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ÖNSÖZ 

 

İnsan sağlığı, kişinin en önemli sermayesi ve onun değerli varlığıdır. 

Refah, mutluluğun temelidir. Sağlıksız insan; huzursuzdur, ızdırap, 

endişe ve üzüntü içindedir. Hayatı,  geleceği tehlike altındadır. 

Yaşamaktan zevk almaz ve dünya nimetlerini gereği gibi tadamaz. 

Dünyaya hükmeden Sultan Süleyman’ın “Olmaya devlet cihanda bir 

nefes sıhhat gibi” sözü, sağlığın değerini anlatan en bilinen 

vecizelerdendir. Gerçekten sıhhat üzerinde daha değerli bir şey yoktur. 

Toplumun sağlığı, kişinin sağlığı kadar önemli bir değerdir. Bu sağlığı 

korumak ve yükseltmek devletin baş görevidir. Toplum sağlığı 

devletin en büyük sermayesi olmuştur. İnsanoğulu dünya yüzünde var 

olduğu günden beri sağlığını korumuş ve hastalandığı zaman iyi 

olmak için kendisini tedavi etmiş ya da ettirmiştir. Böylece koruyucu 

ve tedavi edici sağlık hizmetleri insanlıkla birlikte var olmuş ve 

zamanla gelişmiştir.  

Türkiye’de sağlık ve sosyal yardım işlerine ilginin tarihi oldukça 

eskidir. İlk dönemlerden itibaren Türkler; hastaneler, tımarhaneler, tıp 

medreseleri ve kimsesiz yardım müesseseleri kurmuşlardır. Türklerin 

her sahada kuvvetli oldukları ve ‘Türk gibi kuvvetli’ sözünün dillere 

destan olduğu tarihlerde o günün ihtiyaçlarını karşılayan bu kurumlar, 

saltanat devrinin gerileme yıllarında göçüp gitmişlerdir. Balkan 

Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yurdun birçok bölgesi 

harebeye dönmüş, Anadolu’nun büyük bir kısmı düşmanlar tarafından 

işgal edilmiştir. Harplerin getirdiği maddi ve manevi çöküntüler, 

bulaşıcı hastalıklar ve ümitsizlik ülkemizde kol gezmiştir. Büyük 
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milletimiz bütün bu elverişsiz koşullar altında bile ‘ya istiklal ya 

ölüm’ parolası ile milli mücadeleye atılmıştır. Dünya harbi sırasında 

fazlasıyla yıpranan, yaraları sarmadan mütareke şartlarına tabi olan 

sağlık sistemi, büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya kalmıştır. Milli 

Mücadele sırasında Ankara’da kurulan hükümet, bütün bu sorunları 

çözebilme noktasında çok büyük bir mücadele göstermiştir. Mustafa 

Kemal Paşa 1 Mart 1922 tarihinde yapmış olduğu konuşmasında; 

‘Memleketimizin sıhhatini korumak ve takviye etmek, ölümü azaltmak, 

nüfusu çoğaltmak, bulaşıcı ve salgın hastalıkların tahribine karşı 

koymak ve bu suretle millet fertlerinin dinç ve çalışmaya kabiliyetli 

sıhhatli vücutlar halinde yetişmesini temin etmeliyiz’ sözleri ile 

hastalıklar ile mücadelenin insan sağlığı için ne kadar önemli 

olduğunu vurgulamıştır. 

Sağlık hizmetlerinin batılı ve modern anlamda bir devlet görevi olarak 

alınmasının temeli Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin 

kuruluşu ile atılmıştır. Türk toplumunun yüksek düzeyde sağlıklı bir 

yaşantı içinde bulunmasının önemi ve değeri takdir edilmekte, ülkenin 

tüm sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, görevi, milli mücadelenin 

başlangıcında Ankara’da kurulan ilk hükümet bünyesinde, 2 Mayıs 

1920 ve 3 sayılı Kanun ile yer alan Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye 

Vekaleti’ne verilmiştir. 1920’de kurulan ilk milli hükümet bünyesinde 

müstakil olarak Sağlık ve Sosyal Bakanlığı’na yer verilmesi ileri bir 

görüşün ifadesi olmuştur. Cumhuriyet’in ilanından sonra halk sağlığı 

hizmetinin önemini daha o günlerde farkında olan Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti, bu hizmetin modern bir anlayış içerisinde 
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yerine getirilmesi için Bakanlığın görev alanlarını genişletmiştir. Milli 

sağlığın devlet bünyesi için en büyük kuvvet olduğunu takdir eden 

Cumhuriyet idaresi sağlıkla ilgili kanunları yapmak, yurt ölçüsünde 

sağlık teşkilatını kurmak, bu hizmeti köylere götürmek, bu amaçla 

okullar, kursla açmak, sıtma, verem, trahom başta olmak üzere bütün 

bulaşıcı ve sosyal hastalıklarla mücedele etmek, teşhis, tedavi, bakım 

ve bilimsel araştırma müesseseleri meydana getirmek, ülkenin 

ihtiyacına göre aşı, serum ve diğer ilaç ve malzameyi imal ve istihsal 

edecek müesseseleri kurmak ve çalıştırmak ilk yapılması düşünülen ve 

planlanan işler olmuştur.  

Ülkemizde insan sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklar ile savaş 

çalışmaları ciddi olarak ele alınmıştır. Bakanlık, 1923-1938 tarihleri 

arasında büyük hizmetler yapmış, felaketleri doğuran salgınları 

önlemiş, çiçek, veba, hummai recia görünmez olurken yine aynı 

dönemde görülen yaygın ve bir çok ölüme sebep olan sıtma nadir 

görülür bir hastalık haline gelmiştir. Verem hastalığı çok gerilemiş ve 

bu hastalıktan ölümler büyük oranda azalmıştır. Uzun yıllardan beri 

toplumumuzu yıpratan başta sıtma olmak üzere verem, trahom, frengi 

ve diğer bulaşıcı hastalıklar  tamamen kontrol altına alınmıştır. Yurt 

dışından gelebilecek hastalıklardan tamamen korunulması ve yurt 

içinde meydana gelen vakaların ve epidemilerin derhal bastırarak bir 

salgına meydan verilmemesi; günün ve hizmetin koşulları içerisinde 

epiemiyolojik esaslara göre bilinçli olarak ele alınan mücadele 

metotları sayesinde mümkün olabilmiştir.  
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Bu noktadan hareketle çalışmamızda önemle üzerinde durmaya gayret 

ettiğimiz dönem olarak 1920-1938 tarihleri arasındaki Türkiye 

Cumhuriyeti’nin sağlık mücadelesi ele alınmıştır. Bu dönemde yapılan 

sağlık hizmetleri, alınan tedbirler, yapılan düzenlemeler ve verilen 

mücadele titizlikle ele alınarak, incelenmeye çalışılmıştır. 

 

Doç. Dr. Metin KOPAR 

                                                                                                       2021 
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“Yaşanan bütün salgınlarda, yaşamlarını hastalarını kurtarmak için 

vazife uğruna ömür tüketerek Hakkın rahmetine kavuşmuş tüm 

sağlık çalışanlarına ve tıp eğitimin henüz başında olan oğluma …” 
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GİRİŞ 

 

“Geçen o sene, gelecek devirler için başlangıçtan başka bir şey değildir. 

Bununla beraber, eski devirlerin tarihi karşısında Cumhuriyet’in bu on 

senesi, eşi görülmeyen diriliş ve göz kamaştırıcı bir ileri atılış abidesidir”. 

Mustafa Kemal ATATÜRK 

Tarihin akışı içerisinde dikkate alınması gereken unsurlardan birisini 

salgın hastalıklar oluşturdu. Hastalıkların nedenleri, korunma yolları 

ve tedavilerinin nasıl olacağı konusu hep sorunlu oldu. İnsanoğlu 

hastalığın nedenini ortaya çıkarıncaya kadar onu Tanrı’nın bir gazabı 

olarak gördü. İlk insandan günümüze kadar endemik, epidemik ve 

pandemik karakterli çok sayıda salgın hastalık ortaya çıktı. Veba, 

sıtma, kolera, sarı humma, çiçek, grip, verem, tifo, tifüs ve frengi gibi 

hastalıklardan dolayı binlerce insan hayatını kaybetti. Meydana gelen 

salgın hastalıklar toplumları ekonomik, sosyal, psikolojik, kültürel, 

siyasi, dinî, coğrafî ve daha birçok bakımdan derinden etkiledi. 

Orta Asya’dan batıya göç eden Türkler, yerleştikleri üç kıt’ada 

yüzyıllarca muazzam imparatorluklar kurmak suretiyle, halk 

kitlelerini idare etmede temayüz etti. Tarihi devirlerde Ortaçağ, Garp 

alemi için bir duraklama; Şark alemi için  ise bir inkişaf devri sayıldı. 

İslamiyeti kabul eden Türk kavimleri, Ön Asya denilen ve Mısır’ı da 

içine alan bölgelerde, yaptıkları camiler, türbeler, medreseler, yollar, 

köprüler ve kervansaraylar ile birlikte, medeniyetlerini sembolize eden 

çeşme, hamam, ılıca, imaret ve hastaneler gibi  birçok sağlık ve sosyal 

yardım tesisleri inşa etti. Selçuklular döneminde bilhassa tababete 

büyük önem verildi. Tıbbi konular ilmi esaslara bağlandı ve hekimler, 
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cerrahlar yetişti. Tıp medreseleri açıldı. Tıp medreseleri yanında, 

tecrübeye dayanan tababeti öğretmek üzere hastaneler inşa edildi. 

Türkler tarih boyunca sağlık hizmetlerine, hekime, mahalli dilde 

‘Mutatabbib’ adı da verilen ve doktor olmadığı halde doktorluk yapan 

halk hekimlerine büyük önem verdi, saygı duydu. Gerek Selçuklular 

ve gerekse Osmanlılar döneminde kurulan tedavi kurumları ile 

hastaların tedavileri yapıldı ve ihtiyaçları karşılanmaya çalıştı. 

Nitekim ilk Osmanlı kroniklerinde, özellikle savaşlardan sonra ortada 

kalan cesetlerin derhal gömülmesinin emredildiğine dair bazı verilere 

rastlanması, bu durumu açıkça ortaya koymaktaydı. Bu durum 

devletin büyüyüp gelişmesiyle beraber kurumsal yapılara çevrildi. 

Osmanlı Devleti’nde genel amaçlı sağlık hizmeti ve tıp eğitimi veren 

kurumlar ile ihtisas hastanesi olarak nitelendirilebilecek birçok sağlık 

kuruluşunun kurulmasında etkili oldu1.  

Osmanlı Devleti, altın çağını yaşadığı dönemde Kanuni Sultan 

Süleyman; “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya 

cihanda bir nefes sıhhat gibi” diyerek sağlığın, insan hayatında ki 

önemine vurgu yaparak hasta olan insanların sağlıklarına kavuşmaları 

için çok sayıda sağlık müesseseleri açtı. Ancak devletin daha sonraki 

yıllarında içine düşmüş olduğu durum, sıkıntılar, diğer kurumlarda 

olduğu gibi sağlık konusunda da çağın gerisinde kalmasına neden 

oldu. Özellikle İmparatorluğun son yüzyılında yıllarca süren savaşlar, 

azalan nüfus, kıtlık, kuraklık, çekirge felaketi ve salgın hastalıklar, 

 
1 Zeynel Özlü, “Saray-ı Hümâyûn Dişçileri ile İlgili Bazı Notlar”, Erdem, S. 60, 

2011, s. 188. 
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göçlerden kaynaklanan ekonomik ve toplumsal sorunlar ile uğraşmak 

zorunda kaldı.  

Osmanlı Devleti’nde sağlık hizmetleri daha çok saraya ve orduya 

yönelik oldu. XIX. yüzyıla kadar sağlık hizmetleri devletin asli 

görevleri arasında sayılmadı2. Halk genellikle sağlık hizmetini serbest  

olarak çalışan tabiplerden ücret karşılığında aldı. Devletin sağlık 

işlerini düzenleyen sağlık personelinin atama yetkisi ‘Reisul Etibba’ya 

(Hekim Başı) bırakıldı. Bunun yanında sağlık hizmetleri büyük oranda 

vakıflar aracılığı ile karşılandı. Ancak bu hizmetler İstanbul, Bursa, 

Edirne, Kayseri ve Selanik gibi şehirler ile sınırlı kaldı. Osmanlı 

Devleti sahip olmuş olduğu coğrafi konum nedeniyle salgın 

hastalıkların yarattığı insan ölümleri ile pek çok kez karşılaştı3. İnsan 

sayısının hızla azalması ve artan bulaşıcı hastalıklar karşısında 

devletin önemli derecede tedbirler almaya itti. Özellikle sağlıkta, 

Batı’da var olan kitlelere sağlık hizmetleri götürme anlayışının ilk 

adımları atıldı4. II. Mahmut Dönemi’nde sağlık teşkilatında yeni bir 

düzenlemeye gidilerek  askerî ve sivil yapılar ikiye bölündü. Sivil 

teşkilatın başına ‘Sıhhiye Nazırı’ getirildi. Bu dönemde kamudaki en 

büyük hekim grubu ordu mensubu hekimlerdi. Serbest çalışan 

hekimlerin çoğu da yabancı uyrukluydu. Sağlık hizmetlerinin 

 
2 Recep Akdur, “Cumhuriyetten Günümüze Türkiye’de Sağlık Politikaları”, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin 75 Yılına Toplu Bakış Uluslararası Kongresi, C. II, İstanbul, 1999, 

s. 391-392. 
3 S. Vakkas Toprak, “İstanbul Boğazı’nın Savunma Önlemleri Kapsamında Boğaz 

Kalelerinin Tahkimi Faaliyetleri (1793-1796), Kaşgarlı Mahmud Anısına Türkiye ve 

Türk Dünyası Araştırmaları -VII, Ankara, 2020, s .719. 
4 Umut Beylik, İ. Halil Kayral, “13. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türk Sağlık Sisteminin 

Gelişim Süreci Üzerine Bir Derleme”, Sağlık Akademisyenleri Dergisi, Vol. 2, 2015, 

s. 188. 
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verilmesi için ihtiyacı karşılayacak hekimlerin yetiştirilmesi 

gerekiyordu. Modern anlamda hekim ihtiyacını karşılayacak tıp 

okularını açmak zorunluluk oldu5. İlk modern tıp okulu, II. Mahmut 

döneminde, 1827 yılında ‘Tıphane-i Amire’adıyla açıldı. Sultan II. 

Mahmut, sadrazama yazdığı mektupta, modern anlamda bilimsel tıp 

eğitimi ve uzman hekim yetiştirmenin önemine işaret etti6:  

Biz gerek askerimiz gerekse memleketimiz için iyi hekimler yetiştirip sağlık 

hizmetin gerekli olduğu yerlerde görevlendirmeli ve tıp bilimini kendi 

dilimizde öğretebilmek için gerekli kitapların yazılmasına çaba göstermeliyiz.  

Eğitime başlanan tıp okulunda da, tıp ve cerrahlık eğitiminin bir arada 

olması planlandı. Açılan bu okulda ordunun acilen cerrah ihtiyacı için 

cerrahlık eğitimi ayrı ve kısa süreli bir eğitim olarak uygulanmaya 

başlandı. 1836 yılında ise cerrahlık eğitimi ile tıp eğitimi birleştirildi7. 

 
5 Erdem Aydın, “19. Yüzyılda Osmanlı Sağlık Teşkilatlanması”, OTAM, S. 15, 

2004, s. 194 
6 Sabri Kemahlı, “Tıp Eğitimi ve Hekimlik Dilimiz Nasıl Türkçeleşti”, Tıp Eğitimi 

Dünyası, S. 44, 2015, s. 6. 
7 “Çocuklar, bu yüce binaları tıp okulu olmak üzere hazırlatarak adına “Mekteb-i 

Tıbbiye-i Aliye-i Şahane dedim. Burada, insan sağlığına hizmet gibi aziz bir iş 

görüleceğinden bu okulu bütün öteki okullardan üstün tuttum. Burada tıp ilmini 

Fransızca olarak tahsil edeceksiniz. Şimdi içinizde haklı bir sual doğduğunu 

hissediyorum. Bizim dilimizde ve bizim kitaplarımızda tıp ilmi yok mudur ki, yabancı 

bir dilde tıp öğrenelim? Ben de bunu tasdik etmekle beraber, cevap olarak derim ki: 

Şimdilik zorluklar ve mahzurlar vardır. Amma bunların yakında giderilmesini ümit 

ve temenni ederim. … Bizim ise gerek askerlerimiz, gerek yurdumuz için hazik 

doktorlar yetiştirmeye ihtiyacımız vardır. Öte yandan tıp kitaplarını kâmilen dilimize 

çevirip Türkçe öğretmeye gayret etmeliyiz. Sizlere Fransızca okutmaktan muradım, 

Fransız dili tahsil ettirmek değildir. Ancak tıp ilmini öğretip, bu ilmi yavaş yavaş 

dilimize almaktır ve yurdumun her tarafında Türkçe olarak yaymaktır. (Yanında 

duran Profesör Bernard’a işaret ederek) bu adamı sizin için bilhassa getirttim. Çok 

kabiliyetli bir adamdır. Avrupa’nın birinci derece hekimlerindendir. İşte bu 

adamdan ve öteki hocalardan tıp ilmini tahsile çalışın ve tedricen tıbbın dilimizde 

yerleşmesine gayret edin. Çünkü yabancı memleketlerden ne neydiği belirsiz 

adamların hekim diye gelip şuraya buraya sokulmasından hoşnut değilim. İnşallah 
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Abdülmecid döneminde cerrahhane ve tıphane birleştirilerek, okulun 

ismi ‘Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i- Şahane’ oldu. Salgın ve bulaşıcı 

hastalıklar ile ilgili önlem almak ve karantina işlerini yürütmek 1838 

yılında ‘Meclis-i Umûr-ı Sıhhiye’ye verildi. Karantina Meclisi 

kuruldu. İstanbul başta olmak üzere devletin belli başlı şehirleri 

dışında büyük miktarda eksikliği hissedilen hekim açığı giderilmeye 

çalışıldı ve oluşturulan sağlık kurumları aracılığı ile salgın hastalıklara 

karşı etkin tedbirler alındı. 1839 yılında kurulan ‘Beynelminel Sıhhiye 

Meclisi  ilk yaygın ve sivil kesimleri de kapsayan bir örgüt 

oluşturuldu. 1843 yılında Sultan Abdülmecid’in huzurunda yapılan 

imtihanlardan sonra başarılı olanlara doktor unvanı verildi. 1849 

yılında Hekimbaşılık müessesesi ortadan kaldırıldı. Yetkileri 1850 

yılında kurulan Tıbbiye Nezaretine devredildi8.  

Ülkemizde sağlık işleri devletin görevleri arasında sayılamadığı için 

eskiden beri ne devletin bu işlerde millete karşı olan borçları ve ne de 

halkı sağlığının korunması için uyulması gereken kurallar belli 

değildi. Tanzimat döneminde ve ülkede umumi ıslahat yapılmasına 

teşebbüs edildiği zaman bile halk sağlığını muhafaza etmek ve 

memleketi hastalıklardan korumak işlerinin devletin vazifelerinden 

birisi olduğu düşünülmemiş ve sağlık işleri ile uğraşacak bir makam 

da kurulmamıştı. Sıhhiye Meclisi, ülkemizde ilk sıhhat makamı olarak 

 
siz tahsilinizi tamamlayıp diplomanızı aldıktan sonra büyük rütbelere nail 

olacaksınız. Mektepte bulunduğunuz müddetçe de bütün ihtiyaçlarınız 

sağlanacaktır”. bkz., İbrahim Ceylan, Türklerde Cerrahinin Gelişimi, Ankara, 2012, 

s. 66-68. 
8 Recep Akdur, “Türkiye’de Sağlık Politika ve Hizmetleri”, Yeni Türkiye, C. 3, 

Ankara, 1998, s. 1987. 
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kabul edilebilir. Fakat bu meclis ülkenin ahvali sıhhiyesini 

korumaktan ziyade Avrupa ülkelerini Şark’tan gelen veya gelmesi 

muhtemel olan hastalıklardan korunmaya çalışmak için kurulduğu ve 

bu idare ülkedeki sıhhat işleri üzerinde önemli bir rol oynadı. 1854 

yılında kurulan İstanbul Şehremâneti adı ile oluşturulan ve daha sonra 

tüm ülkeye yayılan belediyelere, sağlık konusunda önemli görevler 

yüklenmeye başlandı. 1861 yılında ‘Tababet-i Belediye’ İcrasına Dair 

Düzenleme’9 ile belediyelerin hekim bulundurma zorunluluğu 

 
9 “1- Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den (Askeri Tıp Okulu) veyahud ecnebi mektep 

tıbbiyesinden ellerinde diploması olmayan kimseler fen tababeti yahud bir başka fen 

dalında mesleğini icra edemeyecektir.  

2- Gerek fen tababetinde ve gerek fen cerrahi de icazetnamesi (diploması) olmayan 

kimseler doktor unvanı alamayacaktır.  

3- İşbu nizamnamenin yayım ve ilanından sonra ecnebi ülkesinden gelen doktorun 

Osmanlı ülkesinde tababet icra edebilmesi için ellerinde olan icazetnamelerini 

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’ye götürüp kaydettirecekler; fakat daha önce kendi ülke 

temsilciklerinde pasoportlarım tasdik ettireceklerdir. Bu kişiler fen sanatından 

imtihan edileceklerdir. Kabul edildikleri takdirde beş yüz kuruş karşılığında 

ruhsatname verilecektir. 

4- İşbu nizamnamenin yayımından evvel İstanbul’da sanat icra etmekte olan doktor 

ve cerrahIar icazetnamalerini Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’ye götürüp 

kaydettireceklerdir.  

5- Fen tababetinde yahud cerrahi sanatında doktor olup taşralarda mesleklerini 

icra edenler ellerindeki icazetnamelerini Osmanlı tabiiyetinden ise yetkili devlet 

dairesine, ecnebi ise mensup olduğu konsolosluğa tasdik ettirerek valilik aracılığıyla 

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Nezaretine gönderecektir.  

6- Fen tababetinde yahud cerrahi sanatında doktor olanlar kendileri ilaç 

veremeyeceklerdir. Fakat resmi açılmış eczacı dükkanı bulunan mahallerde 

verebileceklerdir.  

7- Ecnebi şehirlerde fen tahsili etmiş olan ebeler Osmanlı ülkesinde meslek icra 

edecek olurlarsa 3. Maddeye tabi olacaklardır. Ancak ruhsatname için yüz kuruş 

vereceklerdir. Bunlardan taşralarda ebelik yapanlar 5. Maddede beyan olunan 

kurallara uygun hareket etmek zorundadırlar.  

8- Ebe kadınların aletle doğuma müdahalesi ve doğumu hızlandırmak için 

mahmuzlu çavdar gibi ilaçlar kullanmaları yasaktır.  

9- Mekteb-i Tıbbiye-i  Şahane’de Officier de Sante olarak kabul olunan kimseler ile 

Hekimbaşı veyahud Mekteb-i Tıbbiye Nazırı olan zevatın birinden ellerinde 

ruhsatnamesi olanlar ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de hastanelerde ve taşralarda 

hekimlik memuriyeti için istihdam olunmuş olan kimseler ellerinde bulunan 
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konusunda yeni düzenlemeler yapıldı. 1862 yılında pek çok bölgede 

‘Tahaffuzhaneler’ açıldı. 1866 yılında İstanbul’da toplanan 

uluslararası sağlık konferansından sonra 1867’de Meclis-i Tahaffuz 

tarafından hazırlanan kolera nizamnamesi, XX. yüzyıla kadar 

geçerliliğini korudu10. 

İlk sağlık idaresini teşkil eden kanuni mevzu 1869 tarihli nizamname 

oldu. Fakat bu nizamname hükümleri mali durumun kötü olması 

sebebiyle tatbik edilmeyerek sağlık işlerinin Mekteb-i Tıbbiye’ye 

bağlı olan Cemiyeti Tıbbiye-i Mülkiye tarafından idaresi tekerrür etti 

ve bir takım siyasi endişeler ile bu teşekküle lazım olduğu kadar bu 

 
ruhsatnamelerini Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’ye kaydettirerek tababet icrasına izinli 

olacaklardır.  

10- İşbu üç mertebede bulunan etibba ve cerrahlar büyük ameliyatlar 

yapamayacaklardır.  

11- Nezaret makamından kendilerine küçük cerrahlık ruhsatnamesi verilenler 

veyahud orduyu hümayunlarda cerrahlık memuriyetiyle istihdam olunanların küçük 

cerrahlık yapmalarına izin verilecekdir. Ancak Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane-i gelip 

kayıtlarını yeniden yaptıracaklardır. Aksine hareket tekrarlanırsa ceza miktarı 2 kat 

olacak ve 2-6 ay arası hapis cezası verilecektir.  

13- 3, 4, 5 ve 6. Maddelerin aksine hareket edenler 1 ile 5 mecidiye arası altınla 

cezalandırılacaktır.  

14- 8, 10 ve 11. Maddelerin aksine hareket edenler 3 ile 7 mecidiye arası altınla 

cezalandırılacaklardır.  

15- Mekteb-i Tıbbiye Nezareti, yayın ve ilanından itibaren İstanbul’da 3 ay, 

taşralarda 1 sene içerisinde Nizamnamenin uygulanmasının yanısıra icazetnameli 

hekim bulunmayan yerlere hekim temininden sorumludur. 16- İstanbul’da, Mekteb-i 

Tıbbiye-i Şahane’de kayıtlı bulunan etibbanın isimleri bir isim defteri halinde 

gazetelerde yayımlanarak, birer nüshası eczacı dükkanlarına gönderilecektir.  

17- Bir sene dahilinde Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'ye kayıt olan doktorların isimleri 

sene sonunda doktor isim defterine ilave edilecektir. Bir doktorun Mekteb-i Tıbbiye-i 

Şahane’ye yeni kayıt olduğu, Meclis-i Tıbbiye tarafından eczacılara bildirilecektir”. 

bkz., Erdem Aydın, “19.Yüzyılda Osmanlı Devletinde Sağlık Teşkilatlanması”, 

OTAM, S. 15, 2004, s. 192-193. 
10 Zeynel Özlü, “Seferberlik Dönemlerinde Salgın Hastalıklara Karşı Halk Sağlığı 

Muhafazasına Dair Bulgular”, Zeugma II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar 

Kongresi, 18.20.2019, s. 1171. 
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şekilde devam etti. O zaman bu meclis Meclis-i Umûr-u Tıbbiye’ye 

dönüştürüldü. Bunun yanında yeni birtakım kanunlar çıkarıldı. Bu 

sırada diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi devlet sıhhiyeciliği, umumi 

hıfzıssıhha işleri ile uğraşarak doğumu artırmak ve ölümleri 

azaltabilmek için kanunlar açısından büyük adımlar atıldı.  1869 

yılında Cemiyet-i Tıbbiye-i Mülkiye kuruldu. Bu sağlık kurumu 

Sağlık Bakanlığı’nın temelini teşkil etti. 1871 yılında çıkarılan 

Sıhhiye Müfettişleri ve Memleket Tabiplikleri Kurulması ve Atanması 

Hakkında İdare-i Umumiye-i Tıbbiye-i Mülkiye Nizamnamesi11ile 

 
11 “1- İstanbul'da belediye, illerde valiler tarafından Umur-ı Tıbbiye-i Mülkiye 

Nezareti ile görüşülerek sınırları belirlenen her bir mahalde bir memleket tabibi 

bulunacak ve gerektiği mahallerde memleket tabiplerinin refakatine birer tabip 

muavini de tayin olunacaktır.  

2- Memleket tabiplerinin ve muavinierinin maaşları memuriyetlerinin bağlı olduğu 

bölgedeki belediye tarafından ödenecektir.  

3- İstanbul'da belediye ve illerde hükümet yetkilisi tarafından sınırı belirlenmiş olan 

bölgelerde belediyeler tarafından, Belediye Eczahanesi adıyla birer eczahane 

açılacak ve belediyeye ait olduğu, bir tabela ile giriş kapısının üzerinde 

belirtilecektir.  

4- Memleket tabiplerinin seçilme usul ve koşulları ile eczahanelerin tahsisatı özel 

nizamnamelerle belirlenecektir.  

5- Memleket tabipleri belediye tarafından tayin ve ilan olunan yerde haftada iki gün 

parasız olarak hastaları muayene edecek ve bu sürede zengin-fakir hiç kimseden 

para almayacaktır.  

6- Parasız muayene günlerinde tabip veya yanında muavini bulunur ise onun 

tarafından ücret alınmadan aşı yapılacaktır.  

7- Tabip, ister zengin ister fakir olsun bulunduğu yere gelemeyecek kadar hasta 

olanların evlerine gitmek zorundadır. 

 8- Tabibi evine çağıran kimseler fakir ve aciz değil ise mahalli belediye tarafından 

tespit edilen ve Umur-ı Tıbbiye-i Mülkiye tarafından tasdik olunan tarife 

doğrultusunda tabibin ücretini ödemek durumundadırlar. 

 9- Haklı bir gerekçesi olmadan memleket tabibinin mevcut yasalara uymaması 

görevden uzaklaştırılmasına neden olur.  

10- Memleket tabibi bölgesinde yayılmakta olan bir has-talığı hemen mahalli 

hükümet yetkilisine ve gerekli mahallere telgrafla, telgraf bulunmayan yerlerde 

mümkün olan en hızlı şekilde bilgilendirmekle; salgın hastalığın tabiatını ve tıbbi 

kaideler doğrultusunda gerekli tedbirleri hükümet yetkilisinin onayı ile yerine 

getirmeye mecbur olduğu gibi başka bölgeye yayılma ya da görev bölgesi dışındaki 
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hükümetin memleket tabibi adı altında sancak ve kazalarda hekimler 

görevlendirildi. Görevlendirilen hekimler ile sağlık hizmeti sunulmaya 

çalışıldı ve memleket tabipleri mahalli mülki idareden çok emir alan 

birer devlet memuru sıfatını kazandı. 1906 yılında Umum Mekatib-i 

Askeriye Nezaretine bağlı olarak Meclis-i Maarif-i Tıp ismini alan bu 

cemiyet, 1908 yılında Meşrutiyet’in ilanından sonra Meclis-i Umûr-ı 

Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhiye-i Umumiye ismini aldı.  

Osmanlı Devleti, 1912-1923 yılları arasında yaklaşık 5-7 milyon 

arasında nüfusunu kaybetti. Kaybedilen nüfusun yaş oranlarına 

bakıldığında faal ve üretken kesimi oluşturmaktaydı. Balkan Savaşları 

ile başlayan ölüm oranları hızla yükseldi. Kaybedilen nüfus sadece 

 
salgın hastalıklarda yine hükümet yetkilisinin emri üzerine, salgın bölgesine gidip 

salgının nedeni ve önüne geçilmesiyle ilgili gerekli tedbirleri derhal mahalli 

hükümet yetkilisine bildirmek ve Nezaret-i Tıbbiye-i Mülkiye’ye bilgi vermekle de 

yükümlüdür.  

11- Salgın hastalığın ortaya çıktığı ve devam ettiği bölgelere gidecek olan memleket 

tabibinin görevinin önem ve süresine göre ödenmesi gereken harcamalar, 

görevlendiren hükümet yetkilisinin bulunduğu mahaldeki belediye tarafından 

karşılanacaktır.  

12- Memleket tabibi görev yapacağı bölgenin topoğrafyasını öğrenmeye ve bir 

salgının varlığında bunun neden meydana geldiğini ve devam ettiğini tespit etmekle 

görevlidir.  

17- Belediye eczaneleri, diploması olan bir eczacının idaresinde ve memleket 

tabiplerinin denetimi altında bulunacaktır.  

18- Belediye eczahanelerine gereken ilaç ile malzemeler, tabip ve eczacının 

bildirimiyle bedelleri mahalli belediye tarafından karşılanarak ve Tıbbiye-i Mülkiye-

i Nezareti’yle görüşülerek İstanbul’daki merkezi eczahaneden temin edilecektir. 

Alınan ilaç ve malzemeler belediyenin kontrolü altında olacak ve ilgili idare altı 

ayda bir eczahanenin muhasebesini inceleyecektir.  

19- Fakirlere verilen reçeteler tabip tarafından onaylandığı takdirde ilaçlar, 

eczahane tarafından ücretsiz verilecek ve bu reçeteler her hafta eczacı tarafından 

belediye başkanlığına ve nahiyelerde nahiye müdürlüğüne gösterilip, tasdik 

ettirilecektir.  

20- Ekonomik durumu yerinde olan hastaların reçetedeki ilaçları ücreti alınarak 

verilecektir”. bkz., Erdem Aydın, “19.Yüzyılda Osmanlı Devletinde Sağlık 

Teşkilatlanması”, OTAM, S. 15, 2004, s. 196-198. 
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askerleri değil sivilleri de kapsadı. Savaşların yanı sıra koşulların son 

derece elverişsiz olması bilgisizlik, açlık, tıbbi araç-gereç eksikliği, 

ulaşımdaki sıkıntılar, ölüm oranlarının sürekli artmasına neden oldu. 

Özellikle bu dönemde meydana gelen bulaşıcı hastalıklar insan 

kayıplarının en önemli sebepleri arasında sayıldı12. 1912 yılında 

Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi, Dahiliye Nezareti’ne bağlandı. 1913 

yılında yayınlanan ve ülkenin sağlık teşkilatlanmasını daha iyi bir 

şekilde organize etmeyi amaçlayan Vilayet İdare-i Sıhhiye 

Nizamnamesi ile Memleket Tabipliği unvanı yerine Hükümet 

Tabipliği unvanı kullanılmaya başlandı. İl merkezlerinde sağlık 

müdürlüklerinin kurulması ve kasabalarda sağlık konusunda tam 

yetkili olan Sıhhiye Meclisleri kurulmasına karar verildi13. 1914 

yılında Sıhhiye Nezareti kurulduğu zaman Sıhhiye Müdürlüğü, 

Karantina ve Hicaz Sıhhiye Daireleri ile birlikte bu nezaret emrine 

verildi14. 1915 yılındaki Kanunla o zamanki Dahiliye Nezareti’ne 

bağlı  Sıhhiye Müdüriyeti Umumiyesi ismini taşıyan bir şekil ile 

ülkenin sağlığını korumak hususunda hissedilen büyük ihtiyaca cevap 

verilmek istenildi15. Dr. Reşat Rıza Bey’in Sıhhiye Müdüriyeti 

 
12 Zafer Toprak, “Erken Cumhuriyet Nüfus Sorunu ve Çocuk Ölümleri”, Toplumsal 

Tarih, S. 281, Mayıs 2017, s. 22-23. 
13 Esin Karlıkaya, “Osmanlı Devleti’nin Sağlığa ve Tıbba Verdiği Ehemmiyet”, 

Osmanlıda Salgın Hastalıklar ile Mücadele, İstanbul, 2015, s. 37-38. 
14 Ayten Arıkan, Milli Türk Tıp Kongreleri (1923-1968) ve Türkiye Sağlık 

Politikalarına Etkileri, İstanbul, Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

(Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, 2005, s. 3. 
15 Zeynel Özlü, “Osmanlı Devletinde Difteri hastalığı ve Koruyucu Sağlık 

Hizmetlerine Dair Bulgular (19. Yüzyıl Sonları ve 20. Yüzyıl Başlarında)”, Belleten, 

C. LXXXI, S. 291, 2017, s. 419-486, Zeynel Özlü, “Halk Hekimliğinden Diş 

Hekimliğine: 19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Dişçilik Mesleği (Erbâb-ı Esnân)”, 

Belleten, C. LXXVII, S. 2, 2013, s. 671-711, Zeynel Özlü, “19. Yüzyıl Sonlarında 

Osmanlı Devletinde Veterinerlik Mesleği İle İlgili Bir Değerlendirme”, Belleten, C. 
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Umumiyesi Hıfzıssıhha Müdürlüğü sırasında, salgın hastalıklar ile 

mücadele de önemli gelişmeler yaşandı. 1914 yılında yayınlanan 

Emraz-ı Sariye ve İstilaiye Nizamnamesi ile sağlıkla mücadele 

devletin görevleri arasında yer aldı. Hazırlanan bu nizamname 

çerçevesinde İstanbul Emraz-ı Sariye Mücadele komisyonu 

oluşturuldu. Bu komisyon ilk olarak tifüs, hummayı racia, kolera, 

çiçek ve veba hastalığını çalışma kapsamına aldı16. 

Birinci Dünya Savaşı’nda ordu ile Hilal-i Ahmer Cemiyeti arasında 

sıkı bir dayanışma ve iş birliği sürdürüldü. Gerek sivil halkın gerekse 

askerlerin sağlığa yönelik gereksinimleri karşılanmaya çalışıldı. 

Salgın hastalıklar işleri ile mücadele konusunda Hilal-i Ahmer 

heyetleri, Sivas’ta Kudüs’te, Şam’da gerek orduya gerek halka hizmet 

sunmak üzere Çiçek Aşısı Darülistihzarları kurdu. Savaş sırasında 

yaygınlaşan kuduz vakalarının tespit edilip, bakımının sağlanması için 

İstanbul dışında Sivas’ta 20 kişilik bir kuduz merkezi oluşturuldu. 

Kuduz hastalığının yanında kolera da halk sağlığını tehdit eden bir 

hastalık haline gelmişti. Süveyş’ten başlayarak yayılma içerisine giren 

kolera salgına karşı önlemler alındı. Koleraya yakalanan hastaların 

bakımı için Kudüs’te ayrı bir hastane kuruldu. Orduda kolera 

vakalarının artışını önlemek için, ayrı barakalar inşa edilerek hastalar 

gözlem altında tutuldu. Özellikle basili dizanteri ve frengi hastalığı ile 

mücadele edilerek, İstanbul’da artan vakalar üzerine Tıp Fakültesi 

 
L XXVI, S. 275, (2012), s. 283-311, Hilmi Erginöz, “Türkiye’de Sağlık İdaresi”, 

Dünyada ve Türkiye’de 1850 Yılından Sonra Tıp Dallarındaki İlerlemelerin Tarihi, 

İstanbul, 1988, s. 174-185. 
16 Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde Sağlık Hizmetleri, T.C. Genel 

Kurmay Başkanlığı, Ankara, 2011, s. 61. 
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polikliniğinde bir Vakıf Dispanseri açıldı. Dispanserin açılışının ilk 20 

ayında tedavi gören, frengili hasta sayısı 1.357 oldu. Verem hastalığı 

ile mücadele, Osmanlı Verem Mücadelesi Cemiyeti tarafından 

yürütüldü17. 

Osmanlı Devleti’nin son dönemelerde çıkan savaşlar büyük ölçüde 

nüfus kaybına sebep oldu18. Geride kalan dul ve yetim insanlar ise 

kıtlık ve ölümcül hastalıklarla mücadele etmek zorunda kaldı. 

İmparatorluktan kopan bölgelerdeki yapılan baskılar karşısında 

Anadolu’ya yönelik göçlerin başlaması ile birlikte bulaşıcı ve salgın 

hastalıklarda yoğun bir artış olduğu gözlendi. Özellikle göçmenlerin 

yoğun olarak geldiği Rusya’da veba, tifüs, kolera, frengi, dizanteri; 

Lehistan tarafında tifüs, Galiçya bölgesinde frengi, Hicaz’da kolera, 

Mısır ve Beyrut bölgesinde veba ve İspanyol nezlesi çeşitli yollarla 

Anadolu’ya taşındı19. Karadeniz ve Orta Anadolu veremden, Ege ve 

Akdeniz bölgesi sıtmadan, Güneydoğu trahomdan ve İstanbul, İzmir, 

Bolu, Kastamonu ve daha birçok yer frengiden mustarip oldu. Böylece 

dışardan taşınan bulaşıcı hastalıklarla birlikte Anadolu’da salgın 

hastalıkların artması ile birlikte, yeterince önem verilmeyen temizlik, 

beslenme, kötü hijyenik durum, bulaşıcı ve salgın hastalıkların 

yayılmasına önemli derecede sebep oldu. Bu salgın hastalıklar 

özellikle çocuk nüfusun azalmasında önemli rol oynadı. Öyle ki, 

 
17 Seçil Karal Akgün, Murat Uluğtekin, Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, Ankara, 2002, 

s. 197-198. 
18 Murat Yolun, “The İmpact of Syhilips on the Ottoman Army During the First 

World War”, Healt, Culture and the Human Body, İstanbul, 2014, s. 291. 
19 Ramazan Çalık, Muzaffer Tepekaya, “Birinci Dünya Savaşı Esnasında 

Anadolu’daki Salgın Hastalıklar ve Ermeniler”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi, S. 16, 2006, s. 206. 
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Anadolu’da bir çocuğun çiçek veya sıtma hastalığına yakalanması 

veya doğar doğmaz ölmesi normal şeylermiş gibi algılanmaya 

başlandı20.  

Birinci Dünya Savaşı’nın uzun sefalet ve buhran yıllarının büyük bir 

istidat husule getirdiği birçok korkunç hastalıklar, harp saflarındaki 

boşluklara yeni ölüm namzetleri hazırladı. Bakımsızlık ve bilgisizliğin 

halk nüfusunda yaptığı tahripler, ıssızlaşan Anadolu’da artan işleri 

yüklenecek adam buhranı ile memleketi tehdit etti. Doğmadan ölen 

çocuklar, kültür bakımından yoksun vatandaş, sıtma, verem, frengi, 

trahom gibi cemiyeti yıpratan hastalıklar, tifo, kızıl, difteri, menenjit, 

tifüs gibi salgınların pusu kurduğu köyler, evine, suyuna kadar her 

şey, Sıhhat Vekâletinden bekleniyordu. Bu durum karşısında işin 

büyüklüğünü ve güçlüğünü takdir eden Vekalet, esaslı ve ilmi bir 

program ile harekete geçti. Önce bunu başarabilecek organizasyonları 

kurdu ve sonra kanunları söz ve yazı halinden iş haline getirdi.  

Yeni Türk devletinin kuruluş süreci öncesinde süren uzun savaşlar, 

üretim ve savunma süreçlerinde aktif durumda olabilecek nüfusun 

önemli bir kısmının kaybedilmesi, kalanların ise güçsüz, sağlıksız, 

bakımsız ve salgın hastalıklarla boğuşuyor olması sağlık meselesinin, 

ülkenin geleceği açısından ne derece önemli bir sorun olduğunu 

açıkça gösterdi. 1920 öncesi yaşanan on yıllık savaş dönemi, doğum 

ve ölüm hızları ile salgın hastalıkların görülme sıklığı üzerinde etkili 

olduğundan, Cumhuriyet döneminde vatandaşlık inşa edilirken 

 
20 Hasan Korkut, “Anadolu’da Harp Yılları, Hilal-i Ahmer Mecmuası ve Dönemin 

Toplumsal Sorunları”, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Vol. 2, No. 3, 

2013, s. 92-93. 
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sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi temel hedef haline getirildi. İstiklal 

Savaşı’nın bitmesi ile birlikte ilan edilen Cumhuriyet idaresi ile 

birlikte sağlık işlerini belli bir düzene koymak ve bu işlerin bir devlet 

görevi olduğu ve bu hizmetlerin yürütülmesi içinde kanun ve nizam 

noktasında olumlu çalışmalar gerçekleştirildi. Doğrudan doğruya 

umumi hıfzıssıhha işlerine, sari ve içtimai hastalıklar ile mücadeleye 

mahsus kanunlar ve nizamnameler, tababet ve şubeleri sanatların 

icrasına ait kanunlar ve nizamnameler, yardımcı kanunlar ve 

nizamnameler olmak üzere gruplara ayrıldı. Sıhhat ve İçtimai 

Muavenet Vekaleti tam bir faaliyet ile başlamak için mesai programı 

hazırlayarak süreklilik arz eden bir inkişafa mazhar olan icraata geçti. 

Ülkemizdeki bulaşıcı ve salgın hastalıkların, diğer ülkelerdeki normal 

seviyesinden yukarı çıkmaması, salgın hastalıklar ile yapılan 

mücadelenin sonucu olarak gerçekleşti.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 
 

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE SIHHİYE TEŞKİLATI  

 

“Kendine, inkılâbın ve inkılâpçılığın çeşitli ve hayati vazifeler verdiği Türk 

Vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak 

milli bir meselemizdir”.       

                                                                                                           

Mustafa Kemal ATATÜRK 

1. 1920 Yılında Sağlık Hizmetleri  

Birinci Dünya Savaşı’nda galip gelen Müttefik Devletleri ile 

imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’na müteakip Anadolu işgal 

edildi. Türk milletinin içine düşmüş olduğu kötü durum karşısında 

Mustafa Kemal, İstanbul’dan Samsun’a doğru harekete geçti. Yapılan 

işgaller karşısında, emperyalist devletlere karşı, Mustafa Kemal Paşa 

liderliğinde oluşturulan TBMM Hükümeti, bölgelerde bulunan mevcut 

kuvvetleri bir çatı etrafında toplamayı başardı. Anadolu’da bir taraftan 

millî mücadeleye devam edilirken diğer taraftan da ordu ve halkın 

maruz kaldığı salgın hastalıklar ile mücadele edilmesi, öncelikler 

arasında sayıldı. Kurtuluş Savaşı sürerken; karahumma, sıtma, 

kızamık, kabakulak, yılancık, dizanteri, frengi, çiçek, verem 

Anadolu’da yaygındı. Ordunun tıbbi gereksinimleri, en alt düzeyde 

bile karşılanamıyor; askerler gıdasızlık ve ilaçsızlık nedeniyle ağır ve 

yaygın biçimde hastalanıyordu. Başta tabip olmak üzere sağlık 
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personelinin sayısı oldukça azdı. Sağlık koşullarının iyileştirilmesi 

için, ciddi, örgütlü ve düzenli mücadele edilmesi gerekiyordu21.  

Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasında sağlık hizmetleri büyük bir 

rol üstlendi. Hasta ve yaralıların tahliye, tedavi ve bulaşıcı hastalıklara 

karşı koruyucu mücadele tedbirleri, ordunun moral ve maddi 

güçlerinin gelişmesinde olumlu birer etken olduğu kuşku götürmez bir 

gerçekti. Sağlık işlerinin aksaksız ve düzenli yürütülmesi, yeterli ve 

yetenekli sağlık tesis ve teşkillerinin varlığına bağlıydı. Osmanlı 

Devleti’nde mütarekeden sonra 1919 yılı başlarında sağlık 

hizmetlerinin önemli bir bölümünü teşkil eden askeri hastanelerin 

sayısı barış şartlarını karşılayacak durumda değildi. Türkiye, pek çok 

alanda olduğu gibi çağdaşlaşmanın bir gereği olarak sağlık alanında 

da ciddi adımlar attı. Özellikle, ülkemizin hükümet sisteminde görülen 

büyük eksikliğin giderilmesinden sonra atılan ilk adım 2 Mayıs 1920 

tarih ve 3 sayılı Kanun ile Sıhhat İçtimai ve Muavenet Vekaleti’nin 

 
21 “...Sıhhat Vekâleti teşkil edildiği zaman memleket birçok vazifeler altında idi. 

Büyük dünya harbinin uzun sefalet ve buhran senelerinin büyük bir istidat husule 

getirdiği birçok korkunç hastalıklar, harp saflarındaki boşluklara yeni ölüm 

namzetleri hazırlamıştı. Bakımsızlık ve bilgisizliğin halk nüfusunda yaptığı tahripler, 

ıssızlaşan Anadolu’da, artan işleri yüklenecek adam buhranı ile memleketi tehdit 

ediyordu. Harap köyler, doğmadan ölen çocuklar, kültür bakımından malûl 

vatandaş, sıtma, verem, frengi, trahom gibi cemiyeti yıprandıran hastalıklar, tifo, 

kızıl, difteri, menenjit, tifüs gibi salgınların pusu kurduğu köyler, evine, suyuna 

kadar her şeyi ve hepsini Sıhhat Vekâletinden bekliyordu. İhmal, büyük felâketler 

doğurabilirdi, rejim prestijini feda edemezdi. Bu vaziyet karşısında, işin 

büyüklüğünü ve güçlüğünü takdir eden Vekâlet, esaslı ve ilmî bir programla 

faaliyete geçti. Önce bunları başaracak ve iş bölümünü kolaylaştıracak 

organizasyonu kurdu, sonra kanunları söz ve yazı halinden iş haline soktu”. bkz., 

Feridun Frik, Türkiye Cumhuriyeti’nde Tıp ve Hıfzıssıhha Hareketleri (1923-1938). 

İstanbul, 1938, s. 5-6, Metin Kopar, “İstiklal Harbi Sıhhi Raporu (1920-1923)”, 

International Journal of Social and Educational Sciences, Vol. 4, No. 8, 2017, s. 

210-228. 
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kurulması oldu. Vekaletin kurulduğu dönemde hastanelerde araç, 

gereç, doktor, diğer sağlık personeli sayısı ve malzeme eksikliği 

sebebiyle oldukça ciddi sıkıntılar görüldü22. Bakanlık düzeyinde, 

Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti adı ile kurulan bakanlık, 

ülke genelinde tüm sivil sağlık örgütlenmesinden sorumlu kılındı23. 

Harbin hemen başında bir sıhhiye teşkilatının kurulması, sağlık 

teşkillerinin düzenlenmesi, ordu bünyesinde sıhhiye bölüklerinin 

teşkil edilmesi, hastaneler kurulması ve personel eksikliğinin 

giderilmesine yönelik alınan tedbirler son derece etkiliydi24. Sivil 

sağlık örgütlenmesi yapılırken, ordudaki sağlık yapılanması 

çalışmaları da başladı. TBMM’nin açılması ve Müdafaa-i Milliye 

Vekâleti’nin tesis edilmesinin ardından, Sıhhiye Dairesi dört kısımdan 

ibaret bir müdüriyet haline getirildi. Müdafaa-i Milliye Vekâleti 

Sıhhiye Dairesinin, personel, tedavi hizmetleri, istatistik ve istihbarat 

olmak üzere dört kısım üzerine oluşturuldu. Oluşturulan birinci kısım; 

ordudaki doktor sayısını, ikinci kısım; depolarda kalan ilaç ve 

malzeme miktarlarını, üçüncü kısım; herhangi bir görevli 

atanmadığından dolayı, birinci kısım tarafından idare edildi. Dördüncü 

 
22 Kadircan Keskinbora, “Millî Mücadele Dönemi Sağlık Hizmetleri ve Diğer 

Anılası Olaylar”, 100. Yılında Millî Mücadelede Sağlık Hizmetleri Sempozyumu 

Bildiri Özetleri Kitabı, 21 Kasım 2019, s. 12. 
23 Cumhuriyet Arşivi, Fon Kodu: 30.18.1 / 3.19.8. 
24 Fuat İnce, “Millî Mücadele’ye ve Millî Mücadele Sağlık Hizmetlerine 

Genel Bakış”, 100. Yılında Milli Mücadelede Sağlık Hizmetleri 

Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 21 Kasım 2019, s. 9.  
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kısım ise istatistik ve istihbarata dair bilgiler oluşturulması ile 

görevlendirildi25.  

Millî kuvvetlerin sağlık işleri, önceleri mevcut imkânlara göre mahallî 

oluyordu. Mesalâ, yaralılar, Nazilli ve Denizli’ye gönderiliyordu. 

Daha sonraları cephe kurulunca imkânların arttırılmasına gayret 

edildiği gibi yer yer, yeni hastaneler de açıldı. Millî cephenin sağlık 

işlerini sağlayan, Köşk mevkiinde Dr. Sabri Bey idaresindeki bir 

seyyar hastane, Çine’de 57’nci Tümen Başhekimi Galip Bey’in 

destekleriyle açılan millî hastane, Nazilli’de Doktor Refet Bey 

idaresinde Kızılay Hastanesi, Mustafa Feridun Bey başkanlığında 

İstanbul’dan gelen Kızılay Yardım Heyeti'nin açtığı hastane, 

Denizli’de Memleket Hastanesi ve ayrıca Kızılay Hastahanesi 

bulunmaktaydı. Ayrıca, Altmışbirinci Tümen Komutanlığı 

sorumluluğunda bulunan İzmir Kuzey Cephesi, Yirmiüçüncü Tümen 

Komutanlığı sorumluluğunda bulunan İzmir Cephesi, Elliyedinci 

Tümen Komutanlığı sorumluluğunda bulunan İzmir Güney Cephesi 

olduğu gibi mahallî şartlara göre aynı esaslar dâhilinde yürütülüyordu. 

Ancak Doğu Cephesi'nde bu hizmetler ordu birliklerince 

yürütülmekteydi26.   

 
25İstiklal Harbi Sıhhi Raporu (336, 337, 338 Mudanya Mütarekesine Kadar), 

Türkiye Cumhuriyeti Müdafaa-i Milliye Vekâleti Sıhhiye Dairesi, 4. Şube, Ankara, 

31 Ekim 1340, s. 8-9. 
26 Türk İstiklal Harbi Batı Cephesi (Sivas Kongresi ve Heyet-i Temsiliye Devri 

İstanbul’un İtilâf Devletleri Tarafından Resmen İşgali, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Hükümeti’nin Kurulması, Batı Anadolu ve Trakya Cephelerinde Yunan İleri 

Harekâtı, 4 Eylül 1919-9 Kasım 1920), C. 2, Genel kurmay Askeri Tarih ve Stratejik 

Etüd Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1999, s. 173. 
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Savaşın başlamasıyla birlikte Türkiye’nin çeşitli illerinde Müdafaa-ı 

Milliye Vekâlet-i Celile’si Sıhhiye Müdürlükleri kuruldu. Sivas’ta 

Üçüncü Kolordu, Afyonkarahisar’da On İkinci Kolordu, Ankara’da 

Yirminci Kolordu, Diyarbakır On Üçüncü Kolordu ve Erzurum’da On 

Beşinci Kolordu oluşturuldu. Üçüncü Kolordu’nun emrinde; Sivas, 

Amasya, Samsun’da 250 yataklı birer hastane, Tokat, Zile, Kavak, ile 

Bafra’da 20’şer yataklı birer revir, 12 Kolordunun emrinde; Konya’da 

400, Niğde’de 200, Kütahya’da 50, Afyon’da 200, Uşak’ta 50 yataklı 

hastane, 20. Kolordu’nun emrinde; Ankara ve Eskişehir’de 400, 

Bozüyük’te ve Küplü’de 50’şer yataklı hastane ile Bilecik’te 30, 

Geyve’de 20 yataklı revir, 13. Kolordu’nun emrinde; Diyarbakır’da 

400, Elaziz’de 200, Mardin ve Siirt’te 30 yataklı hastane, Malatya, 

Nusaybin ve Mezraa’da 20’şer yataklı birer revir, 15. Kolordu’nun 

emrinde; Erzurum’da 500, Horasan’da 200, Erciş’te 100, Trabzon, 

Bayburt, Narman, Maçka ve birer ufak mevki hastanesi ve Birinci 

Dünya Savaşı’ndan kalıp bozulmayan fırka 12, fırka 9, fırka 11’in 

emrinde 200 yataklı birer seyyar hastane ile sıhhiye bölüğü ve Adana 

mıntıkasında Kuvayı Milliye emrinde Bilemedik’te 50 yataktan oluşan 

hastane bulunmaktaydı27. Ayrıca, Kastamonu, Kayseri de yüz kişilik 

seyyar ve 200 kişilik yataklı birer hastane işler hale getirildi. 

Kolordular da doktor, sağlıkçı ve malzeme yeterli olmadığından 

dolayı tam kadro sıhhiye bölüğü ve seyyar hastanelerde kullanılmak 

üzere her fırka için iki tabip, bir eczacı, bir inzibat zabiti, bir hesap 

memuru, dört araba ve dört sedyeli sıhhiye birliği oluşturuldu. Ülkede 

 
27 İstiklal Harbi Sıhhi Raporu, s. 3-4. 
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sağlık sorunlarının yoğun yaşanması, taburcu edilemeyen hastaların 

uzun müddet yatak işgal etmeleri ve yoğunluktan dolayı, bu 

hastanelere birer şube halinde 200 ve 400 yüz kişilik yeni ek yataklar 

konuldu. Afyonkarahisar’da oluşturulan umumi sıhhiye deposu 

heyetiyle Ankara’ya ve oradan da Birinci İnönü Savaşı’ndan önce 

Sivas’a nakli yapıldı. Konya, Diyarbakır, Erzurum’da sıhhiye depoları 

oluşturdu. Ayrıca, Eskişehir, Ankara ve Konya hattında işletilmek 

üzere iki hafif sıhhiye treni konuldu28. Konya’da menzil müfettişliği 

emrinde bir sıhhiye mektebi kuruldu. 10’ar arabalı ve 5’er 

mekkâreden oluşan iki yaralı nakliye müfrezesi de tam donanımlı 

olarak Batı Cephesi emrine gönderildi. İzmir ve Aydın işgal nedeniyle 

burada bulunan hastaneler bütünüyle düşman eline geçmişti. İşgal 

bölgesi dışındaki hastanelerin bazıları Kuvayi Milliyecilerin bir kısmı 

ordu birliklerinin elinde bulunuyordu29.  

Bu dönemde sağlıkla ilgili bu planlamalar yapılırken, hastanelerin 

tabip ve diğer sağlık personelinde büyük eksiklikler bulunmaktaydı. 

Kolordu ve bağımsız komutanlıklar, baştabiplerden ordu sağlık 

işlerinin nasıl yürütüleceği ve ihtiyaçlarının neler olduğu soruldu. 

Ordu birlik ve kurumlarından gelen yazıda,  tabip ve memur 

sayılarının çok eksik olduğu ve birçok alayların tabipten yoksun 

olduğu öğrenildi. Tabip eksikliğinin giderilmesi için mevcut tabiplerin 

en iyi şekilde kullanılması ve ihtiyaca göre görevlendirilmeleri 

kolordulara bildirildi. Tabip eksikliğinin giderilmesi için 21 Temmuz 

 
28 İstiklal Harbi Sıhhi Raporu, s. 8-9.  
29 Adnan Ataç, “Millî Mücadele’de (1919-1923) Askeri Sağlık Hizmetleri”, 100. 

Yılında Milli Mücadelede Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 21 

Kasım 2019, s. 10. 
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1914 tarihli kanunla yükümlü tabip ve eczacılara seferberlik 

kanunlarının uygulanmasına karar verildi30. Devletin bu noktada 

orduda olabilecek sağlık tedbirlerinin yanında halkın sağlığı ile 

ilgilenildi ve gerekli tedbirler alındı. Bu amaçla, ağır hasta durumunda 

olmayan vatandaşların askeri hastanelerden istifade etmesi ve yatış 

durumunda olan hastalarında askeri hastanelerinden %2 oranında 

yararlanması sağlandı. Konu ile ilgili olarak Milli Savunma 

Bakanlığı’nın Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu öneri ve 

bu konuyla ilgili tüzük kabul edilerek uygulamaya konuldu; 

 
30 “Tekâlif-İ Harbiyenin Sureti Tarhı Hakkında Kanun  

Madde 1. Seferberlik ilanı tarihinden itibaren Tekâlif-İ Harbiye tarhının hangi 

mahallerde icra edileceği görülecek lüzum üzerine cihet-i askeriyece tayin 

olunacaktır. 

 Madde 2. Tekâlif-i Harbiye tarhı takrir (takarrür) eden mıntıkanın en büyük 

memurin-i mülkiye ve maliyesi ile cihet-i askeriyeden bir zat ve bulunamadığı 

takdirde o mıntıkanın jandarma kumandanından ve meclis-i idare ve belediyeden 

müntehap birer azadan mürekkep olarak her mahalde birer Tekâlif-İ Harbiye 

komisyonu teşekkül edilecek ve bu komisyon ahalinin ihtiyacına kafi miktarın 

terkiyle üst tarafına vaziyet edecek ve vaziyet ettiği levazımata mukabil ashabına 

mazbata ita eyleyecektir.  

Madde 3. Tekâlif-i harbiye tarhının icrası emrolunan mıntıkanın en büyük mülkiye 

memuru derhal meclis-i idare ve belediye ve ticaret odası azalarından mürekkep bir 

komisyon teşkil ile o mevkiin rayicine göre her nev’i levazımata bir fiyat takdir 

ederek cetvelini tanzim ve zirini zatı mühürleriyle tasdik ederek hükûmet-i 

mahalliyye ita eyleyeceklerdir.  

Madde 4. Tüccar ve esnafa ve ahaliye verilecek mazbatalarda alınan levazımatın 

fiyatı mezkur fiyat cetveline göre bir hesap esman-i tasrih ve nihayet seferberlik 

hitamını takip eden sene bütçeye idhal tediye edilecektir.  

Madde 5. İş bu kanun tarihi neşrinden itibaren mer’i ala hükümdür. Bu nüsha 

Meclis-i Ayan‘ın zapt ceridesine havidir.  

Madde 6. İş bu kanunun icrasına Harbiye, Dahiliye ve Maliye Nazırları memurdur 

(Kuva-i icraiyece 21 Sefer 1331 ve 17 Kanun-i Sani 1328 tarihinde tanzim ve 

muvakkaten mevkii tatbike vaz edilen iş bu layiha-i kanuniye 2 Temmuz 1330 

tarihinde Meclis-i Umumiyyece tadilen kabul olunmuştur) Türk İstiklal Harbi, İdari 

Faaliyetler (15 Mayıs 1919-2 Kasım 1923)”, bkz., C. Barlas Arslan,“Birinci Dünya 

Savaşında Harp Vergisi”, Akademik Bakış Dergisi, S. 57, Eylül-Ekim 2016, s. 79, 

Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Yayınları, C. 7, Ankara, 1957,  s. 513-516. 
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Ahalinin; özellikle bedenen çalışması ile ancak geçimini sağlayan, yoksul 

kısmının günden güne yükselen ilaç fiyatlarından hastalarına 

baktıramamaları ve bu sebeple hastaların süreğenleşmesi ve ölümlerin 

çoğalmasına sebep olmaktadır. Hükümetin buna bir çare bulması görevi 

bulunduğu düşüncesiyle askeri sağlık kurumları bulunan yerlerde 

hastanelerin kadrosuna göre %2 yatağın yoksullara ayrılması, parasız iaşe 

ve tedavi edilmeleri ve bina tedariki mülki makamlara ait olmak üzere her 

askeri hastane bulunan kasaba merkezi bir yerde yoksul halka mahsuz 

parasız genel bir askeri muayenehane açılmasıyla mümkün mertebe iktisada 

riayet olunarak başvuracak yoksul hastalara parasız bakılması ve sivil 

hastanelerde parsız kabül ve tedavi edilmesi hususunun bakanlar kurulunca 

bir karara bağlanmasıyla uygulanması zorunlu olmak üzere bağlı 

nizamnamenin kabulünü yüce katınıza sunmakla durumu arz ederim. 

Kurtuluş Savaşı’nın başlamasıyla birlikte ordunun sağlık ihtiyaçlarının 

karşılanması için sıhhiye noktasında Doğu, Batı ve Güney 

Cephesi’nde gerekli hazırlıklar yapıldı. Batı Cephesinde; 

Yunanistan’ın Balıkesir ve Bursa üzerinden saldırıya geçmesi üzerine 

Gediz, Simav, Demirci’ye kadar uzanan sahada bir hareketlilik 

görüldü ve bu durum karşısında Yunan ordularının saldırılarını 

durduracak, Kuvayı Milliye birlikleri harekete geçirildi. Mevcut 

birliklerin, sıhhiye ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü tedbir alındı. 

1920 yılı Haziran’ında yapılan Doğu Anadolu Ermeni harekâtı 

sırasında 1, 3, 11, 12’inci fırka bulunmaktaydı. Bu fırkaların 

bünyesinde kurulan sıhhiye bölüğünde 6 ve 7 numaralı seyyar 

hastaneler görev yaptı. Bu yılın sonlarına doğru, Garp, Şark, Elcezire, 

Cenup cepheleri düzenli bir şekilde teşekkül ettirildi. Yunanlıların, 

İzmir’in işgalinden sonra Kuvayı Milliye müfrezelerinin ihtiyacı için 

Köşk-Balyanbolu Cephesi’nde dört yaralı dispanseri, buna ilaveten 
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Nazilli’de 500 yataklı üç yaralı hastanesi ve Alaşehir-Akhisar 

cephelerinde de birer revir açıldı. Samanlı Dağ ve Kocaeli harekâtında 

Karamürsel-İzmit, Geyve-Adapazarı, Lefke-Selçi-Kaynarca 

Cephelerinde görevlendirilen seyyar sağlık ekipleri tarafından birer 

revir, Güney Cephesinde ise Yedinci Kızılay Sağlık Heyeti tarafından 

dispanserler tesis edildi31.  

Ordunun her gün bir derece daha sayısını artırması, geriden bu 

askerlerin ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmaya çalışıldı. Kışın 

gelmesi ve o yıl Anadolu’nun hemen hemen her yerinden bulaşıcı 

hastalıkların haberlerinin gelmesi dolayısıyla ordunun sağlık 

ihtiyaçlarına daha fazla önem verilmesine neden oldu. Mevcut 

imkânlar ölçüsünde fırkalara bir muallimi sıhhiye küçük zabiti, iki 

sıhhiye neferi, on yatak, bir taşıyıcı bulundurulması ve buna ilaveten 

300 adet sıhhiye istasyonunun kurulması teklif edildi. Birliklerin 

selameti için mücadele tedbirleri alındı. Mevcut olanaklar ölçüsünde 

temizlik ve buharla temizleme araçlarının ikmal ve uygulamasına 

önem verildi. Tümenlerde bir tabip, 10 er, 2 kazan ve 2 mekkareden 

ibaret küçük temizlik ekipleri oluşturuldu. Celp edilen erlerin 

temizliğini sağlamak ve askerliğe elverişli olmayan erlerin sevklerini 

önlemek için, askerlik daireleri baştabiplikleri meydana getirildi ve 

büyük merkezlerde temizlik istasyonları kuruldu. Birliklerin bulaşıcı 

hastalıklardan korumak ve aşı yapılması için İstanbul’da bir uzman 

getirildi. Cebeci Merkez Hastanesinde ihtiyacı karşılayacak miktarda 

aşı hazırlanmasına başlanıldı. Ankara’da bir Aşı Hazırlama Evi açıldı. 

 
31 Mesut Çapa, Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti (1914-1925), Ankara, 2010, s. 103. 
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Bu Aşı Hazırlama Evi, I. İnönü Muharebesi’nden önce Sivas’a 

nakledildi. Ayrıca Diyarbakır ve Erzurum’da da aşı yapımına devam 

edildi. Bunlardan ayrı olarak mülki sağlık hizmetlerinde küçük sağlık 

memuru ihtiyacını karşılamak için Ankara’da dört ay süreli bir küçük 

Sağlık Memuru Okulu açıldı. Öğrenim süreleri ve memuriyetleri 

askerlik hizmetinde sayılmak üzere kolorduların her okula okuryazar 

er göndermeleri ilgililere duyuruldu ve eğitimlerine başlanıldı. İlaç ve 

sıhhi malzemelerin tedarik ve ikmalindeki güçlükler dolayısıyla elde 

edilen sınırlı sayıdaki sıhhi malzeme ve ilaçlarla halkın ve ordunun 

zorunluluğu birtakım kısıtlayıcı tedbirlerin alınmasını gerekli kıldı. Bu 

amaçla depolardan istenecek eczanın Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı 

aracılığı ile Milli Savunma Bakanlığı’ndan istenmesi suretiyle ilaç 

sarfiyatı kontrol altına alındı. Frengi tedavisinde kullanılan ve 

mevcudu az olan Neosalvarsan’ın sadece hummayı racia tedavisinde 

kullanılması ve frengi tedavisinin cıva tatbiki suretiyle yapılması için 

ilgili makamlar uyarıldı. Mevcudu az olan ve göz merhemlerinde 

kullanılan saf vazelin uyuz ve diğer hastalıklarda kullanılması önlendi. 

Uyuzlar için kükürt eriyiği, diğer merhemler için içyağı kullanılması 

zorunluluğu konuldu. Çiçek, kolera, karahumma ve dizanteri gibi 

bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için gerekli tedbirler alındı ve aşı 

uygulaması ile ilgili olarak 14 Ağustos 1920 tarihinde Milli Savunma 

Bakanlığınca bir yönetmenlik hazırlanarak uygulamaya konuldu32. 

 Doğu Cephesi’nde, Ermeni harekatı sırasında sınırlı sayıda görülen 

lekeli humma, hummayı racia ve karahumma gibi bulaşıcı 

 
32 Türk İstiklal Harbi, İdari Faaliyetler, s. 526. 
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hastalıkların genişlemesine engel olmak için tedbirler alındı. Pontus 

harekatı sırasında eşkıya takibi nedeniyle devamlı olarak halk ile 

temas halinde bulunan Üçüncü Kolordu birliklerinde görülen az 

sayıda lekeli humma ve dönüşlü humma olaylarıyla yapılan mücadele 

sonucu genişlemesine meydan verilmedi. Mersin’de Fransız erleri 

arasında kara veba, Batum’da kolera ve veba hastalıkları olduğu 

haberinin alınması üzerine gerekli tedbirlere başvuruldu. Görülmekte 

olan bulaşıcı hastalıklar, Milli Savunma Bakanı Fevzi Paşa’yı 

harekete geçirdi ve 29 Aralık 1920 tarihinde bir genelge yayınladı; 

Ordu da bulaşıcı hastalıklardan özellikle lekeli humma, çiçek, hummayı racia 

ve nezlei müstevliye (grip) gittikçe artmakta  ve buyüzden ölümler 

olagelmektedir. Bu halin devamının ordunun genel kuvvesini şiddetle 

sarsacağı açıktır. Günden güne azalmakta olan genel nüfusumuzun birde 

bulaşıcı hastalıklar nedeniyle azalması, yurt ve ulusun felaketine sebep 

olacaktır. Genel kuvvenin korunması için yapılacak mücadelenin, 

düşmanlarımıza karşı giriştiğimiz mücadeleden daha şiddetli olması, 

memleketin geleceği ve kurtuluşu bakımından önemle dikkate alınması 

gerekmektedir. Bulaşıcı hastalıların yayılamalarının önlenmesi ve tamamen 

söndörülmesi için tabip subayların önerecekleri sağlık tedbirleri, ilgili bütün 

komutanlar tarafından kabul ve tamamen uygulanacaktır. Erlerin iskan, iaşe 

ve sağlık durumları, amirleri tarafından sık sık kontrol edilecektir. Emirlerin 

yapılmasında ihmali görülenler şiddetle cezalandırılacaktır. Ordunun 

bulaşıcı hastalıklardan kurtarılmasını önemle rica ederim33. 

 

Yayınlanan genelge doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınmasına 

çalışıldı. Böylece Batı Cephesinde başlamak üzere, personel araç ve 

gereç eksikliği giderilmeye çalışıldı. 1920 yılı Haziran ayında 

 
33 Türk İstiklal Harbi, İdari Faaliyetler, s. 529-530. 
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Yunanlıların harekete geçmesi üzerine Eskişehir’e gelen Akhisar 

Yardım Heyeti tarafından burada 50 yataklı bir hastane açıldı. Görülen 

ihtiyaç üzerine yatak sayısı önce 100’e, ardından İnönü Savaşları 

sırasında 150’ye çıkarıldı. Başlangıçta yaralılara tahsis edilen 

hastanenin bulunduğu bina, cerrahi hastanesi için müsait 

olmadığından dâhili hastalıklara tahsis edilmedi. Bir süre sonra Batı 

Cephesi Komutanlığı Sıhhiye Riyâseti’nin isteği üzerine askeri 

hastanenin harici bölümü buraya devredilerek göz, kulak ve boğaz 

klinikleri açıldı. İnönü savaşlarında yaralıların tedavisinde Eskişehir 

Hastanesi büyük rol oynadı.  

2. 1921 Yılında Cerayan Eden Muharebelerde Sağlık Hizmetleri 

2.1. Birinci İnönü Muharebesinde Sıhhiye Teşkilatı 

6 Ocak 1921 tarihinde başlayan 10 Ocak 1921 gününe kadar devam 

eden Birinci İnönü Muharebesi sırasında sıhhiye teşkilatı gerekli 

hazırlıkları yaptı. Malzeme noktasında yetersiz olmasına rağmen 

oldukça başarılı şekilde hizmetler verdi. Bu savaşta yaralanan askerler 

Eskişehir hastanesine getirilerek tedavileri yapıldı. Bu muharebede 

dörder sedyeli ve iki arabalı, altı sıhhiye müfrezesiyle küçük harp 

hastanesi faaliyet gösterdi34 . Sabit hastaneler oldukça düzenli ancak 

sayıca azdı. 1920 yılında sıhhiye ihtiyacını sağlayacak sıhhiye 

personelinin azlığı üzerine 1921 yılında bu ihtiyaç birinci derece 

temin etme yoluna gidildi. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için 

sıhhiye bölüğü ve seyyar hastanelerin kurulması çalışmaları devam 

ederken aynı zamanda eksik olan sıhhiye ihtiyaçları karşılamaya 

 
34 İstiklal Harbi Sıhhi Raporu, s. 15. 
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çalışıldı. Bu konuda İstanbul’dan tabip ve eczacı getirildi. Müdafaa-i 

Milliye Encümeni tarafından sıhhiye müfrezeleri kadrolarına birer 

tabip, sağlık çalışanı ve 15 sedyeli 2 arabalı birer sıhhiye bölüğü, 3 

tabip ve 10 adet harp hastanesi verildi. Hastanelerde çalışacak sağlık 

personelinin karşılanması konusunda önemli çalışmalar yapıldı ve 

ayrıca cepheler için birer hasta nakliye birliği kadroya kabul ve ilave 

edildi. Her fırka için birer sıhhiye bölüğü tertip edildi ve bu sıhhiye 

bölüklerine 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 numaralar 

verilerek harp hastaneleri tanzim edildi. 1, 2, 3, 4 numaralı harp 

hastaneleri Garp Cephesi’nde, 5, 11, 12, 13, 14 numaralı hastanelerde 

Cenup Cephesi’nde konuşlandırıldı. Ankara’da bulunan 10 numaralı 

harp hastanenin ihtiyaçlarının sağlanmasından sonra Garp Cephesi’ne 

gönderildi. 9 numaralı seyyar hastane Kocaali’de, 6 ve 7 numaralı 

hastaneler doğuda, 8 numaralı hastane El Cezire de, 5 numaralı 

hastane Adana’da, İkinci Kolordu emrine verildi. Her fırkaya 200 

yataklı birer hastane ile 5.400 yataklı sabit hastanelerin kurulmasına 

müsaade edildi35. Birinci İnönü Muharebesi’ni yapan ilk küçük 

ordunun sağlık aracı, dört araba ve dört sedye ile küçük sağlık 

müfrezelerinden ibaretti. Yavaş yavaş bu müfrezelerin teşkilatı 

geliştirilerek sıhhiye bölüğü oluşturuldu. 

2.2. İkinci İnönü ve Aslıhanlar Muharebelerinde Sıhhiye 

Teşkilatı 

11 Ocak - 23 Mart 1921 tarihlerinde meydana gelen II. İnönü Savaşı, 

I. İnönü Muharebesi’ne göre daha şiddetli oldu. Sıhhiye teşkilatının bu 

 
35 İstiklal Harbi Sıhhi Raporu, s. 13-15.  
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savaşta da önemli görevler üstlendi. Özelikle bu savaşta yaralıların 

taşınmasında zorluklar yaşanması, yaralı askerlerin Ankara ve 

Konya’ya götürülerek tedavileri yaptırıldı. Harp hastanelerinin araç 

sıkıntısından dolayı zorluklar yaşandı. Bilinçsizce yaralı nakliyatından 

dolayı kayıplar meydana geldi. Cephe gerisinde yığılma ve sıkışıklığı 

önlemek için yaralı ve hastaların büyük bir kısmı Ankara’ya ve 

Konya’ya gönderildi. Ankara ve Konya’da yaralıların tedavi, bakım 

ve barınmaları, düzenli ve memnuniyet verici bir halde oldu. Elde 

yeteri kadar tetanos serumu olmamasına ve tatbik edilmemesine 

karşılık, harp paketlerinin iyi uygulanmasıyla tetanos ancak 3-4 

olaydan ibaret kaldı. Anadolu’da ordu sağlık teşkilâtının gelişmesi ve 

askeri hastanelerin düzenlenmesiyle birlikte, İkinci İnönü Harbi’nden 

sonra, cephelere yakın önemli merkezlerde Kızılay, yaralı askerler için 

hastaneler açmaya başladı. İkinci İnönü Savaşı’ndan sonra dört harp 

hastanesi açıldı. Mayıs 1921’de Sıhhiye Dairesi, İnönü savaşlarında 

yaralanıp hastanelerden taburcu edilen subaylar için Kızılay’a bir 

nekahethane açmasını önerdiğinden, Kırşehir’de İdadi binasında bir 

subay nekahethanesi açıldı. Subayların Ankara’dan Kırşehir’e naklini 

Kızılay üstlendi ve 100 kişilik nekahethane, Eskişehir’in Yunanlılar 

tarafından işgalinden sonra hastane haline getirildi36. Sıhhiye 

Dairesi’nin teklifi üzerine Ravza-i Terakki Okulu’nda 100 yataklı bir 

hastane açıldı ve yaralı subayların yatırıldığı bu hastane sonraları 

Yaralı Hastanesi adı verilerek faaliyetlerine devam etti. 23 Haziran 

1920’de Yunanlıların ileri harekâtı esnasında cephenin Denizli’ye 

 
36 Fatih, M. Dervişoğlu, age., s. 96. 
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alınmasıyla, Nazilli hastaneleri 27 Temmuz’da Burdur ve Dinar’a 

nakledilerek 50 yataklı iki hastane oluşturuldu. 

İkinci İnönü Muharebesi’nde her tümende bir sıhhiye bölüğü kuruldu. 

80 yataklı dört adet seyyar hastane teşkil edildi. Her muharebede 

sağlık teşkilatı daha da geliştirilerek ve nihayet kuvvetli sıhhiye 

bölükleri, 36 sedye, 15 araba ile seyyar hastaneler, 200 yatak 21 araba 

vücuda getirildi. Ayrıca yaralı nakliye müfrezeleri her kolordu için 20 

arabalı nakliye müfrezesi teşkil olundu. Kızılay kurumu da ordu yaralı 

ve hastalarına büyük yardım ve hizmet sağladı37. 1921’de Anadolu’da 

bulunan Fransız kadın gazeteci Berthe Georges Gaulis, Burdur’u 

anlatırken bu hastanelerde görev yapan Kızılay doktorlarından 

övgüyle bahsetti; 

“günde 15 saat çalıştıklarını, ameliyat yapan, yaralıların pansumanlarıyla 

uğraşan, hastalara moral veren bu gençler yorgunluklarını kısa bir uyku ile 

atıyorlardı”38 

Gaulis, bu sözleri ile sağlık personelinin ne kadar zor şartlarda 

çalıştıklarını belirtilmiş oluyordu. Alınan bütün tedbirlere rağmen 

sağlık hizmetlerinde daha iyi neticelerin alınmamasının nedeni, harp 

hastaneleri taşıma araç yokluğu ve yaralı nakliyatı düzensizliğinden 

kaynaklandı. Ağustos 1921’e kadar faaliyette bulunan bu hastanelerde 

toplam 28.855 hasta ve yaralının tedavileri yapıldı. Bu savaşlarda 

2.000’den fazla yaralı ve 1.000 kişi kadar askerimiz şehit düştü39. 

 
37 Türk İstiklal Harbi, İdari Faaliyetler, s. 541. 
38 Mesut Çapa, Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti (1914-1925), Ankara, 2010, s. 103. 
39 Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, C. IV, İstanbul, 1991, s. 87. 
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2.3. Kütahya Eskişehir Muharebelerinde: 

 Kütahya - Eskişehir Muharebelerinde Batı Cephesi düzene girmiş, 

sıhhiye bölük kadroları genişletilerek 10 sedye ve 12 araba üzerinden 

teşkilatlandı. Seyyar hastane sayısı dokuza çıkarıldı. Yatak sayıları 20 

yatağa göre düzenlenmiş olmasına rağmen bu tamamlanamadı. Ayrıca 

120 arabalı iki yaralı nakliye kolu teşkil edildi. 13 Temmuz 1921’de 

Altuntaş’ta başlayan düşman taarruzunun gelişmesi üzerine, Kütahya, 

Afyon ve Eskişehir hastanelerindeki hasta ve yaralılar gerilere 

gönderilerek, Kütahya hastanesi Haymana’ya, Afyon hastanesi 

Sarayönü’ne, Eskişehir hastanesi Ankara’ya taşındı. Eskişehir 

hastanesinden tahliyesi olanaksız görülen 17 yaralı, Eskişehir Kızılay 

hastanesine yerleştirildi. Ağapınar ve Seyitgazi bölgelerinin düşman 

tarafından işgali ve ordunun çekilmesi üzerine Sivrihisar, Alpu, 

Seyitgazi Hastaneleri Yaralı Sevk Komisyonu Batı Cephesinin 

Sakarya doğusunda yerleştiği hattın gerisinde mevcut ve yeniden 

tahsis olunan sağlık tesislerine naklolundu. Çok kısa zamanda 

gerçekleştirilen çekilme harekatı sırasında bazı sıhhiye bölükleri ile 

seyyar hastaneler sarsılmış, artçı muharebelerini yaparak çekilmekte 

olan Beşinci Kafkas Tümeni’nin Sıhhiye Bölüğü gereç ve taşıma aracı 

bakımından çok fazla kayıp verdi. Bununla beraber ilk hatlarda sağlık 

hizmetleri hiçbir yaralı sargısız kalmadığı gibi düşmana da terk 

edilmedi. Bütün zorluklara rağmen ağır yaralılar sedyelerle, daha 

hafifleri arabalarla ve daha hafif olanları da yaya olarak tahliye edildi. 

Eskişehir Hastanesi Kırşehir’e, Sivrihisar Hastanesi Yozgat’a, Alpu 

Hastanesi Yahşihan’a, Mahmudiye Hastanesi Polatlı’ya ve Mihalıççık 
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Hastanesi, Beypazarı’na, Eskişehir Yaralı Sevk Komisyonu önce 

Biçer’e ve sonra da Polatlı’ya taşındı. Bu harekata 16 sıhhiye bölüğü 

ile 9 seyyar hastane ve iki harp hastanesi katıldı40.  16 Ağustos 

1921’de açılan 200 yataklı Kırşehir hastanesi, önce subay ve erlere 

tahsis edildi. Ancak daha sonra bu hastane sadece ileri hastanelerden 

ve doğrudan doğruya cephelerden gelen yaralı subaylara ayrıldı. 

Kırşehir’de Guraba hastanesi olmadığından haftada üç gün göçmen, 

fakir halk ve subay ailelerinin tedavilerinin yapılmasına karar 

verildi41.  

2.4. Sakarya Muharebelerinde: 

Yunanistan, Kütahya ve Eskişehir başarılarından aldığı moral ile Türk 

ordusuna kesin darbeyi vurup, Sevr Antlaşması’nı tartışmasız kabul 

ettirmenin hazırlığına girdi. Türk kuvvetleri beklenen bir Yunan 

taarruzuna karşı savunma tedbirlerini güçlendirdi. 23 Ağustos - 13 

Eylül 1921 tarihleri arasında meydana gelen ve 21 gün süren bir 

mücadele gerçekleşti42. Ordunun Sakarya önlerinde yığınak 

yapmasından sonra tüm erlerin temizlik, bakım ve ayak vuruklarının 

tedavisi birliklerinde yapıldı. Çatışmasız geçen bir aylık süreden 

yararlanarak sıhhiye bölükleri ile seyyar hastanelerin eksiklikleri 

giderildi. Bu muharebede yaralıların Ankara’ya getirileceği planlandı 

ve Ankara’da yaralılar için ayrılan mevcut hastanelerin miktarı ve 

 
40 Türk İstiklal Harbi, İdari Faaliyetler, s. 532-533. 
41 Mesut Çapa, Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti (1914-1925), Ankara, 2010, s. 106. 
42 Durmuş Yalçın, Yaşar Akbıyık, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ankara, 2012, s. 

289-290. 
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yatak sayıları artırıldı43. Eskişehir hastanesinde bulunan 17 yaralı 

asker, Eskişehir Hilal-i Ahmer hastanesine getirildi44. 

Sakarya muharebelerine girildiği sıralarda her tümende bir sıhhiye 

bölüğü bulunuyordu. Sabit olarak kurulmuş olan ve İkinci İnönü 

Muharebesi’nden sonra seyyar hale getirilen 11 hastaneden bir kısmı 

ihtiyaca göre Batı Cephesi Komutanlığı birliklerine sevk edildi. Silah 

altına alınan yeni erlerin ve memleketlerine gönderilen hasta erlerin 

yollarda sıhhi bakım ve korunmalarını temin için, iki sıhhiye 

teknisyeni iki sıhhiye eri, bir mekkari ve on yataktan ibaret 300 

sıhhiye istasyonu kuruldu45. Ordunun Sakarya doğusunda 

yerleştirilmesi sırasında sıhhiye bölükleriyle seyyar hastanelerinin 

eksikleri tamamlandı ve harp hastaneleri yerine geçmek üzere seyyar 

hastane kadroları kabul ve uygulamaya geçildi. Sıhhiye nakliye 

müfrezelerinin araba mevcudu 20’ye çıkarıldı. 

 Sakarya hattındaki sağlık birimleri olarak 13. Tümen, Sivri köyünde 

konuşlandırıldı. Alaylar köylere dağıldı. Sıhhiye bölüğü Alayların 

ortasında kalmıştı. Yedekte bırakılan 6. grubun merkez birliklerinde 

10. ve 5. Kafkas Tümeni’nde 17 tabip ve eczacı subayı ve harekâta 

hazır 16 sıhhiye bölüğü, 9 seyyar hastane, 2 harp hastanesi mevcuttu. 

Bunların yanı sıra Polatlı, Şeyhali, Kızılcacık, Kadıköy, Haymana 

civarı ve Karahoca’da 4, 8, 9, 17, 21, 57’nci sıhhiye bölükleri 

 
43 Adnan Ataç, “Millî Mücadele’de (1919-1923) Askeri Sağlık Hizmetleri”, 100. 

Yılında Milli Mücadelede Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 21 

Kasım 2019, s. 10. 
44 TBMM Zabıt Ceridesi, C. 27, 1921, s. 4. 
45 Türk İstiklal Harbi Batı Cephesi (Sakarya Muharebesi), C.2, 5. Kısım, 2. Kitap, 

Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1973, s. 483. 
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bulunmaktaydı46. Bu sırada salgın hastalıklara karşı tedbirler alındı. 

Tifo, tifüs, kolera gibi bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli olan aşılar 

yapıldı. Yaralılara tetanos serumu tatbik edildi. Sebze sağlanamayan 

bölgelerde hastalığı önlemek için bol sirke verilmesi sağlandı. 

Muhtemel zehirli gaz taarruzlarına karşı, Eskişehir sıhhiye 

depolarında yapılan 32.950 adet gaz maskesi, 15 Temmuz’a kadar 

birliklere dağıtıldı47.  Eskişehir hastanesinde 1 Temmuz 1920 - 15 

Temmuz 1921 tarihleri arasında kabul edilen 1.140 yaralıdan 531’i 

taburcu ve 518’i diğer hastanelere nakledildi. Bu yaralılardan 91’i 

vefat etti. İşgal altında faaliyette bulunduğu 14 ay içinde hastaneye 

müracaat eden esir ve halktan 1.605 kişinin tedavileri yapıldı ve 

1.389’u sağlığına kavuştu48. 

Sakarya Savaşı sırasında sürekli olarak hastaların hastanelere nakli ve 

bunlara gerekli olan teçhizatı verilmemesi, birçok yaralının elbisesiz 

açıkta bulunması ve kısmen kaputlarının bulunmaması kayıpların 

artmasına neden oldu. Bu muharebede her fırkada bir sıhhiye bölüğü 

ve cephede her grubun durumuna göre verilmek üzere on seyyar 

hastane, üç hasta nakliye müfrezesi, nakliye araçları ve iki harp 

hastanesi hizmet verdi. Sabit hastanelerin yatak adedi yaklaşık 

20.000’ni buldu. Geceli ve gündüzlü yirmi iki gün devam eden 

Sakarya Meydan Savaşı’nda sağlık teşkilatı başarılı bir şekilde 

çalışma örneği verdi. Savaş sırasında geride kurulmuş olan hastaneler 

 
46 Fatih M. Dervişoğlu, Millî Mücadele’de Sağlık Teşkilatına Bir Bakış, Ankara, 

2009, s.101-102 
47 Türk İstiklal Harbi Batı Cephesi (Kütahya-Eskişehir Muharebeleri), C. 2, 

Kısım.4, Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1974, s. 572-573. 
48 İstiklal Harbi Sıhhi Raporu, s. 13-15. 
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Batı bölgesine kaydırıldı. Bu hastanelerdeki yatak sayısı 18.300’e 

ulaştı49. Düşmanı takip eden İkinci ve Beşinci Kolordular için Çay, 

Bolvadin ve Aziziye mıntıkasında gerekli tedbirler alınarak Çay’a 

getirilen araçlarla hastaların Konya’ya nakilleri sağlandı. Sakarya 

Savaşı’nda çok sayıda yaralıların olması üzerine Ankara Kızılay 

hastanesi çok önemli görevler üstlendi. Cepheden, yaralı ve hastalar 

Ankara hastanelerine sevk edildi. Hastanelerin yetersiz kalması 

üzerine Ankara’daki Rum Mektebi, Sanayi Mektebi, Sarkışla ve bazı 

camilerin hastane haline getirilmesi sağlandı. Taşhan, Musevi, 

Hamam Önü Mahallelerinde bazı evler hasta ve yaralılara tahsis edildi 

ve Beyaz Kışla hastane haline getirildi. Ankara Kızılay hastanesinde 

18 Temmuz 1921 - 18 Ekim 1921 tarihleri arasında 660 yaralının 

tedavileri yapıldı. Sakarya Savaşı sırasında yaralanan askerler için 

Mecrûhin Hastanesi bizzat bu iş ile iştigal olundu. Ankara Kızılay 

hastanesi Sakarya zaferinden sonra bütün malzemesiyle birlikte 

Isparta’ya nakli sağlandı50.  

Batı Cephesi kuvvetleri Sakarya nehri doğusuna çekildiği zaman, ilk 

tedavileri kıtalarda yapılıyor; kıtalarda tedavisi mümkün olmayanlar 

Ankara’daki hastanelere sevk edildi51. Ayrıca, Ankara-Kayseri 

 
49 İstiklal Harbi Sıhhi Raporu, s. 18-19 
50 Mesut Çapa, Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti (1914-1925), Ankara, 2010, s. 107. 
51 “Sakarya Harp meydanlarından Ankara’ya doğru sevk edilen yaralılar, hastalar 

Ankara hastanelerini doldurmuştu. Ankara’da Cebeci Asker hastanesine ilave 

olarak Rum mektebi, Sanayi mektebi, Sarı kışla ve bazı camiler hastane haline 

getirilmişti. Fakat bu yerler de mevcut hasta ve yaralılara kafi gelmiyordu. 

Ankara’nın meşhur ahırlı oteli olan Taşhanı, Musevi mahallesinde, Hamamönü 

mahallesinde münasip bazı evleri de hasta yaralılara tahsis etmek ecab ediyordu. 

Bunlar da kafi gelmedi Sarı kışla yanında süvari kışlası olan Beyaz kışlayı da 

hastane haline çevirmek icap ediyordu. Süvari ahırlarının zemininden sertleşmiş bir 
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karayolu üzerinde; Köprüköy, Bala, Kırşehir, Avanos, Ürgüp, 

Hacıbektaş, Kayseri, Ankara - Çorum hattı üzerinde; Yozgat, 

Sungurlu, Çorum, Ankara - Kastamonu istikametinde; Kalecik, 

Çankırı ve Kastamonu Hastaneleri yeniden açılarak, hafif yaralılar 

hastanelere taşındı. Cephede Haymana’da tesis edilmiş olan Kütahya, 

Babayakup’ta açılmış olan Mahmudiye, Polatlı’da, Polatlı 

Hastaneleriyle Polatlı ve Malıköy bölgelerine ve Polatlı gerisine 

seyyar hastaneler ve sıhhiye nakliye kollarından sıhhiye kademeleri 

gönderilmek üzere özel tedbirler alındı. Savaş sırasında Yunanlıların 

Haymana’ya gelebileceği endişesi ve Haymana’da yaralıların fazla 

olması üzerine yaralıların Çayırlı köyüne nakline karar verildi. Ayrıca 

Haymana hastanesine bağlı olmak üzere yirmi arabalı bir sıhhiye 

nakliye kolu merkezden gönderildi. Ordumuzun ileri harekâtı 

esnasında gene köy ve kasabaların düşman tarafından tamamen 

yağmalanması neticesinde hastane tesisini müşkülata düşürdüğünden 

hemen merkezde bulunan çadırlar cepheye götürülerek, seyyar 

hastanelere teslim edildi.  

Millî Mücadele dönemi sağlık örgütlenmesi içerisinde artan doktor 

ihtiyacı savaş boyunca İstanbul’dan Anadolu’ya doktor ve tıbbî 

yardım sevkini sağlayan Hilâl-i Ahmer Cemiyeti aracılığı ile 

çözülmeye çalışıldı. Bu durumu Bursa Milletvekili Operatör Doktor 

Emin Erkul’un anılarında verilen mücadelenin büyüklüğünü ortaya 

koydu; 

 
karış gübre kazdırmak ve duvarları, zemini taze sönmüş kireçle badana ettirmek 

suretiyle asırlık kışla ahırları  hastane haline çevrilmişti…”. bkz., Abdulkadir 

Noyan, Son Harplerde Salgın Hastalıklar ile Mücadele, Ankara, 1956, s.122-123. 
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Yaralılarımızı ameliyat edecek operatör bulunmadığından bahisle Ali Fuat 

Paşa tarafından Meclis riyasetine gönderilen bir telgrafta Mecliste bulunan 

bazı operatörlerin cepheye gönderilmesi gerektiği rica ediliyordu. Mecliste 

ise benden başka operatör yoktu. Teklifi kabul ederek hemen Eskişehir’e 

hareket ettim. Eskişehir’de ise yalnız operatör noksanı değil; her türlü tıbbi 

malzeme yokluğu da vardı. O derecede ki ne gaz bezi, ne sargı ve pamuk ne 

de alet-i cerrahiye namına bir şey yoktu. İngilizler Eskişehir’i işgal ettikleri 

zaman yalnız silahları değil; sıhhiye depolarındaki malzemeyi de toplayıp 

götürmüşlerdi. Eskişehir hastanesi başhekimi Albay Doktor Haşim Bey sınıf 

arkadaşımdı ve birbirimizi candan seviyorduk. Kendisiyle baş başa verip 

mümkün olanları yapmaya karar verdik52  

Kurtuluş Savaşı’nın en şiddetli günlerine rastlayan bu dönemde diğer 

devlet kurumları gibi Sıhhiye Teşkilatı gece gündüz çalıştı. Cepheden 

Ankara’ya getirilen askerlerin yaralarının, bakım ve pansumanları 

bizzat bakan, mebus doktor ve bakanlık görevlileri tarafından 

yapıldı53. İsmet İnönü, göndermiş olduğu telgrafta, sıhhiyecilerin 

yaptığı işlerden ve göstermiş olduğu başarılarından dolayı onları 

kutladı54; 

Yapılan tahkikat neticesinde ihtilatının gayet az olduğu ve vesaiti nakliye 

noksanına rağmen yaralı nakliyatının hüsni suretle tedvir edildiği bilhassa 

ileri hatlarda hidematı sıhhiyenin muntazam surette cereyan etmiş olduğu ve 

hastanelerde de yaralılara iyi bakıldığı anlaşılmıştır. Gösterdikleri faaliyet 

ve vazife perverlikten dolayı ordumuzun heyeti sıhhiyesine alenen teşekkür 

 
52 Melih Tınal, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Doktor Milletvekilleri”, The Journal 

of İnternational Social Research/Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 

2, Issue 6, Winter 2009, s. 619. 
53 Yusuf Öztürk, Osman Günay, Atatürk Döneminin Sağlık Politikaları, Kayseri, 

1991, s. 8. 
54 İstiklal Harbi Sıhhi Raporu, s. 17. 
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eder ve bu teşekküratımın kıtaat ve hastane etıbbasına kadar iblağını rica 

ederim.  

Sakarya Savaşı’nda, askeri kayıpların yanında sağlık ekibinden de 

önemli kayıplar verildi. Bu savaşta mevcut 660 tabipten 297’si, 146 

eczacıdan 78’i ve 14 dişçiden 2’si hayatını kaybetti. Ayrıca bu savaşta 

toplam 3.288 şehit ve yaralanan asker sayımız ise 13.611 oldu55. Bu 

dönemde, Ankara, Konya, Eskişehir, El Cezire ve Şark cephelerinde 

yaralı askerlerin sevkiyatı sırasında lekeli humma, dizanteri, nezle 

vakalarına sık rastlanıldı. Ordu birlikleri arasında; özellikle devamlı 

olarak köylerde eşkıya takibinde ve halka yakın ilişki halinde bulunan 

merkez ordusunda hummayi racia hastalığı görüldü. Hastalığın 

halktan alındığı saptandı. Sivas, Amasya ve Samsun’da temizlik 

işlerine önem verildi. Batı Cephesi’nde her tarafta gelmekte olan 

ikmal erleri, sevkiyat merkezlerinde ve depo birliklerinde, Adana 

cephesinde 2’nci Kolordu ve Batı Anadolu birlik ve kurumlarında 

lekeli humma ve racia olayları eksik olmadı ve özellikle Ankara 

garnizonunda 250 hummayı racia olayı görüldü. Hastalığa yakalanmış 

olan hastalar karantina altına alındı ve tedavilerine başlanıldı. Ancak 

iki tabip bu yüzden hayatını kaybetti. Ekim ayından itibaren merkezde 

ve Doğu Cephesinde lekeli humma ve hummai racia vakaları arttı56. 

Ankara ve Konya’da bu hastalık ile ilgili olarak merkezler 

oluşturuldu. Bu illere ilaveten Sivrihisar, Sarayönü, Akşehir’de de 

muayene tahrir merkezleri kuruldu. Bu yıl zarfında her tarafta nezle ve 

dizanteri salgını baş gösterdi ise de salgınların önü alınmadı. Sıhhiye 

 
55 İstiklal Harbi Sıhhi Raporu, s. 30. 
56Türk İstiklal Harbi, İdari Faaliyetler, s. 537. 
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dairesi mevcut bu bulaşıcı hastalıklar ile mücadeleye girişti. Antalya 

ve İstanbul’da mevcut miktarda sebze, sirke, limon ve portakal 

getirilerek, hastalığın önü alındı. Köylerde meydana gelen çiçek, 

dizanteri, karahumma, lekeli humma vakaları görülmesi salgının 

orduya sıçraması endişesini doğurdu. Hastalığın görüldüğü yerlerde 

ilaç ve aşı tedavisine başlanılarak hastalıkların orduya sirayet etmesi 

engellendi57.  

Batı Cephesi bölgesinde köylerde çiçek, dizanteri, kara humma ve 

lekeli humma vakalarına rastlanıldı. Gerekli tedbirlerin alınması 

sonucunda hastalık seyyar orduya sıçramadı. Bir ara Doğu 

Cephesi’nde iskorpit olayları da baş göstermişse de yaygın hal 

almadan önlendi. Memleketin her tarafında sıtma olaylarının varlığı, 

erlerin büyük bir kısmının sıtmalı olmasına rağmen kinin tedavisi 

sayesinde sıtma olayları azaltıldı ve seyyar ordunun sıtmasız 

muharebe yapmasında başarı sağlandı. Sivas aşı hazırlama yerinin 

yetersizliği nedeniyle Batı Cephesi için çiçekten başka aşıları yapmak 

üzere, Konya’da aşı yapımı yeniden geliştirildi. Aralık ayında 

memlekette çiçek, lekeli humma ve hummayı racia gibi hastalıkların 

salgın bir şekil alması, Sağlık Bakanlığı emrinde yeteri kadar personel 

bulunmadığından, silah altında bulunan küçük sağlık memurları ile 

belediyeler aşı memurlarının terhisleri Genel Kurmay Başkanlığından 

istendi. Sağlık Bakanlığı’nın bu isteği Genel Kurmay Başkanlığı 

tarafından önemsenerek, bu hastalıkla mücadele etmek için küçük 

sağlık memurları ile belediye aşı memurlarının ertelenme ve 

 
57 İstiklal Harbi Sıhhi Raporu, s. 19-20. 
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bunlardan silah altında bulunanların terhisleri için ilgililere emirler 

verildi. 1921 yılından önce 300 muvazzaf, 116 yedek olmak üzere 

toplam 416 doktor ve 99 muvazzaf, 32 yedek olarak 131 eczacı 

bulanmaktaydı. Aynı yıl içinde İstanbul’dan 271 muvazzaf, 7 yedek 

olarak 278 doktor ve 11 yedek diş doktoru ile 66 eczacı getirildi. 

Ayrıca Büyük Millet Meclisi içinde 25 yedek tabiple, bir diş tabibi ve 

18 yedek eczacının da orduya katılmasıyla orduda görevli doktor 

sayısı 719’a, diş tabibi sayısı 12’ye ve eczacı sayısı da 215’e çıkarıldı. 

Bu tarihte Milli Savunma Bakanlığı emrinde sayısı 200 yatağa 

çıkarılmak üzere cepheler emrinde 20 adet de hastane bulunmaktaydı. 

Batı Cephesi, Merkez ordusu, Doğu ve Elcezire Cephesi 

bölgelerindeki hastanelerin yatak sayısı 30.580’e çıkarıldı58. 

Sakarya Muharebesi sonrasında müdafaa durumuna geçmek zorunda 

kalan Yunan ordusu Eskişehir-Afyonkarahisar hattına çekilirken, Türk 

ordusunun taarruza geçilmesi istenmişti. Fakat Türk ordusunun gerek 

sayı itibarıyla gerekse de lojistik imkanlar açısından Yunan ordusuna 

kesin darbe vurmak için hemen taarruza geçecek durumda değildi. Bu 

durum üzerine gerekli hazırlıklar yapıldı59. Bu hazırlık içerisinde 

bulunan kurumlardan birisi de sıhhiye teşkilatı oldu. Sefer öncesi 

düşmanın konumu dikkate alınarak ihtiyaca göre hastaneler 

kurulmaya başlanıldı. Müdafaa-i Milliye Vekâletine bağlı Sıhhiye 

Dairesi başlangıçta, emrindeki bütün hastanelerin yatak mevcudunu 

Büyük Taarruz öncesi 37.500’e çıkarılması hedeflendi. Hastanelerin 

ihtiyacı olduğu bölgelere yeni seyyar hastaneler nakledildi ve bu 
 

58 Türk İstiklal Harbi, İdari Faaliyetler, s. 538. 
59 Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, İstanbul, 1987, s. 424-425. 
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harekâta 18 sıhhiye bölüğü ile her fırka emrinde birer seyyar hastane 

iştiraki sağlandı. Bu sefer sırasında nezle ve dizanteri vakalarına 

askerler arasında sık baş gösterdi. Özellikle dizanteri hastalığının 

amipli ve basilli şekillerine rastlanıldı. Bu sefer sırasında sıtma 

vakalarına rastlanılmaması için gerekli tedbirler alındı. Sahil 

bölgelerinde görülen veba hastalığına karşı Ankara’dan aşılar getirildi. 

Bu sırada esir alınan Yunan askerlerinde de salgın hastalıklar tespit 

edildi. Esir alınan on iki Yunan askerinden İzmirli Yorgu Veledi 

Yaku’da lekeli humma hastalığı teşhisi konuldu. Bu olayın 

olmasından birkaç gün sonra Balıkesir, Nazilli, Turgutlu, Gördes, 

Akhisar, Kayışlar, Bilecik, Karaköy, Eskişehir, Kütahya, Adapazarı, 

Çumra ve Ankara’da aynı vakalara rastlanıldı. Bu hastalık ile 

mücadele etmek için Uşak, Kütahya, Nazilli, Çumra, Karaköy ve 

Ankara’da tespit çalışmaları başlatıldı. Hastalığa yakalananlar için 

Uşak’ta 800 yataklı bir hastane kuruldu. Özellikle Kütahya, Çumra ve 

Karaköy’de lekeli humma hastalığına sık rastlanıldığından bu 

hastalığa yakalananlar bulundukları yerlerde tedavi altına alındı. Uşak 

ve Çumra başta olmak üzere 447 vaka görüldü Bu hastalardan 146 

kişinin tedavileri yapılarak askerler sağlıklarına kavuşturuldu. Bu 

mücadelede lekeli hummadan 4 tabip vefat etti. Hastalık ile yapılan 

mücadele sonucu hastalık tamamen bertaraf edildi. Oluşan tifo, 

dizanteri, kolera gibi hastalıklara karşı aşı tedavisi uygulandı. Bulaşıcı 

hastalıkların kaynağı genellikle sivil halk oluşturmaktaydı. Bu 

durumda hastalıklar ile il mücadele alanı genişletilmeye çalışıldı. Aşı, 

iskân ve beslenme hususları, vagonların temizliği, teftiş ve kontrole 

tabi tutuldu. Büyük Taarruz öncesi sayıca çok az olan vakalar etkisiz 
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hale getirilmeye çalışıldı. Bu yıl içinde nezlei müstevliye (grip) ve 

dizanteri vakalarına rastlanılmadı. Bulaşıcı hastalıklar ile mücadele 

edilirken, Batı Cephesi birlikleri arasında iskorpit olayları baş 

gösterdi. Bu durum üzerine Adana, Antalya illerinden bol miktarda 

sebze, sirke ve portakal getirildi. Oluşabilecek sıtma ve çiçek 

hastalığına karşı da gerekli tedbirler alındı. Ankara’da aşıların 

yapılmasına başlanıldı. Böylece Büyük Taarruz öncesi gerekli 

tedbirler alınarak sağlam ve zinde bir durumda girme olanağı 

hazırlandı. Sonuç olarak 1921 yılında, Türk Ordusunun giyim, kuşam 

bakımından iyi durumda bulunmadığı halde, iaşe edilmek ve iyi 

bakılmak sayesinde hastalık oranı normal durumda kaldı. Bulaşıcı 

hastalıkların genişlemesine müsaade edilmedi. Aşılar yapıldı, sık sık 

temizlikler gerçekleştirildi, mevsimine göre önleyici ilaçlar verilerek 

erlerin hastalıklardan korunmalarına çalışıldı60. 

3. 1922 Yılı Sağlık Hizmetleri 

1922 yılında yeniden teşkil olunan birlik ve kurumların sağlık 

personeli, sağlık donatım ve gereçlerinin sağlanmasında büyük çaba 

gösterilmiş, genişlemiş bulunan sağlık teşkilatı ile orantılı olarak tabip 

ihtiyacı da artmıştı. Bu ihtiyacın karşılanması için İstanbul’da 

Gülhane Hastanesi’nde stajda bulunan genç doktorların sınavları öne 

alınmak üzere Anadolu’ya katılmaları sağlandı. İstanbul’dan 

yarbaydan aşağı rütbeli subayların Anadolu’ya getirilmelerine devam 

edildi. 1 Ocak 1922 - 31 Ocak 1922 tarihleri arasında gelmiş bulunan 

18 doktor subay, iki eczacı subay ihtiyaç görülen yerlere atandı. 

 
60 Türk İstiklal Harbi, İdari Faaliyetler, s. 541. 
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Kızılay tarafından tedarik edilen küçük kamyonlar, yaralı taşıyacak 

şekilde değişiklik yapılarak 12 kamyonlu süratli bir yaralı nakliye 

müfrezesi cephede hizmet vermeye başladı. Adana bölgesinde daha 

fazla hastanın oluşturulması kararlaştırıldığından, bu hastanelere esas 

olmak üzere merkezden Kalecik ve Sungurlu Hastaneleri, Adana 

Havalisi Komutanlığı’na hareket ettirildi. Bu dönemde toplam yatak 

sayısı 28.550 ulaştı.  Hastanelerin ihtiyacı olan ödenekler sağlanmaya 

çalışıldı. Sıhhiye Dairesi Başkanı Süleyman Emin Bey tarafından, 15 

Nisan 1922’de Ankara Murahhaslığı’na gönderdilen yazıda, malzeme 

ve yatak ihtiyacının karşılanması için gerekli olan ödeneğin verildiği 

belirtildi61; 

Halen on yedi bin beş yüz mevcûd olup, Hilâl-i Ahmer’in tedârik ve 

peyderpey itâ etmekte olduğu on bin yatak malzemesiyle beraber yirmi yedi 

bin beş yüz yatağa iblağ edilmekte ve mütebâki on bin yatağın ihzârı için otuz 

yedi bin beş yüz lira, levazım üçüncü şubesince tedariki hususunda levazım 

bütçesine idhâl edilmiştir. 

Büyük Taarruz harekat merkezinin güney bölgesi olacağı 

düşüncesiyle yaralıların Konya ve Adana civarındaki hastanelere nakli 

öngörüldü. Her olasılığa karşı bu bölgenin 20.000-30.000 yaralıyı 

barındırabilecek bir duruma getirilmesine çalışıldı. Konya ve 

Niğde’de 10’ar, Adapazarı’nda 50 yataklı hastane açıldı. 

Başkomutanlık Meydan Muharebesi öncesi 35.000 yatak hazırlandı. 

Sevkiyat ve Nakliyat Genel Müdürlüğü elinde bulunan Beypazarı 

Hastanesinin 100 yatağı Çukurviran’da açılarak faaliyete geçirildi. 

 
61 Mesut Çapa, Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti (1914-1925), Ankara, 2010, s. 97-

99. 
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Haymana’da bir nekahethane kuruldu. Kızılay aracılığı ile Avrupa’dan 

sıhhi gereç ve aşılar getirildi62.  

Tablo 1: 1 Nisan 1922 Tarihindeki Sabit Hastanelerin Yerleri ve Yatak 

Sayıları 

Menzil Hastaneleri Batı Anadolu Menzil Müfettişliği 

Hastaneleri 

Yerleri Yatak 

Sayıları 

Yerleri Yatak Sayıları 

Ankara  4.000 Ilgın 200 

Yahşihan 400 Ereğli 800 

Keskin 500 Antalya 750 

Kırşehir 400 Ürgüp 500 

Çorum 200 Sarayönü 200 

Yozgat 200 Niğde 800 

Kayseri 500 Konya 4.000 

Sivas 300  Karaman 800 

Amasya 200  Kadınhan 50 

Tokat 100 Sille 200 

Samsun 400 Nevşehir 200 

Bolu 500  Ulukışla 200 

Çankırı 500  Adana 500 

 Kastamonu 200 Maraş 138 

Beypazarı 300 Belemedik 150 

 Polatlı 500 Tarsus 500 

İncesu 250-300  Mersin 500 

 

1922 yılı Ağustos’unda I, II. Ordu, V. Süvari Kolordu, Kocaeli 

grubundan oluşan 18 piyade ve 5 süvari tümeni bir araya getirilip 

bağlı birliklerle desteklenerek Batı Cephesi oluşturuldu. Kocaeli 

grubunda 18. Piyade ve mürettep süvari tümenleri ile diğer birlikler 

arasında 14 nolu seyyar hastane, V. Süvari Kolordu’sunda üç piyade 

 
62 Türk İstiklal Harbi, İdari Faaliyetler, s. 543-545. 
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tümeni için seyyar hastane hizmet verdi63. 7 Eylül 1922’de Emirdağ 

(Aziziye) hastanesi, Uşak’a, Bolvadin hastanesi, Kütahya’ya intikal 

etti. Harekat ilerledikçe Salihli ve Bursa’da menzil hastaneleri açıldı. 

Batı Cephesi Sıhhiye Deposu 8 Eylül 1922’de Uşak’a gelerek göreve 

başladı64. Büyük Taarruz’dan önce birliklerimiz Yunan ordusundaki 

koleraya karşı aşılandığından, İzmir’e kadar Yunan ordusunun 

çekildiği yerlerden herhangi bir bulaşma tehlikesine uğramadan 

geçildi. Asıl taarruzu yapan Birinci Ordu’nun kayıpları, 

umulduğundan çok az oldu.  

1922 Ağustos ayında, Milli Savunma Bakanlığına bağlı Sevkiyat ve 

Nakliyat Genel Müdürlüğü emrinde bulunan Ankara Merkez 

hastanesi, 2, 3 ve 6 numaralı hastaneleri ile Sarıkışla hastanesi, 

Yahşihan, Sivas, Kayseri, Niğde, Kırşehir, Beypazarı, Bolu, Keskin, 

Polatlı, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Yozgat 

Hastaneleri, Adana merkez, Adana Bir Nolu hastanesi ile Antep ve 

Ulıkuşla hastaneleri, ayrıca, Ankara Merkez nekahethanesi, Çorum ve 

Dörtyol nekahethaneleri ve Yahşihan, Keskin, Beypazarı, Çankırı, 

Polatlı, Tarsus, Belemedik, Ulukışla, Kayseri, Niğde, Tokat, Amasya, 

Havza, Merzifon ve Kastamonu revirleri hizmet verdi. İstiklal harbi 

süresi içerisinde ordunun sağlık ihtiyacını karşılamak için sıhhiye 

teşkilatında toplam 957 tabip, 224 eczacı ve 26 dişçi görev yaptı65 .  

 
63 Fatih M. Dervişoğlu, age., s. 115-116. 
64 Türk İstiklal Harbi Batı Cephesi (Büyük Taaruzda Takip Harekatı, 31 Ağustos-18 

Eylül 1922), C. 2, Kısım 6, Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 

1995, s. 287-288. 
65 İstiklal Harbi Sıhhi Raporu, s. 25. 
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4. İstiklal Harbindeki Şehit ve Yaralı Sayısı 

 

Anadolu’da Milli Mücadele’nin başladığı 1920’li yıllarda ülkemizde 

sağlık alanındaki verileri toplayacak ve düzenleyecek kurumlar henüz 

mevcut değildi. Bu amaçla kurulan Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Sıhhiye Dairesi bu görevi 

üstlendi. Bu kurumlar tarafından sağlık hizmeti ile ilgili temel veriler 

ayrıntılı olarak toplandı. Raporlama sağlık hizmet sunumunda 

geleceğe yönelik planlamalar için en önemli kaynak oluşturdu66. 

İstiklal Savaşı’nda teşkilat, sağlık, araç ve gereç noksanlarına rağmen, 

sağlık kurum ve kurullarının fedakârca ve gösterişten uzak, olağanüstü 

çabaları, ordu sağlık işlerinin parlak bir surette yürümesi sağlandı. 

Kurtuluş Savaşı süresince çok sayıda askerimiz şehit düştü. Şehit 

düşen askerler ile ilgili olarak künyeleri tutuldu ve geldikleri askerlik 

şubelerine gerekli bilgiler verildi. Hastaneye gelen 31.173 yaralıdan 

1.718 kişi hayatını kaybetti.  Tüm orduda hastaneye hasta olarak 

girenlerin %7.6, genel kuvveye göre ölüm oranı %0.26’oldu. 

Hastaneye hasta olarak girenlerin oranı ölüm oranı ise %3.3 olarak 

görüldü. Kurtuluş Savaşı süresi içerisinde askerlik şubeleri 

kayıtlarınca tutulan defterlerde asker kaybımız toplamda yaklaşık 

36.919 olarak verildi. 

 
66 Giray Kolcu, C. Destan Cenger, “İstiklal Harbinde Raporlamanın Önemi”, 100. 

Yılında Milli Mücadelede Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 21 

Kasım 2019, s. 16. 
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Tablo 2: Askerlik Şubelerine Bildirilen Kayıtları, Tutulan Askeri Kayıplar 

ve Geldikleri Yerler67 

Şube V
efat E

d
en

 

Şube V
efat E

d
en

 

Şube V
efat E

d
en

 
Şube V

efat E
d

en
 

Oltu 11
1 

İskilip 26
9 

Akşehir 23
1 

Akseki 11
9 

Konya 
Ereğlisi 

90 İznik 24 Ayaş 27
9 

Urfa 75 

Avanos 85 Amasya 21
8 

Eğridir 15
0 

Anamur 21
6 

Anadolu 
Boğaziçi 

3 Ermenek 15
7 

Elbistan 52 Emet 42 

Adapazarı 35
1 

İnebolu 39
5 

Erzurum 11
7 

Artova 5 

Elmalı 15
1 

 Eskişehir 20
1 

Ulukışla 65 Alaşehir 10 

İslâhiye 16 Ilgın  20

1 

Akdağmadeni 23

9 

Arga 4 

Ödemiş 25 Egin 17 Adana 15
5 

Aksaray 34
4 

Akşehir 23
1 

Ordu 39
9 

Artvin 12 Antalya 71
6 

İncesu 20 Karadeniz 
Ereğlisi 

25
6 

Erzincan 64 Ardahan 74 

Igaz 91 Akseki 11
9 

Birecik 10 Düzce 32
2 

Aydın 95 Pütürge 50 Tokat 21
8 

Demirci 68 

Isparta 24
6 

Polathane 12
0 

Teşvikiye 5 Devecidağı 65 

Ünye 25
6 

Palu 34 Tefenni 15
1 

Divriği 51 

Ahlat 2 Prizren 4 Tekfurdağı 1 Develi 11
3 

Edremit 25 Perliye 5 Cide 11

6 

 Darende 42 

Edirne 24 Preşeva 1 Ceyhan 24 Dinar 25

8 

Urfa 16

0 

Tirebolu 1 Cihangir 2 Devrek 20

0 

Eşme 11 Terme 11

6 

Çubuk 16

0 

Denizli 38

6 

 
67 İstiklal Harbi Sıhhi Raporu, s. 53-61. 
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Orhangazi 97 Tirebolu 24

8 

Çeşme 1 Zile 27

5 

İzmit 14

1 

Artukabad 2 Çermik 10 Rize 10

0 

Akçahisar 4 Everek 10 Çorum 22

6 

Refaiye 22 

Ürgüp 15

6 

Üsküp 14 Çivril 80 Rumkale 16 

İnegöl 14

9 

İskenderun 2 Çerkeş 21

0 

Reşadiye 90 

Uluborlu 90 Usturumca 2 Çanakkale 10

5 

Resne 1 

İzmir 68 Uluırmak 2 Çemişgezek 9 Resulayn 2 

Ardeşen 2 Ilıca 1 Çapaçur 10 Remle 1 

Ilısu 4 Biga 14 Çorlu 8 Sivastopol 1 

Iğdır 44 Buldan 7 Çekerek 10

7 

Sarayönü 4 

İspir 35 Beşiri 1 Çatalca 5 Sirin 3 

Ankara 21

1 

Balıkesir 59 Çarşamba 25

6 

Süleymanlı 1 

Orhaneli 82 Şehir 68 Çekmece 1 Selme 1 

Afyonkarahisa

r 

20

1 

Bor 16

3 

Çevaş 2 Sultanseli

m 

1 

Bandırma 16 Boğazlıyan 13

0 

Çine 18

8 

Sirvene 1 

Besni 12 Beşiktaş 9 Çalı 27

9 

Sancaklı 1 

Bünyan 26 Bozdoğan 11

9 

Hekimhan 18 Seydiköy 1 

Bitlis 20 Bayburt 41 Tercan 15

3 

Suda 1 

Bozkır 24

6 

Babaeski 7 Tire 16 Sarkışla 11

0 

Bodrum 85 Bayramiç 4 Hısnımansur 19 Şirvan 9 

Burdur 23
9 

Lüleburgaz 2 Hafik 9 Şuhut 27 

Bilecik 34
2 

Bahçe 26 Hasankale 30 Şarköy 2 

Bafra 27

5 

Bala 15

7 

Hendek 81 Şavşat 21 

Bartın 27
5 

Birecik  Haçin 28 Şiril 2 

Yenipazar 24
3 

Tokat  Harput 74 Şat 2 

Boyabat 39
2 

Teşvikiye  Hırka-i şerif 9 Şile 5 

Bolvadin 23
2 

Tefenni  Hınıs 5 Şiran 2 

Büyükliman 15

4 

Tekfurdağı  Hayrabolu 5 Şuraki 1 
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Perşembe 17

5 

Cide  Diyarbakır 80 Hayvana 21

0 

Pazarcık 42 Taşköprü 23

4 

Konya 45

9 

Karamürse

l 

10

7 

Havza 79 Talay 28

7 

Kasımpaşa 6 Kandıra 92 

Rumelikavağı 1 Tavlasun 48 Kabsa 4 Koyulhisar 36 

Safranbolu 20

3 

Taran 4 Koca Mustafa 

Paşa 

3 Karacahisa

r 

12

8 

Zonguldak 85 Tarsus 53 Beyşehir 16

8 

Karahisar-ı 

Şarki  

11

5 

Zir 46 Trabzon 32

2 

Bor 16

3 

Karaman 11

0 

Zara 71 Tavşanlı 49 Geyve 21

4 

Kangal 45 

Söğüt 20

4 

Tortum 43 Kemah 64 Kozan 95 

Sivas 15

0 

Dursun 3 Göynük 98 Karacabey 15 

Sivrihisar 19

5 

Taşlıca 4 Gümüşhane 44

0 

Korkuteli 17

4 

Siverek 58 Şanlı Sancağı  Kiğı 68 Kırkkilise 16 

Sille 29 Şarlı  Göksun 9 Kuşadası 46 

Simav 56 Sandıklı  Keskin 22
2 

Kula 13 

Söke 15
1 

Samsun  Kelkit 22 Kadıköy 4 

Sürmene 12
7 

Sındırgı  Giresun 23
0 

Karaabalı 10
8 

Siirt 14 Sungurlu  Gerede  21
1 

Kars 14
7 

Süleymaniye 41 Sarıkamış  Gülnar 12
6 

Kumkale 2 

Sis 6 Arabsun  Gerze 19

5 

Kavak 1 

Suruç 4 Aziziye 

(Sivas) 

 Gediz 86 Kılıçalipaş

a 

1 

Sarayköy 94 Uşak  Gerdeş 29 Kazan 1 

Sinop 12
7 

Aziziye 
(Afyon) 

 Köyceğiz 23
6 

Karasu 1 

 Seydişehir 19
0 

Ayıntap  Gümüşhacıkö
y 

94 Koçgiri 1 

Silifke 29
8 

Osmaniye  Geç 16 Kasa 1 

 Sultaniye 74 Garbikaraağa
ç 

  Küre 21
3 

Labzeki 7 

Seyitgazi 12
0 

Galata  Trablusgarp 1 Lice 17 

Selmeni 26 Gazipaşa  Turgutlu 4 Lazkiye 1 

Silvan 3 Feke  Torul 1 Lüleburgaz 2 
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Sultanahmet 2 Finike  Tophane 1 Liksebe 2 

Selanik 6 Fethiye  Alanya 21

1 

Leblasi 1 

 Savur 2 Fatsa  Ayancık 40

4 

Lasina 1 

Salihli  5 Feloz  Arapkir 16 Lalapaşa 1 

Soma 5 Felestre  Kadınhanı 19
2 

Narlıhan 86 

Sulusaray 1 Karaağaç  Koçhisar 
(Sivas) 

47 Niğde 30
7 

Susurluk 1 Kalecik  Kastamonu 48
4 

Niksar 34 

Sarıyer 1 Kayseri 39
3 

Koçhisar 
(Konya) 

72 Manavgat 79 

Salmaz 1 Kırşehir 21
0 

Kepsut 10 Mudurnu 95 

Sutan 1 Kaş 11
2 

Keban 9 Muş 18 

Tosya 31
0 

Narman 10 Göre 14
7 

Mapavri 18 

Tavaş 32
5 

Kahta 4 Kütahya 26
4 

Mardin 30
6 

Nevşehir 14
1 

Kırmastı 21 Çankırı 30
7 

Midyat 3 

Nazilli 30 Görele 12
3 

Ladik 59 Mihaliç 30 

Maden 71 Malatya 88 Muğla 38
5 

Mani 1 

Mesudiye 56 Mut 98  Maraş 14
4 

 Menan 1 

Mecidiye 34
7 

Marmaris 11
0 

Mucur 75 Bakırköy 6 

Mudanya 60 Mamuratülazi
z 

14
3 

Maçka 10
3 

Rize  1 

Musul 1  Merzifon 74 Mihalıççık 69 Vezirkörü 15 

Bakırköy 6 Milas 38

6 

Manisa 29 Van 19 

Merefte 1 Viranşehir 3 Yenipazar 20

6 

Yenihisar 19

1 

Mamahatun 2 Varevelik 1 Yumurtalık 18 Yenişehir 91 

Menemen 3 Hindistan 7 Yabanabad 22

4 

Manastır 1 

Malkara 5 Yusufeli 7 Yalvaç 13

8 

Medilli 1 

 

Kurtuluş Savaş’ında hastalıklar en önemli sorunlardandı. Bu dönemde 

salgın halini alan başlıca hastalıklar; humma, sıtma, kızamık, 
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kabakulak, yılancık, dizanteri, İskorbüt, frengi68ve çiçek69oldu. Ayrıca 

salgın halini almamakla beraber tifo, tifüs ve kuduz vakalarına da 

rastlanıldı. Bunların yanı sıra verem hastalığına yakalananların sayısı 

oldukça fazlaydı. Savaş yıllarında sıhhiye raporlarında düzenli 

istatistik verilerek, hastalığa yakalananlar ve bu hastalıktan vefat 

edenlere dair veriler tutanaklara kaydedildi. Sıtma hastalığına 

yakalanan askerlerin oranının %40 olduğu belirtildi. Sıtma 

hastalığının halk arasında da yaygın olduğu bu hastalığa yakalananlar 

yaklaşık %50 oranındaydı. Bu rakamın bazı bölgelerde daha yüksek 

olduğu belirtildi. Samsun’da %70, Ordu’da %50, Söke’de %44, Toros 

tünellerinde çalışan işçiler arasında %50 sıtma hastalığına rastlanıldı70.  

Savaş döneminde sıtma hastalığına karşı büyük bir mücadele verildi. 

Hastalığın önlenmesi için halka ilaç dağıtılması ve bataklıkların 

kurutulması ile hastalığın önüne geçilmeye çalışıldı. İstanbul’da 

üretilen 1000 kilogram kinin Ziraat Bankası aracılığı ile 250 kilogram 

 
68 “28.12.1921 de Meclise gelen ‘Frenginin men’i ve tahdidi sirayeti’ kanun tasarısı 

hayli gürültülere neden olmuştu. Büyük bir salgın şeklinde, nesilleri tehdit eden 

Frengi hastalığına karşı ‘evlenirken muayene olma’ maddesine karşı çıkan bir kısım 

milletvekilleri ‘Kızlarımızı muayene ettirmeyiz’ diye diretiyorlardı. Oysa yapılacak 

işlem, sadece, ağızda plâk müköz bakılmasından ibaretti, böylece kabul edildi”. 

bkz., Orhan Özkan, “Atatürk Döneminde Sağlık Politikası”, Atatürk Dönemi 

Ekonomik politikası ve Türkiye’nin Ekonomik Gelişmesi Semineri, Ankara 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yayın No.513, Ankara, 1982, s. 196, 

“Toplumda yaygın olan hastalıklara yönelik 1921 yılında Frengi Mücadele Kanunu 

çıkartıldı”, bkz., Mustafa Öztürk, “Cumhuriyet Döneminde Sağlık Hizmetler”, SDU 

Tıp Fakültesi Dergisi, S. 6, 1999, s. 38. 
69 “Kurtuluş Savaşı başlarında İtalya’dan satın alınan çiçek aşıları, işgal altındaki 

Antalya’dan kuduz aşısı ise İngiliz işgal güçlerinin kontrolünden kaçırılarak 

İstanbul’dan Ankara’ya getirilmeye çalışıldı.”, bkz., Bilal Ak, Cumhuriyet Dönemi 

Sağlık Hizmetleri, http://www.altayli.net/wp content/uploads/2016/09/Türkiye-

Cumhuriyetinde Sağlık-Hizmetleri. pdf s. 3. 
70 Orhan Özkan, age., s. 195. 

http://www.altayli.net/wp
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kinin ise halka bedava dağıtıldı71. Savaş süresince lekeli humma, 

hummai racia, çiçek, karahumma, paratifo, kızıl, kızamık, kabakulak, 

yılancık dizanteri, nezle-i müstevliye iskorbüt, sari sahaya iltihabı, 

tetanos hastalıkları askerler arasında görüldü. Bu hastalıklardan 

özellikle dizanteri, nezle-i müstevliye, yılancık, iskorbüt 

hastalıklarından dolayı çok sayıda askerimiz hayatını kaybetti.  

Tablo 3: İstiklal Harbi’nde Vaki Emraz-ı Sariyenin Musap ve Vefatını 

Gösterir Cetvel (336 Haziran - 339 Temmuz)72 

 
 1920 1921 1922 1923 

Hastalıklar Vefat Hastalığa 

Yakalanan 

Vefat Hastalığa 

Yakalanan 

Vefat Hastalığa 

Yakalanan 

Vefat Hastalığa 

Yakalanan 

Lekeli 

Humma 

6 32 78 474 402 2.387 66 532 

Humma-i 

Racia 

3 335 71 2.668 202 3.905 2 114 

Çiçek 2 13 71 523 86 501 25 215 

Kara 

Humma 

1 1 22 61 70 229 18 43 

Paratifo - - - - 8 67 13 63 

Kızıl - - 2 7 2 7 1 4 

Kızamık 1 3 18 142 4 150 10 135 

Kabakulak 1 77 3 2.721 9 4.709 6 3.290 

Yılancık 2 34 54 1.308 316 4.442 28 509 

Dizanteri 88 148 286 1.984 270 2.509 61  

Nezle-i 

Müstevliye 

180 553 755 6.454 216 5.331 52 850 

İskorbüt 1 36 13 646 92 4192 18 462 

Sari Sahaya 

İltihabı 

1 2 33 62 31 45 12 15 

Tetenos 1 1 3 16 - 8 - - 

 Toplam 287 1.235 1.409 17.166 1.708 28.480 312 7.404 

 

1920 yılında toplam hastalığa yakalanan 1.235 askerimizden 287’si, 

1921 yılında 17.166 askerimizden 1.409’u, 1922 yılında 28.480 

askerimizden 1.708’i ve 1923 yılında da 7.404 askerimizden 3.122’si 

 
71 Gürkan Tekin, Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâlet’inden Sağlık Bakanlığı’na 

(1920-2000), (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 2011, s. 35-36. 
72 İstiklal Harbi Sıhhi Raporu, s. 50. 
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hayatını kaybetti. Hastalıklar ile ilgili olarak devletin halkın sağlığını 

koruma noktasında büyük bir çaba içerisinde olduğu görüldü. Mustafa 

Kemal Paşa 01.03.1922 günü Meclis’te yapmış olduğu konuşmasında 

1920 yılında bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele etmek için 260 

doktorun göreve başladığı, üç milyon kişiye çiçek aşısı yapıldığını 

belirtti”73. Yaygın hastalıkların önlenmesi için, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Hükümeti Sıhhiye ve Muavenet İçtimaiye Vekâlet’ine bağlı 

Hıfzıssıhha kuruluşunun başarılı çalışmaları sonucunda 1921 yılında 3 

milyon kişilik çiçek aşısı, Sivas’taki kurum, 1922 yılında 5 milyon 

kişilik çiçek aşısı, 537 kg kolera ve 477 kg tifo aşısı üretildi74. Ayrıca 

son derece kısıtlı maddi koşullara rağmen hızlı ve yeterli sayıda 

deneyimli uzman yetiştirmek için yurt dışına doktorlar gönderildi. 

Yurdun her yöresinde sıtma mücadelesi ve verem savaş dernekleri ile 

dispanserleri kurulmaya çalışıldı. Halk içinde hastalık taraması yapıldı 

ve mücadelede öncelik verilmesi gereken bölgeler tespit edildi.  

 
73 “Efendiler, milletimizin asayişini tam olarak yaşatmak nuhbei amelimiz olduğu 

gibi onun sıhhatine itimat etmek ve vesaiti mevandemiz nispetinde alamı 

içtimaiyesine çaresiz olmak da hükümetimizin cümle-i vazaifindendir. Bu cümleden 

olmak üzere memleketimizin etibba ihtiyacı imkânın müsaadesi nispetinde telafiye 

uğraşıldı. Üç milyon kişilik çiçek aşısının Sivas’ta istihsal edilmiş olduğunu 

zikretmek bu bapta kâfi bir fikir verebilir. Memleketin malaryalı muhitlerinde 

miktarı kâfi kinin tevzi edildi”. bkz., TBMM Zabıt Ceridesi, D. I, C.18, Ankara, 

1959, s.3-4, Mustafa Kemal, 1 Mart 1922 tarihinde Türkiye Büyük Millet 

Meclisinde yapmış olduğu konuşmasında: “Bu yıl bulaşıcı hastalıkların yayılması 

önlendi, baş gösteren hastalıklar, derhal sağlıklı önlemler alınarak, bulundukları 

yerde yok edildi. Bulaşıcı hastalıklara karşı en kesin önlem olan aşılar, artık 

tümüyle memleketimizde üretilmektedir. 3 milyondan fazla kişiye yetecek çiçek 

aşısının Sivas’ta yapılmış bulunduğunu belirtmek bu konuda bilgi verilebilir. 

Memleketin sıtmalı bölgelerine yerli miktarda kinin dağıtılmıştır. Frengi 

hastalığının da yok edilmesi için de gerekli olan miktar sarf edildi. Sosyal 

hastalıklar ile mücadelemizin daha etkili ve daha ayrıntılı bir şekilde yerine 

getirilmesinin gereğini belirtmek isterim”. bkz., Ali Sevim, İzzet Öztoprak, 

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Ankara, 2006, s. 310. 
74 TBMM Zabıt Ceridesi, D. I, C.28, 1339, s. 6. 
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Tablo 4: İstiklal Harbi Hastanelerinin Aylık Hasta Cetveli 

 1920 1921 1922 1.923 

Ocak - 13.486 24.792 17.005 

Şubat - 12.557 21.241 19.517 

Mart - 12.650 29.193 22.502 

Nisan - 10.542 27.834 18.586 

Mayıs - 10.425 21.837 11.893 

Haziran 2.478 8.074 18.766 13.960 

Temmuz 4.346 11.873 24.730 13.631 

Ağustos 6.156 5.790 23.638 - 

Eylül 6.182 4.734 19.643 - 

Ekim 5.555 27.328 21.666 - 

Kasım 6.434 17.366 21.773 - 

Aralık 10.053 16.903 19.830 - 

Yekûn 41.204 151.728 274.943 117.094 

 

İstiklal Harbi sırasında askerlerimize sağlık hizmetleri noktasında 

önemli derecede hizmet vererek askerlerimizin karşı karşıya kalmış 

olan hastalıklar karşısında sağlık muayene imkânlarından önemli 

derecede yararlandırıldı. 1920 yılının ilk yedi ayında 41.204, 1921 

yılında 151.728, 1922 yılında 274.988 ve 1923 ilk yedi ayında 

117.094 asker sağlık kurumlarına başvurdu. Hasta olduklarını beyan 

etmiş, başvuruda bulunan askerlerin sağlık ihtiyaçları sağlık kurumları 

tarafından büyük ölçüde yerine getirildi75 .  

 

  

 
75 İstiklal Harbi Sıhhi Raporu, s. 46-47. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNİN TARİHÇESİ 

 (1920-1938) 

 

“İnkılabın ve İnkılapçılığın çeşitli ve hayati vazifeler verdiği Türk 

vatandaşının sağlığı her zaman, üzerinde dikkatle durulacak milli 

meselemizdir”. 

                                                                                                                            

Mustafa Kemal ATATÜRK 

Türkiye’de yıllar, asırlardan beri yüzüstü bırakılmış ve ihmal edilmiş 

olan halk sağlık işlerinin bir devlet işi olarak ele alınması yeni Türk 

devletinin temellerinin atılması ile başladı ve sağlık hizmetlerinin 

gerçekleştirilmesi konusunda önemli adımlar atıldı76. Yeni hükümet 

teşkilatı, umumi sıhhat işleri ve hıfzıssıhha meselelerini bulaşıcı 

hastalıklar ile mücadelesini düzenlemekle beraber, halka tıbbi içtimai 

yardımda bulunmayı en büyük amaçlardan birisi olarak kabul etti. 

Sağlık kurumlarında, ülkenin gereksinmesine uygun olarak yerini 

bulan bir çalışma gözlendi77. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde bulaşıcı 

hastalıklar ile savaş kurumları genişletildi ve geliştirildi. Sağlık 

çalışmalarında alınan sonuçlar olumlu ve sevindirici oldu. Sağlık ve 

sosyal işlerin çeşitli bölümleri ile ilgili ve meclisin gündeminde 

 
76 “Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin III. Dönem 2. Yasama Yılını Açış 

Konuşmaları”, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, D. 3, C. 5, 1 Kasım 1928, s. 2. 
77 “Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin II. Dönem 3. Yasama Yılını Açış 

Konuşmaları”, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, D. 2, C. 19, 1 Kasım 1925, s. 3. 
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bulunan kanun tasarılarının kabulü, sağlık ve sosyal 

kuruluşlarımızdaki yeni gelişmeleri beraberinde getirdi78. 

Milli Mücadele Döneminde, Osmanlı devletinden kalan zayıf miras, 

işgal kuvvetlerinin olumsuz faliyetleri, Türk milletini ekonomik, 

sosyal, içtimai ve bilhassa sağlık alanında zor durumda bıraktı. 

Mustafa Kemal’in söylevinin başlangıcında tanımladığı gibi vaziyet 

ve manzarai umumiye içler acısıydı. Ordunun elinden silah ve 

cephanesi alınmış ve alınmaktaydı. İtilaf donanmaları ve askerleri 

İstanbul’da Adana vilayeti Fransızlar, Urfa, Maraş, Ayıntap, İngilizler 

tarafından işgal edildi. Antalya ve Konya’da İtalyan kıtaatı askeriyesi, 

Merzifon ve Samsun’da İngiliz askerleri bulunuyordu. İtilaf 

devletlerinin muvaffakatiyle Yunan ordusu İzmir’e çıkmıştı79. Bu 

koşullar altında Anadolu’da milli mücadeleyi başlatmak, itilaf 

devletlerine karşı vatanı müdafaa etmek için Mustafa Kemal Paşa ve 

arkadaşları İstanbul’dan Samsun’a doğru hareket etti. Mustafa 

Kemal’in yanında hareket eden grup içerisinde, halk sağlığı mücadele 

edebilecek birikime sahip Dr. Refik Bey bulunmaktaydı. Dr. Refik 

Bey, 5 Mayıs 1919’da IX. Ordu Kıta Sıhhiye Müfettişliği 

Muavinliği’ne tayin olmuştu. Dr. Refik Bey, bu grup içerisinde IX. 

Ordu Kıta Sıhhiye Müfettişliği Muavinliği göreviyle çalışmaya 

başladı. Refik Bey’den önce Dr. Rıza Nur, Dr. Adnan Adıvar sağlık 

alanında mücadeleyi başlatmıştı. Ancak Dr. Refik Bey ile birlikte 

 
78 “Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin II. Dönem 4. Yasama Yılını Açış 

Konuşmaları”, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, D. 2, C. 27, 1 Kasım 1926, s. 1. 
79 Ufuk Beyazova, “Cumhuriyet’in 75 Yılında Çocuk Sağlığı Hizmetlerine Bakış”, 

Cumhuriyet ve Çocuk II. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri, 4-6 Kasım 

1998, s. 366. 
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sistemli bir mücadele başladı. Havza, Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan 

ve Erzurum’da Mustafa Kemal Paşa’nın yanında yer aldı. Erzurum 

Kongresi’nin yapıldığı sırada Erzurum’da önemli çalışmalar yaptı. Dr. 

Refik Bey 10 Eylül 1919 tarihinde Erzurum Askeri Hastanesi Bulaşıcı 

Hastalıklar Şefliği’ne getirildi. Fakat bu görevi kabul etmeyerek 

ordudan ayrıldı. Erzurum ve Sivas Kongresi çalışmalarına katıldı80. 

Mustafa Kemal birlikte hareket ettiği tecrübeli doktorlar ile birlikte 

halk sağlığı hususundaki parolası şu oldu;  

“Milletin sağlığı ve varlığını tehlikeye koyan hastalıklarla asırlardan beri 

dimağımızı kaplayan bilgisizlik düşmanını en süratli yoldan yok etmek”  

 

Bu durum Mustafa Kemal’in daha milli mücadelenin başında halkın 

sağlığı konusunda hassasiyetini ortaya koyması bakımından 

önemliydi. Bu dönemde ülke, büyük sağlık sorunları ile karşı 

karşıyaydı. Sağlık sorunlarının çözmek, sağlık örgütünü kurmak ve 

geliştirmek, bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaşmak ve koruyucu 

önlemler almak, doktor ve diğer sağlık personeli açığını kapatmak, 

kadın hekim yetiştirmek, çocuk ölümlerini azaltmak, yurt dışından 

gelebilecek hastalıklara karşı önlem almak, gerekli yasa ve 

kararnameleri çıkarıp tüzükler hazırlamak, kurumlar arasında işbirliği 

 
80 Halil İbrahim Aksakal, “Dr. Refik Saydam Önderliğinde Cumhuriyet Dönemi 

Sağlık Hizmetlerini Modernleştirme Çabaları”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi, C. 27, Elazığ, 2017, s. 220, Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü III, 

Ankara 1995, s. 440. 
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sağlamak, öncelikli işlerden başlayarak sağlık sorunlarını çözmek ve 

israftan kaçınmak gibi temel sorunlar bulunmaktaydı81. 

23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı, devletin 

yeniden yapılanması bakımından yeni bir dönemin başlangıcı olarak 

kabul edildi82. Hükümet, bir yandan ulusal kurtuluş mücadelesinin 

yönetimi görevini üstlenirken diğer taraftan da kurulmakta olan yeni 

Türk devleti’nin kurumsal temellerinin atılması için çaba sarf etti. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışından sonra hükümet, Sıhhiye 

ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti adı altında bir bakanlığın 

kurulmasını kararlaştırdı ve 3 Mayıs 1920 tarihinde mecliste yapılan 

seçim sonucunda, Dr. Adnan Bey, bakanlığın başına getirildi83.  Dr. 

Adnan Bey göreve başladığında, ne yerleşmiş bir örgüt ve alt yapı ne 

de köklü ve geçerli bir yasal düzenleme bulunmaktaydı. Sağlık 

sisteminin yeniden dizayn edilmesi gerekiyordu. Bu nedenle, 
 

81 Ayhan Vergili, Türkiye’de Modern Tıbbın Kurumsallaşması ve Cumhuriyet 

Dönemi Sağlık Politikaları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü, 

(Yayınlanmamış Doktora Tezi),  İstanbul, 2011, s. 91. 
82 Yusuf Öztürk, Osman Günay, Atatürk Döneminin Sağlık Politikaları, Kayseri, 

1991, s. 3. 
83 “...Sıhhat Vekâleti teşkil edildiği zaman memleket birçok vazifeler altında idi. 

Büyük dünya harbinin uzun sefalet ve buhran senelerinin büyük bir istidat husule 

getirdiği birçok korkunç hastalıklar, harp saflarındaki boşluklara yeni ölüm 

namzetleri hazırlamıştı. Bakımsızlık ve bilgisizliğin halk nüfusunda yaptığı tahripler, 

ıssızlaşan Anadolu’da, artan işleri yüklenecek adam buhranı ile memleketi tehdit 

ediyordu. Harap köyler, doğmadan ölen çocuklar, kültür bakımından malûl 

vatandaş, sıtma, verem, frengi, trahom gibi cemiyeti yıprandıran hastalıklar, tifo, 

kızıl, difteri, menenjit, tifüs gibi salgınların pusu kurduğu köyler, evine, suyuna 

kadar her şeyi ve hepsini Sıhhat Vekâletinden bekliyordu. İhmal, büyük felâketler 

doğurabilirdi, rejim prestijini feda edemezdi. Bu vaziyet karşısında, işin 

büyüklüğünü ve güçlüğünü takdir eden Vekâlet, esaslı ve ilmî bir programla 

faaliyete geçti. Önce bunları başaracak ve iş bölümünü kolaylaştıracak 

organizasyonu kurdu, sonra kanunları söz ve yazı halinden iş haline soktu". bkz., 

Feridun Frik, Türkiye Cumhuriyeti’nde Tıp ve Hıfzıssıhha Hareketleri (1923-1938), 

İstanbul, 1938, s. 5-6. 
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günümüze miras kalan ve tüm ülkeye yayılan sağlık alt yapısının 

başlangıcı Dr. Adnan Bey’in bakanlığın başına getirilmesi ile başladı. 

Kurtuluş Savaşı’nın ağır koşullarının yaşanmasına rağmen vekaletin 

oluşturulması, hizmetlerin öncelikte ele alınması zamanın yönetiminin 

konuya verdiği önem ve ileri görüşlülüğünün göstergesiydi. 9 Mayıs 

1920 tarihinde Maarif Vekili Dr. Rıza Nur Bey tarafından okunan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin programında, ülke 

çapında meydana gelen salgın hastalıklara karşı gerekli tedbirlerin 

alınacağı, imkânlar nispetinde gerekli harcamaların yapılacağı açıkça 

belirtilmekteydi84. 

Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti ve diğer vekâletlerin 

kuruluş çalışmaları sürerken bir yandan da Kurtuluş Savaşı olanca hızı 

ile devam etmekteydi. Doğu, Batı ve Güney Cephelerinde Ermeni, 

Fransız ve Yunan birliklerine karşı büyük bir mücadele verildi85. 

Doğu Anadolu Bölgesinde Ermeniler, Güney bölgesinde de Fransız 

birlikleri ağır bir yenilgiye uğratıldı, batı bölgesinde Yunanlılara karşı 

I. ve II. İnönü Savaşları’nda büyük bir zafer kazanıldı. Ancak, 1921 

yılı temmuz ayında Yunan birliklerinin henüz kurulma aşamasını 

tamamlayamamış, saldırı gücü olmayan Türk ordusuna üstün 

gelmeleri sonucunda Türk ordusu Sakarya Irmağı’nın doğusuna 

çekilmek zorunda kaldı86. Alınan bu yenilgi, TBMM’de büyük 

 
84TBMM Zabıt Ceridesi, D. I, C.1, Ankara 1959, s.241; İsmail Arar, Hükümet 

Programları 1920-1965, İstanbul, 1968, s.10-11. 
85 İhsan Güneş, Birinci TBMM’nin Düşünce Yapısı (1920-1923), İstanbul, 1997, s. 

81. 
86 Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, C. IV, İstanbul, 1991, s. 102-

103. 
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tedirginliğe yol açtı ve vekâletlerin bir kısmının Ankara’dan 

Kayseri’ye taşınmaları emredildi. Bunun üzerine Sıhhiye ve 

Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti de önce Kırşehir’e ardından Kayseri’ye 

nakledildi. Ancak Sakarya zaferi sonrasında tekrar Ankara’ya geri 

getirildi. Yunanlılara karşı 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz ve 

Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde kazanılan zaferin ardından, 

yapılan Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaş fiilen sona erdi87 . 

Kurtuluş Savaşı sırasında yeni bir ulusal yönetin oluşturulurken diğer 

taraftan başlatılan bağımsızlık mücadelesi sonuçlandırılmaya çalışıldı. 

Ülkedeki sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için örgütsel anlamda 

yeni bir yapılanmaya gidilirken, diğer taraftan da hizmetlerin kesintiye 

uğramaması için var olan sağlık sisteminin bazı kısımları korunarak, 

kanunlar ve tüzükler, yerlerine yenileri gelinceye kadar yürürlükte 

kaldı. Savaşın bitişi ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk, sağlıklı bir 

toplum oluşturma konusu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı; 

 

“Memleketimizin sıhhatini korumak ve takviye etmek, ölümü azaltmak, 

nüfusu çoğaltmak, bulaşıcı ve salgın hastalıkların tahribine karşı koymak ve 

bu suretle millet fertlerini dinç ve çalışmaya kabiliyetli sıhhatli vücutlar 

halinde yetişmesini temin etmekteyiz88”.  

 

Mustafa Kemal, sağlık alanında yapılması gereken çalışmaların ne 

kadar önemli olduğunu, ayrıca ilerde yapılması gereken çalışmaların 

yönünü bu ifadelerle belirledi. Ancak bu mücadele oldukça zordu. Bu 

 
87 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl, Ankara, 1973, s. 

44. 
88 Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl, 1973, s. 192-193. 
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mücadele sırasında özellikle Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin yapmış 

olduğu sıhhi ve iskân konusundaki hizmetleri oldukça önemliydi89.  

 1921 tarihinde İngiliz Yüksek Komiseri Sir H. Rumbold, Dışişleri 

Başkanı Lord Kurzon’a Türkiye ile gizli raporunda Türkiye’nin sağlık 

durumu ile ilgili de bazı notlar düşmüştü. Savaş dönemlerinde ihmal 

edilmiş olan sağlık kurumunun oldukça kötü bir vaziyette olduğunu, 

mevcut durumun düzetilmesi için köklü tedbirlere ihtiyaç 

duyulduğunu belirtirken, bunun gerçekleştirilmesi içinde yüklü 

miktarda harcama yapılması gerekeceğini ifade etmişti. Savaş 

sonrasında kurulan hükümet bu zorluğun farkındaydı. Meclis Başkanı 

Fethi Bey, mecliste okumuş olduğu hükümet programında ülkenin 

içinde bulunmuş olduğu genel durum hakkında bilgi vererek, 

hükümetin yapacağı işleri şu şekilde özetledi;  

 

 
89 TBMM Zabıt Ceridesi, C. 27, 1337, s. 4, “1919-1920 yılları arası maddi 

olanaklarının en sınırlı olduğu dönemi yaşayan Hilal-i Ahmer cemiyeti, Batı 

Anadolu’da da Akhisar, Nazilli ve Alaşehir’e imdat heyetleri göndermiştir. İmdat 

heyetleri; Hilal-i Ahmer tarafından atanmış bir yöneticiye bağlı olarak çalışan 

doktor, hemşire ve diğer personellerden oluşmaktadır. İmdat heyetlerinin görevi, 

görev bölgelerindeki yaralı ve hastalara bakmaktır. Akhisar’da bulunan dördüncü 

İmdat heyeti, bu bölgeye bir hastane ve bir dispanser kurmuştur. Dispansere günde 

60-100 hasta gelmiştir. Yaralılardan sonra en çok tedavi vaka sıtma ve frengi olmuş 

buna daha sonra bu vakalara tifüs de eklenmiştir. Günde 20.000 kişiye de sıcak 

yemek dağıtılmıştır. İzmir’in işgalinden sonra üç doktor, bir stajyer ve birkaç da 

hemşire ile göreve başlayan Nazilli beşinci İmdat Heyeti Yunan işgalinden kaçan 

göçmenlerin sağlık sorunlarına eğilecek bir dispanser kurmuştur. Savaşın 

yoğunlaşmasıyla, batı cephesinin Denizli’ye alınmasına yol açmıştır. Nazilli’de 

kurulmuş olan hastane Dinar’a nakledilmiştir. Temmuz ayının sonunda 24 saat 

içinde 50 yataklı hastane ve yüzlerce mülteci için de bir dispanser açılmıştır. Bu 

sağlık merkezinde 1921 yılına kadar, 3000’e yakın hasta ve 90.233 göçmen muayene 

edilmiştir”. bkz., T. Aytur Özen, “Milli Mücadelede Batı Cephesi Sağlık 

Hizmetleri”, 100. Yılında Milli Mücadelede Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Bildiri 

Özetleri Kitabı, 21 Kasım 2019, s. 35. 
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O vakit ki ahvali fevkalâdenin kaffei mesainin cepheye sarfını istilzam etmesi 

hasebiyle layıkı veçhiyle neşvünema bulmayıp sulha kadar memleket 

ihtiyacını mahdut bir bütçe ile ve nâkâfi mesai ile tatmin edebildi. Fakat 

bundan böyle kendisinden beklenilen mühim vazaifi ilmin ve ihtiyacın 

emrettiği dairede hüsnü ifa etmeye çalışacaktır
90. 

 

Türkiye’de milli mücadelenin başından itibaren sağlık alanında 

sorunların giderilmesinde önemli çalışmalar yaptı. 1922 yılında bütçe 

kanununa uygun olarak teşekkül eden Muaveneti İçtimaiye şubesi, 

muhacir ve mülteci vesair iaşe, sevk ve iskanları ile mücadele etti. 

1923 yılında muhacir ve mülteci işleri ve Rusya’da bulunan Türk 

askerlerinin anavatana gelmesi ve Trabzon, Elaziz, Adana, Erzincan, 

Antep, Samsun, Kayseri, Bursa, İzmir, Sivas, Amasya, Biga, Bolu, 

Bigados, Edirne, Konya Dârüleytamlar Müdüriyeti Umumiyesi 

Vekaletine bağlandı. İdaresi altında bulunan 8 Dârüleytam, 250 

yataklı İstanbul Çocuk hastanesi, 1000 kadrolu Darülaceze idaresi ve 

Dârüleytamların düzenli bir şekilde yürütülmesinin temini için bir 

talimatname hazırlandı. Muavet-i İçtimaiye Müdüriyeti unvanı, 

Muavenet-i İçtimaiye ve Dârüleytamlar Müdüriyeti Umumiye’sine 

dönüştürüldü. Ekim 1923’ten itibaren İmar ve İskân Vekalet’inin 

kurulması üzerine Muhacir, Mülteci vesaire ait bütün bölümler 

Mübadele İmar ve İskân Vekaleti’ne bağlandı. Hudut ve sahillerden 

giren ticaret ve nakil vasıtalarıyla bulaşan salgın hastalıklara karşı 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâlet’ine bağlı Hudut ve Sahiller 

Sıhhat Umum Müdürlüğü Şarktan gelecek salgınlara karşı koruma ve 

karantina meclisini oluşturma görevlerini yerine getirdi.  

 
90 TBMM Zabıt Ceridesi, D. II, C. 1, 1339, s. 427. 
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Mustafa Kemal Paşa, devletin çok ciddi sağlık sorunlarıyla karşı 

karşıya olduğunun bilincindeydi. Kurtuluştan sonra ilk yasama yılı 

açılışında yaptığı konuşmada barış döneminde sağlık sorunlarının 

çözümlenmesi için kesin ve ciddi bir program oluşturulması 

gerektiğini vurguladı ve yaygın hastalıklara dikkat çekti. Sıtma, tifo, 

tifüs, verem ve frengi, salgın hastalıklara karşı çok ciddi önlemler 

alınması gerektiğine işaret etti91; 

 

Milletimizin sağlığını korumalı ve desteklemeli, nüfusu çoğaltmalı, bulaşıcı 

ve salgın hastalıkların yıkımına karşı koymalı, bu suretle millet bireylerinin 

daima ve çalışmaya yetenekli sağlıklı vücutlar halinde yetişmesini 

sağlamalıyız. 

 

Mustafa Kemal, bu sözleriyle insan sağlığının mutlak surette 

korunmasına işaret ederken, sağlık hizmetininin devletin bir görevi 

olduğunu belirtiyordu. Ayrıca meclis kürsüsünden sağlık hizmetleri 

konusunda benimseyeceği politikayı şöyle dile getiriyordu; 

Milletimizin tam huzur içinde yaşatmak ve en büyük amacımız olduğu gibi, 

onların sağlığına özen göstermek ve olanaklarımız ölçüsünde toplumsal 

acıya çare olmak da hükümetimizin genel ödevlerinden biridir. 

 

Bu sözleri ile sağlık, bir devlet görevi olarak üstleniyordu. 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin parti programında da şehir, kasaba ve 

köylerin sıhhî şartlarının iyileştirilmesine, halkın sağlık bilgisini 

yükseltmek için programlar uygulanacağına dair ifadelere yer verildi. 

Ayrıca, çocuk bakımı, doğum evlerinin çoğaltılması, süt damlaları 

 
91 S. Karal, Akgün, Murat Uluğtekin,  Yeni Belgelerin Işığında Hilal-İ Ahmer’den 

Kızılay’a, C. 2, Ankara, 2020, s. 198. 
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kreşler açılması, işçi annelerinin ve çocuklarının korunması meselesi 

parti programında yer aldı. Ülkenin umumi hayatında oluşan istikrar 

ve gelişme ile birlikte yeni çıkarılan kanunlar ile birlikte sağlık 

teşkilatının oluşturulmasında yeni düzenlemeler yapıldı. Bu teşkilat 

yavaş yavaş olgunlaşma devresine giren kanun, nizam ve 

talimatnameler ile tespit edilen şekilde ülke dahilinde halkın sağlık 

ihtiyacının sağlanması, ölümlerin azaltılması ve salgın hastalıklar ile 

mücadele etmenin yanında hasta olan kişilerin sağlıklarına kavuşma 

noktasında şehir, kasaba ve köylerde halka hizmetler sundu. Sıhhat ve 

İçtimai Muavenet Vekaleti başlangıçta Hıfzıssıhha ve İçtima 

Muavenet şubeleri müdürlükleri ile sicil, muhasebe şubelerinden 

oluşmakla beraber gerek teknik ve gerek idari bakımdan yeterli 

düzeyde değildi. Bu bakımdan ilk yapılan işlerden birisi, yeterli 

miktarda araç ve gereç ihtiyacı karşılanması oldu. Sağlık sisteminin en 

önemli temel taşlarından birisi olan doktor ihtiyacının temin 

edilebilmesi için Sıhhat Vekaleti’ne bağlı İstanbul’da bir Leyli Tıp 

Talebe Yurdu kuruldu ve bu yurtlarda yetişen tabiplerin mecburi 

hizmet yapması zorunluluğu getirildi. Böylece Anadolu’nun ücra 

köşelerine tabipler gönderildi. Koruyucu ve tedavi edici sağlık 

hizmetlerinde çeşitli meslek grupları görev yaptı. Bunların başında 

hekimler, diş hekimleri, veteriner hekimler, eczacılar, hemşireler, 

ebeler ve sağlık memurları geldi. Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı 

bünyesinde 1923 yılında sayısal olarak 554 hekim, 69 eczacı, 4 

hemşire, 560 sağlık memuru ve 136 ebe hizmet verdi. Dr. Mazhar 

Osman yapılan hizmetlerin ne kadar büyük olduğunu ‘Nüfus Bereketi 

Arifesindeyiz’ adlı yazısında dile getirdi; 
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Cumhuriyet halkın sağlığına önem verdiği için kabinesinde Sıhhat 

Vekaleti’ne yer verdi. Bağımsız olarak sadece ülkenin sağlığı ile meşgul olan 

bir idare; dışarıdan hastalık sokmayan, içeride hastalıkları şuurla söndüren, 

doğanları çoğaltmaya, yaşatmaya çalışan, insanları hastalıksız ve mesut 

etmek isteyen, hastaları en insani  bir tarzda koruyan ve iyi etmeye çalışan 

bir vekalet… hayatın ve halkın kıymetini bilen bir hükümet böyle olur. Bu 

sene Avrupa seyahatimizde İtalya’da, Fransa’da, Almanya’da İngiltere’de 

sıhhi teşkilatımızdan ve muvaffakiyetimizden göksüm kabararak bahsettikçe 

karşımdakilerin hayretkar takdirlerine şahit oluyordum. Medeniyetin 

göstergesi dört büyük devletin doktorlarına sıhhi teşkilatımızla öğünmek 

zevkini veren Cumhuriyet’in feyzidir. Bir hükümetin en büyük serveti 

halkıdır. Halkı ne kadar sağlam olursa o hükümet o kadar kuvvetlidir. 

Çalışan kolları ne kadar kuvvetli olursa o hükümet o kadar zengindir92. 

 

Bu bakımdan salgın hastalıklarla mücadele ve halkın sağlığına 

hükümetin gösterdiği ihtimam oldukça önemliydi.  

1923 yılında Sağlık Bakanı Refik Saydam’ın göreve gelmesi ile 

birlikte merkez ve taşra teşkilatında yeniden yapılanma çalışmaları 

başladı. Dr. Refik Bey, görevde bulunduğu süre içerisinde Türkiye’de 

devlete bağlı sağlık örgüt ve birimlerinin tüm yurda yayılması için 

büyük bir çaba harcadı. Sağlık çalışanlarının tüm atama ve terfi işleri 

Sağlık Bakanlığı’nın emrine vererek, tek elde ve bir merkezde 

toplayarak bir sisteme bağlandı. Bunlara ek olarak, koruyucu sağlık 

hizmetlerinde çalışan personele daha yüksek ücret rejimi uygulanarak, 

hükümet tabiplikleri ve koruyucu hizmet birimlerinde çalışmaları 

çekici hale getirildi. Güçlü bir devlet olabilmenin en önemli 

 
92 Filiz Koçak, Türkiye’de Sağlık Politikasının Gelişimi (1850-1950), Yıldız Teknik 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi),  İstanbul, 

1995, s. 110. 
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yollarından birisi öncelikle sağlıklı insanlar yetiştirmek temeline 

dayanmak ilkesinden hareket edildi. Devletin sağlık örgütünü 

genişletmek, hekim sayısını artırmak, Numune hastaneleri açmak, ebe 

ve sağlık personeli yetiştirmek, doğum ve çocuk bakımevleri açmak, 

verem, sıtma, frengi ve trahom ile savaş için özel örgütler kurmak, 

sağlıkla ilgili yasalar çıkarmak, sağlık örgütlenmesini köylere kadar 

götürmek ve Hıfzıssıhha merkezini kurmak, uygulanması gereken 

öncelikler arasında sayıldı. Bu dönemde özellikle oluşan salgın 

hastalıklar sağlık alanında köklü düzenlemelerin yapılmasını zorunlu 

kıldı.  

Bu dönemde Türkiye’de 3 devlet hastanesi, 6 belediye hastanesi, 45 

Özel İdare hastanesi ve 32 özel hastane hizmet vermekteydi. Ayrıca 

bu dönemde İl Özel İdareler eliyle Verem Savaş Dispanserleri açıldı. 

Ülkede hekim ihtiyacının giderilmesi için zorunlu hizmet kanunu 

kabul edildi ve taşra da görev yapan hekimlere teşvik edici ek 

ödenekler çıkarıldı93. Türkiye’de aşı üretimi yapılarak, Sivas’ta 

bulunan müessese de, 5 milyon kişilik çiçek aşısı, 537 kilogram 

kolera, 477 kilogram tifo aşısı üretildi. Üretilen aşılar hastalıklar ile 

mücadelede kullanıldı. İstanbul ve Sivas’ta bulunan her biri 

bakteriyolojihane, kimyahane, telkihhane ve daülkelp tedavi 

hanesinden mürekkep hıfzıssıhha müesseselerinden üçüncüsü 

Diyarbakır’da kuruldu. Ayrıca bulaşıcı hastalıklara karşı 

Afyonkarahisar, Eskişehir ve Niğde’de buharlaştırma müesseseleri 

devreye girdi. İzmir ve Ankara’da da birer buharlaşma müessesesinin 

 
93 Sağlık Hizmetlerin 50 Yıl, SSYB Yayın No: 422, Ankara, 1973, s. 250-267. 
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kurulması planlandı. Sinop ve Kılazömen’de karantina evlerinin 

kurulması çalışılmalarına başlanıldı94. 1923 yılında nüfus mübadelesi 

sırasında bulaşıcı hastalıkların yurda girmesini engellemek için 

Kavak, Sinop ve Yumurtalık’ta hastaları ıslah merkezleri kurulması 

kararı alındı95. Mustafa Kemal, yapılan çalışmaları ve salgın 

hastalıklar ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin I. Dönem 

4. Yasama Yılında yapmış olduğu konuşmasında, halkın sağlık 

sorunlarına karşı devletin neler yapması gerektiğini açıkça ifade etti;  

Ülkenin sağlık durumu Allah'a şükür sevindirici bir durum göstermektedir. 

Sağlık ile ilgili çalışmalarımızın önemli bir kısmı salgın hastalıklardan 

korunmaya ve bulaşmanın önlenmesine sarf edildi. Bu tip hastalıklardan 

yalnız çiçek ile tifüs bazı bölgelerde az da olsa kendini sınırlı bir şekilde 

göstermiş ise de zamanında alınan ve sürdürülen koruyucu önlemler ile 

önlerine geçilmiştir. Ülkenin büyük bir kısmının düşman tarafından harabeye 

çevrildiği, ezilmiş halk derin bir yoksulluk içine terk edildiği, içten dışa ve 

dıştan içe sürekli olarak göçlerin sürmekte olduğu bugünkü dönemde, bu gibi 

hastalıkların görülmesi istenmeyen bir konu olmakla birlikte, oldukları 

yerlerde süratle ortadan kaldırılmalarında gösterilen başarı da 

sevindiricidir. Salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı savaşın gereği 

düşünülürken en önce akla sıhhi önlemlerin uygulamasını yapan doktor ve 

sağlık memurları gelir. Geçen yıl ülke içinde memur olarak çalıştırılan 

doktor sayısı 337 ve sağlık memurlarının sayısı ise 434 idi. Ülkenin ihtiyacını 

karşılamaktan uzak olan bu sayıların bu yıl kısmen memleketin uzak 

yerlerinde doktor maaşlarının artırılması, kısmen askeri doktorların bir 

kısmının terhis ve çalıştırılmaları yoluyla çoğaltılması ve aynı zamanda 

okuldan çıkacak doktorlarımıza mecburi hizmet yüklenmesi ve daha çok 

 
94 TBMM Zabıt Ceridesi, D. I, C. 28, 1939, s. 7. 
95 BCA, 030.10.1/177.219.3. 
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doktor yetiştirilmesi önlemleri alınarak bugün görülen boşlukların 

doldurulması düşünülmektedir. 

Salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı insanları koruma konusunda büyük 

hizmetleri görülen, aşıların hazırlanması ile uğraşan hıfzıssıhha kurumu 

üstün bir başarı ile çalışmalarını sürdürmekte ve hastalıklarla savaşta 

yararlı hizmetler yapmaktadır. 1921 yılı içinde, üç milyon kişilik çiçek aşısı 

yapabilen Sivas Kurumu geçen yıl içinde beş milyon kişilik çiçek aşısı, 537 

Kg. Kolera, 477 Kg. Tifo aşıları üretmiş ve bunlar halka yeterli bir şekilde 

yapılmıştır. Halen İstanbul ve Sivas'ta bulunan her biri bakteriyoloji 

laboratuvarı, kimya. Laboratuvarı, aşı istasyonu ve kuduz tedavi 

merkezinden kurulu hıfzıssıhha müesseselerinin üçüncüsü de bu yıl 

Diyarbakır’da kurulacak ve böylece hastaların uzak yerlere gitmelerinden 

doğacak sakıncalar ortadan kalkacaktır. Bulaşıcı hastalıklara karşı önemli 

bir savaşın aracı olan temizlik ve etüv araçları gittikçe çoğaltılmakta ve 

düşman tarafından zarar görmüş olanlar onarılmakta, var olanlar ise 

yenileştirilmektedir. Bu şekilde yakında Afyon Karahisar, Eskişehir ve Niğde 

etüv kurumları faaliyete gireceklerdir. İzmir’de ve Ankara’da her türlü aracı 

olan birer etüvevi inşası düşünülmektedir. Aslında sağlık korunmasını 

sağlayan etüvevleri bulunmayan şehirlerde yerel yönetimler tarafından 

verilecek ödenekle ve merkezden yapılacak yardımla bir an önce bunların 

tamamlanması, 1923 yılında yerine getirilmesi amaçlanan işlerden birisidir. 

Bu arada, çeşitli yollarla dışarıdan gelecek salgın hastalıklara karşı 

korunmak için sınırlarımızda karantina yeri projesi de incelenmektedir. 

Kapitülâsyonların kaldırılması sonucu olarak uluslararası bir yönetim 

durumundan çıkarılıp, halen doğrudan doğruya bakanlığın şubelerinden biri 

durumuna gelen eski karantina sağlık işleri de en güç şartlar içinde teslim 

alınmış olmakla birlikte başarı ile yönetilmekte ve çalıştırılmaktadır. Bir 

harabe halinde teslim alınan Sinop ve Klazomenai karantina yerlerinin 

çalışır bir duruma getirilmesine çalışılmaktadır. Sadece bulaşıcı ve mikrobik 

hastalıklara yakalananların tedavi gördüğü hastanelerin bulunmamasının 
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ülkemiz için büyük bir eksiklik olduğu düşünülerek bu yıl İstanbul'da ve 

Anadolu'nun çeşitli yörelerinde 5 adet bulaşıcı hastalıklar hastanesinin 

kurulması ve açılması sağlık programımıza konmuştur. Bu arada İzmir'deki 

hastane çalışmaya başlamış, İstanbul’dakiler de açılmaya hazır olarak 

beklemektedir. Gerek yerel yönetimlerin çalışmaları gerek örnek 

kurumlarımızın ülkemize iyi bir şekilde dağıtılması ile Anadolu’nun her 

yanında eldeki imkanlar içinde önemli sağlık merkezlerinin kurulmasına 

çalışılacaktır.  

Salgın hastalıklar oranı kadar önemli ve hatta ülkemizde bunlardan daha çok 

ölüme neden olan sıtma, frengi ve vereme karşı da önlemler alınmasından 

geri durulmuyor. Sıtma hastalığının ülkemizdeki yayılma oranı ve yaptığı 

yıkıntıya karşı yeterli önlemler bulunduğu iddia edilmemekle birlikte, 

sıtmanın en etkili ilacı olan, İstanbul kimyahanesinde üretilen devlet 

kinininin bin kiloya yakın mevcudu Ziraat Bankası eli ile bütün bölgelere 

dağıtılmak üzeredir. 250 kilo da parasız kinin dağıtılmıştır. Yine geçen yıl 

ödeneğinden artan para ile dışarıdan yeniden bin kilo kadar kinin alımı için 

başvurulmuştur. Sıtma hastalığının kökünün kazınması için, tek çare olan 

kurutma ve arazi ıslahı sorununa ve şehir ve köylerin sağlık koruyucu 

şartlarının düzeltilmesine olağan durum sağlandığında hemen başlanacak ve 

bunun tamamlanması bayındırlık ve sağlık işlerimizin en gerekli ve önemli 

görevlerinden olacaktır. Frengi ile mücadele her yerde alışılmış olan biçimde 

sürdürülmektedir. Yıkıcı memleket hastalıklarından başlıca olan vereme karşı 

şimdiye kadar durum ve şartlar nedeniyle uygulamaya izin ve imkân 

bulamadığımız önlemlere başlangıç olmak üzere İstanbul'da veremliler 

tedavi evi açmak ve böylece yeni ve çok gerekli bir mücadelenin ilk temel 

taşını koymak düşüncesindeyiz. Bakanlığa bağlı genel hastalıklar 

hastanelerinden geçen yıl içinde yirmi bini aşan hasta tedavi edildi ve bütün 

kurumların laboratuvarlarında 30 bin muayene yapıldı…96  

 
96 “Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin I. Dönem 4. Yasama Yılını Açış 

Konuşmaları”, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, D. 1, C. 28, 1 Mart 1923, s. 2. 
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Tablo 5: Memleket ve Belediye Hastaneleri Mesaisi 

 

 Yatak Adedi Yatırılarak Tedavi Ayakta Tedavi 

1926 3.319 35.245 17.976 

1927 5.339 46.386 128.528 

1928 5.311 43.514 121.941 

1929 5.219 55.617 146.421 

1930 5.339 63.443 206.533 

1931 5.302 68.786 309.884 

1932 5.362 68.206 330.010 
 

Cumhuriyet’in ilanı sırasında her vilayet merkezinde Gureba 

Hastanesi hizmet verdi. Bu hastanelerde karşılıksız olarak hasta kabul 

edilmiş olmasına rağmen, hastanelerin teknolojik açıdan pek de yeterli 

olmadığı görüldü. Hükûmet, bu hastanelerin ihtiyacı olan tıbbi yardım 

ve teknik edevatın sağlanması noktasında her türlü mali yardımı 

sağladı. Hastanelerin ıslah çalışmaları başladı. Modern aletlerin 

hastanelere kazandırılması noktasında büyük gayret sarf edildi. 

Vilayet ve belediyelere sıhhi memurların vekaletçe atanması sağlayan 

786 numaralı Kanunun çıkarılmasından sonra bu müesseselere iyi 

yetişmiş genç mütehassıslar tayin edildi. Yataklı tedavi hizmetlerinin 

kamu eliyle ancak yerel idareler tarafından (belediyeler, il özel 

idareleri) yürütülmesi politikası benimsendi. Yerel idarelerin hastane 

açması özendirildi. Doğrudan doğruya bakanlığa bağlı Numune 

Hastaneleri açıldı. Vekalet, tıbbi yardım müesseselerini teşkil eden 

Vilayet Memleket Hastanelerinin bu suretle ıslah ve inkişafını 

hazırlamakla beraber bu hususta vilayetlere birer rehber olmak üzere 

muhtelif yerlerde devlet bütçesinden idare edilen ve her türlü 

vasıtalara sahip dört Numune Hastanesi, Ankara, Sivas, Erzurum ve 
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Diyarbakır’da kuruldu. Bu hastaneler 150’şer yataklı olarak hizmet 

verdi. Açılan bu hastanelerin ilk zamanlarda mevcut ihtiyaçları tam 

olarak karşılanmamışsa da Ankara hastanesi 1927 yılında yapılan ve 

Refik Bey Paviyonu adı verilen modern kısmın ilavesi ile tam yatak 

adedine ulaştı ve diğerleri de gerekli tamir ve ilaveler ile bulundukları 

yerlerde halka hizmet verecek duruma getirildi97.  

Grafik1: Numune Hastaneleri Mesaisi (1924-1937)98 

 

1924 yılında Tevhid-i Tedrisat kanunu gereğince Dârüleytamlarda 

bütçeleri ve heyeti talimiyeleri ile beraber Maarif Vekaleti’ne 

devredildi. Meclis tarafından kabul edilen Ankara, Sivas, Erzurum, 

Diyarbakır, Memleket Hastaneleri, Numune Hastaneleri adı ile 

beraber Maarif Vekâlet’ine bağlandı. Ankara Numune hastanesi 250 

 
97 BCA, 030.10.01/176.218.11, elf.  61-62. 
98 “Numune hastanesinde 1924’te 3.278, 1925’te 4.791, 1926’da 4.235, 1927’de 

4.537, 1928’de 4.997, 1929’da 5.466, 1930’da 5.994, 1931’de 6.004, 1932’de 5.756, 

1933’de 7.151, 1934’te 10.415, 1935’te 12.018, 1936’da 16.382 ve 1937 yılında 

18.014 hasta yatırılarak tedavi görürken 1925’te 10.651, 1926’da 15.496, 1927’de 

16.050, 1928’de 22.727, 1929’da 30.712, 1930’da 36.358, 1931’de 48.448, 1932’de 

56.652, 1933’de 66.822, 1934’te 100.985, 1935’te 116.123, 1936’da 193.488 ve 

1937 yılında ise 232.407 kişi ayakta tedavileri yapılmıştır”. bkz. Cumhuriyetin 15. 

Yılı, s. 369 
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ve diğerleri 150’şer yataklı olarak kabul edilen bu hastanelerin bütün 

ihtiyaçlarının temini yeniden sağlandı. 250 yataklı çocuk ve 50 yataklı 

Zonguldak hastaneleri ile 650 yataklı Emraz-ı Akliye ve Asabiye 

Hastanesi, 50 yataklı Heybeliada Verem Sanatoryumu, 100 kadrolu 

İzmir sağır, dilsiz ve körler müessesesi99, Anadolu’nun muhtelif 

yerlerinde kaza merkezlerinde beşer yataklı olmak üzere 1500 

muayene ve tedavi evi tesis edildi. Haydarpaşa ve İzmir bulaşıcı 

hastalıklar hastanesi açıldı. Ayrıca halk sağlığını korumak için 

çıkarılan Köy Kanunu ile özelikle bulaşıcı hastalıklar konusunda 

köylünün, muhtarın, köy ihtiyar meclislerinin yapması gereken işler 

belirlenerek, aksaklıklar konusunda ağır cezalar getirildi. İlgili 

görevliler ve halkın iş birliği içinde bulunması gerektiği vurgulanarak 

halk sağlığının korunması amaçlandı100. 

 

 

 

 

 

 
99 Zeynel Özlü, Kerim Tiryaki “20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda 

Sağırlık ve Dilsizlik Kusurlarının Teşhisi ve Tedavi Usullerine Bir Bakış 

(Hekimbaşızâde Doktor Muhyiddin Efendi’ye Göre)”, Engellilik Tarihi Yazıları, 

2020, s. 187-215. 
100 Meliha Özpekcan, “TBMM Tutanaklarına Göre Cumhuriyet’in İlk On Yılında 

Sağlık Politikamız”, Türkler, C. 17, Ankara, 2002, s. 766. 
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Grafik 2: Emraz-ı Sariye Istilaiye Hastaneleri Mesaisi (1924-1937)101 

 

Akıl hastalığına yakalanmış hastaların diğer hastalardan ayrı olarak 

kabul ve tedavileri ayrı bir yerde yapıldı. Memleket ve Ankara 

numune hastanesinde asabi hastaları tedavi edecek mütehassıslar 

bulunmasına rağmen akıl hastası olan kişiler bu hastanelerde değil de 

Hususi Hastanelere sevki gerçekleştirildi. Akıl hastalarının tedavisi 

için Üsküdar Toptaşı’nda ki müesseseden başka bir yer mevcut 

değildi. Burası akıl hastalarının tedavi edildiği bir yer olarak görünse 

de daha çok akıl hastalarına mahsus bir hapishane demek daha 

doğruydu. Mevcut olan hastane, tedavi merkezinden uzak ve teknik 

anlamda da yeterli miktarda teknik malzeme bakımından oldukça 

 
101 “Emraz-ı Sariye  Istilaiye Hastanelerine 1924’te 792, 1925’te 804, 1926’da 724, 

1927’de 865, 1928’de 817, 1929’da 837, 1930’da 904, 1931’de 1.072, 1932’de 

1.303, 1933’de 1.292, 1934’te 1.370, 1935’te 1.485, 1936’da 1.751ve 1937 yılında 

1.744 hasta yatırılarak tedavi görürken 1931’de 661, 1932’de 3.991, 1933’de 3.647, 

1934’te 6.482, 1935’te 6.686, 1936’da 7.060 ve 1937 yılında ise 7736kişinin ayakta 

tedavileri yapıldı. 1928’de 4.388, 1929’da 6.549, 1930’da 11.021, 1931’de 10.957, 

1932’de 11.201, 1933’de 9.821, 1934’te 10.949, 1935’te 13.763, 1936’da 16.807 ve 

1937 yılında 17.698 kişiye laboratuvar ve rontken hizmeti verildi”. bkz. 

Cumhuriyetin 15. Yılı, s. 371. 
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yetersizdi. Vekalete intikal eden bu müessese ıslah noktasında büyük 

çaba sarf edilmiş olmasına rağmen istenilen düzeye gelmedi. 1927 

yılında Bakırköy civarında Reşadiye kışlasına nakledildi ve her yıl 

yapılan ilaveler ile daha iyi bir düzeye ulaştı102. Hasta ihtiyacını 

karşılamak üzere İstanbul’da bulunan akıl ve sinir hastalıkları 

müessesesinin yatak adedi 650’ye çıkarıldı. İstanbul’da kadrosu 200 

olmak üzere bir Leyli Talebe yurduna ek olarak, kadrosu 50 olmak 

üzere birde Leyli Kabile Yurdu kuruldu. Vilayet Memleket hastaneleri 

için 60.000, Hususi Dârüleytamlara 20.000, Darüşşafaka’ya 10.000, 

Hususi İdareler ve cemiyetlere 5.000 Lira yardım sağlandı. 1924 

yılında mevcut hastanelerde 6.207, Muayene ve Tedavi evlerinde 

1.203 hasta yatırıldı ve kaza tedavi evlerinde 24.300 hastanın ayakta 

tedavileri gerçekleştirildi103.  

Mustafa Kemal, 1 Kasım 1925 tarihinde Meclis’te yapmış olduğu 

konuşmasında Cumhuriyetin sağlık alanında yapılacak çalışmaların 

önemini şu sözleri ile özetledi;  

Teşkilatı sıhhiyemiz memleketin ihtiyacatına mutabık isabet ve gayret 

meşhuttur. Hükümeti Cumhuriyetin başlı başına bir esas olarak 

muvaffakiyrtle takip eylediği sıhhat mücadelesine, gittikçe vesaitini artıran 

bir vüsatle devam olunmak lazımdır ve mühimdir104.  

 

1925 yılında Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili Dr. Refik 

Saydam tarafından hazırlanan programın ana hatları şu şekilde 

 
102 BCA, 030.10.01/176.218.11, elf. 57. 
103 BCA, 030.10.01/ 177.220.18, elf. 2-3. 
104 TBMM Zabıt Ceridesi, D. 2, C. 19, 1341, s. 9. 
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belirlendi; Devletin sıhhî teşkilâtını oluşturmak, fazla miktarda doktor, 

ebe ve küçük sıhhiye memurları yetiştirmek, numune hastaneleri 

açmak, doğum ve çocuk bakımevleri, verem sanatoryumu açmak, 

sıtma, frengi ve diğer içtimaî emraz ve trahom ile mücadele etmek, 

sıhhî- içtimaî teşkilâtı köylere kadar götürmek, sıhhî ve içtimaî 

kanunlar yapmak oldu105. Yapılan çalışmalar ile hedeflenen sağlık 

politikasında önemli bir ivme sağladı. Darülaceze İstanbul 

Şehremaneti’ne devredildi. Ankara ve Konya’da 10’ar yataklı birer 

doğum ve çocuk bakım evi, Manisa ve Elaziz’de 50 yataklı birer 

Emraz-ı Akliye ve Asabiye müesseseleri açıldı. 110 muayene tedavi 

evinin tüm ihtiyaçları karşılandı. Doğum çocuk evlerinde yeni 

birtakım talimatnameler getirildi. Bu yıl zarfında hastanelerde 9.088 

hasta yatırıldı ve 24.541 hasta ayakta muayene edilmek sureti ile 

toplam 207.971 hastanın tedavisi gerçekleştirildi106. 

1926 yılında Ankara, Erzurum, Sivas, Diyarbekir Numune hastanesi, 

Zonguldak ve İstanbul çocuk ve İstanbul, Elazığ, Manisa Akliye ve 

Asabiye hastanesi, Diyarbakır Kuduz Hastanesi, İzmir Sağır Dilsiz ve 

Körler Müessesesi, Heybeliada Verem Sanatoryumu ve İstanbul Leyli 

Tıp Talebe Yurdu, Leyli Kabile Yurtları, Ankara, Konya Doğum ve 

Çocuk Bakım Evleri ve 150 muayene tedavi evinin malzemelerinin 

satın alınması sağlandı107. Ankara Doğum ve Çocuk Bakım Evi’nin 

 
105 80. Yılda Tedavi Hizmetleri, (1923-2003), Ankara, 2004, s.6, Ayhan Vergili, 

Türkiye’de Modern Tıbbın Kurumsallaşması ve Cumhuriyet Dönemi Sağlık 

Politikaları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler, (Yayınlanmamış Doktora Tezi),  

İstanbul, 2011, s. 128  
106 BCA, 030.10.01/177.220.18, elf. 7-8. 
107 BCA, 030.10.01/177.220.18, elf. 8-9. 
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çocuk bakım kısmına beş yatak daha ilave edilmek sureti ile kadrosu 

15’e, İstanbul Akliye ve Asabiye hastanesi kadrosu ise 1050 yatağa 

çıkarıldı. Ankara Numune hastanesine 50 yataklı yeni bir pavyon 

eklendi108. Teşkilat-ı Sıhhiye’yi gösterir 1500 harita yaptırıldı. Bu yıl 

zarfında hastanelerde 7.627 hasta yatırıldı ve 35.917 hastanın ayakta 

tedavileri sağlandı. Muayene Tedavi Evlerinde 1.270 hasta yatırıldı. 

249.993 hastanın ayakta muayenesi yapıldı ve toplam 294.807 

hastanın tedavisi gerçekleştirildi. 796 nolu Kanun gereğince İdare-i 

Hususiye ve Belediye bütçelerinin Umum-ı Sıhhiye ve Hayriye’ye 

ilişkin aksamı ile uğraşılarak, Ankara Numune hastanesinde yeni bir 

poliklinik binası ile, çamaşırhane, garaj, su kulesi, çamaşır ve kalorifer 

tesisatı  yaptırıldı. Bu yıl hastanelere 7.901 hasta yatırıldı ve 37.752 

hastanın ayakta tedavileri sağlandı. Muayene ve tedavi evlerinde 998 

hasta yatırıldı ve 285.727 hasta ayakta tedavi edilmek sureti ile toplam 

286.725 kişinin tedavisi gerçekleştirildi109. Kör, dilsiz ve sağırlarla 

ruhen ve zekâ olarak geri kalmış çocukların himaye edilerek, bunları 

tekrar faydalı bir hale koymak, ihtiyarların ıstıraplarını dindirerek, son 

günlerinde istirahat içinde geçirmelerini sağlamak için büyük bir çaba 

sarfedildi. Vekalet’in İzmir’de sağır, dilsizler ve körlere mahsus 68 

yataklı bir müessese açıldı ve bu kurumun bütün ihtiyaçları en iyi bir 

şekilde karşılanmaya çalışıldı. Ayrıca İstanbul’da belediye ye ait bir 

Darülaceze açıldı. İhtiyar ve tedavi olabilecek hastalar kabul edilerek, 

burada ikamet etmeleri sağlandı110. 

 
108 BCA, 030.10.01/17.92.8. 
109 BCA, 030.10.01/177.220.18, elf. 9. 
110 BCA, 030.10.01/176.218.11, elf. 67-68. 
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Tablo 6: İzmir Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesinin On Yıldan Beri Aldığı 

Sağır, 

Dilsiz ve Kör Çocuk Sayısı 

 
 Sağır 

Dilsiz 

Kör Aptal Yekûn  Sağır 

Dilsiz 

Kör Aptal Yekûn 

1923 23 0 0 23 1928 42 3 0 45 

1924 31 0 0 31 1929 45 6 0 51 

1925 36 0 0 36 1930 55 9 4 68 

1926 43 1 0 44 1931 54 11 1 66 

1927 45 2 0 47 1932 52 12 4 68 

 

1928 yılında sağlık alanında bir yıl önceki yapılan düzenlemelere 

devam edilerek, Heybeliada Sanatoryumu’nda 36.111 yataklı yeni bir 

pavyon inşaatına başlanıldı.  İstanbul Akliye ve Asabiye Hastanesi’nin 

tesisatı yaptırıldı ve İzmir’de Sağır, Dilsiz ve Körler müessesesi için 

bir bina satın alındı. Ayrıca Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı 

İcrasına Dair Kanun, İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile 

birlikte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 

Hakkındaki Kanun çıkarıldı. Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi’nin 

açılması bulaşıcı hastalıklar ve salgın yönetiminin kurumsallaşması 

açısından da önemli bir adım atıldı. Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü 

olarak anılan kurum bünyesinde 1931-1950 yılları arasında BCG başta 

olmak üzere, tifüs, çiçek, boğmaca, enflüanza aşıları, kuduz aşısı, 

serumu ve akrep serumu üretimi gerçekleştirildi ve bu aşıların bir 

kısmı, daha sonraları ihtiyaç duyulan ülkelere gönderildi112.  

 
111 BCA, 30.18.1/14.62.15. 
112 Türk Tabipleri Birliği Covıd-19 İzleme Kurulu, Covıd-19 Pandemisi Altıncı Ay 

Değerlendirme Raporu, 17 Eylül 2020, s. 55. 
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1929 Dünya Buhranı Türkiye’nin sağlık politikasını yakından etkiledi. 

Yapılması gereken sağlık yatırımlarında birtakım aksaklıkların ortaya 

çıkmasına neden oldu. Oluşan bu ekonomik sıkıntılara rağmen 

özellikle mevcut hükümet, ölümleri azaltmak, doğumu teşvik etmek, 

salgın hastalıklarla mücadele etmek, sağlık personeli sayısını artırmak, 

sağlıklı yaşam için her türlü tedbiri almak, yeni kanunları çıkarmak, 

sağlık konusunda uluslararası sağlık teşkilatlarla iletişim içerisinde 

bulunmak temel politika haline getirildi113. Bu yıl inşaata başlanan ve 

240 yatağı ihtiva edecek olan büyük ve çağdaş binanın ilaveten 

Ankara Numune hastanesi, Avrupa’da ki paydaşları ile mücadele 

edecek duruma getirildi. Bu pavyon 1240 numaralı kanuna ek olarak, 

Hıfzıssıhha müesseseleri ile birlikte inşa edilerek, son teknolojiye göre 

donatıldı. Hastanenin bir kısmı dahili, harici, kulak, boğaz ve burun, 

çocuk ve göz kısımlarını Fizyoterapi ve Hekanoterapi ve Radyum 

tedavisi kısımlarını ihtiva etmekte ve bundan başka son sistem 

teknoloji ile oluşturulmuş üç ameliyathanesi bulunmaktaydı. Bundan 

başka hastanede laboratuvarlar, teşrihi marazi salonu, müze, 

kütüphane ve konferans salonlar açıldı. Muayene ve tedavi evleri 

arasında İçtimai Hıfzıssıhha Dispanseri adı ile yad edilen Etimesgut 

Dispanseri, 1929 yılında 10 yataklı olarak kuruldu. Bu dispanser 

poliklinik hizmetleri yürüttüğü gibi sıtma ve frengi hastalarının 

tedavileri yapıldı 

Bulaşıcı hastalıklar ile mücadele etmek için sıtma, kuduz, çiçek, 

difteri, boğmaca, tetanos, BCG, polio, zührevi hastalıklar ve kızamık 

 
113 Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl, age., s. 59-60. 
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aşıları yapıldı. Devletin özellikle çocuk hastalıkları ile ilgili olarak süt 

çocuğu muayene ve müşavere evleri adı altında dispanserler açıldı. 

1593 sayılı Kanun ile Danışma Kurulu oluşturuldu ve kanunun 162. 

maddesi114 gereğince belediyeler, süt çocuğu muayene ve müşavere 

evleri adı altında dispanserler açma zorunluluğu getirildi115. Adana, 

Çorum, Erzurum, Kars ve Malatya’da Ana ve Çocuk sağlığını 

korumak amacıyla Doğum ve Çocuk Bakım Evleri açıldı. Erzurum, 

Malatya, Kars, Adana ve Çorum’da onu kadın, Çocuk olmak üzere 

20’şer yataklı birer Doğum ve Bakım Evi açıldı. Ankara, Konya 

doğum evlerinin yatak sayısı 20’şer kişiye çıkarıldı. Adana Çocuk 

Doğum Evi’ne bir bina satın alındı. Ankara hastanesinde 210 yataklı 

bir pavyon yaptırılması çalışmaları başlatıldı. Etimesgut’ta 10 yataklı 

bir pavyon numune dispanseri oluşturuldu. İstanbul Çocuk 

hastanesinin mevcut pavyonları tamir edildi ve Tıp Talebe yurdunun 

kadrosu 300 yatağa çıkarıldı. Sağır Dilsiz ve Körler Müessesesi ile 

akliye ve asabiye hastanelerinin dahili talimatnamesi ve Doğum ve 

Çocuk Bakım Evlerinin dahili talimatnamesi yeniden düzenlendi ve 

yayınlanarak yürürlüğe girdi116. 

1930’lu  yıllara  gelininceye  kadar  toplumun  genelini  ilgilendiren  

bir sağlık yasası  yoktu.  Bu amaçla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

 
114 “Nüfusu on binden fazla olan mahallerde belediyeler bir ‘Süt çocuğu muayene ve 

müşavere evi’ tesis ederler. Bu müesseselerin vasıf ve şartları ve vazifeleri Sıhhat 

Vekaletince tayin olunur. Nüfusu kırk binden fazla olan mahallerde bunlara merbut 

olmak üzere bir ‘Süt damlası’ tesis edilir. Nüfusu yüz binden fazla olan mahallerde 

bu müesseseler ihtiyaca göre tezyit olunur”. Düstur, Tertip 3, C. 11, 24.4.1930, s. 

143 
115 TBMM Zabıt Ceridesi, D.3, C. 18, 1930, s. 104-116. 
116 BCA, 030.10.01/177.220.18, elf. 7-9. 
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Kanunu’nda, ülkemizde görülen bulaşıcı hastalıklarla yapılacak 

mücadele yolları planlandı. Çıkarılan bu yasa 15 bölüm ve 309 

maddeden oluştu117. Bu  kanun  Başbakan  İsmet  İnönü imzasıyla 

TBMM’ye sunuldu. Kanunun gerekçesinde belirtildi; 

 

Devletin  sağlık  işlerini  şekli  bir  kanunla  düzenlemesinin  zorunlu  olduğu, 

Ceza Kanununun ve Osmanlı İmparatorluğu zamanından kalan  

nizamnamelerin  karşılaşılan  sorunlar  karşısında  yetersiz  olduğu, bilhassa  

toplumsal  sağlık  işleri  için  düzenlenmiş  bir  düzenlemenin  bulunmadığı, 

kanuni düzenlemenin bulunmaması nedeniyle gereksiz mesai harcanarak 

eksik sonuçlar elde edildiği, Cumhuriyet idaresinin ilkelerine  muvafık bir  

hıfzıssıhha  kanununun  düzenlenmesinin zorunlu olduğu, sunulan tasarının 

daha önceki düzenlemelerin yerine geçebileceği,  kanunun  ülkenin  her  

yerinde  uygulanabileceği, düzenlenen  kanuna benzer  kanunun  çok  az  

hükümetlerde  olduğu, bütün  sağlık  konularını  kapsayan  bir  kanunun  

tanzim  edilmesinin faydalı görüldüğü…118 

 

Dönemin Sağlık Bakanı olan Dr. Refik Bey, söz alarak sağlık işlerinin 

birinci derecede devletin görevi olduğunu belirtti119; 

 

Hıfzıssıhha ve sıhhat işleri, bizde Millî Mücadelemizin başladığı zamana 

kadar mühmel ve iptidaî bir şekilde idi; hayatını o yüksek mücadeleye ve en 

büyük inkişafını da Cumhuriyete borçludur. Sıhhat Vekâletiniz asırların 

omuzlarımıza yüklediği ihmal ve teseyyübün tazmini için, her biri halkımızın 

hayatına ve sıhhatine yarıyan ve onu koruyan bir takım kayitleri ve şartları, 

Yüksek Meclisin bu hususa verdiği ehemmiyetten kuvvet alarak, yine sizin 

çizdiğiniz hatlar dahilinde, bir araya topladı ve size arzetti ve kanun olarak 

verdiğiniz çerçeve dahilinde mesaisini behemehal muvaffakiyetli bir neticeye 

isal için çalışmaya başladı. itimadınıza güvenerek muvaffak olacağından 

emin bulunuyor ve programının en mühim maddesi olan bu lâyihayı da, yine 

bu esas dahilinde, Heyeti Celilenize arzediyor. Lâyiha, milletin sıhhatini 

korumak işinin, Devletin umumî hizmet ve mecburiyetlerinden olduğu esasını 

koymakla da büyük bir gaye yaratmaktadır… Milletin sıhhatini korumak işi; 

yani henüz bir katra halinden doğacağı zamana, doğduktan ölünceye kadar, 

 
117 TBMM Zabıt Ceridesi, D. 3, C. 18, 17.4.1930, s. 70. 
118 Müslüm Demir, “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Üzerine Bir İnceleme”, Çalışma ve 

Toplum: Ekonomi ve Hukuk Dergisi, S. 62, 2019, s. 2021. 
119 TBMM Zabıt Ceridesi, D. 3, C. 18, 17.4.1930, s. 64. 
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hayatın muhtelif safhalarında, ferdin sıhhatini ve cemiyetin selâmetini temin 

edecek umumî ve hususî kaideler, Hükümetin vazifesi Devlet mefhumu 

içindeki muhtelif teşekküllerin vazife ve salâhiyetleri, yasaklar, ferdin 

cemiyetin menfaati namına uyması lâzım gelen esaslar demektir. 

 

1930 yılı Genel Hıfzısıhha Kanunu, devleti sağlık alanındaki tüm 

çalışmaların merkezine yerleştiren önemli düzenlemelerden birisini 

oluşturdu. Bu dönemde sağlık teşkilatında 1182 hekim, 1268 sağlık 

memuru, 202 hemşire 700 ebe hizmet verdi. Bu ebelerin 400’ünün 

belediye, idare-i hususiye ve umumiyeler de görev yaptı. Sıhhiye 

vekili Refik Bey, sıtma mücadelesi ile ilgili olarak 3.500.000 nüfusu 

barındıran 9 bölgede sıtma ile mücadele yapıldığı, gerekli sağlık 

malzemelerinin devlet tarafından karşılandığını belirtti120. Bu 

dönemde Balıkesir’de bir Doğum ve Çocuk Bakımevi açılarak bina 

ihtiyacı temin edildi. İstanbul Akliye ve Asabiye hastanesinin kadrosu 

1150’ye ve Manisa Akliye ve Asabiye hastanesinin kadrosu 73’e 

çıkartıldı. Ankara Numune hastanesi inşaatına başlanıldı. 210 yataklı 

büyük pavyonun inşaatına devam edildi. Heybeliada 

Sanatoryumu’nda 35 yataklı yeni bir pavyonun yapılmasına başlanıldı. 

Etimesgut dispanserinin araç ve gereçleri temini sağlandı121. 

Türkiye’de Ankara, Ordu, Trabzon, Bursa, İstanbul, Konya ve 

Aksaray gibi kentlerde sağlık müzeleri oluşturuldu. Bulaşıcı 

hastalıklara karşı kullanılan her çeşit aşı ve serumların, devlet 

tarafından hazırlanması, dışarıdan ithal edilen aşı ve serumların, 

bakanlıkça saptanan vasıf ve koşullara uygun olması belirlendi. Aynı 

Kanunda, çiçek hastalığının önemi göz önünde bulundurularak doğan 

 
120 “Bütçe Müzakeresi Devam Ediyor”, Milliyet, 19 Mayıs 1930, s. 3. 
121 BCA, 030.10.01/177.220.18, elf. 7-9. 
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her çocuğun doğumu takip eden ilk dört ay içinde aşıların yapılması 

ve 30 yaşına kadar her şahsın çiçek aşısını beş yılda bir tekrar 

ettirmesi zorunluluğu getirildi122. 

1931 yılında salgın hastalıklar ile mücadele de aşılama çalışmalarına 

devam edildi. Okullarda sağlık ile ilgili olarak dersler konuldu. Halkı 

bilgilendirmek babında yurt dışından sağlıklı bir yaşam nasıl olunur 

konusunda 15 adet film halkın hizmetine sunuldu. Sağlık sisteminde 

daha iyi hizmetler verebilmek için yabancı uyruklu sağlıkçılardan da 

istifade edildi. Bu amaçla 1931 İstanbul Guraba hastanesine Alman 

hemşire Else Schauman123, hemşire Sotto Kemma124ve Alman hemşire 

Friyedel Üg’un çalışmalarına izin verildi125.  Ancak Anadolu’da çocuk 

ve doğum evlerinde çalıştırılmak üzere yabancı hemşirelerin görev 

yapmasına ise izin verilmedi126.  

Tablo 7: Muayene ve Tedavi Evleri Mesaisi 

 Muayene Tedavi 

Adedi 

Yatırılarak Tedavi Ayakta Tedavi 

1924 150 1.203 24.800 

1925 150 3.690 170.672 

1926 150 1.270 249.993 

1927 150 998 285.727 

1928 150 662 213.663 

1929 150 577 205.072 

1930 150 2.532 344.017 

1931 150 320 192.235 

1932 150 419 179.614 
 

 
122 80. Yılda Tedavi Hizmetleri, (1923-2003), Ankara, 2004, s. 7. 
123 BCA, 30.18.1/23.64.18, BCA, 30.18.1/18.19.3 
124 BCA, 30.18.1/17.7.18. 
125 BCA, 30.18.1/17.7.15 
126 BCA, 30.18.1/12.41.16 



 

82 | Doç. Dr. Metin KOPAR 

 

Vilayetçe Muayene ve Tedavi Evi açılmamış kaza merkezlerinde 

Vilayet Hususi İdareleri ve Belediyeler tarafından bunlara benzer 

müesseseler vücuda getirilmesi için sürekli olarak teşvik edildi. Bu 

suretle 1932 yılına kadar açılan muayene ve tedavi evlerinin sayısı 

240’a ulaştı127. Bu yıl verem ile mücadele konusunda başarılı 

hizmetler gerçekleştirilerek, verem hastalığına yakalanmış hastaların 

tedavi edilmesi için daha önceden kurulmuş olan Heybeliada 

Sanatoryumu ve Haydarpaşa’daki Bulaşıcı Hastalıklar 

Hastanesi’ndeki yatak sayıları artırıldı. Ayrıca bu dönemde 

Erenköy’de Verem Savaş Hemşire Okulu açıldı. 

1933 yılından itibaren Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti merkez 

teşkilatı tam anlamı ile hizmet vermeye başladı. Merkez ile birlikte 

taşrada bulunan sıhhat teşkilatlıları da işlevsel anlamda önemli 

hizmetler verdi. 1933 yılında kuduz aşısı üretimine başlanıldı. İstanbul 

Emrazı Asabiye ve Akliye Hastanesi’nin yatak sayısı 1500’e çıkarıldı 

ve İl Özel İdareleri ve Belediye ait muayene ve tedavi evlerinin sayısı 

da 90’a ulaştı. Ayrıca Hususi Hastaneler Kanunu çıkarıldı128. Bu 

dönemde teşkilatta toplam 9 Sahil Sıhhiye merkezi, 14 Sahil Sıhhiye 

İdaresi, 13 Sahil Sıhhiye Muhafaza memurluğu, 3 tahaffuzhane, 2 

salgın hastalıklar hastanesi, 2 liman ve şehir laboratuvarlarında hizmet 

 
127 BCA, 030.10.01/176.218.11, elf. 65-66. 
128 “Devletin resmi hastanelerinden ve hususi idarelerle belediye hastanelerinden 

başka yatırılarak hasta tedavi etmek veya yeni hastalık geçirmişlerin zayıfları 

yeniden eski kuvvetlerini buluncaya kadar sıhhi şartlar içinde beslenmek ve doğum 

yardımlarında bulunmak için açılan ve açılacak olan sağlık yurtları ‘hususi 

hastaneler’ den sayılır. Bunların açılma, kullanma, kapanma şartları bu kanunun 

hükümlerine bağlıdır”.bkz., Düstur, Tertip 3, C. 14, 1933, s. 1339. 
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verildi. Bu sağlık kurumlarında 37 tabip ve 369 memur görev yaptı129. 

Devlet, sağlık işlerinin en sağlam temeli olan fen ve ilim sahasında 

Vekalet’in yardımcısı olarak memleket hastalıkları konusunda 

araştırma yapmak, aşı, serum ve diğer hayati ilaçları hazırlamak, 

sağlık hizmetleri hizmeti veren memurlara dersler vermek, kimya, 

bakteriyoloji vesaire hayati tahlilleri yapmak üzere büyük oranda 

Avrupa’daki benzerleri ayarında kudretli bir müessesenin kurulması 

çalışmalarına başlanıldı. Çıkarılan kanun ile Türkiye Cumhuriyeti 

Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi ismini alan bir ilim ve fen yuvası 

haline getirildi.  Bu yıl toplam yatak sayısı 1.500’e çıkarıldı. İstanbul 

dışında akıl hastalarının buraya getirilmesi tehlikeli ve külfetli 

olduğundan Manisa ve Elazığ’da olmak üzere akıl hastalarına mahsus 

iki hastane açıldı. Bu hastanelerdeki yatak adedi de 75’e çıkarıldı. 

1934 yılında yabancı ülkelere aşı yardımı sağlandı130. Birinci Beş 

Yıllık Kalkınma Planı'nda, sağlık konusu da yer aldı. Sağlık 

idaresinde temel amacın halkın sağlık düzeyini yükseltmek olduğu ve 

bunun için de halk sağlığı hizmetlerine öncelik verilmesi gerektiği 

belirtildi. Bunun gerçekleştirilebilmesi için, tedavi edici hizmetler, 

koruyucu hizmetleri tamamlayan bir öğe olarak görüldü.  Az sayıda 

nüfusun yararlandığı ve pahalı bir hizmet olan, hastanecilik yerine 

evde ve ayakta tedaviyi sağlayan, küçük topluluklara kadar yayılan bir 

sağlık örgütünün kurulması öngörüldü131.  

 
129 BCA, 030.10/176.212.11, elf. 3-6. 
130 “SSYB’nın 25 Yıllık Çalışmaları”, Sağlık Dergisi, C. 22, Ekim-Kasım 1948, s. 

11. 
131 Recep Akdur, “Türkiye'de Sağlık Politika ve Hizmetleri”, Yeni Türkiye, S. 4, 

Ankara, 1998, s. 1989. 
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1935 yılında Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü’nde tetanos, difteri, gazlı 

kangren, karbon, menengok, dizanteri ve hemolitik serum üretimi 

yapılarak, çeşitli bakteriyolojik ve kimyasal analiz ve kontroller 

gerçekleştirildi. Bu yıl doğum oranı binde 38.3, ölüm oranı binde 19.4 

oranında gerçekleşti. Bakanlığa bağlı toplam 43 kurum ve 5.860 

yatakla hizmet sunuldu. Bunlardan 13 devlet hastanesinde 3.495 

yatak, 9 doğumevinde 215 yatak, 1 göğüs hastalıkları hastanesinde 

150 yatak, 3 ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde 1.600 yatak, 12 

trahom hastanesinde 150 yatak ve 5 kuduz hastanesinde 250 yatakla 

hizmet sağlandı. Türkiye çapında toplam 176 kurum ve 13.038 yatak 

ile sağlık hizmeti verilmeye çalışıldı. 107.977 yatakta, 722.169 ayakta 

olmak üzere toplam 830.166 hastanın tedavisi yapıldı. Laboratuvar ve 

röntgen muayene sayısı 95.789 olarak gerçekleşti. Bir ebeye düşen 

doğurgan nüfus 8.400, ebe sayısı 451, hekim sayısı 1.625, hekim 

başına nüfus 9.270 ve 10.000 nüfusa düşen hekim sayısı 10, eczacı 

sayısı 135, sağlık teknisyeni sayısı da 1.365 oldu.  

1936 tarihinde çıkarılan 3017 sayılı sıhhat ve içtimai muavenet 

vekaleti teşkilat ve memurun kanunu ile vekaletin merkez ve taşra 

teşkilatı ve diğer birimlerin, sağlık personelinin görevleri belirlendi. 

Bu kanunla vekaletin kuruluş aşamasında ki boşluklar dolduruldu ve 

teşkilat yapısı günün şartlarına göre yeniden düzenlendi. Nüfusun 

çoğunu teşkil eden ilçe merkezlerinden 20’sinde muayene ve tedavi 

evi açıldı132. 3017 Sayılı Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilatı ve 

Memurin Kanunu çıkarılarak sağlık örgütünün temel çatısı 

 
132 Sağlık Hizmetlerinde 50Yıl, age., s. 91, 98. 
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oluşturuldu133. 1935 yılında Cerrahpaşa hastanesinde Elizabeth 

Shulz1341936 yılında Kızılay cemiyetince oluşturulan Hasta Bakıcı 

Hemşireler Mektebinin yeniden düzenlenmesi üzerine Kuzey 

Amerika’dan Miss Goff, bu okula üç yıl süre ile direktör olarak 

getirildi135. Hıfzıssıhha müessesesi (enstitü ve okul) halk sağlığı ile 

ilgili araştırma, eğitim ve denetim, hatta üretim (aşı, serum) yapma 

amacı ile açıldı. Koruyucu sağlık hizmetleri sürdürülürken aynı 

dönemde tedavi edici sağlık hizmetleri büyük illerde Numune 

Hastaneleri tarafından yapıldı136.  

1923-1938 yılları arasında sağlık  alanında önemli başarılar sağlandı. 

Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi her yıl sürekli olarak artırıldı. 1923 

yılında; 137.333.000 TL’lik toplam konsolide bütçe içinde Sağlık 

Bakanlığı 3.038.000 TL’lık payı ile %2.21’lik orana, 1925 yılında; 

183.932.000 TL’lik toplam konsolide bütçe içinde Sağlık Bakanlığı 

4.860.000 TL’lık payı ile %2.64’lük orana, 1930 yılında; 222.646.000 

TL’lik toplam konsolide bütçe içinde Sağlık Bakanlığı 4.502.000 

TL’lık payı ile %2.02’lik orana, 1940 yılında; 268.476.000 TL’lik 

toplam konsolide bütçe içinde Sağlık Bakanlığı 8.185.000 TL’lık payı 

ile %3.05’lik orana ulaştı137. Sağlık hizmetlerinde başarının 

vazgeçilmez koşullarından birisi olan yeterli sayı ve nitelikte personel 

 
133 Recep Akdur, “Türkiye’de Sağlık Politika ve Hizmetleri”, Yeni Türkiye, C. 3, 

Ankara, 1998, s.1987.  
134 BCA, 30.18.1/51.1.20. 
135 BCA, 30.18.1/64.39.3. 
136 Remzi Akdur, agm., s. 1977.  
137 S. Haluk Özsarı, Muharrem Varlık, “Sağlık Hizmetleri’nin Cumhuriyet 

Dönemindeki Gelişimi ve Sağlıkda Yeniden Yapılanma”, Yeni Türkiye, C. 3, 

Ankara, 1998, s. 2008-2011.   
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bulunması çabası içerisine girildi. Cumhuriyetin kuruluşunda 554 

doktor, 169 eczacı, 560 sıhhat memuru, 136 ebe, 4 hemşire görev 

yaparken, bu sayı 1937 yılında 1.391 doktor, 137 eczacı, 1.497 sıhhat 

memuru, 486 ebe, 356  hemşireye ulaştı. 1923-1938 tarihleri arasında 

devlet hastane ve dispanserlerinin adedi 397, yatak adedi de 10.192’ye 

çıkarıldı. Yapımına başlanılan 290 yataklı 9 hastanenin inşası devam 

ederken, 370 yataklı 6 hastanenin de temelleri atıldı ve 385 yataklı iki 

hastanenin projeleri çizildi138. İhtiyaç duyulan kanun ve nizamnameler 

çıkarıldı. Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi’nin kurulması (aşı, serum, 

antijen üretimi, farmosötiklerin kontrolü), Tıbbi  İçtimai Yardım 

İşlerinin Organizasyonu gerçekleştirildi. Ankara, Erzurum, 

Diyarbakır, Sivas, İstanbul’da Numune, İstanbul ve İzmir’de Bulaşıcı 

Salgın Hastalıklar hastanesi açıldı. İstanbul, Manisa, Elazığ’da Ruh ve 

Sinir Hastanesi açılarak hasta kabulüne başlandı. Toplam 9 adet 

Doğum ve Çocuk Bakımevi ve 170 adet muayene ve tedavi evi (5 

yataklı) açıldı. 1937 yılı itibariyle toplam 2.566 yatak kapasiteli olan 

54 adet Hususi Hastane hizmete girdi139. Bu hizmetlerin yanısıra çok 

önemli kanuni düzenlemeler yapıldı. 1920 tarih ve 38 sayılı Tababet-i 

Adliye Kanunu,  1927 tarih ve 992 sayılı Bakteriyoloji ve Kimya 

Laboratuvarları Kanunu, 1928 tarih ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı 

Sanatların Tarzı İcrasına Dair Kanun, 1928 tarih ve 1962 sayılı 

İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu, 1930 tarih 1593 sayılı 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1936 tarih ve 3017 sayılı Sıhhat ve 

 
138 “Cumhuriyet Devrinde Memleketin Sıhhi Vaziyeti Çok İyileşti”, Akşam,, 1938, s. 

12. 
139 Haydar Sur, Hacer Gürol, “Cumhuriyetimizin 75 Yıllık Geçmişinde Sağlıkta 

Yaşananlar”, Yeni Türkiye, C. 3, Ankara, 1998, s. 2035.  
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İçtimai Muavenet Vekaleti Teşkilat ve Memurin Kanunu, 1937 tarih 

ve 3153 sayılı Radyoloji Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer 

Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun çıkarıldı140. 

 

 

  

 
140 Türkiye’de Sağlığa Bakış, Ankara, 2007, s. 99. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

BULAŞICI HASTALIKLAR İLE MÜCADELE 

“Şehrimizin insanları… Geleceği, gidiş gelişleri, tartışmaları yok eden bir 

veba salgınını nereden akıllarına getirebilirlerdi? Kendilerini hür 

sanıyorlardı; Oysa felaketler oldukça, kimse hür değildi!”

Albert CAMUS 

 

Salgın hastalıklar, insanlığın başına gelen en büyük felaketler olarak 

tarih boyunca sıklıkla görüldü. Salgınların nedeni, açıklaması ve 

değerlendirilmesinde önemli sıkıntılar oldu. Toplumlar üzerinde 

büyük etki bırakan, insanlık tarihi kadar eski olan  hastalıkların 

nedeni, korunma yolları ve tedavi usulleri uzun süre tespit edemedi. 

İnsanlık, büyük insan kayıplarına yol açan bu felaketler ile uzun süre 

uğraşmak zorunda kaldı141. Salgınlar, ‘Yeryüzünde insanlar yokken 

hastalıklar vardı’ düşüncesi ilk zamanlarından günümüze fazla 

değişmeden devam etti142. Salgınlardan dolayı milyonlarca insan 

hayatını kaybetti. Tüm dünyada olduğu gibi bu felaketler Anadolu’da 

da görüldü. 

Cumhuriyet’in kuruluşundan önce Osmanlı Devleti’nin geçirdiği 

Birinci Dünya Savaşı ve ardından da Kurtuluş Savaşı nedeniyle 

Türkiye’nin içinde bulunduğu durum salgın hastalıkların artışına 

sebep oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılları, birçok savaştan 

yeni çıkmış olan bir devletin, aynı zamanda birçok sağlık sorunu ve 
 

141 Savaş Sertel, “Cumhuriyet Dönemi’nde Malatya’da Meydana Gelen Afetler 

(1929-1974)”, Jasss, No. 61, 2017, s. 384.     
142 Orhan Derman, “Tarih Boyunca İnsanlığın Salgın Hastalıklarla Mücadelesi”, 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, C. 63, 2020, s. 27.  
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bulaşıcı hastalıkla da baş etmek zorunda kaldığı bir dönem oldu. Her 

türlü altyapı ve sağlık koşullarından yoksun olan Anadolu’da, sıtma, 

veba, çiçek, kızıl, sari sahaya iltihabı, kuduz, amipli dizanteri, frengi, 

trahom, verem, cüzzam ve tifüs salgınları ile karşılaştı. Salgınlar ile 

mücadele etmek için büyük bir mücadele sergilendi. Bulaşıcı 

hastalıklar ve bu hastalıklar ile mücadele iki kısımda yapıldı. 

Bunlardan birisi dışarıdan gelen sağlık hastalıklarına karşı mücadele, 

diğeri ise ülke içeride çıkan salgın hastalıklar ile mücadeleydi. 

Bunlardan birincisi dışarıdan ülkeye girecek olanları önlemek olup, bu 

iş ile Hudut ve Sahiller Sıhhat İdaresi sorumluydu. İkincisi ise Paris 

mukavelesi ile önceden yalnız veba, kolera ve sarı humma gibi 

enternasyonal ihbarı mecburi hastalıklara, çiçek ve tifüs dahi ilave 

edilerek, kara, deniz ve hava yolları ile yapılan bütün nakliyat sıkı bir 

kontrole alındı. Ancak bütün mücadelelere rağmen kızıl, tifüs, veba, 

çiçek, kolera ve tifo hastalıklar görülmeye başladı. 1918-1923 yılları 

arasında tıbbiye öğrencileri ve ordu görevlileri arasında en sık 

rastlanılan hastalık sıtma, tifo ve verem oldu.  1918 yılında 

Trabzon’da bulunan hapishanede ortaya çıkan veba hastalığından 

dolayı 25 kişi hayatını kaybetti. İşgal altında bulunan İstanbul’da tifüs, 

tifo, difteri ve girip hastalıklarının yanında özellikle verem diğer 

hastalıklara oranla etkili oldu143. Artan salgın hastalıklar kaşısında 

tedbirler alınmaya çalışıldı. Salgın hastalıklara yakalanmış insanlar 

için İstanbul’da 100, İzmir’de 50 yataklık iki hastane ile gemilerde ve 

limanlarda bakteriyoloji tetkik ve tahlil yapmakla görevli kılınan 

 
143 Hikmet Özdemir, Salgın Hastalıklardan Ölümler 1914-1918, Ankara, 2005, s. 

311-313. 
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İstanbul ve İzmir’de iki bakteriyoloji laboratuvarı kuruldu. 

Cumhuriyet’in ilanından sonra salgın hastalıklar ile ilgili olarak 

devletin büyük önem verdiği ve bu konuda her türlü tedbirin alınması 

yolunda çok büyük bir çaba sarf etti. Bu mücadelede Sıhhat ve İçtimai 

Muavenet Vekaleti’nin talimat ve idaresi altında, vilayetlerde Sıhhat 

ve İçtimai Muavenet Müdürleri ve Hükümet ve Belediye Tabipleri ve 

Küçük Sıhhat memurları tarafından idare edildi144.  

Ülkeler arasında ulaşım vasıtası ve ticaret yolları ile ülkeden ülkeye 

intikal eden o dönemin şartlarında en yaygın hastalık olarak veba, 

kolera ve sarı humma oldu. Salgın hastalıklar ile mücadele etmek için 

1925 yılında Afyonkarahisar tephirhanesi145kuruldu. Bunun yanında 

Etimesgut dispanserinde bir tathir istasyonu açıldı ve vilayet hususi 

idareleri ile belediyelerin kanunen tedarikine mecbur oldukları 

tephirat vasıtalarını ikmal etmeleri hususu emniyetle takip edildi. 1926 

yılında Paris’te yapılan bir sözleşme ile bunlara çiçek ve lekeli 

hummanın da eklenmesi ile sayı beşe çıkarıldı. Hükümet, yapılan bu 

Paris sözleşmesini kabul etmemiş olmasına rağmen ülkeye dışarıdan 

hastalıklara karşı korumak, alınacak tedbirler doğrultusunda diğer 

ülkeler ile birlikte ortak hareket etmek hususunda kararlar aldı. Bütün 

limanlar ve sınırda alınan sıhhi tedbirler bu sözleşmenin öngördüğü 

kurallar çerçevesinde yeniden düzenledi. Dışarıdan gelebilecek 

bulaşıcı hastalıklara karşı önlemler alınması hususunda Hudut ve 

Sıhhat Umum Müdürlüğü’ne yetki verildi. Oluşturulan bu 

Müdüriyette, 9 Sahil Sıhhiye Merkezi, 14 Sahil Sıhhiye İdaresi ve 13 

 
144 BCA, 030.10.01/4.35.19. 
145 Tephirhane: Mikroplu eşyanın etüvden geçirildiği yer, buğuevi 
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muhafızlık bulunmaktaydı. Bu merkezler tabiplerin idaresinde görev 

yaptı. Bundan başka Tuzla, Kavak ve Urla’da hastalığı tespit edilen 

gemiler ve içindeki yolcular için karantina merkezleri oluşturuldu.  

Sari hastalıklar ile mücadele Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlükleri 

vasıtasıyla ve hastalığın görüldüğü yerlerde hükümet ve sıhhat 

memurları ve belediye tabipleri aracılığı ile yürütüldü. 1928 yılı 

sonlarında Seyyar Emraz-ı Sariye Mücadele Teşkilatı oluşturuldu146. 

Bulaşıcı hastalıklar ile en önemli nokta hastalıklar ile ilgili zamanında 

haber alınamaması oldu. Bu konuda merkez ve kırsalda ilgili 

yöneticilerin bu tür salgın vakalarının hızlı bir şekilde bildirmeleri, 

tabiplerin ve köylerde ihtiyar heyetlerinin bu konuda dikkatli 

davranmaları konuyu hızlı bir şekilde merkeze ulaştırmaları istendi. 

Fenni tathir147ve tephir işleri içinde seyyar ve sabit tathirat tesisatının 

tekamülüne gayret edildi.  

1929 yılında Güney vilayetlerinde özellikle Suriye sınırında çiçek 

hastalığından dolayı çiçek aşısı yapmak üzere 12 seyyar sıhhat 

memuru görevlendirildi ve Emraz-ı Sariye mücadelede kullanılmak 

üzere bir adet Epidiaskop, bir adet Mikroprojektion Sappart, 20 adet 

mikroskobun Almanya’nın Zeiss Fabrikası’ndan 24.200 marka satın 

alındı148. 1930 yılından itibaren seyyar bir Emraz-ı Sariye mücadele 

heyeti teşkil edildi. Uzman 5 bakteriyolog ve 18 sıhhat memurundan 

oluşan ve seyyar bakteriyoloji laboratuvarları oluşturuldu. O dönemde 

salgın hastalıklar ile ilgili her mevsimde vakaların görülmesi, devletin 

 
146 BCA, 030.10.01/1464.3.2. 
147 Tathir: Temizlemek. Yıkayıp temizlemek.  
148 BCA, 030.10.01/4.35.19. 
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gerekli tedbirleri alma noktasında çok büyük bir çaba göstermesinde 

belediyeler önemli rol oynadı. Bulaşıcı hastalıklar hakkında ilk kanun 

1930 tarihli Emraz-ı Sariye Nizamnamesi olup bu nizamname ile bazı 

hastalıkların ihbarı mecburi olduğu esası getirildi. 16 yıl yürürlükte 

kalan bu nizamname 1930 yılında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile ilga 

olundu. Bu kanunun dahilde sari hastalıklar ile mücadeleye mahsus 

ikinci babının ikinci faslı 40 maddeyi içermekte olup bu maddeler ile 

18 hastalığın ihbarı mecburi olduğu kabul edildi. Son esaslar dahilinde 

aşı tatbiki, hastaların veya şüphelilerin tecridi şekilleri ve mücadele 

usulleri belirlendi.  

1923-1938 döneminde bulaşıcı  hastalıklarla mücadele  edebilmek  

için zor şartlar altında, her türlü imkansızlıklara rağmen, sağlığın 

birçok alanında olduğu gibi özellikle halk sağlığını tehdit eden 

bulaşıcı hastalıkların eradikasyonunda ve korunmasında önemli 

başarılar sağlandı. Salgın hastalık görülen hiçbir bölge kaderine terk 

edilmedi. Yeni kurulan Türk devletinin tüm imkanları seferber 

edilerek hastalıklar büyük salgınlara dönüşmeden önü alınmaya 

çalışıldı. Böylece çok sayıda kayıplara yol açan salgı hastalıklar, 

yapılan çalışmalar ve kurulan sağlık teşkilâtlarıyla büyük ölçüde 

kontrol altına alındı. Kuruluş döneminde Türkiye çok sayıda salgın 

hastalık ile mücadele etmek zorunda kaldı. 

1. Veba  

 

Dünya tarihinde insanlık için en büyük korku haline gelen veba, çok 

sayıda insanın ölümüne sebep olan bir salgın haline geldi. Orta çağ 

boyunca Avrupa’da etkisini hissettirdi. 1347-1351 yılları arasında, 
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100 milyona yakın kişinin ölümüne sebep olan hastalık, Avrupa’daki 

kıtlık ile birlikte Avrupa nüfusunun üçte birini yok etti. Vebanın 

etkeni ‘Yersinia pestis’ bakterisiydi. Tanrı’nın bir laneti veya 

cezalandırması olarak değil vebanın bir hayvan hastalığı olduğu 

anlaşıldı. Bu bakteri kemirgen hayvanlarda, fareler ve pirelerde 

barındı. Vebalı farelerle, temas edenlere bulaştı veya vebalı fareler 

üzerinde yaşayan pireler, insanı ısırdığında hastalığa neden oldu. Hızla 

yayılarak büyük kitlelerin ölümüne yol açtı149. Öncelikle deniz ve kara 

ticaretiyle bir yerden başka yere taşındı ve kolayca salgın halini 

aldı150. Bir liman kentinden başka liman kentlerine ve hinterlanda ya 

da iç kesimin dağlık bölgelerinden yine liman kentlerine fareler 

marifetiyle hızla bulaşan vebanın yayılma rotası dikkat çekici bir 

surette kara ve deniz ticaret yolları oldu151.  

Hastalığın ne denli korkunç bir boyutta olduğu ve insanların bu 

hastalık karşısında çaresizlik içerisinde kaldığı görüldü. İbn-i Haldun, 

veba salgınını ‘ocak söndüren’ diye tanımladı. İslam aleminde 

hastalığın tehlike boyutununa dikkat çekilerek, ‘taunun içinde iseniz 

harice çıkmayınız ve dışında iseniz içeri girmeyiniz’ sözü ile insanlar 

uyarılmıştı152.  Müsavat Gazetesi’nde vebanın ne kadar ölümcül 

olduğu, hastalık karşısında alınması gereken tedbirleri anlatan ifadeler 

oldukça dikkat çekiciydi;  

 
149 Nuran Yıldırım, “Dünyada ve Türkiye’deki Salgınlar”, Şehir ve Düşünce, S. 16, 

2020, s. 97. 
150 Burak Kocaoğlu, “Veba Hastalığının Osmanlı Ordusuna Etkisi”, Süleyman 

Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 28, 2017, s. 210.  
151 Mesut Ayar, agm., s. 164. 
152 Süheyl Ünver, Türkiye’de Veba (Taun)Tarihçesi Üzerine, İstanbul, 1935, s. 10. 
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…Vebadan sakınınız, veba ocak söndüren dehşetli bir hastalıktır, bu hastalık 

şiddetli bir titremeyi müteakiben yüksek bir ateş, bulantı, kusmak, baş ağrısı, 

mide ve bel ağrısı, kollarda bacaklarda sancılar ile başlar. Hasta çok su içer. 

Aydınlığa kolay bakamaz. Hararet 2 günde 40, bazen 41-45 dereceye 

yükselir. Üçüncü gün bir-iki derece düşerse de yeniden yine artar. Kasık, 

koltuk altı, boyun bezlerinden biri veya birkaçı şiştir. Bu hastalıktan 

sakınmak için fareleri öldürmeli, pirelerden sakınmalı, fare ve pire öldürmek 

için lazım gelen tedbirleri sıhhiyemiz herkese öğretip yapıveriyor, ilaç 

dağıtıyor. Rahatsızlık hissedenlere doktorlarımız, bilhassa sıhhiye dairemiz 

memnuniyetle hizmete amadedirler…153. 

 

 Binlerce on binlerce insanın ölümüne neden olan hastalık Avrupa’da 

Kara Ölüm, Osmanlı Devleti’nde ise Taun olarak adlandırıldı154. 16. 

yüzyılda Osmanlı Devleti’nin ticâret ağının genişlemesi ve 

gelişmesinin bir sonucu olarak Osmanlı topraklarında da yayılan veba 

salgını, Balkanlar, Anadolu ve Arap yarımadasına kadar geniş alanları 

etkiledi. XIX. yüzyıla kadarda Osmanlı topraklarında birçok insanın 

ölmesine yol açan veba salgınına  ‘yumrucak, oymaca, baba, ölet, 

kıran’ gibi isimler verildi. Osmanlı bu salgın hastalıklarla mücadele 

etmek için birtakım önlemler almasına rağmen Osmanlı topraklarında 

1803’te 150.000, 1813’te 100.000, 1822’de ise 150.000 kişi vebadan 

öldü. Osmanlı bu dönemde salgınlara karşı ilk defa 1838’de resmi bir 

karantina meclisi oluşturdu 1839’da da bir Karantina Nazırlığı 

 
153 Ayfer Tantay, “Millî Mücadele Yıllarında İzmir'de Etkili Olan Başlıca Bulaşıcı 

Hastalıklar (Emraz-I Sâriye)”, ÇTTAD, S. 15, 2007, s. 47-49. 
154 Osmanlı döneminde veba hastalığı ile mücadele babında alınan tedbirlerle ilgili 

ayrıntılı bilgi için bakınız: Zeynel Özlü, İ. H. Üzüm ve Hüseyin Aslan,  “20. Yüzyıl 

Başlarında Osmanlı Devleti’nde Salgın Hastalıklardan Vebaya Karşı Alınan 

Güvenlik Tedbirleri ve Karantina Kurumlarının Önemi”, Küresel Salgın ve 

Güvenlik: Tarihsel Süreç, 2020, s. 51-74. 
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kuruldu. Alınan önlemlere rağmen 1840 ve 1844’te yine salgınlar 

görüldü. Salgın karşısında uygulanan karantina uygulaması neticesini 

verdi ve ölümler azaldı. 1847, 1849 ve 1869’da veba salgını ortaya 

çıktı. 1894’te tekrar güçlü bir şekilde ortaya çıkan veba salgını 

yaklaşık bir yarım yüzyıl devam etti155. Osmanlı Devleti’nde diğer 

hastalıklar gibi veba, 1901 yılında İstanbul’da kendisini gösterdi. 

İstanbul’da gürülen veba salgınından sonra, İzmir Limanı’nda da 

zaman zaman veba vakaları tespit edildi. Tanrının gazabı olarak 

görülen hastalığa karşı yeterli derecede tedbir alınmadı. Örneğin 

İstanbul’da baş gösteren büyük veba salgınında sur kapıları dışına 

yerleştirilen görevliler sadece çıkan tabutları saymak ve yatsı 

ezanından sonra camilerde Ahkaf Suresi okumakla yetindi156.  

Birinci Dünya Harbi’nden sonra İstanbul’da bir salgınla başlayarak 

ülkemizde varlığını göstermiş olan veba salgını, içte alınan tedbirlerle 

sürdürülmesine rağmen tüm Akdeniz havzası, bu hastalık ile bulaşmış 

olması sebebiyle limanlarımızda bazı yeni vakalar tespit edildi. 

Özellikle Mondros Mütarekesi’nden sonra İzmir ile İstanbul 

arasındaki ticari münasebetlerin artmasıyla İzmir’de görülen veba 

salgını, İstanbul Limanı için ciddi bir tehdit oluşturdu. Salgını 

önlemek için İzmir’den çıkan yolcular, kontrolden geçirilerek aşı 

uygulamasına tabi tutuldu. Ayrıca vebanın görüldüğü İzmir 

Limanı’ndan İstanbul’a gelen gemilerde farelerin öldürülmesi 

 
155 Adem Çalışkan , Ahmet Eyicil,  “XVIII. ve XIX. Yüzyılda Halep ve Civarında 

Salgın Hastalıklar”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 9, 

2019, s. 1291-1292.  
156 G. Levent Menteşe, “Kara Vebanın Batı ve Doğu Toplumlarına Etkisi”, AHBV 

Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Dergisi, S. 2, 2020, s. 83. 
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hususunda Hudud-u Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi tarafından bir 

takım çalışmalar yapıldı. Ancak yapılan bütün çalışmalara rağmen 

mütarekeden sonraki olumsuz koşullar ve nakliye araçları ile askeri 

araçların her türlü kontrolden kayıtsız oluşu vebanın, İstanbul’da 

devam etmesine yol açtı157. 

1919 yılında İstanbul’da Galata ve çevresinde görülmesi karşısında, 

bölge kordon altına alındı. Başkentten ayrılan kişilerin ancak seyahat 

izin belgesi almasıyla çıkışlarına izin verildi Hızla fare itlafıyla diğer 

dezenfeksiyon işlerine girişildi. Vebaya yakalanan 24 kişiden, 10’u 

hayatını kaybetti.  1920 yılında hastalık yeniden ortaya çıktı. 67 kişide 

veba tespit edildi. Bu hastaların 32’si ölümle sonuçlandı. Hastalığın 

önlenmesi için tüm dünyada olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde aşı 

çalışmaları başladı. İlk olarak 1895 yılında Calmette ve Borel adlı 

bilim adamları ölü kültürle aşı elde edilmesinden sonra, bizde de 

Müderris Refik ve Mustafa Hilmi tarafından 1920 yılında bu aşı 

hazırlandı. Alınan tedbirler sonucunda veba vakaları 1921-1922 

tarihlerinde İstanbul’da görülmedi158. Vebanın yeniden ortaya 

çıkabileceği endişeleri üzerine 1925-1929 yılları arasında özellikle 

limanlarda oluşan bu hastalığın yaygın hale gelmemesi noktasında 

önemli ölçüde tedbirler alındı. Her altı ayda bir gemilerin mecburi fare 

öldürtme için sahil sıhhat idarelerine müracaatları sağlandı. Aynı 

zamanda gemide çalışanlara da veba aşısı yapıldı159. 1925’de 10, 

 
157 Abdulah Lüleci, “Mütareke Döneminde İstanbul’da Ermeniler Arasında Görülen 

Salgın Hastalıklar (1918-1922)”, History Studies, Volume 6, Issue 4, 2014, s. 133. 
158 Mesut Ayar, Yunus Kılıç, “Osmanlı’da Vebanın Sona Erişine Dair Bir 

Değerlendirme”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, S.17, 2017, s. 178-179. 
159 Ferudun Frik, age., s. 12. 
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1926’da 16, 1927’de 7, 1928’de 4, 1929’da 3 kişide veba hastalığı 

görüldü. Hastalığa yakalanan hastaların 1925’de 6, 1926’da 3, 

1927’de 1, 1928’de 3 ve 1929’da 1 olmak üzere toplam 14 kişi 

hayatını kaybetti160.  

1930 yılında özellikle Akdeniz kıyısındaki limanlarımızda görülen bu 

hastalığın yurda yayılmasını önlemek için ‘Veba Mücadele 

Müfrezeleri’ oluşturularak hasta taramasıyla fare ile mücadele yapıldı. 

1931 yılında Rusya’nın Karabağ bölgesinde ortaya çıkan ve kısa 

sürede Nahçıvan ve Çulfa bölgesine yayılan bu hastalık ile ilgili 

olarak161 Beyazıt, Artvin, Kars ve Van valiliklerinin merkezi 

bilgilendirmesi üzerine İstanbul’dan bölgeye sıhhiye memurları 

gönderildi. Kars’ta seyyar bir veba laboratuvarı açıldı. Aşı, serum ve 

çeşitli sağlık malzemeleri aktarıldı. Mütehassıs olarak Rize’de 

Ankilostom hastalığını mücadelesi ile meşgul olan Bakteriyolog Dr. 

Ziya Osman Bey, hastalık ile mücadele etmek için Kars’a gitti162. 

Hastalığın sınırlarımız içerisine girişini engellemek için Artvin ve 

Rize’de bulunan bazı sınır kapıları kapatıldı. Beyazıt vilayeti 

bölgesinde bulunan Iğdır köprüsü ve Kars tren yolu açık bırakılarak, 

bu yollar üzerinden gelen yolcular muayeneye tabi tutuldu. Yolculara 

veba aşısı ve beş gün müşahede altında tutulması zorunluluğu 

getirildi163. 1932 yılına kadar limanlarımızda bu hastalığa yakalanmış 

vakaların görülmememiş olmamasına rağmen diğer komşu limanlarda 

 
160 BCA, 030.10.01/176,218.11, elf. 26. 
161 BCA, 030.10.01/18.20.2. 
162 BCA, 030.10.01/177.221.2. 
163 BCA, 030.10.01/18.14.6. 
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vakalara rastlanılmış olması üzerine tedbirlerin oranı artırıldı. 1937 

yılında güney sınırımızın karşı tarafında yer alan Resülayn’a yakın bir 

bölgede çıkan zatürre şeklindeki vebanın, ülkemizde de yayılma 

tehlikesi karşısında hükümetin, Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 55. 

Maddesi uyarınca, sınırın Fırat ve Dicle arasında bulunan Mardin ve 

Urfa illerinde gerekli tedbirler alındı. Ancak Resülayn bölgesinde 

Suriye sınırları içerisinde kalan aşiretler arasında hastalığın yayılması 

üzerine Fırat ve Dicle nehirleri arasında bulunan ve Mardin ve Urfa 

vilayetlerine tesadüf eden kısmın kapatılmasına karar verildi164. 

Suriye’de ortaya çıkan veba hastalığına karşı hastalarda kullanılmak 

üzere Paris’te bulunan Pastör Enstitüsünden getirilen veba serumu 

5.560 Fransız Frangı karşılığında satın alındı165. Hastalığın salgın 

haline dönüşmemesi için 100.000’den fazla veba aşısı tatbik edildi. 

Kapatılan sınır, alınan tedbirler, hastalığın yavaşlatması üzerine 

kapılar tekrar 1937 yılında yeniden açıldı166. 

2. Kolera  

 

‘Mor dudaklar, çekilmiş yüz hatları, çukura düşmüş gözler, sırta 

yapışmış mide’ ifadeleri ile anlatılan167, 19. yüzyıl dünyasının en 

önemli bulaşıcı hastalığı olan kolera, Sankskritçe litaratürde 

‘bisuchika’168, Osmanlıca sözlüklerinde ‘heyne, karasarılık, maraz-ı 

 
164 BCA, 030.10.01/75.48.3. 
165 BCA, 030.10.01/77.64.7. 
166 BCA, 030.10.01/76.59.18. 
167 Resul Babaoğlu, “Savaş ve Ölüm: I. Cihan Harbi Yıllarında Kolera Pençesindeki 

Avrupa”, Tarihsel Süreçte Kolera, Ankara, 2020, s. 51 
168 Coşkun Bakar, “Kırk Yedi Yıl Sonra Yeniden Bir Salgının Hikâyesi: 1970 

Sağmalcılar Kolera Salgınından Günümüze Dersler”, Turk J Public Health, S. 15, 

2017, s. 246. 
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cedid’169, Osmanlı arşiv belgelerinde ‘illet-i kolera, illet-i adiye, illet-i 

mahuf’ olarak adlandırıldı. Kolera şiddetli ishal ve kusma şeklinde 

ortaya çıkar ve vucutta aşırı miktarda su ve tuz kaybına neden olurdu. 

12 saat ile 5 gün içerisinde belirtileri ortaya çıkan, bakteriyel bir 

hastalık olarak görülürdü170. Bu hastalığa yakalanmış kişide, yakıcı bir 

ateş başlar, bedenin dışı buz keser, cilt morarır, hastanın gözbebekleri 

kaybolur ve kol ve bacaklar kasılarak vücut kuruyarak mumyaya 

dönüşürdü171. 

Kolera, ilk defa 1817 yılında ortaya çıktı172. Hindistan’da görülen 

hastalık diğer kıtalara en kısa sürede yayılım gösterdi. Ganj ve 

Brahmaputra arasındaki bölge bölge koleranın ilk çıkış noktası oldu. 

Bu nehirler arasında görülen kolera, Yangtze Nehri’nden Güneydoğu 

Asya’ya kadar uzandı. Her yıl dini törenlerinden birisi olan Ganj 

Nehri’nde topluca yıkanılması, hastalığın insanlar arasında yayılışını 

kolaylaştırdı173. Ülkeler arasında yapılan ticari seyahatler, savaşlar, 

göçler, ve dini amaçlarla yapılan hac ziyaretleri hastalığın yayılışına 

sebebiyet verdi174. Koleranın salgın haline dönüşmesinde iklimin 

önemli bir etkisi oldu. Bahar ve yaz başlangıcında etkisini yükselten 

 
169 Metin Menekşe, “İzmir’de Kolera Salgını ve Etkileri (1893)”, TAD, C. 39, S. 67, 

2020, s. 390. 
170 Orhan Kılıç, “Tarihte Küresel Salgın Hastalıklar ve Toplum Hayatına Etkileri”, 

Küresel Salgının Anatomisi İnsan ve Toplumun Geleceği, Ankara, 2020, s. 26. 
171 Metin Menekşe, “Eskişehir’de 1894 Yılı Kolera Salgını”, Tarihsel Süreçte 

Anadolu’da Kolera, Ankara, 2020, s. 107. 
172 Elif Gültekin, “Dünyada Kolera Salgınları”, Tarihsel Süreçte Anadolu’da Kolera, 

Ankara, 2020, s.9. 
173 Derya Coşkun, “Kolera’nın Etimolojik ve Tarihi Kimliği Meselesi”, Tarihsel 

Süreç Anadolu’da Kolera, Ankara, 2020, s. 3. 
174 Bilal Altan, “XIX. Yüzyıl Sonlarında Cizre’de Kolera Salgını ve Yol Açtığı 

Tahribat”, Mukaddime, S. 10, 2019, s. 38. 



 

100 | Doç. Dr. Metin KOPAR 

 

hastalık, yaz sonu, kış ve baharın ilk aylarında ise duraklama ve 

gerileme seyrine girdi175. 

Geniş coğrafyalara sahip olan Osmanlı Devleti sahip olduğu coğrafi 

konumu, ticaret yolları üzerinde yer alması hastalığın Osmanlı 

Devleti’nde de yayılmasını kolaylaştırdı. Osmanlı gündelik hayatını 

uzun süre olumsuz yönde etkileyen bu hastalık Osmanlı coğrafyasında 

ilk kez 1822 yılında ortaya çıktı176. Basra Körfezi’nden, Bağdat 

yoluyla Anadolu ve Akdeniz sahillerinde görüldü. Hindistan ve İran 

üzerinden Osmanlı Devleti için büyük bir tehdit oluşturan bu hastalık, 

Osmanlı Devleti’nde çok sayıda insanın ölümüne sebep oldu. 1831-

1834 yıllarında İstanbul’da kolera vakaları tespit edildi. Osmanlı 

Devleti Sağlık Örgütü’nün imkansızlıklarını ve bilhassa koleraya karşı 

etkili tedbirler almakta zorluklarını gören Avrupa ülkeleri, uluslar 

arası karantina işleri ile meşgul olmak üzere 1839 yılında İstanbul’da 

‘Meclis-i Kebir-i Umur-ı Sıhhiye’ adı altında uluslar arası nitelikte bir 

idare kurulmasını sağladı177. Bu dönemde hastalığın yayılmaması için 

karantina uygulaması başlatıldı178. 1847 yılında İran’da baş gösteren 

hastalık Kafkaslar üzerinden Erzurum ve Trabzon üzerinden 

İstanbul’da görülmeye başladı. İstanbul dışında Tortum, Bayburt, 

Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Halep, Kars, Muş, Siverek, Cizre, 

 
175 Hakan Asan, “Bitlis Vilayet’nde Yaşanan Kolera Salgını ve Etkileri”, Tarihsel 

Süreçte Anadolu’da Kolera, Ankara, 2020, s. 137. 
176 Zafer Atar, “İzmir ve Çevresinde Kolera Salgını (1894)”, Uluslararası 

Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-II, Kocaeli, 2016, s. 839.  
177 Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl, 1973, s. 160. 
178 Gülden Sarıyıldız, Hicaz Karantina Teşkilatı (1865-1914), Ankara, 1996, s. 5. 
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Mardin, Antep, Kayseri, İzmit ve Antalya179, 1848’de Üskübü 

(Konuralp) kazasında kolera vakaları tespit edildi.  Bu salgında 

Erzurum’da yaklaşık 900 kişi hayatını kaybetti180.  

1865 yılında Hicaz’da başlayan ve deniz yolu ile İstanbul’da etkisini 

hissettiren kolera çok sayıda insanın ölümüne yol açtı. Bu hastalığın 

ardından 1866 yılında İstanbul’da Uluslararası Sıhhiye 

Konferansı,181diğer adı ile Galatasaray Konferansı düzenlendi. 

Konferansta hastalığın önlenmesi konusunda önemli kararlar alındı182. 

Alınan kararlar hastalığın önlenmesine büyük katkı sağladı. 1886-

1887 yıllarında İstanbul’da koleranın tekrar görülmesi üzerine 

Dersaadet’ten Anadolu’ya gidecek olan kişilerin takip edilmesi için 

kurulacak karantina da üç gün kalmaları ve bundan sonra trenlerde bir 

ya da iki tabip bulundurularak yolcuların gittikleri yerlerde 6-8 gün 

 
179 Zeynel Üzlü, Kerim Tiryaki, “20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti’nde Sağlık 

Güvenliği Alanında Bir Uygulama: Kolera Talimatnamesi (1908)”, Tarihsel Süreçte 

Anadolu’da Kolera, Ankara, 2020, s. 38. 
180 Özgür Yılmaz, “1847-1848 Kolera Salgını ve Osmanlı Coğrafyasındaki Etkileri”, 

Avrasya İncelemeleri Dergisi, S. 1, 2017, s. 31. 
181 “19. Yüzyılda dünyada sıhhi güvenliği sağlamaya yönelik çalışmalar için şu 

çalışma dikkate değerdir”. bkz.  Zeynel Özlü, M. M. Çay, “19. Yüzyılda Dünyada 

Sağlık Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Çalışmalar ve Uluslararası Sağlık Güvenliği 

Açısından Lozan Antlaşması’nın Önemi”, Küresel Salgın ve Güvenlik: Tarihsel 

Süreç, 2020, s. 26, “Osmanlı devlet adamları, Avrupa’daki gelişmeleri yakından 

takip edebilmek için 1892 yılında Brüksel’de düzenlenen kadın hastalıkları ve ebelik 

bilim kongresine bir heyet göndermişlerdir”. Zeynel Özlü, Kerim Tiryaki, “Tıp 

Tarihi İle İlgili Bir Çalışma: Osmanlının Son Yıllarında Enfeksiyon Hastalıklarından 

Seyelan-ı Ebyaz (Kadın Rahmi Akıntıları) ve Tedavi Yöntemleri”, Türkistandan 

Anadoluya Tarihin İzinde Prof. Dr. Mehmet Alpargu'ya Armağan, C. 2, Ankara, 

2020, s. 1077. 
182 Zeynel Üzlü, İ. Hakkı Üzüm, “Kolera Salgını ve Mücadele Yöntemlerine Dair 

Bulgular (Himaye-i Etfal Cemiyeti Doktoru İsmail Kenan Bey’e Göre”, Tarihsel 

Süreçte Anadolu’da Kolera, Ankara, 2020, s. 22-23. 
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arasında gözetim altında tutulması kararlaştırıldı183. 1892-1895 yılları 

arasında Hicaz, Basra, Bağdat; Anadolu ve İstanbul’daki salgınlarda 

yaklaşık 90-100 bin kişi kolera hastalığına yakalandı184. Bu hastaların 

yaklaşık 50 bin kişinin başta Hicaz’da hayatını kaybetmesi, bu 

hastalığın yapmış olduğu büyük tahribat hakkında bir fikir vermesi 

bakımından önemli oldu. 1908 yılında İzmir veba ve kolera istilasına 

uğradı. O dönemde artan vakalar karşısında İzmir’de 

bakteriyolojihane kuruldu. Bir yıl içinde yaptığı tahlil miktarı 10-12 

bini buldu185.  

20. yüzyılın başlarında Hicaz, Şam, Halep ve Bağdat dolaylarında 

etkili olan bu hastalık 1910 yılında Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz 

ve Anadolu’nun iç kesimlerinde etkili oldu. 1911 yılında askerler ile 

Arnavutluk’tan İstanbul’a gelen salgın asker tabipleri tarafından haber 

verilerek doğrudan Boğaziçi’ndeki Serviburnu Tahaffuzhanesi 

yakınındaki sırtlara kurulan ordugaha gönderildi. Salgınla mücadele 

etmek için de Gülhane Tıp Akademisinden merhum Süreyya Hidayet 

Paşa, kimyager olarak tayin edildi. Hidayet Paşa, hasta olan askerlerin 

sayıların çokluğundan bahsederken, askerlerin büyük bir kısmının 

hastalıklarını gizlediklerini ifade etti186. Kolera salgının  yayılışını 

 
183 Eylem Tekemen Altındaş, “1892 ve 1894 Senelerinde Ankara’da Bir Salgın: 

Kolera”, Tarihsel Süreçte Anadolu’da Kolera, Ankara, 2020, s. 70. 
184 Özellikle Suriye, Halep, Adana ve Diyarbakır’da 1895’te ciddi bir kolera salgını 

meydana gelmiş, bölgeye doktorlar sevkedilmiş, kordonlar ve tahaffuzhaneler tesis 

edilmiştir. bkz. Ünal Taşkın, “XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Hısn-ı Mansur 

(Adıyaman) Kazası’nda Doğal Afetler”, Tarihte Adıyaman Tarih-Kültür-Toplum, 

Ankara, 2020, s. 170. 
185 Akşam, 14 Nisan 1935, s. 5. 
186 Abdülkadir Noyan, “Memleketimizde Salgın Hastalıklar (Kolera Salgınları)”, Tıp 

Fakültesi Mecmuası, C. 26, S. 4, 1964, s. 438. 
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önlemek için hasta olan kişilerin evde kalmaları, bulundukları 

yerlerden ayrılmamaları, onlarla temasta bulunan şahısların kordon 

altına alınarak tecrit edilmeleri ve tedavileri yapıldıktan sonra serbest 

bırakılması uygulamasına geçildi. Bu uygulama hastalık istilasının ilk 

günlerinde başarılı bir şekilde uygulanmış olmasına rağmen daha 

sonraki uygulamalarda aksaklıklar ortaya çıkması yeni tedbirler 

alınmasına neden oldu187. 1912-1913 yıllarında kolera salgını özellikle 

İstanbul ve çevresinde etkisini gösterdi188. Bu dönemde İzmit ve 

Bursa’da kolera vakalarına rastlanıldı. Kolera ile mücadele etmek için 

İzmit’e tahsisat ve levazım malzemeleri sevk edildi. Koleranın diğer 

bölgelerde de vakalarının artması üzerine Uşak’a göçmen sevkiyatı 

durduruldu ve hastalığa yakalanmış olan hastalar müşahede altına 

tutularak tedavileri gerçekleştirildi.  

 
187 “1. Kolera hastası bulunan yerler, hasta ile karışmış şahıslar ile beraber kordon 

altına alınacaktır. 

2. Koleralı hastaya hastaneye nakli sırasında veya vefat edipde cenazezi evden 

çıktıktan sonra temizliği yapılarak kordon kaldırılacaktır. Şahıslar serbest 

bırakılmakla birlikte, beş gün süre ile tıbbi muayeneye tabii tutulacaktır. Koleralı 

hastanın ailesi arzu ettiği veya kordon konulması ve hastanın tecridi resmi 

doktorlarca tespit edildiği takdirde, kordon konulması ve hastanın tecridi resmi 

doktorlarca tespit edildiği takdirde, kordon konularak hasta tedavi ve tıbbi gözlem 

altında bulundurulacaktır. Hastanın sağlığına kavuşması veya vefatı durumunda 

ikinci madde hükümleri uygulanacaktır. 

3. Üçüncü madde uyarınca kordon altında bulunan hastalar ile karışmış olanların, 

kordonda kaldıkları süre içindeki iaşe masrafları ile hastanın ilaç masrafları ev 

sahibine ait olacaktır. Fakir olupda, gerek kaldığı yerin ve gerekse ailesinin arzu ve 

isteğinden dolayı bulunduğu mahalde tedavi altına alınanlar tecrid edilmeyenlerin 

iaşe ve masrafları belediyece karşılanacaktır. 

4. Kordon vazifesi mutlaka polis veya jandarma tarafından yapılacaktır. Belediye 

çavuş ve gardiyanları, sıhhi çalışmalarda bulunup iaşe hususunda hizmet 

edeceklerdir”. bkz., Ahmet Zeki İzgöer, “1912 Balkan Savaşı Sonrası Rümeli’den 

Yapılan Göçler Sebebiyle İstanbul’da Görülen Salgın Hastalıklar ve Su 

Kaynaklarının Kuruması”, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 201, Aralık 2012, s. 82. 
188  Mesut Ayar, “XIX. Asırda Osmanlı Devleti’nde Kolera Salgınları”, Osmanlı’da 

Salgın Hastalıklarla Mücadele, İstanbul, 2015, s. 93-105. 
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Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nde çok sayıda kolera 

vakası tespit edildi. Bağdat’ta ortaya çıkan kolera salgını Suriye’den 

Cerablus-Fırat yolu ile gelen askeri birlikler ile birlikte Anadolu’ya 

taşındı. 1916 yılında Erzurum ve Trabzon’da görülen kolera salgını 

Sivas, Kayseri, Tokat, Amasya, Giresun, Ordu, Fatsa, Ünye, Samsun 

vilayetlerinde etkili oldu. Ordu ve Espiye’de günlük beş-altıya varan 

kolera vakaları görüldü. Özellikle hastalığın Giresun’dan gelen 

mültecilerden geldiği tespit edilmesi üzerine, yetkililerden gerekli 

tedbirlerin alınması istenildi189. Bu tarihte ilk olarak aşı tatbikine 

başlanıldı ve şehirden çıkacaklara vasi miktarda portör muayenesi 

yapıldı190. 1916 yılının yazında İzmir ve çevresinde etkili olan kolera, 

halk üzerinde büyük zayiat vermesi üzerine Alman Binbaşı Dr. 

Rodenwalt’ı tam yetki ile kolera mücadelesi için görevlendirildi. 

Ankara’da Almanlar tarafından oluşturulan bir seyyar laboratuvarda, 

31.465 asker, kolera taramasından geçirildi. 1916 yılında İzmir’de ilk 

defa aşı tatbikine başlanıldı. Aynı yıl şehirden çıkacaklara yeterli 

miktarda portör muayenesi yapıldı. 1917 Mart ayından itibaren kolera 

vakaları yeniden arttı. Bunun sebebi, sahilden iç bölgelere göç ettirilen 

Rumların hastalığı taşımasıydı. 1917 yılında Antalya’da da kolera 

vakaları görülü. Hastalığa yakalanan 57 kadın, 49 erkek, 75 asker 

olmak üzere toplam 181 kişi kolera hastalığına yakalandı. Hastalığa 

yakalananlardan 140’ı hayatını kaybetti. Hastalığın yaygın hale 

 
189 Mehmet Temel, “Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke Yıllarında Türkiye’deki 

Bulaşıcı ve Zührevi Hastalıklara Karşı Alınan Önlemler”, İlmi Araştırmalar, S. 6, 

1998, s. 332.  
190 Memduh Say, “1947 Mısır Kolera Epidemisi Dolayısıyla İzmir’deki Çalışmalar”, 

Türk Ljiyen ve Tecrübi Biyoloji Dergisi, C. 8, S. 1, Ankara, 1948, s. 53. 
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gelmesi acil tedbirlerin alınmasına yol açtı. Şehrin suları kontrol altına 

alındı. Hastaneye yatırılan hastalar tecrit edilerek tedavileri yapıldı. 

Antalya’da bulunan ve şehre dışarıdan gelen insanlara aşı 

uygulamasına başlanıldı. Bu dönemde toplam 14.000’den fazla kişiye 

aşı yapıldı 191. 1918 yılı Temmuz ayında Tiflis’te ortaya çıkan ve 

Batum’a sıçrayan kolera salgını ortaya çıktı. Ağustos ayında da 

Sohumkale’den Çarşamba taraflarına gelen Rumlar’dan sirayet etmek 

üzere Samsun’da kolera vakaları görüldü ve hastalık Eylül ayına kadar 

devam etti192. 

1918 yılından sonra kolera hastalığı ülkemizde görülmez oldu. 

Özellikle sahil ve sınırlarımızda alınan sıkı tedbirler, koleranın yaygın 

olduğu ülkelerden gelen gemilerin ve yolcuların sıkı denetimi 

sonucunda dışarıdan gelebilecek kolera hastalığının önü alınmaya 

çalışıldı. Mütareke koşulları sırasında Karadeniz limanlarında görülen 

bu hastalığın İstanbul’a tekrar sıçraması üzerine hükümet tarafında 

hastalık ile ilgili gerekli olan tedbirlerin alınması ve hastalığın 

yayılmasının engellenmesi için aşı zorunluluğu getirildi193. Millî 

Mücadele döneminde Anadolu’da kolera vakaları görülmeye başladı. 

Koleranın salgına dönüşmemesi için  tedbirler alındı. Bahriye Merkez 

Hastanesi’nin bir bölümü kolera hastaları tecrithanesi için hazırlandı. 

 
191 Ali Rıza Gönüllü, “Antalya’da Salgın Hastalıklar (1894-1922)”, Atatürk 

Araştırma Merkezi Dergisi, C. 24, S. 71, 2008, s. 460-461. 
192 Hikmet Özdemir, Salgın Hastalıklardan Ölümler 1914-1918, Ankara, 2005, s. 

258. 
193 Mehmet Temel, Atatürk Döneminde Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar ile Mücadele, 

İstanbul, 2008, s. 90. 
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Yirmi beş aşı grubu oluşturuldu ve zorunlu aşı uygulaması getirildi. 

Karadeniz’den gelen her türlü mal ve eşya denetimden geçirildi194.   

Cumhuriyet’in ilk yıllarında diğer hastalıklarda olduğu gibi kolera 

hastalığına karşı tedbirler artırıldı. Özellikle komşu ülkelerde artan 

kolera vakaları üzerine yasa ve uluslararası sağlık sözleşmeleri 

hükümleri gereğince sınır ve sahillerle, salgının bulunduğu yerlerden 

gelen taşıt ve yolcuların denetim ve kontrolleri sağlandı195. Hastalığın 

önlenmesi için aşı üretim merkezlerinden biri olan Sivas’ta, 1926 

yılında 68.500 kg, 1928 yılında 60.750, 1929 yılında da 53.500 kg aşı 

üretildi. Bu üretim daha sonraki yıllarda devam ettirildi. Ayrıca bir 

diğer aşı üretim merkezi olan İstanbul’da 1925 yılında 360.070 kg, 

1926 yılında 209.320 kg, 1927 yılında 298.500 kg, 1928 yılında 

187.780 kg, 1929 yılında da 163.245 kg. üretildi196. 

1927 yılında ülkemizi tehdit eden kolera salgınının yok edilebilmesi 

için müşterek bir hudut sağlık ekibi kurulması çalışmaları başladı197. 

1927-1931 yıllarında Irak’ta çıkan kolera salgını karşısında limanlarda 

ve sınırlarımızda gerekli olan tedbirler alındı. Gelen yolcular her türlü 

sağlık muayenesinden geçirildi ve meyve sebze ithalatı durduruldu. 

Irak sınırında sadece bir kapı açık bırakılarak, diğer kapılar kapatıldı. 

Nusaybin civarında bir sıhhat istasyonu kurularak Irak’tan gelen 

 
194 Mehmet Temel, “Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke Yıllarında Türkiye’deki 

Bulaşıcı ve Zührevi Hastalıklara Karşı Alınan Önlemler”, İlmi Araştırmalar, S. 6, 

1998, s. 339. 
195 Mehmet Temel, age., s. 90-91. 
196 Süleyman Tekir, “Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâlet’inin Kuruluşu ve 

Erken Cumhuriyet Dönemindeki Faaliyetleri (1920-1930)”, Belgi, S. 18, 2019, s. 

1314. 
197 BCA, 030.10.1/186.282.15. 
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yolcuların burada sağlık tedavisinden geçmesi zorunlu kılındı. 

Özellikle sınır köylerinde tedbirler daha sıkılaştırıldı. 1930 yılında 

Basra’da ortaya çıkan kolera salgının Amara istikametine doğru 

ilerlemesi ve vakaların artması üzerine Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunu’nun 55. maddesi gereğince Irak sınırının kapatılması ve 

uygun görülen sadece iki sınır kapısından yolcular ve ürünlerin 

alınmasına karar verildi198. Bu dönemde Irak’ta ortaya çıkan koleraya 

karşı alınan tedbirler sayesinde epideminin yurdumuza girmesi 

önlendi. Bu münasebetle güney illerimizde 100.000’den fazla kişiye 

aşı tatbik edildi. 

1931 yılında güney sınırlarımızda artan  kolera vakaları karşısında 

büyük bir mücadele sergilendi. Hastalığın önlenmesi için aşı 

uygulamasına geçildi. Birinci aşı uygulamasında Mardin’de 15.403, 

Siirt’te 7.467, Hakkari’de 3.346 adet, ikinci aşı çalışmasında ise 

Mardin’de 9.354, Siirt’te 4.980 ve Hakkari’de 1.940 adet olmak üzere 

toplam 42.066 adet aşı yapıldı. Aşıya ilaveten ek tedbirler alındı.  

İran’ın Mahammarah, Abadan ve Ahwaz bölgelerinde salgın haline 

gelen koleradan dolayı İran’ın güney bölgesi ve Basra Körfezi 

üzerinden ülkemize gelen taze sebze, meyve, kuru hurma ve emsali 

gıda maddelerinin ülkeye girişi engellendi199. Iraktan gelen yolcular 

sıkı bir muayeneye tabii tutuldu200. Basra’daki koleraya karşı ihtiyati 

tedbir olmak ve güney vilayetlerimize sevk edilmek üzere Pendik 

 
198 BCA, 030.10.1/23.64.17. 
199 BCA, 030.10.1/24.74.15. 
200 Cumhuriyet, 14 Ağustos 1931. 
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Bakteriyolojihanesinde 150 kilo kolera aşısı hazırlandı201. 1935 

yılında Farmokoloji Şubesi, Türkiye’de Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekâletine bağlı olarak kuruldu. Bu şubede ilaç ve hastalıklar 

konusunda elzem olan maddelerin üretimine geçildi. Bu dönemde 

Türkiye’den, Çin’e salgın haline gelen koleranın önünün alınabilmesi 

için bir milyon kişinin ihtiyacını karşılayabilecek  aşı gönderildi202. 

1920-1938 yılları arasıda kolera salgınlarına karşı halk tamamen 

savunmasız bırakılmadı. Uygulanan tedbirler ve yapılan yardımlar 

etkisini gösterdiğinde istenilen başarıya ulaşıldı.  

3. Çiçek 

 

İnsanlık tarihi ve Tıp tarihince çok eskiden beri tanınan ve yaptığı 

salgınlar neticesi meydana getirdiği büyük ölümler ile toplumları 

tehdit eden bulaşıcı bir hastalık oldu. Tıp ilmi ile uğraşanların 

‘Cüderî’ adını verdiği bu hastalık, Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşiv 

belgelerinde ‘illet-i çiçek, marazı çiçek ve çiçek istilası’ olarak geçti.  

İnsanlığın korkulu rüyası ve dünyanın birçok yerde görülen bu 

hastalık, kitlesel ölümlere yol açtı. Ağırlıklı olarak kış aylarında her 

yaşta, kadın-erkek ayrımı yapmadan herkeste görüldü. On ve on dört 

gün içerisinde solunum, sindirim yolları ve lenf dokularında çoğalarak 

kana geçen virüs, ilk belirtisi olarak yüksek ateş olarak kendisini 

gösterdi. Ardından baş, göğüs, sırt, kol ve bacaklarda, kırmızı 

pulcuklar ve içi dolu kabarcıklar şeklinde vücutta belirgin bir şekilde 

 
201 Cumhuriyet, 16 Ekim 1931. 
202 İsmail Özer, “Türkiye Cumhuriyeti Sınırlarını Tehdit Eden Kolera Salgınları ve 

Alınan Korunma Tedbirler”, ODÜ Sosyal Bilimler Dergisi, S. 10, Mart 2020, s. 203. 
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ortaya çıktı203. Her yaşta görülmüş olmasına rağmen özellikle 

çocuklarda etkisi oldukça yüksekti. Hastalık sağlam olan bireylere 

hasta olan bireyin öksürüğünden çıkan tükürük damlacıklar, hastanın 

kullanmış olduğu giyecek ve yiyecekler, bu hastalığın bulaşmasında 

etkili oldu204. Kuluçka dönemi 8-14 gün arasında görülen hastalık, 14 

günlük tefrih devresinden sonra 3-4 gün devam eden titreme ateş, baş, 

bel ağrıları, takatsizlikle müterafik ani başlangıçla vasıflandırılan 

ekzantemli bir hastalık olarak görüldü205. Hastalığın belirtisi nezle, 

kırıklık, baş, bel ağrısı, titreme, sıcaklık ve kusma ile başladı. Üçüncü 

günden sonra önce yüzlerde ve kollarda kırmızı lekeler olarak çıkarak 

tüm vücuda yayıldı. Ağır bir hastanın vücudunda yaklaşık 40.000 

kabarçık çıktığı görüldü. Kabarcıklar önce su gibi bir madde ile doldu, 

ardından iltihaplandı. Bir süre sonra kabuklanıp, kuruyarak döküldü. 

Hastalığın şiddettine göre kabarcıklar deride çukurluk bıraktı. 

Çukurların derinliği hastalığın şiddetine göre değişti206. İngiliz Tarihçi 

Macaulay, bu  hastalığının diğer salgın hastalıklardan daha ölümcül 

olmasını şu sözlerle dile getirdi; 

 

Çiçek ölüm meleklerinin en korkuncu idi. Veba afeti son derece hızlı 

yayılıyordu. Fakat bu hastalık insan ömründe kıyılarımıza yalnızca bir ya da 

 
203 Burcu Mercan, “XIX. Yüzyılda Devlet-i Aliyye’de Çiçek Hastalığı Salgınları ve 

Hastalıkla Mücadele Yöntemleri”, Tarihsel Süreç İçinde Anadolu’da Çiçek, Ankara, 

2020, s. 11. 
204 Nuri Yavuz, Abdullah Kara, “19. Yüzyıl Sonlarında Osmanlı Devletinde Çiçek 

Hastalığı ve Tedavi Yöntemlerine Dair Öneriler (Doktor Besim Ömer'e Göre)”, 

Tarih Yolunda Bir Ömür Prof. Dr. İsmail Özçelik’e Armağan, Ankara, 2019, s. 603. 
205 Çiçek Hastalığı İle Mücadelenin Ana  Hatları, TC. Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekalet Yayınları, Ankara, 1956, s. 2. 
206 T.C. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti, Çiçek Hastalığı ve Çiçek Aşısı, Ankara, 

1938, s. 2-3. 
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iki kere geliyordu. Çiçek ise her an vardı. Bu afet mezarlıkları dolduruyor, 

henüz vurmadıklarını da dehşetten titretiyordu207.  

Aşık Veysel yakalanmış olduğu çiçek hastalığı ile ilgili olarak şu 

sözleri sarf etmişti;  

“Çiçeğe yakalanmıştım... Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ 

gözüme de solun zorundan olacak, perde indi. O gün bugündür dünya başıma 

zindan”208. 

Aşık Veysel’in bu sözleri hastalığın insanlar üzerinde meydana 

getirdiği korkunç hasarı göstermesi bakımından oldukça önemliydi. 

İnsan hayatı üzerinde ağır etkiler bırakan bu hastalık Türk toplumunun 

asırlarca mücadele etmesine sebep oldu.. Tarihin en eski tarihlerinden 

itibaren Türkler hastalık konusunda çeşitli tedaviler uyguladı. 

Bunlardan en iyi bilineni, çiçek hastalığına yakalanmış bir hastanın 

irini alınılıp bir ceviz kabuğuna konulup saklanması idi209. Alınan bu 

irin, mayıs ayında gülsuyu ile sulandırılır, çocuğun kolu çizilip 

damlatılırdı. Mikrop böylece çocuğa geçer ve hastalığın hafif 

atlatması sağlanırdı. Orta Asya’da uygulanan bu tedavi daha sonraları 

 
207 Burcu Mercan, XIX. Yüzyılda Osmanlı’da Çiçek Salgınları ve Çiçek Hastalığı ile 

Mücadele, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüsek 

Lisans Tezi), 2017, s. 2. 
208 Fadime Türkölmez, “Tarihe Çiçek Bozuğu Bir Efsane Bırakan Hastalık: Yüz 

Leke Kalbe Dert Folklorda Çiçek…”, Tarihi Süreçte Anadolu’da Çiçek, Ankara, 

2020, s. 108. 
209 “…Hafif çiçek çıkarmış daha hastalığın başında olan hastanın pütülleri özel 

iğneler ile alınıp, bir cevizin içine konuyor. Ceviz, dut yaprağı ile kapatılıp 

kurutuluyor. Püstüller bunun içinde bahardan bahara kadar bekletiliyor. Mayıs 

ayında sağutucu, serinletici etki veren gülsuyu ile sulandırılıyor. Bir iğne ile derinin 

çizilmesi ile sağlam çocuğa aktarılıyor. Aşılama iki kola da uygulanıyor…”, bkz, 

Ahmed Doğan Ataman, “Pullar Çiçek Hastalığını Anlatıyor”, Tarihi Süreçte 

Anadolu’da Çiçek, Ankara, 2020, s. 130. 
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Anadolu’da da uygulanmaya başlandı210. Ancak daha sonraki yıllarda 

hastalık karşısında bilimsel yollar bir tarafa itildi. Hastalığın 

önlenmesi için hurafe uygulamalar başladı. Bu durum karşısında 

devletin birtakım tedbirler almasına neden oldu. Hastalık karşısında 

mücadelenin Allah’a karşı küfür, karantina uygulamaları ise kaderden 

kaçmaya çalışmak anlamına gelen bir bakış açısına sahip olan bu 

toplumda hastalığın tedavi yolu ile üstesinden gelinecek konusunda 

devlet tarafından fetvalar çıkarıldı. Hastalıklardan korunması, gerekli 

önlemlerin alınması ve hastalığa yakalanmış kişilerin tedavilerinin 

yapılması hususunda her türlü tedavi ve müdahalelere büyük önem 

verildi. Hastalığın salgın haline dönüşerek insanları ve toplumsal 

yapıyı olumsuz yönde etkilemesi, bu hastalığa karşı mücadele ve 

korunma yöntemleri o ölçüde geliştirilmeye çalışıldı211. 

Bu hastalığa karşı bulunan aşı ise çok eski zamanlardan itibaren 

Hindistan ve Çin'de tatbik edilmekteydi. Çiçek aşısı Kafkaslar 

üzerinden Türkiye’ye geldi. Osmanlı hekimi Emanuel Timonius 

tarafından 1714 yılında Latince yazılmış eserinde Türk topraklarında 

uygulanan çiçek aşısından bahsetmişti. Timonius, Çinlilerle birlikte 

Gürcüler ve Çerkezler başta olmak üzere bazı Asyalı toplumlarda 

çiçek aşısının yaygın olduğunu, bu uygulamanın Kafkaslar üzerinden 

1670’lerde İstanbul'a geldiğini belirtirken, buna karşılık bazı eserlerde 

ise aşının 1670’lerden çok daha önce İstanbul'da uygulandığına dair 

 
210 Yavuz Unat, “Türklerde çiçek aşısı”, https://www.bilimveutopya.com.tr/ 

turklerde-cicek-asisi. 
211  Zeynel Özlü, Kerim Tiryaki, “Osmanlı Döneminde Çiçek Hastalığı Tedavisinde 

Kullanılan Aşıların Muhafaza Yöntemi”, Tarihsel Süreç İçinde Anadolu’da Çiçek, 

Ankara, 2020, s. 77. 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/turkiye
https://www.sabah.com.tr/haberleri/emanuel-timonius
https://www.sabah.com.tr/haberleri/istanbul
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bilgiler mevcuttu. Ahmed Cevdet Paşa’da çiçek aşısının ilk defa 

Anadolu'da Yörükler tarafından kullanıldığını aktarmıştı212. 

1717-1718 yılları arasında eşinin elçiliği vesilesiyle İstanbul’da 

bulunan Lady Mary Wortley Montegue213isimli İngiliz bayanın 

İstanbul günlerinde, çiçek hastalığı ile ilgili gördüklerini kaleme aldığı 

mektuplarında, Osmanlı Devleti’nin Çiçek hastalığına karşı bazı 

tedaviler uyguladığını belirtmişti. Lady Montegu’ya göre çiçek 

hastalığından kırılan Avrupa’ya çiçek aşısı, İstanbul’dan götürüldü. 

Ancak daha sonraları Avrupa, aşı konusunda büyük ilerleme sağladı. 

Çiçek aşısında Avrupa’da meydana gelişmeler üzerine Osmanlı 

Devleti bu hastalık ile mücadele etmek için Avrupa’dan aşı tüpleri 

getirdi. Hastalığı yılın her mevsiminde görülmesi, aşıların 

yurtdışından getirirken bozulması ve zaman alması, Osmanlı 

Devleti’nin Avrupa’dan aşı getirilmesi yerine, İmparatorluk dâhilinde 

telkîhhâneler (aşıevleri) açmasını kararlaştırdı. Çünkü aşılara ödenen 

 
212 Erhan Afyoncu, “Avrupa Aşıyı Bizden Öğrendi”, Sabah, 13 Eylül 2020. 
213 Türkler tarafından uygulanan bir diğer çiçek aşısı yöntemine ise XVIII. yüzyılda 

Türkiye’deki İngiliz Büyükelçisinin eşi Bayan Mary Wortley Montegue’nun 

mektubunda rastlanmaktadır. Bayan Mary mektubunda; ““Bizde çok yaygın ve çok 

zalimane olan çiçek hastalığını burada keşfettikleri bir aşı ile önlüyorlar. Birçok 

kocakarının sanatları sırf bu ameliyatı yapmak. Aşılanma için en uygun zaman 

sıcakların sonu, sonbaharın başlangıcı. O zaman aile reisleri ailelerinde çiçek 

hastalığına tutulmuş kimse olup olmadığını öğreniyor ve birkaç aile toplanıyorlar. 

Sayıları on beş on altıyı bulan aile toplulukları bu aşıcı kocakarılardan birini 

çağırıyorlar ve ceviz kabuğu içine doldurulmuş çiçek hastalığı aşısını hangi 

damardan açılmasını isterlerse, o damarı büyük bir iğne ile açtıktan ve iğnenin ucu 

kadar aşıyı buraya koyduktan sonra yarayı bağlıyor ve üzerine bir ceviz kabuğu 

yapıştırıyorlar. Her sene binlerce çocuğa aynı ameliye yapılıyor. Aşıdan kimse 

ölmüyor. Aşının faydasına inandığım için sevgili yavruma da yaptırmaya karar 

verdim. Vatanımı çok sevdiğim için aşının oraya da girmesini çok isterim” diye 

yazmıştır. bkz., İrfan Elmacı, “Bilimsel ve Teknolojik Açıdan Osmanlı 

İmparatorluğu’nda XVIII. Yüzyıldan XIX. Yüzyıla Çiçek Aşısı ve Kuduz Aşısı”, 

Belleten, C. 79, S. 285, 2015, s. 614. 
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para miktarının fazlalığı, öte yandan hastalık sayısının artışına bağlı 

olarak ihtiyacın yoğunlaşması, aşıların ülkenin uzak bölgelerine 

gönderilmesinde yaşanan sıkıntılar ve aşıların bozulması, 

telkîhhâne’nin kurulmasını zorunlu kıldı214.  

Osmanlı Devletinde çiçek aşısı uygulaması 1811 yılında hekim 

Şânîzâde Mehmed Atâullah Efendi ve 1847 yılında İsmâil Paşa, aşı 

müessesesi kurma çalışmalarını başlattı, ancak bu konuda muvaffak 

olamadı215. İlk telkîhhâne 1890 yılında İstanbul’da açıldı ve 1892 

yılında 7.260.784 adet aşı üretilerek, hastalara uygulandı216. Ülkede 

artan çiçek vakaları sebebiyle sadece çiçek hastalığı ile ilgilenen bir 

nevi İhtisas Hastanesi niteliğinde sağlık kurumlarının kurulması 

çalışmaları başladı. Bu konuda daha önce İzmir’de kurulmuş olan 

Kolera Hastanesi, Çiçek hastanesine dönüştürüldü. Hastalığın hızlı bir 

şekilde bulaşıcı bir hal alması özellikle askeri okullar, hapishaneler ve 

insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde ek önlemler alınmaya 

çalışıldı. İdareciler bu konuda bilgilendirilerek sorumlu kılındı. Bu 

amaçla bazı düzenleme yapılarak, dört adet nizamname çıkarıldı.  30 

Mayıs 1885 tarihli dokuz madde, ikincisi 21 Temmuz 1894 tarihli 

yirmi beş madde, üçüncüsü 3 Mart 1904 tarihli 28 madde ve 

dördüncüsü ise 13 Ekim 1915 tarihli on sekiz maddeden 

oluşmaktaydı. Halkın sağlığı konusunda koruyucu önlemler alınmaya 

 
214 Haldun Eroğlu, Güven Dinç, “Osmanlı İmparatorluğunda Telkîh-i Cüderî (Çiçek 

Aşısı)”, Millî Folklor, S. 101, 2014, s. 193. 
215 Zeynel Özlü, “Doktor Hacı Kasım İzzettine Göre Çiçek Hastalığının Belirtileri ve 

Devreleri, Tarihsel Süreç İçinde Anadolu’da Çiçek, Ankara, 2020, s. 65. 
216 Ekrem Kadri Unat, Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş ve İslam Dini, 1975, s. 28. 
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çalışıldı. Çocuklarına aşı yaptırmayan ailelere para cezası ile 

cezalandırılması uygulamasına geçildi217.  

Birinci Dünya Savaşı sırasında Üçüncü Ordu’da 1915-1918 yılları 

arasında çiçek hastalığından dolayı hastalananların sayısı 346, 

ölenlerin sayısı  ise 104 oldu. Çiçek hastalığına yakalanmış kişiler 

arasındaki ölüm oranı %30 olarak gerçekleşti218. Tevfik Salim 

tarafından kaleme alınan ‘333 Senesinde Üçüncü Ordu Mıntıkasında 

Yapılacak Emrâz-ı Sâriye Mücadelesi Hakkında Proje’ adlı 

makalesinde, 1917 tarihinde Trabzon, Sivas, Erzurum ve Ankara’nın 

bazı kısımlarında çiçek hastalığına rastlanıldı. Hastalığın önlenmesi, 

yayılışının durdurulması için aşı yapılması gerektiği vurgulandı219. 

İstanbul’da çiçek hastalığı ile büyük bir mücadele sergilenmiş 

olmasına rağmen 1917-1920 tarihleri arasında 313 kişide hastalık 

tespit edildi ve bu hastalardan 183’ü vefat  etti. 1919’da 153, 1920’de 

15 ve 1921 yılında 13 kişi çiçek hastalığından dolayı hayatını kaybetti.  

Çiçek aşısı ihtiyacı, Millî Mücadele yıllarında İstanbul’daki 

Telkihhane ve İtalya’dan getirilen aşılar ile karşılandı. 1920-1922 

yılları arasında İstanbul Telkihhanesi’nden Anadolu’ya Kızılay 

aracılığı ile 3.619.000 kişilik aşı gönderildi220. Bu dönemde İzmir ve 

 
217 Haldun Eroğlu, Güven Dinç, “Osmanlı İmparatorluğunda Telkih-i Cüderi (Çiçek 

Aşısı), Milli Folklor Dergisi, S. 101, 2014, s. 196-206. 
218 Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde Sağlık Hizmetleri, T.C. Genel 

Kurmay Başkanlığı, Ankara, 2011, s. 31-32. 
219 İnci Hot, Sıhhiye Mecmuasına Göre Ülkemizde Bulaşıcı Hastalıklar ile Mücadele 

(1913-1996), İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimel Enstitüsü, (Doktora Tezi), 

İstanbul, 2001, s. 184. 
220 Hamdi Doğan, “Vefayata Mahsus Vukuat Defterlerine Göre Salgın 

Hastalıklardan Ölümler: Adıyaman”, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, S. 18, 2017, s. 

603. 
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çevresinde hastalığın boyutunun artması üzerine il genelinde okullar 

tatil edildi. Hastalık ile mücadele etmek için 12 sabit, 3’ü seyyar 

olmak üzere sağlık çalışanı görevlendirildi. Özellikle halkın hastalığı 

gizlemesi, hastalığın önlemesini büyük ölçüde etkiledi. Bu durum 

karşısında çocuğu çiçek hastalığına tutulduğu halde Sıhhiye 

Müdüriyeti’ne bildirmeyenlerin, mahkemeye sevki karalaştırıldı. 

Hasta olan kişilere Emraz-ı Sâriye Mücadele Heyeti tarafından aşı 

uygulaması yapıldı. 1920 yılında Urla’da 1, İzmir’de 12, Karşıyaka’da 

2, İzmir’de 13 ölüm vakası görüldü. Alınan önlemler, aşı uygulamaları 

ve getirilen cezalar, alınan tedbirlerin sıkılaştırılması sonucunda, hasta 

sayısında önemli ölçüde azalma sağladı221. Salgın sırasında denetimler 

sıkılaştırılırken, diğer taraftan aşı çalışmaları devam edildi. Sivas’ta 

1921 yılında 3.000.000, 1922 yılında da 5.000.000 çiçek aşısı üretimi 

gerçekleştirildi. Ayrıca Milli Mücadele’nin başlarında İtalya’dan satın 

alınan çiçek aşısı işgal altındaki Antalya’dan kaçak olarak Anadolu’ya 

getirilmeye çalışıldı222. 1922 yılında çiçek hastalığı görülen bölgelerde 

hükümet tarafından iş için devlet dairelerine başvurmuş kişilere aşı 

yapmaları zorunluluğu getirildi223. Opr. Emin Bey, çiçek aşısı 

uygulamaları sırasında, yaşananları anlatarak, aşı zorunluluğu 

getirildiğinde aşı ve tüm hizmetler parasız olmasına karşın, 

başlangıçta halkın aşıya sıcak bakmadığı ve aşı olmadığını belirtti. Bu 

durum karşısında devlet tarafından bazı zorunlu tedbirler getirildi. Aşı 

 
221Ayfer Tantay, “Millî Mücadele Yıllarında İzmir'de Etkili Olan Başlıca Bulaşıcı 

Hastalıklar (Emraz-ı Sâriye)”, ÇTTAD, S. 15, 2007, s. 47. 
222 Meliha Özpekçan, Türkiye Cumhuriyet’inde Sağlık Politikası (1923-1933), 

İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, (Yayınlanmamış 

Doktora Tezi), İstanbul, 1999, s.59. 
223 BCA, 030.10.01/4.52.3. 
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olmak istemeyen kişilere ekmek vesikası verilmemesi kararı alındı. 

Alınan kararlardan iki ay sonra 300.000 kişinin aşılanması sağlandı224.  

1925 yılında Sivas’ta 449.265, İstanbul’da 2.821.328, 1926 yılında 

Sivas’ta 401.370, İstanbul’da da 1.882.868 kişilik çiçek aşısı üretildi 

ve dağıtımı yapıldı. 1926 yılında Suriye’de ortaya çıkan çiçek salgını, 

sınıra yakın güney vilayetlerinde başlayan ve 1.500.000 kişiye yapılan 

aşı ile birlikte hastalığın bölgede yayılması önemli ölçüde önlendi225. 

Birçok ülkeden daha önce çiçek aşısı mecburiyeti ve tatbik eden 

ülkemizde, çok eskiden beri hizmet veren çiçek aşısı müessesesi 

bulunmaktaydı. Bu müessese İstanbul’da bulunmakta olup, 

Cumhuriyet’ten sonra da burada hizmet vermeye devam etti. Çiçek 

aşısı müessesesi Ankara’da ki merkez Hıfzıssıhha Müessesi’nin 

kurulmasından sonra Ankara’ya taşındı ve bu müessese içinde hizmet 

vermeye başladı. Çiçek aşısı müessesesi her yıl kanuni bir şekilde 

yapılan çiçek aşılarına yeterli gelecek miktarda aşı hazırladığı gibi, 

çiçek hastalığı ortaya çıkması ve salgın haline gelmesi durumunda 

yeterli miktarda aşı üretilebilecek seviyeye gelindi. 

Tablo 8: 1925-1932 Yılları Arasında Çiçek Aşısı Miktarı 

Yıl Aşı Üretimi 

(kişilik) 

Yapılan Çiçek 

Aşısı 

Yıl Aşı Üretimi 

(kişilik) 

Yapılan Çiçek 

Aşısı 

1925 2.822.139 865.750 1932 2.585.165 1.483.404 

1926 2.411.043 1.356.896 1933 - - 

1927 2.178.474 1.418.662 1934 - 2.691.100 

1928 2.185.955 1.280.931 1935 - 3.290.712 

1929 2.755.491 1.296.238 1936 - 3.460.913 

1930 3.059.685 1.637.811 1937 - 2.766.802 

1931 3.749.585 1.452.892    

 
224 Meliha Özpekçan, age., s. 63. 
225 Ferudun Frik, age., s. 12. 
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1929 yılından başlayarak 30 Haziran 1931 tarihine kadar devam eden 

sürede Suriye’deki çiçek salgını güney sınırımızda kendisini gösterdi. 

Hastalığın görülmesinden itibaren 1 Ağustos 1929 - 30 Haziran 1931 

tarihleri arasında Güney vilayetlerinde çiçek aşısı uygulamasına 

başlanıldı. Bu süre zarfında Mardin, Gaziantep, Cebelibereket, 

Diyarbakır, Mersin, Siirt, Elazığ, Maraş, Malatya, Urfa, Adana 

vilayetlerinde 1.214.839 kişi, kontrollü olarak çiçek aşısı ile aşılandı. 

Yapılan aşının olumlu etkileri kısa sürede kendisini gösterdi. Sınır 

bölgesinde bulunan 1.200.000 yerleşimci, hastalığa karşı bağışıklık 

kazandı. Geniş kapsamlı olan bu aşı çalışmaları için Adana Sıtma 

Mücadelesi memurlarından istifade edildiği gibi ayrıca bu maksatla 

oluşturulan seyyar teşkilatlar oluşturuldu. Sağlık Vekaleti tarafından 

24 Temmuz 1928 tarihli Hıfzıssıhha 15 sayılı tamiminde Rumeli’den 

gelen göçmenlerin birinci çiçek ve karahumma aşılarının yapıldıktan 

sonra kişilerin verdikleri adreslerinde bulunmadıklarından dolayı 

ikinci aşıları yapılamadı. Bu kişiler tren yolu ile sevk edildiğinden 

gittikleri istasyon ve iskeleler de hekimler tarafından karşılanarak, 

ikinci aşılarının yapılması sağlandı ve bu konuda gerekli bilginin 

verilmesi zorunlu kılındı226. Yine Artvin gibi bazı vilayetlerde aşı 

memurları vasıtasıyla çiçek aşısı uygulaması yapılmaktaydı227. 

 

 

 

 
226 İnci Hot, age., s. 184-185. 
227 Ünal Taşkın, “1925-1930 Yılları Arasında Artvin Vilayetinin Genel Durumu”, 

Yeni Türkiye Kafkaslar Özel Sayısı, 21/81, Temmuz-Aralık 2015, s. 147. 
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Tablo 9: Tespit Edilen Çiçek Vakalarının Yıllara Göre Dağılımı228 

Yıl Sayısı 100.000 

Nüfusa Oranı 

Sayısı 100.000 

Nüfusa Oranı 

100.000 Vakada 

Ölüm Oranı 

1925 483 3.8 69 0.5 14.3 

1930 906 6.3 160 1.1 17.6 

1935 106 0.7 15 0.1 14.1 

1940 987 5.6 129 0.7 13.0 

 

1929-1939 yılları arasında İran’dan gelen göçmenlerin getirmiş 

olduğu salgın hastalık karşısında devletin önemli tedbir almasına 

neden oldu. 18 Temmuz 1929 tarihinde Nusaybin ve Şahmişin’de dört 

çiçek vakası tespit edildi.  Hastalarının Fransızlar tarafından tesis 

edilmiş olan Kamışlı kasabasından gelen kişiler olduğu anlaşıldı. 

Kamışlı’da görülen bu vakaların ardından, 22 Temmuz 1929 tarihinde 

Derik’e yarım saat uzaklıkta bulunan Telbesin köyünde de tespit 

edildi. Hastalığın kısa sürede bölgede etkisini göstermesi üzerine olup 

bitenleri yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla bölge 

denetim altına alındı. Bu sırada çiçek hastalığına yakalanmış olan 

kişiler, hastalıklarına çare olunması için bilimsel olmayan bir takım 

arayışlar içerisine girdiler. Suriye sınırları içerisinde yer alan Zeyne 

köyünde Şeyh Mehmet adında bir sahte peygamber ortaya çıktı. Bu 

kişi kendisini peygamber olduğunu ilan ederek, hastalığın önlenmesi 

konusunda bilimsel olmayan bazı tedavi metotları önerdi. Salgın ile 

karşı karşıya kalmış çok sayıda insan, hastalıklarına çare bulabilmek 

için  bu şahsı ziyaret etti. Uygulanan bu hurafe tedavi usulü hastalığın 

kısa sürede yayılmasına sebebiyet verdi. Bu durumun ortaya çıkması 

üzerine hükümet harekete geçti. Yapılan uygulamaların usulsüz 

 
228 Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl, 1973, s. 85. 
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olduğu belirtildi  Hasta olan kişiler tespit edildi ve  aşı uygulamasına 

başlandı. Yaklaşık 95.993 adet aşı yapıldı. Yapılan aşılar sonucunda 

hastalığın salgın haline dönüşmesine engel olundu ve hatta hastalığı 

bitirme noktasına gelindi. Mardin’de ölüm sayılarının fazla olmasının 

nedenleri araştırıldı. Yapılan incelemeler sonucunda bölgedeki 

insanların yaşam koşullarının kötü olması hastalığın sebebi olarak 

gösterildi. Özellikle evlerin penceresiz, kaldıkları yerlerde rutubetin 

fazla olması ve içilen suların sağlıksız kuyulardan sağlanması, 

salgının nedeni sayıldı. Bu durum çocuklarda etkisini daha fazla 

gösterdi ve bundan dolayı çok sayıda çocuk hayatını kaybetti. Bu 

dönemde ayrıca Elazığ, Cebelibereket, Malatya, Maraş ve Siirt 

vilayetlerinde de vakaların ortaya çıkması karşısında, bölgeye aşı 

yapmak için sağlık görevlileri sevk edildi. 229. 

Tablo 10: 1929-1930 yıllarında Mardin, Urfa ve Gaziantep 

Vilayetlerinde  Görülen Vaka ve Ölüm Sayıları 

 
  Hasta Vefat 

Eylül 1929 Mardin 30 6 

Urfa 7 - 

Birinci Teşrin 1929 Mardin 66 18 

Urfa 11 1 

 Gaziantep 7 - 

İkinci Teşrin 1929 Mardin 88 38 

Urfa 18 - 

 Gaziantep 7 - 

 Birinci Kanun 1929 Mardin 871 455 

Urfa 5 1 

 Gaziantep 7 1 

İkinci Kanun 1929 Mardin 68 55 

Urfa 4 - 

 Gaziantep 9 1 

Şubat 1930 Mardin 82 40 

Urfa 3 1 

 Gaziantep 24 1 

 

 
229 BCA, 030.10.01/177.220.14. 
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1930 yılında Gaziantep, Mardin ve Urfa’da çiçek vakaları görüldü230. 

Hastalığın önlenmesi için bölgeye sekiz seyyar sıhhi hat memuru 

görevlendirilerek hastalığın önlenmesi çalışmaları başlatıldı. 

Görevlilerin yapmış olduğu tetkikler sonucunda hastalığın sınır 

ötesinden gelen kişiler tarafından getirildiği tespit edildi. Bu dönemde 

Mardin’de, 69.562, Urfa’da, 82.527, Gaziantep’te, 61.806, Maraş’ta 

12.552, Elazığ’da 119.164, Malatya’da 21.141, Cebelibereket’te 

11.105 olmak üzere toplam 377.860 kişiye aşı yapıldı231. Vekalet 

tarafından, 1539 numaralı, 24 Nisan 1930 tarihli bir umumi bir 

Hıfzıssıhha Kanunu çıkartıldı. Çıkarılan bu kanunun 88-95 maddeleri 

çiçek hastalığı ile ilgiliydi232. Her doğan çocuk ile okul ve kuruluşlara 

 
230 BCA, 030.10.01/6.54.10. 
231 BCA, 030.10.01/ 177.220.13. 
232 “Madde 88. Türkiye dahilinde her fert çiçek aşısı ile mükerreren aşılanmaya 

mecburdur. Bu aşının, icrazı tarzı ve vesikaların ne suretle ita olunacağı ve aşıların 

fennen geri bırakılması icap eden kimseler 87.nci maddede yazılan yönetmenlikle 

zikredilir. 

Madde 89. Türkiye hudutları dahilinde doğan her çocuk doğumu takip eden ilk dört 

ay zarfında aşılanır. Çocuğun peder ve validesi aşı mecburiyetinin ifa edilmesinden 

aynı suretle mesuldürler. Ebeveyni olmayan çocuklar için çocuğa bakmak üzere 

kabul eden şahıslar veya müesseseler müdürleri mesuldürler. 

Madde 90. Otuz yaşına kadar olan her şahıs çiçek aşısını beş senede bir tekrar 

ettirmeğe mecburdur. Çiçek salgını vukuunda sıhhat memurları tarafından lüzum 

görülecek bütün eşhasa çiçek aşısı tatbiki mecburdur.  

Madde 91. Çiçek aşısı Hükümetçe hazırlanır ve meccanen tevzi ve tatbik olunur. 

Madde 92. Askeri makamlar, askeri hizmetlerini ifa esnasında ve kanunen muayyen 

olan müddetlerde askerlerin çiçek aşılarını muntazaman ifaya mecburdurlar. 

Madde 93. Ticari ve sınai bütün müesseseler sahipleri müstahdemlerini kendi 

vesaitiyle kanunun gösterdiği müddetlerde çiçek aşısı ile aşılamağa mecburdurlar. 

Madde 94. Kanuni mühlet zarfında mükerreren aşılandığını vesikalarla ispat 

edemeyenlerin Devlet, belediye hizmetlerinde veya hususi ve umumi ticaret ve 

sanayi müesseselerinde, büyük çiftliklerde istihdamı veya mekteplere kabulü 

memnudur. 

Madde 95. Sâri hastalıklara karşı kullanılan her nevi serum ve aşılar Hükümet 

tarafından ihzar edilir. Hariçten getirilenlerin Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekaletince tayin olunan vasıf ve şartları haiz olmaları mecburidir. Dahilde beşerî 
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giren her yurttaş çiçek aşısı ile aşılanmakta yükümlü sayıldı. Aynı 

zamanda lüzüm görülen bölgelerdeki halka aşının uygulanması 

zorululuğu getirildi. Hükümet, belediye tabipleri ve küçük sıhhat 

memurlarının bilhassa yeni doğan çocukları iyi bir şekilde takip 

edilmesi sağlandı Böylece çıkarılan kanunlar ve bu kanunlar 

doğrultusunda yapılan uygulamalar, salgının önlenmesi noktasında 

önemli ölçüde mesafe alınmasına sebep oldu. 1929-1938 yıllarında 

İran’dan gelen mülteciler arasında görülen çiçek vakaları karşısında 

Sağlık Vekaleti’nin almış olduğu tedbirler ve bölgelerde yapılan 

başarılı aşı uygulamaları hastalığın salgına dönüşmesini büyük ölçüde 

engeledi 

4. Kızıl  

Kızıl, daha çok çocuklarda görülen bir hastalıktır. Hastalığın amili 

Hemolitik streptokok ismi verilen bir mikroptur. Bu mikrop hastaların 

boğazlarında ve bilhassa bademcikleri üzerinde bulunur. Hastalık ya 

doğrudan doğruya hastalarla temas etmek suretiyle veyahut da 

bunların kullandıkları eşya vasıtasıyla vukua gelir233. Hastalık, bütün 

vücut üzerindeki deride döküntüler yapan, glomerülonefrit ve 

romatizmal ateş gibi çok önemli komplikasyonlara yol açan, akut ve 

bulaşıcıdır. Bakterilerin yerleştiği bölgede salgıladığı zehirli madde, 

genel dolaşım yoluyla yayılarak deri ve mukozalarda döküntü gibi 

genel belirtilere neden olur. Bulaşma, özellikle kronik taşıyıcı 

 
serum ve aşı imali Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti’nin müsaadesine ve 

murakabesine tabidir. Bu müesseselerin vasıfları ve şartları Vekaletçe tayin 

olunur”. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Düstur, Tertip 3, C. 11, 24.4.1930, s. 1073. 
233 Necati Selvi, Salgın Hastalıklar, Ankara, 1952, s. 18. 
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hastalardan yayılan damlacıklar aracılığıyla doğrudan ya da dolaylı 

olarak gerçekleşir. Kızıl, en çok 2-9 yaş grubunda görülür234. Kızıl 

mikrobu harici tesirlere karşı çok dayanıklıdır. Öksürük, hapşırma, 

konuşma yoluyla ve kirli gıda maddeleri veya nesneler yolu ile 

bulaşır. 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında diğer hastalıklar gibi kızıl vakaları 

görüldü. 1924 yılında 945, 1925 yılında  977 kızıl vakası tespit edildi. 

Bu hastaların 1925’de 131’i, 1926 yılında da 196’sı hayatını 

kaybetti235. Özellikle Balıkesir ve Afyonkarahisar illerinde kızıl 

vakalarına sıklıkla rastlanıldı. Ülkemizin bazı bölgelerinde salgın 

halinde baş gösteren kızıl hastalığına karşı umumi bir aşı tatbiki sureti 

ile mücadele edildi ve hastalığın yayılması noktasında önemli 

başarılar sağlandı. 1928 yılından itibaren kızıl vakaların artığı yerlerde 

hastalığın yayılışının önlenmesi için kızıl aşısı uygulandı.  

Aşı, Doçhez, Dick ve Hamilton tarafından tarif olunan hemolitik 

streptekoklar toksiniyle hazırlandı. Bu toksin santimetre mikabında 

20.000 cilt dozu ihtiva etmek üzere yapıldı. Bu aşı mikrobun 

toksiniydi. Toksin İstanbul Hıfzıssıhha Müessesesi ile Ankara 

Numune hastanesi laboratuvarlarında hazır hale getirildi. Hazırlanan 

aşılar ihtiyaç görülen yerlere gönderildi. Çocukların hastalığı almaya 

yatkınlıkları olup olmadığını anlamak üzere çalışmalar yapıldı. Dick 

reaksiyonu ve aşı, bu toksinin uygulanan usuller ve tuzlu suyla 

 
234 https://hthayat.haberturk.com/saglik/cocuk-sagligi/haber/1026780-kizil-hastaligi-

nedir 
235 Süleyman Tekir, “Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye’de Bulaşıcı Hastalıklar ile 

Mücadele (1923-1930), TAED, S. 65, 2019, s. 419. 

https://hthayat.haberturk.com/saglik/cocuk-sagligi/haber/1026780-kizil-hastaligi-nedir
https://hthayat.haberturk.com/saglik/cocuk-sagligi/haber/1026780-kizil-hastaligi-nedir
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sulandırılması sureti ile üretildi. Öncelikle hafif olarak başlayan aşının 

miktarı yapılan tecrübeler sayesinde artırıldı: 1-2 yaş arasındaki 

çocuklara birer hafta ara ile yapılan dört aşı ile 2.800, 2-6 yaş 

arasındaki çocuklara birer hafta ara ile yapılan dört aşı ile 5.500, 6-12 

yaş arasındaki çocuklara birer hafta ara ile yapılan dört aşı ile 13.000 

cilt dozu miktarında toksin şırınga edildi. Toksinler Merkez 

Hıfzıssıhha Müessesesi aşı şubesinde hazırlandı ve muhtelif derecede 

sulandırılmış aşılar muhtelif etiketli şişelerle ve matbu tarifnameler ile 

aşı yapacak tabiplere gönderildi.  Laboratuvar olan yerlere toksinin 

kendisi gönderilmiş ve orada bulunan uzman bakteriyologlar 

tarafından önerilen tarifler doğrultusunda sulandırılması sağlandı. Aşı 

özelllikle çocukların ateşinin düşürülmesinde önemli etkisi görüldü236. 

Kızıl aşısından önce çocukların hastalığa karşı direncinin olup 

olmadığı anlamak üzere Dick teamülü yapıldı. Bu uygulama müspet 

cevap vermesi durumunda aşıya geçildi. Mamafih Dick uygulaması 

olumsuz netice verdiği halde ailesinin ısrarla aşı talepleri üzerine bir 

aşı yapılmış olduğu gibi, Dick uygulaması yapılmadan da binlerce aşı 

yapıldı. Aşıya başlanılan her şahsa birinci Dick Teamülü günü bir aşı 

vesikası verildi. Her defa aşılandıkça buraya işaret edildiği gibi 

vesikanın dip koçanına da aynen yazıldı. Tutulan tutanaklar 15 günde 

bir Sıhhat İçtimai Muavenet Müdürlüklerine gönderilerek istatistikleri 

tutuldu. 

 

 
 

236 Dr. Kolle, R. Prigge, “Frengide Hakiki Bir Muafiyeti Faale (İmmunite Active) 

Varmıdır?”, Dirim, 1 Eylül 1929, s. 135-136. 
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Tablo 11: Yapılan Kızıl Aşısı 

 Dick 

Teamülü 

Müspet Birinci 

Aşı 

İkinci 

Aşı 

Üçüncü 

Aşı 

Dördüncü 

Aşı 

1928 16.958 10.233 7.124 6.243 5.990 - 

1929 25.396 16.563 21.524 21.490 18.097 12.347 

1930 28.596 22.203 25.551 21.733 19.666 19.376 

1931 7.127 4.787 5.234 3.887 3.726 2.975 

1932 40.806 27.543 31.818 25.584 18.968 12.249 

1933 - - 32.814 31.907 30.982 30.004 

1934 - - 409 366 328 276 

1935 - - 14.137 10.951 1.426 1.588 

1936 - - 3.036 2.450 2.197 1.621 

1937 - - 1.640 1.624 1.454 137 

 

Bu aşılar Konya, Kastamonu, Bursa, Ankara, Kırşehir, Eskişehir, 

Samsun, Balıkesir, Kütahya, İstanbul, İzmir, Tekirdağ ve 

Afyonkarahisar vilayetlerinde yapıldı. Kızıl vakası olan yerlere 

gönderilen seyyar Emraz-ı Sariye mütehassısı tatbik ettirildi. Salgın 

yaygın olarak görüldüğü yerlere seyyar mücadele heyetleri gönderildi 

ve hastalığın yoğun olarak görüldüğü yerlerde uzman hekimler 

tarafından çocuklar tedavi altına alındı. 1928 yılında Konya’da tatbik 

edilen bu aşının faydalarının görülmesi üzerine Kastamonu, Bursa, 

Kırşehir, Ankara, Samsun, Eskişehir, Balıkesir, Trabzon ve Erzurum 

çevrelerine genişletildi. Rize ve çevresinde hastalığın salgına 

dönüşmesi haberleri karşısında tedbirler alındı. 1928 yılı bütçe 

görüşmeleri sırasında söz alan Refik Bey, ülke genelinde salgın 

hastalıkların görülmediğini, bazı yerlerde çocuklar arasında kızıl 

vakalarına rastlanıldığını bunun için de gerekli tedbirlerin alındığını 

belirtti237. 1929 yılında seyyar Bakteriyoloji Laboratuvarı ile birlikte 

 
237 TBMM Zabıt Ceridesi, D. 3, C. 3, 1928, s. 230. 
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bölgeye seyyar Emraz-ı Sariye mütehassısı bakteriyolog, tabip ve 

seyyar memurların sayısı dörde çıkarıldı238.  1928-1938 yılları 

arasında 75.000 kişiye Dick reaksiyonu tatbik edildi. Bunlardan 

120.000 kadarı müspet bulundu. 140.000 kişiye birinci ve aynı 

miktarda ikinci, üçüncü aşılar tatbik edildi ve 1.600 kadarına da 2. 

Dick teamülü yapıldı239. 

5. Difteri  

 

19. yüzyıl başlarında çocuklarda ölümcül bir enfeksiyon nedeni olarak 

görülen difteri hastalığı, Corynebacterium diphteria ile meydana gelen 

sistemik belirtiler ile karakterize ve en sık çocuklarda görülen akut bir 

enfeksiyon hastalığıdır. Genellikle burun ve boğazda bulunan yapıları 

etkileyen, hastalardan damlacıklarla çıkan mikro organizmaların kısa 

veya uzun zaman havada asılı halde kaldığı veya kuruyup toz haline 

gelerek havaya karıştığı ve solunum yolu ile bulaşır. Tipik olarak 

boğaz ağrısı, ateş, lenf bezlerinde şişlik ve halsizliğe neden olur. 

Boğazın arkasını kaplayan, solunum yolunu tıkayan ve nefes almada 

güçlüğe neden olan kalın, gri renkli zar oluşumu ile diğer 

enfeksiyonlardan ayrılır. Difteri tedavisi için kullanılan bazı ilaçlar 

olmasına rağmen hastaların %3'ü hayatını kaybeder. Ölüm oranı 15 

yaş altı çocuklarda daha yüksek oranda gerçekleşir.   

II. yüzyılda Arateus, çok eski tarihlerde bilinen hastalığın Avrupa’ya 

Mısır ve Suriye üzerinden geldiğini belirtti. 16. yüzyılda İspanya ve 

İtalya’da, 18. yüzyılda Fransa’da görülen hastalık, 19. yüzyılın 

 
238 BCA, 030.10.01/ 1464.2.2, elf. 2. 
239 Ferudun Frik, age., s. 13. 
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başlarından itibaren büyük epidemi dalgaları şeklinde kendisini 

gösterdi240. 1883 yılında Edwin Klebs difteri basilini izole ederek 

hastalığın nedeni olduğunu tespit etti. 1884 yılında Adolf Löffler basil 

ile deney enfeksiyonları yaparak enfeksiyonun bağışıklık sağladığını 

bildirdi. Böylece difteri basili, Klebs-Löffler basili olarak bütün 

dünyada tanındı. Dünyada 1923 yılında başlayan epidemi dalgası 

1930’da arttı. O tarihten itibaren gerileme görüldü241. Difteri 

hastalığına karşı aşı etkili olduğu tüm dünyada kabul edildi  ve hatta 

bazı ülkelerde zorunlu kılındı. 

Osmanlı Devleti’nin yoğun olarak mücadele ettiği hastalıklardan birisi 

oldu. 19. yüzyılda bu hastalıkla mücadelede daha etkin olmak 

amacıyla İstanbul’da Difteri Ameliyathanesi kuruldu. Hastalığın 

sadece merkezde değil aynı zamanda taşrada da kendisini göstermesi 

nedeniyle, devletin taşrada geçici hastane kurma düşüncesi pek 

gerçekleştirilemedi. Bu sağlık hizmeti genelde belediyeler içerisinde 

kurulan eczaneler ve buralarda istihdam edilen doktorlar kanalıyla 

halkın sıhhi ihtiyaçları karşılanmaya çalışıldı. Hastalıkla mücadelede 

belediyeler içerisinde oluşturulan sıhhiye birimleri oluşturuldu ve 

hastalık ile mücadelede belediye tabipleri, sıhhiye müfettişleri ve 

tathir memurları görev aldı. Belediye tabipleri tedavi edici hizmetler 

yanında koruyucu sağlık hizmetlerinde de görev yaptı.  Hastalıkla 

mücadele konusunda muhtelif malzeme ve ilaç uygulaması yapıldı. 

 
240 Hanzade Doğan, İnci Hot, vd, “Difteri Aşısı: Koruyucu Hekimlik Tarihinden Bir 

Örnek”, Cerrahpaşa Tıp Dergisi, S. 37, 2006, s. 111-112.   
241 İnci Hot, Sıhhiye Mecmuası’na Göre Ülkemizde Bulaşıcı Hastalıklar İle 

Mücadele,, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (Yayınlanmamış 

Doktora Tezi), İstanbul, 2001, s. 143. 
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(Hastalık alanlarını dezenfekte etmek için kullanılan pülverizatör, 

tebhir makinesi ve otoklâv makinesi gibi) Bunlardan pülverizatörler 

hastalık mahallindeki kötü havanın temizlenmesi için, tebhir (etüv) 

makineleri ise hastalık mahallindeki kişilerin giyim kuşam vs. 

kullandığı eşyaları dezenfekte etmek için kullanıldı. Tebhir makinesi 

bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanan kişilerin giysi ve eşyalarını 

basınçlı su buharı ile bu hastalıkların görüldüğü mekanları kimyasal 

maddeler ile dezenfekte edildi. Otoklâv makinesi ise hastalıkla 

mücadelede tebhir kadar etkili olmadı. Daha çok hastanelerde temizlik 

aletleri dezenfeksiyonunda kullanıldı242. 

Ülkemizde 1895 yılında ilk difteri serumu yapıldı. 1913 yılında 

Schick hassasiyet testi geliştirildi. 1923 yılında Ramon toksoid aşısı 

hazırlandı. Difteriye karşı aşılama uygulaması hastalığa yakalananlar 

ve ölenlerin sayısında azalma görülmedi. Bu sonuçlar karşısında 

Fransa, Polonya, Macaristan, Romanya gibi ülkelerde çocuklara 

mecburi aşı uygulaması getirildi. Difteri aşısı süt çocuğu çağında 

uygulamaya başlandı ve belirli aralıklar ile rapel dozu verilmek 

suretiyle 15 yaşına kadar devam edildi. Difteri hastalığına yakalanan 

hastaların sağlığına kavuşması için serum kullanıldı. Difteri vakasının 

görüldüğü yerlerde genel tedbirlere ilave olarak anatoksini ile aşı 

mücadelesi yapıldı. Ülkemizde difteri hastalığı büyük salgınlar 

halinde görülmediğinden yapılan aşı adeti oranı oldukça az oldu243. 

 
242 Zeynel Özlü, “Osmanlı Devleti’nde Difteri Hastalığı ve Koruyucu Sağlık 

Hizmetlerine Dair Bulgular 

(19. Yüzyıl Sonları ve 20. Yüzyıl Başlarında), Belleten, C. 81, S. 291, 2017, s. 419-

420.  
243 İnci Hot, age., s. 147-148. 
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Tablo 12: Difteri Aşısı Miktarı 

Yıl Birinci Aşı İkinci Aşı Üçüncü Aşı 

1930 13.047 10.358 8.878 

1931 743 688 424 

1932 2.891 2.800 2.760 

1933 4.000 2.985 2.088 

1934 14.505 13.965 11.097 

1935 22.356 13.782 8.291 

1936 1.233 1.233 1.233 

 

1926 yılında 12 devlet tarafından kabul edilen difteri serumunun imali 

ve kullanılması için gerekli olan sözleşmenin imzalanması için Paris 

büyük elçisine hükümet tarafından yetki verildi244. 1927 yılında 

dünyada difteriye yakalanan ve ölenlerin sayısı gittikçe artma eğilimi 

gösterdi. Ülkemizde de buna benzer bir gelişme izlendi245. Difteri 

mücadelesi için hastalığa yakalananları iyileştirmek için serum 

kullanıldı. 1927 yılında İngiltere hükümeti tarafından teklif edilen 

serumun kullanılması 1929 yılında kabul edildi. Son zamanlarda 

keşfedilen ve difteri toksininin zararı izale edilmiş bir şekli olan 

anatoksinin vücuda şırınga edilmesi ile difteriye karşı önlem 

alınmakla beraber difteri anatoksini ile aşı mücadelesi de yapıldı. Bu 

dönemde difteri hastalığı büyük oranda görülmediğinden dolayı aşı 

adeti de nispeten az oldu246.  

1929 tarihinde Konya’da difteri salgını gürüldü. Bir solunum yolu 

enfeksiyonu olan hastalık 15 yaş altında ciddi ölümlere sebep olması 

 
244 BCA, 030.10. 1/17.94.17. 
245Hanzade Doğan, İnci Hot, “Difteri Aşısı: Koruyucu Hekimlik Tarafından Bir 

Örnek”, Cerrahpaşa Tıp Dergisi, S. 37, 2006, s. 112.     
246 BCA, 030.10. 1/6.59.12. 
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üzerine, Sağlık Bakanlığı, artan vakalar karşısında derhal harekete 

geçerek çok miktarda serumun bölgeye intikalini sağladı. 1-16 yaş 

grubu çocuklar aşıları yapıldı. Aşılar yapılmış olmasına rağmen bir yıl 

sonra Konya’da hastalık yeniden ortaya çıktı. Bunun üzerine difteri 

anatoksini ile küçük mektep çocuklarn aşıları gerçekleştirildi. Bu 

dönemde İstanbul Yeşilköy ve Bakırköy semtlerinde difteri 

hastalığında hızlı bir artış gözlenlendi.  

Türkiye’de difteri aşısı ilk kez Konya ve İstanbul’da247üç doz şeklinde 

uygulandı. Konya’da Birinci Doz’da 7.897, ikinci dozda, 6.870 

üçüncü dozda 5.395 adet aşı yapıldı. Bu üç dozun uygulaması 

İstanbul’da da gerçekleşti. Birinci, ikinci, üçüncü dozda 3.488 adet aşı 

vuruldu248. 1930’lu yıllarda difteri toksoidi ile aktif immünizasyonun 

geliştirilmesi bu hastalıktan korunma için en önemli adımı 

oluşturularak rutin immünizasyonun başlamasını takiben hastalığın 

görülme sıklığında belirgin azalma görüldü249. Hükümet görülen 

lüzum üzerine 1933 yılında Enstitü Pastör mamulatından 7.000 şişe 

difteri ve 2.000 şişe tetanos serumu satın aldı250.  

1937 yılında Türkiye’de artan difteri vakaları ve hastalığın ağır 

seyreden vakalar haline dönüşmesi sistematik bir difteri aşısı tatbik 

edilmesine neden oldu. Difterinin büyük şehirlerde az veya çok 

münferit vakalar halinde kalıp epidemiler görülmediği sürece difteri 

 
247 Süleyman Tekir, “Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye’de Bulaşıcı Hastalıklar ile 

Mücadele (1923-1930), TAED, S. 65, 2019, s. 425.   
248 BCA, 490.1.0/1464.3.2. 
249 Uğur Kostakoğlu, Gürdal Yılmaz, “Difteri”, Klinik, S. 8, 2015, s. 2.      
250 BCA, 030.10. 1/33.2.2. 
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tehlikesine maruz bütün yaş gruplarının genel olarak sistamatik aşı 

uygulamasına gerek kalmadı.Türkiye’de sosyal şartlar gözönüne 

alınırsa köylü halkın tecrit edilmiş bir halde kalması sonucu difteri 

basilleri ile nadiren temas olundu. Bu durumda difteri tehlikesi 

oldukça düşük seviyede kaldı251. Ülkemizde difteri vakaları diğer 

Avrupa ülkelerinden az görüldüğü için aşı tatbikide nispeten az oldu. 

1930-1938 arasında 55.000 kişiye birinci ve nisbeten de ikinci, üçüncü 

aşılar yapıldı. 1931-1939 yılları arasında Türkiye’nin üç büyük kenti 

Ankara, İstanbul ve İzmir’de 1931’de 59, 1932’de 52, 1933’de 56, 

1934’de 33, 1935’de 70, 1936’da 98, 1937’de 48, 1938’de de 74 

olmak üzere toplam 490 kişi difteriden dolayı hayatını kaybetti252. 

6. Sari Sahaya İltihabı  

 

Beyin ve Omurilik zarlarının kıyhı iltihabından mütevellit bulaşıcı ve 

intani bir hastalık olarak görüldü. Sari Sahaya iltihabı bulaşıcı beyin 

hummasıydı. Sari sahaya iltihabının mikrobu 1886 tarihinde 

Vayhselbavm tarafından keşfedildi ve sırt üstü çevrilmiş kahve 

tanesinin içyüzü manzarasında bulunan bir menengokok’tu. Bu 

mikroplar oldukça nazik olduklarından kimyevi müessirlere karşı 

dirençleri azdı. Mikroplar havada uzun süre yaşayamaz ancak 

insanların burun ve boğazlarında yaşar ve ürerlerdi. Sari sahaya 

iltihabının inkişafından evvel hastalığa yakalananların burun ve 

boğazlarındaki mevat muhatiye de çok miktarda menegokok 

 
251 İnci Hot, age., s. 147-148. 
252 Murat Arpacı, “Türkiye’de Frengi İle Mücadele (1920-1950),  Toplum ve Bilim, 

S. 130, 2014, s.69. 
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bulunurdu. Hastalığa hazırlayan sebep; yaş, yorgunluk, üşüme, nezle, 

ruhi ve fikri yorgunluk olarak tespit edildi253. 

Sari Sahaya İltihabı, Birinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki 

Fransızların işgali dönemde Adana ve Mersin çevresinde görüldü.  

Önce Mersin ve Tarsus bölgesinde görülen hastalık daha sonra 

yayılarak Adana, Malatya, İzmir, Kayseri, İstanbul, Kastamonu, 

Manisa, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Antalya, Eskişehir, 

Konya, İçel, Aksaray, Bursa, Ankara, Muğla, Çankırı, Cebelibereket, 

Denizli, Diyarbakır, Siirt, Gaziantep, Edirne, Giresun, Beyazıt, 

Amasya, Çanakkale, Samsun, Sivas, Gümüşhane, Balıkesir Zonguldak 

gibi muhtelif yerlerde de vakalar tespit edildi254.  

Tablo 13: Yurdun Muhtelif Bölgelerinde Yapılan Menengokok Aşısı  

(1931-1937) 

 

 Birinci Aşı İkinci Aşı  Üçüncü Aşı 

1931 813 813 813 

1932 62.872 59.137 51.580 

1933 60.144 55.044 54.108 

1934 25.349 19.780 19.251 

1935 10.397 8.943 7.300 

1936 533 251 250 

1937 42.853 41.235 34.728 

 

1928 yılından itibaren Mersin ve Antep çevresinden başlayarak yavaş 

yavaş ülkenin muhtelif kısımlarında görülen sari sahaya iltihabı, 

mikrobunun hayati vasıfları ve epidemik hususiyetlerine binaen 

mücadelesi en zor hastalıklardan birisi oldu. Bu itibarla vekaletçe bu 

 
253 Dr. Mazhar, Bulaşıcı Beyin Humması, 1932, s. 1-2. 
254 BCA, 030.10. 1/177.221.4. 
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hastalığa karşı alınan tedbirler ve bilhassa tecrit ve portör aranılması 

gibi usuller tatbik edilmekle beraber hastalığın yayılmasını 

önleyebilmek için büyük bir çaba sarfedildi. Bazı muzadı taaffün 

maddelerin insanların burunlarına yerleşen mikroplara karşı etkili 

olduğu ve aynı zamanda bu maddelerin kullanılması, bu mikropların 

teneffüs yollarına yerleşmesine engel olduğu hakkında malum olan 

tecrübelere istinat edilerek çok kuvvetli bir muzadı taaffün olan 

tripaflavin maddesinden, bu yolda istifade edilmesi düşünüldü. Bu 

maddenin 1/250 oranında mahlulünden hastaların yanındakilerden 

başlamak üzere intan tehlikesine maruz olan yerlerdeki şahısların 

burunlarına sabah, akşam ikişer damla damlatılması şeklinde yapıldı. 

Uygulanan bu tedavinin büyük ölçüde başarılı olduğu görülerek 

yapılan tecrübelerden istifade edilerek menengokok mikrobuyla 

hususi bir aşının hazırlanıp hastalığın baş gösterdiği yerlerde mevcut 

tedbirlere ilaveten bu aşının uygulanmasına karar verildi. Ülkemizde 

aşı, elde edilen yirmiye yakın muhtelif mikrop çeşidi ile alışıla gelmiş 

usuller uygulandı255. 1929 yılında bulaşıcı hastalıklar ile mücadele 

edilmesi hususunda gerekli olan Epidiaskop, bir adet Mikroprojektion 

sappart ve 20 adet mikroskopun Almanya’nın Kain Zaiss 

fabrikasından 24.200 marka satın alınarak hastaların hizmetine 

sunuldu256. 

 

 

 

 
255 BCA, 030.10. 1/ 176.212.11, elf. 29-30. 
256 BCA, 030.10.01/4. 35.19. 
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Tablo 14: 1932 Yılı Ocak Ayında Görülen Sari Sahaya İltihabı Vakaları 

Vilayetler Ahalide Askerde Jandarmada Yekûn 

Hasta Vefat Hasta Vefat Hasta Vefat Hasta Vefat 

Adana 29 4 - - - - 29 4 

Amasya - - 1 - - - 1 - 

Ankara 2 - - - - - 2 - 

Aydın 2 - 2 - - - 4 - 

Balıkesir - - 4 1 - - 4 1 

C.Bereket 1 - - - - - 1 - 

Çanakkale - - - - 1 - 1 - 

Denizli  5 3 2 - - - 7 3 

Erzincan - - - - 1 - 1 - 

Eskişehir - - -- - - - 1 - 

Gaziantep 1 - - - - - 3 - 

Giresun 3 1 - - - - 3 1 

İstanbul 2 2 2 - - - 4 2 

İzmir 1 3 3 3 - - 4 6 

Konya 3 - - - - - 3 - 

Manisa 1 - - - - - 1 - 

Mersin 3 - 2 - - - 5 - 

Niğde 9 4 - - - - 9 - 

Siirt - - 1 - 2 - 3 4 

Yekûn 65 17 17 4 4 - 86 21 

 

1931 yılında bazı bölgelerde vuku bulan hastalık, kısmen sivil ve 

kısmen de askeri kesimde görüldü. Askerler arasından 8 kişide bu 

hastalık teşhis edildi. 1932 yılının ilk ayında toplam vaka adedi 43’e 

ulaştı. Vefat edenlerin oranı %40, %50 oranında gerçekleşti. 

Hastalığın Tarsus ve Mersin çevresinde görülmesi üzerine Emraz-ı 

Sariye Mütehassısı ve laboratuvarları bölgeye gönderildi ve hastalığın 

sebebini oluşturan kaynaklar ortadan kaldırıldı257. 

 

 
257 BCA, 030.10.1/177.221.4. 
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Tablo 15: 1932 Yılı Şubat Ayında Görülen Sari Sahaya İltihabı Vakaları 

Vilayetler Ahalide Askerde Yekûn 

Hasta Vefat Hasta Vefat Hasta Vefat 

İzmir 16 3 4 - 20 3 

Giresun 3 1 - - 3 1 

Ankara 7 1 1 - 8 1 

Adana 43 1 - - 43 1 

Niğde 36 10 - - 36 10 

Elazığ - - 2 - 2 - 

Gaziantep 4 1 - - 4 1 

Afyon 4 1 - - 4 1 

Aydın  3 - 3 - 6 - 

Mersin 8 4 1 - 9 4 

Denizli 10 4 1 1 11 5 

Tekirdağ - - 1 - 1 - 

Manisa 2 - - - 2 - 

Burdur 1 - 1 1 2 1 

Kütahya 1 - - - 1 - 

Van 1 - 1 - 2 - 

Erzincan  - - 11 5 11 5 

Isparta 1 - 1 - 2 - 

Antalya 1 - - - 1 - 

Sinop 1 - - - 1 - 

Samsun 3 2 - - 3 2 

Muş 2 1 - - 2 1 

Aksaray 11 - - - 11 - 

Kayseri 1 - - - 1 - 

İstanbul 2 - - - 2 - 

Konya 6 - 1 - 7 - 

 Yekûn 167 29 28 7 195 36 

 

1932 yılında kış mevsiminde meydana gelen grip istilasının yardımı 

ile ülkemizin çeşitli yerlerinde ocak ayında hasta sayısı 86, vefat eden 

hasta sayısı 21 olurken, şubat ayı hasta sayısı 195, vefat eden hasta 

sayısı 36 olarak tespit edildi. Özellikle Adana ve çevresinde vaka 

sayılarının artığı görüldü. Niğde’nin Bor kazasına bağlı Kemerhisar 
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köyü ile Aksaray vilayeti merkezine bağlı Ağaçlı köyünde birden 

fazla vaka ortaya çıktı. Bu iki köye derhal mütehassıs Bakteriyolog 

tabip gönderilerek hastaların tespiti ve tedavisi yapıldı. Aydın ve 

Adana vilayetlerinde hastalığa yakalanmış olan kişilere Menengokok 

aşısı uygulanmasına karar verildi. Ayrıca Erzincan’da meydana gelen 

vakalar üzerine okul, hastane ve toplu halde insan bulunduran yerlerde 

aşı uygulandı. Hastaların sürekli olarak takipleri yapılarak, salgının 

önlenmesi için her türlü tedbir alındı. 

7. Ankilostom  

 

Çengelli (kancalı) kurt adı verilen parazitlerin etken olduğu barsak 

paraziti hastalığıdır. Deriden kan damarlarına geçen kancalı kurtlar 

aracılığı ile akciğerlere ulaşır. Hastalık; nemli ve oksijenli toprakta 

gelişen yavru kancalı kurtlarla deri yoluyla bulaşır. Cilde giriş 

yerlerinde kaşıntılı bir kızarıklık görülür ve deriye giriş yerinde 

meydana gelen şişlik ve kaşıntı, genelde Necator americanus paraziti 

ile meydana gelir. Bu parazitler akciğerlere ulaştıklarında küçük hava 

yollarına giderek öksürüğe neden olur. Öksürük sırasında yukarı 

doğru çıkan larvalar yutularak sindirim sistemine geçer. Bu sayede 

ince barsaklara yerleşen larvalar gelişimlerini tamamlayarak yetişkin 

haline gelir ve larvalar dışkı ile dışarı çıkar. Larva topraktan intakt 

deriye nüfuz eder. Ayrıca sebze maddelerinin tüketilmesi de larvanın 

bulaşmasına neden olur258. Hastalığa yakalanan kişilerde zayıflık ve 

kansızlık meydana gelir. Ölümlere sebebiyet veren bir hastalıktır.   

 
258 https://www.medikalakademi.com.tr/kancali-kurt-hastaligi-belirtileri-tani-ve-

tedavisi/ 
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Sari hastalıklar arasında ankilostom mücadelesinin ayrı bir 

özelliği vardır. Bu parazit ülkemize Birinci Dünya Savaşı sırasında bir 

kısım doğu vilayetlerini işgal eden Rus ordusu tarafından getirildi. 

Hastalık Hopa ve çevresinde Birinci Dünya Savaşı’nda Rus işgalinde 

590 kişiye bulaştı. 1928 yılında Hopa ve çevresinde görülmesi 

üzerine, hasta olan kişiler üzerinde tetkikler yapıldı. Hastalığın mevcut 

olduğu anlaşılması üzerine Hopa’dan başlamak üzere Kemalpaşa, 

Arhavi ve Viçe nahiyeleri, Pazar kazasının Ardeşen ve Hemşin 

nahiyelerinde çalışmak için 1 doktor idaresinde 6 sıhhiye 

memurundan oluşan bir heyet gönderildi ve gerekli olan laboratuvar 

kuruldu. Bir çok kez, çeşitli yöntemler ile, bir çok yerde parazit 

taraması yapıldı. Bilimsel anlamda veriler ortaya konuldu. İlk bilimsel 

parazitoloji kitabı 1928 yılında İ.H. Çelebi tarafından, ‘İlmi 

Tüfeylat’adıyla yayınlandı. Yine aynı yazar tarafından  ilk bilimsel 

parazit taraması 80 dışkıda yapılarak, sonuçları, 1931 yılında 

açıklandı. Bu tarihe kadar ülkemizde, geniş kapsamlı araştırma 

yapılmamış, ancak tek tek olgu bildirileri yayınlanmıştı259. 1932 

yılında Ankilostom hastalığının bölgede yaygın bir şekilde devam 

etmesi sonucunda hükümetin ek tedbirler almasına neden oldu. Bu 

konuda uzman olan Emraz-ı Sariye tabipleri bölgeye gönderildi260.  

 

 

 

 

 
259 Hasan Çolak, “Türkiyede Barsak Parazitleri”, Mikrobiyoloji Bülteni, S. 13, 1979, 

s. 117.   
260 BCA, 030.10.1/9.15.16. 
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Tablo 16: Ankilostom Mücadelesi 

 Madde-i Gaita  

Muayenesi 

Müspet Tedavi Altına Alınan  

Hasta Sayısı 

1930 7.377 3.067 3.710 

1931 6.608 2.057 11.856 

1932 16.295 6.975 28.299 

Toplam 30.280 12.099 73.865 

 

Ankilostom hastalığından dolayı 1930’da 3.710, 1931’de 11.856 ve 

1932 yılında ise 28.299 hasta tedavi altına alındı. Hastalığın tespiti 

noktasında köyler tek tek gezilerek hastalar tespit edildi. Hükümet 

tarafından hastalığın önlenmesi için dağıtılan ilaçların başarılı bir 

şekilde halka ulaştırıması, halkta büyük bir memnuniyet yarattı. Hopa 

ve nahiyelerinden başka 1933 yılında Borçka kazasında da ankilostom 

tetkikleri yaptırıldı ve tespit edilen hastalar tedavi altına alındı. Doktor 

Ziya Bey, 4. ve 5. Tıp Kongrelerinde konu ile ilgili hazırlamış olduğu 

raporu bir bildiri ile açıkladı. Bildiride, bölgenin dağlık, ağaçlık, 

rutubetli olduğuna ve evlerinin birbirinden uzak vaziyette 

bulunduğuna, dışkının gübre olarak kullanıldığına, tarlalarda, 

yalınayak çalışıldığına dikkat çekerek bu şartlar altında arzu edildiği 

zaman insanları bulmanın, her istediğinde de muayene ve kontrol 

yaptırmanın ve bunu sürdürmenin zorluğuna dikkat çekti. Yapılan bu 

çalışma meyvelerini verdi. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâlet’inin 

emriyle ahalinin hastalık ve onun bulaşması hakkında aydınlatılması, 

dışkının tarlalarda gübre olarak kullanılmasının yasaklanması, 

olabildiğince fazla nüfusun dışkısının muayenesi ve enfeksiyonlu 

oranın %25’i geçtiği yerlerde ahalinin tedaviye tabi tutulması yoluna 

gidildi. Tedavi içi karbon tetraklorür kullanıldı. Bu mücadele sırasında 
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küçük çocuklar, gebe kadınlar, çok zayıf olanlar, köylerinde 

bulunmayanlar ve muhtelif sebepler ile ilaç içmeyenler tedaviye 

alınmadı. Tedavi süreci olumlu neticeler verdi ve hastaların 

mücadeleye destek vermeleri önemli ölçüde sağlandı261. 1930-1935 

yılı sonuna kadar yapılan hususi mücadele sonucunda bu hastalık izole 

edilecek dereceye kadar indirildi. Bu süre zarfında 100.000’den fazla 

gaita muayenesi yapıldı. 35.000 kadar müspet vaka görüldü ve 

150.000 kişiden fazla kişi tedavi altına alınarak tetraklor karbon 

verildi262. 

8. Kuduz  

 

Kuduz, insanlık tarihinin en eski zoonotik infeksiyonlarından birisi 

olan santral sinir sistemine özgü nörotrop bir virüs tarafından 

meydana getirilen akut bir ensefalittir. ‘Kuduz-rabies’ kelimesi 

Sanskritçe’de ‘vahşet yapmak’ anlamına gelen ‘rabbahs’ 

kelimesinden gelmektedir. Eski Mısır, Yunan ve Roma dönemlerinde 

hastalığın köpeklere özgü bir delilik ve doğa üstü güçlerle ilişkili 

olduğu düşünülmüştür. O dönemde kuduzdan bahsedilmiş olmasına 

rağmen insanlarda görüldüğüne dair bir bilgi mevcut değildir. 

Hayvanlardan insanlara geçen öldürücü ve en korkulan hastalık, çok 

eski tarihlerde itibaren bilinen, hayvanların ısırmaları sonucunda 

meydana gelmiştir. İnsanlığı korkulu rüyası olarak tarif edilen 

hastalığa karşı yapılan çalışmalar, her dönemde önemini korumak ile 

 
261 Ayten Arıkan, Milli Türk Tıp Kongreleri (1923-1968) ve Türkiye Sağlık 

Politikalarına Etkileri, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

(Yayınlanmamış Doktora Tezi),  İstanbul, 2005, s. 223. 
262 Ferudun Frik, age., s.13. 
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birlikte öldürücü nitelik taşıması ve toplumu tehdit eden boyutlara 

ulaşması yönüyle dikkat çekmiştir263. Kuduz hastalığı MÖ. 2300 

yılından beri bilinmektedir. Tarihte ilk olarak Tselsius yapıtlarında 

insanlarda görülen kuduzdan bahsedilmiştir. MS. I. yüzyılda Carnelius 

Celsus ‘su korkusu’ anlamına gelen ‘hidrofobi’ terimini bulmuş ve 

insan kuduz vakasını tarif etmiştir. Mısır papirüslerinde; İsrailliler, 

Hintliler, Yunanlılar ve Romalılara ait eserlerde bu hastalık yer 

almaktadır. Celcus ve Galenos’un hakkında bilgiler verdiği bu 

hastalığın, XIII. yüzyılda Doğu Avrupa ve Fransa’daki kurtlar 

arasında yaygın olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır. Celsus, 

hidrofobinin hayvanlardaki kuduz ile ilişkisini tanımlamış ve riskli 

hayvan ısırıklarında koruyucu bir önlem olarak yaranın kızgın demir 

ile dağlanmasını önermiştir. MS. 200 yıllarında Galen ise yara 

bölgesinin cerrahi rezeksiyonunun gerektiğini bildirmiştir264. Kuduz 

hastalığı konusunda Türkler tarafından da eserler yazılmıştır. Konyalı 

Hacı Paşa’nın XV. yüzyıl başında yazdığı ‘Müntahabı Şifâ’’dır. Hacı 

Paşa bu eserinde kuduz mikrobu bulaşmış insanda ortaya çıkan 

belirtileri, hastalığın geldiği safhaya göre kullanılmasını gerekli 

 
263 Zeynel Özlü, “Osmanlı’nın Son Yıllarında Köpek Dışındaki Bazı Hayvanlarda 

Kuduz Hastalığının Teşhisine Dair Bulgular”, Tarihsel Süreçte Anadolu’da Kuduz, 

Ankara, 2018, s. 277. 
264 İsmail Gönen, Türkiye’deki Hekimlerin Kuduz Hastalığıyla İlgili Bilgi ve 

Tutumlarınının Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 

İstanbul, 2010, s. 2-3. 
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gördüğü ilacı ayrıntılı biçimde tasvir etmiştir265. Hastalık ile ilgili 

bilimsel çalışmalar 19. yüzyılda başlamıştır.  

İlk kuduz salgını 18. yüzyılın başlarında İtalya’da görülmüştür. 1804 

yılında Zinke tavşanları ve tavukları kuduz bir köpeğin salyası ile 

enfekte etmiştir. Gruner ve Saim-Reifferscheidt 1813’te kuduz 

köpeğin salyasından normal bir köpeğe inokulasyonla kuduzun 

bulaştığını rapor etmiştir. Bu yapılan deneyler hastalığın infeksiyöz 

olduğunu göstermiş, başıboş köpeklerin yok edilmesi ve ev 

köpeklerinin karantinaya alınması ile kuduzun yok edilebileceği 

görüşü ortaya çıkmıştır. Kuduz ile ilgili olarak Pasteur ve arkadaşları 

kuduzla ilgili modern anlamda bilimsel çalışmalar başlatmıştır. 1854 

yılında Girolama Fracatoro bugün bildiğimiz anlamda kuduz 

hastalığının gerçek özelliklerini tedavisi olmayan yara olarak 

anlatmıştır. 1885 tarihinde bir köpek tarafından ısırılan çocuğun 

hayatı, tavşan omuriliğinden elde dilen canlı virüs aşısı ile aşılayarak, 

hasta ölümden kurtarılmıştır266.  

19. yüzyılda Batı’daki kuduz üzerine yapılan araştırmalar, hastalığın 

bulaşıcı ve salgın bir özellik taşıması, Osmanlı yöneticilerinin daha 

dikkatli hareket etmesine yol açtı. 1887 yılında Paris’te dünyanın ilk 

kuduz tedavi müessesesi kuruluşundan bir yıl sonra da bizde İstanbul 

Daülkelp Tedavihanesi (Kuduz Tedavi Müessesesi) açılarak kuduz 

 
265İrfan Elmacı, “Bilimsel ve Teknolojik Açıdan Osmanlı İmparatorluğu’nda XVIII. 

Yüzyıldan XIX. Yüzyıla Çiçek Aşısı ve Kuduz Aşısı”, Belleten, S.285, Ağustos, 

2015, s. 618. 
266 Zeynel Özlü, “Divan-ı Muhasebât Memuru Ahmed Nazmi’ya Göre Köpekte 

Kuduz ve Hastalıktan Korunma Yöntemleri”, Tarihsel Süreçte Anadolu’da Kuduz, 

Ankara, 2018, s. 206-208. 
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mücadelesine başlanıldı. Dr. Zoeros Paşa’ın 1886 yılında Louis 

Pasteur’ün labaratuvarlarının ziyaretinden sonra Osmanlı Devleti’nde 

Bakteriyoloji Ameliyathanesi olarak anılan Osmanlı Devleti’nin ilk 

kuduz labaratuvarının kurulması sağlandı267. İstanbul’da açılan bu 

laboratuvar,  Pasteur’ün kendi laboratuvarından sonra dünyada aynı 

maksatla açılan üçüncü laboratuvar oldu. Pasteur’ün kuduz aşısı 

keşfinden sonra Osmanlı Devleti, bilimsel çalışmalarda Batı’daki 

gelişmeleri takip etmeye başladı268. 1895 yılında saray mensubunun 

kuduz hastalığının, Hırka-i Şerif alayına sirayet edeceği yolundaki 

uyarıları üzerine müessese, Gülhane civarında Nişantaşı’na nakl 

edildi. 1900 yılında Zoeros Paşa’nın vefatından sonra Gülhane’ye 

taşındı. Tıbbiye mektebi Haydarpaşa’daki yeni binaya nakl edildikten 

sonra müessese için baytar mektebinin bulunduğu bina kullanıldı.  

Kuduz tedavisi uzun süre İstanbul’dan yapıldı ancak ulaşımdaki 

yetersizlikler ve ulaşım sıkıntısı dolayısıyla 1916 yılında Sivas’ta 

ikinci bir müessese Dr. Server Kamil Tokgöz’ün yardımları ile 

kuruldu269. Selanik, Erzincan, Şam gibi Osmanlı coğrafyasının çeşitli 

yerlerinde kuduz hastalığının tedavisi için hastaneler açıldı ve söz 

konusu illetle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü görüldü. 

Hükümet yetkilileri kuduz hastası olanların tedavi süreçlerini baştan 

 
267 Zeynel Özlü, Enver Demir, “Osmanlı’da Kuduz Tedavi Müessesesi Da’ül-kelb’in 

Fiziki Özellikler, Tarihsel Süreçte Anadolu’da Kuduz, Ankara, 2018, s. 170. 
268 İrfan Elmacı, “Bilimsel ve Teknolojik Açıdan Osmanlı İmparatorluğu’nda XVIII. 

Yüzyıldan XIX. Yüzyıla Çiçek Aşısı ve Kuduz Aşısı”, Belleten, C. LXXIX , 2015, 

s. 622. 
269 Stephan Baecher, “Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinden (Prof. Dr. E. Gotschlich) 

Türkiye’de Kuduz Aşısı Tatbikatı, Türk Hıfzıssıhha ve Tecrübi Biyoloji Mecmuası, 

C. 2, Ankara, 1940, s. 85. 
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sona takip ederek,  hastaların tedavileri için maddi yardımlar  sağladı. 

Toplumun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden kuduz hastalığına karşı 

koruyucu önlemlerin uygulanmasında büyük titizlik gösterdi. Alınan 

tedbirler arasında büyük tartışmaları beraberinde getiren kuduz 

hayvanların itlaf edilmesi de yer aldı. Döneme ilişkin çoğu resmi 

belge ve kayıtlar itlafın, kuduz olduğu kesinlikle anlaşılan hayvanlar 

için uygulandığını, ancak kimi zaman da kuduz şüphesinin, toplumun 

güvenliğini tehdit ettiği hallerde ve toplum sağlığını kontrol etmeyi 

güçleştirecek bir durum karşısında başvurulduğuna işaret edildi270. 

İnsanda nadir görülen fakat göründüğünde istisnasız ölümle 

sonuçlanan bu hastalık, ülkemizde önemini daima muhafaza etti. 

Pasteur’un sağlığında ve kendisi tarafından aşılanan tavşanlar ve  Dr. 

Zoeros Paşa tarafından yurda getirilen kuduz virüsü ile 1920 yılına 

kadar çalışmalar yürütüldü. 1920 yılında kurulan Sıhhiye ve 

Muavenet‐i İçtimaiye Vekâleti tarafından hazırlanan ilk bütçe 

tasarısında kurulması öngörülen kurumlar arasında Daülkelp 

Tedavihanesi yer aldı. 

Kuduz hastalığı Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde görülen bir hastalık 

oldu. İstanbul hükümeti, işgal yıllarında kentte bulunan daülkelp 

müessesesine gereken önemi vermedi. İstiklal Savaşı sırasında 

Anadolu’dan gelen hastalara karşı, İstanbul Hükümeti, Müessesinin 

ödeneğini kesmesi, yatarak tedavi gören hastaların tedavilerinde 

sıkıntıları ortaya çıkmasına neden oldu. TBMM döneminde 

 
270 Cihan Özgün, “Osmanlı Devleti’nin Son Zamanlarında Bir İlletle Yüzleşmek: 

Devletin Resmi Tutumu Bağlamında Dâü’l-Kelb (Kuduz Hastalığı)”, Tarih 

İncelemeleri Dergisi, S. XXXII, 2017, s. 524-526. 
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Anadolu’da kuduz hastalığı ile ilgili olarak, Ankara’da hastaların 

tedavisi ve aşı üretimi çalışmaları için Adana milletvekili Dr. Eşref 

Bey İstanbul’a gönderildi. Dr. Hayim Naum Bey tarafından kendisinin 

gizlice tedarik ettiği kuduz virüsü enjekte edilmiş bir tavşanla 

Ankara’ya döndü. Bu tavşanın taşıdığı kuduz virüsü sayesinde 

Anadolu’da kuduz aşısı üretildi271. 

Cumhuriyet’in ilanından sonra Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam 

tarafından ele alınan Kuduz ile ilgili Müessese, Şirkeci Demirkapı’dan 

alınarak Sıraselviler’de bulunan bir apartmana nakledildi ve burada 

hizmet verilmeye başlandı. Yurdun diğer yerlerinde meydana gelen 

ısırık vakaları ve bu vakaların tedavisi için uzun yollar katederek 

İstanbul’a gelmeleri büyük zorluklara ve bazen de yollarda feci 

ölümlere sebep olmaktaydı. Bundan dolayı 1925 yılında İstanbul’daki 

Kuduz Müessese’sine ek olarak Sivas, Erzurum ve 1926 yılında 

Diyarbakır’da birer müessese açıldı272. Diyarbakır’da açılmış olan 

hastane 25 yataktan ibaretti. Bu hastaneye Birinci Umumi Müfettişlik 

bölgesinde yer alan Diyarbakır, Urfa, Elazığ, Siirt, Muş, Van, 

Karaköse, Malatya, Antep illerinden gelen hastalara da hizmet 

verdi273. 

1927’de Konya ve 1930’da İzmir’de birer müessese açıldı. Ayrıca 

Temmuz 1932’den itibaren  Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha 

 
271 Süleyman Tekir, “Türkiye Cumhuriyeti’nde Kuduz İle Mücadele Çalışmaları”, 

Tarihsel Süreçte Anadolu’da Kuduz, Ankara, 2018, s. 310. 
272 BCA, 30.10.01/176.218.11, elf. 31-32. 
273 Akşam, 30 Ağustos 1934, s. 6. 
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Müessesi’nde tedaviye başlanıldı274. Bu tedavi merkezlerinden 

İstanbul’da bulunan kuruma sadece 1926 yılında 1.149 hasta başvuru 

yaptı275. Görülen ihtiyaç üzerine İstanbul’daki müessese  de 

Yenibahçe’de Evkaf tarafından hastane olmak üzere yapılan ve yarım 

kalan pavyonlardan birine nakl edilerek, yatak sayısı 100’e çıkarıldı. 

Ayrıca diğer illerde de yeni kuduz müesseselerinin açılması 

çalışmalarına başlanıldı276. Bir süre sonra Sivas ve Diyarbakır 

illerinde mütahassıs bulunmadığından dolayı bu illerdeki müesseseler 

kapatıldı ve Elazığ’da yeni bir müessese açıldı. Konya’da 20 yataklı 

kuduz tedavi merkezi sadece Konya ilindeki kuduz hastalığına 

yakalanan hastaların yanında aynı zamanda komşu iller, Niğde, Isparta 

ve Burdur’dan gelen hastalara da hizmet verdi277. Hastane de toplam 

bir yıl içerisinde 1.250 hastanın tedavisi yapıldı278.  

1929 yılında Türkiye genelinde 1.041 kuduz vakası tespit edildi.  Bu 

hastaların 670’i erkek, 371’i ise kadınlar oluşturdu. Bu yıl içerisinde 

kuduza yakalanan 4 kişi kudurarak hayatını kaybetti279. 1930 yılında 

kabul edilen 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanunu, tüm salgın hastalıklarda 

olduğu gibi Kuduz ile de ilgili önemli düzenlemeleri beraberinde 

getirdi. Bu kanunun 57. maddesinde kudurmuş veya kuduz  şüphesi 

taşıyan bir hayvan ile ısırılanlar, kuduz olan hastalar ve kuduzdan 

 
274Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl, 1973, s. 89. 
275Zeynel Özlü, Enver Demir, “Cumhuriyet Dönemi Sosyal ve Ekonomi Tarihi 

Yazımında Muharrerât-ı Umûmiye-İ Belediye Mecmualarının Rolü”, Tarih Yazımı 

Üzerine II, Ankara, 2018, s. 121. 
276 BCA, 30.10.01/176.218.11, elf. 31-32. 
277 Süleyman Tekir, “Türkiye Cumhuriyeti’nde Kuduz İle Mücadele Çalışmaları”, 

Tarihsel Süreçte Anadolu’da Kuduz, Ankara, 2018, s. 311. 
278 Ulus, 28 Ekim 1938, s. 4. 
279 Cumhuriyet, 28 Nisan 1931, s.2, Vakit, 28 Nisan 1931, s. 2. 
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ölenlerin ihbar edilmeleri zorunlu hale getirildi. 58. maddede kuduz 

hastalarının doktor tarafından teşhisi yapıldıktan sonra 24 saat 

içerisinde sıhhiye dairelerine, hükümet veya belediye tabipliklerine, 

bunların bulunmadığı yerlerde ise polis ve jandarma karakollarına 

hastaların isim ve adresleri bildirilmeleri istenildi. 75. madde de kuduz 

olan veya kudurmuş olduğundan şüphe edilen hayvanlar tarafından 

ısırılmış olan kişiler vakit kaybetmeden, en yakın kuduz tedavi 

müesesesine gönderilmesi belirtildi. Bu kişilerden fakir olanların yol 

masrafları belediye veya köy sandıkları tarafından karşılandı. 

Sandıklarda para olmadığı takdirde masraflar, Özel İdare tarafından 

karşılanması sağlandı. 96. madde de ise kuduz aşısının hazırlanması 

ve uygulanması ile görevli müeesseseler, Sıhhat  ve İçtimai Muavenet 

Vekaleti’nce veya onun müsaadesi altında açılan resmi kurumlar 

tarafından yapıldı.  

Kuduz aşısı ile ilgili olarak 9 Ağustos 1931 tarihinde 517 maddeden 

oluşan Hayvan Sağlık Zabıtası Nizamnamesi ile Kuduz Taşıyıcısı 

veya Şüphelisi Hayvanlara Yapılacak Muameleye yönelik 

düzenlemeler yapıldı. Düzenlemenin 14. maddesi, kuduza yönelikti. 

376. madde kuduz şüphelisi hayvanların tazminat ödemeksizin itlaf 

edilmesi, 377. Madde kuduz şüphelisi hayvanların ihbarının zorunlu 

hale getirilmesi ve 378. Madde de kuduz şüphelisi bir hayvanın  bir 

insanı ısırdığı zaman öldürülmesinin yasaklanması oldu. Diğer 

maddelerde ise köpeklerin sevki ve tecridi sırasında uygulanacak 

usuller yeniden düzenlendi280. Ankara’da yapılan merkez hıfzıssıhha 

 
280 Söleyman Tekir, agm., s. 316-317. 
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müessesesi inşaat ve tesisatı ilerledikçe burada da kuduz tedavisi 

yapılmaya başlanıldı. 1932 yılından itibaren hasta kabulüne 

başlandı281. 

Türkiye’deki kuduz tedavi merkezlerinde Pasteur’un klasik aşısı 

üretimin yanında Ankara dışındaki merkezlerde de Höhyes-Philipps 

tipi aşı ve Merkez Hıfzıssıhha’da fenollü aşı üretildi. Yapılan bu 

başarılı çalışmaların sonucunda 1932 yılında aşı üretimine başlanıldı. 

Beşbuçuk ay içerisinde 79 kişiye bu müessesede bu usulle aşı yapıldı. 

Yapılan bu aşılar sonucunda hastalarda herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. 

Amerika ve Avrupa’da uygulanan kuduz aşısının tüm ülkenin her 

yerinde tabipler tarafından uygulanmasına 1933 yılında Türkiye’de de 

geçildi. 26 kuduz tedavi istasyonuna aşı sevkine başlanıldı282.  

 

Tablo 17: Kuduz Tedavisi Gören Hasta Sayısı 

  1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 

İstanbul Müracaat  1.871 1.095 1.935 1.130 1.035 1.049 1.280 2.096 

Vefat  5 3 8 2 2 7 2 8 

Sivas Müracaat  117 106 58 32 79 72 56 150 

Vefat  0 0 2 0 1 1 2 5 

Diyarbakır Müracaat  - 4 35 22 19 29 36 72 

Vefat  - 0 2 0 0 0 0 1 

Konya  Müracaat  - - 70 149 33 81 66 38 

Vefat  - - 2 1 1 0 1 0 

İzmir Müracaat  - - - - - 232 270 336 

Vefat  - - - - - 1 2 1 

 

 
281 BCA, 30.10.01/176.218.11, elf. 34-35. 
282 Abdülkadir Çilesiz, “Türkiye’de Semple Usulü İle Kuduz Aşısı Tatbikatı ve 16 

Senelik (1932-1948) Neticeleri”, Türk İjiyen ve Tecrübi Biyoloji Dergisi, C. 9, S. 2, 

Ankara, 1949, s. 29. 
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Kuduz hastalığının kendisine özel durumu gözönüne alınarak bir 

taraftan insanlara kuduz aşılayan mikrop taşıyıcı kedi, köpek, kurt, 

çakal, tilki, porsuk gibi yabani hayvanların imhası yoluna gidildi. 

1932 yılının ilk 9 ayında 64.716 köpek öldürüldü. Kuduz şüpheli 

hayvanlar tarafından ısırılanların  da kısa bir süre içerisinde ve 

kolayca tedavi altına alınabilmeleri  için 1933 yılında yurdun 26 

yerinde Kuduz Aşısı İstasyonu açıldı. Bu istasyon sayıları her yıl daha 

artırılarak sayı 530’a çıkarıldı. Bu istasyonların yalnız 284’ü devamlı 

olarak hizmet verdi. Herhangi bir kuduz şüphesi  veya kuduz 

vakasının çıkması durumunda gerekli tedaviler sağlandı. Bu 

istasyonlar için Sempl Usulü ile Kuduz Aşısı Yönergesi, teknik 

gelişmeler gözönünde bulundurularak revizyona tabi tutuldu. İl ve 

ilçeler seviyesinde kurulan Hıfzıssıhha komisyonlarında ve Çevre 

Sağlığı Komiteleri’nde, mahalli sağlık sorunları yanında kuduzla ilgili 

gerekli tedbirler alındı. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha 

Enstitüsü’nde pratisyen hekimlere açılan ve bir hafta süren kuduz aşısı 

kursları, bakteriyolugu bulunan devlet hastanelerinde teşmil edildi ve 

bu kurslara daha çok hükümet, sağlık ocağı, belediye ve sağlık 

merkezi tabiplerinin katılması sağlandı. 

1933-1934 tarihlerinde kuduz hastaları için hazırlanan aşılarda ısırılan 

insanlara %2 oranında virüs bulunan aşı uygulandı. Tedavi süresi 14 

ile 20 gün arasında oldu. Tedavi gören hastalara 560-600 mg aşı 

yapıldı. 1935 yılında aşı içerisindeki virüs  miktarı %3’e yükseltildi. 

14-20 gün arasında tedavi uygulanan hastalara 840-2400 mg arasında 

aşı yapıldı. 1933-1935 yılları arasında Ankara’da üretilen Semple tipi 
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aşı 2.989 kuduz şüphelisine uygulandı. Bu kişilerden sadece 10’u 

hayatını kaybetti. Ölüm oranı %0.33’lerde kaldı283. 100 yataklı olarak 

kurulmuş bulunan İstanbul Kuduz Tedavi Müeessesesi, 1937 yılından 

sonra her il merkezinde bir kuduz tedavi istasyonun açılması üzerine 

müracaat eden hasta sayısının azalması karşısında yatak kadrosu 50’ye 

indirildi. 1925-1940 yılları arasında ülkemizde 1925 yılında 5, 1930 

yılında 11, 1935 yılında 31 ve 1940 yılında 13 ölüm vakası görüldü284. 

1938 yılına kadar 32.000’den fazla insana kuduz aşısı uygulandı. 

1920-1938 yılları arasında tüm salgın hastalıklarda olduğu gibi kuduz 

hastalığı ile de tüm imkanlar seferber edilerek önemli derecede başarı 

sağlandı. 

9. Amipli Dizanteri  

Amipli dizanteri, dizanteri amipi denilen mikrobun yaptığı kanlı 

balgamlı bir ishaldir. Hastalık en çok kalın bağırsakta iltihap ve 

yaralar yapmaktadır285. Amebiyazis kalın bağırsağın paraziter bir 

hastalığıdır. Amipler temiz olmayan gıdalar ve sular ile ağızdan 

bulaşır. Mideden barsaklara geçer ve oradan gelişerek kalın barsak 

duvarına yerleşir. Hastalık kirli gıda ve sular ile bulaşır. Dizanteri 

basilinin taşıyıcı ve üretici kaynağı insandır. Özellikle temizlik 

koşullarının kötü olduğu, sanitasyon ve gıda hijyenine uyulmayan, el 

yıkama alışkanlığının yada imkanının düşük olduğu bölgelerde 

amebiyazis salgınları sık görülür. 

 
283 Süleyman Tekir, agm., s. 318. 
284 Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl, 1973, s. 90-91. 
285 Nevres Baykan, Dizanteri, Ankara, 1965, s. 6. 
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Kanlı balgamlı ishaller olarak seyreden amipli dizanteri, ilk defa 

Councilman ve Le Feleur tarafından dile getirildi. 1893 yılında da 

Qincke ve Ross amipli dizanteri dışkısının diğer dizanterilerden ayrı 

olarak karakterini tarif etti. Hastalık dünyanın her tarafında özellikle 

Tropik ve Subtropik bölgelerde daha fazla görüldü. I. Dünya Savaşı 

yıllarında Mısır’daki kamplarda kalan esirler aracılığı ile ülkemizde 

yaygınlık göstermek suretiyle ortaya çıktı286. Amipli Dizanteri 

özellikle büyük yerleşim yerlerindeki lağımlardan kaynaklandı. İnsan 

dışkısının gübre olarak kullanılması, suların lağımlar ile kirlenmesi ve 

sinekler aracılığı ile insanlar üzerinde bulaşıcı oldu. Mütareke 

döneminde özellikle İstanbul’da bulunan Ermeniler arasında görüldü. 

Dizanteriden dolayı 1920, 1921 ve 1922 yılında onlarca Ermeni 

vatandaşı bu hastalıktan dolayı ölüm ile karşı karşıya geldi. Bilhassa 

1920 yılında Ermeniler arasında dizanteriden 9’u erkek, 4’ü kadın 

olmak üzere toplam 13 kişi hayatını kaybetti. Salgının artması 

karşısında bazı tedbirler alındı. Tıp Fakültesi Memalik-i Harre 

Hastalıkları Muallimi Said Cemil, 1921 yılının Haziran başlarından 

1922 yılı Ocak başlarına kadar ki dönemde, Haydarpaşa 

Hastanesi’ndeki servisi ve diğer tedavi merkezlerinde 40 amipli 

dizanteri hastasının tedavi edildiğini açıkladı. Yapılan bu ve benzeri 

müdahalelere rağmen dizanteriden 1921 yılında 67 kişi hayatını 

kaybetti287. 

 
286 İnci Hot, Sıhhiye Mecmuasına Göre Ülkemizde Bulaşıcı Hastalıklar ile Mücadele 

(1913-1996), İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü, (Doktora Tezi), 

İstanbul, 2001, s. 216. 
287 Abdullah Lüleci, “Mütareke Döneminde İstanbul’da Ermeniler Arasında Görülen 

Salgın Hastalıklar (1918-1922)”, History Studies, Volume 6, Issue 4, 2014, s. 138. 



 

150 | Doç. Dr. Metin KOPAR 

 

Cumhuriyet’in kuruluş döneminde güney vilayetlerimizde amipli 

dizanteri hastalığı tespit edildi. Bu hastalığın önlenmesi noktasında 

ilaç tedavisi mümkün olmakla beraber ilacın pahalı olması halkın ilacı 

alamamasına neden oldu. Ortaya çıkan bu durum üzerine ilaçlar 

bedava devlet tarafından karşılandı. Hastalığın görüldüğü Antalya, 

İçel, Adana ve diğer güney illerine tabipler gönderildi. 1925-1926 

yıllarında İstanbul ve Sivas’ta bulunan hıfzıssıhha kuruluşlarında 

yeterli miktarda aşı üretildi ve artık dışardan aşı alınmasına  gerek 

kalmadı. 1926 yılının ilk dokuz ayında 60 kg. dizanteri serumu 

üretilerek, Anadolu’nun  çeşitli bölgelerine dağıtıldı288.  

10. Sıtma  

 

Sıcak ülkelerde her zaman görülen sıtma tarih boyunca sözü edilen ve 

uygarlıkların yıkılmasında rol oynayan sosyal bir hastalık oldu. Tıbbın 

babası Hippocrates, çeşitli sıtma nöbetlerini tarif ederek, yaz ve 

sonbahar aylarında çoğalan bu hastalığın nedenini bataklıklar olarak 

belirtmişti. İtalya’da görülen ve milattan önce 200’lü yıllarda 

aralıklarla gelen ateş ve bataklıklar arasında ilişki kuran farklı 

isimlerle anıldı. Bu ateş sıcak havanın etkisi ile bataklıklardan çıkan 

buhardan kaynaklandığı düşünülerek hastalık, İtalyanlar tarafından 

kötü hava anlamına gelen ‘malaria’ olarak isimlendirildi. Sıtmanın 

etkeninin bir parazit olduğu 19. yüzyılda, anofel cinsi sivrisinekler ile 

bulaştığı 20. yüzyılda saptandı289. İnsanlık tarihi içinde milattan önce 

 
288 TBMM Zabıt Ceridesi, D. 2, C. 31, 1927, s. 72-73. 
289 Merve Kurnaz, “Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Sıtma 

Mücadelesi”, 100. Yılında Millî Mücadelede Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Bildiri 

Özetleri Kitabı, 21 Kasım 2019, s. 23. 
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var olmuş medeniyetlerin kayıtlarında hastalığın tipik belirtisi üşüme, 

titreme, ateş, baş ağrısı, dalak büyüklüğü olarak bahsedildi290.   

Hastalığın önlenmesi için çeşitli tedaviler uygulandı. Kinin hastalığın 

önlenmesinde etkili oldu. Avrupa’da 17. yüzyıl sonlarında sıtmaya 

karşı kullanılmaya başlanan kinin, Osmanlı Devleti’nde Bursalı Ali 

Münşi’nin 1732 yılında kaleme aldığı ‘Risâle-i Haysiyet-i Kınakına’ 

adlı eseriyle tanındı. 1857 yılından itibaren sıtma ile ilgili sorunlar, 

Cemiyet-i Tıbbiye-i Şâhâne ve Tıbbiye tarafından daha etraflı bir 

şekilde incelendi. Sıtma, tek hücreli asalakların, insanın karaciğer 

hücrelerine ve alyuvarlarına girerek üremesi ile ortaya çıkan ateşli 

hastalıklardandı. Sıtma bazı ülkelerde ‘tropik hastalık’ veya ‘güney 

hastalığı’ olarak bilinirken, Osmanlı Devleti’nin son ve 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında ‘köylü hastalığı’ olarak ifade edildi. 

Antik Çağ’dan  bu yana halkın baş belası olarak ifade edilen bir 

hastalık olarak sayıldı. Ülkemizinde de çok eski zamandan beri tarihi 

bir afet olarak kabul edildi. Savaş, sosyal karışıklıklar, ekonomik 

çöküntüler gibi elverişsiz faktörlerin hüküm sürdüğü zamanlarda 

daima alevlenerek Frikya ve Lidya gibi uygarlıkların yıkılmasına ve 

nesillerin sönmesine dahi sebep oldu. Büyük İskender’in bile 

malaryadan dolayı öldüğü söylendi. Antik Efes kentinin önündeki 

liman dolup bataklık halini alınca, üreyen sivrisineklerin bulaştırdığı 

sıtma ile yok olduğu ifade edildi291. 

 
290 Rafet Ahmet Pek, Sıtma, Adana, 1945, s. 5. 
291 Aydın Ayhan, “Seferberlik Yıllarında Sıtma Yüzünden Yarım Bırakılan Garip 

Bir Teşebbüs: Kapıdağı Barzahı’nin Açılış Çalışmaları”, Tıp Tarihi Araştırmaları, 

S. 17, İstanbul, 2011, s. 74. 
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Sıtma, savaş zamanlarında önemli sağlık sorunlarındandı. Balkan 

Savaşları ve ardından gelen Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı 

Devleti sıtma hastalığının derin etkisi altında kaldı. Savaş, Osmanlı 

Devleti’nin salgına karşı tedbirler almasında güçlükler yaşanmasına 

yol açtı. 1914-1918 yılları arasında devam eden savaş nedeni ile mali 

anlamdaki yetersizlikler sivil halka hem sosyal hem de tıbbi yardımın 

ulaşmasına engel oldu. Mevcut nüfusun dörtte üçü sıtma hastalığına 

maruz kaldı. Dört yıl içinde sıtma hastalığına yakalanan hastalar, 

Samsun’da %70, Ordu’da %50, Toros tünellerinde çalışan işçilerde 

%50, Söke’de %44 ve İstiklal Savaşı’nda çarpışan askerlerde ise bu 

oran %40’olarak gerçekleşti292.  

Hastalığın artışı karşısında Osmanlı Devleti, 1910 yılında çıkardığı 

‘Pirinç Ziraatı Kanunnamesi’ ile sıtmayı önlemeye yönelik ilk adımı 

attı. Çıkarılan bu kanunname ile yerleşim yerlerinin çeltik tarlalarına 

belirli mesafelerde kurulmasına dair kararlar alındı. Hastalığın 

önlenmesi için 1913 yılında çıkarılan bir tüzük ile halka parasız kinin 

dağıtımına başlanıldı. Birinci Dünya Savaşı ile birlikte sıtma ile 

mücadele zorluklar görüldü. Özellikle orduda 1914-1918 yılları 

arasında 451.803 askerin sıtma hastalığına yakalandığı ve bu 

hastaların 23.359’u hayatını kaybetti. Artan sıtma vakaları karşısında 

Samsun ve çevresi Türkiye’de bilimsel anlamda incelenen ilk bölge 

oldu. Bafra ve Çarşamba’da geniş kapsamlı tetkikler yapılarak 

buralarda sıtmanın yayılma nisbeti tespit edildi. 

 
292 Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl, 1973, s. 101. 
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Tablo 18: Samsun ve Çevresindeki Köylerle Bafra’da Yapılan Kan Tetkikatı 

Cetveli293 

Kasaba ve 

Köyler 

Muayne Edilen Kan Adedi Plazmodi Müspet Endeks 

Çocuk Büyük Toplam Çocuk Büyük Toplam Çocuk Büyük Toplam 

Samsun 896 5347 6443 555 4156 4717 61 75 73 

Bafra 120 250 370 89 100 189 74 40 51 

Derecik 40 40 80 10 12 22 25 30 27 

Çivril 17 73 90 11 41 52 65 56 58 

Koymat 9 61 70 7 45 52 77 73 74 

Fedamut 6 44 50 4 21 25 66 48 50 

Dereler 32 38 70 26 21 47 81 55 67 

 Tepecik 5 30 85 3 22 25 60 73 71 

Sediciye 7 40 47 5 25 30 70 62 64 

Çırakman 35 50 85 21 36 57 60 72 67 

Tekkeköy 25 125 150 12 0 72 48 48 48 

Koruluk 5 25 30 3 13 16 60 52 53 

Kırau 7 33 40 3 22 25 43 67 62 

Toplam 1204 6356 7560 749 4577 5326 62 72 70 

 

1917 yılında III. Ordu Sağlık Heyetinden Miralay Tevfik Salim 

Bey’in Yeşilırmak ve Kızılırmak deltası ve çevresinde yaptığı çalışma 

da kan endeksi, Ordu’da %68,5, Çarşamba’da %66, Samsun’da %72 

ve Bafra’da %64 olarak tespit edildi294. Özellikle Savaş bitiminde 

Hicaz, Irak ve diğer sıcak bölgelerden dönen askerlerimiz, sıtmanın 

yayılmasını daha da hızlandırdı. Sıtma ülkemizin büyük bir kısmına 

yerleşti. Bu yerler Türkiye'nin en güzel, en kıymetli, en çok mahsul 

veren ve en çok nüfuslu yerlerdi. Sahillerimizdeki irili ufaklı bütün 

nehir ve ırmakların mansapları ve mesîrlerinde umumiyetle sıtma 

görüldü. Buralarda yapılan tetkikatta sıtmanın büyük bir şiddetle 

hüküm sürdüğü ve hatta bazı yerlerde halkın %90’nı sıtmaya 

yakalandı. Karadeniz sahilinde Çarşamba ve havalisinde 1917 de 

 
293 Muhiddin Erel, Sıtma ve Sıtma Savaşı, İstanbul, 1944, s. 203. 
294 Fatih Tuğluoğlu, “Türkiye’de Sıtma Mücadelesi (1924-1950)”, Türkiye 

Parazitoloji Dergisi, S. 32, 2008, s. 353-354. 
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yapılan tetkikat sonucunda, sıtma mıntıkasında 23 köyde 945 hanenin 

on yıl içinde ¼’nün yok olduğu ortaya çıktı295.  

 

Tablo 19: 1917 ‘de Üçüncü Ordu Mıntıkasında Yapılan Tetkikatta: 

 Muayene 

edilen kan 

adedi 

Sıtma Tüfeyli 

Bulunanları 

Adedi 

Kan Muayenesine 

Göre Sıtmalıların 

Sayısı 

Ordu 5.972 2.992 %50 

Giresun  2.556 486 %19 

Samsun 7.560 5.326 %70 

 

1920’li yıllar Türk milleti açısından oldukça zor geçen yıllardı. 

Kurtuluş Savaşı ve onu izleyen yeniden yapılanma döneminde Türk 

ulusu birçok zorlukla karşı karşıya kaldı. Askeri ve ekonomik sorunlar 

bunların başında geldi. Bu sorunların yanında sağlığı da saymak yanlış 

olmazdı. Nitekim; sıtmanın yaygınlığı nedeniyle tarladaki mahsul 

toplanamamış ve cepheye yeterli miktarda gıda ikmali 

yapılamamıştı296. Bir taraftan ülkeyi işgal etmek isteyen emperyalist 

devletler ile mücadele ederken diğer taraftan ülkeyi kasıp kavuran 

bulaşıcı hastalıklar ile mücadele edildi. Bulaşıcı hastalıklardan sıtma 

özellikle bulaşıcı hastalıkların başında geldi. Sıtma köyleri ölüm 

alanları haline getirirken, Anadolu’da yaşayan binlerce, on binlerce 

insan sıtma yüzünden büyük sıkıntılar yaşadı. Tüten bacaların yerine, 

ölüm sessizliği kapladı297.  

 
295 TBMM Zabıt Ceridesi, D. 2, C. 24, 1926, s. 16-18. 
296 Recep Akdur, Sıtma Eğitim Notları, Ankara, 1997, s. 3. 
297 Fahrettin Kerim, “Cumhuriyet Devrinde Sıhhi Tekâmül ve İnkişafımız”, Yeni 

Türk, S. 11-14, Ekim 1933, s. 1093. 
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Kurtuluş Savaşı sırasında askerler arasında sıtma oranı %40, halk 

arasında yaklaşık %50 düzeyindeydi. Bu oran sahil bölgelerinde 

%90’a ulaşıyordu298. 1921 yılında Hıfzıssıhha Umumiye Müdürü 

Ekrem Halil Bey’in hazırlamış olduğu raporda; nüfusu 200.000 olarak 

tahmin edilen Antalya bölgesinde sıtma vakalarının 172.000 olduğu, 

Burdur, Söke bölgesinde sağlık sorunları ile hastaneye gelen 

hastaların %70’nin bu hastalığa yakalandığı tespit edildi299. 

Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde sıtma hastalığının getirmiş olduğu 

insan kayıpları, savaş döneminde verilen kayıplardan daha fazla oldu. 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında nüfus oldukça düşüktü, geniş topraklara 

rağmen, onu işleyecek, üretim yapacak yeterli insan gücü 

bulunmamaktaydı. Bu durum o dönem Türkiye’sin de ekonomik ve 

toplumsal gelişmenin geleceği açısında engel olarak görüldü. Sıtma 

bütün Anadolu’da yayıldı. Türk köylüsünü kasıp kavurarak çok sayıda 

ölümlere sebep oldu. Anadolu’nun sahip olmuş olduğu coğrafi konum 

özellikle bataklıklar ve sulak araziler sıtma hastalığına davetiye 

çıkarıyordu. Ülkenin en verimli ve yüksek sayıda nüfus barındıran 

bölgeler sıtma hastalığı ile karşı karşıya kaldı300. Sıtma hayli 

yaygınlaşmış, bir karabasan gibi ülkenin üzerine çökmüştü. Sıtmanın 

yayılışının önlenmesi için çeşitli arayışlar başladı. Konu Meclisin de 

gündemini oluşturdu. Mecliste konu ile ilgili olarak çalışmalar yapıldı. 

Şubat 1921 tarihinde Kırşehir mebusu Sadık Bey, Türkiye Büyük 

 
298 BCA, 30.10.01/177.219.4. 
299 Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl, 1973, s. 103. 
300 Söleyman Tekir, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Türkiye’de Sıtma ile Mücadele 

Faaliyetleri (1923-1930)”, Tarihsel Süreçte Anadolu’da Sıtma, Ankara, 2017, s. 397-

398. 
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Millet Meclisi’ne Çarşamba ilçesindeki Kör Irmak bataklığının 

kurutulması için ek ödenek sağlanması hususunda Meclis’e soru 

önergesi ve kanun teklifi verdi. Kasım 1921 tarihinde Konya mebusu 

Kazım Hüsnü Bey, Konya ovasının sulanması için yapılan su 

kanallarının bozulması, akan sulardan bataklıkların oluştuğu ve bu 

bataklıkların oluşması ile ilgili olarak sıtma vakalarının artığını 

belirterek, Sıhhiye Vekaleti’nin bu konuda ne gibi tedbirler alındığı 

konusunda soru önergesi verdi301. 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında ciddi saha ve alan araştırmaları 

yapılmadığı için hastalığın ne boyutlarda olduğu da bilinmiyordu. 

Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Bey, sıtma hastalığının %30’dan 

%50’ye kadar değişen oranlarda görüldüğünü tahmin ettiğini 

belirtiyordu. Ülke genelinde hastalık ile ilgili bir çalışma 

yapılmamıştı. Sıtmalı sayısı kesin olarak bilinmiyordu. Ülkenin her 

noktasında sıtma aynı oranda görülmüyordu. Bu durum hastalık ile 

mücadeleyi zorlaştırıyordu302. Sıtmanın böylesine bir toplumsal 

öneme sahip olması, Cumhuriyet hükümetlerinin öncelikle ele aldığı 

tedbirlerin başında sıtma kontrol programının yapılması oldu. Sıtma 

ile mücadele konusu, ciddi bir şekilde ele alınmaya çalışıldı. Mustafa 

Kemal, Millet meclisinin dördüncü çalışma yılı açılış söylevinde sıtma 

salgınlarına karşı yapılması zorunlu olan sıtma savaşını ilk kez dile 

getirdi. Yıllardan beri başlaması hayal edilen girişimin resmi ağızdan 

ilk kez dile getirilişi oldukça dikkat çekti;  

 
301 Meliha Özpekcan, age., s. 87. 
302 Süleyman Tekir, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Türkiye’de Sıtma ile Mücadele 

Faaliyetleri (1923-1930), Tarihsel Süreçte Anadolu’da Sıtma, Ankara, 2017, s. 405-

406. 
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Sıtma hastalığının kökünden halledilmesi için tek çare olan kurutma ve arazi 

ıslahı sorununa, şehir ve köylerin sağlıklarının korunmasının şartlarının 

ıslah ve tamamlanmasına tabii şartlara döner  dönmez  başlamak,  

bayındırlık  ve  sağlık hususundaki  en  zorunlu  ve  önemli  icraatımız 

olacaktır303.  

Sıtmanın Türkiye’nin başına bela olduğu, bu hastalık ile mücadele 

etmek  ülkenin en verimli çalışmalarından birisini teşkil edeceğini 

belirtti. Sıtma salgınlarına karşı alınacak önlemler ve nasıl olması 

gerektiği açık bir şekilde anlattı. Söylevde, sağlık alanında geçmiş bir 

yılın muhasebesi yapılırken sıtma hastalarına olanaklar elverdiği 

ölçüde parasız kinin dağıtılacağına değindi. Özellikle sıtma ile 

mücadelede ilacın yeterli olmadığını asıl olan yegane çarenin 

bataklıkların kurutulmasıydı. Ayrıca  yaşam sürecinin uzatılabilmesi 

için insan bedeninin gereksinim duyduğu sağlık koşullarının yerine 

getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu dile getirdi. Salgın hastalıklar 

mecliste bulunan milletvekilleri tarafından da tartışıldı. 1923 yılında 

Bozok Milletvekili Ahmet Hamdi Bey tarafından verilen soru 

önergesinde;  

 

“bir millet; kesreti vefiyat kılleti tevellüdata duçar olmuş ise o milletin 

istikbali muzlim, vahim ve inkıraza mahkûmdur…”  

 

sözleri ile konu ile ilgili olarak meclisten bilgi talebinde bulundu304. 

İcra Vekilleri Heyeti reisi Ali Fethi Bey, 1923 yılı hükümet 

 
303 Fahriye Emgili, “Cumhuriyet Dönemi Nüfus Siyasetinde Sıtma Mücadelesinin 

Önemi”, Jasss, S. 50, 2016, s. 299. 
304 BCA, 30.18.1/6.34.29. 
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programını açış konuşmasında Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 

Vekaleti yapacağı işler konusunda şunlara yer verdi;  

 

Bizde en  mühim tahribatı yapan malaryadır. Bu hastalık yurdumuzun, 

milletimizin kara belasıdır, en mühim derdi içtimaimizdir. Sıhhiye Vekaleti en 

büyük gayretini bu hususa sarf edecektir. Fakat bu derdin devası milyonlarla 

masrafa muhtactır. Bu iş zayıf bir bütçe ile mümkünül husul olmayan şeydir. 

Binaenaleyh Sıhiye Vekaleti’nin bu babdaki mesaisi 1924 yılı içinde 

maatteessüf cüzi bir keyfiyet ve kemiyyette kalmak zaruretindedir305.  

 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaleti’in sıtma ile ilgili olarak işin 

ciddiyetinde olduğu belirtildi. 1924 yılında Ankara’da sıtma 

vakalarının artması üzerine Bolu Milletvekili Falih Rıfkı Bey, Meclise 

Ankara’da görülen sıtma hastalığının yayılması karşısında, ne gibi 

çalışmalar olduğu ve alınacak tedbirler konusunda bir çalışmanın 

yapılıp yapılmadığı hakkında bir önerge verdi306. Ali Fethi Bey’de 

hastalığa dikkat çekerek, ne kadar büyük tehdit oluşturduğuna  işaret 

etti;  

 

Efendiler! Memleketimizde nüfus meselesinin ne dereceye kadar mühim ve 

âtimiz için ne kadar haizi ehemmiyet bir mesele olduğunu hükümetimiz takdir 

etmiştir ve bunun için yegâne çare sıtmaya, çocuk vefiyatına karşı mücadele 

etmektir. Bunun için Fuat Paşa Hazretlerinin arzu ettiği gibi hükümet yalnız 

kendi vesaiti ile mücadele edemeyecek olursa ki edemeyeceği aşikârdır, 

Himaye-i Etfal Cemiyetinden Hilâl-i Ahmer’den, Türk Ocaklarına ve diğer 

teşkilâtı hususiyenin vatanperane olan mesaisinden istifade etmeyi düşünecek 

ve onların mesaisine muavenet etmeyi kendisine bir fariza addedecektir307. 

 
305 TBMM Zabıt Ceridesi, D. 2, C. 1, 1339, s. 426-427. 
306 BCA, 30.18.1/7.39.27. 
307 TBMM Zabıt Ceridesi, C. 10, 1340, s. 111-112. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinde söz alan Denizli milletvekili Müfit 

Bey, sıtma hastalığının ne kadar ölümcül ve tehlikeli olduğunu şu 

sözleri ile tarif etti;  

 

Sıtma en riyakâr düşmanlardan daha riyakârdir. Kinine karşı boyun eğer, 

vücutta gizlenir. Kendini göstermez. Eğer miktarı tabiide ilâca devam 

edilmezse cibilliyetini göstermekte hiç gecikmez. Sıtma, ülkemizin her tarafını 

istilâ etmiştir. Her yıl binlerce kişiyi tam iş zamanında atalete mahkûm eder. 

Günün üç dört saatine kendi nöbetine hasr ettirir, inlettirir, öldürür, evler 

yıkar, köyler söndürür. Sıtma yüzünden münkariz olarak isimleri yalnız 

kütükte kalmış köyleri de görürsünüz. Bir hastalık girdiği bünyeyi mağlup 

etmeye, kendini yaşatmaya çalışır. Muvaffak olursa o kimse ölür. Halbuki 

sıtma yalnız musallat olduğu kimseyi öldürmekle iktifa etmez, galibiyetini 

aheste aheste teminden zevk duyduğu için vücudunda hüküm ferma olduğu 

zavallı insanın bu esnada doğuracağı çocuklarının da zayıf, nahif, cılız, 

olmasını temin ve bu suretle diğer hastalıklara da sermaye yetiştirerek 

muvaffakiyetlerini teshil eyler, nesli bozar308. 

 

Sıtma hastalığına karşı en kapsamlı ve ilk önemli çalışma, 9 Ekim 

1924 tarihinde İstanbul’da Sıhhat ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti 

tarafından hazırlanmış olan raporuydu. Sıtma hastalığının insanlar 

üzerindeki etkisi araştırıldı. Hastalığın önlenmesi konusunda ne gibi 

tedbirlerin alınması ve nelerin yapılması gerektiği üzerinde duruldu. 

Bu raporda dikkat çekilen nokta üzerinden hareket edilerek bir dizi 

yasa teklifi hazırlandı. Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek kabul edilen 

ve TBMM’ye sunulan 26 Ekim 1924 tarihli yasa teklifleri yapıldı. Bu 

çalışmalar; Sıtma Mücadelesine Dair, Sıtma Mücadelesi Tahsisatı 

Hakkında, Devlet Kinini Tedarik ve Füruhtu Hakkında, Etibbanın 

 
308 TBMM Zabıt Ceridesi, D. 2, C. 10, 1341, s. 247. 
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Sıhhiye Enstitülerinde Staj Mecburiyeti Hakkında, Sıtma Küçük 

Sıhhiye Memurları Hakkında, Şehir ve Köylere Su Tedariki 

Hakkındaki kanundu. Sıtma ile ilgili olarak hükümet tarafından 

gerekli açıklamalar yapılırken sıtmanın yaygın bir şekil aldığı açıkça 

görülmekteydi. 22.11.1924 tarihinde Ali Fethi Bey başkanlığında 

kurulan hükümet, hazırlamış olduğu programında sıtma ve diğer 

salgınlar ile mücadelede alınacak tedbirler ve yapılması gerekenler 

hususunda Sıhhiye Vekaleti yetkili kılındı;  

 

“Halkımızın bünyei içtimaiyesini yıpratan sıtma ile ciddi bir surette 

mücadeleye girişmek Sıhhiye Vekaleti’nin en esaslı ilkesidir”309. 

 

Konuyla ilgili olarak sıtma savaş örgütü, enstitü, laboratuvar, 

dispanser, hastane kurmak; örgüt içinde görev alacak elemanların 

eğitimini sağlamak gibi hizmetler Bakanlığın görevleri arasında 

sayıldı. Bakanlığın öncülüğünde gerek duyulduğunda tüm devlet 

örgütü öngörmüş olduğu yükümlülükleri yerine getirecekti. Sıtma ile 

mücadelede bilimsel teknik ve yöntemler, arazi ıslahatı ve kinin 

kullanımı yapılacaktı. Sivrisinek üreme yerlerinin yok edilmesi, 

temizlenip kurutulması ve kinin dağıtımının nasıl yapılacağı yasa ile 

belirtiliyordu. Bu hizmetler yapılırken hem kamuya hem de bireylere 

yükümlülükler getirdi. Bu yükümlülükler arasında yasaklamalar ve 

ödüllendirmeler de bulunuyordu. Yükümlülüklerin uygulanması 

durumunda cezai yaptırımlar uygulanacaktı. Sıtma taramaları 

 
309 TBMM Zabıt Ceridesi, C. 10, 1340, s. 399. 
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sırasında, gerekli muayene ve tedavilere halkın uyması zorunluluğu 

getirildi310. 

 TBMM’nin almış olduğu kararlar doğrultusunda birtakım çalışmalar 

yapıldı. Bu kapsamda ilk olarak 1924’te İstanbul 

Bakteriyolojihanesi’nde bir kurs tertip edildi. Kursa katılan kişilere 

hastalık ve hastalığa karşı uygulanacak tedaviler hakkında bilgiler 

verildi311. Aynı yıl Dr. Osman Şerafettin tarafından ilk geçici çalışma 

başlatıldı. İstanbul Bakteriyolojihanesi’nde konu ile ilgili olarak kurs 

düzenlendi. Sıtma kursuna katılan elamanlar, Ankara, Adana ve 

Aydın’da ki mücadele de görevlendirildi. Mustafa Kemal 1 Kasım 

1924 tarihinde, Meclisin açılışında yapmış olduğu konuşmasında 

sıtma hastalığının insan sağlığı üzerinde etkisine dikkat çekti ve konu 

ile ilgili olarak sıtmayı ulusun karabelası ve en ağır toplumsal sorunu 

olarak gördü;  

 

Efendiler, geçen sene esnasında bütün memlekete şamil bir teşkilâtı sıhhiyeye 

başlanmıştır. Zamanımıza kadar sıhhati umumiyenin uğradığı ihmalin 

derecesi; mücadele yoluna girildikçe, daha kuvvetli tebarüz etmektedir. 

Önümüzdeki sene dahi alelumum mücadelei sıhhiye için bilhassa tedabir 

ittihaz edilmek lâzımedendir. Bahusus sıtmaya karşı, başlı başına bir 

mücadele devresine girilmesi Meclis-i Âlinin derpiş edeceği muazzamattan 

addolunsa yeri vardır. Muhakkaktır ki, bizim için nüfusun vikaye ve tezyidini 

 
310 Erdem Aydın, Türkiye’de Sıtma Savaşı, Türk Tabipler Birliği, Ankara, 1998, s. 

13. 
311 Önder, Duman, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Kocaeli Vilayetinde Sıtma 

Mücadelesi (1923-1938)”, Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi 

Kültürü Sempozyumu IV, 24-26 Mart 2017, s. 1235-1242. 
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ve çalışanların kuvvet ve zindegesini temin eden tedabirin başında sıtma 

mücadelesi bulunmalıdır
312

.  

 

Hükümetin sıtma salgının önlenmesi için tedbirler alırken öte tarafta 

Anadolu’nun çeşitli yerlerinden salgın haberleri geliyordu. 1924 

Çekmece Gölü, Ergene ve Meriç Nehirlerinin bulunmuş olduğu saha, 

Fenike ve Elmalı köyleri ve çevresi sıtma vakalarının oldukça yoğun 

olarak görüldüğü yerlerdi. Sıtma yoğunluğu Çekmece’de %80, 

Fenike’de %70.3 ve Elmalı köylerinde %62.3 olarak görüldü. Bu 

dönemde Memleket hastanesine gelen vatandaşların 1/3’ünden fazlası 

bu hastalığa yakalanmıştı. Ankara ve çevresinde de sıtma vakaları 

oldukça yaygın bir şekilde görüldü. Halk arasında sıtmasız ev 

kalmadığı konuşulmaya başlanmıştı313. Bu durum Ankara’da ki 

hükümeti harekete geçirdi. Ankara’nın merkez olmasından dolayı 

hükümet tarafından büyük önem verilerek, hastalığın ortadan 

kaldırılması konusunda komisyonlar oluşturuldu. Salgının yayılışının 

engellenmesi için Meccani Kinin hakkında kanun tasarısı 

hazırlandı314. Sıhhiye Vekaleti, 1924 bütçesi görüşmesi sırasında 

483.000 lira kinin ve neosalvarsan için ayrıldı315. Ülke dahilinde 

temini mümkün olmayan kininin Amsterdam’dan satın alınmasına 

karar verildi316. Alınan ilaçlar ücretsiz olarak halka dağıtılacağı 

belirtildi. 

 
312 TBMM Zabıt Ceridesi, 1975, s. 3. 
313 Fatih Tuğluoğlu, agm., s. 354. 
314 BCA, 30.10.0/10.50.16. 
315 TBMM Zabıt Ceridesi, C.7, 1924, s. 675. 
316 BCA, 30.10.0/10.38.18. 
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Türk Devleti’nin sıtma salgını ile düzenli olarak mücadele 1925 

yılında başladı. Hastaların tedavisi, sağlık hizmetinin götürülmesi, 

hastalık karşısında halkın bilgilendirilmesi, hastalığın çıkışın en büyük 

sebebi olan bataklıkların kurutulması ve artan vakalar karşısında, 

Sağlık Bakanlığı teşkilatını geliştirmek zorunda kaldı317. Teşkil edilen 

ilk mücadele heyetleri öncelikle Ankara, Aydın, Adana ve çevresinde 

faaliyete geçirildi. Hastalığın önüne geçilmesi noktasında kararlar 

çıkartıldı. Sıtma mücadele teşkilatı mevcut sıhhat teşkilatından 

tamamıyla ayrı müstakil halde olup heyetler doğrudan doğruya Sıhhat 

ve İçtimai Muavenet Vekaleti’ne bağlandı. Bu teşkilatın masrafları 

doğrudan doğruya merkezden yapıldı. Sıtma mücadele teşkilatı 24 

vilayet ve 11 heyetten kuruldu. Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırşehir, 

Yozgat, Konya, Afyon Karahisar, Bilecik, Seyhan, İçel, Gaziantep, 

Antalya, Denizli, Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa, 

Kocaeli318, İstanbul, Samsun, Amasya sıtma mücadele heyetleri bir 

uzmanın başkalığında oluşturuldu. Bu merkezlerde mücadele 

laboratuvarı açıldı. Her şube dört veya beş daireye ayrılmış ve 

dairelerde uzman kişiler görev aldı. Sıtma bölgelerinde ayrıca ağır 

sıtmalı hastaların kabul ve tedavisinin yapıldığı 5-10 yataklı sıtma 

dispanserleri açıldı. Oluşturulan Sıtma Mücadele Heyetleri önemli 

görevler üstlendi. Bulundukları bölgelerdeki halkın, Nisan ve Kasım 

olmak üzere yılda iki defa umumi surette muayenelerini 

 
317 Erol Cihan, “Atatürk Döneminde Sağlık Politikası”, Atatürk Döneminde 

Üniversite Reformu ve Tababet Sempozyumu, 25 Ekim 1996, İstanbul, 1997, s. 40-

44. 
318 Ünal Taşkın, “1925-1930 Yılları Arasında Kocaeli Vilayeti”, Uluslararası Gazi 

Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-III 25-27 Mart 2016 Kocaeli, 

Kocaeli, 2017, s. 1591. 
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gerçekleştirmek, her ne şekilde olursa olsun sıtmaya yakalanmış 

olanları tedavi altına almak, sıtma membalarını kanunun kendilerine 

verdiği yetki dahilinde izole etmek ve sivrisinekler ile mücadele 

etmek oldu. Özellikle mücadele Manisa, Aydın ve Adana illerinde 

verildi. Sıtma mücadele heyetleri kendilerine verilen bölgeler 

dahilinde sıtmaya yakalanan hastalar tedavi edilerek plazmodileri 

insan uzviyetinde imhaya çalıştıkları gibi virüsün yayılmaması 

konusunda büyük gayret sarf ettikleri görüldü. Her mücadele 

merkezine bir reis ve bölgeye göre bir yada iki laboratuvar şefi verildi. 

Ayrıca köy ve şehir şubelerinde çalışan mücadele etıbbası, yine 

merkezde görev aldı. Her mücadele merkezi kendi mıntıkasına bağlı 

köyleri, mıntıkanın genişliğine göre 5-10 şubeye ayrıldı. Bu şubeler 

bir mücadele tabibi idaresinde ve birer sıhhat memuru tarafından iş 

bölümüne tabii tutuldu. 8-15 köyü ihtiva eden 4-5 daireye ayrıldı. Bu 

teşkilatta 150 doktor, 400’den fazla sıhhat memuru görev aldı. Sıtma 

Mücadele Teşkilatı her yıl, nisan ve ekim aylarında olmak üzere, iki 

defa kendi bölgesinde oturanları muayeneden geçirdi. Bunların 

arasında ateşli olanlarla, dalakları büyük olanlar hemen kinin 

tedavisine alındığı gibi şüpheli görülenler de kan muayenesine tabii 

tutularak, duruma göre tedavi altına alındı. Her sıtma şubesinde 5-10 

yataklı dispanserler açıldı. Bundan başka sivrisinek ve sürfeler ile 

mücadele dahi bu teşkilatın görevleri arasında oldu. Bataklıklara, su 

birikintilerine mazot ve Paris Yeşili dökmek, kapalı yerlere flit 

sıkmak, küçük hizmetler kanunu gereğince, lağım ve çukurları 

kapatmak, küçük su birikintilerine mecra açmak, Nafia Vekaleti ile iş 

birliği halinde bulunmak, büyük kanallar açmak, bataklıkları 
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kurutmak, bu heyetlerin çalışmaları içerisinde yer aldı. Tedavi için 

bedava kinin dağıtıldı. İlk hafta birer gram dağıtıldı. Ardından dört 

hafta ve her haftanın 3 gününde birer gram kinin verildi ve hasta dört 

gün ilaçsız bırakılmak suretiyle tedaviye devam edildi. Bunlardan 

başka tedavide Quinoplasmine ve Atebrine gibi ilaçlarda gerekli 

görüldüğü durumlarda takviye edildi319. Sıtma ve diğer hastalıkların 

araştırılması ve gerekli tedbirlerin alınması noktasında araştırmacılar 

için  80 mikroskop alındı ve yaklaşık beş ton kinin alınarak 

dağıtılacağı belirtildi320. 

Grafik 3: Sıtma Mücadelesi (1925-1937)321 

 

Hükümet tarafından hastalığın önlenmesi noktasında bilimsel anlamda 

çalışmalar düzenlendi. 1925 Eylül ayı içerisinde düzenlenen Birinci 

Milli Tıp Kongresi’ndeki çalışmalarının büyük bir kısmı sıtma 

hastalığına ayrıldı. Kongrede diğer bulaşıcı hastalıkla ile birlikte sıtma 

 
319 Feridun Frik, age., s. 8-9. 
320 TBMM Zabıt Ceridesi, C.15, 1925, s. 300. 
321 Cumhuriyetin 15. Yılı, s. 378.  
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hastalığından korunma yollarının araştırılması ve gerekli tedbirlerin 

alınıp, alınan kararların uygulanması noktasında yoğun tartışmalar 

yapıldı. Toplantı sonunda önemli kararlar alındı. Hastalık ile mücadele 

edebilmek amacıyla dünyada sıtma ile mücadele konusunda bilimsel 

çalışmaları takip etmek için Birinci Uluslararası Sıtma Mücadele 

Kongresine Hıfzıssıhha-i Umumiye Müdürü  Dr. Asım İsmail ve 

Adana Bölgesi sıtma Mücadele Reisi Ekrem Tok’un katılmasına izin 

verildi322. Ayrıca Roma’da toplanan Sıtma Konferansı’nda alınan 

karar gereğince Roma’da kurulan Sıtma Enstitüsüne ülkemizin de 

katılması kararlaştırıldı323. Birinci Milli Tıp Kongresi’nde, Dr. 

Abdülkadir Lütfi ve Ahmet Fikri, ‘Türkiye’de Sıtmanın Coğrafyası’ 

başlıklı bildirilerinde; tüm şehirler ve kazalardaki sıtmanın yayılışı 

üzerinde durarak, kan ve dalak indekslere göre verileri kapsayan bir 

bildiri sundu. Bu bildiride özellikle göl ve ırmak kıyılardaki sıtma 

vakalarındaki artışa dikkat çekildi. Aynı kongrede İstanbul’dan Dr. 

Hüsamettin Şerif, ‘sıtmanın kliniği’, Dr. Tevfik Salim, ‘sıtmanın 

tedavisi’ ve Neşet Ömer ise ‘sıtma mücadelesi’ adlı bildirilerini sundu. 

Neşet Ömer, Cumhuriyet hükümetinin sıtma mücadelesinde bir yıl 

içinde yapmış olduğu çalışmaların, hastalığın tedavisi, sivrisineklerin 

imhası, bataklık ve durgun suların yok edilmesi hususlarında 

çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. Ankara’dan Dr. Lebib; 

‘Ankara Sıtma Mücadelesi Araştırmalarından’ isimli bildirisinde de 

küçük sıhhiye memurlarının sivil halk ile iç içe olduğunu, kinin 

 
322 BCA, 30.10.0/15.55.10.  
323 BCA, 30.10.0/20.56.05. 
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dağıtıldığı, kadınların erkeklerden çekinmeleri dolayısıyla zorluklarla 

karşılaşıldığını belirtti324.  

Sıtma hastalığına yakalanmuş olan hastalara bu dönemde yoğun bir 

tedavi uygulandı. Tedavi için kinin komprimeleri ve ampulleri ve 

çocuklar için kinin tabletleri, kinin tedavisini tamamlamış olan 

hastalara da arsenikli kuvvet komprimeleri verildi ve bazı bölgelerde 

bazı şartlara tabii olarak Kinoplasmin de kullanıldı. Sıtma ile yapılan 

mücadele sonucunda, özelikle Aydın, Adana ve çevrelerinde yaygın 

olarak bu hastalığa yakalanmış olan kişilere yapılan başarılı tedaviler 

sonucunda hastalar sağlıklarına kavuştu. Hastalığın önlenmesi 

konusunda İstanbul kimyahanesinde bulunan 1000 kg kininin, 250 

kilosu Ziraat Bankası aracılığı ile dağıtıldı. Şehir ve köylerin sıtma 

hastalığını kökünden çözebilmek için sağlık kurumları teyakkuza 

geçirildi325. Hususi heyetler ile yapılan müdehalenin yanında 

mücadele sahaları haricinde sıtmalı yerlerde köylüye ve fakir halka 

meccani kinin, hükümet tabipleri ve küçük sıhhat memurları 

tarafından yapıldı ayrıca sıtma mücadelesi kullanılmak üzere gerekli 

olan iki ton kinin ilacı, Buringer ve Himmer fabrikasından satın 

alındı326.  

 

 

 

 
324 Zuhal Özaydın, “Büyük Önder Atatürk’ün Himayelerinde Yapılan I. Milli Tıp 

Kongresi (1925)”, III. Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul, 20-23 Eylül 1993, s. 289-290. 
325 TBMM Zabıt Ceridesi, C. 28, 1939, s. 7. 
326 BCA, 30.10.0/14.32.13, BCA, 30.10.0/14.39.10. 
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Tablo 20: Bütün Sıtma Mücadele Mıntıkalarının 7 Yıllık Mesai Listesi 

Yıl Mahalle 

ve Köy 
Adedi 

Muayene 

olunan 
Hasta 

Sayısı 

Bunlardan 

Tahlili 
Olan 

Adedi 

Karineni Muayene 

Olan 
Kan 

Adedi 

Müspet 

Kan 
Adedi 

Karinesi Safi 

Tedavi 
Adedi 

Koruma 

Tedavi 
Adedi 

Kinin 

Miktarı 
(gr) 

1925 130  25.418 36.0 16.579 1.434 8.6 15.591 10.011 87.540 

1926 1.454  488.679 19.2 148.264 14.721 9.9 112.662 69.053 2.496.774 

1927 1.760 765.451 704.615 14.9 212.568 10.190 4.7 126.758 33.312 2.779.611 

1928 2.322 1.300.511 769.970 12.4 243.296 9.328 3.6 125.666 38.375 2.846.583 

1929 3.008 1.829.270 1.100.719 12.8 354.455 36.136 10.2 208.341 24.304 4.181.145 

1930 3.453 2.011.980 1.438.044 16.1 370.078 45.363 12.1 321.300 21.161 4.535.206 

1931 3.756 2.109.079 1.666.915 18.3 530.595 61.241 11.4 477.119 27.782 6.447.114 

1932 3.756 2.109.079 1.677.908 18.3 557.081 72.500 13.0 432.352 10.004 5.754.363 

 

1925 yılında Ankara’da şehir merkezi ile istasyon arasındaki 

bataklığın kurutularak, park haline getirilmesi ve bunun için Nafia 

Vekâletine devr edilmesine kararı verildi327. Göllerin yoğun bir bölge 

olan Beyşehir’de ve ona bağlı olan Kıstıfan, Çiftlik, Akborun, Hordu 

köylerindeki bataklıklarından dolayı yayılan hastalık karşısında bu 

yerlerdeki bataklıkların kurutulması kararlaştırıldı. Bu kurutma işlemi 

için o yıl, bütçeden 6.000 Lira ayrıldı328. Ayrıca, Ankara için sağlık 

bakanlığı tarafından sıtma ile mücadele için çıkarılan 24 Mayıs 1925 

tarihli bir kararla hastalara kinin dağıtıldı329. Ankara’da sıtma ile 

mücadele etmek için kurulacak Sıtma Mücadele Komisyonun Sıhhiye 

Vekâletine bağlanması ve yapacağı masrafların Nafia ve Ankara 

Şehremaneti’nce karşılanması kararı alındı330. Ankara Sıtma 

Mücadele Heyeti Reisi Dr. M. Talât’ın raporuna göre Ankara merkez 

olmak üzere Zir, Polatlı, Sarıköy, Keskin’de yürütülen sıtma 

mücadelesi kapsamında 1925-1926 yılları arasında 10.537 kişiye 

 
327 BCA, 30.18.1/14.42.7. 
328 BCA, 30.18.1/68.450.9. 
329 BCA, 30.18.1/177.219.6. 
330 BCA, 30.18.1/13.13.11. 
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tedavi uygulandı ve 42.382 kişiye ise korunma amaçlı kinin dağıtıldı. 

Aynı yıl 7.034 hastanın kan muayenesi yapıldı ve 1.897 kişinin 

kanında parazite rastlanılmadı331.  

Tablo 21: Sıtma Mücadele Sahalarında Arazi Islahı 

Yıl Açılan 

Kanalların 

Tülü 

Kurutulan 

Bataklıkların 

Toplam 

Miktarı 

(metrekare) 

Yıl Açılan 

Kanalların 

Tülü 

Kurutulan 

Bataklıkların 

Toplam 

Miktarı 

(metrekare) 

1924 - - 1931 92.309 19.616.809 

1925 0 40.000 1932 90.779 7.955.919 

1926 0 182.400 1933 105.620 8.278.510 

1927 11.763 910.559 1934 122.181 131.769.238 

1928 23.254 11.065.898 1935 204.700 61.504.358 

1929 21.707 8.243.136 1936 118.073 23.562.802 

1930 138.295 25.058.916 1937 167.705 49.687.129 

 

1926 yılında meclis tarafından çıkarılan 839 sayılı “Sıtma Mücadelesi 

Kanunu” ile hastalık ile mücadele etmenin esasları ile belirlendi332. 

 
331 Atakan Esen, Cumhuriyet Dönemi Sıtma Mücadelesi, Ankara Üniversitesi Türk 

İnkılâp Tarihi Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 2017, s. 48. 
332 “Madde 1. Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletince sıtmalı olduğu ilan 

edilecek menatıkın istilzam eylediği faaliyet derecesine göre sıtma mücadelesine 

mahsus heyetler teşkil ve enstitü, laboratuvar, hastanelerde ve dispanser ve sıtma 

mücadelesinde tavzif olunacak etıbba ve küçük sıhhiye memurlarının tedrisine 

mahsus kurslar ‘tekâmül dersleri’ tesis ve küşad olunur. Kanunun diğer 

maddelerine bakıldığında, “… bütün devlet teşkilatı sıtma mücadelesi faaliyetine 

iştirak ve muavenet eder” 

 Madde 2. “… kasaba ve şehirlerdeki fukarayı ahaliye ve sıtma mücadele mıntıkası 

ilan edilen mahallelerde lüzum görülen sair eşhasa Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 

Vekaletince meccani kinin veya sair sıtma ilacı tevzi olunur”  

Madde 3; “Sivrisineklerin üremesine hizmet eden su birikintilerine sebebiyet vermek 

yasaktır”  

Madde 4. “… mevcut olan havuz ve gölcükler ıslah edilir” 

Madde 5. “Lağım veya umumi mecrası olmayan yerlerde hela ve bulaşık suları için 

hususi ve üstü kapalı çukurlar yapılması mecburidir” 
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Çıkarılan kanunla sıtma mücadele örgütü kuruldu ve yeni kurallar 

getirildi; dalak ve kan muayeneleri ile sıtmalıların tespiti ve bunların 

parasız tedavileri, bataklıkların kurutulması ve sivrisinek yetiştiren 

jitlerin ve çeltik sahalarının kontrol altına alınmasıydı. Çıkarılan 

talimatnameye göre Vekaletin uygun gördüğü yerlerde mücadele 

heyetleri görevlendirildi. Meclis tarafından kabul edilen kanuna göre; 

Sıtma hastalığına yasaklanan hastaların tespit edilmesi, tespiti yapılan 

hastaları tedavi altına alınması ve hastalığın üreme noktasını 

oluşturduğu bataklıkların kurutulması amaçlandı. Sıhhat ve İçtimai 

Muavenet Vekâletinde sıtma hastalığı ile mücadele konusunda 

yeniden yapılanmaya gidildi. Sıtma vakalarının görüldüğü yerlerde 

Sıhhiye Vekaleti tarafından hastalık ile mücadele etmek için uzman 

tabip, laboratuvar, dispanser ve hastaneler oluşturulması ve tedbirlerin 

sıkılaştırılmasına karar verildi. Sıtmanın yoğun olarak görüldüğü 

yerlerde devlet tarafından bedava kinin dağıtılacak, bataklıklar 

kurutulacak, sivrisineklerin oluşmasına kaynak teşkil edebilecek olan 

su birikintileri ortadan kaldırılacak, hastalık ile mücadele konusunda 

halkın beş gün zorunlu çalışma uygulaması getirildi. Çiftlik sahipleri 

ve işletmeler bünyesinde çalıştırmış olduğu işçilere bedava kinin 

temin edildi ve alınan karalara uymayan yöneticilere para cezaları 

 
 Madde 9. “Hela akıntılarının ve sanayi müesseseleri ve evlerin bulaşık sularının 

lağım ve umumi alanlar dışında bir tarafa dökülmesi ve evlerin bulaşık sularının 

lağım ve umumi alanlar dışında bir tarafa dökülmesi yasaktır. 

 Madde 10; Gübre ve benzeri malzemelerin uzun süre bekletilmesi yasaktır”. bkz., 

Gülhan Yelice, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı Hazırlayan Koşullar, 

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),  İzmir, 2007, s. 60. 
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uygulandı333. Çıkarılan kanunun 4. maddesi ‘hakla tevzi olunacak 

kinin hakkında’ bilgi sunarken; 6. maddesinde ise; 

 

… sıtmalı mahallerde kitle halinde çalışan bütün ameleye, sıtmaya maruz 

kalanlara, köyler halkı ile mektepler talebesine ve icap ederse memurin-i 

devlete verilir. Yalnız çiftlik ve fabrika sahipleri ve müteahhitler, şirketler, 

hususi mektep idareleri ve 15 ameleden fazla çalıştıran bilimum patronlar 

amele ve talebelerine usulü dairesinde meccanen kinin vermek 

mecburiyetindedirler. Kinin her günde bir, 1 gram verilir. Çocuklar yaş 

başına 10 santigram verilir334.  

 

şeklinde bir uygulamaya gidildi. Sıtmanın yoğun olarak görüldüğü ve 

mücadelenin ilk başladığı merkezlerden biri olan Ankara’da yapılan 

incelemeler sonucunda sıtma mikrobu taşıyan hastaların oranı %11.8 

düzeyine ulaştı. Ankara’ya bağlı mücadele merkezlerinde ise bu oran 

%31.1 oldu335. Artan vakalar karşısında hükümet, Poryacı, 

Koyunpazarı, Türk Ocağı, Hacıbayram ve Saraçsinan dispanserlerini 

açtı. Denizli’de merkez olmak üzere Boldan, Sarayköy, Kaklık, Bursa, 

Balıkesir merkez olmak üzere Apolyont (Gölyazı), Karacabey, 

Bandırma ve Manyas, Konya Merkez ve merkeze bağlı civar köyler 

ile Çumra, Beyşehir ve Ilgın’da vakaların artışını önlemek için gerekli 

tedbirleri aldı. Sıtma Mücadele Heyeti Reisi Dr. Rüştü tarafından 

hazırlanan raporda 1926 yılında sıtma ile mücadele kapsamında sıtma 

vakalarına göre bölgenin sıtma haritaları çıkarıldı. Bu haritalarda 

%50’den fazla vaka görülen yerlere fevkalade şiddetli sıtmalı, 

 
333 BCA, 30.18.1/185.277.8. 
334 Cihan Özgün, “Anofeller”, Tarihsel Süreçte Anadolu’da Sıtma, Ankara, 2017, s. 

50. 
335 Fatih Tuğluoğlu, agm., s. 354-358. 
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%30’dan fazla olan yerlere şiddetli sıtmalı ve %5’in altında olan 

yerlere ise hafif sıtmalı olarak tasnif edildi336. 1926 yılı bütçesinde 

sıtma ile mücadelede harcanması için 435 lira ayrıldı337. Ayrıca 13 

Mayıs 1926 Tarih ve 839 Numaralı Sıtma Mücadelesi Kanunu’na bazı 

maddelerin eklenmesine dair Kanun ve 17 Mayıs 1928 tarihli 

Kanun’da; Sıtma Mücadelesi Kanunun 17. maddesi gereğince 

yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere ya da bunlara aykırı 

davrananlardan, maliye dairelerince toplanacak paranın tutarı, bir 

taraftan bütçe kayıt, diğer taraftan vekalet bütçesinin sıtma mücadelesi 

kısmına ek ödenek olarak katılacağı, her sıtma mevsimi sonunda, 

sıtma savaşında görevlendirilen doktor ve diğer sağlık personeli  ile bu 

konuda çaba harcayan diğer memurlara, kişi ve kurumlara, sıtma 

mücadelesi ödeneğinden, 250 lirayı geçmemek üzere ikramiye 

verileceği ve bu kanunun hükümetçe yürütüleceği belirtildi338. 

Grafik 4: Sıtma Mücadelesi Mesaisi Meccani Kinin Tedavisi (kg) (1925-

1937)339 

 
336 Atakan Esen, age., s. 49-50. 
337 TBMM Zabıt Ceridesi, C. 25, 1926, s. 192-193. 
338 Meliha Özpekcan, age., s. 154. 
339 Cumhuriyetin 15. Yılı, s. 81. 
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Ülke de sıtma vakalarının artması üzerine Türkiye’de iş yapan bazı 

şirketler, devletin kurumlarına başvurarak sıtma hastalığı ile mücadele 

konusunda her türlü yardımın yapılması ve hastalık ile mücadelede 

farklı metotları uygulayacakları belirtildi. Bu şirketlerden birisi olan 

Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi, Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekâletine Paris Yeşili olan bir maddenin kullanılması 

durumunda hastalığın yayılmasının engelleyebileceğini ifade etti. 

Vekalet tarafından bu maddenin bazı bölgelerde uygulanacağına dair 

izin verildi. Şirket yetkilileri, Paris Yeşili maddenin diğer kimyevi 

maddeler ile yapılan bir karışımın etkili bir şekilde kullanılması ve 

Tayyareler ile atılması gerektiğini ileri sürüldü. Özellikle bataklık 

alanlarında bulunan sinekler ile etkili bir şekilde mücadele edebilmek 

için bunu şart olduğu, uygulamanın Amerika’da kullanıldığını ve 

oldukça etkili olduğunu belirtti. Ancak ileri sürülen yöntem bilim 

dünyası tarafından kabul görmedi. Yapılan uygulamanın balıklara 

zarar vermediği belirtmiş olmasına rağmen, ilaçlamanın yapıldığı 

yerlerde bulunan insanlar ve hayvanlar üzerinde zararlı tesirler 
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bırakacağı dile getirilerek, Tayyareler aracılığı ile ilaçlama 

yapılmasına müsade edilmedi340.  

Sıtmayla ilgili yapılan yasal düzenlemeler ve düzenlemelerin getirmiş 

olduğu sonuçlar 1928 yılında alınmaya başlandı. İlk olarak sıtmanın 

yaygın olarak kendisini gösterdiği yerlerde Sıtma Mücadele Heyetleri 

oluşturuldu. Oluşturulan heyetler bölgelerindeki sıtma vakaları ile 

ilgili raporlarını merkeze sundu.  Samsun ve Kocaeli illerinde sıtma 

teşkilatının kurulmasına basamak teşkil etmek üzere birer mücadele 

heyeti başkanı ve yardımcı kuvvetler atandı341. 10-11 Mart 1928 

tarihlerinde Sıhhiye Vekili Dr. Refik Bey başkanlığında heyetler bir 

araya gelerek, hazırlamış oldukları raporlar üzerinde tartışmalarda 

bulunuldu. Hastalığın önlenmesi konusunda özellikle Kinin 

tedavisinin sonuçları tartışıldı342. Refik Bey, sıtma ile savaşın beş ana, 

iki de yan bölge olmak üzere yedi bölgede sürdürüldüğü ve bu 

çalışmalardan olumlu sonuçlar alındığını belirtti. Sıtma ile savaş 

kapsamında olmayan Samsun, Terme, Çarşamba gibi yerlerde gerekli 

incelemeler yapıldı ve bu yerlerdeki çalışmalar için bütçeden 1.200 

lira ayrıldı343.  

Adana’da tesis edilmiş olan enstitü de 6 haftalık sıtma kursları verildi. 

Ayrıca sivrisinek cinsleri ve kan hastalıkları hakkında da etütler 

yapıldı. Mücadeleyi yürütmek üzere ilgili görevliler bu bölgelere 

 
340 BCA, 30.18.1/185.277.8. 
341 BCA, 30.18.1/28.23.8. 
342 Süleyman Tekir, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Türkiye’de Sıtma ile Mücadele 

Faaliyetleri (1923-1930)”, Tarihsel Süreçte Anadolu’da Sıtma, Ankara, 2017, s. 407-

408. 
343 TBMM Zabıt Ceridesi, D. 3, C. 3, 1928, s. 229. 
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gönderildi. Sivrisineklerin tanınmasında karşılaşılan sorunları çözmek 

için Almanya’dan Prof. Dr. E. Martini ve Dr. H. Vogel Türkiye’ye 

çağrıldı. Türk doktorları ile yürütülen çalışmalar sonunda 1928 yılında 

Adana’da bir Sıtma Enstitüsü kuruldu. Oluşturulan bu kurum 

Türkiye’de  malaryolojinin en iyi öğretildiği merkez durumuna geldi. 

Sıtma savaşının başladığı iki yıl içerisinde 1600 köy ve kasaba 

taranarak, bunların 1/5’nin sıtmalı olduğu belirlendi. Sıtmanın 

görüldüğü yerlerde halka koruyucu ilaç dağıtıldı. İki yıl içinde parasız 

dağıtılan kinin miktarı 3.000 kilogramı buldu. Adana merkezinde 

açılan sıtma enstitüsünde sıtma kursları açıldı. Bu kurslara doktorların 

sıtma enstitülerinde staj mecburiyeti hakkındaki 826 numaralı kanuna 

ilaveten, her yıl katılan sıtma stajına devam etmek mecburiyetinde 

bulunan sivil ve askeri genç doktorlar gönderildi. 1928 yılında kurulan 

sıtma kursları 1929, 1930 ve 1932 yıllarında da tekrar edildi. Bu 

kurslara devam eden sivil ve askeri doktorlar tarafından (Kan, Sıtma, 

Parazitolojisi, Epidemiyoloji ve seririyatı, sıtma mücadelesi, 

Antomoloji, Arazi ıslahatı) dersler verildi. Ayrıca laboratuvarlarda da 

sürfe ve kahil araştırmaları yapıldı344. Karadeniz Bölgesi’nde özellikle 

Samsun ve çevresinde artan sıtma vakaları karşısında hükümet 

tarafından Samsun merkez olmak üzere Samsun’a bağlı köyler, Bafra, 

Çarşamba ve Terme’de teşkilatlanmaya gidilerek hastalık ile 

mücadeleye başlanıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda iki yıllık sürede 

muayene edilen hasta sayısı 122.568 olurken, 61.249 kişinin kan 

muayenesi yapıldı. Hasta olan kişilerin tedavi edilmesi hususunda 

 
344 BCA, 030.10.1/ 176.212.11, elf. 41. 
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toplam 532 kg kinin komprime, 2.539 adet kinin ampul ve 59.516 adet 

çikolata levha dağıtıldı. 1928-1929 Temmuz ve Şubat arasındaki 8 

aylık süre içerisinde 40.428 genel muayene ve 14.351 kan muayenesi, 

1929 yılı Mart ve Ekim ayları arasında da 51.979 genel muayene ve 

33.344 kan muayenesi gerçekleştirildi345. 12 Mayıs 1928 tarihinde 

Sıtma Mucadelesi Kanunu’na bazı maddelerin eklenmesi konusunda 

meclise yeni bir kanun tasarısı sunuldu. Bu tasarıda Ankara’da 

başlayan çalışmalardan olumlu sonuçlar alınması üzerine, diğer il, ilçe 

ve köylerde de sıtma savaş örgütlerinin geliştirilmesi ve bu savaşta 

katkısı bulunan sağlık çalışanlarının yapmış oldukları hizmetin 

karşılığı olarak bir ikramiyenin verilmesi hedeflenen sonuca daha kısa 

sürede ulaşılacağı belirtildi. Bu teklif mecliste kabul edildi346. 

1929 Dünya Buhranı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkiledi. 

Meydana gelen ekonomik kiriz bulaşıcı hastalıklar ile mücadelede 

olumsuzlukların yaşanmasına neden oldu. Özellikle bu dönemde sıtma 

vakalarının hızının artmış olduğu tespit edildi. 1926 yılında ülke 

genelinde binde 99.8 olan sıtmalı kan endeksi 1928’de binde 40.8, 

1930 yılında binde 123.3’e yükseldi. Sıtma ile mücadele konusunda 

sıtma vakalarının artmasına neden olan bataklıkların kurutulması için 

ilk adım atıldı. Ankara ve çevresindeki bataklıkların kurutulması 

çalışmaları başlanıldı. Sıhhiye Vekili Refik Bey, bataklıkların 

kurutulmasında farklı metotların uygulandığını belirtti. Bataklıklarda 

bulunan sivrisineklerin insanlara vereceği zararın en aza indirilmesi 

noktasında çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti. Özellikle hastalığa 

 
345 Atakan Esen, age., s. 53. 
346 TBMM Zabıt Ceridesi, D.3, C.4, 1928, s. 172. 
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yakalanmış olan kişilere kinin tedavisi uygulandı. Ancak uygulanan 

tedavilerde istenilen başarının alınamaması üzerine347sıtma ile 

mücadele konusunda vilayetlerin ihtiyaçları göz önünde tutularak 

sağlık ordusuna yeni sağlık çalışanları atandı. Böylece hastalığın 

önlenmesi konusunda ek tedbirler alınarak önlenmeye çalışıldı348. 

Bütçenin elverdiği program çerçevesinde sıtma ile mücadele alanı 

genişletildi. Büyükler ve çocuklar için ayrı ayrı olmak üzere koruyucu 

ilaç dağıtıldı. Hastalar tedaviye alınırken diğer taraftan bataklık 

kurutma işlerine devam edildi.  

1929 yılında Manisa merkez olmak üzere Kasaba, Salihli, Akhisar ve 

Menemen olmak üzere oluşturulan şubelerdeki sağlık yapılanması ile 

toplam 47.190 ve İzmir’in Menemen ve Foça kazaları olmak üzere 

toplam 52 köyde 19.426 kişi muayene edilerek 6.183 kişiye tedavi 

uygulandı. Hastaların tedavisinde kullanılmak üzere 66.5 kilo kinin 

dağıtıldı349. Sıtma mücadele bölgesi dışında bulunan Çankırı’nın 

Dümle Saray köyleri, Terme Çayı, Acısu, Kızılırmak taraflarında 

görülen sıtma vakaları karşısında devletin Ankara Sıtma Mücadele 

Reisi ile iki doktor ve yeterli miktarda ilaç yardımı gönderildi350. 

Ayrıca Anadolu’nun verimli parçalarından biri olan Nilüfer ve onun 

kolu olan Deliçay’ın taşmalarından kurtarmak ve araziyi ekilebilir 

duruma getirmek için 1929 yılından itibaren 3.000.000 lira harcama 

yapıldı. Bu bölgede bulunan Serme, Kazıklı, Tağdır bataklıklar 

 
347 Fatih Tuğluoğlu, agm., s. 354-358. 
348 BCA, 30.18.1/4.38.5. 
349 Atakan Esen, age., s. 56. 
350 BCA, 30.18.1/177.220.10. 
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tamamen kurutuldu. Bataklıkların kurulması yaklaşık 20 köyde beliren 

sıtma vakalarının önü alındı. Küçük Menderes nehri havzasındaki 

bütün bataklıklar ve bilhassa Cellat gölü kurutulma işlemlerine 

başlanıldı. Böylece malaryanın kaynağı olan yüz elli binlik bir alanın 

sağlıklı bir şekilde oturulabilir bir hale getirilmesi için çalışmalar 

başlatıldı351. Eskişehir merkez olmak üzere, Sivrihisar, Seyitgazi ve 

Mihalıççık’ta sıtma hastalığının belirtilerin ortaya çıkması üzerine 

hükümet tarafından bölgeye sağlık elamanları gönderildi.  Bölgede 

kısa  zamanda teşkilatlanmaya girişildi. Toplam 25.082 kişinin 

muayenesi yapıldı. Bu hastalardan 5.911’ine tedavi uygulandı ve 78 

kg kinin harcandı. Ayrıca Antalya bölgesinde başta merkez olmak 

üzere Serik, Finike, Manavgat ve Kaş’ta 32.354 kişi muayeneden 

geçirilirken, 5.618 kişiye tedavi uygulandı ve 52.7 kilo kinin 

dağıtıldı352. İstanbul milletvekili Sıhhiye Vekili Dr. Refik Bey, 

mecliste sıtma ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ile ilgili 

olarak şu ifadelere yer verdi; 

Ülkemizde sıtma mücadelesi 11 bölgede de yapılmaktadır. Bu 11 mıntıka 24 

vilâyet dahilindedir. Nüfusumuzun %21.4 ü sıtma mücadelesi dahilindedir. 

Henüz sıtma mücadelesi yapılmamış yerlerimiz mücadele yapılan yerlerden 

fazladır. Esas sıtma mücadele mıntıkası ilân edilen yerlerde halkın kanını 

dalağını muayene ederek, sıtmanın derece-i vüsatını ve halk üzerindeki 

tesirini tespit etmek, bilahare mücadele teşkilâtı ile, buralarda mümkün 

mertebe evvelâ hastalan tedavi etmek ve bilahare sinek membalarını bitirmek 

ve hastalardan diğer salim insanlara hastalığın intikaline mâni olmaktır. 

Sıtma mücadelesinin esası budur. 1930 senesi zarfında Ankara’da 

 
351 “Su Davamız”, Ulus, 8 Ağustos 1936, s. 3. 
352 Atakan Esen, age., s.56. 
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mücadeleye dahil mahalle adedi 82, köy adedi 388, muayene edilenlerin 

yekûnu 108.711, tedavi edilenlerin yekûnu 17.669 dur. Korunma kinini 2.259 

kişiye tevzi edilmiştir. Bu müddet zarfında (263) kilo kinin, çocuklar için 2,5 

kilo dö kinin keza çocuklara mahsus olmak üzere 26 kilo kinin verilmiştir. 

Yapılan kan muayene adedi 31 bin küsur, tathir edilen mebani adedi 4.360, 

açılan kanal 7.400 metre ve kurutulan arazi 10.500 dönümdür. 11 mıntıkada 

395 mahalle, 3.131 köy, 1.435.912) muayene, 308.728 tedavi, 23.241 

korunma kinini tedavisi, 450 kilo kinin tevzii ki, 110 kilo çocuk kinini tevziatı 

99 kilo çikolata tevzii, 425.000 kan muayenesi, 130.000 tathir olunan mebani 

adedi ve 283.439 dönüm arazi kurutulması ki; en çok nüfusu kesif olan 

yerlerde yapılmıştır. Sıtma mücadele tabiplerinin diğer hastalarla meşgul 

olmaması meselesi; tam hastalıkla mücadele esnasında bu etibbanın günü 

gününe vazifelerini görebilmesi nokta-i nazarından orada bulunan hükümet 

veya belediye etıbbası vasıtası ile yapılmaktadır. Bunların başka işlerle 

meşgul olmaları Vekâlet tarafından menedilmiştir. Çünkü sıtma mücadele 

doktorları serbest icrayı sanat edemezler. Fakat kendi vazifeleri haricinde 

gittikleri köyde, gayet müstacel vakayi de ister istemez muavenette 

bulunacaklardır. Ayrıca, filân köyde hasta vardır muayene edecektir diye bir 

teklif kabul edilmez. Bu da esas vazifesi olan mücadelenin esasına mani 

olmamak içindir353. 

 

1930 yılında çıkarılan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu doğrultusunda 

sıtma, yetkili makamlara bildirilmesi gereken zorunlu hastalıklardan 

biri kabul edildi. Hastalıkla mücadele konusunda halkın desteğinin 

sağlanması yoluna gidildi. Özellikle halk tarafından sivrisinek 

oluşturacak su birikintilerinin oluşumu yasaklandı. 15-60 yaş 

arasındaki vatandaşların bu birikintileri ortadan kaldırması ve 

bataklıkların kurutulması çalışmalarına katkı vermeleri sağlandı. 

 
353 TBMM Zabıt Ceridesi, D. IV, C. 3, 1931, s. 138-139. 
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Kurutulan bataklıklarda bayındırlık faaliyetlerinin yanı sıra sulak ve 

nemli arazilerde ağaçlandırma faaliyetlerine girişildi. Sıtma ile 

mücadelede yapılan çalışmalarda ülkenin her bölgesinde görülen 

sıtma hastalığı ile mücadelede bölge ayrımı yapılmamış, sıtma 

vakalarının görüldüğü tüm bölgelerde mücadele yapıldı. Mesela, Iğdır 

bölgesinde Aras Nehri’nden alınarak tarla sulamak için biriktirilen 

sular ve civardaki bataklıklardan354dolayı sıtma vakalarında artış 

gözlenmesi üzerine Sıhhiye Teşkilatı tarafından, gerekli tedbirleri 

alındı ve ilaç yardımları sağlandı355. Sıtma mücadelesinde kullanılmak 

üzere gerekliliği zorunlu olan ham Petrol, Formalin ve diğer kimyevi 

malzemelerin satın alınarak ihtiyaçı olan bölgelere gönderildi356. Aynı 

yıl Adana’da frengili ve sıtma hastalığından dolayı 2.000 lira357, 

Çanakkale’de 1500 lira358kinin ve frengi ilacının Vilayet-i İdare-i 

Hususiyesi’nin kullanılmasına izin verildi. Aynı yıl Adana’da iki şube 

olmak üzere Mersin, Osmaniye, Tarsus, Ceyhan, Dörtyol ve İslâhiye 

olmak üzere toplam 8 şube oluşturuldu. Teşkilatların oluşturulması ile 

birlikte sıtma hastalarının tespiti ve tedavilerine başlanıldı. 8 ay süre 

içinde toplam 22.773 kişinin tedavisi gerçekleştirildi. Sıtma Mücadele 

Kanunu çerçevesinde çeşitli sıtma bölgelerinde Belediye ve Özel 

İdarelerin yardımıyla arazi ıslahı çalışmaları yapıldı. Eskişehir, 

Konya, Bursa, Manisa, Kocaeli, Samsun, Antalya ve İstanbul 

 
354 Ünal Taşkın, “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Iğdır’ın Sosyo-Ekonomik Durumu 

(1925-1930)”, Kültür  ve Tarih Bağlamında Iğdır Uluslararası Sempozyumu 5-7 

Kasım 2015 Iğdır Bildiriler Kitabı, Ankara, 2018, s. 34-35. 
355 BCA, 30.18.1/177.220.17. 
356 BCA, 030.10.1/ 8.9.5. 
357 BCA, 30.18.1/14.68.19. 
358 BCA, 30.18.1/14.68.10. 
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mıntıkalarında açılan mücadele merkezlerinin sayısı artırılarak 11’e 

çıkarıldı. Bu dönemde 11 bölgede sürdürülen sıtma mücadelesinde 

395 mahalle, 3.131 köy tarandı ve 1.435.912 kişinin muayenesi 

yapıldı. Bunlardan 308.728 hasta tedavi edilerek 23.241 kişiye 

koruyucu kinin tedavisinde bulunuldu. 450 kg. kinin, 110 kg. çocuk 

kinini ve 99 kg. da çocuklar için kolay çikolata kinin dağıtıldı359.  

1925-1932 yılları arasında 7.800.000 kişi muayeneden geçirildi. Hasta 

kişilerin tedavileri büyük ölçüde gerçekleştirildi. 143 milyon metre 

kare bataklık alan kurutuldu. Sıtmaya karşı mücadelede verimli 

olabilmek için uzmanlar tarafında alınan kararlar sıkı bir şekilde 

uygulmaya koyuldu360. 1932 yılında Milletler Cemiyeti Hıfzıssıhha 

komitesinin Paris’te açmış olduğu kursta hastalık ile ilgili yeni bilgiler 

öğrenmek için Konya Sıtma Mücadele Reisi Cevdet Bey gönderildi361. 

1931362 ve 1935 yıllarında Macar asıllı olan ve kendisinden daha önce 

de sıtma ile mücadele hususunda istifade edilmiş olan Mr. Kovaç, 

Umumi Sıtma mücadelesi bölümüne yeniden görevlendirildi363. Sıtma 

ile savaşta hem sıtmadan korunmak hem de hastalığın iyileştirilmesi 

hususunda ilaçların temininin sağlanması için illere ödenekler 

çıkartıldı. Ancak bu dönemde ülkede yeterince üretilemeyen ilaçların  

sağlanmasında bir takım sıkıntılar yaşandı. Özellikle yurt dışından 

getirilen ilaç firmalarının kur ayarlamaları, bürokratik nedenlerle 

ödemenin geciktirilmesinden dolayı ilaçların gelişi ve satışa çıkışını 

 
359 TBMM Zabıt Ceridesi, D. 4, C. 3, 1931, s. 140. 
360 Jorge Blanco Vıllalta, Atatürk, Ankara, 2019, s. 431. 
361 BCA, 30.18.1/31.69.8 
362 BCA, 30.18.1/21.50.6. 
363 BCA, 30.18.1/48.62.14. 
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gecikmeler yaşandı. 9 Haziran 1933’te Hollanda’dan ısmarlanan bir 

parti kininin bedeli olan 71.706 Hollanda Florinin ödemesi ancak 15 

Eylül’de gerçekleşti.  Bu durum ilaçların aylar sonra ulaşmasına neden 

oldu364. Bu gibi durumların ortaya çıkması hükümeti harekete geçirdi. 

Bu konuda gereken tedbirler alındı. 1933 yılında Milletler Birliği 

Sıhhat Koruma Komitesi tarafından haziran başında yapılacak sıtma 

mücadele kurslarına hükümet tarafından Samsun sıtma laboratuvarı 

şefi Dr. İzzet Niyazi Bey Paris’e, Manisa Sıtma Mücadele Reisi Dr. 

Kani Bey Roma’da yapılacak kurslara katılması ve sıtma ile ilgili yeni 

gelişmeleri takip etmesi için gönderildi365. Bu yıl içerisinde 3.526 köy 

ve mahallede sıtma ile ilgili olarak mücadeleye devam edildi. Bölgede 

yaşayan 314.000 sıtma hastasına 5.000 kg. parasız ilaç dağıtıldı366.   

1934 yılında Bergama’da görülen sıtma vakalarının artışı üzerine 

hükümet, Bergama ovasından geçen Bakırçay nehrinin yapmış olduğu 

salgınlar karşısında oluşan bataklıkların kurutulma işlemine 

başlanılarak, hastalığın önü alınmaya çalışıldı367. Sıtma ile mücadele 

ve hastaların tedavisinde hastalara kinin verildi. Kinin maddesi yurt 

dışından ithal edildi. Bu madde 1935 yılına kadar Sağlık Bakanlığı 

aracılığı ile ithal edilirken bu tarihten itibaren Kızılay tarafından 

yapıldı. Sıtma hastaları için kullanılan ilaçların maliyeti oldukça 

yüksekti. Hükümet, ilaçların sağlanması ve dağıtımının yapılması 

sorumluğunu kızılay’a verdi. Alınan karar doğrultusunda sıtma ve 

frengi için kullanılan ilaçların her türlü ham maddelerinin yurt 

 
364 Seçil Karal, Akgün, age., s. 200.  
365 BCA, 30.18.1/ 34.18.3. 
366 Meliha Özpekçan, age., s. 168. 
367 “Bergama Sıtmadan Kurtuluyor”, Akşam, 9 Aralık 1934, s. 6. 
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dışından getirilmesi, yurt içinde yapılması veya yaptırılması, ayrıca 

satışlarına ilişkin sorumluluğun ve elde edilecek gelirin Kızılay 

Cemiyeti’ne verilmesi sağlandı368. İthal edilen kininlerin dağıtımını 

birinci derecede Ziraat Bankası üstlendi. Ayrıca hükümetten bayilik 

belgesi alan işyerlerinin ikinci derece bayi olarak devlet kinini satılır 

tabelası koymak suretiyle satış yapmasına müsaade edildi369. 1935 

yılında Samsun’da 33.970, Manisa’da Haziran ve Ekim aylarında 

33.874, Aydın’da Ekim ayı sonuna kadar 45.957, Seyhan bölgesinde 

83.303 kişi sağlık muayenesinden geçirilerek tedavi altına alındı. 1936 

yılında ise Samsun’da 49.568, Manisa’da 53.748, Aydın’da 63.702, 

Seyhan bölgesinde 124.851 kişinin sağlık muayenesi ve tedavileri 

yapıldı. Sıtma görülen hastalara Samsun’da 575, Manisa’da 828, 

Aydın’da 544 kilo kinin dağıtıldı370. 50 bin nüfuslu olan Fatsa 

ilçesinde halkın yaşamış olduğu bölgede akar suların meydana 

getirdiği bataklıklardan dolayı halkın %80’ninin tiropikadan mağdur 

olması ve artan sıtma vakaları üzerine 1936 yılında Ordu Sıhhat ve 

İçtimai Muavenet Müdürlüğünün isteği üzerine 5  kilo parasız, 60 

kilosu paralı olmak üzere 65 kilo kinin ve 11.272 da kinin şırıngası 

dağıtıldı371. Sıtma salgınının sürmüş olduğu bölgelerde mücadele 

tabipleri ve sıhhat memurları geceli ve gündüzlü çalışarak salgının 

tahribatı ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Ancak 1935 yılında 

Samsun’da 8, Aydın’da 10,  1936 yılında Samsun’da 3 ve Aydın’da 

30 ölüm vakası tespit edildi. Sıhhat ve İçtimaı Muavenet Bakanı Refik 

 
368 Seçil Karal Akgün, age., s. 201-202. 
369 Fatih Tuğluoğlu, agm., s. 354-358. 
370 BCA, 30.18.1/177.221.13. 
371 BCA, 030.10.01/177.221.11. 
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Saydam mecliste sıtma ile ilgili çalışmalarda gelinen nokta ile ilgili 

olarak 1935 yılı bütçe görüşmelerde şu bilgilerde bulundu;  

 

1929 senesinde kan endeksi 10,2 iken bu adet 1933’te 9’a, 1934’te 8,5’e 

inmiştir. Sıtma  mücadelesinin müspet neticesi bu suretle bizi sevindirecek bir 

rakama düşmüştür. Tabiî biz bu endeksin sıfır olmasını isteriz. Fakat arz 

ettiğim gibi 10,2’den başlayarak 8,5’e kadar inmiştir. Bir daha tekrar 

edeyim. Mücadele mıntıkaları bir tarafta işi bittikçe diğer tarafta olmak 

üzere vüsatını azaltmamışlardır. Daha ihdas olunacak yerler de vardır. 

Bittabi burada sarf olunan kinin ve saire hakkında bir şey söylemiyorum. 

Burada sarf olunan kinin ve saire hakkında bir şey söylemiyorum. Meselâ 

son senede sarf olunan, dağıtılan kinin 5.300 kilodur372. 

 

Sıtma ile ilgili çalışmalarda bir başarı olduğunu dile getirdi. 1935 

yılında çıkarılan ve 1 Eylül’de yürürlüğe giren 2767 sayılı yasa 

çerçevesinde ‘monopol ilaçlar’ olarak tanımlanan ve yaygın 

kullanımında memleket ilaçları olarak adlandırılan söz konusu 

ilaçların listesinin çıkarılması ve satış fiyatlarının saptanması Sağlık 

ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından yapıldı. Bu yasa ile Kızılay’a 

sağlanan olanaklar, yalnız üretim ve satış hakkı verilmesiyle sınırlı 

değildi. Söz konusu ilaçların veya ham maddelerinin tüzel kişiler veya 

başka kurumlar tarafından getirtilebilmesi, Kızılay’ın onayına 

bağlandı373.  

 

 

 
372 TBMM Zabıt Ceridesi, C. 3, 1935, s. 241. 
373 Seçil Karal Akgün, age., s. 201-202. 
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Grafik 5: Sıtma Mücadelesi Laboratuvar Mesaisi (1925-1937)374 

 

1936 yılında ilkbahar ve yaz mevsiminde uzun yıllardan beri 

görülmeyen miktarda yağmur yağdı. Yağmur miktarı 601 milimetreyi 

buldu. Manisa ve çevresi 1936 yaz mevsiminde yoğun miktarda 

yağmur aldı. Özellikle Aydın vilayetinde 81.5 milimetre yağmur 

düştü. Samsun bölgesinde Terme, Çarşamba, Samsun, Bafra deltaları, 

Manisa bölgesinde Gediz, Nif, Alaşehir, Kumçayları ve küçük köy 

dereleri, Marmaragöl, Aydın bölgesinde, Büyük Menderes, Kara ve 

Ak Göller, Nohut ve Gümüş gölleri, küçük dereler, Seyhan 

bölgesinde; Seyhan ve Ceyhan nehirleri taşarak yer yer çok geniş su 

birikintilerinin, bataklıkların teşekkülüne ve binlerce kilometrekarelik 

arazinin sular altında kalmasına sebep oldu. Nehir başlarında 

yağışların fazla olmasından dolayı birçok yerde taşkınlar görüldü. 

Seyhan bölgesinde yaz ve kış olmak üzere iki defa sel baskını oldu. 

Bir taraftan yoğun sel baskınları, diğer taraftan sivrisinek saldırılarının 

 
374 Cumhuriyetin 15. Yılı, s. 379. 
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ortaya çıkmasına yol açtı. Bunun sonucu olarak bu bölgelerde yoğun 

olarak sıtma vakalarına rastlanıldı375. Milletvekillerinin vermiş olduğu 

emir ve direktifler doğrultusunda Sıtma Mücadele Reislikleri yoğun 

yağmurlardan dolayı oluşan su birikintilerini izole etmek için 

bölgelerinde bulunun kanallar ve harklar temizletildi. Suların 

akıtılması için yeni kanallar açıldı ve su birikintilerini motorlu 

tulumbalar ile boşaltıldı. Boşaltılması mümkün olmayan yerlerde ise 

sürfe öldürücü (mazot) gibi maddeler dökülerek, sürfe öldürücü ilaçlar 

serpildi. Diğer taraftan sıhhat memurları tarafından köy ziyaretleri 

daha sıkı yapılmaya başlanıldı. Tabiplerin 5 ya da 7 günde bir köyleri 

gezmeleri sağlandı. Sıtmanın görüldüğü yerlerde sıtmalı hastalar 

tedavi altına alındı. Hastalığı teşhis edilenlere kinin şırıngası 

yapılarak, halkın kendilerini sıtmadan koruyabilmeleri için korunma 

kininleri dağıtıldı. Halkın yoğun olarak bulunduğu müessese, fabrika 

ve çiftliklerdeki yöneticilerin çalışanların kontrolünü yaparak kinin 

dağıtmaları istenildi. Seyhan bölgesinde çiftlik sahiplerinin 

çalışanlarına gereken kininin verilmediği tespit edilmesi üzerine, 

çiftlik sahipleri hakkında gerekli resmi işlemler yapıldı. Ağır hastalar 

hastanelere taşındı. Çalışan sayısının 40.000’nin üzerinde bulunan 

Adana Kuruköprü’de ikinci bir muayene evi açıldı. Çukurova’dan 

memleketlerine gitmek isteyen sıtmaya yakalanmış kişiler bu 

muayene evinde sağlıkçılar tarafından tedavileri yapıldı. Böylece 

hastalığın diğer bölgelere yayılması engellemeye çalışıldı. Alınan 

 
375 BCA, 030.10.01/177.221.13, elf. 2. 
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tedbirler sayesinde sıtmanın yoğun olarak yaşandığı mevsimlerde 

hasta sayısının oldukça azaldığı görüldü376.  

Bu dönemde Samsun ve çevresinde yoğun yağışların görüldüğü bir yıl 

oldu. Meydana gelen su birikintileri ve sıcaklıkların 20 derecenin 

üzerine çıkması, sivrisinek sürfelerinin çoğalmasına yol açtı. Oluşan 

bu durum beraberinde sıtma vakalarının artmasına yol açtı. Özellikle 

tarım kesiminde çalışan işçiler üzerinde etkisi tespit edildi. Bu 

bölgelerde bulunan büyük çiftlikler ve bu çiftliklerde çalışan kesim 

%70-80 oranında sıtma hastalığına yakalandı. Samsun bölgesinde 

1935 Mart’ından, Ekim ayı sonuna kadar tedavi altına alınan sıtmalı 

sayısı 33.874 iken, 1936 yılında da bu sayı 53.748’e yükseldi. Aydın 

bölgesinde 1935 yılı Ekim’ine kadar 45.957 sıtmalı kişi tedavi 

edilirken, 1936 yılı sonuna kadar da tedavi edilenlerin sayısı da 

63.702’ye ulaştı. Seyhan bölgesinde 1935 yılının sonuna kadar tedavi 

edilen sıtmalı sayısı 83.300 olurken, 1936 yılında ise tedavi gören ve 

iyileşen hasta sayısı 124.851 olarak gerçekleşti. Samsun bölgesinde 

575 kilo, Manisa bölgesinde 826 kilo, Aydın bölgesinde 544 kilo, 

Seyhan bölgesinde ise 1487 kilo kinin dağıtıldı. Ayrıca Samsun’da 

4977, Manisa’da 3.332, Aydın’da 470, Seyhan’da 272 adet kinin 

şırıngası yapıldı. 1935 yılında Samsun’da bu hastalıktan dolayı ölen 

hasta sayısı 8 iken 1936 yılında bu sayı 39’a yükseldi. Manisa’da 

sıtmadan ölen hasta görülmezken, Aydın bölgesinde 1935’de 10, 

1936’da bu sayı 30’a ulaştı. 1936 yılında Genel Kurmay Başkanlığının 

Sıhhat ve İçtimai Vekâletine gönderilen bir yazıda, Fatsa ilçesinde 

 
376 BCA, 30.18.1/177.221.13, elf. 3-4. 
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sıtma vakalarının oldukça yaygın olduğunu, ilçede doktor 

bulunmadığından dolayı hastalığın yaygın bir hal aldığı ve elli bin 

olan nüfusun çevredeki bataklıklardan dolayı nüfusun yaklaşık 

%80’ninin tropikadan mustarip olduğunu bu konuda gereken 

yardımların yapılması talebi iletildi. Ordudan gelen bu taleb üzerine 

25.3, 5.8, 13. 8. 1938 tarihlerinde 5 kilo parasız, 60 kilo paralı olmak 

üzere toplam 65 kilo kinin gönderildi377.  

1936-1937 yıllarında sıtma hastalığı ile mücadelede mücadele 

merkezleri artırılırken, merkezlerde kendi içinde köylerin durumuna 

göre 5-10 şubeye ayrıldı. Bu şubelere sağlık memurları atanarak, 

hastalığın seyri kontrol edilmeye çalışıldı. Merkezler ve merkeze bağlı 

şubelerde toplam 150 doktor ve 300’den fazla sağlık memuru görev 

yaptı.  Sıtma Mücadele Teşkilatı yılda Nisan ve Ekim olmak üzere 

kendi bölgelerde bulunan kişileri kontrolden geçirdi. Hasta olan kişiler 

tespit edilerek tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan hastaların 

ilaçları ücretsiz olarak devlet tarafından karşılandı378. Güney 

bölgemizde de sıtma ile mücadele etmek için 1937 yılında Adana 

Sıtma Enstitüsü’ne gönderilmek üzere 61379ve 1938 yılında 72 

talebenin görevlendirilmesi hükümet tarafından gerçekleştirildi380. 

Sıtma hastalığının yayılmaması için alınan tedbirler hastalığın 

yayılışını önemli ölçüde önlemiş olmasına rağmen, iklimin tesiri ile 

hastalığın yeniden ortaya çıktığı görüldü381. 1938 yılında yapılan yıllık 

 
377 BCA, 030.10.01/177.221.11. 
378 Fatih Tuğluoğlu, agm., s. 354-358. 
379 BCA, 030.10.01/78.76.03. 
380 BCA, 030.10.01/ 84.74.13. 
381 BCA, 030.10.01/177.221.13. 
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bütçede sıtma ile mücadele için ayrılan para miktarı 1.217.000 liraya 

ulaştı382. Sıtma Mücadele Teşkilatı tarafından 1938 yılına kadar 

17.000.000 insan muayeneden geçirildi. Bunlardan 5.000.000 kadarı 

tedavi edildi ve bunun için 60 tondan fazla kinin sarf edildi. 1000 

kilometreden fazla uzunlukta kanallar açıldı ve 350 milyon metre 

murabbaı genişliğinde bataklık kurutuldu383.  

1920-1938 tarihleri arasında geçen ilk 18 yılda, sağlık alanında verilen 

mücadeleye damgasını vuran hastalık sıtma oldu. Çok sayıda insanın 

mağdur olmasına yol açan hastalık, çıkarılan yasalar, alınan tedbirler, 

uygulanan tedaviler ile önemli ölçüde azaldı. Meclis gündeminde 

oldukça sık sık yer aldı. Sıtma hastalığının bir kader olmadığı gerçeği, 

devlet tarafından gösterilen çaba sonucunda  büyük ölçüde ortadan 

kaldırıldı. 

11. Frengi  

 

Sfiliz olarak da bilinen Frengi cinsel yolla bulaşan hastalıklardan 

biridir. Vücutta çıban, döküntü ve kabarcık şeklinde görülür. Özellikle 

savaş zamanlarında askerler veya göçlerle farklı coğrafyalara 

taşınmıştır384. Ülkemizde zührevi hastalıkların en önemlisi olan frengi 

hastalığı oldukça eski olup Tanzimat ve ondan sonraki süreçte Avrupa 

ile olan münasebetlerimizin artması ile birlikte İstanbul’a gelmiş, 

oradan yavaş yavaş Anadolu’nun içlerine yayılmıştı. Anadolu’da 

yayılan bu hastalığa karşı gereken tedbirlerin alınmaması hastalığın 

 
382 TBMM Zabıt Ceridesi, C. 25, 1938, s. 106. 
383 Ferudun Frik, age., s. 9. 
384 Ünal Taşkın, “Osmanlı Devleti’nin Son Yıllarında Palu’da Tabii Afetler (1858-

1910)”, Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi, V/2, Elazığ, 2018, s. 76. 
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yayılmasına sebep oldu. Frengi hastalığı Anadolu’nun en umulmayan 

yerlerine, en harim köşelerine kadar sinsi bir şekilde girdi ve 

Anadolu’nun hemen hemen tüm ücra köşelerine yayıldı. Frenginin yol 

açtığı bozulmayı ifade eden şu sözler oldukça önemliydi;  

 

Frengiye tutulan babanın tohumu ekseriya neşvünema bulamaz. Frengili 

anne karnındaki yavrusunu büyütüp vaktinde doğuramaz, düşürür. Doğanlar 

olsa bile günü, haftası ve ayı içinde ölürler ve üzerlerinde türlü frengi 

yaraları vardır. Anadolu’da frenginin pek uzun yıllar söndürdüğü ocakları 

kimse unutmamıştır”385. “Frengi nesil ve ırkı bozan bir enfeksiyondur. Çünkü 

kafatası, alın, göz, kulak, dudak, diş, ila…da husule getirdiği gayri tabiilikle 

fizyonomiyi; uzunluk, kısalık, cücelik her suretle çocuk kalma, etraf 

nisbetsizliği; bacakların yay gibi kabarması, bir uzuv bozukluğu, yokluğu 

ila… ile vücudu değiştirdiği gibi zekâ fakültesini altüst ederek musaplarını 

dejenere de eder. Acayip şekillere bürünerek nesilden nesile intikal eden bu 

hal bir ırkın maddiyat ve maneviyatını tarumar etmeye kâfi gelir386.  

 

Frengi, özellikle cinsel organlarda belirtilerini gösteren bir hastalık 

oldu. Hastalığın belirtileri üç aşamada görüldü. Şişliklerle başlayan 

ardından ilerledikçe kalp, göz, sinir sistemi, beyin, kemikler ve 

eklemleri etkileyen, kafatası, kol-bacak kemiklerinde 

 
385“Madde 1. Her frengili istediği bir tabibe kendini tedavi ettirmeye ve tedavisi 

hakkında tabipten alacağı tasdik edilmiş belgeyi bulundurmaya mecburdur” 

Madde 2. “Her tabip tedavi ettiği frengi vakasını istatistik düzenlemek üzere kimlik 

belirtmeksizin yirmi dört saat içinde hükümet tabibine, bulunmayan yerlerde 

belediye tabibine ihbar etmeye mecburdur”  

Madde 6. “Frengililer resmi sıhhiye müesseselerinde ücretsiz tedavi edilir”, 

Madde 8. “Frengili hasta bilerek hastalığının yayılmasına sebep olursa, altı aydan 

iki seneye kadar hapis veya yüz liradan beş yüz liraya kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır”. bkz., Gürhan Yelice, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı 

Hazırlayan Koşullar, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir, 2007, s. 57-60. 
386 Murat Arpacı, “Hastalık, Ulus ve Felaket: Türkiye’de Frengi ile Mücadele (1920-

1950), Toplum ve Bilim, S. 130, 2014, s. 71. 
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deformasyonlara, fare yemiş gibi çentiklere neden olan ve son 

aşamada ise kalp hastalıklarına, körlüğe, felce ve ölüme sebebiyet 

verdi387. Hastalığa yakalanmış kişilerinin çocukları için büyük bir 

tehlike olduğu, doğan çocukları yarısından fazlası sakat ve ölü 

doğduğu bu oranın %50’den fazla olduğu görüldü388. 

19. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı’da frengi hastalığı halk 

arasında oldukça yaygın olduğu gözlemlendi. Bu tür tehlikeli 

hastalıkların yayılmasını engellemek için her ne kadar mahalli 

birimler tarafından tedbirler alınmışsa da hastalığın önemine binaen 

askeri birimler de işe müdahil oldu. Nitekim 1883 yılında ordumuzun 

yeniden yapılanması için Almanya’dan getirilen Baron Von Der 

Goltz, yapmış olduğu incelemelerde pek çok askerin frengili olduğunu 

tespit etmiş, bu durumu gerekli makamlara bildirmişti. Hastalığın 

ciddi bir durum sergilemesi üzerine 1889-1902 yılları arasında Alman 

dermatologu Unna, Ernst Von Düring Tıbbiye’de Deri Hastalıkları ile 

Deri Dersi ve Polikliniği Profesörlüğü, Haydarpaşa Askeri Hastanesi 

Başhekim Yardımcılığı, Ankara ve Kastamonu İlleri Genel Sağlık 

Müfettişliği görevlerine getirildi. Dr. Von Düring oluşturmuş olduğu 

ekibi ile birlikte Anadolu’da incelemelerde bulundu. Onun önerisi 

doğrultusunda Kastamonu, Bolu, Bartın, Düzce ve Cide’de frengi 

hastanesi yapılmasına karar verildi. Düring, hastalığın seyri ile ilgili 

 
387 Eminalp Malkoç, “Erken Cumhuriyet Döneminde Kucaklaşmayı Unutturan 

Hastalık Frengiyle Mücadele”, Toplumsal Tarih, S. 296, 2018, s. 78. 
388 Ignaz Prochnik, “Frenginin Myosalvarsan İle Tedavisine Dair”, Dirim, 1 Eylül 

1929, s. 92. 
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yapmış olduğu değerlendirmesinde, hastalığın çok ağır sonuçlar 

verdiğini belirtti;  

Suriye, Fırat, Dicle havzası hariç Küçük Asya’da Osmanlı nüfusu 1844’den 

1890 yılına kadar 12 milyondan 7 milyona düşmüştür. Bunun sebebi bütün 

Türkler için geçerli olan ağır askeri hizmet ve diğer taraftan Syphilis (frengi) 

hastalığıdır. Ayrıca İstanbul’dan Düzce’ye kadar olan seyahatimde, bölgede 

hızlı bir nüfus düşüşünün olduğu dikkatimi çekmiştir. Zira bölgede bulunan 

çok sayıdaki Türk mezarlıkları bunu teyit etmektedir. Bugün buralarda Tatar 

ve Çerkezler bulunmaktadır. Artık buralarda Türk kalmamıştır. Türk halkı 

tamamen ölmüş. Bir Çerkez muhtar bana kendi köyünün nüfus defterini 

gösterdi. Defterdeki kayıtlara göre 30 yıl önce 100 hanede toplam 500 insan 

yaşamaktaymış. Ertesi gün bu köyü ziyaret ettik. Köyde 3 hanede 7 kişinin 

kaldığını gördük ve evde bulunan yaşlı bir adam bize şöyle dedi: Bütün halk 

frengi hastalığından öldü, yani syphilisten öldü. 

 

Bunun sebebi olarak Avrupalı bayanların Selanik, Edirne, İzmir, 

İskenderun ve Beyrut’ta yerleşmeye başlamasından beri frengi 

hastalığının yayılmış olmasını gösterdi389.  

1900’lu yılların başında frengi diğer bulaşıcı hastalıklar içerisinde 

halk sağlığı açısından büyük bir problemdi. Çeşitli yollarla bulaşıcı 

olsa da cinsel yolla yayılan bu hastalığın önü alınmak istendi. Savaşlar 

sırasında sıklığı artan hastalıklardan birisi olan (güvensiz cinsel ilişki, 

doğurganlığın artması, fuhuşun artması) frengi mücadelesi ilk olarak 

genelevinde çalışan kadınların takip ve tedavileri gerçekleştirildi. 

Gayri meşru münasebetler, şahısların bilgisizlikleri, eğitimsizlikleri, 

sağlıksız evlilikler hastalığın yayılmasına yol açtı. Hastalığın tehlikeli 

 
389 Ramazan Çalık, Muzaffer Tepekaya, agm., s. 212. 
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bir hal alması devletin birtakım tedbirler almasına sebebiyet verdi. 

Zührevi hastalıkla mücadele için açılan muayenehanelerden ilki, 1910 

yılında İstanbul’da Markof sokağında Bülbüldere ismiyle açılan 

muayenehane oldu390. Açılan bu muayenede bir çok hasta tedavi 

edildi. 

Bu dönemde Rus limanları ile sıkı surette teması olan Karadeniz 

sahillerinde, Kastamonu ve Bolu’da hastalık hızlı bir şekilde 

yayılmaya başladı. Kastamonu’da halkın %70-%80’nin frengili 

olduğu tespit edildi. Kastamonu ve Bolu’da hastalığın geçmişinin 

oldukça eski olduğu, 40-50 yıl önce yayılmaya başladığı belirtilerek, 

bu vilayetlerde frengi mücadele teşkilatının kurulmasının zorunlu 

olduğu dile getirildi. Bu dönemde ayrıca Çanakkale ve çevresinde 

bulunan Biga, Koza ve köyleriyle, Çan nahiyesinde frengi hastalığının 

oldukça yaygın olduğu görüldü. İstanbul’da geçim olanakları 

sağlamak amacıyla gelen Bolu ve Kastamonu çevresi halkı, bu yerlere 

yayılmış olan frenginin endişe verici bir durum alması karşısında idari 

tedbirler ile başlanılan mücadeleye 1913 yılında hazırlanan 

‘Kastamonu Vilayetinde Teşkil Olunacak Memleket Hastanelerine  ve 

Seyyar Heyet-i Tıbbiyeye Dair Nizamnamesi’ ile resmi bir hüviyet 

kazandırıldı. Bu nizamnamede: Kastamonu bölgesinde 50’şer yataklı 

6 adet hastane kurulması ve hastane yataklarının yarısının frengi 

tedavisi için ayrılması öngörüldü. Mücadele için kurulacak seyyar 

örgütün çalışmaları belirlenerek, koruyucu halk sağlığı tedbirleri, 

 
390 Özgür Önal, “Frengi Mücadelesinden Öğrendiklerimiz”, 100. Yılında Millî 

Mücadelede Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 21 Kasım 2019, 

s. 25. 
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özellikle frengi hastalığının bulaşmasında etken olabilecek her türlü 

meslek mensuplarının alacağı tedbirler ve bunlar hakkında yapılacak 

uygulamalar belirlendi. Rus limanları ile sıkı ilişkisi olan Karadeniz 

kıyıları halkına da intikal eden frengi buradan yayıldı. Bu durum 

karşısında daha geniş çapta mücadele etmek için ‘Emraz-ı Zühreviye 

Nizamnamesi’ yürürlüğe konuldu391. 

Birinci Dünya Savaşı’nda ülkenin içine düşmüş olduğu ekonomik 

sıkıntılar ve denetimsizlik ülkemizde fuhuşun artışını hızlandırdı. 

Ülkenin içine düşmüş olduğu bu sıkıntılara rağmen fuhuş ve zührevi 

hastalıkların önlenmesi konusunda acil tedbirlerin alınması kaçınılmaz 

oldu. Hastaların tedavisi için çeşitli yerlerde dispanserler açıldı ve 

Sağlık Müdürlüğünce halkın bilgilendirilmesi hususunda gazetelere 

ilanlar verildi. Halkın genel sağlık koşulları, halk sağlığını büyük 

ölçüde tehdit eden salgın hastalıklarla (cüzzam, tifo, kanlı basur, 

İspanyol nezlesi, verem, frengi vs.) mücadele yöntemleri, Avrupa’da 

meydana gelen tıbbi gelişmelere yönelik muhtelif bilgiler Sıhhiye 

Mecmuası’nda yayınlandı.3921914 yılında Said Halim Paşa Hükümeti 

tarafından frenginin yayılmasını önlemek amacıyla bir talimatname 

hazırlandı ve Sıhhiye Mecmuası’nda halkın bilgisine sunuldu. 

Ardından 14 Haziran 1915 tarihinde Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi 

tarafından ayrıca neşredildi393. 1915 yılında ‘Emraz-ı Zühreviye’nin 

 
391 Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl, 1973, s. 92-93. 
392 Zeynel Özlü, Kerim Tiryaki, “Osmanlıdan Cumhuriyete Tarih Araştırmalarında 

Sıhhiye Mecmualarının Önemi”, Tarih Yazımı Üzerine II, Ankara, 2018, s. 421. 
393 Necati Çavdar, Erol Karcı, “XIX. Yüzyıl Sonları - XX. Yüzyıl Başlarında 

Osmanlı Devleti’nde Frengi ile Mücadele Kapsamında Yapılan Yasal 

Düzenlemeler”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 

S. 11, 2016, s. 168.   
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Men-i Sirayeti Hakkındaki Nizamnameye göre İstanbul’da mücadele 

teşkilatı kurulmasına başlanıldı. Umumi kadınlar tespit edilerek 

muntazam bir şekilde muayeneye tabi tutuldu ve içlerinde zührevi 

hastalıklara yakalanan kişilere bedava hastanede tedavi sağlandı ve 

ilaç dağıtıldı394. Frengi hastalığının Osmanlı Devleti’nde halk arasında 

yayılması karşısında Emraz-ı Sariye Nizamnamesi’nin 64. maddesi 

uyarınca frengi ihbarı, muayene ve tedavisi zorunlu hale getirildi395.  

İlk dönemlerde frengi hastalığı ile mücadele tütsü ile yapılmaktaydı. 

Frengi tütsüsü ateşte yakılan cıva buharının teneffüsünden ibaret olup 

bu suretle ilaç teneffüs cihazı ve cilt vasıtasıyla verilirdi396. Ancak bu 

tedavide istenilen başarı sağlanamıyordu. Devlet frengi ile düzenli 

olarak bir tedavi süreci başlatması, tütsü uygulanmasının ortadan 

kalkmasına neden oldu397. Bunun yerine frengi tedavisinde civa ve 

iyodür potasyumdan sonra salvarsan kullanılmaya başlandı. 1914 yılı 

frengi ile mücadele konusunda büyük bir başarı kazanıldı. Mevcut 

hastanelere ek olarak dört yeni hastane kuruldu ve tedavi gören hasta 

sayısında büyük artış sağlandı. Seyyar hekimler tarafından toplam 

 
394 BCA, 030.10.01/176.218.11, elf. 45. 
395 İnci Hot, “Tanzimat Sonrası Osmanlı’da Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele”, 

Osmanlı’da Salgın Hastalıklar ile Mücadele, İstanbul, 2015, s. 120-121. 
396 “Hastanın elbiseleri çıkarılır ve yatağa yatırılır. Önce kaynar su içerisinde 

hazırlanan ‘Şabpan’ denilen (civa) madde bacaklarının arasına bir leğen ile 

koyulup üstü örtülür. Yatağın altına ter geçinceye kadar hasta terletilir veya 

doğrudan doğruya civa ilacından birini yakıp bayılıncaya kadar koklatılır. Tütsünün 

vücudu zehirleyerek hastayı birkaç gün içinde ya öldürdüğünü ya da hasta 

zehirlenmekten kurtularak frengi hastalığından kurtularak tamamen iyileşir”. bkz., 

Zeynel Özlü, Kerim Tiryaki, “Osmanlıda Sağlık Güvenliğine Dair Bir Çalışma: 

Salgın ve Zührevi Hastalıklardan Frengi Hastalığı ve Korunma Yöntemleri (1919) 

Dr. Nuri Osman’a Göre”, Türkistan’dan Anadolu’ya Tarih İzinde Prof. Dr. Mehmet 

Alpargu’ya Armağan, 2020, s. 1109-1110.  
397 BCA, 030.10.01/176.218.11, elf. 42. 
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401.000 hastanın tedavisi yapıldı. Ayrıca hastalık ile mücadele 

konusunda aşı ve kinin kursları verildi. 1916 yılında İnebolu, 

Safranbolu, Çankırı, Cide, Boyabat, Ayancık, Bolu, Bartın ve 

Ereğli’de hastaneler açıldı.  

1918 tarihli ve 90 numaralı kanuna istinaden kasım ayında yapılan 

değişiklikle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun maddelerine göre bütün 

resmi tabipler, resmi müesseseler frengi hastalığına yakalanmış 

hastaları tedavi etmeye mecbur oldukları gibi her frengili şahıs da yine 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nu gereğince kendisi tedavi ettirmekle 

mükellef ve ettirmeyenlerin sağlık memurları tarafından takibi zorunlu 

olduğundan bu tarz müdahalede Hükümet ve Belediye tabiplerine 

veya resmi müesseselere müracaat eden veya bunlar tarafından diğer 

muayeneler arasında tesadüf edilen frengililer tedavi gördü. Bunun 

için bütün vilayetlere mümkün olduğu kadar fazla frengi ilacı 

gönderildi. Vilayetlerde hükümet tabipleri tarafından gözetim ve 

tedavi altında bulunan frengili hastaların sayısı 63.109’u kadın ve 

55.418’i erkek olmak üzere toplam 118.527’ye yükseldi398.  Frengili 

hasta sayısının artışı üzerine, 1918 yılı Sıhhiye bütçesi görüşmelerinde 

söz alan, Ertuğrul Mebusu Şemsettin, frengi konusunu meclis 

gündemine taşıdı. Konuşmasında frenginin yaygın bir hal alması 

karşılığında hükümet tarafından gerekli tedbirlerin alınması istedi; 

 

“Memleketin hakiki bir düşman tarafından dâhilden tahrip edilmekte olduğu, 

ve bünye-i milliyenin mütemâdiyen sarsılmakta bulunduğu…”  

 

 
398 BCA, 030.10. 176.212.11, elf. 43-44. 
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Ertuğrul Mebusu’ndan sonra mecliste söz alan Diyarbakır Mebusu 

Fevzi Bey, frenginin yalnız İstanbul’da değil, taşrada ve kendi 

bölgesinde büyük bir hızla yayıldığı tehlikesine işaret etti. Sıhhiye 

Bütçesi görüşmeleri sırasında, frenginin sadece İstanbul’da değil 

Anadolu’da da hızlı bir şekilde yayıldığı açıkça ifade edildi. 1919 

yılında frengili olan hasta sayısının kesin olmamasına rağmen 40.000 

olduğu ifade edilmiş ise de bu rakamın dışında da hastaların 

olabileceği belirtildi. Konunun önemine binaen çeşitli çalışmalar 

başladı. Hilâl-i Ahmer sağlık ekipleri Anadolu’nun çeşitli bölgelerine 

dağıldı. Hastalığın halk üzerindeki etkisi hakkında ayrıntılı raporlar 

hazırlandı. Bunlardan Trabzon heyetinin yolculuğu ve izlenimleri, 

daha ilk raporlarda ayrıntılı olarak yer verildi. Raporda, Giresun 

Belediye Tabibi tarafından, halkın %20’sinin frengili olduğu belirtildi. 

Trabzon’daki durumda bundan farklı değildi. Şehir merkezinde 

belediyenin idâre ettiği Memleket Hastahanesi’nin bir koğuşu 

frengililere tahsis edilmişti. 1919 yılında Erzincan’a giden Hilâl-i 

Ahmer Heyeti’nin izlenimleri de Trabzon Heyeti’nden farklı 

değildi399. Hastalık bölgede oldukça yaygındı. 

Frenginin nesilden nesle intikali sureti ile cemiyet üzerinde yaptığı 

kötü tesirlerin önüne geçmek üzere frengililerin evlenmesine mâni 

olmak, mücadele tedbirlerinin en önemlisini oluşturdu. Birçok ülkede 

henüz muvaffak olmadığı halde ülkemizde 1919 tarihli frengi kanunu 

ile bu salgın dikkate alındı ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 

hastalığın önüne geçilmeye çalışıldı. 1919 tarihli kanun bu muayeneyi 
 

399 Hikmet Özdemir, Salgın Hastalıklardan Ölümler 1914-1918, Ankara, 2005, s. 

264. 
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yalnız frengiye hasretmekte ve muayenenin nasıl yapılacağını tespit 

etmek üzere her Vilayet Meclisi tarafından mahalli ihtiyaçlara göre bir 

talimatname hazırlandı. Ancak bu talimatname her vilayette 

uygulanmadı. Evlenme muayenelerinde bir birliktelik sağlanmadı. 

Hıfzıssıhha Kanunu, evlenme muayenesini, frengi, belsoğukluğu ve 

yumuşak şankr ile beraber bazı kayıtlar altında verem hastalığını da 

içine alarak bütün ülkede uygulanmaya başlandı. Bu hükümlere göre 

zührevi hastalıklara müptela olanlar şifayap olmadan evlenme 

müsaadesi verilmedi. Hastalığı ilerlemiş durumda bulunan frengi 

hastaların nikahı iki defa altı ay süre ile ertelendi. Bütün muayeneler 

resmi tabipler tarafından müesseselerde bedava yapıldı400.  

TBMM hükümeti, diğer hastalıklarda olduğu gibi frengi hastalığı ile 

ciddi bir mücadele verdi. Bu mücadele Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığının kontrolünde tıbbın gerektirdiği bütün unsurlar 

kullanılarak bulaşıcı olmaktan çıkarılmaya çalışıldı401. 28 Eylül 1920 

tarihlinde Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan 247 sayılı Nizamname 

ile Kastamonu Vilayeti Bolu Sancağı Frengi Mücadelesi Teşkilatı 

Sıhhiyesi ve Teşkilat Genel Müdürlüğü kaldırıldı. Teşkilat 

bölgesindeki hastaneler ve seyyar memurlar tamamen taşra da bulunan 

sağlık müdürlüklerine bağlandı. Frengi ile mücadele konusunda 

merkezden gönderilen müfettişlerin iki yılda bir taşrada frengi 

hastalığı ile mücadelenin denetlenmesi zorunluluğu getirildi402. Sağlık 

kurumlarında hastalık ile mücadelede birlik ve kontrolün sağlanması 

 
400 BCA, 30.18.1/176.218.11, elf. 48-50. 
401 İnci Hot, “Ülkemizde Frengi Hastalığı”, Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-

Tarihi Dergisi, C. 12, S. 1, 2004, s. 39-42. 
402 BCA, 30.18.1/01.13.9. 
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için hükümet tarafından bir tüzük hazırlanarak yürürlüğe girdi. 28 

Eylül 1920 tarihli tüzükte, 1. madde ile Kastamonu, Bolu Frengi 

Teşkilatı Genel Müfettişliği’nin kaldırıldığı, 2. madde ile; bu 

bölgedeki hastane gezici memurların yönetiminin, bulundukları 

sancağın sıhhiye müdürlüğüne verildiği, 4. madde ile; örgüt içindeki 

hastane ve frengi ile savaş işlerinin, yılda iki kez sıhhiye 

müfettişlerince denetleneceği, 5. madde ile; tüzüğün Sıhhiye 

Vekaleti’nce yürütüleceği belirtildi403. Bolu mebusu Dr. Fuat Bey, 

Frengi hastalığının önlenmesi için meclise 15.8.1920 tarihinde  

sunmuş olduğu Frenginin Men ve Tahdidi Sirayeti hakkında verdiği 

kanun teklifi 26.12.1920 tarihinde komisyonlardan gelen diğer 

teklifler ile birlikte görüşülmeye açıldı. Fuat Bey, konu ile ilgili olarak 

meclisteki konuşmasında; frenginin başlangıçta Kastamonu ve Bolu 

yöresi ile ilgili bir hastalık düşüncesi yaygın olup, Balkan ve özellikle 

I. Dünya Savaşı’nda ülkenin her tarafında yayıldığı, Kütahya Sıhhiye 

Müdürlüğü’nün defterinde 3.000 frengilinin kayıtlı bulunduğu, 

frenginin önlenmesi için elde geçerli bir kanun olmadığı ve meslek 

yaşamında üzücü pekçok  frengi olaylarıyla karşılaştığı açıklandı. 

Mecliste bulunan doktor mebusların çoğu Fuat Bey’in bu teklifine 

destek verdi. Mebuslar, fuhuşun önlenmesi ile bu işin 

çözümleneceğini savundu. Bazıları ise devletin, Bolu ve 

Kastamonu’da bu iş için hastane açıp, hastaların parasız tedavi 

edilmesi gerektiğini belirtti. Bu görüşmeler sırasında frenginin ilk kez 

Kırım Savaşı’ndan sonra Anadolu’da yayıldığı, hastalığın önlenmesi 

 
403 Meliha Özpekcan, age., s. 62. 
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konusunda cami hocaları tarafından halka uyarılar yapıldığı ve 

hastalık ile mücadelede alınması gereken tedbirler konusunda 

bilgilendirildiği belirtildi. Bazı mebuslar, ülkemizdeki taassup dikkate 

alınarak evlenmemiş kızların ve hasta olmayanların muayeneden 

yoksun tutulması gerektiğini savunurken, bazı mebuslarda hastalığın 

önlenmesi için hiç bir ayrım yapılmadan kanunların uygulanmasını 

istedi. Özellikle kadın ve kızları muayene edecek bayan doktorların 

azlığı belirtilerek, bir an önce bayan doktor eksikliğinin giderilmesi 

gerektiğini dile getirildi404. Frengi konusu o günlerde meclisin 

gündeminden hiç düşmedi.  

1920 yılında Rusya’daki Bolşevik baskısından kaçarak İstanbul’a 

sığınan Beyaz Ruslar, kentte fuhuşun artmasına neden oldu. Fuhuş’un 

İstanbul’da yaygınlaşmasıyla frengi vakalarında hızlı bir artış görüldü. 

İstanbul’da frengiden 25 kişi hayatını kaybetti. Mütareke döneminde 

İstanbul’da fuhuşun yasal olarak yapıldığı genelev ve pansiyonlar 

bulunmaktaydı. Yine Kasımpaşa’da özel evler ile kentin çeşitli 

bölgelerinde 25-30 kadar otel vardı. Bu dönemde yapılan bir 

araştırmaya göre, İstanbul’da 20 farklı semtte 175 fuhuş evi açık 

durumdaydı. İstanbul’da etkisini gösteren frengiden 1921 yılında 47 

kişi hayatını kaybetti. Bu frengi vakaları ile ilgili olarak Sıhhiye 

Müdürü Umumisi, 8 Ağustos 1921’de Emrâz-ı Zühreviye Hastanesine 

yaptığı ziyaret sırasında hastanede kayıtlı 306 hasta tedavi 

görmekteydi. İstanbul’da frengi vakalarının artması fuhuşla 

mücadelenin hızlandırılmasına neden oldu. Bu maksatla 1921 yılında 

 
404 Meliha Özpekcan, age., s. 123. 
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İtilaf Devletleri yetkilileri ve İstanbul’daki sefirlerin müştereken 

katılımıyla ‘Men-i Fuhuş Cemiyeti’ kuruldu405. Hastalık ile mücadele 

konusunda Meclis tarafından çıkarılan ‘Frenginin Men ve Tahdidi 

Sirayeti’ hakkında kanun ile ilk adım atıldı. TBMM tarafından 

çıkarılan ‘Frenginin Men-i Sirayeti’ hakkında kanun406, 7 Mart 1921 

 
405 Abdullah Lüleci, “Mütareke Döneminde İstanbul’da Ermeniler Arasında Görülen 

Salgın Hastalıklar (1918-1922)”, History Studies, Volume 6, Issue 4, 2014, s. 137. 
406 “1. Her frengili, istediği bir doktora kendisini tedavi ettirmeye ve tedavisinin 

şekil ve süresi hakkında doktorundan alacağı onaylı belgeyi yanında bulundurmaya 

mecburdur.  

2. Her doktor, gözlediği frengi vakalarını hastanın kimliğini açıklamadan 24 saat 

içinde hükümet tabibine, hükümet tabibi bulunmadığı takdirde belediye tabibine 

bildirmeye mecburdur.  

3. Belirtilen günlerde tedaviye gelmekten çekinen frengilileri, her frengilinin tedavi 

için gittiği doktor hükümet tabibine, hükümet tabibi bulunmadığı takdirde belediye 

tabibine bildirmeye mecburdur.  

4. Frengi hastalarının doktorları, hastalığın başkasına bulaşmasını engellemek için 

hastalarına, hastalığın bulaşma şekillerini içeren, imzalı, sıhhî vasiyetler varakası 

vermeye, hastalar da bu vasiyetlerin hükümlerine uymaya mecburdurlar.  

5. Sıhhî evlenme muayenesi işlemleri, vilayet veya liva genel meclislerince 

düzenlenen talimatnameler suretiyle tatbik ve cereyan ettirilir.  

6.Bütün frengililer, resmî sağlık kuruluşları ve resmî doktorlar tarafından parasız 

tedavi ettirilir.  

7. Bu yasanın hükümlerine ve bu hükümlere uygun olarak çıkarılacak 

talimatnamelere uymayanlar 10 liradan 50 liraya kadar para cezasına mahkûm 

edilirler.  

8. Frengi hastası kişiler, bilerek hastalığın bir başkasına bulaşmasına neden 

oldukları takdirde, altı aydan iki seneye kadar hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar 

para cezasına çarptırılırlar. Para da hastalığı bulaştırdığı kimseye verilir. Karı 

kocadan biri diğerine bu hastalığı naklederse cezanın azamîsi uygulanır. Ancak 

yasal takibata geçebilmek için hastalığa yakalanan karı kocanın kişisel şikâyeti 

şarttır.  

9.Frengiyi tedavi etmeye çalışan doktor olmadıkları halde doktorluk taslayanlar iki 

aydan iki seneye kadar hapis ve 50 liradan 100 liraya kadar para cezasına 

çarptırılırlar.  

10. Bu yasa hükümlerinin uygulanması sırasında hastalığı nedeniyle başvuranlara 

zorluk çıkaran doktorlar, üç aydan iki seneye kadar hapisle cezalandırılır, geçici 

olarak rütbeleri alınır ve memuriyetten uzaklaştırılırlar”. bkz., Zeynel Özlü, 

Mustafa Murat Çay, “19.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Salgın Hastalıklarla 

Mücadele ve Frengi Hastalığı”,  Koronavirüs Pandemisi ve Geçmişten Günümüze 

Salgın Hastalıklar, Kilis, 2020, s. 179. 
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tarihinde resmî gazete de yayınlanarak yürürlüğe girdi407. Hükümet bir 

taraftan ülkeyi emperyalist devletlerden kurtarmaya çalışırken diğer 

taraftan halkın sağlığını korumak için hızlı bir şekilde kanunlar 

çıkarmaya çalıştı. Çıkarılan kanunlar doğrultusunda tabipler 

tarafından frengi tedavisinde ortak bir tedavi uygulandı. Bu durumu 

düzenli bir şekilde yapılabilmesi için uzman olan hekimlerden oluşan 

bir komisyon oluşturuldu. Özellikle frengi kanunu çerçevesinde 

uzman doktor personeli ile halk tek tek taranarak frengililer belirlendi 

ve tedavileri gerçekleştirildi.  Diğer bölgelerdeki frengililer de ücretsiz 

olarak hastanelerde tedavi altına alındı. Daha önce tutulmuş ve kayıt 

altına alınmış frengili hastaların tespitleri yapıldı. Bu hastaların 

akrabaları ve münasebette bulunan kişiler tespit edilerek kan 

muayeneleri yapılarak, gerek görüldüğünde yatırılarak hastaların 

tedavileri sağlandı. Zührevi hastalıklar konusunda; 1921 yılında 

çıkarılan kanun çerçevesinde zührevi hastalıkların ücretsiz olarak 

tedavisine başlanıldı. Ancak hastalık yaygın olduğundan Sivas merkez 

ve ilçeleri ile Hafik kazası, Bursa’nın Orhaneli ilçesinde küçük sağlık 

grupları oluşturuldu. Sivas’ta 40.000 kişinin tedavileri yapıldı ve 

bulaşma dönemindeki 1300 kişi ise hastaneye yatırılarak tedavi altına 

alındı. Orhaneli ilçesinde toplam 31.000 kişinin muayenesi yapıldı ve 

2.489 kişi ise tedavi altına alındı. Diğer illerde de bütçe  olanakları 

ölçüsünde ilaç desteği sağlandı408.  

 
407 “Meclis, frengiyi önleme yasasını kabul etti. Yasaya göre, her frengili istediği bir 

doktora muayene olacak ve tedavi şekil ve süresi ile ilgili raporu yanında 

bulunduracaktı”. Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü III, Ankara, 1995, s. 396. 
408 Meliha Özpekcan, age., s. 126. 
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1924 yılında bu amaçla gezici frengi sağlık ekipleri oluşturuldu. 

Hastaların yoğun olarak görüldüğü Samsun’da Askeri Cilt ve Frengi 

Hastalıkları Hastanesi kuruldu. 1924 yılında Türkiye’de toplam 

frengili hasta sayısı 22.972 oldu. Bu hastaların 1.887’si Sinop, 1.874’ü 

Zonguldak, 1.817’si Kastamonu, 1.488’i Tokat, 844’ü İzmir, 825’i 

Ordu, 768’i Samsun, 651’i Giresun ve 521’i ise Ankara 

bulunmaktaydı. Frengi ile mücadelede yürürlükteki 5 Şubat 1921 

tarihli kanun ve 26 Haziran 1920 tarihli kararname gereğince 

uygulamalar sürdürüldü. Diğer yandan da olanaklar ölçüsünde gerekli 

ilaç yardımı yapıldı. Hastalık ile mücadelede illere, 18.938 kg. 

arsenobenzol gönderildi. 

Ülkemizde frengi ile ilgili olarak kanunlar çıkarılmışsa da bu konuda 

ilk ciddi mücadele  1925 yılından itibaren başladı. Frengi Kanunu 

çerçevesinde frenginin tespit edildiği yerlerde uzman doktor ve sağlık 

personeli ile halk, tek tek taranarak frengiye yakalananlar tespit edildi. 

Tespiti yapılan hastalar hükümet doktorları ve dispanserler aracılığı ile 

tedavi altına alınarak muayeneleri sağlandı. Cumhuriyet’ten önce 

frengi tedavisi halk tarafından ve ilkel bir şekilde yapılmakta idi. 

Ateşle yakılan civa buharının teneffüs edilmesi bal ve diğer 

maddelerin civa bileşimleriyle karıştırılarak yapılması ile tedavi 

çareleri aranıyordu. Bu tehlikeli ve tıbbi olmayan durum, civa 

zehirlenmesi nedeniyle bir çok ölümlere ve sakatlıklara sebep 

oluyordu. Cumhuriyet’in kurulması ile çalışmalarını belirli bir 

programa bağlayan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı frengi ile ciddi 

bir mücadelenin ilk adımlarını atarak kanunla bu hastalığın tedavisinin 
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devlet örgütü tarafından parasız yapılmasını gerçekleştirdi. Sıhhiye 

teşkilatları tarafından ülkenin farklı yerlerinde yapılmakta olan frengi 

tedavisinin dünyada uygulanan son tıbbi veriler dahilinde 

mücadelenin verilebilmesi için 1925 yılında ‘Frengi Tedavi 

Talimatnamesi’ hazırlanıp yürürlüğe konuldu409. Ülkenin belli başlı 

mütehassıslarının katılımı ile bir frengi komisyonu kuruldu. 

Uygulanacak tedavi tedbirleri yeniden belirlendi. Komisyon 

tarafından uygulanacak tedavi ile ilgili olarak yeni bir yönetmenlik 

hazırlanarak, alınan kararlar doğrultusunda mücadele yapıldı. Frengi 

hastalığı ile mücadele konusunda neosalvarsan, bizmot, civa ve 

Vekaletin kimyahanesinde vücuda verilecek sıvı olan İspençiyariye 

vilayetlere gönderildi. Frengi hastalarının tedavisi doktorların 

denetiminde ilaç tedavisi uygulandı. Ülkenin belli başlı uzmanlarının 

katılımı ile bir frengi komisyonu oluşturuldu ve bu komisyon frengi 

tedavi usullerinin uygulanması, ilaç ve miktarları belirlendi.  

Tablo 22: Vilayetlere Gönderilen Frengi İlaçları410 

 Neolsalvarsan Bizmut Mürekkebi 

Mahlûl Halinde 

Cıva Mürekkebi 

Mahlûl Halinde 

 Kilo Gram Kilo Gram Kilo Gram 

1924 18 938     

1925 51 516   129 000 

1926 1 497 109 335 117 550 

1927 24 412 37 020 140 670 

1928 24 317 36 510 82 150 

1929 22 916 74 970 89 350 

1930 54 258 111 750 126 250 

1931 51 000 121 650 145 875 

1932 78 671 57 870 371 450 

 
409 BCA, 030.10.01/176.218.11, elf. 43. 
410 BCA, 030.10. 176.212.11, elf. 45-46. 



TÜRKİYE’DE SAĞLIK SİSTEMİ VE SALGIN HASTALIKLARLA MÜCADELE  

(1920-1938)  | 205 

 

Hastalıklar ile ilgili olarak 1925 yılında yapılan I. Tıp Kongresinde, 

frengi salgını, kongrenin önemli gündem maddelerinden birisini 

oluşturdu. Dr. Nazım Şakir, ‘Malarya ve Frengi’ başlıklı bildirisinde, 

malarya veya diğer ateşli hastalıklara yakalananların felç-i umumi 

dediği paralizi jenarala yakalanmadığını, Avrupa’da paralizi jenaralin 

kinin almamış malaryalı hastaların kanı ile tedavi edildiğini, 

malaryanın orada az olması ve paralizi jenarali tedavi etmesi yönüyle 

bu hastaların kıymetli olduğunu dile getirdi411.  

1926 yılında artan vakalar karşısında, Almanya’dan frengi hastalığının 

tedavisinde kullanılmak üzere bizmut412ve neosalvarsan413maddesi 

satın alındı. Frengili hastalarının yoğun olduğu bazı yerlerde daha özel 

tedbirlerin alınması için yeni bir mücadele teşkilatı yapılanmasına 

ihtiyaç görüldü. Öncelikle Sivas merkez, Hafik ve Bursa’nın Orhaneli 

kazalarında başlandı. Bu mücadele, kanuni bir hükme dayanmış olsa 

da hükümet emri şeklinde ve bulaşıcı hastalıklar nizamnamesine 

uydurularak yapılan bu mücadelede halkında yardımı sağlanarak 

büyük bir başarı sağlandı.  

 
411“Ateş Tedavisi: Frengi mikrobunun beyne yerleşmesi ile ortaya çıkan ve akıl 

hastalığı tablosu ile kendisini gösteren paralizi jeneral, penisilinin bulunmasından 

önce hastanın ateşi yükseltilerek tedavi ediliyordu. Bugün antibiyotik ile tedavi 

edilmekle beraber ateş tedavisi  de kullanılmaktadır. Ateşi yükseltmek için önce 

erisipel, sonra tüberkülin, daha sonra da malarya kullanılmıştır. Halen malaryalı 

hasta bulmak güç olduğu için fenölsüz tifo aşısı kullanılmaktadır”. Zuhal Özaydın, 

“Büyük Önder Atatürk’ün Himayelerinde Yapılan I. Milli Tıp Kongresi (1925)”, III. 

Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul, 20-23 Eylül 1993, s. 290. 
412 BCA, 030.10.01/15.52.13. 
413 BCA, 030.10.01/20.55.8, BCA, 030.10.01/25.43.13. 
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Grafik 6: Devletin Frengi Teşkilatı Tedavi Mesaisi, Tedavi İçin Sarf Edilen 

İlaç Miktarları (kg) (1926-1937)414 

 
 

1927 yılında Ankara ve İzmir’de emraz-ı zühreviye ile mücadele için 

bir deri ve tenasül hastalıkları muayene ve tedavi evi tesis edildi415. 

Ücretsiz olarak sağlanan muayene hizmetlerinin yanında tedavi için 

uygulanan ilaçlar da ücretsiz bir şekilde dağıtıldı. İstanbul’da iki adet 

dispanser açılarak hizmete girdi. Bursa’nın Orhaneli ve Sivas’ın 

merkez ve Hafik kazalarında halkın yardımı ile büyük başarı 

sağlandı416. 1928 yılında Ordu, Fatsa, Düzce ve Çarşamba kazalarında 

da birer frengi mücadele teşkilatı kuruldu. Bu teşkilatta görev yapacak 

ekipman öncelikle İstanbul Guraba Hastanesinde belli bir eğitim 

verildikten sonra görev yerlerine gönderildi. Sivas frengi mücadele 

bölgesinde 1927’de 75.275, 1928’de de 15.420 kişinin muayenesi 

yapıldı. Bursa-Orhaneli ilçesinde artan frengi vakaları ile mücadeleye 

devam edildi. Bu dönemde dahiliye ile 85, seroloji muayenesi ile 

 
414 Cumhuriyet’in 15. Yılı, s. 383. 
415 BCA, 30.18.1/177.220.18, elf. 15. 
416 BCA, 030.10.01/176.218.11, elf. 44. 
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toplam 98 frengili tespit edilerek, tedavileri yapıldı417. Büyük 

şehirlerde ve zührevi hastalıkların kolayca yayılmasına müsait olan 

yerlerde bu gibi kimselerin kolayca müracaat ederek gizli bir surette 

kendilerini tedavi ettirmelerine imkân bulacakları müesseselerin 

mevcut frengi mücadelesinde en büyük ve en etkileyici olarak Ankara 

ve İzmir’de Deri ve Tenasül hastalıkları Tedavi Evi adı altında bir 

dispanser açıldı. Bu uygulamadan büyük fayda sağlandı. İstanbul 

vilayeti ve Belediye teşkilatına ait olmak üzere İstanbul’da bu tarzda 

tedavi veren iki dispanser hizmet verdi418.  

 

Tablo 23: Frengi Mücadele Teşkilatı Mesaisi (1926-1932) 

Umumi Muayene Umumi 

Muayene 

Elde Edilen ve Tedavi Altına 

Alınan Frengili Sayısı 

Sivas 75.347 6.261 

Ordu-Fatsa 134.639 5.096 

Çarşamba 39.546 4.230 

Düzce 73.578 4.460 

Orhaneli 42.437 1.427 

Balıkesir (Hususi İdare) 238.822 4.387 

Yekûn 704.386 25.861 

 

26.02.1927 tarihli meclis görüşmelerinde sağlık ile ilgili konular 

tartışılırken ele alınan konulardan birisi de frengi oldu. Frengi ile 

mücadelede halkın hastalık konusunda bilgi sahibi olmadığı, 

bilinçsizce davranıp hasta olanlar  ile içiçe yaşandığı, ‘akan su pislik 

tutmaz’ anlayışı ile hareket edilerek içtikleri suyun sağlıklı olmadığı, 

pekçok köyde ısınmak amacıyla ahırda yatıldığı, frengi hastalığına 

yakalanmış hastalar ile aynı kabtan yemek yedikleri ifade edilerek, 

 
417 BCA, 030.10.1/191.309.9. 
418 Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl, 1973, s. 92-93. 
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halkın frengi ile mücadelesinde bilgilendirmenin şart olduğu 

görüşlerine yer verildi419 Bu konuda halkın aydınlatılması ve gerekli 

yardımların yapılması dile getirildi. Tüm ülkede frengi ile mücadele 

hız verilirken, 1928 yılında tedavi edilen frengili hasta sayısı 1.157’ye 

ulaştı. 1929 yılında Frengi Mücadele Teşkilatı, yaptığı tarama 

tetkikleri sonucunda Ordu, Çarşamba ve Düzce de frengi ile mücadele 

hizmeti verdi. Düzce frengi mücadelesinde 3.077 kişiye frengi teşhisi 

konuldu ve bu hastalar tedavi altına alındı. Bu dönemde Çarşamba’da 

yapılan frengi mücadelesinde 1.149 kadın ve 1.001 erkek frengiye 

yakanlandığı tespiti yapıldı. Kastamonu ve Balıkesir vilayetlerinde de 

Mahalli İdare-i Hususiye aracılığı ile de mücadele edildi420. Bu sırada 

İzmir’de ‘Zührevi Hastalıklarla Mücadele Cemiyeti’ kuruldu ve 

zührevi hastalıklara yakalanan fahişelerin tedavileri zorunlu hale 

getirildi421.  

1929 yılında düzenlenen 3. Milli Tıp Kongresi’nde frengi, ele alınan 

konulardan birisi oldu. Bu konuda Dr. Osman Şerafeddin, Dr. Ahmet 

Şükrü, Dr. Hasan Reşat, Dr. Hulusi Behçet ve Dr. Fahrettin Kerim’in 

hazırlamış oldukları raporlar tartışıldı. Üç günlük kongrenin bir günü 

frengi hastalığına ayrıldı422. Bu dönemde frengi hastalığına karşı 

çalışan Frengi Mücadele Teşkilatı’nın çalışmaları sonucunda 100.000 

kişi muayeneden geçirildiği ve yapılan muayene sonucunda 4.000 kişi 

 
419 TBMM Zabıt Ceridesi, C.29, 1927, s. 140-141. 
420 BCA, 30.18.1/177.220.18, elf. 15. 
421 Ahmet Özdinç, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Frengi: 1916-1925 Yılları Arası 

Salnamelerde Bolu Sancağı Örneği”, Abant Tıp Dergisi, C. 9, 2020, s. 8-19. 
422 Ayten Arıkan, Milli Türk Tıp Kongreleri (1923-1968) ve Türkiye Sağlık 

Politikalarına Etkileri, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

(Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, 2005, s. 222. 
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tedavi altına alındığı belirtildi423. 1930 yılında kabul edilen 1593 sayılı 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile zührevi hastalıkların sağlık 

kuruluşlarında parasız tedavi edilmesi, Bakanlıkça kurulan frengi 

savaş kurullarının yapacağı tarama muayenelerine halkın gelmesi ve 

her frengili şahsın kendisini ve çocuklarını tedavi ettirmek 

zorunluluğu esası kabul edildi.  Ayrıca frengi, bel soğukluğu, şankır, 

cüzzam, verem ve ruh hastalığı olanlar kişiler tedavi oluncaya kadar 

evlenmeleri yasaklandı. 

1930 yılında İstanbul mebusu Dr. Refik Bey, mecliste, ülkenin içinde 

bulunmuş olduğu frengi hastalığı ile ilgili olarak şu tespitlerde 

bulundu424;  

 

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de frengi hastalığı mevcuttur. Bu 

hastalığa yakalanmış olan hasta sayısını vermek şu anda mümkün değildir. 

Bu hastalık yaygın olarak Sivas, Bursa’nın Orhaneli kazası, Ordu’nun Fatsa 

kazası, Çarşamba ve Bolunun Düzce kazasında vakaların yaygın olarak 

görüldüğü, bu yerlerde gerekli sağlık müdahalelerinin yapıldığı ve bütçenin 

öngörmüş olduğu nispette frengi ilaçları temin edilmiştir. Bu yerlerin 

haricinde frengi vakaları üzerine Çaycuma nahiyesinde frengi dispanseri 

açılmış, hastalığa yakalanmış olan kişilerin tedavileri için hizmet vermiştir. 

Bu yerlerin dışında da olabilecek frengi hastalığına karşı gerekli tedbirler 

alınmış ve hastalara gerekli müdahaleler yapılmaktadır. 1930 yılında Sivas 

vilayetinde 4.012 kişi tedaviye alınmış olup bunlardan 385 kişinin üç yıl 

süren tedavileri yapılmıştır. Bursa’nın Orhaneli kazasında 1.060 kişi 

tedaviye alınmış, bu hastalarda 262 hasta sağlığına kavuşturulmuştur. 

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 3.792 kişi tedavi altına alınmış, bu hastaların byük 

 
423 BCA, 30.18.1/177.220.8. 
424 TBMM Zabıt Ceridesi, D. 4, C. 3, 1930, s. 101-102. 
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çoğunluğu sağlığına kavuşmuştur. Samsun’un Çarşamba kazasında 1.376, 

Bolu’nun Düzce kazasında 2.366 kişi tedavi altına alınmıştır. Bunların 

dışında Balıkesir ve Kastamonu vilâyetlerinde hususî teşkilâta tabi, ilâçları 

vekâletimiz tarafından verilen, İdare-i Hususiye’nin yardım ile tesis edilmiş 

ufak mücadele teşkilâtı oluşturulmuştur. Bu illerde hastalara verilmek üzere 

63 kilo neosalvarsan, 45 kilo Bizmojenol, 43 kilo civa merhemi, 25 kilo iyot 

kimyevi malzemeler gönderilmiştir. Bu yıl toplam olarak tüm ülkede 9.878 

hastanın tedavileri gerçekleştirilmiştir. Yapılan mücadele sonucunda Emraz-ı 

Zühreviye yüzde bir buçuğu geçmemektedir.  

 

Bu dönemde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun öngörmüş olduğu 

hükümlerle, bu mücadele daha geniş bir hal aldı ve tedavi,  tarama 

uygulamalarına devam edildi. Ankara, İzmir tedavi evlerinde 

frengiden başka diğer zührevi hastalıklarda tedavi gördü. Özellikle 

1930 Hıfzıssıhha Kanunu’nun bariz özelliklerinden biri, o zamana 

kadar devletçe zührevi hastalıklardan yalnız frengi ile mücadele 

edildiği halde bu kanunun yayınlanmasından sonra belsoğukluğu ve 

Yumuşak Şankrın da bu mücadele sahasına dahil edildi. Bu 

hastalıkların sağlık müdürlüklerine bildirimi zorunlu hale getirildi ve 

dışarıya bu bilgiyi dışarıya sızdıranlar hakkında soruşturma açılacağı 

belirtildi. Bu kanunla hastalığın tedavisi Hükümet ve belediye tabipler 

aracılığı ile ücretsiz hale getirildi. Ayrıca kişilerin hastalıklarının 

geçtiklerini hekim raporuyla ispatlamadıklarında evlenmelerine izin 

verilmeyeceği belirtildi. Açılan dispanserlerde vilayet hususi 

idarelerince teslim edilmiş olan İstanbul, Samsun, Diyarbakır, Sivas, 

Adana’daki Emraz-ı Zühreviye hastaneleri ile İstanbul’daki Emraz-ı 
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Zühreviye Dispanserlerinde ve bunun dışında diğer bütün resmi sıhhi 

müesseselerde hastaların tedavileri yapıldı425.  

12 Nisan 1930 tarihinde çıkarılan bir genelge ile yeni genelevlerinin 

açılması ve mevcut olanlara da yeni kadın alınması yasaklandı. 

Zührevi Hastalıklarla Mücadele Cemiyeti tarafından Avrupa’dan 

filmler getirildi ve halkın gösterimine sunularak halk 

bilinçlendirilmeye çalışıldı426. Frengi ile mücadelede tedavi ve tarama 

uygulaması başlatıldı. Bu doğrultuda 1931 yılında ‘Evlenme 

Muayenesi Hakkında Tüzük’ yayınlanarak muayene ve esaslar 

belirlendi. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu bu hükümleri, bilimsel bir 

şekilde tespit ederek 128’inci maddesi ile nizamnamenin yeniden 

düzenlenmesi gerektiği, bundan dolayı 1933 yılında bu nizamname, 

Dahiliye Vekâlet’i ile birlikte yeniden düzenlendi427. Bu hükümlere 

göre Polis ve Sıhhiye Teşkilatı ve belediyesi olan şehir ve kasabalarda 

zührevi hastalıklar ile mücadele komisyonları teşkil edildi ve bunlar 

tarafından fuhuşu sanat edinen umumi kadınlar sıkı takip altına alındı. 

Dahiliye Vekaleti fuhuşla mücadele önemli başarılar sağladı428.   

Tablo 24: Frengi Mücadele Teşkilatı Laboratuvarlarında Başlangıçtan 

İtibaren  

 
425 BCA, 30.18.1/176.218.11, elf. 45-46. 
426 Fatma Bulut, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tehlikeli Bir Miras: Frengi”, Tarih 

Okulu, S. III, 2009, s. 109-123. 
427 “Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 128. Maddesine göre Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

ve Dahiliye Vekaletlerince müştereken hazırlanıp Şurayı Devlet Tanzimat Dairesi ile 

Heyeti Umumiye’ si tarafından tetkik edilen ve Şurayı Devlet Reisliğinin 14.8.1933 

tarih ve 12452 sayılı tezkeresi ile tevdi olunan (fuhuşla ve fuhuş yüzünden bulaşan 

zührevi hastalıklar ile mücadele nizamnamesi)’nin ilişik şekilde yürürlüğe 

konulması; İcra Vekilleri Heyeti’nin 12.11.1933 toplantısında kabul olunmuştur”. 

bkz. BCA, 30.18.1/40.80.2 
428 BCA, 30.18.1/176.218.11, elf. 42. 
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1932 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Seroloji Muayenelerin Adedi429 

 

 Seroloji 

Muayenesi 

Dispanserler Frengili Tedavi Mesaisi 

   Ankara İzmir Çaycuma 

Sivas 74.433 1930 526 - - 

Ordu 19.103 1931 279 499 1.510 

Çarşamba 14.172 1932 324 950 1.868 

Düzce 29.096 - - - - 

Orhaneli 11.457 - - - - 

Balıkesir 1.015 - - - - 

Yekûn 149.276 - - - - 
 

Frengi teşkilatı bir mütehassıs tabibin idaresinde tabip, küçük sağlık 

memurları bir seroloji laboratuvarı ile laboratuvar şefliğinden 

oluşmaktaydı. Öncelikle Hafik ve Orhaneli kazalarında başlayan 

mücadele yavaş yavaş genişletildi. Devlet umumi bütçesinden yapılan 

bu mücadeleye bağlı olarak Vekaletçe yapılan teşvikler ile Balıkesir, 

Zonguldak vilayet hususi idareleri de frengi mücadele teşkilatı 

kuruldu. 1932 yılı Hususi İdare bütçesinden Frengi Mücadele 

Teşkilatı için 231 liralık araç ve gereç satın alındı430. Balıkesir vilayet 

teşkilatı, 1933 yılında tekrar kapatıldı431. Frengi ile mücadele 

konusunda dünyada geliştirilen tedavi usulleri hakkında başta tabipler 

olmak üzere sağlık çalışanları için kurslar düzenlendi. Hastalık ile 

mücadele Hafik ve Orhaneli   kazalarında   başlayan   mücadele, Ordu, 

Ünye, Fatsa, Şarkışla, Yıldızeli, Düzce, Çarşamba kazalarına   kadar   

yayıldı. Balıkesir, Zonguldak, Ankara, İzmir’de oluşturulan tedavi 

evlerinde hastalar tedavi edildi. Açılan dispanserlerde İstanbul, 

 
429 BCA, 030.10/ 176.218.11, elf. 47. 
430 BCA, 030.10/ 34.13.19. 
431 BCA, 030.10/ 176.218.11, elf. 45. 
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Samsun, Diyarbakır, Sivas, Adana zühreviye hastaneleri ile 

İstanbul’daki emraz-ı zühreviye dispanserlerinde hastaların tedavileri 

yapıldı432.  

1933’te kabul edilen ve genelevlerin tekrar açılmasını öngören bu 

nizamnamenin kabul süreci sıkıntıları beraberinde getirdi. Özellikle 

Dahiliye Vekaleti tarafından, genelevlerin açılışı, fuhuşun yapılmasını 

engellemeyeceği konusunda görüş belirtirken, fuhuş yapanlara karşı 

çok sert tedbirlerin alınması ve ceza yoluna gidilmesi gerektiğini 

önerildi. ‘Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 128. maddesine göre iki 

bakanlıkça ortak hazırlanan nizamname 1933 yılında kabul edildi. 8 

kısım ve 126 maddeden oluşan nizamname ile iki kurum kurulması 

öngörüldü. Bunlar Zührevî Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele 

Komisyonları ile Zührevî Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele 

Komisyonları Yardım Heyetleri’ydi. Birinci kurum polis ve 

belediyenin olduğu yerlerde, ikinci kurum ise kaza merkezlerinde 

oluşturulacaktı. Her iki kurumun da görevi; fuhuşla bulaşan zührevî 

hastalıkların yayılmasının önlenmesi, çıkan yasa ve nizamların 

tatbikinin sağlanması ve hesapların denetlenmesi görevleri verildi433. 

Nizamnameye göre; yeni randevu evleri komisyonun belirlediği 

yerlerde açılacak, fuhuş yapanlar gizlice takip edilecek, her şehrin 

belli yerlerinde umumhane açılmasına izin verilecek ve daha önceden 

verilen izinler yenilenecekti. Böylelikle toplumu derinden sarsan ve 

 
432 İnci Hot, agm., s. 39-42. 
433 Ahmet Özdinç, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Frengi: 1916-1925 Yılları Arası 

Salnamelerde Bolu Sancağı Örneği”, Abant Tıp Dergisi, C. 9, 2020, s. 8-19. 
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ölümlere neden olan frenginin yayılması engellenmeye çalışıldı434. Bu 

dönemde frengi ile mücadele için 1.200 dolar karşılığında beş düzüne 

pulverizatür ve 6.600 lira karşılığında da üç frengi seyyar laboratuvarı 

satın alındı435. 

Grafik 7: Devlet Frengi Teşkilatının Mesaisi (1926-1937)436 

 

  

 
434 Fatma Bulut, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tehlikeli Bir Miras: Frengi”, Tarih 

Okulu, S. III, 2009, s. 109-123. 
435 BCA, 030.10.1/191.309.9. 
436 Muayenesi yapılan frengili hasta sayısı 1926’da 62.398 , 1927’de 29.006, 

1928’de 22.028, 1929’da 64.876, 1930’da 131.319, 1931’de 87.044, 1932’de 

78.148, 1933’de 48.019, 1934’de 18.868, 1935’de 165,217,1936’da 238.181, 

1937’de 177.193, frengili olup da tedavi altına alınanlar 1926’da 2.236 , 1927’de 

4.133, 1928’de 5.471, 1929’da 8.400, 1930’da 19.924, 1931’de 19.726, 1932’de 

21.034, 1933’de 20.313, 1934’de 19.547, 1935’de 26.609, 1936’da 27.005,1937’de 

29.364, tedavisi bitip de sağlığına kavuşan hasta sayısı 1926’da 41, 1927’de 102, 

1928’de 215, 1929’da 486, 1930’da 608, 1931’de 808, 1932’de 2.619, 1933’de 

2.647, 1934’de 3.099, 1935’de 5.755,1936’da 4.974,1937’de 3.658, ve tedavisi 

devam eden hasta sayısı ise 1926’da 2.295, 1927’de 4.031, 1928’de 5.256, 1929’da 

7.914, 1930’da 17.122, 1931’de 18.821, 1932’de 18.415, 1933’de 17.666, 1934’de 

16.456, 1935’de 20.854, 1936’da 20.031, 1937’de 706 olmuştur. bkz., 

Cumhuriyeti’n 15. Yılı, s. 384. 
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1934 yılında fuhuşla ve fuhuş yüzünden bulaşan zührevi hastalıklar ile 

nizamnamenin bazı maddeleri değiştirildi437. Fuhuşla mücadele 

konusunda tedbirler alındı; Ceza kanununda genel vasıtalar hakkında 

şiddetli hükümler getirildi. Kendilerine bir iş bulduğu halde 

gitmeyerek fuhşa devam edenlerin cezalandırılması uygulamasına 

geçildi. Hasta olduğu halde başkaları ile münasebette bulunanların 

cezalandırılması ve mecburi tedavi usulü uygulanması kararı alındı. 

Dispanserlerin açılması, halkı uyaracak ve bilgilendirecek neşriyatın 

yayınlanması ve halka ulaştırılması amaçlandı438. 

TBMM’de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Refik Saydam, 1935 yılı 

bütçe görüşmelerinde söz alarak frengi hastalığı ile mücadele 

konusunda önemli bilgiler verdi. Frengi ile mücadele üç kısma 

ayrıldığı, birincisi frengi mücadelesi yapılan yerlerdeki çalışmalar, 

ikincisi frengi ile mücadele edilen bölgelerin dışındaki yerlerde 

bulunan hastaların bizzat kendi başvuruları sonucunda parasız yapılan 

tedaviler ve üçüncüsü ise İdare-i Hususiye ve Belediyeler tarafından 

yapılan mücadele olarak yürütüldüğünü söyledi439. Bu yerlerde 150 

kilo (neosalvarsan) dağıtıldı. Frengi ile mücadelede bazı yanlış 

bilgilerin konuşulduğunu belirterek, söylenilen rakamların gerçeği 

yansıtmadığını belirtti. 1934 yılına kadar frengiye yakalanan toplam 

hasta sayısı 213.716 olduğu, bu hastalardan 21.372 kişi tedavi edildiği 

ve 37.975 kişi ise hayatını kaybetti. 1935 yılında ise 154.369 frengi 

hastası olduğunu dile getirdi. Bu miktarın ülke nüfusu ile 

 
437 BCA, 30.18.1/47.59.1, BCA, 30.18.1/47.59.1. 
438 BCA, 030.10/ 177.221.5. 
439 “Yurdun Sağlık İşleri”, Zaman, 27 Mayıs 1935, s. 2. 
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kıyaslandığında %9’a tekâmül ettiğini, bu rakamında oransal olarak 

çok yüksek olmadığını ifade etti. Bu belirtilen rakamın dışında da 

kısmen hastaların bulunduğunu, bunlarında ilave edilmesi ile bu 

oranın ülke genelinde %1.8-%2 civarında olduğu açıklandı. Özellikle 

hastalığı %5.6 veya %7 olunan yerlerde büyük bir mücadele verildi. 

Öncelikle; Sivas, Yıldızeli, Hafik, Şarkışla kazaları ve çevresinde; 

1926 da Orhaneli ve Bursa, 1928’de Ordu ve Fatsa, 1929’da 

Çarşamba, Düzce, 1930’da Çaycuma olmak üzere hususi teşkilâtla 

frengi mücadelesine başlanıldı. Mücadele bölgelerinde bulunan 

yekûnlarla beraber bulunan yekûnun yüzde nispeti 4,5 oldu.  Bunların 

dışında bulunan yerlerde de frengi vakalarına rastlanıldığı, bu 

yerlerdeki hastaların tedavilerine vekâlet, idare-i hususiye ve belediye, 

en çoğu vekâletten olmak üzere, mücadele tahsisatından yardım 

edildi440. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı’nın yapmış olduğu 

açıklamalarda frengi ile mücadelede büyük bir ivme kazandığı 

Meclisin kürsüsünde açıkça dile getirildi. 

Tablo 25: Tespit  Edilen Frengi Vakaları (1926-1940)441 

 Mevcut Frengili Yıl İçinde Tespit 

Edilen Vaka 
Kaydı Silinen Frengili 

Yıl Sayısı 100.000 

Nüfusa 

Oranı 

Sayısı 100.000 

Nüfusa 

Oranı 

Sayısı Mevcut 

Frengililere 

%’de Oranı 
1926 84.662 638 4.125 31 2.856 3.3 
1930 114.730 794 12.605 87 5.938 5.1 
1935 173.578 1154 19.209 127 11.825 6.8 
1940 170.177 961 17.963 101 21.522 12.6 

 

 
440 TBMM Zabıt Ceridesi, D. V, C. 8, 1935, s. 241. 
441 Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl, 1973, s. 96. 
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1936 yılı sonuna kadar, frengi mücadele bölgesi olarak tespit edilen 

yerlerde muayeneye tabi tutulan 944.624 kişiden 43.471’inde hastalık 

tespit edildi. Bunlardan 23.440 kişinin tedavisi yapıldı ve 20.031 

kişininin tedavilerine devam edildi. Bu bölgeler dışında, aynı süre 

içinde tespit edilen 211.952 kişi olup, bunlardan 78.715’inin tedavisi 

yapılarak taburcu edildiği ve 133.237’sinin ise tedavisine devam 

edildi442. Frengi teşkilatında 1925-1938 yıllları arasında 353 kilo 

neosalvarsan ve arsenobenzal, 695 kilo casbis ve bismogenal, 892 kilo 

civa, 210 kilo iodure de potessa, 160 kilo civa merhemi kullanıldı. 

Sarf edilen para miktarı ise 220.000 lirayı buldu. 1.500.000’e yakın 

muayene yapıldı. Bunlardan 52.804 kişide frengi tespit edildi. 

27.098’inin tedavisi tamamlandı ve 25.706 kişinin ise tedavisine 

devam edildi. Evlilik sırasında getirilen kontrollerdeki muayene 

mecburiyeti, hastalığın azalmasında etkili oldu443.  

1920-1938 yılları arasında hastalığın devamlı ilerlemesine karşı 

yapılan büyük çaptaki mücadelede başarılı olunarak hastalık kontrol 

altına alındı. Hastalığın en çok görüldüğü altı bölgede devlet 

hastaneleri, özel hastaneler, dispanserler açılarak koordineli bir 

şekilde mücadele yapıldı. Hastalığın tedavisi zorunlu ve ücretsiz hale 

getirildi. Fuhuş kontrol altına alındı. Evlilik öncesi sağlık muayenesi 

de zorunlu hale getirildi444. 

 
442 Haldun Derin, Türkiye’de Devletçilik, İstanbul, 1940, s. 34. 
443 Feridun Frik, age., s. 11. 
444 TBMM Zabıt Ceridesi, D. 6, C. 25, 1938, s. 167. 
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12. Trahom  

Trahom, Chlamydia Trachomatis’in neden olduğu bulaşıcı bir 

bakteriyel hastalıktır. Konjonktiva iltihaplanması ile başlayan hastalık 

tedavisiz ilerledikçe göz kapaklarında kalıcı şekil bozukluklarına yol 

açan, korneal tutulum ile körlüğe neden olur. Göz kapaklarının altında 

oluşan kabarıklıklarla ortaya çıkan, kirpiklerin içeriye doğru 

bükülmesi, korneada konjesyonun artması ile birlikte gözde akıntılara 

neden olan ve kornea ülserlerinin oluşması ile ağır klinik seyir 

gösteren, çok bulaşıcı bir göz hastalığıdır. Göz önce buğulu görmeye 

başlar ve bu durum gittikçe ilerler. Hastalık zamanında teşhis ve 

tedavi edilmez ise görme kaybı ile sonuçlanır. Kişiler arası doğrudan 

temas yoluyla yayılır. Endemik bölgelerde, genellikle hayatın ilk 

yıllarında bir çocukluk çağı hastalığı olarak ortaya çıkmıştır. Tedavisi 

yapılmadığı taktirde hastalık yaşam boyu sürebilen ve özellikle kuru 

ve tozlu bölgelerde kötü hijyen, yoksulluk ve kalabalık yaşam 

koşullarında prevalansı445oldukça yüksektir. Kaynaklarda, trahom 

körlükle sonuçlanabilen, bulaşıcı bir göz hastalık olarak tanımlanır. 

Çok eski yıllardan beri bilinen trahom, Afrika, Orta Doğu ve 

Uzakdoğu ile Amerika’da yaygın bir şekilde görüldü446. Bu hastalığın 

dünyaya, Mısır üzerinden yayıldığı belirtildi447. Napolyon ordularının 

Avrupa dönüşünden sonra, Avrupa’nın birçok yerinde görüldü. 

 
445 Prevalans: Bir hastalığın belli bir popülasyon içinde belli bir süre aralığında eski 

ve yeni olguların birlikte görülme oranı veya yaygınlığı 
446 “Amalık Sebepleri ve Koruma Çareleri”, İctihat, No. 331, 15 Teşrinievvel 1931. 
447 Umut Karaca, Gülşah Usta, “Millî Mücadele Döneminin En Ciddi Göz Problemi: 

Trahom ve Körlük”, 100. Yılında Millî Mücadelede Sağlık Hizmetleri Sempozyumu 

Bildiri Özetleri Kitabı, 21 Kasım 2019, s. 22. 
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Trahomun ilk olarak Anadolu’ya gelmesinde ilk olarak Yavuz Sultan 

Selim’in, Mısır seferi etkili oldu. Kavalalı İbrahim Paşa döneminde 

Mısır, Yemen, Arabistan ve Suriye’de askerlik yapan trahomlu 

askerler, bu hastalığı Anadolu’ya taşıdı448. Ayrıca Birinci Dünya 

Harbi’nde trahoma yakalanan askerlerin ülkeye dönüşleri, hastalığın 

Anadolu’nun tamamına yayılmasına yol açtı. Hilal-i Ahmer 

Dergisi’nde trahomun Anadolu’da yayılışı ve insanlar üzerideki 

etkisinin derecesinin boyutlarını göstermesi bakımından etkili oldu449;   

Anadolu’nun şimdiye kadar hiçbir kimse ve makamın ehemmiyetle nazarı 

dikkatini celb etmeyen bir salgını vardır. Bu salgın halk arasında drahom 

diye intişar etmiş olan ‘Trahoma’ hastalığıdır. Göz hastalıkları arasında 

müzmin ve mezic olduğu kadar eskidikçe tedavisi müşkülleşen bu merz, 

kadimden beri Mısır kabile ve felahları arasında tevsi’i ve intişar ettiği 

cihetle ismine Mısır hastalığı’da ilm olmuştur. Mısırdan mücaveret dolayısı 

ile Arabistan’a yayılan hastalık Irak’a kadar sulet etmiş ve harb-i umumideki 

büyük harekât-ı askeriye, mühaceret sebebiyle Filistin, Suriye’den 

Anadolu’nun şehir kasaba ve en ücra köylerine kadar yayılmıştır. 

Anadolu’nun herhangi bir mesirinden geçen tabibin karşısına gözleri şiş, 

kırmızı ve çapaklı çıkan bir kafilenin yegâne arzusu göz dermanıdır. Bu kafile 

azası aylar, senelerden beri çektikleri eza ve cefadan, gözlerini açıp da dar 

dünyayı rahat ve huzur içinde görememekten mütevellid ızdırabat-ı ruhiye 

içinde iş görebilmekten de acizdir… 

 

Hastalığın Mısır ile bağlantısının olmasından dolayı halk arasında 

‘Mısır hastalığı’ adı verildi. İnsanlarda körlüğe sebep olan bu hastalık, 

 
448 Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl, 1973, s. 129-130. 
449 Yavuz, Haykır, Uğur Canpolat, “İkinci Milli Türk Tıp Kongresi’nde Sunulan 

“Türkiye Trahom Coğrafyası” Raporu”, Tarih Yolunda Bir Ömür Ergün Öz Akçora 

Armağanı, C. 2, İstanbul, 2019, s. 194-195. 
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yurdun büyük bir kısmında bir felaket halinde yıllarca halkın sağlığını 

tehdit etti. Salgın hastalıklar, Osmanlı Devleti’nde Allah’ın gazabı 

olarak kabul edilmesi, hastalıklara karşı mücadeleyi önemli ölçüde 

engelledi. Çünkü bunun Allah’a karşı bir isyan olduğu düşünüldü. Bu 

nedenle, devletin salgın hastalıklara karşı genel tutumunu değiştirmek 

ve sağlık sisteminde devletin kontrolü ele alması için reformlar 

yapması elzem oldu450.  

Osmanlı Devleti’nin son yüzyılında ülkenin doğu ve güney-

doğusundaki birçok şehir, kaza ve köyler trahomun doğurduğu 

sonuçlardan olumsuz biçimde etkilendi. 1919 yılında hastalığın 

özellikle çocuklar üzerinde etkisinin artması üzerine İstanbul’da 

çalışmalara başlanıldı. Dârüleytamlarda (öksüz yurtları) bulunan 

çocukların tedavi edilmesine çalışıldı. Millî mücadele döneminde halk 

arasında oldukça etkili şekilde etkisini hissettiren bir hastalık oldu. 

Olumsuz koşullar ve yaşam koşullarının olumsuzluğu hastalığın 

yayılmasını kolaylaştırdı. Öncelikle ülkenin doğu ve 

güneydoğusundaki birçok şehir, trahomun sonuçlarından olumsuz 

etkilendi. Bu dönemde şartların zorluğundan dolayı, trahom hastalığı 

ile mücadele konusunda yeterli tedbirlerin alınamadığı görüldü ve 

bundan dolayı ülke genelinde trahomlu sayısının 3.000.000 civarında 

olduğu belirtildi. Özellikle dârüleytamlarda trahom kısa sürede artış 

gösterdi. Uzun süre tedavinin gösterdiği zorluklar ve halkın 

bilinçsizliği yüzünden trahom ile mücadelede başarısız olundu. Bu 

 
450 Cennet Ak, “Millî Mücadele Döneminde Trahom”, 100. Yılında Millî 

Mücadelede Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 21 Kasım 2019, 

s. 43. 
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sebepten çok sayıda insanımız gözlerini kaybetti451. Sıhhat Vekili Rıza 

Nur’un 8 Eylül 1923 yılında yapmış olduğu konu ile ilgili olarak 

hastalığın seyri ve ne kadar tehlikeli olduğuna dair önemli bilgiler 

verdi 452; 

Meselâ dârüleytamları tesellüm ettiğimiz vakitte evvelce sekiz bin yetim 

varken bize üç bin yetim teslim edilmiştir. Bize teslim edilen bu üç bin 

çocuğun içerisinde pek fecidir sekiz yüz kadarı trahom hastalığı denilen 

vahim bir göz hastalığına müpteladır ki bu hastalık gözü tahrip eder. 

Memaliki harrede ve sairede tesadüf edilen körlerin yüzde doksan dokuzunu 

âmâ yapan bu hastalıktır. 

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında milyonlarca yurttaşın hayatını tehdit eden 

felaketle bu mücadeleyi bir dava olarak ele alındı. Hastalık ile 

mücadelede ilk kez trahomla mücadele kararı 1924’te dönemin Sıhhat 

Vekili Refik Saydam’ın çalışmaları ile başlandı. Hastalığın önlenmesi 

noktasında ilk ciddi tedbirler alınmaya çalışıldı. Türkiye’de trahomun 

etkisi, yayılması ve dağılımı hakkında ilk detaylı araştırma, 1925-1926 

yılları arasında yapıldı. Sıhhiye Vekâleti tarafından oluşturulan uzman 

heyetler hastalığın detayları üzerinde duruldu. Dr. Vefik Hüsnü Bey 

başkanlığında oluşturulan heyet, üç ay gibi kısa bir zaman içinde 

hastalığın yaygın olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu. 

Türkiye’de trahom endeksi oluşturmaya çalıştı. Yapılan çalışmalar 

sonucunda hastalığın önlenmesi konusunda yapılacak çalışmalar 

belirlendi. 1925 yılında doğu vilayetlerimizde kurulan trahom 

 
451 BCA, 30.18.1/14.80.13. 
452 Hilal Özkaya, “Cumhuriyet Döneminde Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele”, Türk 

Aile Hekim Dergisi, C. 20, 2016, s. 82. 
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mücadele teşkilatı sabit ve seyyar olmak üzere iki çalışma grubu 

oluşturuldu. Sabit teşkilatta her gün polikilinik ve ayakta tedavi 

uygulamaları gerçekleştirdi. Gerekli görülen hastalar yatırılarak 

ameliyatları yapıldı. Seyyar teşkilat ise köyleri gezerek hasta arama 

görevini üstlendi. Köylerde trahom tedavisi yapıldı ve hastalığın 

yayılmasının engellenmesi için tedbirler alındı. Sağlıkçılar, trahom 

tanısı koyuyor, hastaların üst göz kapağı içini kazıyarak temizliyor, 

Tetrasiklin göz pomadı uyguluyor ve kendilerine veriyorlardı. 

Hastalığın yaygın görüldüğü yerlerde dispanserler ve hastaneler açıldı. 

Bu dönemde Gaziantep, Kilis ve Besni kazalarında 10’ar yataklı birer 

dispanser, Malatya’da 10, Adıyaman kazasında 20 yataklı bir 

hastane453 ve bir dispanser, Gaziantep merkez dispanserine bağlı bir 

seyyar teşkilat kuruldu. Açılan bu dispanser ve hastanelere yeterli 

sayıda sağlık personel atandı. Adıyaman trahom hastanesinde454 bir 

 
453 Metin Kopar-Ünal Taşkın, “Malatya Vilayeti’nin Sosyo-Ekonomik Durumu 

(1925-1930)”, 3. Uluslararası Gap Sosyal Bilimler Kongresi 21-23 Haziran 2019 

Adıyaman Türkiye, İksad Publications, 2019, s. 597. 
454 Adıyaman Trohom Hastanesinin açılışında, hastane tabibi Sururi Bey yapmış 

olduğu konuşmasında yapılacak hizmetler konusunda şu bilgileri verdi; 

“Hısnımansur'un, Türk ilinin yoksul bir köşesinde pek büyük gaye ve temennilerle 

kurulan ve yükselecek olan şu sıhhat yurdunun, şu sıhhat abidesinin harim-i 

şevkatinde bugün, aynı gaye ve aynı hislerle toplanan siz muhterem Hısnımansur 

halkını selamlamakla bilseniz ne kadar bahtiyar ve mes'udum. Bu an mesud Türk 

milletinin Türk mefkuresinin bugünkü medeni ihtiyaçlarının teminine imkan 

bulamadığı Adıyaman gibi merkez-i medeniyetten en uzak mahallerde bile asri 

ihtiyaçlarının teminine imkan bulamadığını hissederek ve yirminci asrın bütün 

umdelerine riayetkar olarak yokluklar içinde varlıklar ihdasını düşündüğü hayat ve 

sıhhasına temas eden herşey de fedakarlıktan kat'iyyen çekinmediği ve idame-i 

mevcudiyetinin ferden hıfz-ı sıhha kavaidine fert-i riayetle gürbüz ve dinç bir nesle 

malikiyetle mümkünül-husül olduğunu, medeniyet alemine teyiden ilan ettiği kudsi 

bir gündür. Sizleri ve bütün Türkiye halkını düşünen, ahalimizin ve bilhassa masum 

yavrularımızın sağlam ve zinde olarak yetişmelerini ahz-ı emel edinen mübeccel 

hükümet-i Cumhuriyetimizin ve cihan değerinde büyük rehberimiz Gazi Paşa 

Hazretlerinin şevkat ve himayeleri, muhterem valimiz Nevzad ve sıhhıyye müdirimiz 
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mütehassıs baştabip ile bir asistan tabip, üç sıhhiye memuru ve bir 

eczacı, Malatya dispanserinde bir mütehassıs tabip ile iki sıhhiye 

memuru görev yaptı. Bunlardan başka Adıyaman’da ayrıca beş seyyar 

sıhhiye memurlarından mürekkep bir seyyar sıhhiye teşkilatı 

oluşturuldu.  

 
Hayri Bey Efendilerin delalet ve azametleriyle bu memlekette tahribkâr bir tarzda 

ilerleyen sıtma, frengi, terahum, verem... ila ahir gibi sarı ve metin olan biçare 

halkın içini kemirerek, helak ederek öldüren Emraz-ı Sariye ve müstevliyenin önüne 

geçmek ve ufak bir ızdıraba karşı dahi teskin ve teşfiye içun yegane müraacat ve 

hatta melce'i ve penah olabilmek gaye ve maksadıyla te'sis ve resm-i küşadına 

muvaffak olduğumuz şu müessese-i sıhhiyede büyük bir gayretle işe başlayarak az 

bir zaman zarfında milletimizin derece-i temeddün ve inkişafıyla mütenasiben açılan 

tarik-i mesaide bila-tereddüd yürümeye ve bu suretle binlerce muzdarip beşeriyetin 

hususuyla emsal-i atiyenin hastalıkdan sararmış ve solmuş çehrelerine kan getirecek 

ve bir hayli mesaibinde ızdırap ve acılarını tahfif ve izaleye imkan nispetinde 

çalışarak ağlayan gözlerini dindirecek ve bin-netice Hısnımansur halkına bu gibi 

mesaibden tahlis ederek vatana pek müfid birer uzuv olmalarına gayret edeceğiz. 

Yalnız Hısnımansur sakinlerinin değil her Türkün bir vatan parçası olmak itibariyle 

benim de memleketimdir. Binaenaleyh şu vatan parçasında asri bir şekilde tesis ve 

teşkiline muvaffakiyet hâsıl olan sıhhat yurdu bugünden itibaren sine-i şefkatini 

umum halka küşad bulunduracak ve hastagânın tedavilerine son derece ihtimamla 

teveccüh ve memnuniyet-i umumiyeyi kazanmaya çalışacaktır. Muhterem halk!... 

Hükümet-i cumhuriyetimizin uhde-i acizaname tevdi eylediği şu sıhhat 

mücadelesinde, menfaatlerimiz namına yapılacak her tedbiri severek karşılamanızı 

ve aynı zamanda yardım ve muavenetinizi rica ederim. Memleketimizin birçok 

yerlerinde olduğu gibi Hısnımansur’da dahi nesli kemiren bir hayli sarî hastalıklar 

olduğunu arz etmiştim. Bunlardan en mühimi, terahum denilen ve binlerce halkı kör 

etmekle bi-aman bir düşmanlık izhar eden memleketimizde müstevli bir halde 

yerleşip ilerleyen ve neticede birçok kimseleri kör ve sefil bırakan mezkür hastalıkla 

beraber sıtma, firengi, verem gibi mikrobik olan hastalıklar da tahribatı az değildir. 

Gerek terahum müessesesinde ve gerek müessesemizde mezkür hastalıklarla vasî’ 

mücadelata girişilecek… İşte sizin sıhhat ve hayatınızla alakadar olan hükümet ve 

belediyemizin merkez kazada küşad ettiği şu hastahane, bugünden itibaren 

hastalarınızı kabule amade olduğu gibi müracaat edecek hastalar da son derece 

ihtimam ve gayretle tedavi edilecektir. Halkın; muayene ve tedaviye koşmaları kendi 

menfaatleri ve kanunun emri icabındandır…”. bkz.,Hamdi Doğan, “Cumhuriyet 

Döneminde Adıyaman ve Besni’de Trahom (1925-1975)”, Gaziantep Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, C. 16, S. 2, 2017, s. 472-473. 
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1925 yılının ilk altı aylık süre içerisinde Adıyaman hastanesine 5.485 

hasta müracaat etti. Bu kişilerin 850’sinin trahom hastalığına 

yakalandığı tespit edildi ve tedavilerine başlanıldı. Ayrıca oluşturulan 

seyyar sıhhiye kolları vasıtasıyla kazanın 48 köyüne gidilerek 4.527 

köylü muayeneden geçirildi. Bunlardan 302’sinde trahom tespit 

edilerek tedavileri yapıldı. Altı aylık süre zarfında Adıyaman 

polikliniklerinde ayakta yapılan tedavi ve pansuman adeti 7.373 ve 

hastanede yapılan ameliyat sayısı 226 oldu. Trahom hastanesine bu 

süre zarfında 114 hasta yatırıldı. Hastaların 97’si tedavilerinin 

tamamlanması sonucunda hastaneden taburcu edildi. Malatya trahom 

dispanserine bu altı aylık sürede 2.376 hasta müracaat etti. Bu 

hastalardan 833’ünde trahom hastalığı görüldü. Dispansere bu süre 

zarfında 248 kişi yatırıldı. ve 208 hastaya ameliyat yapıldı.  

Hastalığın önlenmesi konusunda 1926 yılında 19.442 kişinin 

muayenesi gerçekleştirildi. Yapılan bu muayeneler sonucunda 6.275 

kişide trahom tespit edildi455. Özellikle hastalığın yoğun olarak 

görüldüğü Adıyaman merkezinde 1.179, kazanın 48 karyesinde 850 

trahomlu hasta ayakta tedavi edildi. 378 kişi hastaneye yatırılarak 

sağlıklarına kavuşturuldu. Poliklinikte bu sure zarfında ayakta tedavi 

ve pansuman edilen hasta sayısı 3.059 oldu. Bu yıl içerisinde Malatya 

trahom dispanserine 3.369 hasta müracaat etti ve bu hastaların 

1.971’sinde trahom teşhisi konuldu. Dispanserlere yatırılarak tedavi 

edilenlerin hasta 205, yapılan ameliyat sayısı da 301 olarak 

gerçekleşti. Ayrıca bu dönemde hastalığın artış göstermesi 

 
455 TBMM Zabıt Ceridesi, C. 31, 1927, s. 73. 
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karşılığında Bursa, Sivas, Ankara, Malatya’da trahomla mücadele 

edecek yeni görevlerin atanması için yeni kadrolar tahsis edildi456. 

1927 yılında Yıldız Hakimiyeti Milliye Şehir Yatılı Mektebi’nde 

trahomlu çocukların bulunmasından dolayı, hastalık ile ilgili eğitim 

verilmeye başlanıldı ve uzman bir eczacının verilmesi sağlandı457.  

Ankara Numune Hastanesi göz mütehassısı Vefik Hüsnü Bolat, Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde trahom ile ilgili yapmış olduğu 

araştırmaların sonuçlarını 1927 II. Milli Tıp Kongresi’nde ‘Türkiye’de 

Trahom Coğrafyası’ başlığı altında bir bildiri ile açıkladı. Rapor, iki 

kısımdan oluşmaktaydı. Birinci kısmında; trahom hastalığının 

kökenine inmekte ve ilk çıkış noktasının Mısır olduğunu belirtilerek, 

hastalığın yayılmasında etken olarak ticaret, savaş ve göç gösterildi. 

Trahomun yayıldığı kıtalar ve kıtalardaki bölge ve şehirlere göre 

hastalıkla ilgili istatistiki veriler yer aldı. Raporun ikinci kısmında ise, 

Anadolu’daki yaygınlığı ve yoğunlukta olan bölgeler ele alındı. 

Hastalığın Mısır ve Suriye üzerinde Anadolu’ya gelişi ve ayrıca 

hastalığın geniş bir alana yayılmasında etkisi olan yaş, vücut yapısı, 

cinsiyet gibi insani özellikler ile sıcaklık, nem, yükselti ve iklim gibi 

coğrafi özelliklerin etkisinin olup olmadığı elde edilen görüşler 

ışığında açıklanmaya çalışıldı458. Aynı kongre de, Gülhane Askeri Tıp 

Akademisi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı General Prof. Dr. 

Niyazi Gözcü, ‘Trahom Tedavisi ve Trahomla Mücadele’  isimli bir 

bildiri sundu. Kongreye sunulan bildirilerde, tablonun bu derece 

 
456 BCA, 30.18.1/20.45.17, BCA, 30.18.1/29.33.9, BCA, 30.18.1/24.30.11. 
457 BCA, 30.18.1/23.18.11. 
458 Yavuz, Haykır, Uğur Canpolat, age., s. 200-201. 
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ilerlemesinin, özellikle kırsal kesimde hastalığın önemsenmeyişi, 

bulaşma yolları ve tedavisi konusundaki ihmallerin neden olduğu 

belirtildi459. 

1927 yılında Adıyaman merkezinde 639 ve köylerinde 411 trahomlu 

daha tespit edilerek tedavi altına alındığı gibi trahom hastanesine 471 

hasta yatırıldı. Poliklinik ve hastanede 688 hastanın ameliyatı 

gerçekleştirildi. Malatya trahom dispanserine aynı yıl 387 hasta 

müracaat etti. Bu kişilerin 2.566’sında trahom hastalığı tespit edilerek, 

tedavi altına alındı. Bu müddet zarfında dispanserde 118 hasta 

muayeneden geçirildi. Bütün tedbirlere rağmen Adıyaman ve 

çevresinde trahom hastalığına yakalanan hastaların sayısında büyük 

artış tespit edildi. 1928 yılında Adıyaman merkezinde 1.455 trahomlu 

hasta tedavi edildi. Kaza merkezi ile 48 köyünde tespit edilen 

trahomlu hasta sayısı 5.687’ye ulaştı. Bu yıl zarfında Adıyaman 

polikliniklerinde ayakta yapılan tedavi ve pansuman adeti 61.942 

oldu. Hastaneye 207 trahomlu yatırıldı ve 384 hastanın ameliyatı 

gerçekleştirildi. Malatya trahom dispanserine bu yıl zarfında yeniden 

6.024 hasta müracaat etti. Bu hastaların 2.483’ünde trahom tespit 

edilerek, tedavi altına alındı460. Bu dönemde Malatya’da tespit edilen 

trahomlu hasta sayısı 7.853’e ulaştı. Dispanserlerde bu yıl zarfında 96 

trahomlu hasta yatırılarak tedavi edildiği gibi 173 trahomlu hastanın 

ameliyat yapıldı. Bu yıl içinde Gaziantep’in Kilis ve Behesni 

kazalarında birer mücadele teşkilatı kurulması çalışmalarına 

 
459 Umut Karaca, Gülşah Usta, “Millî Mücadele Döneminin En Ciddi Göz Problemi: 

Trahom ve Körlük”, 100. Yılında Millî Mücadelede Sağlık Hizmetleri Sempozyumu 

Bildiri Özetleri Kitabı, 21 Kasım 2019, s. 22. 
460 BCA, 30.18.1/177.220.18, elf. 16. 
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başlanıldı. Ayrıca Kilis’te bir poliklinik ve Behesni merkezinde ise 10 

yataklı bir trahom dispanseri açıldı. 

1929 yılında 20 yataklı Adıyaman hastanesine bir yıl zarfında 240 

hasta başvurdu. Bu hastaların 192’sinin ameliyatı yapıldı ve 231 hasta 

iyileşerek taburcu edildi. Yine bu kazada seyyar teşkilat vasıtasıyla 

gerek merkez ve gerekse de köylerde 6.462 trahomlu hasta tespiti 

yapılarak, bunlardan 83’nün dispanserde ameliyatı gerçekleştirildi. 

Malatya trahom dispanserinde 9.426 trahomlu ayakta tedavi edildi ve 

bunlardan 141 hastanın ameliyatı yapıldı. 156 trahomlu hasta 

dispansere yatırılmak sureti ile sağlıklarına kavuşturuldu. Bu yılın 

sonunda Kilis kazasında yeni bir dispanser açıldı ve bu dispansere 

4.805 hasta müracaat etti ve 2.756 hasta da trahom tespit edilerek, 

tedavi altına alındı461.  

Tablo 26: Trahom Mücadele Hastane ve Dispanserlerin Mesaisi 

 Yatak 

Adedi 

Müracaat 

Adedi 

Ayakta Yapılan 

Tedavi Adedi 

Yatırılarak 

Tedavi Adedi 

Yapılan 

İşlemler 

1925 40 12.588 8.206 322 474 

1926 40 5.399 5.030 583 986 

1927 40 4.820 3.616 589 804 

1928 40 11.711 72.318 303 557 

1929 40 20.990 49.744 396 333 

1930 80 81.497 232.389 394 2.643 

1931 80 134.160 500.394 1.258 16.329 

1932 115 56.331 1.042.917 1.535 15.189 

1933 - 63.962 1.909.676 2.078 4.212 

1934 - 87.815 2.059.788 2.275 4.318 

1935 - 78.707 1.461.368 2.215 3.719 

1936 - 92.192 2.135.748 2.232 4.034 

Yekûn  650.232 10.352.891 14.180 53.598 

 
461 BCA, 30.18.1/177.220.18, elf. 17. 
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1930 yılında B. Erkanı Harbiye Reisi Paşa Hz. tarafından 12.10.1930 

tarihli 6907 nolu şifreli telgrafta Urfa’da çok sayıda trahom vakalarına 

rastlanıldığı ve bu hastalığın askerler arasında da yayıldığı dile 

getirildi. Güney illerinde bu hastalığın yaygın olarak görüldüğü ve bu 

hastalığın ana merkezinin de Arap memleketleri ve Mısır olduğu 

belirtildi462. Hastalığın yalnız Urfa ve Behesni’de (Besni) değil 

Gaziantep, Maraş, Malatya, Mardin, Diyarbakır463, Siirt, Urfa, 

Cebelibereket, Adana, Muş, Van vilayetlerinde halk arasında bazen 

%90 etkili oldu. Hastalığın bölgedeki yayılışını önleyebilmek için 

1930 yılında Adana’da 40 yataklı bir trahom hastanesi açıldı464. 

Ayrıca Gaziantep’te olmak üzere bir Trahom Mücadele Reisliği 

kuruldu. Mücadele reisliği görülen lüzum üzerine 1932 yılında 

Adana’ya nakil edildi ise de 1932 yılı sonlarına doğru trahom ile 

mücadelenin Doğu’ya kayması üzerine tekrar Gaziantep’e nakledildi. 

1930 yılında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda trahom mücadelesi için 

yeni düzenlemeler yapıldı. İş bu kanun ile trahom mücadelesi 

hakkında başlı başına bir bölüm oluşturuldu. 99-102 Maddelerinde 

trahom mücadele mıntıkalarında bu hastalığın ihbarı mecburi kılındı. 

Trahom hastalarının mektep, fabrika, imalathane vesaire resmi ve 

hususi müesseselere devamı yasaklandı ve mekteplerde trahom 

mücadelenin nasıl yapılacağı ile ilgili olarak Sıhhat Vekaleti ile 

 
462 BCA, 30.18.1/177.220.17. 
463 Diyarbakır Elazığ sınırındaki Maden Kazası da hastalığın yoğunlukla görüldüğü 

yerlerden biriydi. bkz. Ünal Taşkın, “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Elazığ (1925-

1930)”, Tarihten Günümüze Elazığ Uluslararası Kongresi 17-19 Kasım 2014 

Elazığ, I, Ankara, 2015, s. 243. 
464 BCA, 30.18.1/177.220.9. 
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Maarif Vekaleti birlikte tedbir alınması sağlandı465. Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu yürürlüğe girer girmez, trahom hakkındaki 

hükümlerin tatbikine başlanıldı. Gerek trahom mücadele 

mıntıkalarında ve gerekse ülkemizin göz tabibi bulunan diğer vilayet 

merkezlerinde mektep talebelerinin trahom noktai nazarından umumi 

muayeneleri yapılarak trahomlular tespit edildi. Trahomun illerdeki 

yayılışını engellemek için hastalığın yaygın olarak görüldüğü yerlere 

uzman tabipler gönderildi. Trahomla mücadele konusunda halk 

bilgilendirilerek hastalıkla mücadele noktasında halkın desteği arandı. 

1932 yılında halkı tarahom yönünden eğitmek ve bu konuda alınması 

gereken tedbirleri öğretmek amacıyla hazırlanan afişler bölgelere 

gönderildi ve bu konuda halk eğitimine önem verildi. Trahom 

bölgelerinde okul çağındaki ve daha küçük yaşlardaki çocukları 

korumak ve bunlar arasında trahomun yayılmasını engellemek 

 
465 “Madde 99. Ahalisinin büyük bir kısmının trahom hastalığına müptela olduğu 

tahakkuk eden mahallerde Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti tarafından mücadele 

heyetleri teşkil edilir ve iktiza eden müesseseler açılır. Buralarda hastalığın tedavisi 

için hastalar üzerinde yapılacak bütün tedbirler ve ameliyeler meccanen icra 

olunur. Madde 100. Trahomlu olduğu Vekaletçe neşri ilan edilecek mahallerde 

trahom hastalığının ve ihtilatlarının 58, 59, 60, 61 inci maddelerde tasrih edildiği 

üzere ihbarı mecburidir. 

Madde 101. Trahom mücadele mıntıkalarında teşkil edilecek heyetler bütün ahaliyi 

muayene ve tescile ve trahoma müptela olduğu anlaşılan hastaları tedavi maksadı 

ile müesseselere celbe ve iktiza eden tedaviyi tatbika salahiyettardır. 

Madde 102. Gerek trahom mücadele mıntıkalarında ve gerekse memleketin sair 

aksamında trahomun sari devresine musap olan hastaların bu devre devam ettiği 

müddetçe mektep, fabrika, imalathane veya sair resmi, hususi müessesata devamları 

menolunur. Trahom mücadele mıntıkalarındaki çocukların tedrisatı için Sıhhat ve 

Maarif Vekaletlerince müştereken hususi tedbirler ittihaz olunur. Askeri makamlar 

Sıhhat Vekaletince kabul edilen esaslar dahilinde askeri kıtaat ve teşkilatta trahom 

mücadelesi yaparlar ve yapılan tedbirleri mahallerindeki sıhhat memurlarına 

bildirirler”. bkz.,“Umumi Hıfzıssıhha Kanunu”, Düstur, Tertip 3, C. 11, 24.4.1930, 

s. 143. 
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amacıyla, trahomlu öğrenciler için okullar ve sınflar ayrılarak, görevli 

memurlar tarafından öğrencilerin muntazaman tedavileri sağlandı466. 

Mesela Elazığ’da bulunan Dumlupınar İlkokulu’nun bir kısmı 

trahomlu öğrenciler için ayrılmış ve sağlık yuvası olarak hizmet 

vermiştir. Bu yüzden okul halk arasında ‘Trahom Okulu' olarak 

meşhur olmuştur467. 

1932 yılında Urfa merkezde 15 yataklı, Maraş ile Siverek’te 10 yataklı 

bir dispanser ve hastane ile Gaziantep, Besni, Kilis, Malatya, Urfa ve 

Siverek’te birer seyyar teşkilat oluşturularak, her türlü ilaç ve uzman 

elaman sağlanarak hastalık ile büyük bir mücadele verildi468. Trahom 

konusunda önemli çalışmalar yapan Dr. Kâşif Ömer Bey, 1932 yılında 

6.026 hastanın muayene edildiği ve tetkikleri yapılan bu hastalardan 

4.317’sinde trahom tespiti konulduğunu belirtti. Konu ile ilgili olarak 

şu açıklamalarda bulundu;  

Görülüyor ki ilk tespitte bulunan endeks yüzde 99 iken 1932’de yapılan 

tespitte bulunan endeks yüzde 73’tür. Aradaki fark yüzde 27 gibi önemli bir 

farktır. Bu tespitte 123 tam iyileşen ve yaraları kapanan hastaya karşılık, 

1.506 sağlam çocuk tespit edilmiştir. İşte en kıymetli ve beliğ rakam bu 1.506 

çocuktan ibaret sağlamları gösteren rakamdır. Demek ki mücadele, kesintisiz 

tedavi ile aileleri yavrular için bulaşma tehlikesi olmaktan kurtarmıştır. Ve 8 

sene zarfında bu şehir nüfusunun dörtte biri sağlam bir hale getirilmiştir. Şu 

hâlde büyük bir kadro ile faaliyet sarf edilirse şehirlerimizi ve köylerimizi bu 

beladan kurtaracağımıza inanmamız gerekir. Ve pek ala tahmin edebiliriz ki 

bu şekilde çalışmayla Kilis’teki körler çarşısı ve Adıyaman’ın meşhur körler 

 
466 Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl, 1973, s. 132. 
467 Ünal Taşkın vd., Elazığ Eğitim Tarihi, Elazığ, 2010, s. 163. 
468 BCA, 30.18.01/33.7.11. 
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memleketi adı Osmanlı İmparatorluğu’nun ihmalinden doğma acı bir tarih 

hatırası olarak kalacak…469. 

1925-1933 yılları arasında Trahomla Mücadele Teşkilatı Reisliği’ne 

getirilen askeri Dr. Nuri Fehmi Ayberk, trahomla mücadeleyi 

sistematik bir biçimde düzenledi. Tarama programları ile riskli 

grupları belirleyerek bulaşma yollarını önlemeye gayret gösterdi. 

Birden çok yabancı ülke ziyareti ile trahomla mücadele konusunda 

bilgi ve birikimini artırmış ve bu tecrübeden yararlanan Sıhhat ve 

İçtimai Muavenet Vekâleti, etkin kararları uygulamaya koydu. 

Trahom mücadele etmek için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 

hükümleri doğrultusunda kanuni esaslara dayanan hususi bir 

talimname hazırlandı. Bu talimnameye göre mücadelede kullanılacak 

küçük sıhhat memurlarının iki aylık kurstan sonra hizmete başlamaları 

zorunluluğu getirildi. İlk defa yeni teşkilatlarda görev yapmak için 27 

sıhhat memuru 1933 baharında Adana trahom hastanesinde kursa tabi 

tutuldu470. Güney illerinde oluşan trahom hastalığı nedeniyle Urfa 

merkezinde 15, Maraş ve Siverek’te onar yataklı birer trahom hastane 

ve dispanserin oluşturulması ve daha önce kaldırılmış olan seyyar 

teşkilatında Gaziantep, Kilis, Behisni, Malatya, Urfa ve Siverek’te 

yeniden oluşturması ve ihtiyaca binaen kadrolarının da artırılması 

kararlaştırıldı471. Ayrıca Urfa, Maraş ve Siverek’te açılacak trahom 

hastanelerinin ihtiyacı olan 11.250 liralık ilaç, tıbbi malzamesi ve 

 
469 Altay, Sadet, “Bulaşıcı ve Müzmin Bir Sosyal Afet: Cumhuriyet’in İlk Yıllarında 

Trahom Hastalığı ve Mücadele Çalışmaları (1924-1938)”, CTAD, S. 23, Bahar 2016, 

s. 167-211. 
470 BCA, 030.10.1/176.212.11, elf. 51-52. 
471 BCA, 30.18.1/33.7.11. 
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cerrahi malzemelerinin  yurtdışından alınması için gerekli çalışmalar 

başlatıldı472.  

1934 yılında 2.273 hastanın yatırılarak tedavi altına alındığı, 4.318 

hastanın ameliyatının yapıldığı ve dispanserlere ayakta müracaat eden 

87.815 trahomluya 2.159.788 defa ilaç tedavisinde bulunuldu. 

Bununla beraber, bu kurumlarda görülen faydalar yalnız vilayet ve 

kaza merkezlerindeki inhisar ettirilmedi. Aynı zamanda trahomlu 

köylüye kendi bucağında iyi etmek üzere ilaçlar ve gerekli diğer bütün 

vasıtalarla donatılmış doktor ve sıhhat memurlarından oluşan gezici 

sıhhi elamanlar, merkezdeki teşekküllere bağlı bir teşkilat halinde 

köylerde tedavileri yaptırıldı. Gaziantep, Kilis, Malatya, Urfa, 

Siverek, Adıyaman ve Besni vilayet ve kazalarına bağlı 426 köy 

gezici kurulun faaliyet alanına girdi. Ayrıca bu dönemde Adana’da 7, 

Gaziantep’te 6, Kilis’te 4, Besni’de 1, Urfa’da 3, Siverek’te 1 olmak 

üzere 25 adet trahomlu okul hizmet vermekteydi. Bu okulda bulunan 

öğrencilerin sağlık durumları yakından takip edildi ve bu okullara 

sağlık memurları gönderilerek tedavileri gerçekleştirildi. Öğrencilerin 

tedavilerine yardımcı olmak üzere öğretmenler trahom hastalığı ve 

tedavilerinin nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirildi473. 

1934 yılında bu köylerde 54.915 köylü muayeneden geçirilerek 

39.407 trahomlunun tedavisine çalışıldı ve bunlara 587.802 defa ilaç 

tatbik edildiği gibi ameliyat yapılmaya ihtiyaç görülenler merkezdeki 

hastanelere gönderilerek ameliyatları yaptırıldı. Gezici doktor ve 

 
472 BCA, 30.18.1/35.28.19. 
473 İnci Hot, “Gaziantep’te Trahom ile Mücadele”, Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-

Hukuku-Tarihi Dergisi, C. 22, 1914, s. 20. 
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sıhhat memurlarının köylerdeki hastalara daha hızlı ulaşması için 

ambulans otomobil satın alınarak köylerde 52 ameliyat yapılarak, 

1.798 trahomluya 6.273 adet ilaç verilmesi sağlandı474. Sıhhat 

Vekâleti, sağlıklı veriler elde edebilmek için 1934-1935 yıllarında, 

trahom endeksi ortaya koymak açısından üç aylık bir çalışma başlattı. 

Hastalığın görüldüğü beş il, dört kaza merkezi ve bu kazalara bağlı 

400 köyün tamamı genel bir muayeneden geçildi. Trahom ile 

mücadele edilen bölgelerin dışında bulunan okullardaki öğrenciler göz 

ekimleri tarafından genel kontrolleri yapıldı. Bu dönemde 204.472 kişi 

yapılan tetkikler sonucunda 133.547’sinde trahom tespit edildi. 

Mücadele edilen bölgedeki trahom oranı %65 düzeyindeydi. 

Okullarda yapılan taramalarda da trahom ile mücadele yapılan 

bölgelerin dışında kalan illerde trahom endeksinin yaklaşık %0.5 ile 

%1 arasında olduğu görüldü475. Aydın’da muayene edilenler arasında 

trahom hastalığına yakalananların oranı %4.7, Nazilli’de %2.2, 

Söke’de %3.2, Balıkesir’de %1.3, Bursa’da %2.2, M. Kemalpaşa 

kazasında %0.9, İnegöl’de %1.2, Denizli’de %0.1, İçel’de %4.2, 

Akşehir’de %4.1, Diyarbakır’da %6.6, Çermik’te %20, Osmaniye’de 

%14, İzmir’de %1.04 olarak bulunmuştu. Çorum ili merkez ve 

köylerinde bu oran %2-3 arasındaydı476. TBMM’de bütçe görüşmeleri 

sırasında Muğla Mebusu Hüsnü Kitapçı, trahomun hızlı bir şekilde 

yayıldığını, sadece Güneydoğu değil, diğer bölgelerde de etkili 

 
474 “Cenup Vilayetlerinde Trahomla Nasıl Savaşılıyor”, Ulus, 7 İlkkanun 1935, s. 5. 
475 Sadet Altay, “Bulaşıcı ve Müzmin Bir Sosyal Afet: Cumhuriyet’in İlk Yıllarında 

Trahom Hastalığı ve Mücadele Çalışmaları (1924- 1938)”, CTAD, S. 23, Bahar 

2016, s. 167-211. 
476 Yurdun Sağlık İşleri”, Zaman, 27 Mayıs 1935, s. 2. 
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olduğu, Akşehir ve Uşak’a kadar uzandığı haberlerinin doğru olup 

olmadığı sorusu karşısında Sıhhat Vekili Dr. Refik Bey söz alarak, 

hastalıkla mücadele de bir bölge değil, ülkenin tamamında mücadele 

edildiğini belirtti 477; 

 

Trahom, malumunuz ki, arkadaşlar, Türkiye’nin cenup mıntıkalarında 

tarihten önceden beri mevcut olan bir hastalıktır. Bu, büyüklerden ziyade 

çocuklara musallat olan ve tedavi edilmezse kör eden bir hastalıktır. Bu 

hastalığa karşı vekâletin açmış olduğu mücadele şimdiye kadar, Adana’da, 

Gaziantep’te, Malatya’da, Urfa’da, Maraş’ta devam etmiştir. Buna son 

zamanda Nizib Kasabası ve civarı da ilhak edilmiştir. Güç bir mücadelede, 

kısa bir zamanda bu mücadeleyi yapmak lüzumu olduğundan dolayı 241 bin 

nüfusluk bir saha dâhilinde bugün mücadeleye devam etmekteyiz. 

 

1935 yılında Türkiye’ye gelen Alman asıllı İngiliz gazeteci olan Lilo 

Linke tarafından yazılmış olan, ‘A Journey Through Modern Turkey’ 

isimli eserinde hastalık ile mücadelenin ne kadar başarılı olduğu 

ortaya konulurken, Malatya ilindeki trahom hastalığı ile ilgili olarak 

gözlemlerini şu şekilde ifade etti; 

 

Okulu ziyaret ettiğimde şimdiye kadar zikretmediğim bir tuhaflık vardı.. 

İlkokul öğrencileri ve öğretmenleri Trahomdan acı çekiyorlardı, Mısırlı bir 

göz hastalığı. Büyük bir anlayışla Faruk Bey’i izledim, iltihablı kötü gözlerle 

birkaç yüz öğrencinin arasında bana bakıyorken irkildim, fakat onların 

çoğunu yakından baktığımda uçsuz bucaksız gönlüm rahatladı. Diğer 

okullardaki çocuklar gibi aynı müfredatı takip ediyorlardı, böylece onların 

dönüşünden sonra zorluk çekilmeksizin uyum sağlayabilirlerdi. Onların 

tedavisi üç aydan bir seneye kadar sona ererdi. Geçmişte kadınların daha 

 
477 Abdulaziz Gardaş, “Birinci Umûmî Müfettişlik Bölgesinde Trahomla Mücadele”, 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 13, S. 75, 2020, s. 280. 
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çok acı çektiğini gözlemleyen doktor söyledi, çünkü onlar birlikte oturuyorlar 

ve çatalkaşık ve havluyu birlikte kullanıyorlardı. Onların peçelerinin 

arkasında onları yıkanmamış yüzlerini saklıyorlardı. Fakat Allah’a şükür, 

hayır, idareye teşekkürler şimdi hızla değişiyordu478.  

 

Hastalığın önlenmesi noktasında 1935 yılında Mısır, Filistin ve 

Mısır’da da yaygın bir şekilde devam eden hastalığın nasıl tedavi 

edildiği hakkında bilgi almak ve alınan tedbirler hakkında istişarelerde 

bulunmak üzere trahom konusunda uzman olan Dr. Nuri Bey 

gönderildi479. Gaziantep’te trahom mücadele teşkilatının kurulması ile 

birlikte il’de görülen trahom hasta oranı %70 düzeyinde iken trahom 

hastanesinin açılması ve yapılan çalışmalar sonucunda bu oran hızla 

düştü480. Hastalığın ildeki etkisini daha da azaltmak için 1938 yılında 

Gaziantep Mücadele Trahom Teşkilatı’nda trahom hastalığı 

konusunda uzman olmuş ve bu konuda eğitim görmüş doktor ve sağlık 

memurlarının sayıları artırıldı481. O dönem için Türkiye’de çok yaygın 

olan trahom hastalığına karşı olağanüstü tedbirler alındı. Gezici sağlık 

kuruluşları, hastane ve dispanserlerle birlikte hareket edilerek 

hastaların tedavileri gerçekleştirildi. Bu sağlık hamlesinin ilk 

yıllarında 17.000 üzerinde hasta tedavi edilirken, az ya da çok 

etkilenmiş neredeyse her hasta tıbbi destek gördü. Trahomdan etkilen 

bölgelerde yoğun bir ilaç seferberliği yürütüldü. Bu göz hastalığı 

oldukça fazla bulaşıcı olduğu için hükümet olabildiğince hastaları bir 

 
478 Mehmet Karagöz, “Cumhuriyet’in Modernleşme Sürecinde “Malatya” (1930-

1938) “Bir Seyyahın Notları Vesilesiyle”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi, C. 18, Elazığ, 2008, s. 315. 
479 BCA, 30.18.1/60.97.19, BCA, 30.18.1/62.11.2. 
480 “Gaziantep’de Trahomla Hastalığı ile Mücadele”, Cumhuriyet, 27 Ağustos 1936. 
481 BCA, 30.18.1/82.26.12. 
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araya getirip izole edilmeye çalışıldı. Halkın bulaşıcı hastalığa karşı 

bilinçlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarıldığı 

görüldü. İstanbul milletvekili Dr. Refik Saydam Türkiye Büyük Millet 

Meclisinde yapmış olduğu konuşmasında trahom hastalığı ile ilgili 

olarak gelinen nokta hakkında şu bilgileri verdi.  

 

Trahomda muvaffak olmak için, arkadaşlar, hiç olmazsa daha bir 10 sene 

çalışmamız lazımdır. Bu hastalıkla 10 senedir mücadele ediyoruz ve 

dispanserlerimizi köylere kadar göndermişizdir. Bu hastalık üzerinde bir 

senelik mesaimizi heyeti celilinize arz edersem bir az tenvir etmiş olurum 

zannediyorum. 12 yerde olmak üzere 150 yataklık trahom hastanelerimiz 

vardır. Bunlara 1936 senesi zarfında müracaat edenlerin yekunu 92.000’dir. 

Müracaat edenler arasında trahomlu sayısı 54.000’dir. Trahomlulara ayakta 

yapılan tedavi yekunu 2 milyon 140 kusurdur. Yatırılarak tedavi edilenlerin 

sayısı 2.238’dir. Yapılan ameliyat yekunu 4.037’dir. Bu öyle bir hastalık ki 

asırlardan beri orada temerküz etmiş ve nihayet senenin muayyen 

zamanlarında bir tezahür yaparak vücuda gelmekte ve sirayet devresi 

esnasında temas edenlere hastalık geçmektedir. Tabii bu temaslar uzun, fenni 

bir meseledir. Onu burada arz etmeye lüzum görmüyorum. Bu sabit trahom 

teşkilatıdır. Seyyar trahom teşkilatına gelince; altmış bin nüfuslu 426 köyde 

faaliyettedir. Bunlarda tespit edilen hasta 44.286 kişidir. Ayakta tedavi 

edilenler 556 bin kusurdur. Müsaade buyurursanız tespit ettiğimiz nispetleri 

arz edeyim: Kilis’te %86, Adıyaman’da %80, Siverek’te %74, Nizip’te %73, 

Gaziantep’te %71, %63, Malatya’da %53, Maraş’ta %36, 7, Adana’da 

%31’dir482. 

 

 

 

 
482 TBMM Zabıt Ceridesi, C. 3, 1937, s. 237. 
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Tablo 27: Trahom Savaşı Örgütü ve Çalışmaları (1925-1940)483 

Yıl Hastane 

Sayısı 

Yatak 

Sayısı 

Dispanser 

Sayısı 

Trahom 

Tedavi 

Evi 
Sayısı 

Muayene 

Edilen 

Sayısı 

Yeni Tespit 

Edilen 

Trahomlu 
Sayısı 

%’de 

Oranı 

1925 2 30 2 - 2.950 2.0067 69.9 

1930 6 100 6 - 78.620 54.326 69.1 

1935 10 130 10 7 78.710 43.925 55.8 

1940 13 180 25 36 120.700 60.954 20.2 

 

1938 yılında trahom ile yapılan mücadele sonunda genel bir 

değerlendirme yapıldı ve hastalık ile mücadele konusunda önemli 

tespitlerde bulunuldu. Ülkemizin güney ve güneydoğusunda oldukça 

yaygın bir şekilde görülen bu hastalık ile mücadeleye 1925 yılında 

başlanıldığını belirtilerek, bölgede üç milyondan fazla yaşayan halkın 

yaklaşık %50’sinin trahomlu olduğu belirtildi. Trahom ile mücadelede 

etmek için başkanlık merkezleri Adana ve Diyarbakır olmak üzere iki 

bölgeye ayrıldı. Trahom ile mücadele de 16 hastane (225 yatak), 33 

dispanser ve 35 köy tedavi evi kurularak hastaların tedavileri 

gerçekleştirilmeye çalışıldı. Mücadelenin ilk yıllarında trahom 

bölgelerindeki asgari trahomlu oranı %70 iken, büyük ölçüde başarı 

sağlandı ve yapılan mücadelede gelinen noktada körlük oranı %2-

3’den %1’e geriledi484. 1920-1938 tarihleri arasında zor şartlar altında 

yürütülen trahomla mücadele, günden güne geliştirildi. Hastaneler, 

dispanserler ve köy tedavi evleri vasıtasıyla trahomlu hastaların 

tedavileri yapıldı. 

 
483 Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl, 1973, s. 134. 
484 BCA, 30.18.1/177.224.9. 
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13. Verem  

 

Verem hastalığı hem dünyada hem de Türkiye’de yaygın olarak 

görülen ve yaygın hastalıklar içerisinde halk üzerinde derin etkiler 

bırakan, çok bulaşıcı ve kısa inkübasyon dönemli viral hastalıkların 

aksine uzun inkübasyon devri olan ve minimal enfeksiyon bir hastalık 

olarak görüldü485. Solunum yolu ile bulaşan, kuru öksürük, balgam, 

göğüs ve omuz başlarında ağrı, kırıklık, yorgunluk, iştahsızlık, yüksek 

ateş, kilo kaybı, nefes darlığı ve öksürükle kan gelmesi şeklinde ortaya 

çıktı. Dünyada ölüm sebeplerine bakıldığında yirminci asrın 

başlarında bulaşıcı hastalıklar içerisinde üçüncü sırada ve 

mücadelenin en zor olan hastalıklardan birisi olarak gösterildi. 

Veremle ilgili en eski bilgi MÖ. 3000 yıl önce Nil Nehri kenarındaki 

Dra Abu-el-Naga kasabasında yaşamış, kanlı balgam çıkararak ölen 

genç bir kızdan öğrenildi. Ancak, Arkeolojik araştırmalarda insan 

iskeletlerinde, veremin izlerine rastlanılamadı. Hastalığa tarihsel 

süreçte birçok isim verildi; yakaladığı insanı eriterek öldürdüğü için 

‘Tüketim Hastalığı, İnce Hastalık, Beyaz Ölüm, Beyaz Veba’ ve 

yüzyıllar boyu birçok kişinin yaşamını sonlandırdığı için ‘Ölümün 

Kaptanı’ olarak adlandırıldı486. Romalılar tarafından hırıltılı nefes alıp 

verme ve öksürükle balgam atma anlamında phthisis adı verildi. Bu 

hastalık, Osmanlı topraklarında ‘İnce hastalık, Sillü’rrie, Emraz-ı 

Silliye, Tederrün-i Rie, İllet-i Dereniye’ gibi isimlerle anıldı.  

 
485 İzzettin Barış, “Dünyada Tüberkülozun Tarihçesi”, Tüberküloz, S. 11, Ekim 

2010, s. 1. 
486 Fatoş Durceylan, Tüberküloz Tedavisinin Yaşam Kalitesi Anksiyete ve Depresyon 

Üzerine Etkisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, (Yayınlanmamış 

Tıpta Uzmanlık Tezi), Eskişehir, 2015, s. 4. 
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İslam dünyasının tıp alimlerinden birisi olan İbn-i Sînâ, ‘El Kânûn 

Fi’t-tıb’ adlı eserinde hastalık ile ilgili olarak önemli bilgiler verdi. 

Ona göre; 

 

Verem hastalığının ateşi akciğerdeki iltihaplanmanın işaretidir ve kendisi bir 

hastalıktır. Verem hastalığı cüzzam gibi bulaşıcı hastalıktır. İlkbaharda 

verem gibi hastalıklardan dolayı acı çekenler daha da kötüleşir. Kuru olan 

yaz mevsimini, yağmurlu bir sonbahar izlerse, onu izleyen kış nezle eğilimi 

ile birlikte, baş ağrısı, öksürük, kısık ses meydana çıkar ve verem hastalığına 

uygun bir zemin oluşturur.  

 

Celâlüddin Hızır, ‘Müntahab-ı Şifâ’ adlı eserinde verem hastalığı ile 

ilgili ayrıntılı bilgiler vermiş, zatürre ile verem hastalığını birlikte 

kullanmıştı. Göğsünde ağrı olmasından ve ağrının göğüsten çıkıp 

arkaya kadar gittiğini söylemişti487.  

Osmanlı Devleti’nde verem ile ilgili olarak ilk tutulan istatistikler I. 

Abdülhamid dönemine aitti. Toplumsal yapı üzerinde etkili olan bu 

hastalık devletlerin edebiyatına konu oldu. Yazılan romanların konusu 

içerisinde verem öncelikler arasında yer aldı. II. Abdülhamid 

döneminde tüm dünyayı tehdit eden hastalığın, Osmanlı Devleti’nde 

de etkisi büyük oldu. Hastalığın önlenmesi konusunda dünyada 

önemli çalışmalar yapıldı. 24 Mart 1882 tarihinde Robert Koch 

tarafından tüberküloz basilini ayırmayı başardı ve bu çalışmasını 

Berlin’de ki 10. Uluslararası Tıp Kongresinde anlattı. Basilin 

bulunması üzerine II. Abdülhamid dört hekimden oluşan bir heyeti 

1890’da Berlin’e gönderdi. Verem ile ilgili bilgilerin öğrenilmesi 

üzerine Cemiyet-i Tıbbiye-i Şâhâne’den veremden korunma yollarının 

 
487 Fatih Sona, “Divan Şairlerinin Gözünden Verem”, Bilecik Şeyh Edebali 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 2, 2017, s. 611.   
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belirlemesi ve uygun tedavilerin yapılması çalışmalar yapılması 

istenildi. 1890 yılında Haseki Hastanesi’nde Sillü’r-rie Koğuşu’nun 

hizmete girmesi ile Osmanlı İmparatorluğu’nda  da verem tedavisi 

uygulandı. 1902 yılında Saint Georges Burgaz Ada Çocuk 

Sanatoryumu ve ardından 1906 yılında Hamidiye Etfal Hastanesi 

Çocuk Sanatoryumunda hasta kabulüne başlanıldı488. 

1906 yılında Paris’te toplanan Uluslararası Tüberküloz Kongresi’ne 

katılan Besim Ömer Paşa, kongre dönüşünde İstanbul ve İzmir’de 

verem hastalığı ile ilgili olarak sayısal veriler ortaya koymak için yeni 

bir çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda ülkemizde verem ile 

ilgili ilk sayısal veriler ortaya çıktı. Bu verilerde İstanbul’da 1,2 

milyon olan nüfusun bir yıl içerisinde 92.942 kişinin tüberküloz 

olduğu tespit edildi.  200.000 nüfuslu İzmir’de ise bu sayı 2.800 

düzeyindeydi. Veremden dolayı ölenlerin oranının %9-10 

seviyelerindeydi. 

1907 yılında artan vakalar karşısında İstanbul’da bulunan Şişli Eftal 

Hastanesinde oluşturulan 24 yataklı bir bölüm verem hastalığına 

yakalanmış çocukların tedavisi için ayrıldı. O dönemde dünyada 

verem hastalığının tedavisi ile ilgili olarak yapılan gelişmeler 

yakından takip edildi. Özellikle Almanya ve Avusturya devletleri 

mercek altına alındı. Uygulanan tedavi usulleri Türkiye’de de 

uygulanmaya çalışıldı. Bu hastalığa yakalanan kişilerin tedavilerinde 

özellikle doğal ortamların uygun olduğu, hastaların bu gibi yerlerde 

 
488 Ceren Gülser İlikan Rasimoğlu, “Erken Cumhuriyet Döneminde Sağlıklı Bireyin 

İnşası: Pronatalist Politikalar, Çocuk Sağlığı ve Verem”, İstanbul Üniversitesi 

Sosyoloji Dergisi, S. 39, 2019, s. 50. 



TÜRKİYE’DE SAĞLIK SİSTEMİ VE SALGIN HASTALIKLARLA MÜCADELE  

(1920-1938)  | 241 

 

daha başarılı tedaviler uygulandığı görülünce Eftal hastanesi baş 

hekimi İbrahim Paşa bir dağ hastanesi kurulması için uygun yer 

arandı. Aranılan bu yer Kütahya civarında bulunan Çamtepe oldu. 

Hastanenin kuruluş aşamasında Almanya’dan uzman ve mühendisler 

getirildi. 40 yataktan oluşan Sanatoryumun  yapılmasına karar 

verildi489. 

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Rusçuklu Hakkı Paşa, bazı verem 

hastalarını Avrupa’daki sanatoryumlara gönderdi. Hastalar 

döndüklerinde sağlık durumlarında görülen değişmeler onda 

sanatoryumlara karşı büyük bir ilgi uyandırdı. Almanya’dan bir 

uzman davet etti. Dr. Rabino, ülkemize gelerek tüm Anadolu’yu gezdi 

ve sanatoryum için en uygun yerin çam ağaçlarıyla dolu 

Afyonkarahisar olduğunu belirtti. Ne var ki savaş koşulları nedeniyle 

bu proje de hayata geçirilemedi490.  

Verem ile mücadelede ilk adım 1918 yılında Dr. Besim Ömer Paşa 

başkanlığında ‘Veremle Mücadele Osmanlı Cemiyeti’ tarafından 

yapıldı. Bu cemiyetin amacı: toplumu vereme karşı bilgilendirmek ve 

bu hastalıktan korunması için duvar ilanları, kartpostallar, pullar, 

ailelere hitap edecek kitapçıklar yayımlamak, sergi ve müzeler açmak, 

sinema ve projeksiyon ile konferanslar düzenlemek ayrıca okullar ve 

diğer kamu kurumlarında veremle mücadele etmek ve hastabakıcı 

 
489İlhan Vidilen, “Türkiye’de Tüberküloz Hastalığına Tarihsel Bir Bakış”, 

Tüberküloz, S. 11, Ekim 2010, s. 18-20. 
490 Ceren Gülser İlikan Rasimoğlu, agm., s. 51. 
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yetiştirmek için etkili girişimlerde bulunmaktı491. Cemiyet tarafından 

ilk olarak ‘Verem Tehlikesi ve Veremle Mücadele’ isimli bir broşür 

çıkarıldı. Çıkarılan bu broşürler ile hastalıkla mücadele konusunda 

halk bilgilendirmeye çalışıldı. 1919 yılında yayımlanan ‘Verem 

Tehlikesi, Veremle Mücadele’ küçük bir eser basıldı. İstatistiksel 

verileri içeren bu eserde, 1918 yılında 940 bin olan İstanbul 

nüfusunun hastalıklara göre ölümler mukayese edildiğinde, veremden 

ölenlerin oranı %10.80 olarak tespit edildi.  Bu oran oldukça yüksek 

bir rakamdı. İstanbul’da 1901-1923 yılları arasına ait istatistiklerde 

yılda ortalama 2,800 kişi veremden dolayı hayatını kaybetti. Bu sayı 

genel ölümlerin %15,8’ini oluşturmaktaydı492. Nüfusu yaklaşık 200 

bin olan İzmir’de, 1892-1914 döneminde 14,700 kişi veremden öldü. 

Bu sayı, genel ölüm oranına göre İstanbul ile aynı olup %15,8 

düzeyindeydi. 

1919 yılında, İstanbul’da veremden ölüm, haber verilmesi zorunlu 

hastalıklardan ölenlerin toplam sayısının üç katından fazla oldu493. 

Veremle mücadele için çeşitli etkinlikler düzenleyen Veremle 

Mücadele Osmanlı Cemiyeti, 16 Mart 1920’de İstanbul’un işgal 

edilmesiyle birlikte çalışmalarını durdurdu. Bu dönemde hizmet 

veren, Amerikan Şark-ı Karib Cemiyeti, vereme yakalanan azınlık 

çocuklarını tedavi etmek üzere Yedikule’de Balıklı Rum 

 
491 Fatih Artvinli, “Verem Savaşı Hemşire Okulu, Erenköy Sanatoryumu ve 

Dispanserler: Muazzez Yazıcıoğlu İle Bir Sözlü Tarih Çalışması”, Yeni Tıp Tarihi 

Araştırmaları, S. 23, 2017, s. 58. 
492 İnci Hot, “Tanzimat Sonrası Osmanlıda Bulaşıcı Hastalıklar ile Mücadele”, 

Osmanlıda Salgın Hastalıklar ile Mücadele, İstanbul, 2015, s. 124-125.   
493 Hikmet Özdemir, Salgın Hastalıklardan Ölümler 1914-1918, Ankara, 2005, s. 

316. 
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Hastanesinde, 60 yataklı bir çocuk sanatoryumu açtı ve hastalığa 

yakalananlar burada tedavi altına alındı494. Hastalığın yaygınlaşması 

bazı tedbirlerin alınması ve çözüm yolları aranmasına neden oldu. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından verem hastalığına yakalanan 

hastaların tedavileri için 3.000 lira bağışlanarak, Tıp Fakültesi içinde 

barakalar kuruldu. Bu barakalar 1920 başlarında Haydarpaşa 

Hastanesi yanında kurulmaya başlandı. Ancak 1920 yılında 

İstanbul’un işgal edilmesi, çalışmaların durdurulmasına neden oldu. 

Verem ile ikinci adım milli mücadele döneminde Dr. Behçet Salih 

Uz’un teşebbüsü ile 18 Şubat 1923 tarihinde kurulan ‘İzmir Veremle 

Mücadele Cemiyeti Hayriyesi’  tarafından yürütüldü. Bu cemiyetin 

ardından 2 Ekim 1923 yılında Balıkesir Veremle Mücadele cemiyeti 

kuruldu. Özellikle bu cemiyet tarafından hijyen, mikroplar, 

hastalıklardan korunma yolları gibi bilgileri içeren 319 sayfalık bir 

takvim hazırlandı495. Hastalığın yayılışını önlemek için gerekli 

tedbirler alındı496.  

 
494 Nuran Yıldırım, “İstanbul’da sağlık Hayatı”, Antikçağdan XXI Yüzyıla Büyük 

İstanbul Tarihi, İstanbul, 2015, s. 112. 
495 Zeynel Özlü, “Osmanlı Döneminde Verem Hastalığı ve Veremle Mücadele 

Yöntemleri (19. Yüzyıl Sonları-20. Yüzyıl Başları)”, Abay Kunanbayev Anısına 

Türkiye ve Türk Dünyası Araştırmaları-III, Gaziantep, 2020, s. 546-547. 
496 “Hükümet ve belediyeler ve belediyede ki müdürler bilumum içkiye karşı 

seferberlik ilan etmeli. Mahalleler, yollar, sokaklar, kahvehaneler ve diğer umumi 

yerler süpürülmeden önce ıslatılmalı zira veremin en fazla yayılmasına sebep olan 

unsurlardan biri de bu tozlardır. Sokaklara, caddelere ve tüm umumi mahallere, 

öteye beriye tükürmek maalesef bizde tamim etmiştir. En iptidai sağlık kurallarında 

bile yerlere tükürülmemesi gerektiği söylenir ve bilinir ne yazı ki bizim 

toplumumuzda bu henüz öğrenilmemiş. ‘Ben veremli değilim ki yere tükürmeyeyim’ 

diyemezsiniz çünkü veremli olup olmadığınızı bilemezsiniz, kaldı ki veremli olmamak 

size yerlere tükürme hakkı vermez. Yemeklerden önce mutlaka eller yıkanmalıdır. 

Adetlerimizde de yer aldığı halde pek çok kez yemek yemeğe oturulduğunda 



 

244 | Doç. Dr. Metin KOPAR 

 

Mustafa Kemal Paşa, 1923 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisin 

açılışında yapmış olduğu konuşmasında hastalıkların genel durumu ile 

ilgili bilgi verirken, verem hastalığına da yer verdi. Hastalıkla 

mücadele etmek için ve İstanbul’da bir verem hastanesinin 

yapılmasını dile getirdi. Yapılan bu çağrı karşılığını buldu, ‘Eyüp 

Veremle Mücadele Cemiyeti’ kuruldu. Buna ilaveten bir de dispanser 

açıldı. Burada hastalıkla ile mücadeledeki başarılar ardından 18 Şubat 

1923’te açılan İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti ve Balıkesir 

Veremle Mücadele Cemiyeti kurularak hizmet vermeye başladı497. 

Dispanserler, Avrupa ve Amerika’da verem mücadelesi hususunda 

oldukça fazla hizmet sağlayan kurumlardı. Burada veremli hastalar 

kabul edilir, her türlü tıbbi müdahalede bulunularak teşhisleri yapılır 

ve hastanın hastalığı yenebilmesi noktasında yakındaki kişilere 

bulaştırmamak koşulu ile tedavileri yapılırdı. Devlete ait ilk Verem 

Dispanseri 1924 yılında Çemberlitaş’ta hizmete girdi. Dispanserlerden 

sonra hastanın tedavisine sanatoryum ve hastanelerde devam edildi. 

Sanatoryumlar hastalığın tedavisinde büyük başarı sağlayan kurumlar 

 
unutuluyor. Sokak kunduralarıyla evlere girilmemeli, her kim olursa olsun sokak 

kundurası ile evinize girmeye çalışırsa kabul etmeyiniz. Veremle ilgili teşekülatın 

memleketin her yerinde yer alamsı gerekmektedir. Verem konusunda kadınlara 

önemli görevler düşüyor. Zira bu hastalığa yakalananların ruh hallerinin iyi olması 

da iyileşme konusunda önemli bir işlev görüyormuş. Zira hanımların hasta olan bu 

insanlara yapabilecekleri iyiliklerden biri de onlara güzel sözler söyleyip hastalığı 

yenebilecekleri yönünde cesaretlendirmeleridir”, bkz., Sevcan Başboğa Özen, “ 

Erken Cumhuriyet Dönemi Çocuk Yayınlarında Çocuklara Yönelik Adab-ı 

Muaşeret, Görgü ve Nezaket Kuralları”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 

S. 15, 2019, s. 70. 
497 İlhan Vidilen, agm., s. 18-19. 
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oldu. Özellikle hastaların ailelerinde tecrit edilerek tedavi altına 

alınması hastalığın yaygınlaşmasını büyük ölçüde engelledi498. 

1924 yılına kadar ülkede en çok tahribat yapan hastalıklardan biri 

olduğu halde, verem ile mücadele edecek bir teşkilata ihtiyaç 

duyulmamıştı. Şehir ve memleket hastanelerinde ayrılan sınırlı sayıda 

yatak, ancak hastaların rahat ölmesine yaradı. Çok sayıda dışarıda 

yataksız kalan binlerce hasta hastanede tedavi olmak için sıra bekledi. 

Bu durum üzerine Vekalet büyük gayret sarf ederek kısa sürede büyük 

başarılar sağladı. Ankara, Bursa, Trabzon’da çalışan verem 

dispanserlerine ilk müracaatların sayısı 73.000’i buldu. Tedavi için 

tekrar gelenlerin sayısı 52.000’e umumi müracaat edenlerin sayısı 

124.000’ne yaklaştı. İlk müracaatlar içinde tespit edilen veremli sayısı 

6.000 kadar olup bu nispet %8 düzeyindeydi. 12.000 kadar balgam, 

idrar muayenesi yapılan bu müesseselerde, ayrıca 32.000 radyoskopi 

ve 11.000 kadar radyografi yapıldı.  Aynı maksatla İstanbul 

Belediyesine bağlı çalışan Yerebatan verem dispanserinde binlerce 

hastanın muayenesi gerçekleştirildi499.  

Veremin solunum sisteminde etkili olması ve havası daha iyi olan 

yerlerin hastaların tedavi edildiği bir merkez olarak aranması, 

sanatoryum adı verilen müesseseleri ortaya çıkardı. Bu merkezlerde 

özellikle hastalara, organizmanın dayanıklılığını artırılması, vücudu 

tüberküloz enfeksiyonunun toksik tesirlerine karşı dirençli hale 

 
498 Fatih Tuğluoğlu, “Cumhuriyetin İlk Döneminde Verem Mücadelesi ve 

Propaganda Faaliyetleri”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, S. 13-14, 2008, s. 

10-11. 
499 Ferudun Frik, age., s. 11-12. 
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getirilmesi, iyi beslenme ve dinlenmenin sağlandığı sağlık kurumları 

oluşturuldu. 1923 yılında Büyükada ve 1 Kasım 1924 günü 

Heybeliada Sanatoryumu 16 yataklı olarak açıldı. Bu hastalığa 

yakalanmış hastaların hem tedavilerinin yapılması, hem de 

bulundukları yerlerden ayırarak salgının önü alınmaya çalışıldı. 

Heybeliada sanatoryumunda yapılacak ameliyathane, Röntken ve 

laboratuvar için Sıhhat Muavenet Vekaleti tarafından 45.000 lira 

ayrıldı500. Heybeliada Sanatoryumunda 1924 yılından 1938 yılına 

kadar 4.000’e yakın veremli hastanede tedavi gördü. 

Laboratuvarlarında yaklaşık 75.000’e yakın muayene yapıldı501. 

İstanbul’da Büyükada Musa Kazım Sanatoryumu, Burgaz adasında 

Medeni Bey Sanatoryumu ve Pendik Sanatoryumu gibi bazı özel 

müesseseler açılarak, hasta kabul etmeye başladı. Ayrıca İstanbul 

Haydarpaşa’da ki Emraz-ı Sariye Hastanesinde 50 ve İzmir Emraz-ı 

Sariye Hastanesi’nde 25 yatak verem hastaları için tahsis edildi.  

1925 yılında yapılan  Birinci Tıp Kongresinde, verem ile mücadele 

edilebilmesi için mücadele merkez komitesi, dispanserler, ev 

ziyaretleri, yapacak hemşireleri yetiştirecek hemşire mektebi, çocuklar 

için prevantoryumlar ve sanatoryumlar açılması tavsiye edildi502. 

Sanatoryumlar, tüberküloz ile en etkili şekilde mücadele etmek için 

oluşturulan tedavi merkezleri olarak kabul gördü. Verem hastalığına 

yakalanmış hastaların bu yerlerdeki tedavideki başarı oranı %95 

düzeyine ulaştı. Verem Mücadele Cemiyeti, Bakanlar Kurulu 

 
500 BCA, 30.18.1/30.51.18. 
501 Ferudun Frik, age., s. 17. 
502 Zuhal Özaydın, “Büyük Önder Atatürk’ün Himayelerinde Yapılan I. Milli Tıp 

Kongresi (1925), III. Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul, 20-23 Eylül 1993, s. 291. 
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tarafından 05.08.1925 yılında alınan karar ile kamuya yararlı olan 

Cemiyet Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince kamuya yararlı dernekler 

arasında sayıldı503.  

Tablo 28: Heybeliada Verem Sanatoryumu 

Tarih Yatırılarak 

Tedavi  

Laboratuvar 

ve Röntgen 

Tarih Yatırılarak 

Tedavi  

Laboratuvar 

ve Röntgen 

1924 17 - 1931 195 4.824 

1925 132 747 1932 191 4.230 

1926 122 1.911 1933 364 8.900 

1927 95 1.405 1934 490 9.798 

1928 94 1.457 1935 566 10.305 

1929 128 1.435 1936 625 12.963 

1930 136 3.189 1937 628 13.392 

 

Ekim 1927’de gerçekleştirilen 2. Milli Türk Tıp Kongresi, özellikle 

bulaşıcı hastalıklardan trahom ve vereme özel bir yer ayırdı. Konu ile 

ilgili uzmanlar tarafından görüşler sunuldu, tartışmalar yapıldı. Bu 

kongrede verem ile ilgili açıklamalar verem ile mücadelede yeni bir 

dönemi başlattı. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından 

hastalıktan koruyucu olarak uygulanan verem aşısı üzerinde 

çalışmalar yapılmasına başlanıldı. 1927 yılında Refik Saydam Merkez 

Hıfzıssıhha Müessesinde hazırlandı ve yeni doğan çocuklara 

uygulandı. Ancak büyük yaştaki hastalar bu tarz bir aşılama yöntemi 

uygulanamayacağından aşı çalışmaları istenildiği şekilde ve geniş 

ölçüde gerçekleştirilemedi504. Aynı yıl, Millî Eğitim Bakanlığı 

aracılığı ile İstanbul Validebağ’da hastalığa yakalanmış öğretmen ve 

öğrenciler için veremden koruyucu bir teşekkül (Prevantoryum) açıldı. 

 
503 BCA, 30.18.1/15.49.12. 
504 Ahmet Coşkun Tekin, “1939-1950 Yılları Arasında Türkiye’de Veremle 

Mücadele Faaliyetleri”, Journal of Universal History Studies, Vol 1, 2018, s. 2.  
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Bu dönemde hastalığın korkunç bir afet olduğunu ve millete büyük bir 

tahribat verdiğini halka anlatarak, halkın bu tehlikeli hastalık hakkında 

bilgilendirmek için basın yolu ile ulaşılmak için 1924’ten 1927 yılına 

kadar ‘Cidal’ adlı dergi çıkarılarak, hastalık ile ilgili önemli bilgiler 

yayınlandı.  

1930 yılında Heybeliada Sanatoryumu genişletilerek  35 yataklı bir 

pansiyon daha ilave edildi. 1932 yılında yapılan yeni ilaveler ile 

verem sanatoryumun yatak sayısı 130’a çıkarıldı. İstanbul Emraz-ı 

Sariye Hastanesi’nde de verem hastalarının kalabileceği yatak sayısı 

75 oldu. Hasta olan veremli hastaların sadece tedavileri değil aynı 

zamanda verem hastalığının yayılışını önlemek için Ankara ve 

Bursa’da birer verem mücadele dispanseri açıldı. Bu dispanserlere baş 

vuran ve tedavi uygulanan hastalara ilaç yüklemesi ile birlikte 

yumurta ve tereyağı gibi gıdalarda verildi. Hastaların bu dispanserlere 

rağbet göstermesi üzerine devletin bu sağlık kurumuna röntken, 

pnömotoraks vesaire gibi cihazlar alınarak hastaların hizmetine 

sunuldu. Ayrıca ülkenin tüm hastanelerinde veremli hastalara yeterli 

miktarda yataklar ayrıldı ve buralarda da ayrıca Verem Mücadele ve 

tedavisi ile uygulanmaya çalışıldı505. Verem ile mücadelede daha 

verim alabilmek için iki adet röntgen makinasının alınması 

onaylandı506. 1924-1932 yılları arasında 85 yataklı Haydarpaşa ve 35 

yataklı İzmir Emraz-ı Sariye hastanelerinde toplamda 4.462 veremli 

hasta  tedavi edildi. 27.401 kişinin röntgeni çekildi. Ayrıca aynı yıllar 

 
505 BCA, 30.18.1/177.220.18, elf. 18. 
506 BCA, 30.18.1/11.31.14. 
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arasında Heybeliada Sanatoryumu’nda toplam olarak 1.110 kişi 

yatırıldı. Kurumda 14.262 kişinin laboratuvar uygulaması yapıldı507. 

Hıfzıssıhha Kanunu, ülkemizdeki verem mücadelesine son şeklini 

verdi. İlk defa bu hastalık ile ilgili olarak mevzuat düzenlemesi 

yapıldı. Hastalığa yakalananların özellikle bildirilmeleri yoksa bu 

hastalığın çevresindeki insanlar, özellikle çocuklara büyük zarar 

vereceği belirtildi. Bu hastalığa yakalanmış insanlardan uzak 

durulması gerektiği ifade edildi. Verem hastalarının ve bu hastalıktan 

ölenlerin kayıt altına alınması, veremli hastanın adres değişikliği 

yapması halinde gideceği yerdeki sıhhiye dairesine haber verilmesi 

gibi önlemler alındı.  İstanbul Veremle Mücadele Cemiyeti hastalığın 

tedavisinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı’na müracaat ederek, 

oral aşının kullanılması için izin talebinde bulunuldu. Verilen izin 

doğrultusunda Pasteur Enstitüsü’nden BCG aşısı, Refik Saydam 

Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde üretilerek İstanbul’da uygulanmaya 

başlanıldı508. 

Verem, Meclis’in gündemini oluşturdu. Hamdi Bey’in vermiş olduğu 

soru önergesi karşısında, İstanbul Milletvekili Sıhhiye Vekili Doktor 

Refik Bey, verem ile ilgili olarak gelinen noktayı şu şekilde özetledi; 

Verem mücadelesine geçen sene başladık, biz veremin ülkemizde en fazla 

büyük şehirlerde olduğu ve mücadeleyle buralardan başlanması lâzım geldiği 

kanaatine vasıl olduk. Bunun üzerine geçen yılki bütçemizde bize verilen 

60,000 lira ile malzame dahil olmak üzere öncelikle büyük şehirlerimizde, 

 
507 Ceren Gülser, İlikan Rasimoğlu, “verem iyi olur bir hastalıktır: Cumhuriyetin İlk 

Yıllarında Verem Mücadelesi ve Siyaset”, Toplumsal Tarih, S. 296, 2018, s. 56.  
508 İlhan Vidilen, agm., s. 18-19. 
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biri Ankara diğer Bursa’da olmak üzere iki büyük şehrimizde, dispanser 

açtık. Bu dispanserler, içtimaî dispanserdir. Tedavi dispanserleri değildir. 

Buralarda yapılacak işler bir başlangıçtır. Röntkeni vardır, mütehassısı 

vardır, laboratuarı vardır. Buralarda veremden! şüphe edenlere her türlü 

vesaya ve tavsiyelerde bulunulur. Verem mücadelesi deyince meseleyi bütün 

memlekete şamil bir şekilde mütalea etmek değil. Doğrudan doğruya nüfusu 

kalabalık olan şehirlerde halka, kendi ayaklarında kendilerine hizmet verecek 

bir takım merkezler kurmaktır. Mesele veremden ziyade vereme maruz 

bulunan, veyahut veremden şüphe edenlerin kendilerine lâzım gelen tedbir ve 

tavsiyeyi ve takip edecekleri noktai nazarı izah etmek ve anlatmaktır. Yani 

adeta fennî bir tedbir meselesidir. Bu sene de aldığımız para ile diğer üçüncü 

bir dispanser açacağız, bu suretle yavaş, yavaş ilerliyeceğiz. Memleketimizde 

Vekâletinizin yaptığı tetkikat, en ziyade büyük şehirler üzerinde durmak 

lüzumunu gösteriyor. Köylerimizde açık afazide bulunan yerlerde verem 

vefiyatının hiç bir zaman büyük şehirler nisbetinde olmadığı ve  buralara 

büyük şehirlerden geldiği anlaşılyor efendim. Verem mücadelesi bütün 

dünyanın, üzerinde tevakkuf ettiği ve çalıştığı bir esastır. Halkın vereme 

yaklaşmamak için lâzım gelen yasa ve tedabiri almak ve onların ayaklarına 

kadar bu tedbiri götürmektir, başka bir şey değildir509.  

Veremden hastalığına yakalanmış çocuk ölümlerini azaltabilmek için 

BCG aşısı uygulaması İstanbul Hıfzıssıhha Müdürü Refik Güran 

tarafından, 1931 yılında yeni doğan çocuklara ağız yolu verilmeye 

başlandı510. İstanbul’da hastalık ile mücadele etmek için 1932 yılında 

25 yataklı İstanbul Verem Mücadele Cemiyeti kuruldu511. 1932 

 
509 TBMM Zabıt Ceridesi, D. 3, C. 19, 1930, s. 101-102. 
510 Bilal Ak, “Türkiye Cumhuriyeti’nde Sağlık Hizmetleri” Türkler, XVII, Ankara, 

2003, s. 423. 
511 BCA, 30.18.1/1464.3.5. 
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yılında Uluslararası La Haye’de yapılacak Verem Konferansına Dr. 

Tevfik Salim Paşa gönderildi512.  

 

Tablo 29: Verem Mücadelesi Mesaisi (Verem Mücadele Dispanserleri 

1931) 

 

 

1931 

İlk 

Müracaat 

Edenler 

Açık 

Akciğer 

Veremi 

Kapalı 

Akciğer 

Veremi 

Tekrar 

Müracaat 

Edenler 

Laboratuvar Radyoskopi 

Ankara 1.284 153 158 1.422 877 0 

Bursa 3.015 282 259 591 894 0 

Yekûn 4.299 435 417 2.013 1.771 0 

1932       

Ankara 3.004 304 240 2.450 670 1.067 

Bursa 3.046 197 407 868 703 1.785 

Yekûn 6.050 501 647 3.318 1.373 2.852 

 

1933 yılı bütçe görüşmeleri sırasında söz alan Dr. Refik Bey, veremle 

savaşın büyük paralar gerektiğini ve bunun diğer alanlarda çıkarılan 

kanunlarda dikkate alındığını, Heybeliada sanatoryumu’ndaki yatak 

sayısının artırılması ve verem dispanserlerinin ülke genelinde 

yaygınlaştırılmasını planladıklarını açıkladı. Verem savaşında bir 

taraftan örgütün çalışmalarını, Hilal-i Ahmer’in himayesinde 

yoğunlaştırarak halkla doğrudan ilişki kurmak ve diğer taraftan devlet 

eliyle bu savaşı sürdürmek gibi bir yol izledikleri belirtildi. Ayrca 

1933 yılı bütçesine verem ile mücadele de 27.000 lira ayrıldığı ifade 

edildi513. 1934 yılında verem mücadelesinde kullanılmak üzere 11.180 

liraya iki adet röntken makinası satın alındı514. Aynı yıl Nizip’te açılan 

 
512 BCA, 30.18.1/30.59.8. 
513 TBMM Zabıt Ceridesi, D. 4, C. 15, 1933, s.128-133. 
514 BCA, 30.18.1/11.31.14. 
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trahom hastanesi ve dispanserine yeni kadrolar verildi515. 1938 yılında 

Viyana’da toplanacak Verem Cerrahisi Kongresi’ne hükümet adına 

Dr. Fahri Arel’in gönderilmesi kararlaştırıldı516. 

İstanbul Milletvekili Dr. Refik Saydam Türkiye Büyük Millet 

Meclisinde yapmış olduğu konuşmasında verem hastalığında 

yapılanlar ile ilgili olarak şu bilgileri verdi;  

Verem mücadelesi yapılan içtimai hastalıklar mücadelesinin en zoru, en 

incesi ve alman neticelerini bize çabuk göstermeyen cinsindendir. Yalnız 

sunu kanaatle arz edebilirim ki memlekette yaptığımız tetkikatla bizde 

veremin şehirlerde daha çok, kasabalarda daha az ve köylerde de çok nadir 

olduğu neticesine varmışızdır. Köylerde gördüğümüz veremliler, şehirlerle 

temas eden ameleler ve kasabalarla temas eden halktadır. Bilhassa 

yaptırdığımız tetkikat neticesinde gördük ki, pirke teamülü dediğimiz usulle 

aldığımız netice bize 18 yasma kadar köylünün hemen hemen %0 denecek 

derecede verem tezahürü göstermemesidir. Şehirler ve kasabalarla temas 

eden halktan aldığımız netice bundan bir az daha fazladır. Bittabi bugün göz 

önünde bulunan veremlilerin kısmi küllisi şehirler halkındadır.  Sanatoryum 

isine gelince: Sanatoryumumuz 150 yataklıdır. Bu sene 50 daha ilave 

olunarak 200 yataklı olacaktır. Konulan 10 bin lira fazlalık biraz daha fazla 

tekemmül içindir İnşaat tahsisatı tıp fakültesi ve diğer inşaat için konulan 

900.000 liranın içindedir. Bir miktar daha hasta almak içindir, Arkadaşlar 

yoluna girecektir. Verem meselesi için arz ettiğim gibi içtimaı dispanserler 

Ankara, İzmir ve Trabzon'da kurulmuştur. Kendisinde verem olduğunda 

şüphe edenler buralara müracaat ederler. Verem olup ta kendi kendine 

tedavi olmayanları da kontrol hususunda bu dispanserlerin büyük yardımları 

vardır. Müsaade ederseniz burada rakamlarla maruzatta bulunayım: Ankara, 

Bursa, Trabzon verem mücadele dispanserlerinin 1936 senesi zarfında ilk 

 
515 BCA, 30.18.1/51.9.7. 
516 BCA, 30.18.1/84.79.18. 
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muayeneye tabi tuttukları 12.901, tedavi için müracaat edenlerin, mükerrer 

müracaat edenlerin yekunu 13.300, her ikisinin yekunu 26 bindir. Tüm 

dispansere müracaat edenlerin yekunu budur. Biliyorsunuz, bunları 

fakirlerine tereyağı zamanına göre balıkyağı veriyoruz. 300 kilo balıkyağı; 

1.000 kilo tereyağı vermişizdir517.  

1938 yılında Sıhhat ve İctimai Muavenet Vekâleti tarafından  verem 

hastalığı ile ilgili olarak bir broşür yayınladı. Broşürde verem  

tedavisinin 6 aydan 4 yıla kadar devem ettiği, diğer bulaşıcı 

hastalıklarda olduğu gibi hızlı iyileşmediğinden dolayı hastalığının 

kısa sürede istenilen başarının alınamadığı belirtildi. Vereme 

yakalanmış hastalar için istirahat, açık hava, güneşten faydalanma ve 

sıhhi beslenmenin önemli olduğu vurgulandı. Broşürün son sayfasında 

şu ifadelere yer verildi. ‘Yurdunu ve yurttaşını tehdit eden bu içtimaî 

afetten sakın ve kork’. Bu ifade hastalığın ne kadar tehlikeli olduğunu 

gözler önüne sermekteydi. Yine bu dönemde  ‘Sağlık Türeleri’ 

başlığıyla bir de and kaleme alındı. Andı okuyan kişi, and da yazılan 

ifadeleri harfiyen yerine getirmek zorundaydı518; 

 

Temiz hava teneffüs etmek, açık havada bulunmak, açık pencereli odada 

yatmak, burundan nefes almak, haftada en az bir kere yıkanmak, elbiseleri 

temiz tutmak, okulda daima dik durmak, sınıfı ve evi kirletmemek, yatmadan 

önce dişleri fırçalamak, yere tükürmemek, tükürük bulunması ihtimali olan 

şeyleri ağza götürmemek ve yemeklerden önce, sonra ve lavabodan çıktıktan 

sonra elleri yıkamak.  

 

 
517 TBMM Zabıt Ceridesi, C. 3, 1937, s. 235-236. 
518 Ceren Gülser İlikan Rasimoglu, “Erken Cumhuriyet Döneminde Sağlıklı Bireyin 

İnşası: Pronatalist Politikalar, Çocuk Sağlığı ve Verem”, İstanbul Üniversitesi 

Sosyoloji Dergisi, S. 39, 2019, s. 343-344.    
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Verem hastalığının sosyoekonomik faktörlere bağlı bir yoksulluk 

hastalığıydı. Tarihsel süreçte verem hastalığında gözlenen düşüşlerin 

tıbbi müdahalelerin yanında, yaşam koşullarının iyileşmesi, beslenme 

ve sağlıklı barınmaya bağlı olduğu görüldü. Hastalığının tanısı, 

tedavisi ve bu hastalıktan korunmanın, basit bir enfeksiyon hastalığı 

müdahalesi olmadığı, sosyoekonomik yönünün de değerlendirilmesini 

lüzumlu kılan, detaylı bir program içinde yürütülmesi gereken uzun 

bir uğraş olduğu anlaşıldı519. Türkiye’de, 1931-1939 yılları arasında 

21 il merkezinde yapılan tespitlerde akciğer vereminden ölen insan 

sayısı 22.562 oldu.  Tespit edilen bu oran yüz binde 166 kişiye 

tekâmül etti.  

14. Menenjit  

 

Menenjit hastalığı, beyni ve omuriliği saran meninks adı verilen zarın 

iltihaplı hastalığı olarak bilinmektedir. Hastalık, ateş, baş ağrısı ve 

ense sertliği, uykuya eğilim ve havale geçirme vs. belirtileri olarak 

ortaya çıkar. Bu hastalık daha çok bebeklerde, çocuklarda ve genç 

erişkinlerde ve genellikle sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başlangıcında 

sıklıkla görülür. 

 

1928 yılında Mersin ve Adana illerin de baş gösterdikten sonra yurdun 

diğer bölgelerinde görülmeye başlanan menenjite karşı sıhhi tedbirler 

alındı. Bu bölgelerde halka parasız olarak 1/250 Trypaflavine mahlûlü 

buruna damlatılarak tatbik edildiği gibi tecrit ve dezenfeksiyon 

tedbirleri ile, hastalık mihrakı tahdit edildi. Ayrıca yeniden zuhur 

 
519 Kadircan Keskinbora, “Savaştaki Düşmanlardan Bir Diğeri: Tüberküloz”, 

Lokman Hekim Dergisi, S. 6, 2016, s. 184. 
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edecek vakaları önlemek üzere 1931 yılından itibaren 230.000 kişiye 

birinci ve bu sayılara yakın ikinci ve üçüncü aşılar uygulandı520. 

15. Cüzzam 

 

İlk çağlardan beri insanlığı korkutan ve dini kitaplarda yer alan 

cüzzam, Türkçede ‘cüzzam’ halk dilinde ‘miskin hastalığı’, bilimsel 

adı ‘lepra’ yada ‘Hansen hastalığı’ olarak da isimlendirildi. Mısırlılar 

ona, ölümden ‘önceki ölüm’ adını verdi521. Cüzzam (lepra), 

mycobacterium leprae isimli bakterinin neden olduğu kronik bir 

enfeksiyon hastalığı olarak tanımlandı. Hastalığın bulaşma kaynağı 

sadece insandı. Basil, hasta vücudundan dışarıya çeşitli yara salgıları 

ve özellikle burun salgısı ile çıkarak etrafa yayılmaktaydı. Bakteri çok 

yavaş çoğalan, kuluçka dönemi 5 yıl kadar süren, hatta belirtilerinin 

görülmesi bazen 25 yılı bulmaktaydı. Tedavi edilmemiş enfekte hasta 

ile uzun süreli çok yakın ve sık temas sonucu ağız ve burun yoluyla 

damlacık enfeksiyonu şeklinde yayılıyordu. Cüzzamın oluşmasında 

kişilerin mikroba karşı bağışıklığının zayıf olması ve aktif cüzzamlı 

kişilerle uzun süreli yakın temas esas iki faktördü. Lepra daha çok 

kırsal kesimlerde çok çocuklu yoksul ailelerde yaygın görüldü522. 

Cüzzam tedavi edilmediği takdirde yüzü bambaşka şekle sokan, elleri 

ve ayakları işe yaramaz hale getiren, diğer kötü hastalıklara yol açan 

ve nihayet ölüme sebep olan bir hastalık oldu523. 

 
520 Feridun Frik, Türkiye Cumhuriyetinde Tıp, Leverkusen (Almanya), 1938, s. 13.  
521 Orhan Kılıç, Genel Hatlarıyla Dünyada ve Osmanlı Devleti’nde Salgın 

Hastalıklar, Elazığ, 2004, s.41. 
522 http://www.duzenpoliklinigi.com/saglik-bilgileri.aspx?id=13508 
523 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti, Cüzzam, 1956, s. 1-2. 

http://www.duzenpoliklinigi.com/saglik-bilgileri.aspx?id=13508
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Hastalığın ilk çıkışı kesin olarak bilinmemesine rağmen Hindistan, 

Çin ve Mısır’da hastalık ile ilgili olarak yazılı kaynaklarda rastlanıldı. 

Hastalığın Avrupa’ya Hindistan’dan İskender’in ordusundaki askerler 

üzerinden geldiğine dair bilgiler bulundu. Haçlı Seferleri ile hastalık 

geniş bir coğrafyaya yayıldı524. ‘Tanrının Laneti’ olarak adlandırılan 

bu hastalığın kökleri insanlık tarihi kadar oldukça eskiye 

dayanmaktaydı. Hastalık, tarih boyunca insanlığın en büyük düşmanı 

olarak görüldü525. Cüzzamlılar yüzyıllar boyunca lanetlenmiş; 

toplumdan kovulmuş, çile ve eziyet çekmişlerdi. Milattan çok önceki 

lepralılar için yapılan tecrithaneler, günahkâr olarak görülen 

cüzamlıların hapsedildikleri yerler olarak tanımlandı. İlk çağlardan 

günümüze kadar gelerek varlığını devam ettirerek sürdürdü. Roma 

 
524 Orhan Kılıç, “Cüzzam Hastalığının Osmanlı Sosyal Hayatındaki Yansımaları 

Üzerine Bir Değerlendirme (XVI-XIX Yüzyıllar), Tarihsel Süreçte Anadolu’da 

Cüzzam, 2020, s. 93. 
525 “Şarkta cüzzam İslamiyetten beri halk arasında daha önce yaşamış dinlerde 

olduğu gibi fena ve sari bir hastalık olarak telakki edildi. Nitekim tevrattan Lavi 

denilen kitabın 15’inci babının bir fıkrasında cüzzamı ebyazı yunaniyi ve andan 

tahaffuz olunmak larikini mübeyyin kaideler ve tedbirler: (Ben ademin cilt ve 

ellerinde cüzzama mahsus muhtelif renkli ya fiskeler  veya yaralar teşekkül ettiğinde 

misillü malüller refiklerinden ayrı bulundurmalıdırlar)  suretinde yazılmıştı. Diğer 

bablarda da cüzzam hakkında mühim ahkam vardır. Bu da bize gösteriyor ki 

hastalık ile tecrit çok eskidir. Hastalığın tedavisi bulunmadığından dolayı hastalar 

insanlardan uzaklaştılmıştır. Dolayısıyla bunlar tecride tabi tutulmuşlardır. 

Tevratın bu satırlarında bu hastalığın eşgali tanınıyor ve hastalık teşhis 

olunabiliyor. İslamiyet ile birlikte bu hastalığa önem verilmiş özellikle 

peygamberimizin sözleri yol gösterici olmuştur. Camiülsagir ve Meşarikulenvar 

nam hadis kitapları ve şerhlerinde cüzzam tarihi mebdeleri hakıkkında kıymetli birer 

vesika mahiyetinde olan sözler vardır.  

1. Arslandan kaçtığın gibi cüzzamdan kaç. 

2. Cüzzamlıdan arslandan kaçar gibi kaçınız. O bir vadiye inerse siz başka vadiye 

ininiz.   

3. Meczun ile aranızda bir mızrak boyu olduğu halde konuş 

4. Biz buna biat ettik, haydi geri git hitabında bulunmuştur”. bkz., A. Süheyl, 

Türkiye’de Cüzam Hastalığı Tarihine Ait, Belediye Matbaası, İstanbul, 1934, s. 3-4. 
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İmparatorluğu'nda görülen cüzzam orta çağın en korkunç hastalığı 

olarak hızla yayıldı. Bizans Devleti’nde İstanbul’da kurulan 

hastanelerde lepralılar için ayrı bölümler oluşturuldu ve tedavileri 

yapılmaya çalışıldı. Hastalığa yakalanmış hastalara istenilen düzeyde 

bakılmadığından açlık ve sefalet bu dönemde hastalığın artmasına 

neden oldu. Hristiyanlar bu hastalığa yakalanan kişilere iyi bakmadı. 

Onlar özel elbiseler ve işaretleme uygulamasıyla insanlardan 

soyutlanarak kalelere hapsedildi.  

Cüzzam, daha önce yaşamış dinlerde olduğu gibi İslâmiyet döneminde 

de kötü ve salgın bir hastalık olarak görüldü. Hristyanların bu 

hastalara bakışının tam aksine Müslümanlar bu cüzzama yakalanan 

kişilere gösterdiği ilgi ve merhamet oldukça dikkat çekiciydi. İslam 

hekimleri bu hastaları tedavi etti ve bu hastalık ile ilgili olarak 

eserlerinde önemli bilgiler verdi. Selçuklular ve Osmanlılar 

döneminde bu hastalığa yakalananların tedavileri yapıldı ve bu 

hastaların halk tarafından da dışlanmadığı görüldü. Bu amaçla vakıflar 

kuruldu.  Cüzzamlılar himaye altına alındı. Cüzzamlılar hakkındaki bu 

olumlu tavırlara rağmen zaman zaman onların toplum içinde serbest 

hareketlerini kısıtlayıcı, hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik 

tedbirler alındı. Bu önlemler hiçbir zaman Batı’daki gibi cüzzamlıyı 

bütün hukukî ve sosyal haklarından mahrum edecek düzeyde olmadı. 

Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde onlar için sosyal 

tesisler oluşturuldu. XIV. Asırda Kayseri’de Zülkadiroğulları 

Cüzzamhanesi, 1288’de Sivas’da Rahatoğulları Darür Rahası 

(Cüzzamhanesi), 1421-1451 Edirne’de kurulan II. Sultan Murat 



 

258 | Doç. Dr. Metin KOPAR 

 

Cüzzamhanesi ile Yavuz Sultan Selim zamanında kurulan ve 

Miskinler Tekkesi denilen Cüzzamhaneler, İstanbul-Üsküdar, Edirne, 

Kayseri, Safranolu, Kastamonu, Konya, Gelibolu ve Marmara adası, 

bu tesislerin en önemlilerini oluşturdu. II. Mahmut zamanında 1810 

yılında yeniden onarılan Üsküdar Miskinhanesi, cüzzamlı hastaların 

iyileşmesinde önemli hizmetler verdi.  Miskinler tekkesindeki 

hastalar, halk tarafından da desteklendi526. Üsküdar’da bulunan 

Miskinhane bir süre sonra kapatıldı527.  

Türkiye’de cüzzamlıların hastaneye alınmaları konusunda ilk adım Dr. 

Mazhar Osman’dan geldi. Dr. Mazhar Osman, cüzzamlıların içinde 

bulunmuş olduğu durumu şu şekilde özetledi;  

 

Üsküdar'da Karacaalımet Mezarlığında Miskinler Tekkesi denilen bir' 

tekkenin bulunduğunu bilirdim... Mezarlığın önünden geçerken tecessüs bani 

Miskinler Tekkesine uğrattı, Ne göreyim? 13 kadar cüzzamlı 40-50 kadar 

kadınlı erkekli, çocuklu sapa sağlam muhacirlerle tekkenin odalarında 

sıkışmış ve sığınmışlardı... Cüzzamlılar şehirde dilenirler, keçi, koyun olarak 

süt sağarlarmış.  

 

Bu korkunç manzara karşısında, Mazhar Osman Devlet yöneticilerine 

konu il ilgili uyarıları karşılıksız kalınca, bu hastaları 1918-1922 

yılları arasında Toptaşı Akıl Hastanesine taşıdı. Orada Türkiye’nin ilk 

lepra hastanesini kurdu. Kendi deyimi ile bir akıl hekimi iken zorla 

lepracı oldu ve yakın arkadaşı merhum Bakteriyolog Dr. Neşet 

Halil’le birlikte yaşamı boyunca bu savaşını sürdürdü. Cüzzamlı 

 
526 Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl, 1973, s. 96-97. 
527 Sevim Başer, Başlangıçtan Bugüne Kadar İstanbul’da Kurulan Lepra 

Hastaneleri, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1992, s. 73.  
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insanlara, insanların korku, endişe ve dışlama olarak 

tanımlayacağımız temel yaklaşımlarını ortaya çıkardı528. Dr. Mazhar 

Osman, cüzzam ile mücadele hakkında, Mısır ve İngiltere’de bazı 

çalışmaların yapıldığı üzerine Mısır’a giderek incelemelerde bulundu. 

Ardından Suriye ve Filistin’de konu ile ilgili olarak bilgisini geliştirdi 

. Bir buçuk yıl içinde 20 kadar cüzzamlı tedavi edilerek  özgürlüğüne 

kavuştu. Artık cüzzamlıların ölünceye kadar tecrit edilmesi son 

buldu529.  

 

Cumhuriyet’in ilanından sonra diğer hastalıklar ile yapılan mücadele, 

cüzzam hastalığına karşı da yapıldı. 1924 yılında cüzzam hastalığına 

yakalanmış mübadele ile gelen mübadillerden hastalığa yakalananların 

Emraz-ı Sariye Hastanesi’nde tedavi edilmesi sağlandı530. 1925 

yılında Erzurum’da cüzzam hastalığına yakalanmış olan hastalar, 

Erzurum’un Pasinler ilçesine bir saat uzaklıktaki Meryem Ana 

Manastırına yerleştirildi. Bu insanların hayatlarının sürdürebilmeleri 

 
528 Türkiye'de çağdaş doğum biliminin öncülerinden, tıbbî yayıncılığı başlatan bilim 

insanı Besim Ömer, cüzzamlıların karşılaşmış olduğu durumu ile ilgili sözleri 

oldukça çarpıcıydı; “Cüzzamlılar nereye gitseler sopalar ile kovulur. Birçok 

şehirlerde miskinler yarı çıplak ve sefil bir halde açlıktan kapılara, hisarlara hücum 

eder ve nereye hücum etseler dayak ve silah ile karşılanırlardı. Cüzzam hastaları 

hastalığını bildirmek zorundaydı; bunu kendileri yapmazsa komşuları, hatta akraba 

ve ebebeyni onu herkese ve hükümete ilan ederlerdi. Cüzzam hastalığı anlaşılır 

anlaşılmaz hasta kiliseye götürülür, insanlarda büsbütün ayrıldığını bildirmek üzere 

arkasına siyah bir gömlek giydirilir, üzerine cenaze duaları okutulur, dua bitince 

hastanın üzerine bir avuç toprak atılır, sonra o zamandan itibaren nasıl yaşayacağı 

ve ne gibi tedbirler alacağı kendisine beyan olunurdu. Hastalık teşhisi konulduğu 

andan itibaren cüzzamlı “miskinhane” denilen bir yere kapatılırdı” bkz., Hürü 

Sağlam Tekir, Osmanlı Toplumunda Cüzzam Hastalarının Tecriti ve Yoksulluğu”, 

Tarihsel Süreçte Anadolu’da Cüzzam, 2020, s. 146. 
529 https://istanbullepra.saglik.gov.tr/TR,97/tarihcemiz.html 
530 BCA, 30.18.1/72.2.29. 
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ve geçimlerini sağlayabilmeleri içinde arazi tahsis edildi531. Toptaşı 

Akıl Hastanesi, 1927’de Bakırköy Akıl Hastanesi’ne taşındı. Akıl 

hastaları Bakırköy’de yeni açılan Emraz-ı Akliye ve Asabiye 

Hastanesi’ne taşınırken 13 cüzzamlı da buraya getirildi. Lepralılara 

ayrılan bu ahşap bina dikenli tellerle çevrildi. Cüzzamlı hastalar için 

kullanılan  Şolmogra yağından bir sonuç alınamadı ve her geçen gün 

hasta sayısında artış yaşandı.  Bu durum üzerine Sıhhat Vekaleti 25 

yataklı bir pavyon yaptırdı532.  

Ülkemizde bulunan cüzzamlılar için yapılacak tedbir onların tecridini 

temin etmekten ibaret oldu. Bu hastalığa yakalananlar için Emraz-ı 

Akliye ve Asabiye Hastanesi’nde tahsis edilmiş sınırlı sayıda yatak, 

bir leprozeri tesisi oluşturuldu. Bu müessesenin kuruluşuna kadar 

cüzzamlılardan Emraz-ı Akliye ve Asabiye Hastanesi’nde yer 

bulunmaması sebebiyle kabul edilemeyenler, bulundukları yerlerde 

müşahede ve Nezaret-i Tıbbiye altında bulundurulması yoluna gidildi. 

O dönemin şartlarında her kazaya tabip göndermek ve her birinde 

dispanser açmak o dönemin şartlarında mümkün değildi.  Ülkemizde 

cüzzamlılar için yapılan tedbir onların tecrit edilmesi oldu. Bu 

hastalığa yakalanmış hastalar için daha çok akliye ve asabiye 

hastaneleri tahsis edildi. Ancak hastalıkla mücadelede, tabip ve 

malzeme konusunda yetersiz kalındı533.  

1931 yılı hazırlanan Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti bütçesinde 

cüzzam hastalarının tedavisi ve cüzzamla mücadelede kullanılmak 

 
531 BCA, 30.18.1/13.17.12. 
532 https://istanbullepra.saglik.gov.tr/TR,97/tarihcemiz.html 
533 BCA, 30.18.1/177.220.8. 
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üzere 10 lira ayrıldı. Bu rakam  yaygın bir hastalık haline gelen 

cüzzamla mücadele için pek yeterli olmadı. 1935’te yapılan yeni 

çalışmalarla Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastahanesinde  Cüzzamlılar 

Pavyonu açıldı. Böylece modern İstanbul Bakırköy Lepra 

Hastahanesi’nin temeli atıldı534. Üçüncü Umumi Müfettişliği, 1936 

yılında Beyazıt kazasına yakın iki kilometre mesafede ve eski 

istasyona yakın bir köyde çok sayıda cüzzam hastası bulunduğu ve 

gerek bu hastalar ve gerekse civar yerlerde bulunan hastaların, Van 

gölündeki Akdamar Adasına toplatılarak, burada  tecrit ve tedavi 

altında tutulmasının uygun olacağı ile ilgili yazısı üzerine, General 

Fevzi Çakmak durumu Sıhhat Vekaletine bildirdi. Gelen bu istek 

üzerine Sıhhat Vekaleti, Ağrı Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Müdürlüğüne isimleri zikredilen köylerde hükümet tabipleri 

vasıtasıyla gerekli tahkikatın yapılması gerektiğini belirtti. Akdamar 

Adası’nda bir Leprozöri tesisi hakkındaki Üçüncü Umumi 

Müfettişliğinin teklifi, Sıhhat Vekaleti tarafından değerlendirilmeye 

tabi tutuldu. Yapılan incelemeler sonucunda cüzzamlıları sağlam 

insanlar ile sıkıntılara meydan vermeyecek bir şekilde münasip bir 

yerde yalnız bir vaziyette tedavi altına almak uygun bir iş olmakla 

beraber uygulamada başarılması kolay olmayan bir çok güçlüklerin 

olduğu belirtildi. Mesele yalnız cüzzam hastalarının bir arada 

bulunması ile kalınmayacak, bunların iaşe, elbise, yakıt ve buna 

benzer bütün ihtiyaçların temini gibi tedbirlerin alınması, hastaların 

tedavilerini düzenli bir şekilde tatbik ve takip edecek tabip ve sıhhat 

 
534 Abdulaziz Kardaş, “Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları ve Cüzzamla 

Mücadele”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 34, 2017. 
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memurlarının sağlanması gibi bir takım idari, güvenlik ve sıhhi 

faaliyetler sağlanması gerektiği dile getirildi. Bu sebeplerden dolayı 

Van gölündeki Akdamar Adası’nda bir Leprozöri tesis edilmesi, 

Sağlık Vekaletince uygun görülmedi. Vekalet gerek doğuda ve gerek 

güney bölgesinde bu hastalığa yakalanan hastaların Elazığ’a 

gönderilip oradaki hastanede tecrit ve tedavilerinin yapılacağı 

bildirildi535.  

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti, Akdamar Adası’nın 

cüzzamlıların tedavisi için uygun olmadığı açıklamasının ardından  

hastaların tedavisi için uygun yer arayışına gidildi. Yapılan 

incelemeler sonunda Elazığ’da bir cüzzam hastanesinin yapılması 

kararı alındı. 100 yataklı bir hastane planlandı536. Ayrıca, 1936 yılında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan görüşmeler sonucunda bu 

yıl için cüzzam hastalığı ile mücadelede, 22.800 lira bütçeden 

verilmesi onaylandı537. 1937 yılında Elazığ’da keşif bedeli 96.923 lira 

64 kuruş ile cüzzam hastanesinin yapımına başlanıldı538. Ancak o yıl 

bitirilemeyeceği anlaşıldığından 1938 yılı bütçesine 42.701 lira ek 

ödenek konuldu539. Verilen bu ödenekler yeterli olmadığından, 1939 

yılında 100 yataklı olmak üzere açılması kararlaştırılan Cüzzam 

hastanesinin tesis iaşe ve masraflarının karşılanması için 40.000 liralık 

bir ek ödenek daha çıkarıldı540.  

 
535 BCA, 30.18.1/177.221.12. 
536 Abdulaziz Kardaş, agm., s.2017. 
537 TBMM Zabıt Ceridesi, C. 11, 1936, s. 96. 
538 BCA, 30.18.1/82.11.11. 
539 BCA, 30.18.1/18.168.41 
540 TBMM Zabıt Ceridesi, C. 1-2, 1939, s. 36. 
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1938 yılında Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili Dr. Hulusi Alataş, 

cüzzam hastalığı ile ilgili gelinen durumu şu şekilde özetledi;  

 

Cüzzam hastalığı ülkemizde çok yaygın değildi. Tüm ülke genelinde 40-50 

hasta bulunmaktadır. Cüzzam hastalığı yaygın olan bir hastalık değildir. 

Aynı zamanda kolay geçen bir hastalıkta değildir. Eskiden cüzamlara mahsus 

köyler yapılmış ve tecrid edilmişlerdi. Cüzamlılarda sirayet devresinde 

bulunanlar üzerinde çalışıp onları tecrid etmek gerekir. Hastalığın önlenmesi 

için, verem sanatoryumuna 100 yatak konuldu. Emraz-ı Sariye’ye de 200 

yatak ilâve yapıldı. Ayrıca Cüzzamlılar için 50 yataklı hastanede 

yapılacaktır541.  

 

1920-1938 yılları arasında cüzzam hastaların tecrid edilmesi ve 

tedavilerinin yapılması, konusunda önemli bir mesafe kaydedilmiş 

olmasına rağmen, modern anlamda Elazığ’da kurulan Cüzzam 

Hastanesi ile birlikte daha düzenli bir mücadele sergilendi. 

16. Tifüs (Lekeli Humma) 

 

Lekeli humma yakalananları öldüren542açlık, sefalet ve harp 

zamanlarında halk arasında hüküm süren, insandan insana yalnız bit 

ile bulaşan bir hastalıktır. Hastalığın seyri çok tipiktir. Hastalık 

monoton olarak seyreder ve belirtileri muntazam olarak tekerrür eder.. 

Kendisini tamamıyla sağlam hisseden şahısta ani olarak bir enflüenza 

belirtisi görülür. Hastalık, bel ağrıları, kırgınlık, halsizlik ile kendini 

gösterir. Titreme ve ürpermelerle ateş yükselir, nabız normalden çok 

fazla atmaya başlar. Hastanın dudakları kurur, yüzü ve gözü kırmızı 

 
541 TBMM Zabıt Ceridesi, D. 5, C. 25, 1938. 
542 Bekir Berkol, Kızamık  ve Tifüs, CHP Afyon Halk Evi Yayınları, Afyon, 1944, s 

.3. 
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olur. Dört beş gün sonra göğüste karında ve bacaklarda bir takım ufak 

kırmızılıklar çıkar. Önceleri bu lekeler, üzerine parmakla basılınca 

kaybolurken sonradan ufak kan oturmaları gibi kaybolmaz bir hale 

gelir. Bununla beraber eklem ağrıları, baş ağrısı şiddetli olarak 

görülür. Hastalık çoğunlukla kuvvetli bir titreme ile başlayan ateş 

yükselmesi ile kendisini  gösterir ve bu ateş 2-4 günde en yüksek 

seviyeye ulaşır. 12-14. günler hastalığın en tehlikeli devresini 

oluşturur. Zira bu aşamadan sonra hasta ya iyileşir ya da hayatını 

kaybeder. Ateşin düşmesi ile birlikte hastalık kaybolur543. 

Bu hastalık eski zamanlarda gösterdiği sinir bozukluğu yüzünden 

bazen karahumma (tifo) ile bazen de şehirleri harebeye çeviren, veba 

ile karıştırıldı. Milattan önce dördüncü asırda görülen Thukydid’in 

vesabı Kanngisser’e göre lekelihumma (tifüs) olduğu gibi Milattan 

sonra 235 yılında Carthago Piskoposu Cyprian  tarafından tarif edilen 

veba da esas itibariyle lekelihummaydı. Lekelihummanın o zaman 

bilinmeyen evsafı ilk olarak 16. asırda İtalyan hekimlerinden 

Fracastori ve Massa tarafından yazıldı ve 17. asırda Almanya’da 

Burserus ve Wolfius tarafından tarif edildi. Lekelihumma Avrupa’nın 

diğer kısımlarında da 30 yıl muharebelerinde tanındı. Bu tarihten 

sonra lekelihumma 19. yüzyılın başında büyük bir epidemi yaptı. Bu 

epidemi Rus ordularında büyük şiddet gösterdi. Karahumma (Tifo) ile 

lekelihumma (tifüs)’nın layıkı ile ayrılamaması 19. asırdaki bu 

epidemiye kadar devam etti. 19. asırda Almanya ve Fransa’da basit 

olarak görülen Tifo’ya mukabil İngiltere’de bağırsak arazı vermeyen 

 
543 Sevilay Özer, “II. Dünya Savaşı Yıllarında İstanbul’da Tifüs”, Çağdaş Türkiye 

Tarihi Araştırmaları Dergisi, S. 15, 2015, s. 172.    
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bir tifo tarif edilmesi buna delildi. 1847-1848 epidemisinde, Silezya, 

Bohemya, Belçika ve Kırım muharebelerindeki epidemide, 1852-

1856’da kirli Fransız hastanelerinden intişar ederek işitilmemiş 

şekilde vahim seyreden epidemide Sivastopol muharebesinde Türk ve 

Rus ordularındaki epidemilerde yapılan araştırmalarda 

lekelihummanın başlı başına bir hastalık olduğu ortaya çıktı ve 

karahumma ile lekelihumma esaslı ve kesin olarak 1864’de Griesinger 

tarafından ayırt edildi. 1910 yılında ilk olarak Nicolle ve sonra 

Ricktetts ve Wilder tarafından bitlerin bu hastalığın naklinde büyük 

rolleri olduğu tespit etti ve bilahare  Ricketts, Wilder, Prowazek, 

Lipschütz, Da-Roha-Lima tarafından da virüsü bulundu544.  

1910 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun İtalya ile yaptığı 

Trablusgarp Harbi’nin ilk zamanlarında görülen tifüs salgını da tifo ile 

karıştırıldığı için tifo aşısı hastalara uygulandı. Balkan Harbi’nin 

sonuna doğru Rumeli’deki salgınlarda lekelihummayı, tifo 

zannedilmişse de Gülhane’de yapılan klinik ve otopsi araştırmalarında 

Gülhane profesörlerinden Tevfik Salim, Abdülkadir Lütfi ve Nazım 

Şakir’in yapmış olduğu çalışmalar sonucunda o günlerde görülen  tifo 

olarak bilinen salgının gerçekte tifüs salgını olduğu anlaşıldı545. 

Hastalık, Balkan Harbi’nden dönen askerlerimiz tarafından 

memleketlerine taşındı. Özellikle bu dönemde 1911 kışında Van’da 

fevkalede korkunç bir hal aldı. Salgını söndürmek ve hastalığın 

mahiyetinin öğrenilmesi için Erzurum mebusu Dr. İbrahim Tali Bey 

 
544 Lutfi Aksu, Lekeli Humma (Tifüs), Ankara, 1943, s. 5. 
545 Sevilay Özer, “I. Dünya Savaş’ında Osmanlı Devleti’nde Tifüs (Lekeli Humma) 

Salgını”, Belleten, S. 287, Ankara, 2016, s. 220. 
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Van’a gönderildi ve yapılan incelemelerde hastalığın tifüs olduğu 

tespit edildi.  

1912 kışında Edirne kolordusunda büyük bir salgın görüldü. Hastalık 

ile mücadele için Abdülkadir Noyan görevlendirildi. Noyan’ın yapmış 

olduğu incelemelerde, bu salgının  kış aylarında devam ettiğini  ve 

günde 25-30 lekelihumma vakası görüldüğünü belirtti. 1 Mart-25 

Nisan tarihleri arasında yapılan  mücadelede 732 vaka ortaya çıktı ve 

bu hastalardan 171 hayatını kaybetti. Balkan Harbi’nde Yassıviran’da 

çıkan tifüs salgınında bizzat bu hastalığa tutulup kurtulduktan sonra 

III. Ordu Sıhhiye Reisliğine atanan Genaral Prof. Dr. Tevfik Sağlam, 

bizzat tifüs hastalığı mücadelesi ile yakından ilgilendi. Ordu içinde, 

diğer bulaşıcı hastalıklarla beraber bu hastalığın temizlenmesinde 

büyük rol oynadı. İstanbul’da bulunduğu sırada Dr. Reşat Bey’den 

tifüse karşı aldığı bir aşı fikri üzerine harekete geçen Dr. Tevfik 

Sağlam Hasan Kale’ye varır varmaz, bizzat kendisinin hazırladığı 

aşıyı 15 Mart 1915’te kendi arzularıyla 5 hekimle karargah 

subaylarından dört kişiye uyguladı. Bu ve bunun gibi benzer diğer 

yerlerde yapılan denemelerden sonra alınan müsbet sonuç üzerine aşı 

genişletildi. Elde edilen neticeler Dr. Tevfik Sağlam tarafından 

Almanca yayınlandı. Aşı bir usul olarak klasik kitaplara geçtiği gibi 

bir aralık Alman ordusunda da uygulandı546.  

Vücutta yarattığı kırmızı lekeler nedeniyle lekeli humma olarak 

bilinen tifüs savaş dönemlerinde, kalabalık olan askeri birliklerde 

 
546 Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl, 1973, s. 97-98. 
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görülmesi nedeniyle harp humması olarak da kaydedildi547. Savaş 

zamanlarında, darlık günlerinde temizliğin ihmal edilmesi hastalığın 

yaygınlaşmasının en büyük sebebi oldu. I. Dünya Savaşı’nda lekeli 

humma hastalığı halk arasında ve orduda çok tahribat yaptı. 

Yüzbinlerce insan mağdur oldu. Bekar odaları, yolcu hanları, mahalle 

kahveleri, köy odaları, amele toplulukları, inşaat kampları, cezaevleri 

gibi topluluk halinde insanların yaşadığı yerlerinde sıklıkla görüldü. 

Kişinin temizliğini yapmaması hastalığın kısa sürede yayılmasının en 

büyük gerekçesini oluşturdu. Bitin olmadığı yerde lekeli humma 

hastalığı görülmedi. Bitler elbise, saç ve çamaşırlara bırakmış olduğu 

yumurtalarıyla üremesini gerçekleştirdi. Bunlara dilimizde sirke adı 

verildi. Lekeli hummadan korunmanın yolu yalnız biti değil, bu 

sirkeleri öldürmek ve bitten kurtulmanın yolu ise temizlikten 

geçmekteydi.  

Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesinde oldukça şiddetli salgın 

görüldü. Bu salgında 6’ıncı orduda 1915-1918 tarihleri arasında, 8.173 

kişi lekelihummaya yakalandı  ve 1.311 kişi hayatını kaybetti. 

Erzurum 3. Ordu da 1915-1918 yıllarında 93.936 vaka tespit edildi ve 

26.362 kişi de hayatını kaybetti548. Bu dönemde özelllikle Doğu 

Cephesinde ordu tifüs salgınından dolayı büyük kayıplar verdi. Bu 

dönemde 3. Ordu komutanı Hafız Hakkı Paşa Erzurum’da tifüse 

yakalanarak hayatını kaybetti. Tifüs halk arasında da yayılmaya 

 
547 Mustafa Karatepe, I. Dünya Savaşında Kafkas Cephesinde Tifüsle Mücadele, 

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), 

İstanbul, 1999, s. 4-5.   
548 Lutfi Aksu, Lekeli Humma (Tifüs), Ankara, 1943, s. 6. 
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başladı.1914 yılında Balıkesir ve çevresinde giderek bir salgın haline 

gelen tifüse karşı en etkin toplum örgütü olan Müdafai Milliye 

Cemiyeti, iki adet sıhhat beyannamesi yayınlamak zorunda kaldı549.  

 
549“1. Bir temiz köy ve evden bulaşık köy ve eve gelip gitmemeli ve hatta bulaşık köy 

ve evden yani bulaşık köy ve eve gidilmemeli 

2. Bulaşık köy veya bulaşık hame demek o hastalığa o köyü, o evi tutulupta geçmiş 

ve halen hasta kalmamış, fakat hükümet tarafından tedhiran ve tencirat denilen 

fenni temizlik ve ya tütsü yapılmamış olan köy veya hanedir. 

3. Bu hane bulaşıktır diye o haneden kimsenin gürmemesi o hanedeki insanların 

ihtiyacı temin edilemeyecek ve bu suretle insaniyet, komşuluk vazifesini riayet 

edilmemiş olacaktır ki, bu hal caiz olmayacağından öyle bir hanenin odun, tuz, 

kahve gibi ihtiyaçlarını tedarik ve temin etmek komşuların ve heyet-i ihtiyarenin en 

büyük borcudur. Kapısını vurmalı hatır sormalıdır. 

4. Hastalık sirayeti, hasta olanlar veya hastalıktan yeni kalkmış olanlar beraber 

oturmak ile bit ve pire gibi haşaratla olduğunu öğrendiniz. Birde bu hastalık pisliği, 

pis olan bitli yerleri, kimseler çok sever. Fakat temizlik bu hastalığın en büyük 

düşmenıdır. Bunun için herkes kendi vücudunda, iç ve dış elbiselerinde temizlik 

yapmakla beraber hanesinde, havlusunda, ahırında, ağılında temizlik yapmak, çer 

çöp gübre bulundurmamak ve hele köy sokaklarını, camilerini, odalarını, 

mekteplerini her gün temizlemek lazımdır. Bir meskenin tozlu ve meluş olmaması 

için; hasır, kilim, keçe gibi şeyleri her gün kaldırıp silkelemeli ve zemini 

süpürmelidir.  

5. Bulaşık karyelerde mektepleri tatil etmeli, köy odalarındaki toplanmaları şimdilik 

kalmalıdır. 

6. Hastalıktan biri kurtuldu mu hemen çamaşırlarını ve yatak takımlarını haşlayıp 

yıkamalı ve hiçbir elbisesinde bit bulundurmamalıdır. 

7. Kordon altında bulunan karyelerin tuz ve gaz gibi havayicini tabib müsaade etmiş 

ise karyece intihab edilen mutemed ve temiz birisinin tabibin göstereceği köy ve 

mahalden alıp gelmelidir. Fakat bu adamın gittiği köyde oturması caiz değildir.  

8. Karyenize tabib  veya bu işler için hükümetten memur gelmiş ise bildiklerini 

karyenin imam, muhtar veya sözbilir ve halden anlar kimseler tarafından hane hane 

gezip herkese anlatmalı ve bu beyannamemizi her haneye okumalıdır. Ve bu işin 

hükümetin, milletin en büyük işi olduğunu bilmeli ve bildirmelidir.  

9. Karyenizde bu hastalık ile biri hastalanırsa halka bulaşmamak için lazım gelen 

sizce anlatılmış olan tedabiri yapınız. Köyde kim hasta olduğunu ve nasıl 

hastalandığını hergün tedkik etmelidir.  

10. Böyle bir hastalık gizlenmemelidir. Gizlemekte günah, söylememekte hata var, 

cürüm vardır. 

11. Bir köyde iki hastalık zuhur etse kordon altına alınacağız diye korkmayın. Yalnız 

o hanelere ehemmiyet verilir. 
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Tifüs salgını, mütarekeden sonraki dönemde İstanbul’da etkisini 

gösterdi. Tifüs salgınının İstanbul’da görülmesinde Rus mültecilerinin 

İstanbul’a gelişleri etkili oldu. 1918 yılında tifüse 4.840 kişi yakalandı 

ve 788 kişi ise hayatını kaybetti. Tifüs’ün İstanbul’da göstermiş 

olduğu bu öldürücü etki, birçok Ermeni’nin hayatına mal oldu. Tifüs 

salgınının 1918 yılındaki seyri, İstanbul’da bulunan İtilaf Devletleri 

mensuplarının da dikkatini çekti. İtilaf Devletleri, kendi askerlerinin 

sağlık durumlarını kontrol etmek için hastanelerin kontrol işlemleri 

İngiliz polisine verdi. Hatta İtilaf Devletleri daha da ileri giderek 

İstanbul’un Umur-ı Sıhhiyesi’ni denetim altına aldı. Harbiye 

Nezareti’ne çektikleri bir telgrafta İstanbul ve Boğaziçi çevresindeki 

Osmanlı askerlerinde tifüs tehlikesi olduğunu bahane ederek, kendi 

askerlerin bunlardan etkilenmemesi için söz konusu askerlerin 

Çanakkale ve İstanbul boğazından çıkmamaları istendi550.  

1917-1922 tarihleri arasında İstanbul’da 10.806 tifüs vakası tespit 

edildi. Hastalığa yakalanan ve 1.181 hasta hayatını kaybetti. 

Hastalığın İstanbul’da yayılmasını engellemek için 1919 yılında 

 
12. Eğer yoksa herkes kendi hanesi içinde bir hamam ve dışarıda çukur kazarak, 

pislikleri harice akmamak üzere kademhane yaptırmalı ve etrafını hiç olmazsa çitle 

çevirmelidir. Hayvanatınızdan hiç birini hane içinde yatırmayınız. 

13. Cenaze vukuunda gasil sularını bir çukur kazarak oraya veriniz. Sonra üzeri 

örtünmelidir. 

14. Bu tedabir kızıl, kızamık  vesair bulaşıcı hastalıklar hakkında  da cari olabilir. 

Hastalarınıza su, soda, sodalı kahve veriniz. Ziyade ateşe karşı sağuk su da ısıtılmış 

havluları başına göksüne ve karnına koyunuz”. bkz., Aydın Ayhan, “1914 Yılında 

Balıkesir’de Tifus Salgını ve Müdafayı-Milliye Cemiyetinin İki Sağlık 

Beyannamesi”, Tıp Tarihi Araştırmaları, S. 9, İstanbul, 1999, s. 221. 
550 Abdullah Lüleci, “Mütareke Döneminde İstanbul’da Ermeniler Arasında Görülen 

Salgın Hastalıklar (1918-1922)”, History Studies, Volume 6 Issue 4, 2014, s. 135-

136. 
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halkın temizliği için Kasımpaşa’da bir hamam kiralandı ve buna 

ilaveten Tophane’de iki tane seyyar hamam ve bir sabit hamam inşa 

edildi. Salgınla mücadele etmek için merkezlerde ve ordunun geçtiği, 

konakladığı yol güzergahlarında seyyar karantina istasyonları kuruldu. 

Ayrıca yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde de tefridhane’ler 

oluşturuldu. Tenvir ve etüv makineleri getirildi. Bundan başka 

cephede askerler için sahra etüvleri oluşturuldu551. Hastalığın 

önlenmesi için birliklerde bulunan erlerin haftada traş ve hamam 

yapması, çamaşır yıkaması, elbise ve eşyasının mikroplardan arınması 

için sıcak su olan kazanlara atılması kararı alındı552. Abdülfeyyaz 

Tevfik, 1918 yılında yayınlanan İçtihat Dergisi’nde hastalığın 

özellikle halk tarafından saklandığı ve hastalığın ne kadar tehlikeli 

olduğuna dikkat çekti553; 

 

 
551 Aydın Ayhan, “Seferberlik Yıllarında Balıkesir ve Çevresinde Salgın 

Hastalıklar”, Tıp Tarihi Araştırmaları, S. 18, İstanbul, 2014, s. 282 
552 Lutfi Aksu, Lekeli Humma (Tifüs), Ankara, 1943, s. 7-8. 
553 “Memleketimizde tifüsün az görülmesine iki sebep vardır. Eğer naklettiğim 

ifadelerinde yanılıyorsam, Müdür Beyefendi tashih buyursunlar. Bu sebeplerden 

biri, kendilerinin de itiraf ettikleri veçhile doktorların tifüs vukuuatını 

gizlemeleridir. Müdür Beyefendi, bir evde tifüs olursa, hastalığı bizim kendi 

doktorlarımız meydana çıkarmıyor, buyuruyorlar. Demek ki tifüse tutulanların 

miktarı bizce famamiyle malum değil, meydana çıkarmıyor, buyuruyorlar. Demek ki 

tifüse vakasının Hükümete haber verildiğini hasta istemiyor. Hatta Müdür 

Beyefendinin ifadelerine göre, hastanın ailesi de tifüsü gizleyen etibbayı tercih 

ediyor ve onları çağırıyormuş. Bundan maksat ne olabilir? Olsa olsa şudur: Şayet 

tabib Hükümete haber verecek olursa, hasta derhal hastahaneye nakledilecek.... Bu 

günkü hastahanelere, daha doğrusu ölüme kim gider Tabiî hasta ve hastanın ailesi 

“Aman, Hükümet haber almasın, aman Sıhhiye Müdüriyeti duymasın, çünkü hastayı 

yakaladıkları gibi, açık bir sedyenin içinde berbat bir yere götürecekler, orada 

öldürecekler” havf ve mülahazasıyla tifüsten bahsetmiyorlar, gizliyorlar. Tifüs 

miktarının azlığına dair verilen malumat bu iki sebebe müstenit olmalıdır”. TBMM 

Zabıt Ceridesi, C. 1, 11 Mart 1334 (1918), Sevilay Özer, agm., s.253.  
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“Güneşin rehâ-kar şaşa’ası altında uyuşmuş canavâr uyanıyor. Gözümüzü 

açalım. Tifüs yine baş göstermeğe başladı. Gıdâsızlıkdan mukâvemeti 

kırılmış, bitkin bir hale gelmiş olan bi-çâre halkımızı kemirmeğe 

hazırlanıyor…” 

 

Ayrıca 21 Nisan 1919 tarihinde yayınlanan Mefkure dergisi’nde 

hastalığın tehlike boyutu ile ilgili olarak şu ifadeler yer aldı; 

 

 Seferberliğin mülkümüze yadigâr bıraktığı o afet, tamamen bir bit 

meselesidir. Bir bitli, umumun sıhhati için bombalarla, dinamitle mücehhez 

bir düşmandan daha gaddar, daha insafsızdır…  

 

Tifüs, İstiklal Savaşı’nda, Sakarya Muharebeleri sırasında, özellikle 

Polatlı ve Ankara’da hastanelerini dolduran binlerce vaka şeklinde 

kendini gösterdi. Hastalığın yaygınlaşması karşısında Menzil 

Baştabibi Muallim Abdülkadir, Merkez ve Mevki Kumandanlığı 

Başhekimi Muallim Talat Arif ve Ankara Hastaneleri Baştabibi 

Muallim Nazım Şakir Bey büyük gayret sarfetti. Ankara Çayı 

çevresindeki bataklıklarda yetişen sazlar yakacak olarak kullanıldı ve 

mevcut buğu sandıklarından istifade edildi. Nazım Şakir Bey, her 

hastaya hekim vizitesine kadar toplayabildiği bit için bir paket sigara 

vereceğini söyleyen ilginç bir yöntem geliştirdi ve bunda da başarılı 

oldu. Söz konusu yöntem sayesinde hastane içerisinde bulunan bitler 

kısa sürede imha edildi. Savaşın sonunda Uşak toplama kampında 

bulunan Yunan esirleri arasında tifüs salgını nüksetmişse de bir aylık 

bir çalışma sonucu salgın ortadan kaldırıldı554. 1919-1922 yılları 

 
554 Sevilay Özer, “II. Dünya Savaşı Yıllarında İstanbul’da Tifüs”, Çağdaş Türkiye 

Tarihi Araştırmaları Dergisi, S. 30, 2015, s. 173. 
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arasında orduda 3.425 tifüs vakası ortaya çıktı ve bunlardan 552’si 

ölümle sonuçlandı555. 

 

Tablo 30: Tespit  edilen Tifus vakaları (1926-1940)556 

 Tespit Edilen Vaka Tespit Edilen Ölüm 

Yıl Sayısı 100.000 

Nüfus Oranı 

Sayısı 100.000 

Nüfus Oranı 

100.000 Vakada 

Ölüm Oranı 

1925 333 2.5 26 0.2 7.8 

1930 254 1.7 31 0.3 12.2 

1935 420 2.7 57 0.3 13.5 

1940 799 4.5 100 0.5 12.5 
 

1920-1923 yılları arasında 3.425 vaka görüldü. 552 kişi hayatını 

kaybetti. 1923 tarihine kadar orduda lekelihumma binde 2.5’in  

üzerinde iken, Cumhuriyet’in ilanından sonra sağlık alanında yapılan 

düzenlemeler sonucunda lekelihumma hastalığında önemli derecede 

azalma görüldü557. 1924 yılında özellikle Tekirdağ ve çevresinde 

lekeli humma vakalarına sıklıkla rastlanıldı. Özellikle devletin bulaşıcı 

olan bu hastalığın önünü alabilmek için çeşitli tedbirler alındı558. 

Trakya’dan gelen göçmenler arasında bu hastalığın çıkması üzerine 

Mübadele İmar İskân Vekaleti konu ile ilgili olarak bölgenin mülki 

amirlerinden bilgi talebinde bulundu559. Özellikle vapurlar ile gelen 

göçmenlerin vapura binmeden sağlık kontrollerinin yapılması 

istenildi560. Foça561ile Samsun’un bazı köylerinde tifüs vakalarının 

 
555 Hikmet Özdemir, Salgın Hastalıklardan Ölümler 1914-1918, Ankara, 2005, s. 

259,317. 
556 Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl, 1973, s. 100. 
557 Lutfi Aksu, Lekeli Humma (Tifüs), Ankara, 1943, s. 6-7. 
558 BCA, 30.18.1/17.79.7. 
559 BCA, 30.18.1/72.2.15. 
560 BCA, 30.18.1/72.2.23. 
561 BCA, 30.18.1/72.2.13. 
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görüldüğü Kızılay tarafından bildirilmesi üzerine, salgının durumu ile 

ilgili olarak Mübadele ve İskân Vekaleti tarafından bilgi istenildi562. 

Çorum, Milas, Hafik, Sivas’ta hastalığın görülmesi üzerine tedbirlerin 

sıkılaştırılması kararı alındı563. Sivas’ta hastalık ile mücadele etmek 

için gezici doktorlar gönderildi564.  

1935 yılında 250 haneli olan Konya’nın Sille nahiyesinin Kirligiret 

köyünde salgının yaygın olduğu haberleri alındı565. Bu durum üzerine 

sıhhat müdürünün köye gönderilerek mücadeleye iştirak etmesi 

sağlandı. Sille’nin Kirligiret köyünde, tifüs hakkında incelemelerde 

bulunarak Konya’ya dönem Sıhhat Müdürü Şahap Akın, kendisi ile 

raportaj yapan gazetecilere; incelemeler sonucunda hastalığın etkili 

olduğunu belirterek, halkın cahil olmasının işlerini zorlaştırdığını, 

mevcut hastaların köylüler tarafından saklandığı ve hatta bazı 

hastaların saklanması için kuyulara konulduğu ve 8-9 gün oralarda 

kalan hastaların olduğu, elbise ve çamaşırlarını ütüden kurtarmak için 

un çuvalları içerisine koyarak kaçırdıklarını ifade etti. Özellikle 

burada hem cehalet ve hemde hastalıkla mücadele edildiğini dile 

getirdi566. Hastalığın lekelihumma olmasından şüphe edildi. Bunun 

için bakteriyolojik araştırma yapılmasına lüzüm görüldü. Konya 

memleket hastanesi bakteriyoloğu Dr. Vasfi ve sari hastalık 

mütehassısı Dr. Kâmil İdil köye gönderildi. Yapılan araştırmalar 

sonucunda hastalığın lekelihumma olduğu anlaşıldı. Salgının 4 ay 

 
562 BCA, 30.18.1/72.2.17. 
563 BCA, 30.18.1/72.3.11. 
564 BCA, 30.18.1/72.3.28. 
565 “Konya Köylerinde Tifüs Hastalığı”, Cumhuriyet, 10 Mayıs 1935, s. 12. 
566 “Konya’da Tifüs Vakası Azalıyor”, Cumhuriyet, 14 Haziran 1935, s. 2.  
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önce başladığı, köylülerin haber vermemesinden dolayı ölü sayısının 

artığı ve yapılan taramalar sonucunda 121 hasta ve 15 ölüm tespit 

edildi. Tifüs salgını ile mücadelede şu esaslar belirlenerek uygulandı; 

Tespiti yapılan hastaların çeşitli vasıtalar ile Konya memleket 

hastanesine getirilmesi, hastanede tecrid ve tedavi edilmesi, bu köyde 

ve bu köye yakın olan diğer köylerde her gün hasta aranması ve 

bulunacak kişilerin hastaneye gönderilmesi ve lekelihumma hastalığı 

bitler ile geçtiğinden dolayı ilk önce hastalardan başlamak üzere 

köylülerin bütün eşya ve binalarının bitten temizlenmesi 

uygulamasına geçildi. 

Temizlik işinin yapılması için Konya merkezden üç buğu sandığı köye 

gönderildi. Yapılan tespitlerde köylüler hastalığın doktorlar tarafından 

öğrenilmemesi için çeşitli yollara başvurmaları oldukça dikkat 

çekiciydi. Yapılan nihai tespitlerle ile birlikte hasta sayısının 158, 

ölenlerin ise 34 olduğu tespit edilince bölgeye müfettişler gönderildi. 

Ayrıca Ankara’dan bir seyyar etüvün Konya’ya gönderilmesi uygun 

görüldü. Köylerde bulunacak hastaların köyde tedavi altına alınmaları, 

bunun için Kızılay tarafından çadır ve malzame gönderilmesi ve 

mücadele işinde bizzat  hasta tedavisinde çalışmak üzere bir tabibin 

mücadeleye katılması sağlandı567. Yapılan sıhhi tedbirler arasında 

köyde bulunan kadın, erkek, çocuk herkesin saçları kesildi, hükümet 

tarafından hastalara 20 kilo ilaç dağıtıldı. Köyde 2 doktor ve 5 sıhhiye 

 
567 BCA, 30.18.1/177.221.10. 
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memuru görevlendirildi. Köyde uygulanan karantina tedbirleri 

sonucunda yeni ölüm haberlerinin alınmadığı tespit edildi568.  

Tifüs ile yapılan mücadelede büyük bir başarı sağlandı. Sıhhiye 

Mecmuasında yer alan istatistiklere göre; Türkiye’de 1925’de 333, 

1926’da 184, 1927’de 179, 1928’de 106, 1929’da 117 ve 1930’da 254, 

1931’de 181 ve 1932’de 97, 1935’te 420 ve 1940 yılında 799 vaka 

tespit edildi 569. 1935-1938 yılları arasında hasta sayısı ortalama 485 

oldu. 1939-1942 yılları arasında yıllık ortalama olarak 764’e 

yükseldi570. Daha sonra bu sayının giderek arttığı ve nihayet 1943’te 

bir epidemiye dönüşerek 3,943’e ulaştı571. 

Tablo 31: 1925-1930 Yılları Arasında Türkiye’de Meydana Gelen Bulaşıcı 

hastalıklar 

Hasta ve Ölüm Sayıları572  

 
Hastalığın 

İsmi 

1925 

Hasta Vefat 

1926 

Hasta Vefat 

1927 

Hasta Vefat 

1928 

Hasta Vefat 

1929 

Hasta Vefat 

1930 

Hasta 

Vefat 

Ansefalit 5 - 11 - 3 3 - - 2 1 - - 

Boğmaca 

Öksürüğü 

239 25 181 12 188 16 266 34 322 13 259 - 

Paratifus 25 1 30 2 34 1 51 5 53 5 62 - 

Tetanoz 19 5 13 8 19 5 65 22 46 24 54 - 

Trahom 5 - - - 74 - 1.367 - 53 - 134 - 

Cüzam - - - - 6 - 15 - 13 1 1 - 

Çiçek 483 69 487 117 99 6 47 8 1.746 870 714 - 

Su Çiçeği 83 - 126 - 88 - 173 1 118 - 16 - 

Hummayı 

Racia 

33 - 185 3 53 - 23 2 3 - - - 

Hummayı 

Nifasi 

48 12 41 15 42 26 59 37 38 11 57 - 

Amipli 

Dizanteri 

37 - 111 22 126 17 398 43 494 33 279 - 

 
568 “Bir Köy Halkının Saçları Tamamen Kesildi”, Cumhuriyet, 16 Mayıs 1935, s. 4. 
569 Hikmet Özdemir, Salgın Hastalıklardan Ölümler 1914-1918, Ankara, 2005, s. 

259,317. 
570 BCA, 30.18.1/15.84.32, BCA, 30.18.1/.72.3.22, BCA, 30.18.1/72.3.23. 
571 Sevilay Özer, agm., s. 174. 
572 BCA, 30.18.1/177.220.18, elf. 11. 
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Basilli 

Dizanteri 

73 10 55 5 5 - 70 8 62 2 37 - 

Difteri 336 56 567 74 790 113 1.120 189 889 135 1.084 - 

Ruam 5 3 6 4 4 3 7 5 4 3 2 - 

Sari 

Sahaya 

İltihabı 

34 11 34 12 29 12 38 12 163 68 214 - 

Şarbon 181 1 27 2 71 9 281 36 240 27 319 - 

Kabakulak 218 2 160 1 344 6 552 1 1.266 6 333 - 

Kara 

Humma 

607 59 751 63 974 142 982 138 1.058 106 1.126 - 

Melduğ 1 - - - 77 - 303 - 202 - 170 - 

Kuduz 5 5 12 12 11 11 15 15 10 9 12 - 

Kolera - - - - - - - - - - - - 

Kızamık 2.878 163 3.800 314 2.572 339 3.242 234 3.008 197 1.826 - 

Kızıl 971 245 1.102 65 1.547 270 4.791 882 2.693 527 1.509 - 

Lekeli 

Humma 

233 25 184 23 179 17 106 15 117 14 229 - 

Veba 10 6 16 3 7 1 4 3 3 1 - - 

 Yılancık 6 - 3 1 26 5 47 5 25 - 31 - 

Dang  - - - - - - 454 - 80 - 9 - 

Malta 

Humması 

- - - - - - - - - - 3 - 

 

  



TÜRKİYE’DE SAĞLIK SİSTEMİ VE SALGIN HASTALIKLARLA MÜCADELE  

(1920-1938)  | 277 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA ÇOCUK SAĞLIĞI 

(1920-1938) 

“Bir çocuk ölünce boğmacadan ya da  kızamıktan gökte bulut olunca yağmur 

olup düşünce yere can vermek için  çiçeklere sorar vurur da camlara takır 

takır gerekeni yaptınız mı? yaptınız mı gerekeni?” 

                               

                               Dr. Çağatay GÜLER 

 

1. Çocuk Ölümleri ile Mücadele ve Alınan Önlemler 
 

Cumhuriyet yönetimi, savaşlar ile dolu geçmişinden sorunlu bir nüfus 

sorunu devr aldı. Asırlarca süren savaşlar, hemen hiç ara vermeyen 

felaketler, hastalıklar ve bilgisizlik, özellikle çocuk ölüm oranlarının 

yüksek olması yeni kurulan Türk Devleti’nin karşılaşmış olduğu en 

büyük tehlikeler oldu. Çocuk ölümleri ve hastalıklarının önüne 

geçmek, onların sağlıklı bir şekilde yetişmelerini sağlamak, 

Cumhuriyet dönemi sağlık politikalarının temelini oluşturdu. Bir ulus, 

yaşamak için yalnız azalmamasına değil, belki bütün kuvvetiyle artıp 

çoğalmasına bağlıydı. Bir ulusun varlığı, kuvveti öncelikle 

nüfusuydu573. Cumhuriyet’in emanet edileceği nesillerin daha sağlıklı 

ve gürbüz bir hale gelmesi, ayrıca ülkede hedeflenen nüfus artışının 

gerçekleştirilebilmesi için son derece önemliydi. Sağlıklı ve kalabalık 

nüfuslu bir ülkeye sahip olmak, yeni kurulan Türk Devleti’nin en 

büyük hedefi oldu. Yurtta çocuk ölümünün alabildiğince arttığını 

görerek, nesli doğmadan ölmekten kurtarmak, memedeki bebeğin 

yurdun muhtaç olduğu nüfus kesafetine yetiştirebilmek için birtakım 

 
573 Besim Ömer Akalın, Türk Çocuğu Yaşamalıdır, Küçük Çocuklara Bakım ve 

Yardım, İstanbul, 1936, s. 9. 
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çalışmalar içerisine girildi. Özellikle, küçük çocukların ölümlerini 

azaltmak, sağlam bünyeli çocuk yetiştirmek, doğanların hayatta 

kalmalarını sağlamak, bütün vatandaşlarını bulaşıcı hastalıklardan 

koruyarak, işgücü ve üretim kaybını azaltmak, bu suretle nüfusun 

sosyal ve iktisadi sahada azami verimini temin etmek amaçlandı. Bu 

nedenle sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedefleyen hükümet, salgın 

hastalıkların etkinliğini ortadan kaldırılmak en büyük hedeflerden 

birisini oluşturdu. Çocuk ölümleri milli facia olarak görüldü. Bebek 

ölümleriyle mücadele konusunda sıhhi oldugu kadar sosyal ve eğitsel 

bir seferberlik başlatıldı. Çocuk davası bir fert davası, bir zümre 

davası, bir hükümet davası değil, bir istikbal davası olarak kabul 

edildi. 

Yaşam umudu, diğer bir deyişle insanların ortalama ömrü, Batı’da 

ellinin üzerine çıkmış iken Türkiye’de Cumhuriyet’in ilk yıllarında 

otuz yaşın üzerine geçmiyordu. Bir yandan evliliği özendirmek, 

doğurganlığı artırmak, öte yandan özellikle halk sağlığına önem 

vermek gerekiyordu574. Durumun ciddiyetini ortaya koymak 

bakımından Cemil Topuzlu, ‘İstibdat, Meşrutiyet, Cumhuriyet 

Devirlerinde 80 Yıllık Hatıralarım’ adlı eserinde dönemin çocukları 

ile ilgili olarak şu notu düşmüştü;  

 

…geçen beş sene içinde savaşlar sırasında çaresiz halk hudutlarda vatanın 

savunmasıyla meşgul iken, kadın. Çocuk ve yaşlılar her türlü eziyet ve cefayı 

 
574 Zafer Toprak, “Erken Cumhuriyet Nüfus Sorunu ve Çocuk Ölümleri”, Toplumsal 

Tarih, S. 281, Mayıs 2017, s. 23. 
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çekmiş, sefaletin son derecesine düşmüş ve birçokları açlıktan ve hastalıktan 

ölmüştür575.  

 

Belirtildiği gibi salgın hastalıklardan en fazla etkilenen kesim çocuklar 

oldu. Çocuk bir memleketin ruhu ve istikbaliydi. Hayat onun üzerine 

kuruluydu. Çocuk ülkenin geleceği ve umudu olmanın yanı sıra, 

toplumun en kırılgan kesimini oluşturmaktaydı. Bu nedenle en iyi 

koşullarda çocukların dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri 

ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, ülkenin geleceği 

açısından yaşamsal önem taşımaktaydı. Ulusal Kurtuluş Savaşı 

yürütülürken genel olarak insan sağlığının korunmasına önem verildi. 

İlk TBMM Hükümeti tarafından 20 Mayıs 1920 tarihinde 3 numaralı 

yasayla Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti’nin yani Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanlığı’nın kurulmuş olması başlıca 

göstergelerdendi. Millî Mücadele’nin kazanılmasından sonra, azalan 

nüfusun arttırılması, salgın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek, 

bebek ve çocuk bakımı konularındaki bilgisizliklerin giderilmesi 

ülkenin değer verdiği en önemli konulardan birisi oldu. Çocuk 

meselesi, Türkiye’de birincisi çocukların anne karnında ya da 

doğduktan sonraki ölümlerinin engellenmesi, ikincisi doğan 

çocukların da sağlıklı ve uzun ömürlü olmalarının sağlanması olmak 

üzere iki ana başlıkta ele alındı. Bu konu ile ilgili olarak 1921 yılında 

kurulan Türkiye Himâye-i Etfal Cemiyeti, çocuk meselesinde etkin rol 

 
575 Makbule Sarıkaya, Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti, Atatürk Üniversitesi Atatürk 

İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi),  Erzurum, 2005, 

s. 87. 



 

280 | Doç. Dr. Metin KOPAR 

 

üstlendi576. Bu yönüyle, çocuk davasını, istikbâl ve millî bir mesele 

olarak görüp hizmet veren kurumlardan biri olan bu Cemiyet, 

Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren Türkiye’de çocuk meselesinde 

önemli rol oynadı. Cemiyet savaş alanında ölen askerlerin yetimlerini 

bir araya toplayarak, onların sorumluluklarını üzerine aldı. Bu 

Cemiyeti, toplumun temel ihtiyacı olan gıda yardımının sağlanması, 

parasız süt dağıtımı577, doğum yardımı, işçi kadınlarının çocuklarını 

mesai saatlerinde bırakabilecekleri gündüz bakım evleri kurulması 

çalışmalarını üstlendi. Bu kurum devamlı olarak halkın sempatisi ve 

Atatürk’ün yardımlarıyla desteklendi. Bu kurum ülke genelinde 

yaklaşık 490 şube ile hizmet verdi. Cemiyet, tarafından   süreli  

yayınlarından  birisi olan Gürbüz  Çocuk Dergisi çıkarıldı. Toplam 

427 sayı çıkarıldı ve 1947 yılına kadar  yayınlandı578.  

Bu dönemde özellikle çocuk ölümlerinin azaltılması ve çocuğun 

sağlıklı koşullarda iyileştirilmesi hedeflendi. Çocuğun, beslenme, 

bakım, temizlik, eğitim ve gelişimi gibi konularda temel sağlık 

bilgisini anlaşılır bir şekilde vererek dönemin ihtiyaçları karşılanmaya 

 
576 Makbule Sarıkaya, age., ss. 35, 46, 51.  
577 “Umumi harb belası memleketi yakıp kavurduğu vakit zavallı yavrular içecek süt 

değil, yiyecek ekmek bile bulamıyorlardı. O vakit nice yavrular açlık ve düşkünlük 

yüzünden helak olup gitmişledi. Bugün Himaye-i Etfal Cemiyetinin vücuda  getirdiği 

Süt Damlası ayesinde her yıl yüzlerce yavrunun ölümden kurtulduğunu görüyoruz. 

Çocuk kıranının başlıca sebebi süttür. Temiz ve gıdalı süt içmeyen, ana sütünden 

herne sebeptense mahrum olan bebekler, midelerinin hazmedemediği şeyleri 

yediklerinden, ister istemez, mideleri bozuluyor, ishale tutuluyor, yavaş yavaş 

kuruyup sönüyorlar”. bkz., Turgay Çavuşoğlu, “Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu 

ve Çocuk: 1921-1983”, Cumhuriyet ve Çocuk II. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi 

Bildirileri, 4-6 Kasım 1998, s. 469. 
578 Müesser Özcan, H.Demir Küreci, “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bebek 

Ölümlerinin Önlenmesine Yönelik Çalışmalara Bir Örnek: Memedeki Çocuk Nasıl 

Beslenir”, Akademik Bakış Dergisi, S. 58, 2016, s. 644. 
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çalışıldı. Azalan nüfusun artırılması, salgın hastalıklarda çocukların 

korunması, bebek ve çocuk bakımı konusunda halkın bilgilendirilmesi 

konusunda önemli hizmetler verildi.579. Türk Devleti’nin ardı ardına 

yapılan savaşlar nedeniyle azalan nüfusun artırılması için büyük çaba 

harcandı. Özellikle çocuk ölümlerinin önüne geçmek için halk 

bilinçlendirmeye çalışıldı580. 

1920 Türkiye’sindeki çocuk ölümleri Dünya ortalamasının oldukça 

üzerindeydi. Avrupa’da çocuk ölüm oranı %10 ile %25 arasında iken, 

bu oran Türkiye’de daha yüksek bir durumda bulunuyordu. Birinci 

Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de 0-2 yaş bebek ölüm oranlarına 

baktığımızda bu oran %60 düzeyindeydi. Özellikle devletin bu 

dönemde sıhhi koşulları düzeltmek ön plana çıkarılırken, halkın 

bilinçlendirilmesi mücadelenin başarıya ulaşmasında oldukça 

etkiliydi581. 1921 tarihinde Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin kurucuları 

arasında yer almış olan Fuad Umay, çocuk meselesine büyük önem 

verdi. Başta çocuk sağlığı, çocuk ve gençliğin korunması ile ilgili 

kanunların çıkarılmasında ön ayak oldu582. 

Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti,  sağlıklı bir toplum 

oluşturmak ve  etkili sağlık hizmetleri vererek çocuk ölümlerinin 

 
579Makbule Sarıkaya, “Gürbüz Türk Çocuğu Dergisinde Çocuk Sağlığı Konusu”, 

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, S. 9, 2009, s. 152-153. 
580 Alev Sınar Çılgın, “Genç Cumhuriyetin Ütopyası: ‘Gürbüz Türk Çocuğu’”, U.Ü. 

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, S. 6, 2004, s. 101. 
581 İbrahim Erdal, “Ülkü Mecmuasına Göre Erken Cumhuriyet Dönemi Nüfus 

Politikası (1923–1938)”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk 

Yolu Dergisi, S. 48, Güz 2011, s. 783. 
582 Yaşar Baytal, “Atatürk Döneminde Nüfusu Artırma Çalışmaları ve Gürbüz Türk 

Çocuğu Projesi”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, S. 10, Güz, 2009, s. 121. 
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önüne geçmek için büyük bir mücadele içerisine girdi. 5. İcra 

Vekilleri Heyeti’nin 5.9.1923 tarihinde Meclis’te okunan programında 

sağlıkla ilgili olan bölümde çocuklara yönelik açıklamasında, 

Vekaletin bu meseleye ne kadar büyük önem verdiğini açıkça 

gösterdi; 

, 

…Mütemadi harpler takriben 200.000 şehit yavrusunu bugünkü neslin ve 

hükümetin himaye ve şefkatine terketmiştir. Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye 

Vekâleti bütçe darlığından dolayı bunların ancak 20.000 kadarına 

bakabilmektedir. Daha büyük bir miktarın bu himaye ve şefkatten müstefid 

olmaları için varidad teminine Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti 

gayret edecektir583. 

 

Atatürk döneminin ilk Sıhhiye vekillerinden Dr. Refik Saydam’da  

çocuk sağlığının hassasiyeti üzerinde önemle durdu. Çocuk sağlığı ile 

ilgili olarak Çocuk ölümlerinin bütün dünyada gerçekleşen bir sorun 

olduğunu, Türkiye’deki çocuk ölümlerinin çok görünmesine rağmen 

dünyadaki çocuk ölümlerinden fazla olmadığını, çocuk ölümlerinin 

azaltılmasının bir devlet politikası hâline getirileceğini dile getirdi.  

Çocuk ölümlerinin azaltılması ve yok edilmesinin ekonomik refah ve 

eğitimdeki gelişmeyle paralel olduğu vurgusunu yaptı584; 

 

...milletler bu neticeye vasıl olmak içün birçok derecelerden geçmişler ve 

nihayet son 40 sene zarfında maarif ve iktisadiyatın vasıl olduğu derece ile 

mütenaseben ve halkın umumi refahı sayesinde çocuk vefayatı asgari 

seviyeye indirebilmiştir.  

 
583 B. Akadlı Ergöçmen, Ergül Tunçbilek, “Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze 

Çocuk Nüfusundaki Gelişmeler”, Cumhuriyet ve Çocuk II. Ulusal Çocuk Kültürü 

Kongresi Bildirileri, 4-6 Kasım 1998, s.447. 
584 Meliha özpekçan, age, s. 46. 
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Cumhuriyet’in ilk yıllarında, Türkiye’deki çocuk ölümü oranı oldukça 

yüksekti. Elde güvenilir bilimsel, istatistiki veriler yoktu; ancak çocuk 

meselesiyle alakadar bir gazeteci olan Sabiha Zekeriya (Sertel) 

Hanım’ın, 1924’te verdiği rakamlarda İstanbul’da %80, Anadolu’da 

%90, oranında bulunuyordu585. 15-20 yaş arasındaki çocuk ölümleri 

ise yaklaşık %30 oranındaydı. Hayatta kalanların çoğu ise sağlıksız ve 

bakımsızdı. Himaye-i Etfal Cemiyetinin II. Kongresinde yapılan 

açıklamalarda Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki bebek ölümlerinin %70 

düzeyinde seyretmiş olduğu belirtilmişti586. Gazeteler ‘için için ölen 

bir millet’ başlığını atmışlardı. Çocuk ölüm oranlarının %80 civarında 

olduğu ve bu oranın oldukça yüksek olduğu dile getiriliyordu. 

Yaklaşık 200 bin civarında olan yetim çocuklar devletin himayesi 

altındaydı. Bunun yanında 190 bin çocuk da sokaklarda kalmıştı. Bir 

yandan frengi, malarya, gibi bulaşıcı hastalıklar, öte yandan cehalet ve 

sefalet yüzünden binlerce çocuk yaşamını yitiriyordu. Türkiye’de 

verem hastaları tedavi edilse, frengi, bel soğukluğu, malarya gibi 

afetlerin önü alınsa, bataklıklar kurutulsa  ve yeterli miktarda tıbbi 

tedavi uygulanmış olsa insanların yaşam umutları hızla artacaktı. 

Felaketlerin en korkuncu doğum oranlarının oldukça düşük olması, 

doğanların da hayatta kalma olasılığının düşük olmasıydı587. Sağlıklı 

çocuk ve sıhhatli nesilller yetiştirmek amacıyla devlet tarafından  

özellikle fakir ve muhtaç ailelerin yeni doğan bakıma muhtaç 

 
585Demo Ahmet Arslan, “Gürbüz Türk Milleti İçin Gürbüz Türk Çocuğu: 23 Nisan 

Çocuk Bayramı”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu 

Dergisi, S. 63, Güz 2018, s. 94.  
586 Makbule Sarıkaya, age., s. 188-189. 
587 Zafer Toprak, agm., s.24-28. 
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bebekleri için süt tozu, Kars sütü, balık yağı verilmeye başlandı. Anne 

sütü ile beslenen sağlıklı çocukların sayısını arttırmak ve çocuk 

ölümlerini en aza indirmek amaçlandı. Hükûmet, çocukların sağlıklı 

büyüme ve gelişmesinde önemli yeri olan çocuk bakımevlerinin 

sayısını ve hizmet alanını genişletmeye çalıştı. Birçok yerde Sıhhiye 

ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti bünyesinde süt çocukları muayene 

ve tedavi evleri, süt damlaları, ana kucakları ve yoksul anne ve 

çocuklara yardım için anneler birliği kurarak sağlıklı nesil ve nüfusun 

çoğaltılmasının yolları arandı. 

Grafik 8: Doğum ve Çocuk Bakım Evleri588 

 

 
588 “Doğum ve Çocuk Bakım Evlerine 1926’da 51 çocuk, 161 kadn, 1927’de 68 

çocuk, 366 kadın, 1928’de 59 çocuk, 460 kadın, 1929’da 86 çocuk, 605 kadın, 

1930’da 88 çocuk, 1.161 kadın, 1931’de 290 çocuk, 1944 kadın, 1932’de 292 çocuk, 

2370 kadın, 1933’de 323 çocuk, 2.720 kadın, 1934’de 454 çocuk, 3.236 kadın, 

1935’de 519 çocuk, 3.725 kadın, 1936’da 749 çocuk, 4.703 kadın, 1937’de 1.013 

çocuk, 4.971 kadın yatırılarak tedavi görürken 1926’da 1.930 çocuk, 6.397 kadın, 

1927’de 2.957 çocuk, 8.345 kadın, 1928’de 2.864 çocuk, 6.471 kadın, 1929’da 4.107 

çocuk, 8.124 kadın, 1930’da 1.671 çocuk, 14.363 kadın, 1931’de 9.538 çocuk, 

22.177 kadın, 1932’de 11.816 çocuk, 22.168 kadın, 1933’de 12.461 çocuk, 26.866 

kadın, 1934’te 14.206 çocuk, 33.743 kadın, 1935’te 16.971 çocuk, 34.242 kadın, 

1936’da 20.556 çocuk, 35.140 kadın, 1937’de 22.275 çocuk, 43294 kadın ayakta 

tedavi görmüştür”. bkz., Cumhuriyetin 15. Yılı, s. 377. 
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Kızılay Cemiyeti tarafından çocuk ölümlerinin azaltılması için 1923-

1924 yıllarını içeren bir istatistik yayınladı. Yayınlanan bu istatistikte; 

1-1,5 yaş arası çocuklara kutu sütü ve pirinç unu, 1,5-2,5 yaş arası 

veya daha büyüklerine süttozu ve pirinç unu ve ayrıca çeşitli gıda 

verildi. Yapılan bu yardım 36.500 çocuğa ulaştırıldı. Her hafta sağlık 

muayenesinden geçirilen çocukların yaş, kilo ve sağlık durumlarına 

göre 1-3 kutu süt ve pirinç unu, daha büyük çocuklara da her pakete 

80 gram olmak üzere çeşitli gıda maddeleri dağıtıldı. Bu süre zarfında 

10.082 kutu süttozu, 592 kilo pirinç unu, 99 kilo irmik, 82 kilo şeker, 

73 kilo pirinç, 30 kilo yulaf unu, 30 kilo mısır unu, 15 kilo balık yağı, 

73 kilo tel şehriye, 73 kilo makarna, 27 kilo sabun verildi. Çocuklar 

sağlık tedavisinden geçirilerek, ilaç yardımında bulunuldu. Yaklaşık 

150 hasta çocuğun tedavisi evde takip edilirken, 20 çocuk ise 

hastaneye yatırıldı. 9.360 çocuğun vücut ağırlıkları gözlem altına 

alınarak takipleri sağlandı589.  

1924 yılında çıkarılan Rüsumu Sıhhiye Kanunu ile 7 yaşından küçük 

çocuklar karantina vergisi dışında tutularak sağlıklı çocuklar 

yetiştirme konusunda, koruyucu bir politika izlendi590. Şevket Süreyya 

Aydemir, Anadolu’da sağlıklı bir nesil yetiştirmek için anneye sağlık, 

beslenme gibi temel hizmetlerin sağlanması gerektiğini belirterek, 

özellikle bu konuda devlete düşen sorumlulukların büyük ve zorunlu 

olduğunu dile getirdi591. Mustafa Kemal, 01. 03.1924 tarihinde 

 
589 Seçil Karal Akgün, Murat Uluğtekin, Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, C. II, 2001, s. 

264. 
590 TBMM Zabıt Ceridesi, D. II, C. 8, 1340, s. 1023. 
591 Şevket Süreyya Aydemir; “Çok Nüfuslu Anadolu”, Kadro Mecmuası, S. 5, Mayıs 

1932. 
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mecliste yapmış olduğu konuşmasında: Nüfus artışının bir ülke için ne 

kadar önemli olduğuna dikkat çekerken, toplumun genel sağlığı için 

gereken tedbirlerin alındığını, özellikle doğum sayısını yüksek tutmak 

ve çocuk ölümlerinin önlemesi konusunda gerekli tedbirlerin 

alınacağını açıkça ifade etti592. 1925 yılı bütçe görüşmelerinde 

Mecliste söz alan Zonguldak mebusu Tunalı Hilmi Bey; halkın sağlık 

ve sağlıklı beslenme konularında yeterli miktarda bilgi sahibi 

olmadığını belirterek bu durumun ölümlere yol açtığını dile getirdi. 

Ülkede çocuk ölümlerinin sayısının yüksek olduğunu dile getirdi. 

Çocuk ölümlerinin önlenmesi için çocuk bakımı, doğumundan üç 

yaşına kadar çocukların nasıl bakılacağı ve gebe kadınların bakımı 

konusunda halkın bilgilendirilmesi üzerinde durdu. Küçük sıhhıye 

memurları okulunda, gezici konferansçılar adıyla bir sınıf açılmasını, 

bunlara fazla maaş verilerek köy ve kasabalardaki halka gösterecekleri 

filmler ile halkın aydınlatmasını önerdi. Ayrıca çok yüksek olan çocuk 

ölümlerinin önlenmesi için kadın, erkek herkesin çocuk bakımı 

konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini, bunu yanlızca okullarda 

mezun olan az sayıdaki sağlık personeli ile yürütülemeyeceğini, 

Avrupa’da bir çocuk doğduğunda üç yaşına kadar nasıl bakılacağı ve 

gebe kadınların bakım konularında ücretsiz broşürler verildiğini, 

Sıhhiye Vekaleti’nin de bu konuda üzerine düşen görevi yerine 

getirmesinin sağlık açısından ne kadar önemli olacağını vurguladı. 

Kırıkkale Mebusu Dr. Fuat Bey’de, çocuk ölümleri konusunda 

istatistiki bilgilere dayalı verilerin oluşturulmasının önemine vurgu 

yaparken, %70’lere varan çocuk ölümlerinin düşürülmesi, sağlıklı 

 
592 TBMM Zabıt Ceridesi, D. II, C. 7, 1340, s. 4. 
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gebelik ve doğum koşulları yaratılması, Vekaletin hayır kurumları ile 

işbirliği kurması gerektiğini istedi593.  

Muharebe alanlarında verilen insan kayıplarıyla birlikte, doğum 

oranlarının giderek düşmesi, Batılı devletlerin de dikkatini anne ve 

çocuk sağlığına yönelti. Çocuk ölümlerini azaltmak, hasta olan 

çocukların tedavilerini gerçekleştirmek amacı ile 1925 yılında Ankara 

ve Konya’da 20 yataklı Doğum ve Çocuk Bakım Evleri kuruldu. 

Malatya, Kars, Erzurum, Adana, Çorum, Balıkesir ve Van’da Doğum 

ve Çocuk Bakım Evleri açıldı. Bu hastanelerin sayısı dokuza ulaştı. 

Ayrıca çıkarılan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri gereğince, 

nüfusu yoğun olan illerde, Belediyelere, “Süt Çocuğu ve Mektep 

Çocukları Muayene ve Müşavere Evi” açma zorunluluğu getirildi594. 

1-3 Eylül 1925 tarihlerinde yapılan Birinci Milli Türk Tıp 

Kongresi’nin ana konularından birisini çocuk ölümleri oluşturdu. 

Kongrenin ilk oturumunda Besim Ömer ve Dr. Refik Münir 

‘Doğumdan önce ve Doğum Esnasında Çocuk Ölümleri’, başlıklı 

bildirilerinde çocuk ölüm konusunun önemine dikkat çekti. Özellikle 

bu konunun sağlıklı bir şekilde irdelenmesi için zengin istatistiği 

verilere sahip olunmadığına dikkat çekti. Çocuk ölümleri konusunda, 

çocuğu korumaya almanın doğumdan önce başlaması gerektiğini 

belirterek konuşmasına şöyle devam etti; 

 

 
593 Meliha Özpekçan, age., s. 123. 
594 Murat Burgaç, “Cumhuriyet Döneminde Trakya’da Örnek Bir Sağlık Kampı 

Uygulaması: Azat Obaları”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S. 27, 2011, s. 654. 
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Bu kadar belayı atlatan embriyon, ana rahminde emniyette mi zannedersiniz? 

Hayır; en birinci düşmanı anası ve babası, ne yapacağız, bir çocuğumuz var, 

daha küçük ve emsali bin bir bahane ile çocuğundan kurtulmak isteyen cahil 

ebeveyne karşı yalnız biz etıbba varız. Biçarenin hayatının yegâne müdafi 

olan bizler de hasis bir menfaat mukabili ebeveynin hayatına iştirak edersek 

reva mıdır? Varsın Almanlar düşük cezalarını tahfif etsinler! 

Hukukçularımızın ceza kanunun bu bendini şiddetlendirme tadilleri millet 

nokta-i nazarından pek halkı ve lazımdır.  

 

Çocukların doğarken büyük tehlikeler ile karşı karşıya olduğunu 

özellikle anne sütü ve emzirmenin ne kadar önemli olduğunu ve çocuk 

ölümlerinin büyük ölçüde engellediğini dile getirdi. Bu raporda, 

doğumdan sonra ortaya çıkan sorunlardan dolayı gerçekleşen çocuk 

ölümleri üzerinde durdu. Milletin sermayesi olan nüfusun 

artırılmasında süt çocuklarının hayatta kalmasının önemine vurgu 

yaptı. Süt çocuklarının ölüm nedenleri, oranları ve bakımına yönelik 

çalışmaların yeterli olmadığı, özellikle konu ile ilgili olarak 

istatistiklerin hazırlanması ve gerçek verilerin ortaya konulması 

gerektiğini dile getirdi595. Aynı kongrede, Dr. Asaf ve Dr. Hamid 

Osman ‘Süt Çocuklarında Ölüm’ başlıklı çalışmalarında ülkemiz ve 

Avrupa’daki çocuk ölümlerinin bir mukayesesi yapıldı. Nüfus 

bakımından o gün için ellerinden kendi ifadeleri ile ilerlememi ya da 

iflasa mı gidildiğini gösteren istatistikler bulunmadığı; çeşitli yollarla 

elde ettiği istatistiklerin bilimsel değeri olmadığını belirtti. Çocuk 

bakımının önemli olduğunu, süt çocuklarının suni beslenme, bulaşıcı 

hastalıklar, çocuğun gayrimeşru oluşu, mevsimler vs. ile ilgili ölüm 

 
595Makbule Sarıkaya, “İlk Türk Kongresi’nde Çocuk Meselesi”, Prof. Dr. Salim 

Cöhce Armağanı “Türk Tarihine Adanmış Çileli Bir Ömür”, Erzurum, 2017, s. 408. 
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sebeplerini ve ayrıca aylara göre ölümleri gösteren ayrıntılı 

istatistikler verilmekte, devamlı çocuk bakımındaki yanlış geleneksel 

uygulamalar üzerinde durdu. Doğan çocukların %95 oranında 

emzirildiğini dile getirerek bunun ölümleri azaltmadaki etkisini 

belirtti. Çocuk ölümleri mücadele etmek için sağlık vergisinin 

konulması, Sağlık Bakanlığı’nda çocuk ölümleri ile mücadeleyi planlı 

bir şekilde yürütecek doğumevleri ve çocuk kliniklerinin 

çoğaltılmasını istedi. Avrupa’daki ülkelerden verilen örneklerle, 

doğumun teşvik edilmesi, yeni doğan çocukların bakımı, 

hastalıklardan korunma gibi ölümü azaltacak uygulamalar anlatıldı. 

Aldıkları önlemler ile süt çocuklarındaki ölüm oranlarını azaltan 

ülkeler ile Türkiye kıyaslandı. Verilen istatistiklerde ölüm oranları ile 

nüfusun nasıl azaldığı açıkça ortaya konuldu. Çocuk ölümlerinin 

önlenmesinin sadece sıhhi ve fenni iş olmadığı aynı zamanda sosyo-

kültürel ve eğitsel niteliklerinin de bulunduğu belirtildi. Ayrıca çocuk 

ölümlerinin en yüksek oran, yeni doğanlarda yani ilk aylarda en 

yüksek seviyede olduğu açıklandı. Birinci ve üçüncü haftalarda ölüm 

oranın en yüksek düzeye ulaştığı ortaya konuldu. Suni gıda ile 

beslenen çocuklarda ölüm oranlarının daha yüksek olduğunun altı 

çizilerek anne sütünün kullanılmasının çocuk ölüm oranlarının büyük 

oranda düşürüleceği tavsiye edildi. Raporda bulaşıcı hastalıkları çocuk 

ölümündeki rolüne geniş yer verildi. Özellikle difteri, boğmaca, kızıl, 

kızamık ve sıtma hastalıklarının çocuk kayıplarında etkisinin yüksek 

olduğu açıklandı. Çocuk ölümlerine neden olan hastalıklar için 

yapılan istatistiklere göre 0-10 yaş arasındaki çocukların %24 sindirim 

sistemi ve beslenme, %22 solunum yolu hastalıklarından dolayı 
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olduğu ifade edildi. Harp yıllarındaki 1914-1921 çocuk ölüm oranları 

ile 1921-1924 yılı üç yıllık çocuk ölüm oranları karşılaştırıldığında 

ölüm oranlarının azaldığı belirtildi. Raporda süt çocuğu ölümlerinin 

nedenleri incelenmeye çalışıldığı, iller arasındaki farklar gözler önüne 

serildi. Örneğin Erzurum’da ölen çocukların, doğan çocuklara oranı 

%50 iken, Edirne’de bu oran %14 oldu. Çocuk ölümlerinin en yüksek 

olduğu iller olarak Adana ve Mersin gösterildi596.  

Bu kongrede Kadri Raşit ve İhsan Hilmi ‘Büyük Çocukların 

Ölümlerin Sebepleri Korunma Çareleri’ adlı bildirilerinde; çok 

eşliliğin annenin fikren perişan olması sebebiyle çocuk üzerindeki 

olumsuz etkisine değinilerek, halkın batıl inançları devam etmesi 

çocuk ölümleri üzerindeki yansımaları ayrıntılı olarak yer verildi. 

Bizdeki çocuk ölümleri ile Avrupa’da ki çocuk ölümlerinin mukayese 

edilmesinin doğru olmayacağı belirterek, onlarda istatistiklerin 

doğuma ve nüfusa göre yapıldığını, bizde ise buna karşın bu kayıtların 

doğru olmadığı dile getirdi. Ölümlerin bildirilip, doğumların 

bildirilmediği belirtmekte ve Asaf Derviş Paşa’nın %52.5 hayat, 

%47.5 ölüm istatistik sonucunun mübalağalı buldu. Çünkü, nisaiyeye 

müracaat edenlerin hastalıklı kadınlar, buna bağlı çocuklar olduğunu 

belirterek, Avrupa istatistiklerine göre artmakta olduğumuz sonucunu 

çıkardıklarını ifade etti. Sebebini ise %93 emzirmeye bağlayarak, 

kadınların bu konudaki katkılarını dile getirdi. Çocuk ölümlerinin 

azaltılması için ziyaretçi hemşirelik teşkilatının kurulması ve çok 

 
596 Makbule Sarıkaya, “İlk Türk Kongresi’nde Çocuk Meselesi”, Prof. Dr. Salim 

Cöhce Armağanı “Türk Tarihine Adanmış Çileli Bir Ömür”, Erzurum, 2017, s. 410-

413. 
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çocuklu ailelere maddi yardım yapılmasını istedi. Birinci Tıp 

Kongresi çocuk ölümlerinin azaltılması konusunda sunulan bildiriler 

oldukça önemli oldu. Nüfus siyasetinin önemi vurgulandı. Alınması 

gereken önlemler açıkça ortaya konuldu597.  

1926 yılında 130 mebus arasında yapılan bir ankette, 607 mebus 

çocuklarının 199’unun öldüğü sonucunun çıkması, tüm Türkiye’de 

ölen çocuk oranlarının ne kadar yüksek olduğunu göstermesi 

bakımından önemliydi598. Bu konu 1926 yılı bütçe görüşmelerinde de 

tartışıldı. Karasi mebusu Mehmet Vehbi Bey; Türkiye’de doğum 

oranlarının yüksek olduğunu ancak doğan çocukların korunamadığını, 

bu konuda devletin yerli miktarda doktor ihtiyacının karşılanması 

durumunda ölümlerin azalacağı ve doktorlara belli bir oranda para 

ödenmesi karşılığında doktorların vizite almadan muayene 

yapacaklarını, böylece çocuk ölümlerinin sayısının düşeceğini dile 

getirdi. Zonguldak mebusu Tunalı Hilmi Bey ise, halkın sağlığı ile 

ilgili bilgilendirilmelerin yapılması gerektiği, bu konuda Sıhhiye 

Vekaleti’nin hazırlatmış olduğu ‘Çocuklar Nasıl Büyütülür, Analara 

Nasihat’ adlı broşürlerin ne kadar önemli olduğunu ve daha fazla 

bilgilendirmenin sağlığın korunması noktasında etkili olabileceğine 

dikkat çekti599. 

1926-1927 yıllarında doğum ve ölüm oranlarını tespit etmek üzere 

Adana, Mersin, Aydın, Bursa, Konya, Balıkesir gibi sıtma mücadele 

 
597 Zuhal Özaydın, “Büyük Önder Atatürk’ün Himayelerinde Yapılan I. Milli Tıp 

Kongresi (1925),  İstanbul 20-23 Eylül 1993, s. 286-287. 
598 Makbule Sarıkaya, age., s. 188-189. 
599 TBMM Zabıt Ceridesi, D. II, C. 25, 1926, s. 190. 
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teşkilatı, bölgelerinde bir çalışma yaptı. Yapılan bu çalışma 

neticesinde  %39, doğuma mukabil %19 ölümün mevcut olduğu tespit 

edildi. Aynı bölgede üç yıl sonra yapılan ikinci bir ankette ise ölüm 

oranının %17.9’a indiği görüldü. Alınan tedbirle neticesinde tespit 

edilen sonuçlar, mücadelenin ne kadar başarılı olduğunu gösterdi. Bu 

amaçla doğum ve çocuk bakım evleri tesis edildi. Bu dönemde açılan 

dispanserlerin sayısı dokuza çıkarıldı. Ankara, Konya, Ankara, 

Balıkesir, Malatya, Kars, Van, Erzurum ve Çorum’da kurulmuş olan 

bu müesseselerde gerek yatırılarak gerek ayakta tedavi edenlerin 

sayısı hızla arttı. Namahrem korkusu ile erkeğe ve doktora çıkmaktan 

kaçan kadınların oranları önemli ölçüde değişti. Sağlık kurumlarının 

açılması, halkın sağlık kurumlarına baş vurarak tedavi görmelerine 

neden oldu. 1926 yılından itibaren kadınlarda, yatırılarak tedavi 

edilenlerin sayısı 27.000, ayakta tedavi ise 128.000’i buldu. 

Çocuklardan yatırılarak tedavi altına alınanlar ise 4.000’i, ayakta 

tedavi edilenlerin sayısı ise 262.000’i geçti. Bu müesseselerden başka 

aynı amaca yönelik olarak hususi muvazene ve belediyeler tarafından 

süt ve mektep çocukları bakımevleri ile doğum ve çocuk bakımevleri 

açıldı.  

Mustafa Kemal Paşa, 1927 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk 

kongresini açarken yaptığı konuşmada, çocukların sağlıkları ile ilgili 

olarak yapılması gerekenleri şu şekilde dile getirdi; 

 

Sosyal  hayatımızda ailenin korunması ve sağlıklı kılınması dayandığımız 

esastır. Hüriyet ve halkçılık prensiplerinin yasakladığı her türlü 

müdehalelerden uzak olan sağlam aile hayatı içtimai sahada başlıca dikkat 
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edeceğimiz mevzudur. Çocuk hayatı ile özellikle alakadarız.Çocukların 

muhafazası ile üretici ve aileye faideli olabilmesini mütemadiyen araştırma 

ve takip etmek kararındayız. Bu surette doğumu memleketin başlıca serveti ve 

dayanağı addediyoruz600.  

 

Çocuk kayıplarının durumunun tespiti noktasında ilk çalışma 1927 

yılında yapıldı. Bursa, Aydın, Konya, Adana, Balıkesir, Mersin, 

Cebelibereket vilayetlerinin büyük bir kısmı ile İzmir ve Denizli 

vilayetlerinin bazı kesimlerinde 1 Mayıs 1926 tarihinden 1927 yılı 

Nisan sonuna kadar bütün doğanlar ile ölenlerin ve bu beyanda (0-1) 

yaş arasındaki çocuk kayıplarının miktarı mücadele tabip ve sıhhat 

memurları vasıtası ile köy köy sayılarak toplam 1.309 köyde 487.146 

nüfus arasında yapılan tetkikler sonucunda doğumların binde 39 ve 

genel ölümlerin binde 19 olduğu ve bir yaşına kadar çocukların ise 

binde 156 olduğu görüldü601. Hükümetin almış olduğu tedbirler ile 

birlikte bulaşıcı hastalıklar ile olan mücadelede başarılı bir yönetim 

sergilenmesi çocuk ölümlerinin %25 ile %35 arasına çekildi. Özellikle 

çocuk ölümlerinin azaltılması ve sağlıklı çocukların yetiştirilmesi 

konusunda devlet tarafından her türlü tedbir alındı. Bu dönemde 

Türkiye’deki çocuk ölümlerinin dünya ile mukayese edildiğinde, 

dünyanın oldukça gerisinde kaldığı tespit edildi. Devletin imkanlar 

ölçüsünde salgınlar sonucunda çocuk kayıplarının oluşmaması 

noktasında büyük bir mücadele sergilendi. Özellikle çocuklarda kitle 

ölümlerine sebep olan sıtmanın sebep olduğu çocuk düşürmeleri, 

 
600 Meliha Özpekçan, age., s. 120. 
601 BCA. 030.10.1/176.218.11, elf. 57. 
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frengi, kızıl, difteri ve kızamık gibi bulaşıcı hastalıklar ile yapılan 

mücadele de istenilen başarılar sağlandı. 

1929 yılında Dahiliye Vekiline sunulan bir raporda Kayseri ve Sivas 

çocuk ölümlerinin artığı şeklindeki haberler üzerine harekete geçilerek 

illere  kinin gönderildi ve oluşan bulaşıcı hastalıklar ile ilgili gerekli 

tedbirlerin alındığı belirtildi. Bünyan kazasında, Boğmaca 

öksürüğünden dolayı yaklaşık 100 çocuk hayatını kaybetti. Bu durum 

üzerine bölgedeki ölümlerin sebebinin araştırılması için heyetler 

gönderildi. Heyetler tarafından gerekli incelemelerin yapılması 

neticesinde, buradaki hastalığın bir salgın olmadığı, tespit edilen 18 

hasta çocuğun tedavileri yapıldıktan sonra sağlıklarına kavuştukları 

belirtildi602. Üç yıl sonra aynı bölgelerde ikinci bir tetkik yapıldı. 

Yapılan bu tetkikler sonucunda doğumları aynı olduğu sonuçları 

çıkarken, genel olarak kayıpların 1929 Ekim ile 1930 Eylül arasında, 

binde 17.9’a ve çocuk kayıplarının binde 141.7’ye indiği görüldü. Bu 

ikinci anket birincisini teyit etmekle beraber anketin yapıldığı 

mücadele mıntıkalarında gözle görülür bir başarı sağlandı. 

Nüfus artışının gerçekleştirmenin en önemli yollarından birisi çocuk 

doğum oranlarının artırılmasıydı. Yapılan ilk işlerden birisi, Doğum 

ve Çocuk Bakım Evlerinin kurulması oldu. Doğum sırasında gerekli 

tedbirler alınarak sağlıklı çocukların doğması ve böylece çocuk 

ölümlerinin önünün alınması sağlandı603. Sağlıklı çocukların doğumun 

 
602 BCA, 30.18.1/177. 220.8. 
603 Zeki N. Barker, “Yavrularımızın Değerini Bilelim”, Ülkü, C. 5, S. 27, Mayıs 

1935, s. 206. 



TÜRKİYE’DE SAĞLIK SİSTEMİ VE SALGIN HASTALIKLARLA MÜCADELE  

(1920-1938)  | 295 

 

sağlanması ve ihtiyacı olan çocuklarının bakımı için 20 yataklı tesisler 

oluşturuldu. Çocukların her türlü bakımı yapıldı. Bu kurumlar 1925 

yılında öncelikle Ankara ve Konya’da açıldı ve bunları 1929 yılında 

Malatya, Kars, Erzurum, Adana ve Çorum illeri olmak üzere beş adet 

daha ilave edildi. Nihayet 1933 yılında Van’da bir adet daha açılarak 

sayı dokuza çıkartıldı. Kendilerine özgü kanunlar ile düzenlenmiş 

kurumlar, bulundukları yerlerde hasta kabul ederek, polikliniklere 

gelen hastaların tedavileri sağlandı. Gerek doğum öncesindeki 

zorluklar ve gerekse doğum sonrası meydana gelen hastalıklar nedeni 

ile çocuk ölümlerinin önü büyük ölçüde alındı. Bu dönemde doğum 

evlerine olan rağbet önemli ölçüde arttı. 

Tablo 32: Doğum ve Çocuk Bakım Evi İstatistikleri 

 Kadın Çocuk 

 Yatırılarak 

Tedavi 

Ayakta 

Tedavi 

Yatırılarak 

Tedavi 

Ayakta 

Tedavi 

1926 160 1.930 49 6.397 

1927 366 2.957 68 8.345 

1928 460 2.864 59 6.471 

1929 565 4.707 86 8.124 

1930 1.162 7.671 89 14.320 

1931 1.944 9.538 290 22.177 

1932  2.368 11.816 290 22.168 

Yekûn 7.025 41.483 931 88.002 

 

1930 yılı bütçesi görüşmelerinde çocuk ölümleri sayıları konusunda 

gelen sorular üzerine Dr. Refik Bey söz alarak; sıtmanın çocuklar 

üzerinde etkili olduğu ve çocuk ölümlerine sebebiyet verdiğini 

belirterek bilhassa Aydın mıntıkasında, Bursa’da, Adana’da, 
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Konya’da, Ankara civarında yapılan tetkikler sonucu ortaya çıkarılan 

istatistiklerde çocuk kayıplarının %15.2 düzeyinde olduğunu belirtti. 

Ancak bu oranın ülke genelinde %6’yı geçmediğini açıkladı. Buna 

karşın gelişmiş ülkelerde ise bu durumun %8-10 arasında çocuk 

ölümlerinin gerçekleştiğini ve bu oranının artarak devam ettiğini 

söyledi. Diğer ülkelere kıyasla çocuk ölüm oranlarının yüksek 

olmadığını, diğer ülkelerde artış görülürken bizde bu oranın 

düştüğünü dile getirdi. Bu oranların daha iyi düzeyde olabilmesi için 

sağlık teşkilatlarının daha fazla olması ve refah seviyesinin önemli 

olduğunu arz etti. Bunun için sekiz adet doğum evinin açıldığı, doğum 

öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında anne sağlığına büyük önem 

verdiklerini ve doğan çocukların takiplerinin yapıldığını belirtti. 

Çocuk ölüm oranlarının şu anda %6 düzeylerinde olduğu ve bu 

durumun dünya ile mukayese edildiğininde oldukça iyi bir durum 

olduğunu ifade etti. Çocuk ölümleri ile ilgili olarak vekaletimizin hiç 

bir endişesi olmadığını dile getirdi. Ancak bunu yapabilmek için 

örgütsel gelişim, halkın refah ve eğitim ile doğrudan ilgili olduğunu 

açıkladı. Bu güne kadar açılan doğumevi sayısının sekizi bulduğunu, 

4-5 yıldır izlenen program ile gebelik ve doğum sırasında, doğumdan 

önceki dönemde insanlarımızın sağlığını korumak, çocuk ölümleri 

konusunda anneleri bilgilendirmek ve sağlıklı kuşaklar yetiştirmeyi 

amaçladıklarını, çıkarılan Hıfzıssıhha Kanunu’nda da, gerek okul 

öncesi gerek okul çağı çocuklarının sağlıklarını korumaya yönelik 

hükümler olduğunu ifade etti604.  

 
604 TBMM Zabıt Ceridesi, D. 3, C. 19, 1930, s. 101-102. 
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1929 ile 1930 yıllarında yasalaşan Yerel Yönetimler ve Belediyeler 

Kanunları ile yerel yönetimlerin, halk sağlığı konusunda önlemler 

alması zorunluluğu getirildi. Ücretsiz sağlık hizmeti sunması 

sağlandı605. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çocuk Hıfzıssıhhası babında 

yirmi binden fazla nüfusu olan şehir belediyelerini birer süt çocuğu 

Muayene ve Müşavere Evi adı altında çocuk Hıfzıssıhhasına ait 

dispanserler açmaya mecbur kılındı. Vekaletçe bu kanun hükümlerine 

nazaran bu dispanserlerin vasıf ve şartları ve görevleri yeniden 

düzenlendi. Özellikle son birkaç yılda meydana gelen iktisadi buhran 

yüzünden birçok belediye bu kurumları açma imkânı bulamadı. Yalnız 

İstanbul şehri Hususi İdare ve Belediyesi vekaleten verilen talimat 

dairesinde biri Üsküdar, biri Beşiktaş ve üçüncüsü Edirnekapı 

semtinde mektep çocukları poliklinikleri ve Süt Çocukları Muayene 

ve Tedavi Evi adı altında üç dispanser açıldı.  Bu dispanserlerde 

çocuk, göz, kulak, boğaz ve doğum mütehassısları tabipler ile 

hemşireler görevlendirildi. Ayrıca müracaat eden hamile kadınların, 

küçük çocuklar muayene ve tedavi altına alındı. Bunların sıhhi 

takipleri evlerinde düzenli olarak kontrol edildi. Ana, bebek ve çocuk 

ölüm oranlarının, çeşitli nedenler ile (eğitim ve öğretim noksanlığı, 

yeterli ve dengeli beslenememe, çevre sağlığı koşullarının bozukluğu, 

çocukluk çağı hastalıkları yaz ishalleri vs.) yüksek oluşu ve zamanla 

doğum ve çocuk bakımevlerinin tedavi edici hekimliğe kayması 

 
605 Abdurrahman Taşkan, Türkiye’de Nüfus Politikası ve Sosyo-Ekonomik Gerekçesi, 

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, (Uzmanlık Tezi), Ankara, 2018, 

s. 9. 
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neticesi; koruyucu hekimlikte önemli bir yer tutan ana ve çocuk 

sağlığı hizmetinin düzenli bir şekilde ele alınması zorunlu kılındı606. 

6 Mayıs 1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun ayrı 

bir bölüm içinde oluşturulan Hıfzıssıhha Kanunu ait hükümler çocuk 

kayıpları ile mücadele ve doğumu artırmak hususunda yeni bir çığır 

açtı607. Bu kanuni hükümler küçük çocuklarının sağlıklarını koruma 

 
606 Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl, 1973, s. 184. 
607 “Madde 1- Memleketin sıhhi şartlarını ıslah ve milletin sıhhatine zarar veren 

bütün hastalıklar veya sair muzır amillerle mücadele etmek ve müstakbel neslin 

sıhatli olarak yetişmesini temin ve halkı tıbbi ve içtimai muavenete mazhar eylemek 

umumi devlet hizmetlerindendir. 

Madde 3- Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti bütçeleriyle muayyen hatlar 

dahilinde olarak aşağıda yazılı hizmetleri doğrudan doğruya ifa eder:  

1- Doğumu  artıracak ve çocuk ölümümlerini azaltacak  tedbirler almak 

2- Validelerin doğumdan evvel ve doğumdan sonra sıhhatlerını korumak 

3- Memlekete sari ve salgın hastalıkların girmesine engel olmak  

4- Yurt içinde her çeşit bulaşıcı ve salgın hastalıklarla veya çok miktarda vefiata 

sebep olan diğer zararlı etkenler ile mücadele etmek  

7- Çocukluk ve gençlik hıfzıssıhhasına ait işlerle çocuk sıhhat ve bünyesinin 

muhafaza ve korunmasına ait kuruluşları dentlemek 

8- Okul sağlığı hizmetlerini yürütmek 

ALTINCI BAB 

Çocuk Hıfzıssıhhası 

Madde 151- Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti küçük çocuk hıfzıssıhhası ve 

bunlarda görülen vefiyatın azaltılması için lazım gelen müesseseler açarak idare 

eder ve çocuk hıfzıssıhhası faydalarının halk arasında intişar ve tatbikını teshil 

edecek tedbirleri ittihaz eyler.  

Madde 152- çocuk düşürmeğe vasıta olup Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince 

tayin olunacak alat ve levazımın ithal ve satışı memnudur. Bunların tababette 

müstamel envaı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin tayin edeceği şartlar 

dairesinde ithal edilir ve eczanelerde reçete ile satılır.  

Madde 153- Devletin resmi müesseselerinde doğum yardımı meccanidir. (Mülga 

cümle:4/7/2012- 6354/1 md.) (Ek fıkra: 4/7/2012-6354/1 md.) Gebe veya 

rahmindeki bebek için tıbbi zorunluluk bulunması hâlinde doğum, sezaryen 

ameliyatı ile yaptırılabilir. Gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen, doğumu takiben 

anne veya bebekte meydana gelebilecek istenmeyen sonuçlardan dolayı hekim 

sorumlu tutulamaz. 

 Madde 154- Hükümet ve belediye tabipleri ve ebeleri fakir kadınların 

doğurmasından meccanen yardıma mecburdurlar. 
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ve doğum yapan annelere yardım için gerekli tedbirleri almak ve ilk 

defa olarak çok çocuklu ailelere yardım sağlandı. Bu kanun ile altıdan 

fazla çocuğu olan analara parasal yardım yapılmak suretiyle bütçeye 

konan ödenek yeterli olmamakla beraber yeni yapılacak ek kaynaklar 

ileride yardım yapılacağı, doğumları artırmak amacı ile çok çocuklu 

ailelere yardım yapılacağı belirtildi. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 

nüfusun artışının sağlanması noktasında önemli düzenlemeler 

getirildi. Yapılan düzenlemeye göre kadınlara devletçe nakdi mükafat, 

 
 Madde 155- Kendisi ve çocuğunun sıhhati için bir zarar husule getirmeyeceği bir 

tabip tarafından tahriren tasdik edilmedikçe kadınların doğumlarından mukaddem 

üç hafta ve doğurmasını mütaakip yine üç hafta zarfında fabrika, imalathane ve 

umumi ve hususi müesseselerde çalışması ve çalıştırılması memnudur. 

Madde 158- Yedi yaşından aşağı olan metrük, öksüz veya babası ve anası hayatta 

çocukları gerek para ile ve gerek parasız kabul ederek bakan resmi ve hususi bütün 

müesseseler Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin murakabe ve teftişine bağlıdır. 

Bu tarzdaki müesseselerin küşadı, sahipleri tarafından Vekalete ihba olunur. 

Madde 162- Nüfusu on binden fazla olan mahallerde belediyeler bir "Süt çocuğu 

muayene ve müşavere evi" tesis ederler. Bu müesseselerin vasıf ve şartları ve 

vazifeleri Sıhhat Vekaletince tayin olunur. Nüfusu kırk binden fazla olan mahallerde 

bunlara merbut olmak üzere bir "Süt damlası" tesis edilir. Nüfusu yüz binden fazla 

olan mahallerde bu müesseseler ihtiyaca göre tezyit olunur.  

Madde 163- Bilümum mekteplerin bina ve sıhhi şartları ve sari salgın 

hastalıklardan vikayeleri hususları Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 

murakabesi altındadır. Yalnız talebenin şahıslarına ait sıhhi murakabe bu 

mekteplerin tabi oldukları makamlar, cemiyetler veya şahıslar tarafından ifa edilir. 

Madde 164- Alelümum mekteplerde muayyen fasılalarla talebenin beden, ruh ve göz 

ve kulaklarına ait muayeneler mekteplerin hususi tabipleri tarafından icra ve her 

talebeye mahsus ayrı kayıt varakalarına tesbit olunur.  

Madde 165- On yaşından aşağı çocuğun babası, anası veya öksüz olanlarda sair 

hısımları tarafından hayat ve sıhhatı ve ahlakını tehlikeye maruz bırakacak fena 

muameleye, teşviklere veya cebre duçar olduğu takdirde bunların belediye veya 

Devlet müesseselerine kabul edilmek üzere nezdinde bulunduğu kimselerden 

ayrılması caizdir. 

Madde 168 - Her şehir ve kasaba belediyeleri o şehir ve kasabanın vüs'at ve 

nüfusunun adedine göre icap eden büyüklükte küçük çocukların temiz hava almasına 

mahsus bir veya mütaaddit bahçeler ve spor meydanları vücude getirmeğe 

mecburdurlar”.  bkz. Umumî Hıfzıssıhha Kanunu”, T.C. Resmi Gazete, S.1489, 6 

Mayıs 1930, s. 1063-1081. 
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istemeyenlere ise nakdi mükafat yerine madalya verilmesi 

kararlaştırıldı. Kanunun çıkışından itibaren altı ve daha fazla çocuğu 

olanlara madalya verildi. Yapılan düzenlemenin 152’inci maddesi ile  

doğumu engelleyici veya çocuğu düşürmeye yardımcı olan 

maddelerin ithalinin yasaklanması uygulaması getirildi608.  

Himaye-i Etfal Cemiyeti Reisi Dr. Fuat Bey, TBMM’de yapmış 

olduğu bir ankette, çocuk ölümlerindeki artışı gözler önüne serdi. 

Özelikle bu durum  mebus ailelerinde bile gözle görülebilen bir durum 

haline geldi. 1931 yılında, Ankara’da meydana gelen toplam 1,483 

ölümden 441’i, 0-1 yaş arasındaki bebeklere; 210’u ise, 1-4 yaş 

arasındaki çocuklara aitti. Dr. Fuat Bey, yüksek çocuk ölüm oranını, 

Türkiye için bir ‘millî facia’ olarak görüyordu609. Cumhuriyet’in ilk 

on yılında doğum ölüm nüfus kayıtlarına göre 1922-1932 yılları 

arasındaki on yıl süre içinde doğum oranındaki yıllık artış oranı 

yaklaşık %1, bazı istatistiklerde de %2 olarak ifade edildi. 28 Nisan 

1932 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Besim Ömer Paşa ve Ali Şükrü 

Bey’in ‘Çocuk Vefiyatına Karşı Nasıl Mücadele Edilmemeli’ başlıklı 

yazısında alınacak tedbirlerin çocuk ölümlerinin azıtılmasında ne 

kadar önemli olduğuna vurgu yaptı;  

 

Ülkemizdeki doğum oranının %53 olduğu bir dönemde 1-19 yaş arasındaki 

çocuk ölüm oranının %43.83 olduğu ifade edilmişti.  Verilen bu rakamlar ile 

 
608 Yaşar Semiz, “1923-1950 Döneminde Türkiye’de Nüfusu Arttırma Gayretleri ve 

Mecburi Evlendirme Kanunu (Bekârlık Vergisi)”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 

27, 2010, s. 434. 
609 Demo Ahmet Arslan, “Gürbüz Türk Milleti İçin Gürbüz Türk Çocuğu: 23 Nisan 

Çocuk Bayramı”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu 

Dergisi, S. 63, Güz 2018, s. 95. 
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birlikte doğan beş çocuktan dördünün öldüğünü kaydetmişti. Gazete 

muhabirin bu konu ile ilgili olarak Besim Ömer Paşa ile yapılan mülakatta 

Ömer Paşa, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulunmuştu. Ülkemiz için 

nüfus meselesi hayati bir meseledir. Nüfus siyasetinin her memlekette büyük 

bir ehemmiyeti vardır. Biz ancak Cumhuriyet hükümetinin fevkalade bir 

teşebbüsü ile yapılan 1927 nüfus tahriri ile memleketin umumi nüfusuna 

muttali olmuş bulunuyoruz. Ancak nüfus kesafetimiz vasati olarak 16 gibi 

asgari bir miktardadır. Halbuki memleketin nüfusça hali olması iyi değildir. 

Hali mahaller işgale müstaittir. Nüfusun tezayüdünde muhaceretler mühim 

olduğu halde yakın Avrupa’dan gelen Türkler fena vaziyettedirler. Çocuklar 

arasındaki vefiyat nispeti fazladır. Nüfus siyasetinde mühim bir noktada, 

tevellüdatın kesretini teşvik ile küçük çocuk vefiyatın önünü almaktır. Doğan 

çocuklarımızın nısfı memleketimizde kalsaydı harplerin azim zayiatını yakın 

bir zamanda telafi edebilirdik. Maatteessüf Sıhhat ve İçtimai Vekâlet’inin 

mücadele ve mesaisine rağmen vefiyat gene mütezayit bir şekildedir. Ankara, 

İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde meydana getirilen içtimai teşkilat yeni 

doğan çocukların canlarını temin için lazım gelen sıhhi tedbire kâfi değildir. 

Bu maksatla sair memleketlerin kız memleketlerinde çocuk yetiştirmek 

usulleri gösterilmelidir. Bizde çocuk yetiştirmek ve büyütmek meselesi hayat 

bilgisi gibi muhtelif mesaisi arasına sıkıştırılmayıp, ayrıca okutulmalıdır. 

Talebeler bakım evlerine getirilmeli, sıhhi ve içtimai vasıtalar ve nihayet 

çocuk vefiyatı için tertip olunan fenni flimler kendilerine gösterilmelidir. 

Gebe kalan fakir kadınların muhtaç emziklilerin himayesine ve bilahare 

çocuklarının muntazaman nesvü nemalarının teminine çalışmak üzere garpte 

olduğu gibi müesseseler vücuda getirilmelidir. Halen mevcut süt damlası ve 

bakım evleri bu kabul teşekküllerdir610.  

 

 
610 “Çocuk Vefiyatına Karşı Nasıl Mücadele Edilmemeli”, Cumhuriyet Gazetesi, 28 

Nisan 1932, s. 6. 
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Türkiye’de de çocuğun bakımı ailevi olmaktan ziyade milli bir mesele 

olarak görülmesi, kişilerin kendilerini ve çocuklarının sağlıklarını 

korumak milli bir sorumluluk haline getirilmesi amaçlandı. Çocuk 

milli bir davanın kamusal öznesi olarak tanımlandı. Onun sağlığından 

ve selametinden birinci derecede sorumlu olan kişi de daha gebelik 

öncesinden itibaren annesi olarak tanımlandı. Annelere çocuk bakım 

ve yetiştirmesi konusunda gerekli olan bilgi ve birikimin verilmesi, 

özellikle annelerin eğitim düzeylerinin yükseltilmesi ve bulaşıcı 

hastalıklardan dolayı çocuklarını salgın hastalıklardan koruması 

gerektiği fikrinin mutlak suretle verilmesi gerektiği belirtildi. Bu 

dönemde çocuk sağlığını tehdit eden üç temel sorun bulunmaktaydı. 

Salgın hastalıklar, ıskat-ı cenin ve genel olarak çocuk ölümleriydi.  

Ayrıca hayatta kalan çocuk kayıplarının oluşmaması, bu çocukları 

güçlü kılmak ve sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edilmesi için 

her türlü tedbirin alınması hedeflendi. Bu konuda bazı yerler pilot 

yerler olarak seçildi. Bu konuda çeşitli çalışmalar yapılmaya başlandı. 

1930-1933 yılları arasında; 3’ü İstanbul’da, Aydın ve Balıkesir’de 

birer olmak üzere toplam beş Süt Çocuğu ve Mektep Çocukları 

Muayene ve Müşavere Evi açıldı. Bu dönemde çocuk sağlığını 

korumak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla uygulamaya 

konulan önemli projelerden birisi Trakya’daki ‘Azat Obaları’ oldu.  

Okulların tatil olduğu dönemde sağlık kampları oluşturulma 

çalışmaları başlatıldı611. Hususi İdarelere ait iki müessesede 1931 

yılından itibaren 212.000 çocuk, 4.000 kadar gebe muayenesi yapıldı. 
 

611 Murat Burgaç, “Cumhuriyet Döneminde Trakya’da Örnek Bir Sağlık Kampı 

Uygulaması: Azat Obaları”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. 27, S. 81, 2011, 

s. 652. 
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56.000 ev ziyareti ve 16.000 çocuk ise muayeneye sevk edildi. Diğer 

iki müessesede ise 1933 yılından itibaren 30.000 kişi ayakta 5.000 kişi 

ise yatakta tedavi gördü. 

Grafik 9: İstanbul Çocuk Hastanesi Mesaisi612 

 

1933 yılından itibaren çocukları hastalıktan korunmak için 

uygulanacak tedaviler hakkında çok sayıda yazı kaleme alındı. 

Bunlardan biriside ‘Sağlık Türeleri’ başlıklı yazı oldu. Yazı bir and 

şeklinde yazılmıştı. Andı söyleyen kişinin mutlak surette yapması 

gerekenler belirtilmişti.  

 

Temiz hava teneffüs etmek, açık havada bulunmak, açık pencereli odada 

yatmak, burundan nefes almak, haftada en az bir kere yıkanmak, elbiseleri 

temiz tutmak, okulda daima dik durmak, sınıfı ve evi kirletmemek, yatmadan 

önce dişleri fırçalamak, yere tükürmemek, tükürük bulunması ihtimali olan 

şeyleri ağza götürmemek ve yemeklerden önce, sonra ve lavabodan çıktıktan 

sonra elleri yıkamak gibi maddeler sıralandı.  

 
612 Cumhuriyetin 15 Yılı, s. 372 
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Bu dönemde sağlıklı bir toplum oluşturma yolunda önemli çalışmalar 

yapıldı. Başta verem olmak üzere bulaşıcı hastalıkların yaygınlığı, 

sokağa tükürme konusunun daha detaylı şekilde ele alınması, yeme-

içme ve sofra görgüsü ile sağlıklı beslenme ve hijyen konusunda 

telkinler yapılması, yemekten önce ellerin sabunla yıkanması, 

sonrasında ise ağzın yıkanması ve dişlerin fırçalanması telkin 

ediliyordu. Çocukları sağlıklı giyinme konusunda da öncelikle 

pamuktan mamul, temiz ve iklime uygun olmasının önemi 

vurgulanıyordu613.  

Mustafa Kemal Atatürk, gürbüz Türk çocuğunun en zengin bir 

sermaye olduğunu belirterek çocukların mutlak suretle korunması 

gerektiğine vurgu yapan konuşması oldukça önemliydi; 

 

Sağlık ve sosyal yârdim faaliyetimiz önümüzdeki yıllarda daha 

genişleyecektir. Partimizin programında ise bu satırları okuyoruz: ‘Gelecek 

nesli sağlam ve gürbüz yetiştirmek’ Bu böyle olunca, artık aziz vatanımızda 

gocuk koruma faaliyeti tamamı ile bir Devlet meselesi mahiyetini almalı ve 

başlıca şiarlardan biri Devletçilik olan ve bu Devletçilik prensibini, teşkilatı 

esasiye kanununda dahi tebarüz ettiren genç Cumhuriyet ve onun sayın 

Sıhhiye vekaleti himmetli elini behemehal bu verimli mevzua uzatmalıdır. 

Zira arkadaşlar doğan çocuğu yaşatmak ana baba kadar belediyelerin, 

Hükûmetin, herkesin, bütün yurttaşlarına borcudur. Arkadaşlar, dileğim 

şudur: Bütün Türk vatanında Türk çocuğu lehine umumi bir sıhhat ve koruma 

seferberliği istiyorum ve bunu isterken inanıyorum ki sade bütün 

 
613 Ceren Gülser İlikan Rasimoğlu, “Erken Cumhuriyet Döneminde Sağlıklı Bireyin 

İnşası: Pronatalist Politikalar, Çocuk Sağlığı ve Verem”, İstanbul Üniversitesi 

Sosyoloji Dergisi, S. 39, 2019, s. 344-348. 
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topraklarımızı, dolduran vefakâr Türk analarını değil, memleketimizde her 

yeni mefhuma babalık eden vicdanlarımız hissiyatına tercümanım614.  

 

Afyon Karahisar milletvekili mecliste yapmış olduğu konuşmasında 

devletin çocuk ölümlerinin azaltılması ve doğan çocukların sağlıklı bir 

şekilde hayatını devam ettirilmesi hususunda büyük gayretler sarf etti;  

 

Biz Türk milletinin gittikçe artmasını istiyoruz. Fakat maalesef Anadolu’da 

doğum isleri de bakımsız kalmıştır ve köylünün yasayış tarzı gayri sıhhidir. 

Ben köylülere anasıra sorarım kaç çocuğun vardır. Altı çocuğum oldu ama 

dördü öldü, şimdi iki çocuğum kaldı, der. Daima ya doğum esnasında 

veyahut çok küçük yasta hastalıktan öldüklerini söylerler. Muhterem Sıhhiye 

vekaleti Anadolu’nun her köyüne sık sık sıhhiye müfettişleri gönderirse, 

millete çok büyük hizmet etmiş olacaktır.  

 

Hastanelere gelen annelerin ve çocukların tedavileri büyük oranda 

yapıldı. Halkın eğitim seviyesi oldukça düşük olmasına rağmen alınan 

tedbirler sayesinde yüksek oranda bulunan bebek ölümlerinde kayda 

değer bir azalma sağlandı. Aileleri tarafında öksüz bırakılan çocuklar 

devletin güvencesi altına alındı. İstanbul’da Edirne kapıda açılmış 

olan sıhhat merkezi sağlık hizmeti konusunda önemli görevler 

üstlendi. Bu müessese önce çocuk bakımevi iken 1935 yılından 

itibaren sıhhat merkezi haline geldi. Bu sıhhat merkezi tarafından 

110.000 kişi evinde ziyaret edildi. 58.000’den fazla kişi polikliniğe 

müracaat etti. 4.000’den fazla öğrencinin muayenesi yapıldı. 1.500 

öğrenci de hastalık teşhis edildi. 480 çocukta ise hastalığın bulaşıcı 

olduğu tespit edildi. Müessese hemşireleri tarafından merkez dışında 

 
614 TBMM Zabıt Ceridesi, D. 5, C. 18, 1937, s. 229. 
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3.500 ev ziyareti yapıldı ve ayrıca merkezde 1.000’e yakın sıhhi 

konferans verildi615. 

Türkiye‘nin çeşitli şehir ve kasabalarına dağılmış olan, Vekâletin 

doğum ve çocuk bakım mütehassısları doğum ve çocuk bakım 

evlerinin sayıları her geçen gün artırıldı. Çocukların, gebe ve loğusa 

kadınların ağız, burun, kulak, göz ve diş sağlığı ve diğer bedensel 

rahatsızlıkları, uzman hekimler tarafından bakım ve tedavilerinin 

yapılması için Edirnekapı Sıhhat Merkezi ile Beşiktaş, Üsküdar Süt ve 

Mektep çocukları bakım evleri hizmete sokuldu. Bu yerlerde dünyaya 

gelen bebekler, çocuk uzmanlarının gözetiminde tutularak, 

büyüyünceye kadar her türlü sağlık sorunları giderilmeye çalışıldı. 

Edirnekapı Sıhhat Merkezinde 1935-1937 yılları arasında özellikle 

kadın ve çocuklara yönelik sağlık taramaları, teşhis, muayene, tedavi 

hizmetleri yanında bilgilendirici konferanslar verildi. Doğum ve 

Çocuk Bakım Evleri’nde 1926-1937 yılları arasında; 127.352 çocuk 

ve 261.330 kadın ayakta; 3.992 çocuk ve 26.422 kadında yatırılarak 

tedavileri yapıldı. Doğum ve çocuk bakımevlerinin anne ve çocuk 

bakımı bilgilendirmeler için yapılan propaganda hizmetleri başarılı 

sonuçlar verdi. Ayrıca çocukların tıbbi bakımları için muayenehaneler 

açıldı ve buralarda uzman hekimler ve diş hekimleri çalıştırıldı616. 

1920-1938 yılları arasında çocuk sağlığı bakımından büyük gelişmeler 

 
615Feridun Frik, Türkiye Cumhuriyeti’nde Tıp ve Hıfzıssıhha Hareketleri 1923-1938, 

Leverkusen (Almanya), 1938, s. 9-10. 
616Ayhan Vergili, Türkiye’de Modern Tıbbın Kurumsallaşması ve Cumhuriyet 

Dönemi Sağlık Politikaları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü 

Sosyoloji Anabilim Dalı, (Yayınlanmamış Doktora Tezi),  İstanbul, 2011, s. 478. 
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sağlanmış olmasına rağmen istenilen noktaya ulaşılamadı617. Ancak 

yapılan çalışmalar önemliydi. Cumhuriyet yönetimi, Osmanlı 

Devleti’nden miras alınan Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti 

ile çocuk meselesine bilimsel ve modern yaklaşım sergiledi. Salgınları 

çocuk ölümlerine sebebiyet vermememesi için radikal önlemler aldı. 

Bu dönemde temel politika, sağlıklı bir toplum oluşturulmak, çocuk 

ölümlerini engellemek, çocuk yetiştirme bilgisinini annelere 

öğretmek, gebe ve yeni doğan kadının ekonomik sosyal ve sıhhi 

ihtiyaçlarını karşılamak oldu. Cumhuriyet’in idealize edilen bireyinin 

sahip olması gereken doğum ölüm, yaşam süresi, doğurganlık 

oranları, genel sağlık düzeyi, salgın hastalıklar, hastalıkların sıklığı, 

hijyen ve beslenme gibi konulara büyük önem verildi. 

 

 

 

  

 
617 Prof. Dr. İhsan Doğramacı gelinen durumu şu şekilde özetledi. “1938 yılında 

Ankara Numune Hastanesi’nde ihtisas yaptığım ve Dr. Eckstein’in asistanı olduğum 

dönemde, ülkemizde bebek ölüm hızı 1000’de 350 civarındaydı. Numune 

Hastanesinde 60 yataklı bir kliniğimiz vardı, bunun 30 yatağı bebeklere aitti. Bebek 

koğuşunda bir yatakta bazen 2 bazen 3 bebek birden yatardı. Sabahları koğuşu 

devir aldığımızda her gün bir iki bebeği yatağında ölü bulurduk. Gece onlara bakım 

veren , okur yazarlığı oldukça kıt bir ebe idi. Tedavilerimiz çok değişikti. Örneğin 

çok ağır ishal vakalarında ishalı artırmasın diye su bile verilmezdi.  Bizmut, tannen 

gibi bugün terkedilmiş ilaçlar kullanırdık”. bkz., İlgi Öztürk Ertem, “Hastanede 

Yatan Çocuklara Sağlanan Desteklerin Dünü ve Bugünü”, Cumhuriyet ve Çocuk II. 

Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri, 4-6 Kasım 1998, s. 391. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
 

EĞİTİM KURUMLARI, PROPAGANDA, NEŞRİYAT  VE 

BULAŞICI HASTALIKLARLA MÜCADELEYE MAHSUS 

KANUN VE NİZAMNAMELER 

 

“Her ulus çocuklarının sıhhatli ve gürbüz olmaları için yaşadıkları bölgenin 

sıhhî şartlarını temin etmek, devlet halinde bulunan siyasî teşekküllerin en 

birinci ödevidir”.  

                      Mustafa Kemal ATATÜRK 

 

1. Sağlık Alanında Açılan Eğitim Kurumları 

 

Cumhuriyet’in ilanından sonra sıhhat işleri ile mücadeleyle birlikte 

sıhhi memurların azlığı acı bir şekilde hissedilmeye başlandı. Başta 

tabipler olmak üzere, yardımcı sıhhi memuru ihtiyacının temini 

noktasında büyük sıkıntılar görüldü. Sağlık kadrosu ve alt yapı 

yetersizdi. Gerek Birinci Dünya Savaşı ve gerek Savaş sonrası oluşan 

iktisadi durum bunu daha da zorlaştırdı. Sıhhi memurlar ve tabiplerin 

ihtiyaçlarını karşılamak için 1923 yılında tıp fakültelerinden mezun 

olan tabiplere zorunlu hizmet uygulaması getirilmesi noktasında bir 

kanun çıkarıldı618. Bu çıkarılan kanun sayesinde kazalar hükümet 

tabipleri göndermek imkânı oluştu. Ayrıca Tıp Fakültelerindeki 

öğrencilerin sayılarının artırılması için öğrencilerin bütün masrafları 

devlet tarafından karşılandı. Bu düşünce doğrultusunda İstanbul’da, 

200 kişilik Tıp Talebe Yurdu kuruldu619.  

 
618 BCA, 30.18.1/5.33.15. 
619 BCA, 030.10. 176.212.11, elf. 74-75. 
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Tıp Talebe Yurduna, liseyi iyi derece ile bitiren ve Tıp Fakültesine 

kayıt yapan öğrenciler alındı. İstanbul’da açılmış olan bu yurtlarda tıp 

talebesinin yatacak, yemek, giymek gibi ihtiyaçları temin edildi. Bu 

yurttlarda kalan öğrenciler mezun oldukları zaman devletin uygun 

göreceği yerlerde üç yıl mecburi hizmet uygulaması getirildi. 

Yurtlarda kalan öğrencilerin her türlü ihtiyaçları devlet tarafından 

karşılandı. Bu yurtlarda verilen hizmetlerin iyi bir durumda olması her 

yıl öğrenci sayısının artmasına yol açtı. 1929, 330, 1932 yılında ise 

430’a yükseltildi. 1924 yılından 1932 yılına kadar Tıp Talebe 

Yurdunda 690 öğrenci barındırıldı ve bu öğrencilerden 121’i tabip 

oldu. Türkiye’de açılan Tıp talebe yurtlarının önemli ölçüde ihtiyacı 

giderildi ve bu yurtlara her yıl rağbet arttı. 1924 yılında daha 

öncekabul edilen Tıp Fakültesi mezunlarına ait mecburi hizmet 

yükümlülüğü kaldırılarak, bu yükümlülük sadece Tıp Talebe 

Yurdunda kalanlara uygulandı. 

Tıp eğitiminde öğrencilerin teşvik edilmesi için özendirici kararlar 

alındı. Özellikle öğrencileri kalmış olduğu yurtlar  ücretsiz 

pansiyonları oldu. Bu yurtlardan ilki İstanbul’da açılan Leylî Tıp 

Talebe Yurdu oldu. Buraya özellikle mecburi hizmetini yapmaya 

gönüllü tıp ve eczacılık öğrencileri alındı. Öğrencilerin tüm giderleri 

devlet tarafından karşılanarak öğrencilere burs sağlandı. Anadolu’da 

hizmet yapan hekimlerin maaşları yükseltilerek hekimlik mesleği 

maddi ve manevi yönden özendirici hale getirilmeye çalışıldı620. 

Hemşirelik Bölümü 

 
620 Hatice Şahin, “Atatürk’ten Günümüze Tıp Eğitimi”, Tıp Eğitim Dünyası, S. 48, 

2017, s. 73. 
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Yurdumuzda hemşire eksikliğini ve önemini ilk hisseden Dr. Besim 

Ömer Paşa’dır. Paris ve Londra’da bulunduğu 1885-1889 yıllarında  

bu ülkedeki hemşirelik sistemini ve idaresini yakından izledi. 1907 

yılında Londra’da yapılan Uluslararası Kızılhaç toplantısına katılan 

Besim Ömer Paşa, bütün medeni ülkelerin hemşireliğe verdiği kıymeti 

yakınan müşahede ederek, 1911’de Trablusgarp Harbi’nde hasta 

bakımı yetersizliği yüzünden yaralı askerler arasında ordunun büyük 

kayıplar verdiğine şahit oldu. 1912 Balkan Harbi’nde de aynı sorunla 

karşılaşıldı. 1911’den sonra Kızılhaç’ın Washington kongresine 

katılan Dr. Besim Ömer Paşa ve Dr. Nihat Reşat Belger, hemşireliğin 

bir meslek olduğunu  ve bir çok branşları bulunduğunu müşahede etti. 

İstanbul’a dönen Dr. Ömer Paşa Kızılay (Hilal-i Ahmer) Derneğine 

müracaat ederek memleketimizde de bir hemşire okulu açılmasının 

zorunlu olduğunu bildirdi. Dernek Genel Merkezi de böyle bir 

ihtiyacın olduğunu kabul ederek gerekli ödeneği ayırdı ve ilk defa 

1911’de İstanbul Kadırga semtinde  6 ay süreli gönüllü bir hemşire 

kursu açıldı.  Dr. Besim Ömer Paşa, ferdi gayretleri  ve zamanın ileri 

gelenlerinin teşebbüsleri ile İstanbul’da Sosyal çalışmaları ile tanınmış 

kültürlü hanımların bu kursa katılmaları sağlandı. Böylece ilk defa 

Balkan Harbi’nde Türk kadınlarının hasta bakımına hizmette 

bulunmak üzere hastanelerde çalışmaya başlamaları mümkün oldu. 

1918 yılında Dr. Besim Ömer Paşa’nın Kızılay Derneği ile tekrar 

temasa geçmesi neticesi ilk hemşire okulunun hazırlıklarına başlanıldı, 

fakat başlangıçta bir hayli öğrenici kaydolmasına rağmen okulun 

açılması gerçekleştirilemedi. Daha sonra 1920 yılında yurdumuzda ilk 
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defa, İstanbul’da Hasta Bakıcı Dersanesi adı altında Amiral Bristol 

Hastanesine  bağlı Özel Hemşire Okulu açıldı. 

Yeni Türk Devletinin kuruluşunda diğer alanlarda olduğu gibi  halk 

sağlığı çok kötü durumdaydı. Sağlık personeli ve özellikle hemşirelik 

gibi gerekli sağlık kurumlarının sayısı azdı ve ihtiyaca cevap 

vermekten çok uzaktı. Anadolu’ da hasta bakımı çok ilkel düzeyde idi. 

Bulaşıcı hastalıklardan korunma, tedavi ve salgın hastalıkların 

önlenmesine yönelik hiçbir çalışma yoktu621. Cumhuriyet’in kuruluşu 

ile birlikte sağlıkta önemli bir yere sahip olan hemşirelik alanında 

kurumsal gelişimine hız ve nitelik, meslek olma ve mesleki statüsünün 

geliştirilmesi yönünde önemli adımlar atılıldı. 1924 yılından itibaren, 

hemşire, ebe ve hastabakıcı kavramları tamamen birbirinden ayrıldı.  

Cumhuriyet döneminde açılan ilk heşire okulu 21 Şubat 1925’te 

Kızılay Hemşire Okulu oldu. 32 öğrencisi ile faaliyete geçen bu 

okulun öğrenim süresi 2 yıl 3 ay idi. 1929 yılında Türkiye Kızılay 

Derneği başkanı Dr. Refik Saydam, Rockfeller Foundation’a müracat 

ederek hemşirelik müşaviri Miss Crovell’in bu okulu ziyaret etmesini 

rica etti. Miss Crovell ziyaret sonucu hazırladığı raporunda, okulun 

örgüt ve idarecilik yönünden memnuniyet verici olduğunu bildirerek 

okula kabul edilen öğrencilerin en az ortaokul mezunu olmalarını 

önerdi622. Ayrıca eğitim süresinin iki yıl altı aya çıkarılması ve bu 

sürede Matematik, tarih, coğrafya, yurt bilgisi ve ev derslerinin 

 
621 Tuba Tepecik, Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Hemşirelik Teşkilatının 

Gelişimi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2006, s. 48. 
622 Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl, s. 299-301. 
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verilmesini de dile getirdi. Yapılan öneriler doğrultusunda okulda 

program değişikliğine gidildi623. 1936 yılında Kızılay Hemşire 

Okulu’nun öğretim ve idare işlerinde yapılan değişiklik neticesi 

öğrenim süresi üç yıla kadar çıkarılarak okula ortaokul mezunları 

alınmaya başlanıldı. Öğrencilerin formalarında da gerekli değişiklikler 

yapıldı. Bu okul mezunları 1937’den itibaren devlet sınavına tabi 

tutulması uygulaması getirildi624.  

Ebelik Bölümü 

Sağlık hizmetlerinin  en önemli bölümlerinden  birisi de ebelik 

hizmetleriydi. Eskiden ülkemizde ebelik, anadan kıza intikal eden ve 

yanlış görgü ve tecrübeye dayanan  bir sanat halindeydi. XIX. 

yüzyılda İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerde tanınmış usta ebelerin 

yanında çıraklık yapan ve kendilerine ‘küçük ebe’ denilen genç 

hanımlar vardı. Türkiye’de ilk olarak usta-çırak yöntemiyle yetişen  ve 

İstanbul’da ebelik yapan kadınlara doğum bilgisi vermek amacı ile 

1846 yılında Mekteb-i Tıbbiye’de bir kurs açıldı. İki yıl süreli olan bu 

kurs, haftada iki gün ve günde bir saatti. Kurs sonunda başarılı 

olanlara yemin ettirilerek ebelik ruhsatnamesi verildi. İlk ebelik 

ruhsatnameleri de 1848 yılında verildi. 1888’de ebelere ders vermeye 

başlayan Dr. Besim Ömer Paşa, bu kurslara kayıt ve kabul için Türkçe 

anlayıp söylemeyi ve otuz yaşını geçmemiş olmayı öngörmüştü. 

Ebelikte özellikle görmenin  ve yapmanın daha etkili bulunduğu ve 

 
623 Mustafa Yahya Metintaş, Selahattin Önder, “Cumhuriyet Döneminde 

Kurumsallaşan Bir Temel Sağlık Hizmet Alanı: Hemşirelik”, Klinik, S. 21, 2013, s. 

109. 
624 Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl, s. 299-301. 
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ayrıca hizmetin bir hastabakıcılık olduğu  da gözönünde 

bulundurularak ders programlarında değişiklikler yapıldı. 1909 yılında 

Mülkiye ve Askeri tıp mektepleri birleştirilerek yeni bir kadro ile 

Haydarpaşa’daki Tıp Fakültesi kurulunca, Mülki Tıbbiye’nin 

boşalttığı Kadırga’daki binalarda ilk Ebe Mektebi  ve kadın 

hastalıkları kliniği açıldı. Okul müdürlüğünü Besim Ömer Paşa yaptı. 

Okula ilkokul mezunu otuz yaşının geçmemiş kadın ve kızlar alındı.  

I. Dünya Savaşı boyunca öğretimine aralıksız devam eden Ebe 

Okulu’ndan mezun olanların Anadolu’da belediye ebesi olarak 

çalışmak istemeyişleri üzerine 1920’de bazı tedbirlerin alınması 

zorunlu oldu. O zaman İçişlerine bağlı olan Sağlık Genel Müdürlüğü, 

yol masrafları mahalli belediyelerce karşılanmak üzere çeşitli illerden 

ilkokul mezunu kızlar getirilmiş ve bu kızları Kadırga Ebe Okulu 

çevresinde kurulan Kızılay barakalarında iki sene yatılı olarak diğer 

illerin  ebe ihtiyacı karşılanmaya çalışıldı. 

Yeni Türk Devleti kurulduğunda ülkedeki sağlık insangücün niceliği, 

niteliği ve dağılımıyla ilgi ciddi sıkıntılar mevcuttu. Sıhhiye Vekâleti, 

toplum sağlığı hizmetlerinin sunumunda, nicelik ve nitelik açısından 

yeterli sağlık insan gücü mevcut değildi.  Profesyonel anlamda 

yetişmiş insan gücüne ihtiyaç bulunmaktaydı. Sıhhiye Vekâleti, 

toplum sağlığı hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde nicelik ve nitelik 

açısından yeterli sağlık personeli olmaksızın sağlık hizmetlerinin 

yerine getirilmesi mümkün değidi. Özellikle sağlık teşkilatında yeterli 

sayıda sağlık personelinin yetiştirilmesinde bir dizi önleme başvurdu. 

Ülkedeki ebe sayısının artırılması  ve ebelik eğitiminin niteliğini 
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iyileştirmeye yönelik ilk adım, 1924 Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 

Vekâleti bütçe görüşmelerinde atıldı. Dr. Refik Bey’in bütçe 

görüşmelerinde ebelik eğitiminin geliştirilmesi amacıyla gerek 

İstanbul’daki eğitim kurumlarında gerekse açılacak Numune 

Hastanelerinde faaliyetler başlatılacağını açıkça dile getirdi. Bu 

konuda Numune Hastaneleri ebelik mesleki eğitimi ile de 

ilgileneceklerdi. Sıhhiye Vekaleti, bütçe görüşmeleri sırasında 

ebelerin yetiştirilmesi için gereken masrafların karşılanması amacıyla  

1924 yılı bütçesinden 12.000 lira ayrıldı625. 

1924 yılında tamamlanan İstanbul Tıp Fakültesine bağlı olarak, yine 

okul müdürü Besim Ömer Paşa’nın yönetiminde daha verimli bir 

çalışmayla girildi. Öğrenim süresi yine iki yıl olarak kalmış, yalnız 

ilkokul mezunu  yerine ortaokul mezunu kız ve kadınlar kabul 

edilmeye başlandı. Okula istekli olanların çokluğu yanında, kamu 

hizmetine görev alanların azlığı karşısında yatılı öğrenci yetiştirmek 

düşüncesi ile 1924 yılında İstanbul Şişli Çocuk Hastanesi bünyesinde 

50 kişilik bir Ebe Öğrenci Yurdu  açıldı. Bu yurtta kalanlar iki yıllık 

bir mecburi hizmet yapmakla yükümlü tutularak belediye ebeliklerine 

ve meslekleri çerçevesinde diğer görevlere atandı. Bu yurtlarda 50 kişi 

alınırken bu sayı artarak 200’e çıkarıldı. Sağlık Sosyal Yardım 

Bakanlığına bağlı sağlık kolejlerinden ayrı olarak, diğer kurum ve 

kuruluşların kendi hemşire ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile 1920’de 

 
625 Sadet Altay, “Cumhuriyet’in İlk On Beş Yılında Ebelik Eğitimine ve Mesleğin 

Dönüşümüne Dair Kısa Bir Bakış (1923-1938)”, Çağdaş Türkiye Tarihi 

Araştırmaları Dergisi, S. 35, 2017, s. 182. 
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Amiral Bristol Özel Hemşire Koleji ve 1925’de Kızılay Özel Hemşire 

Koleji  açıldı. 

Ebelik mesleğinin uygulanmasına dair  hukuki düzenleme 1928 

yılında yapıldı. 1210 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı 

İcrasına Dair Kanun ile ebe okulundan mezun olan öğrencilerin 

uygulama yaptıkları hastanelerden yeterlik belgesine sahip olanlar 

ebelik yapabilecekti. Çıkarılan kanunla ebelerin herhangi bir alet 

kullanması, reçete yazması yasaklandı. Doğum sırasında olabilecek 

durumlar karşısında mutlaka bir hekim çağırması gerektiği belirtildi. 

1924-1931 yıllları arasında Ebe Yurdu’ndan 149 ebe yetiştirilerek 

sağlık kadrosuna dahil edildi. 

1936 yılında yasal bir düzenleme gerçekleştirildi. Sıhhat ve İçtimaî 

Muavenet Vekâleti Teşkilat ve Memurin Kanunu ile Vekâletin teşkilat 

yapısı yeniden düzenlendi. Köy sıhhî teşkilatı içerisinde köy 

hekimleri, köy sağlık korucuları dışında, köy ebelerine de yer verildi. 

26 Haziran 1937 yılında köy ebelerinin görevleri ve istihdam şartlarını 

daha ayrıntılı olarak belirlemek amacıyla 19 maddeden oluşan, ‘Köy 

Ebelerinin Vazifeleri ve Sureti İstihdamları Hakkında Talimatname’ 

hazırlandı. Buna göre Köy Ebe Mektepleri doğrudan doğruya Sıhhat 

ve İçtimaî Muavenet Vekâletine bağlı olarak eğitim verecekti626. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, gün geçtikçe önemi ve ihtiyacı 

artan ebelik hizmetlerinin yerine getirilmesi ve özellikle kırsal 

bölgelerdeki gebe kadınların fenni bir şekilde doğumlarının 

sağlanması amacıyla ilk olarak 1937’de Balıkesir ve 1938’de Konya 

 
626 Sadet Altay, agm., s. 192-196. 
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Köy Ebe Okullarını açtı627. Türkiye’de 1923-1940 yılları arasında 

1923’de 136, 1930’da 400, 1935’de 451 ve 1940 yılanda da 616 ebe 

görev yaptı. 

Bakteriyolojihanenin Kurulması 

Koruyucu sağlık hizmetlerinde, toplumsal hastalıklara karşı bağışıklık 

kazanılması için aşı ve serumların önemli bir rolü oldu. Ülkemizde 

koruyucu aşı üretimi çiçek aşısı ile başladı. Bunun için 1892 yılında 

İstanbul’da Telkihhane (aşıhane) kuruldu. 1893 yılında İstanbul’da 

çıkan koleranın salgın hale dönüşmesi üzerine, Paris’te Pasteur 

Enstitüsü’ne müracaat edildi ve konu ile ilgili olarak incelemeler 

yapmak üzere bir uzmanın ülkemize gönderilmesi talep edildi. Enstitü 

konu ilgili olarak uzman Dr. Maurice Nicolle ülkemize gönderildi. Dr. 

Maurice Nicolle Pasteurienne’ler tarafından dünyada kurulan 31 

laboratuvarın üçüncüsü olan Bakteriyolojihane-i Şahane’nin çalışma 

alanlarını ve esaslarını Pasteur Enstitüsü’nü örnek alarak belirledi. 16 

Eylül 1894 tarihinde bu yeni kurumun verimli olarak çalışabilmesi  

için iki servisin bulunması gerektiğini, bunlardan birinin ‘Hijyenik 

Bakterişyoloji Servisi’, diğerinin  ise Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ile 

Mekteb-i Harbiye-i Şahane’deki baytarlık öğrencilerine yönelik 

‘Eğitim Servisi’ olduğunu belirtti628.  

Demirkapı’daki Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane bahçesine yapılan yeni 

Bakterişyolojihane’de öğrencilerin çalışması için büyük bir salon, Dr. 

 
627 Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl, s. 307-311. 
628 Nuran Yıldırım, 14. Yüzyıldan Cumhuriyet’e Hastalıklar Hastaneler Kurumlar 

Sağlık Tarihi Yazıları 1, İstanbul, 2014, s. 403. 
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Nicolle ve muavini Dr. Zühtü Efendi için birer çalışma odası ve 

laborant odası oluşturuldu. Ayrıca deney hayvanları için iki küçük yer 

yapıldı. Demirkapı’da bulunan Mekteb-i Tıbbiye Kimyahanesi’nin 

yanında oluşturulan bir binada koleranın tetkikine başlanıldı. Difteri 

serumu üretimine geçilince burası yetersiz kaldı ve Bakteriyolojihane 

1895’te Nişantaşı’nda kiralanan bir yere taşındı629. Burada bulaşıcı 

hastalıklar ile ilgili tahliller yapıldı. Difteri serumu ve sığır vebası 

serumu hazırlandı630. Dr. Nicolle sekiz yıl boyunca insan 

bakteriyolojisi yanında veteriner hekimlik alanında yürüttüğü eğitim-

öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetleri ile ülkemizde veteriner 

bakteriyolojisinin yerleşmesi ve gelişmesine önemli katkılarda 

bulundu. 

1913 yılında  Bakteriyolojihanede Dr. Refik Bey tarafından yeniden 

bir düzenleme yapıldı. Serum ve Aşı Şubesi, Tahlil Şubesi Eğitim 

Şubesi adı altında üç labaratuvar müdürlüğü oluşturuldu. Bu 

örgütlenmelerden sonra tifo, dizanteri, veba, kolera ile tetenos ve 

dizanteri serumları üretilmeye başlandı. Birinci Dünya Savaşı 

sırasında ordumuzun ihtiyacı olan aşılar bu müesseseden karşılandı. 

Bu dönemde Aşı Şubesi, Serum Şubesi’nden ayrıldı. 1919 yılında 

menengokok serumu da üretildi. İstiklal Harbi’nde Bakteriyolojihane 

çalışmalarını daha da artırarak ürettiği aşı ve serumları her hafta 

muntazaman Hilal-i Ahmer vasıtasıyla Anadolu’ya gönderildi.  

 
629 Nuran Yıldırım, “Bakteriyolojihane-i Şahane’de Veteriner Bakteriyoloji 1893-

1901”, Ulusal Veterner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Elazığ, 2006, 

s. 172. 
630 Unat, Ekrem Kadri. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Mikrobiyoloji Tarihçesi 

Üzerine bir Deneme.” Mikrobiyoloji Bülteni, İstanbul, 1970, s. 168.  
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Salgın hastalıklar ile mücadele için aşı, serum, yaptıkları 

muayene ve umumi hıfzıssıhha işlerinde teknik tetkik ve tahlil 

yapmak üzere muhtelif şubelerden oluşan hıfzıssıhha müesseseleri 

tesisi sağlık konusunda önemli hizmetleri yerine getirdi. Türkiye 

Cumhuriyeti Hıfzıssıhha Müessesesi, Ankara’da kuruldu ve bunu 

kimya ve bakteriyoloji tahlil şubeleri ile birlikte diğer şubelerin 

açılması takip etti. Bu şubelerin açılmasında günün sağlık ihtiyaçları 

doğrultusunda yapıldı631.  

Grafik 10: Merkez Hıfzıssıhha Serum ve Aşı Üretimi (1930-1937)632 

 
 

İstanbul’da bir bakteriyolojihane ile bütün ülkenin ihtiyacı temin 

edilmesinin mümkün olmayacağı anlaşılmasından sonra Sivas’ta aynı 

şekilde bir müessesenin açılması uygun görüldü ve 1924 yılından 

itibaren bu müessese faaliyete başladı. Sivas bakteriyolojihanesi 1929 

 
631 BCA, 030.10.01/178.218.11, elf. 67-68. 
632 “1930’da 12, 1931’de 150, 1932’de 191, 1933’de 185, 1934’te 245, 1935’te 276, 

1936’da 486, 1937’de 644 kg. serum ve 1930’da 154, 1931’de 698, 1932’de 1.849, 

1933’de 2.066, 1934’te 2.029, 1935’te 2.592, 1936’da 2.447, 1937’de 4.233 kg. aşı 

üretildi”. Cumhuriyetin 15. Yılı, s. 391. 
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yılında Ankara’ya nakli gerçekleştirildi. Merkez Hıfzıssıhha 

müessesesinin bakteriyoloji kısmında Ankara bakteriyolojihanesi adı 

altında çalışmaya başladı. Kimyahanenin Ankara’ya nakledilmesi ile 

kurulan Ankara Kimyahanesi kendi olanakları çerçevesinde aşı ve 

serum  üretimi ile tahili çalışmaları yapıldı. İstanbul’daki 

Kimyahanenin Ankara’ya nakledilmesinde, Bakanlığa ait kinin 

komprimehane, sıtma mücadele örgütüne bağlı müstakil bir örgüt 

olarak İstanbul’da bırakıldı. Koruyucu sağlık hizmetlerine büyük 

katkısı olan Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü, 1928 

yılında, Kimya Bakteriyoloji, İmmünobiyoloji ve Farmokodinami 

olmak üzere dört şubeden kurulmuş olup bütün görevleri 14 

mutahassıs ve 40 yardımcı personel tarafından yürütüldü. 1932 yılında 

24 beygirle çalışmalara başlayan serum üretim bölümünün yıldan yıla 

bu üretimini artırmasıyla dışarıdan serum ithali yasaklandı633.  

Tablo 33: İstanbul Bakteriyoloji Müesseseleri Mesaisi 

 Çeşitli 

Aşılar 

Üretim 

Miktarı 

(kilo) 

Çeşitli 

Serum 

Üretimi 

(kilo) 

Tahlil 

Adedi 

 Çeşitli 

Aşılar 

Üretim 

Miktarı 

(kilo) 

Çeşitli 

Serum 

Üretimi 

(kilo) 

Tahlil 

Adedi 

1923 850 7 2.576 1928 1.089 29 4.992 

1924 1.868 12 2.246 1929 1.155 249 2.534 

1925 1.694 18 3.505 1930 1.048 251 5.504 

1926 1.326 19 4.706 1931 0 0 4.479 

1927 1.354 27 9.237 1932 0 0 4.460 

 

 
633 Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl, age., s. 139-142. 
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Ankara’daki Hıfzıssıhha Müessesesinin Bakteriyoloji kısmı faaliyete 

geçtikten sonra bu müessese 1933 yılında kapatıldı. Bu müessesenin 

yaptığı hizmetler Deniz Hıfzıssıhha müessesesi bakteriyoloji tahlil ve 

kontrol şubesine devredildi. Vekaletçe yapılan teşkilatlanma 

sonucunda İzmir Vilayeti Hususi İdaresince İzmir’de bakteriyoloji ve 

kimya şubelerine sahip bir müessese oluşturuldu. Hususi idarelerinde 

oluşan birtakım sorunlar nedeniyle, Vekalet tarafından Hudut ve 

Sahiller Sıhhat ve Umum Müdürlüğüne bağlanarak İzmir Liman ve 

Şehir Bakteriyoloji Laboratuvarı adı altında 1932 yılından itibaren 

çalışmaya başladı. Bu laboratuvar hem şehre ait bulaşıcı hastalıklar ile 

mücadele ve tahlil ile hizmet vermekle beraber aynı zamanda kuduz 

aşısı da üretildi.  

İstanbul limanı’nda içeriden ve dışarından gelen gemilerin çokluğu ve 

bunlardan önemli bir kısmının vebalı yerlerden gelmelerine binaen 

burada daimi surette veba işleri ve bilhassa gerek gemilerde ve gerek 

liman kısmında görülen farelerin veba taşıdığı tespit edildiğinden, 

İstanbul Limanı’nda 1928 yılında bir Fare Tetkikat Laboratuvarı açıldı 

ve Kavak Tahaffüzhanesi’nde açılan bu laboratuvarın yalnız fare işleri 

ile uğraşması kafi görülmeyerek 1933 yılında bunun İstanbul Limanı 

Bakteriyoloji Laboratuvarı adı altında yeniden hizmet vermesi 

sağlandı. Bu bakteriyoloji laboratuvarından başka Vekalete bağlı 

Numune Hastaneleri’nde İstanbul, İzmir bulaşıcı hastalıklar 

hastanelerinde ve memleket hastanelerinin büyük bir kısmında gerek 

bu hastanelere ve gerekse de bulundukları şehirlere ait bulaşıcı 
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hastalıklar tetkikatı ve bakteriyoloji tahlilleri yapan bakteriyoloji 

laboratuvarı olarak hizmet verdi634.   

Tablo 34: Sivas-Ankara Bakteriyoloji ve Kimyahane-Merkez Hıfzıssıhha 

Müessesesi  

Kimyevi Tahlil Şubesi Mesaisi635 

Sivas-Ankara Bakteriyoloji Müessesesi 

Mesaisi 

Kimyevi Tahlil Şubesi 

Mesaisi 

 Aşı 

Üretimi 

Serum 

Üretimi 

Tahlil 

Adeti 

Yapılan 

Tahlil 

Sayısı 

Bakteriyolojik 

Tahlil Sayısı 

1923 256 - -   

1924 54 - - 220 - 

1925 241 - - 1.662 - 

1926 235 - - 1.627 - 

1927 259 - 1.429 1.833 - 

1928 268 - 1.959 2.082 - 

1929 187 - 2.471 2.098 - 

1930 134 12 1.020 2.234 1020 

1931 694 159 1.403 2.343 2.403 

1932 1.849 189 3.694 2.470 3.694 

1933 - - - 2.601 8.882 

1934 - - - 2.910 16.748 

1935 - - - 3.220 26.684 

1936 - - - 2.957 28.412 

1937 - - - 4.365 63.371 
 

İstanbul’da mevcut ve İstanbul Belediyesi’ne ait eski bir kimyahane, 

Vekaletin vermiş olduğu direktifler doğrultusunda ihtiyaçları temin 

edilerek, gerekli hizmet sağlandı. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 

gıda maddeleri tahlili için kalabalık olan şehirlerin belediyeleri için bir 

kimya laboratuvarı açmak hakkındaki koyduğu mecburiyete riayet 

eden Ankara, İzmir ve Adana vilayet merkezinde birer kimyahane 

 
634 BCA, 030.10.01/178.218.11, elf. 67-68. 
635 BCA, 030.10.01/178.218.11, elf. 69-73. 
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açıldı. Halkın sıhhati üzerinde çok önemli olan yiyecek ve içecek 

maddelerinin sürekli olarak kontrolü görevini yerine getirerek ve bu 

müesseselerin düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığı vekaletçe 

kontrolü yapıldı636.  

2. Propaganda ve Neşriyat 

 

Toplumun ruh ve sağlığının korunması ve sağlık seviyesinin 

yükseltilmesi için halkın sağlığı konularında eğitilmesi bir zorunluluk 

oldu. Gerekli sağlık eğitim plan ve programlarının hazırlanarak, eğitici 

nitelikteki personel ve her türlü eğitim, metod, araç ve gereçlerden 

istifade edilmek suretiyle, halka muhtaç olduğu modern halk sağlığı 

bilgileri vermek, yapılan bu çalışmalara halkın iştirakini sağlamak, 

öğretilenleri arzu edilen davranış ve alışkanlıklar haline getirmek, 

sağlık sorunlarının en kolay, en çabuk ve en ekonomik bir şekilde 

hallinin sağlanması da ön planda yer aldı. Bu hizmetin yurt 

kalkınmasında büyük verim sağlayacağı şüphesizdi. Cumhuriyet’in ilk 

yıllarında bulaşıcı ve sosyal hastalıkların ülkemizde yaygın bir şekilde 

görülmesi karşısında bu hastalıklar ile savaş için alınan tedbirler 

yanında halkın sağlık konusunda eğitilmesi hususu da ele alındı.  

Sağlık konusunda halkı bilgilendirmek geçmişte var olan ve o 

dönemin şartlarında da uygulanan önemli konulardan birisi oldu. 

Gelişmiş olan ülkelerde halkın sağlıklı yaşam konusunda bir takım 

propaganda uygulamalarının önemli etkisi görüldü. Bu amaçla 

Vekâlet, halk sağlığını koruma çalışmaları çerçevesinde sağlık 

 
636 BCA, 030.10.01/178.218.11, elf. 71.72. 
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propagandasını yaygınlaştırma çabası içerisine girdi. Sıhhî politikaları 

uygulayacak kurumlar Sıhhiye Vekâleti ve Kızılay oldu. Sıhhiye 

Vekâleti, Cumhuriyet’in ilk on beş yılı içerisinde halk sağlığını 

koruma çabası içerisine girerek çeşitli planlamalar yaptı. Bu dönemde 

sürdürülen sağlık politikasında halk sağlığı eğitimine özel bir önem 

verildi. Uygulanan propaganda şehir ve köylerde dönemin bütün yazılı 

ve görsel vasıtaları kullanılarak yapılmaya çalışıldı. Bulaşıcı ve salgın 

hastalıklarla mücadelede ve korunma yolları konusunda halkın 

bilgilendirilmesi esas alındı.   Halkın aydınlatması için sabit ve seyyar 

müzeler, propaganda kitap ve broşürler, filmler, projeksiyonlar, afişler 

vs. gibi usuller uygulandı. Sağlık alanında propaganda için, 

Cumhuriyet öncesinde İstanbul’da Hıfzıssıhha Müzesi açılmış ancak I. 

Dünya Savaşı koşulları, bu müzedeki çalışmaların gereği gibi 

yürütülmesini engelledi. 1924 yılında bu müzenin geliştirilmesi ve 

toplum sağlığında yararlı görevler yapabilmesi Vekaletçe ele alındı. 

Özellikle bulaşıcı hastalıkların bulaşma ve bu hastalıklardan korunma 

yolları ile ilgili resim ve afişler  hazırlanarak halkın rahatlıkla 

görebileceği yerlere asıldı yada kurumlar aracılığıyla halka dağıtıldı. 

Zaman zaman bu müzede salgın ve bulaşıcı hastalıklar la ilgili bazı 

metaryaller toplanarak gezici sağlık müzeleri oluşturuldu ve illerde 

dolaştırıldı. Sağlıkla ilgili radyoda konuşmalar yapılarak halkın 

eğitilmesi ve bilgilendirilmesi çabası içerisine girildi. 1926 yılında 

sağlık broşürleri ve renkli duvar afişleri ile halka sağlık bilgisi 

verilmesi ve İstanbul’daki müzeden alınan afiş, levha gibi araçlar, 
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Ankara Sıhhiye Müdürlüğü’nde  bir Hıfzıssıhha Müzesi oluşturulması 

sağlandı637.  

Toplum eğitiminde göze ve kulağa hitap ederek önemli bir rol 

oynayan öğretici ve teknik kapsamlı sağlık konuları ile ilgli filmlerin 

tedarik edilerek halka gösterilmesine 1928 yılında başlanıldı. Avrupa 

ve Amerika’dan 60 adet  sıhhi film satın alındı. 35’er milimetrelik 

olan bu filmler, sineması olan şehir ve kasabalara gönderilerek 

oralardaki sağlık müdürleri ve hükümet tabiplerinin nezareti altında 

halka parasız olarak gösterildi. 1937-1938 yıllarında 16 milimetrelik 

seyyar projeksiyon makineleri ve filmleri sağlanarak halkın 

istifadesine sunuldu638. Köyler için 150’e yakın sabit ve kısa filmler 

satın alındı. Bu filmler, sıhhat merkezleri aracılığı ile köylere kadar 

götürülüp halka gösterildi. Frengi, verem, karasinek, sivrisinek, süt, 

kuşpalazı, sıtma gibi hastalıklar ile nasıl mücadele edileceği ve spor, 

sağlık, temizlik gibi konular, filmler aracılığı ile halk aydınlatılmaya 

çalışıldı.  

Bulaşıcı hastalıklardan korunma, çocuk ölümünün önüne geçmek, 

hastalık taşıyan böcekler, gençlerde hıfzıssıhhayı alakadar eden 

konular ile ilgili olarak renkli afişler bastırıldı. Basılan afişler, 

halkevleri, mektepler, istasyonlar, gümrükler, ordu, donanma ve bütün 

sıhhi müesseselere dağıtıldı. Özellikle bu afişlerde verem, sıtma, 

frengi, içki, süt çocuk sıhhati, dişler, çürükler, bit, karasinek ve trahom 

mevzuları canlandırıldı. Bulaşıcı hastalıklara karşı halkın dikkatini 

 
637 Meliha Özpekçan, age., s. 190. 
638 Ali Rıza Erkan, Sağlık Eğitimi ve Yayın Çalışmalarında Kırk Yıl (1922-1962), 

Ankara, 1963, s. 21. 
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çekmek için renkli, renksiz afişler yayınlandı. 1925 yılında sıtma için 

ve 1931 yılında trahom için yapılan levhalar teksir edilerek dağıtıldı. 

Dört parçadan oluşan trahom levhaları Dresden’de ki Alman 

Hıfzıssıhha Müzesi aracılığı ile bastırıldı. 

Sıhhî propagandanın devlet politikası haline gelişini 1930 Umumî 

Hıfzıssıhha Kanunu’nda görmek mümkündü. Bu Kanunun 280. 

maddesinde şu ifade yer alır;  

 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti sari ve salgın hastalıklardan korunma, 

çocuk büyütme ve sıhhi şartlar dairesinde yaşama gibi sıhhi meseleler halkı 

tenvir için kitap, levha, risale neşreder, sıhhi propaganda müessesatı yapar 

ve konferanslar verdirir ve her nevi sinema filmleri gösterir. Bu gibi 

hizmetler meccanidir. İcabı takdirinde lazım gelen vasıtaları haiz seyyar 

sıhhi propoganda kolları teşkil olunur639. 

 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Bakanlık sağlıkla ilgili 

yayın ve sağlık eğitimi yapmakla da yükümlü kılındı ve bu 

hizmetlerin nelerden ibaret olduğu da aynı kanunun ilgili 

maddelerinde açıklandı. Propaganda hususunda broşürlerden de 

istifade edildi. Bunlar öncelikle bulaşıcı hastalıkla mücadele edilen 

yerlerde halka verildi. Frengi ve zührevi hastalıklar için Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu gereğince tabipler tarafından kendilerine 

müracaat eden hastalara verildi. Propaganda risaleleri Vekaletçe 

bastırıldı. Halkın anlayabileceği şekilde ve muhtelif mevzular üzerine 

yazılan bu kitapçıklar halkevlerine ve vilayetlere parasız olarak 

dağıtıldı. Zührevi hastalıklar 250.000 baskı, analara öğüt 100.000, 
 

639“Umumî Hıfzıssıhha Kanunu”, T.C. Resmi Gazete, S.1489, 6 Mayıs 1930, s. 

8895. 
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çocuk ishali, bit, çiçek 100.000, lekeli humma, trahom, sıhhi müze, 

şarbon 50.000 baskı, sıtma 30.000, kızıl 20.000, karahumma, kızamık, 

çocuk bakımı ve diş sağlığı broşürleri 10.000, kuşpalazı 20.000, köy 

sağlığı 2.000, ve okul sağlığı 1.000 baskı yapıldı. Kızıl hastalığı ve 

koruma çareleri, Kuşpalazı hastalığı nedir? Sıtma öğütleri, Zührevi 

hastalık bağımlılarına nasihatler, trahom hakkında genel bilgiler, 

Annelere nasihat ve karasineklerin zararları isimli olarak yayınlanan 

bu kitaplardan 311.350 tanesi dağıtıldı.  

Halkın ve öğrencilerin ilgi gösterdiği müzelerin sayısı artırıldı. 

İstanbul’da açılan Hıfzıssıhha Müzesi ile bu ihtiyaca cevap verilmek 

istenmiş ise de Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan bu müessese 

birçok vasıtalardan mahrum kalmıştı. 1924 yılından itibaren Vekaletçe 

geliştirmeye çalışıldı. İstanbul Hıfzıssıhha Müzesi bütün bulaşıcı 

hastalıklara ait levhalar ve kullanılan malzemeleri teşhir ettiği gibi 

Vekaletçe yapılan sürekli destekler ile vilayetlerde açılmak istenilen 

Hıfzıssıhha Müzelerine de lazım gelen materyali yetiştirmeye çalıştı. 

1926 yılında Ankara Sıhhat Müdürlüğü dairesinde de küçük ölçekte 

bir müze oluşturuldu. Gerek bu müzelerde mevcut eşyanın bir kısmı 

ve gerekse yeniden ve doğrudan doğruya mevcut programa göre yeni 

getirilen malzemeler ile 1930 yılında Dresden’de açılan büyük 

hıfzıssıhha sergisine özel bir bölüm konularak iştirak edildi640. Ayrıca 

illerdeki özel idareler Vekaletçe teşvik edilerek Ankara, Bursa, 

İstanbul, Ordu, Trabzon, Konya ve Aksaray’da müzeler oluşturuldu. 

 
640 Fridun Frik,Türkiye Cumhuriyetinde Tıp ve Hıfzıssıhha Hareketleri 1923-1938, 

Leverkusen (Almanya), s. 18-23. 



TÜRKİYE’DE SAĞLIK SİSTEMİ VE SALGIN HASTALIKLARLA MÜCADELE  

(1920-1938)  | 327 

 

Tablo 35: İstanbul ve Ankara Hıfzıssıhha Müzelerini Ziyaret Edenlerin 

Sayısı 

 İstanbul Ankara 

1924 46.947 - 

1925 90.119 - 

1926 101.427 17.349 

1927 109.622 10.821 

1928 130.864 12.857 

1929 90.538 19.545 

1930 36.700 15.315 

1931 27.246 - 

1932 85.362 - 

 

Vilayet Hususi İdareleri tarafından Ankara, Aksaray, Bursa, İstanbul, 

Urfa, Ordu, Trabzon, Konya ve Giresun’da kurulan müzelerde de 

sıhhat ile ilgili malzemeler sergilendi. İstanbul Müzesi’nde sergilenen 

malzemelerin önemli bir kısmı Sıhhi Müze Atlası yayınlanarak 1000 

nüsha basıldı. Uzman doktor ve mütehassıslar tarafından Ankara, 

İstanbul radyolarında muhtelif mevzular hakkında düzenli olarak 

konferanslar verildi. Çocuk ölümleri, ana ölümleri, çocuk beslenmesi 

köylerde sıhhi ve içtimai durum, verem gibi mevzular üzerinde 

yapılan anketler vekâletin planlı çalışmalarını kolaylaştırdı. Devam 

eden hastalıklar, sıhhati umumiye idaresi, sıhhi müze atlası, çocuk 

hıfzıssıhhası, çocuk hastalıkları, sivrisinekler, sekiz ders, ameli 

cerrahi, anofeller, elektrikle teşhis, emrazı bevliye, ankilostomyaz ve 

nekatoryaz, ebe kitabı, trahom, hava harbinden korunma, tüberkülin, 

öz dil klavuzu, hava harbi, zehirli gaz kursları, kulak bozuklukları, 

antropometri, köy ebesi mektepleri ve vazifeleri hakkında 27 kitap 

basıldı. Vilayetler tarafından hazırlanarak vekaletçe tahsisat nispetinde 
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16 adet yayınlandı. Bunlar Sinop, Niğde, Kayseri, Kırklareli, 

Zonguldak, Muğla, Konya, Gaziantep, Isparta, Urfa, Çatalca, 

Kastamonu, Ankara, Çankırı, Sivas, Tokat vilayetleri sıhhi 

coğrafyalarını oluşturdu. Bu dönemde çok sayıda tıp alanında 

gazeteler çıkarıldı. 

1936 yılında sıhhî propaganda çalışmalarında yeni düzenlemeye 

gidildi.  Bu konuda 1936 yılında çıkarılan ‘Sıhhat ve İçtimaî 

Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanunu’nun 3. maddesinde 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğinin Merkez Teşkilatı kapsamında 

Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik Umum Müdürlüğü oluşturuldu. 

Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik Umum Müdürlüğü’nün 

teşkilatlanması ise 15. ve 16 maddeler müdürlüğün görevleri ayrıntılı 

bir şekilde belirtildi. Buna göre Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik 

Umum Müdürlüğü’nün görevleri içerisinde, her türlü sıhhî ve içtimaî 

istatistikleri düzenlemek, sıhhî ve içtimaî neşriyat ve propaganda 

yapmak, nüfus, sağlık ve hastalıklara dair bilimsel anketler 

düzenlemek, Vekâlet kütüphanesini ve neşriyat deposunu idare ve 

muhafaza etmek ve Sıhhî müzelerle ilgili işleri düzenlemek ve kontrol 

etmek olarak sıralandı. Aynı kanunun 33. maddesinde ise Sıhhiye 

Vekâleti, gerekli gördüğü yerlerde hastaneler, sanatoryumlar, akıl ve 

sinir hastaneleri, muayene ve tedavi evleri, doğum ve çocuk bakım 

evleri, kuduz tedavi müesseseleri, mesleki eğitim mektep ve yurtları, 

malûllere özel müesseseler, bakteriyoloji laboratuarları, sıhhî müzeler 
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ve propaganda vasıtaları, genel sağlığın korunması için lüzumlu olan 

diğer sıhhî ve içtimai müesseseler açabileceği kararlaştırıldı641.  

Sıhhiye Vekaleti sıhhî propaganda faaliyetlerinin yürütülmesi için 

Sıhhiye Vekâleti bütçesine 1934’te 4000, 1935’te 3840642, 1936’da 

4840643 ve 1937 yılında da 30.500 Lira ödenek ayrıldı644. Bütçede 

ayrılan ödenekler ile  sıhhî propaganda yapılması için kullanıldı. 

Ayrıca kitap, risale bedeli, telif ve tercüme ücretleri, kanun, 

nizamname ve nasihat broşürleri, sıhhî neşriyat ve resim malzemesi 

sağlandı. 1938 yılında propaganda ve neşriyat için 28.000 lira, sıhhî 

müzeler içinde 3.000 lira ayrıldı645.  

3. Tıp Alınında Çıkarılan Gazeteler ve Mecmualar 

 

Bilimin ilerlemesi ve üretilen  bilginin paylaşılmasında gazeteler 

önemli rol oynadı. Bu dönemde tıp alanında çok sayıda gazete 

çıkarıldı;  

- Anadolu Kliniği, Dr. Asıl Atakam, İhsan Aksan ve Şerif Korkut 

tarafından üç ayda bir çıkarılmıştır. 

- Ankara Kliniği, Dr. Ömer Vasfi tarafından Ankara’da 

çıkarılmıştır. 

 
641 Feyza Kurnaz Şahin, “Propaganda ve Sağlık: Cumhuriyet Döneminde Sıhhî 

Propaganda Faaliyetleri ve Halk Sağlığına Etkileri (1923-1945)”, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, 

Ankara, 2017, s. 560. 
642 TBMM Zabıt Ceridesi, D.5, C. 3, 1935, s. 103. 
643 TBMM Zabıt Ceridesi, D.5, C. 11, 1936, s. 99. 
644 TBMM Zabıt Ceridesi, D.5, C. 8, 1937, s. 104-107. 
645 TBMM Zabıt Ceridesi, D.5, C. 25, 1938, s. 106. 
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- Askeri Sıhhiye Mecmuası, Askeri sıhhiye organıdır. İki ayda bir 

çıkarılmıştır. 

- Aylık Tıp Gazetesi, Dr. İhsan Şükrü tarafından ayda bir 

çıkarılmıştır. 

- Çocuk Kliniği, Çocuk cemiyetinin organıdır. Üç ayda bir 

çıkarılmıştır.  

- Deli Frengi Kliniği Arşivi, Dr. Hulusi Behçet ve Cevat Kerim 

tarafından 3 ayda bir çıkarılmıştır. 

- Dirim (Tedavi Notları), Dr. Feridun Friki tarafından ayda bir 

çıkarılmıştır. 

- Diyarbakır Kliniği, Diyarbakır’da iki ayda bir çıkarılmıştır. 

- Etibba Odası Gazetesi, İstanbul Etibba Odasının gazetesi olup iki 

ayda bir çıkarılmıştır. 

- İstanbul Seririyatı, Dr. Mazhar Uzman tarafından ayda bir 

çıkarılmıştır. 

- İzmir Kliniği, İzmir Etıbba Odası organı olup üç ayda bir 

çıkarılmıştır. 

- Klinik, Dr. Tevfik Remzi tarafından çıkarılmıştır. 

- Modern Cerrahi ve Nöroşirurji, DR. Cafer Tayyar tarafından 

çıkarılmıştır. 

- Nöropsikiyatri, Dr. Ahmet Şükrü tarafından çıkarılmıştır. 

- Poliklinik, Dr. Süreyya Kadri ve Ahmet Asım Onur tarafından 

ayda bir çıkarılmıştır. 

- Pratik Doktor, Dr. Nurettin Onur tarafından ayda bir çıkarılmıştır. 

- Tıp Dünyası, Dr. Fahrettin Kerim tarafından ayda bir 

çıkarılmıştır. 
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- Tıp Fakültesi Mecmuası, iki ayda bir çıkarılmıştır. 

- Tedavi Kliniği Laboratuvarı, Dr. Akil Muhtar tarafından üç ayda 

bir çıkarılmıştır. 

- Türk Cerrahi Mecmuası, Cerrahi cemiyetinin organıdır. 

- Türk Oftalmoloji Mecmuası 

- Türk Tıp Cemiyeti Mecmuası, ayda bir çıkarılmıştır. 

- Türk Tıp Tarihi Arşivi, Tıp tarihi enstitüsü organı olup üç ayda 

bir çıkarılmıştır. 

- Türk Üroloji Arşivi, Dr. Fuat Kâmil tarafından çıkarılmıştır. 

- Türk Üroloji Dergisi, Dr. Behçet Sabit tarafından üç ayda bir 

çıkarılmıştır. 

- Sıhhiye Mecmuası, Sıhhat Vekâleti organı olup iki ayda bir 

çıkarılmıştır646. 

4. Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Basılan Tıp Eserleri  (1923-1938) 

 

- Dr. Mazhar Uzman, Akıl Hastalıkları 

- Dr. Nurettin Kâmil Onur, Kalp İlaçları 

- Dr. Fahrettin Kerim Gökay, Ruh Hastalıkları,  

- Dr. İbrahim Zati, Göz Hıfzıssıhhası 

- Dr. Vasfi ve Kazım İsmail Gürkan, Kanser Teşhisi 

- Dr. Kazım İsmail Gürkan, Gureba Hastanesi 

- Dr. Cemil Şerif Baydur, Gençlik Aşısı 

- Dr. Ali Haydar ve Mükerrem Emin, Kulak Boğaz Burun 

Hastalıkları 

- Dr. Hasan Vasıf, Ankilostomias 

 
646 Fridun Frik, age., s. 24-25. 
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- Dr. Rasim Mehmet, Skleroz Lateral Amiotrofik 

- Dr. Fahrettin kerim Gökay, Yorgun Sinirler ve Marazi Aşklar 

- Dr. Neşet Ömer İrdelp, Kalp ve Eviye Emrazi 

- Dr. Neşet Ömer İrdelp, Teneffüs Cihazı 

- Dr. Turgut Nejat, Osteomalasi 

- Dr. Rasim Ali, Kimyayı Filoloji 

- Dr. Sait Cemil, Tıbbi Patoloji Vitaminler 

- Dr. İhsan Arif Derman, Emrazı Bevliye’de Muayene 

- Dr. İhsan Hilmi Alantar, Püerikültür 

- Dr. Ekrem Galip, Kalp Teserruları 

- Dr. Vahdettin Bekir, Vetedi Ceyipler 

- Dr. Tekin, Aşıların Islahı 

- Dr. Süheyl Ünver, Koproloji 

- Dr. Fazıl Şerafettin Bürge, Muhtelif Hastalıklarda Rejim 

- Dr. Hasan Tahsin, Sivas Sıhhi Coğrafyası 

- Dr. Nuri Fehmi Ayberk, Oftalmoloji 

- Dr. Ali Eşref Gürsel, Erkekte Bel Sağukluğu 

- Dr. İbrahim Zati Öget, Grafik 

- Dr. Muhtar, Gözlerimizi Koruyalım 

- Dr. Besim Ömer Akalın, Fenni Velade ve Gebelik Patolojisi 

- Dr. Server Kâmil, Dirim Bilgisi 

- Dr. Kazım İsmail, Teşhisi Cerrahi 

- Dr. Osman Cevdet, Mesaj Usulleri 

- Dr. M. Kemal Öke, Apandisit 

- Dr. Besim Ömer Akalın, Üzümle Tedavi 

- Dr. İhsan Arif Derman, Memleketimizde Goffey Ameliyesi 
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- Dr. Saim Ahmet Erkun, Klinikte Urografi 

- Dr. Refet Ahmet Pek, Sıtma Parazitleri 

- Dr. Nejat Mazlum, Difteri 

- Dr. Besim Ömer Akalın, Gençliği Koruma 

- Dr. Fethi Pulferich, Photometresi ile Tahliller 

- Dr. Kemal Şakir, Salgın Sahaya İltihabı 

- Dr. Sami İhsan, Süt Çocuğu 

- Dr. Süheyl Ünver, Tıp Tarihi Enstitüsü Neşriyatı 

- Vet. Sadık, Mikrop Harbi 

- Dr. Kemal Cenap Berksoy, Fizyoloji 

- Dr. Ekrem Behçet Tezel, Yukarı Teneffüs Yolları Frengisi 

- Dr. Tevfik Halil, Hypopygium 

- Dr. M. Rıza, Anofel Mekulipennis 

- Dr. Refet Ahmet Pek, Sıtma Haberleri 

- Dr. Sami Ahmet, Prostat Dahamesi 

- Dr. Sadrettin Hüsnü Paris, Paris ve Berck Çocuk Hastaneleri 

- Dr. Besim Ömer Akalın, Kızlarımız İçin 

- Dr. Remzi, Frengiden Korunma 

- Dr. Ekrem Behçet Tezel, Kulak Boğaz Hançere Hastalıkları 

- Dr. Sheyl Ünver, Tıp Tarihi Enstitüsü Neşriyatı 

- Dr. Selahi Durusoy ve Fazıl Cengiz, Brucellose 

- Dr. Osman Cevdet Çubukçu, Diyatermi ve Kısa Ondlarla Tedavi 

- Dr. Zekai Tunçman, Kuduz ve Çoğalma Sebepleri 

- Dr. Süreyya Gürdüren, Hipertansiyonsuz Çukurluklu Görme Sini 

Dümuru 

- Dr. Kazım Gürkan, Pratik Cerrahi 



 

334 | Doç. Dr. Metin KOPAR 

 

- Dr. Besim Ömer Akalın, Türk Çocuğu Yaşamalıdır 

- Dr. Saim Dilemre, Adli Tıp 

- Dr. Asım Onur ve İffet Onur, Halk İçin Hekim Öğütleri 

- Dr. Mazhar Uzman, Keyif Veren Zehirler-Liepmann 

- Dr. Naşit Erez, Doğum Ameliyatı 

- Dr. Muhsin Tapınç, Genel Semiologi 

- Dr. Haydar Gaspıralı, Sağıtma Çamurları 

- Dr. Saim Ragıp, Klinik Raparatuvarları 

- Dr. Muzeffer Dilemre, Fizilogi 

- Dr. Cemil Topuzluoğlu, Kanser Bulaşırmı 

- Dr. Nuri Özkaya, Zehirli Gazlar 

- Dr. Rıza Erman, Kaplıca Bilgileri 

- Dr. Lütfü Kardeşoğlu, Merkezi Asabi Sistemi Radiolojik Teşhis 

Tetkikleri 

- Dr. Muhtar Savaşyeri, Andokinoloji ve Oftalmoloji 

- Dr. Ömer Besim Akalın, Veremden Kurtulma Beslenme 

- Dr. Ömer Bican, İrfan Titiz ve Feyzi, Tularemi 

- Dr. Zeki Faik Ünal, Gülhane Higien Dersleri 

- Dr. Nurettin Berkol ve Zeki Seren, Sympaticus Anatomiası 

- Dr. Hulusi Behçet, Frengi Dersleri 

- Dr. Muzaffer Dilemre, Fizioloji 

- Dr. Vefik Vasaf Alkan, Mikrobiyoloji 

- Dr. Süheyl Ünver, Tıp İlmi 

- Dr. Şemsi Mutver, Sut Çocuğu Bakımı 

- Dr. Ali Eşref Gürsel, Uroloji Kitabı 
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- Dr. Kâmil Aygün, Autopsie Section Metodu- Türk Hekimleri 

Yardım ve Dostluk Cemiyeti Albümü 

- Dr. Nuri Fehmi Ayberk, Trahom Mücadele Kılavuzu 

- Dr. Ethem Babacan, Pratik Mikrobiyoloji 

- Dr. Hadi Gediz, Dr. Şükrü Ş. Ansay, Ginekoloji Kitabı 

- Dr. Fikret Yaraman, Emoroit 

- Dr. Cemil Şerif Baydur, Nöroşirürji 

- Dr. Hadi Gediz, Doğum Bilgisi (Stoeckel) 

- Dr. Arif İsmet Çetingil, Kan Hastalıkları 

- Dr. Nimet Taşkıran, Yanık Nedeniyle Uğraşma 

- Dr. Necip Yaşar, Trahom Teşrihi Marazisi 

- Dr. Hikmet Yalçın, Adli Tıp, 2. Kısım 

- Dr Nejat Kulakçı, Kulak Hastalıkları 

- Dr. Necati Kip, Sağır, Körler ve Dilsizler Müessesesi 

- Dr. İbrahim Zati, Öğet, Çocuk Mahkemeleri 

- Dr. Mazlum Boysan ve Nuri Rafet Korur, Harp Gazları ve 

Bunlara Karşı Korunma 

- Dr. Süheyl Ünver, Tıp Tarihi, Cilt I 

- Dr. İhsan Aksan, Hemotolojik Teşhis-Farm 

- Şevket Ortamlı, Vitaminler647. 

 

5. Sağlık Alanında Yapılan Kanunlar ve Düzenlemeler 
 

Ülkemizde sağlık işleri sağlık  işleri devletin görevleri arasında 

sayılmadığı için eskiden beri ne devletin bu işlerde millete karşı olan 

borçları ve ne de halkın umumi sıhhatını muhafaza için gerekli olan 

 
647 Fridun Frik, age., s. 31-32. 
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kaideler ve tespit edilmiş değildi. Tanzimat devrinde ülkede umumi 

ıslahat yapılmasına teşebbüs edildiği zaman bile halkın sağlığını 

muhafaza etmek ve ülkedeki hastalıklardan korumak işleri, devletin 

görevi olduğu düşünülmemiş ve binaenaleyh sıhhat işleri ile uğraşacak 

bir makam oluşturulmamıştı. Oluşturulan Sıhhiye Meclisi ilk sıhhat 

makamı olarak kuruldu. Fakat bu meclis ülkenin mevcut sağlığını 

korumaktan ziyade Avrupa ülkelerini şarktan gelen veya gelmesi 

düşünülen hastalıklardan korumaya çalışmak için kuruldu. Ancak 

ülkenin sağlık işleri üzerinde etkileyici bir rol oynamadı. İlk sağlık 

idaresini teşkil eden kanuni mevzu 1269 tarihli nizamname olup bu 

nizamnama bir İdare-i Tıbbiye-i Mülkiye idaresinin kuruluşunu 

sağlamak oldu. Fakat yapılan bu nizamname hükümleri mali müşkülat 

sebebiyle tatbik edilmeyerek sıhhat işlerinin Mekteb-i Tıbbiye’ye 

bağlı Cemiyet-i Tıbbiye-i Mülkiye tarafından idaresi kararlaştırıldı ve 

bir takım siyasi endişeler ile bu teşekküle lazım olduğu kadar 

ehemmiyet verilmeyerek, bazen faaliyetleri iptal edilerek durum 

meşrutiyetin ilanına kadar bu şekilde devam etti.  Bu meclis Meclis-i 

Umûr-ı Tıbbiye’ye dönüştürüldü. Nihayet 1915 (1331) tarihli 

kanunuyla o zamanki Dahiliye Nezaretine bağlı ve Sıhhiye 

Müdürüyeti Umumiyesi ismini taşıyan bir şekil ile ülkenin sağlığını 

korumak hususunda hissedilen büyük ihtiyaca cevap verilmek 

istenildi. Bununla beraber bu şekillerin devamı sırasında bir, iki 

nizamnameden başka ülkenin sağlığına yarayacak hükümler ve 

bulaşıcı hastalıklarla mücadele işlerinde hükümetin ve halkın 

kendilerine düşen görevleri gösterecek kanunlar düzenlenmedi. Bu 

sırada diğer ülkelerde devlet sıhhiyeciliği, umumi hıfzıssıhha işlerile 
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uğraşarak doğumu artırmak ve ölümleri azaltmak hedeflerini 

gerçekleştirmek için birçok tesis, teşekkül ve kanunlar ve 

nizamnameler büyük adımlar ile yapıldı. Hükümet sisteminde görülen 

büyük eksikliğin ortadan kaldırılmasına doğru atılan ilk adım 1920 

yılında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti’nin kurulması ile başladı. 

Cumhuriyetin ilanı ile sağlık alanında yeniden düzenlemeye gidildi ve 

birçok düzenleme gerçekleştirildi. Çıkarılan kanunlar, hedefleri hepsi 

bir olduğu halde konuları itibarı ile birkaç gruba ayrıldı; Doğrudan 

doğruya umumi hıfzıssıhha işlerine, sari ve içtimai hastalıklar ile 

mücadeleye mahsus kanun ve nizamnameler, Tababet ve Şubeleri 

sanatlarının icrasına ait kanun ve nizamnameler ve Yardımcı kanun ve 

Düzen nizamnameler olmak üzere üç gruba ayrıldı648. 

5.1. Doğrudan Doğruya Umumi Hıfzıssıhha İşleri, Sari ve 

İçtimai Hastalıklar ile Mücadeleye Mahsus Kanunlar ve 

Nizamnameler 

Birinci gruba ait kanunlardan en önemlisi Hıfzıssıhha Kanunu’dur. 6 

Mayıs 1930 tarihinde çıkarılan ve altı ay sonra yürürlüğe giren bu 

kanun 15 babı ve 309 maddeye sahip olup sırası ile devlete ait sıhhat 

işleri vazifelerini ve mercileri, hususi idareler ile belediyelerin sıhhi 

işlerindeki mecburiyetlerini ve muhtelif sıhhi teşkilatı tespit ve tayin 

etmektedir. Bu kanunla teşekkül eden Yüksek Sıhhat Şurası’na ait 

görevlerde özel bir bölümde gösterilmiştir. Bundan sonra dışarıdan 

gelecek ve ülkeye girebilecek hastalıklar ve içeride çıkan sari 

 
648 BCA, 30.18.1/176.218.11. 
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hastalıklarla mücadele işleri bütün teferruatı ile tayin edilmiş olup bu 

kısımlar 1914 yılında yayınlanmış olan ve ülkemizde ilk olarak sari 

hastalıkların ihbarını mecburi kılan nizamnameyi ilga etmiş ve onun 

yerine daha vasi ve şümullü fenni hükümler koymuştur. Zührevi 

hastalıklar ile mücadeleye mahsus fasıllar en yeni esaslar üzerine 

tertip edilmiştir ki bu esaslara göre 1921 tarihinde meriyet mevkiine 

geçen Frengi Mücadele Kanunu ilga edilmiş ve onun yerine yalnız 

frenginin değil diğer zührevi hastalıklar için de tedavi mecburiyeti 

koymuştur. Bunun yanında ülkemizde il olarak verem ve trahom 

hastalıkları ile mücadele işleri Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile devlet 

işleri arasına girmiş ve kanuni bir şekil almıştır. Gerek bu fasıllarda ve 

gerekse muhacirine ait işlere ve gemiler vesaire nakil vasıtaları 

hıfzıssıhhasına ait hükümler ile amele ve çocuk hıfzıssıhhası ve 

ölülerin defni ve nakli, maden suları ve kaplıcalar, yiyecek ve içecek, 

kullanılacak maddeler ve umumiyetle şehir ve kasabalar hıfzıssıhhası 

yani su, lağım ve mesken işlerine, gayri sıhhi müesseselere sıhhi 

istatistik ve vesaire ait kısımlar da şimdiye kadar ülkemizde henüz 

telafi edilmemiş bir takım sıhhi ve içtimai meseleleri en yeni 

düşüncelere ve en ilmi esaslara göre düzenlenen bu kanun hükümetin 

ve halkın umumi sıhhat işlerindeki vazife ve haklarını tamamıyla ve 

gayet açık olarak düzenlenmiştir649. 

Sıtma Mücadele Kanunu 

Ülkemizin hemen hemen her tarafında asırlardan beri yerleşip kalmış 

olan sıtma hastalığı halkın sağlığını, çalışma kudretini ve hatta üreme 

 
649 BCA, 030.10. 176.218.11, elf. 9. 
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kabiliyetini kıran önemli hastalıklardan biri olmakla beraber hastalığı 

önleme konusunda gerekli tedbirleri almamıştı. Cumhuriyetin ilanını 

takiben ilk işlerden birisi bu salgın hastalıklar ile mücadele etmekti. 

Bu konuda 1924 yılında sıtma ile mücadele konusunda çalışmalar 

başladı. 1926 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Sıtma 

Mücadele Kanunu çıkarıldı650. 839 sayılı bu yasa Cumhuriyet 

tarihinde sıtma savaşını yönlendirilmesi için çıkarılmış kapsamlı 

yasaların ilkini oluşturdu.  

Sıtma Mücadelesi Kanunu, özünde sıtma ile mücadele yöntemi, tespiti 

ve bunları uygulamadaki yükümlülükler ve cezaları kapsadı. Yasa 21 

maddeden meydana geldi. 1, 2 ve 3. maddesi sıtma teşkilatının 

kurulması, devletin bu mücadelede ki yeri ve parasız kinin dağıtılması 

ile ilgili düzenlemeydi. 4 ve 5. maddeler bataklıkların ıslah edilmesi 

ve sivrisinekler ile mücadele, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 maddeler sivrisinek 

üreme yerleri olan bataklıkların ve sulak olan bölgelerin ıslahı, 13. 

madde ıslahı uzun sürecek olan bölgelerin etrafında üç kilometreye 

yakın yerleşim yerlerinin sıtmanın olmadığı bölgelere taşınılması ve 

bu kişilere devletin ev, arazi gibi bazı yardımların yapılmasını içerdi. 

14, 15, 16. maddeler harcamaları kapsadı. 17, 18, 19. maddeler alınan 

tedbirlere uymayanlara karşı alınan cezaları içerdi. Yasanın resmî 

gazetede yayınlanması, hükümetin bu yasayı uygulamakla 

görevlendirilmesi ise 20 ve 21 maddelerde yer aldı651. Çıkarılan bu 

kanunlar doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda sıtmanın 

 
650 BCA, 030.10. 176.212.11, elf. 6-9. 
651 Erdem Aydın, “Türkiye’de Sıtma Mücadelesi”, III. Tıp Tarih Kongresi, İstanbul, 

20-23 Eylül 1993, s. 304-305. 
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oluşabileceği membalardan, bataklıklardan sivrisinekleri arındırmak 

ve bataklıklar kurutulması noktasında önemli çalışmalar 

gerçekleştirildi.  

Su Kanunu 

Şehir ve kasabalar sağlığında en önemli unsurlardan biri su oldu. Bu 

dönemde mevcut yerleşim yerlerinin su ihtiyacı karşılanmaya çalışıldı 

ve bu suyun her türlü hastalıklardan arındırılması noktasında büyük 

bir çaba sarf edildi.  Su konusunda belediyeler yetkili kılındı ve halkın 

temiz bir suya kavuşması için büyük başarı sağlandı. 1926 yılında Su 

Kanunu çıkarıldı ve çıkarılan bu kanun doğrultusunda çalışmalar 

yapıldı. 

Uyuşturucu Maddeler Kanunu 

Afyon, morfin ve kokain gibi uyuşturucu maddelere müptela olan 

kişilerin bu maddeleri kullanımları ve bu kütü alışkanlıklara 

yenilerinin katılımının engellenmesi önlemek amacıyla 1928 yılında 

Uyuşturucu Maddeler Kanunu çıkarıldı. Bu kanun ile bu zararlı 

maddelerin ülkeye girişinin yasaklanması ve satışının yapılmaması 

noktasında tedbirler alındı. Bu konuda 1912 Lahey ve 1926 tarihli 

Cenevre ve 1931 tarihli Cenevre Mukaveleleri de kabul edilerek, 

yapılan bu anlaşmalar doğrultusunda 24 Haziran 1933 tarihinde kabul 

edilen Uyuşturucu Maddeler Murakabesine Dair Kanun ile bu kötü 

alışkanlıklara karşı denetim sistemi çok sıkı ve sağlam bir şekle ortaya 

konuldu. 
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Hudut ve Sahiller Sıhhat işlerine ait talimatname, evlenme, 

muayenesine dair kanun, gemilerde yolcuların sıhhat ve selametini 

temin eden vasıtalara ait nizamname, gayri sıhhi müesseselere dair 

nizamname, frengi tedavi talimatname, sıtma mücadele talimatnamesi, 

trahom, frengi, verem mücadele talimatnameleri, zehirli ve müessir 

maddelerin muhafazasına mahsus talimatname, ayrıca bunlardan 

başka umumiyetle sıhhat teşkilatının görevlerine ait talimatname ve 

bulaşıcı hastalıklarla yiyecek, içilecek ve kullanılacak maddeler ve 

amele hıfzıssıhhasına ait nizamnamelerin yapılması tamamlanmakta 

olup bu konuda çalışmalar hızlı bir şekilde devam etti652. 

5.2. Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun ve 

Nizamnameler 

 

Osmanlı döneminde sıhhi meslekler Cumhuriyet idaresine kadar bir 

zapt ve rapt altında değildi. Muayyen kaidelerle ve kanun hükümleri 

ile bunların hakları ve görevleri belirlenmemişti. Gerek tabiplik ve 

gerekse eczacılık için otuz, kırk yıl önce yapılmış birtakım kanunlar 

mevcuttu. Mevcut bu kanunlar o dönemin şartlarını yerine getirecek 

koşullarda değildi. Hatta eczacılık hakkındaki nizamname garip bir 

zihniyet ile yalnız İstanbul şehrine mahsus olarak tertip olunmuştu. 

Bundan dolayı halkın sıhhati ile ilgili alakadar olan bu meslekler için 

gelen kanunları ve nizamları çok yeni kurallara göre düzenlemek 

gerekiyordu. Bu düşünceler ile düzenlenen bu kanunlar ve nizamları 

hem tababet ve şubeleri meslekleri erbabının sanat icra eylerken, yani 

halk ile temas ederken ne gibi kurallara riayet etmeleri lazım geldiği 

 
652 BCA, 030.10.1/176.218.11, elf. 11-12. 
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tespit edildi. Halkın sıhhatine hizmet etmiş bu büyük ilim kütlesinin 

layik olduğu mevkii kazanması sağlanarak, bu mesleklerin inkişafına 

yardım edildi. Bu gruba ait kanunlar çıkarıldı.  

Tababet ve Şubeleri Sanatlarının İcrasına Dair Kanun  

1927 yılında çıkarılan bu kanun Türk Tıp ilminin temeli hükmünde 

olup Türk tıbbının milli bir şekle koymuş ve tabiplerin hak ve 

salahiyetlerini ve mecburiyetlerini ve bilhassa ihtisas usullerini bu 

kanun tayin etti. Bu kanun ile ortaya çıkarılan Etibba Odaları Türk Tıp 

tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Bu odaların mesleki 

yardımlaşma ve meslek adap ve haysiyetinin bilinmesine ve 

tanınmasına olan hizmetleri çok büyük ve zaman geçtikçe bunların tıp 

hayatındaki tesirleri daha bariz bir şekil alacaktı. Bu kanunda diş 

tabipleri, dişçiler ve ebeler gibi muhtelif meslek erbabının durumları 

da tespit olundu.  

Eczacılar, Eczaneler ve Ecza Ticarethaneleri Kanunu 

1926 yılında çıkarılan bu kanun ile eczaneler adeti belirlendi ve bu 

suretle halkın ve eczacılığın hayati menfaatleri temin olunmaya 

çalışıldı. Bu şekilde eczacılık eski şekildeki gayri meşru rekabet 

tesirinden kurtularak inkişaf etmek imkânı buldu. Bu itibarla 

kanundan en büyük fayda temin eden yine umumi sıhhat kesimini 

oluşturdu. Eskiden beri hiçbir kayda ve bir yaptırıma tabi olmayan 

ecza ticarethaneleri de hususi bir kanun ile düzenlemeye tabi 

tutularak, ticarethanelerin behamal bir eczacının idaresinde bulunması 
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bu kanun sayesinde temin olunarak tıbbi ve kimyevi maddelerin 

yetkisi olmayanların elinde kalmasına imkân sağlandı653.  

Laboratuvar Kanunu 

Tıbbi tahlil yapan Kimya ve Bakteriyoloji Laboratuvarları açılması ve 

dahili tertipleri de 1928 tarihli ve (Kimyevi ve Bakteriyoloji tahliller 

yapılan ve çeşitli teamüller aranılan Laboratuvar Kanunu) ismindeki 

bu kanun ile bazı kayıt ve şartlara tabi tutuldu. Halkın menfaati ve 

sıhhatini korumak maksadı ile denetlenmesi sağlandı. Bu zümreden 

olmak üzere rontken, radyum ve elektrikle tedaviye mahsus 

müesseselerin de aynı şekilde denetlenmesini temin eden bir kanun 

hazırlandı. 

Hususi Hastaneler Kanunu 

Para ile hasta kabul ederek tedavi alan hususi müesseseler hakkında 

çıkarılan ve çok miktarda eksiklikleri bulunması bu dönemde yeni bir 

kanun çıkarılmasını zorunlu kılmıştı. Bu amaçla müesseselerin 

açılması, çalışması ve halka karşı zorunlu olan görevlerini gösteren bir 

kanun tanzim edildi. 1933 yılında yürürlüğe giren bu kanun büyük bir 

eksikliği giderdi. Bu gruba dahil olan kanunların uygulamasını 

kolaylaştırmak ve birtakım hükümlerini daha açık surette tespit etmek 

üzere nizamname ve talimatnameler çıkarıldı. Çıkarılan bu 

talimatnameler; Tabiplerin İhtisas Vesikaları Hakkındaki Nizamname, 

Etibba Odaları Nizamnamesi, Eczaneler Nizamnamesi, Laboratuvarlar 

Talimatnamesi, Hususi Hastaneler Talimatnamesi oldu.  

 
653 BCA, 030.10.1/176.218.11, elf. 13-14. 
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5.3. Yardımcı Kanunlar 

Bu gruba dahil olan Kanunlar mevzuları itibarı ile doğrudan doğruya 

hıfzıssıhha işlerine veya sari ve içtimaı hastalıklarla mücadeleye dair 

hükümleri ihtiva etmemekle beraber yine aynı işlere ait faaliyeti 

kolaylaştırmak üzere tanzim edilmiş oldukları yönüyle Vekaletin 

umumi mesaisine büyük yardımları görüldü. 

Rüsumu Sıhhiye Kanunu 

Hudut ve sahil sıhhiye işlerine dair olup gemilerden alınacak resimleri 

vesaireyi içerdi. Halka ucuz fiyatla ve satmak üzere belli bir sermaye 

koyarak kinin tedariki bu kanun sayesinde yapıldı. Vekaletçe tedarik 

edilen kinin daha önce yapılmış olan bir sözleşme gereğince Ziraat 

Bankası vasıtasıyla satıldı.  

Türk Kodeksi Kanunu 

Eczanelerde ve ecza ticarethanelerinde bütün tıbbi eczaların istihsar 

tarzlarını, evsafını tayin etmek ve bunların safiyetini temin etmek ve 

muayene usullerini tespit eylemek, ayrıca eczacılık işlerinde bir rehber 

vazifesini görmek üzere bir kodeks tertibini ve bunun için bir heyet 

teşkilini amir bulunmaktaydı. Bu kanunun nazarı dikkate aldığı 

komisyon teşkil edilerek görevini bitirmiş ve tertip ettiği Birinci Türk 

Kodeksi neşr edilerek 1930 yılından beri yürürlüğe girdi. Bu kodeksin 

tertibinden önce yabancı kodeksleri mamulubih olmakta idi. Her beş 

yılda bir kodeksin yeniden tetkiki yine bu kanunun hükümlerinden 

olmakla 1933 yılında yeniden bir komisyon teşkil edilerek Kodeksin 
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eksikleri tamamlanarak veya yeniden ortaya çıkan ilaçlar ve bunların 

yeni hazırlanan çeşitleri ilave edildi. 

Tabiplerin Sıtma Stajı Kanunu 

Sıtma mücadelesinin başarılı olunmasında en büyük etken olan 

mücadele eden memurların ve bilhassa tabiplerin bu hususta bilgi ve 

birikime sahip olmaları zaruri olduğundan mücadele kanunu ile 

beraber fakülteden mezun olan Askeri ve Mülki bütün tabiplerin 

Sıhhat ve İçtimaı Muavenet Vekaleti’nce tesis edilecek müesseselerde 

sıtma stajı görmeleri mecburiyeti konuldu. Kanunun 

yayınlanmasından sonra bu kanunun tatbikini kolaylaştırmak ve hem 

de sıtma vesaire mahalli hastalıklar hakkında tatbikatta bulunmak 

üzere Adana’da bir (Sıtma Enstitüsü) açıldı ve bu müessesede her yıl 

altı hafta devam etmek üzere tabipler için   kurslar verildi. Adana 

Sıtma Enstitüsü’nde tabiplerin staj yapılması sağlandı654.  

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Kanunu 

Mevcut teşkilattan ve görevlerinden bahsedilen Hıfzıssıhha 

müessesesinin teşekkülü ve idaresini ihtiva eden bir kanun çıkarıldı. 

İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu 

Tıbbi müstahzarların son zamanlarda iktisap ettiği ehemmiyet 

sebebiyle bir kısım hazır ilaçların serbest bırakılması ve hiçbir şarta ve 

kayda tabi olmadan ülke dahilinde üretimi veya dışarıdan ülkeye 

getirilmesi zararlı görüldüğünden bunların dışarıdan yapılan ve 

 
654 BCA, 030.10.1/176.218.11, elf. 16-17. 
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hariçten gelen bütün çeşitleri bu kanun ile hususi bir izne tabi tutuldu 

ve bu suretle benzerleri ve şifalı tesirleri tasdik edilmeden hiçbir hazır 

ilacın ticaret alemine yayılması imkânı kalmadı.  

Umur-ı Sıhhiye Bütçeler ve Memurini Sıhhiye Hakkında Kanun 

Hususi kanunlar ile Vilayet İdaresi Hususiyetlerine verilen sıhhi 

görevler için her vilayet kendi bütçesinde belli bir ödenek ayırarak bu 

görevleri yerine getirmek ise de bu iş için harcanacak paranın 

toplanmasında birtakım sorunlar yaşandı. Ayrıca vilayet ve 

belediyelerce kendi hususi teşkilatı sıhhiyeleri için istihdam edecekleri 

tabip, küçük sağlık memurlarını her zaman oldukça bulmak ve tayin 

etmek ve bunlardan azami surette yararlanmak oldukça zordu. 

Vilayetler sıhhi işlerin nelerden ibaret olduğu nelerden ibaret 

olduğunu ve bunların ne suretle ifa edileceği hakkında hükümleri 

ihtiva eden ve sıhhat memurlarının bütününü tayin ve tebdilleri 

salahiyetini Sıhhat Vekaleti’ne veren bu kanun ve buna ait 

talimatname sayesinde hem sıhhi işlerde belli bir düzen temin 

olunmuş ve hem de ihtiyaç görülen yerlere yeni memurlar atandı.  

Tabiplerin Mecburi Hizmet Kanunu 

Sıhhat Vekaletinin gerek bütün teşkilatında ve gerekse müesseselerle 

mücadele işlerinde en ziyade maruz olduğu zorluklar karşısında yeterli 

miktarda tabip bulabilmek meselesiydi. Tıp fakültesinden yetişen 

tabip miktarı yeterli değildi. Bu tabiplerden bir kısmı devlet 

hizmetlerine talip olmadıkları için sıhhat teşkilatının iyi bir şekilde 

görev vermesi mümkün değildi. 1923 yılında okuldan çıkan her 
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tabibin iki yıl müddetle devlet hastanesinde ve bilhassa Hükümet 

Tabipliği’nde mecburi hizmet yapacağını emreden kanunun çıkmasını 

müteakip tabip eksikliği önemli ölçüde giderildi. Ayrıca bütün 

masrafları hükümetçe karşılanan tıp öğrencilerine ait yurdun açılması 

ve bu yurtlarda yetiştirilen genç tabipler üç yıllığına mecburi hizmete 

tabi tutuldu. Ancak 1933 yılında çıkarılan yeni bir kanun ile bir kısım 

tabiplerin mecburi hizmetleri kaldırılarak yalnızca öğrenci yurtlarında 

kalan tabiplere getirildi655. 

  

 
655 BCA, 030.10.1/176.218.11, elf. 18-19. 
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SONUÇ 

 

Milli Mücadele yıllarında insan sağlığının korunması konusundan ağır 

bir enkaz devr alınmıştı. Ülkenin sağlık sorunlarını çözmek, sağlık 

örgütünü kurmak ve geliştirmek, bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 

savaşmak ve koruyucu önlemler almak öncelikli konular arasında yer 

aldı. Sağlık meselesinde görev yapacak doktor ve yardımcı personel 

açığını kapatmak ve kadın hekim yetiştirmek, yasa ve kararnameleri 

çıkarıp tüzükler hazırlamak gerekti. Çocuk ölümlerini azaltmak, yurt 

dışından gelebilecek hastalıklara karşı önlem almak, kurumlar 

arasında işbirliği sağlamak yapılması gereken problemler olarak 

sıralandı. Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti ile sağlık 

hizmetleri, çağdaş toplumlarda olduğu gibi, bağımsız bir bakanlık 

bünyesinde teşkilatlandı. Sağlık hizmetlerinin, birinci derecede bir 

devlet görevi olduğu kabul edildi.  

1920-1938 arasında sağlık alanında önemli gelişmeler kaydedildi. 

Çıkarılan kanunlar bugünkü sağlık hizmetlerinin de temelini 

oluşturacak şekilde ileri görüşlülükle hazırlandı. İllerde il sağlık 

müdürlükleri, ilçelerde hükümet tabiplikleri kurulması, tedaviden çok 

birinci basamağı oluşturan koruyucu hekimlik anlayışının ön plana 

çıkaran düzenlemeler hep bu dönemde gerçekleştirildi. 1930 yılında 

çıkarılan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu tüm sağlık politikalarını 

kapsayan önemli bir düzenleme oldu. Merkez ve taşra örgütü 

geliştirildi. Sağlık personel açığı kapatılmaya çalışıldı. Uzman 

hekimler aracılığı yurdun en ucra köşesine  kadar sağlık hizmetleri 

götürüldü. Bulaşıcı hastalık ve salgınlara karşı gerekli tedbirler 
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alınarak, çocuk ölümlerinin azaltılması için doğumevleri ve çocuk 

bakımevlerinin sayısı arttırıldı. Koruyucu hekimlik geliştirilerek, 

gerekli tedavi kurumları açıldı. Sağlıkla ilgili her alanda devletin 

denetimi sağlanarak gerekli yasalar çıkarıldı. Devlet sağlık kurumları 

ile diğer sağlık kuruluşarı arasında işbirliği sağlanmaya çalışıldı. Aşı 

üretimi ve bilimsel araştırmalarda birlik sağlamak üzere Merkez 

Hıfzıssıhha Kurumu oluşturuldu. Halk sağlığı konusunda 

bilgilendirmeler yapılarak, ulusal tıp kongreleri toplandı. Uluslararası 

işbirliğine önem verildi. Halkın sağlığının korunması için kanunlarda 

yer alan hükümler ile geleceğe yatırım yapıldı ve halka ücretsiz tedavi 

imkanları sunuldu. Sağlık hizmetlerinin bütün vatandaşlara eşit bir 

mesafade uygulamasına geçildi. Koruyucu sağlık hizmetleri 

konusunda büyük bir mesafe alındı. Ülke sağlığını büyük ölçüde 

tehdit eden sıtma, trahom, frengi, verem gibi sosyal hastalıklarla savaş 

için özel olarak kurulan koruyucu sağlık ekip hizmetleri ile köylere 

ebe ve sağlık memurlarının hizmetleri dışında, bilhassa nüfus 

çoğunluğumuzun yaşadığı kırsal bölgelere sağlık hizmetleri 

ulaştırılmaya çalışıldı.  

Cumhuriyetin ilk onbeş yılında üretilen hizmetlerin en önemlileri 

arasında; ihtiyaç duyulan kanun ve nizamnameler çıkartıldı. Merkez 

Hıfzıssıhha Müessesesi’nin kurulması (aşı, serum, antijen üretimi, 

farmosötiklerin kontrolü), Tıbbi  İçtimai Yardım İşlerinin 

Organizasyonu gerçekleştirildi. Ankara, Erzurum, Diyarbakır, Sivas, 

İstanbul’da Numune, İstanbul ve İzmir’de Bulaşıcı Salgın Hastalıklar 

ve İstanbul, Manisa  ve Elazığ’da Ruh ve Sinir Hastaneleri açıldı. 
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Toplam 9 adet Doğum ve Çocuk Bakımevi hizmete girdi. Toplam 170 

adet muayene ve tedavi evi (5 yataklı) açıldı. 1937 yılı itibariyle 

toplam 2.566 yatak kapasiteli olan 54 adet Hususi hastanenin hizmete 

girmesi sağlandı. 

Sağlık hizmetlerinde başarının vazgeçilmez koşullarından birisi olan 

yeterli sayı ve nitelikte personel bulunması çabası içerisine girildi. 

Cumhuriyetin kuruluşunda 554 doktor, 169 eczacı, 560 sıhhat 

memuru, 136 ebe ve 4 hemşire görev yaptı. Yeterli sayıda uzman 

yetiştirilmesi hususunda büyük bir çaba gösterilerek, 1937 yılında 

1.391 doktor, 137 eczacı, 1.497 sıhhat memuru, 486 ebe ve 356  

hemşire hizmet sağladı. 1923-1938 tarihleri arasında devlet hastane ve 

dispanserlerinin sayısı 397, yatak adedi de 10,192’ye yükseldi. 

Yapımına başlanılan 290 yataklı 9 hastanenin inşası devam ederken, 

370 yataklı 6 hastanenin de temelleri atıldı ve 385 yataklı iki 

hastanenin projeleri çizildi. 1923 yılında; kurum sayısı 86, hasta 

yatağı sayısı 6.437, bir yatağa düşen nüfus 1.920, 10.000 nüfusa düşen 

yatak sayısı 5.1 olurken 1925 yılında; kurum sayısı 167, hasta yatağı 

sayısı 9.561, bir yatağa düşen nüfus 1.360, 10.000 nüfusa düşen yatak 

sayısı 7.3’e yükseldi. 1930 yılında kurum sayısı182, hasta yatağı 

sayısı 11.398, bir yatağa düşen nüfus 1.260, 10.000 nüfusa düşen 

yatak sayısı 7.8 olurken, 1940 yılında kurum sayısının 198, hasta 

yatağı sayısı 14.383, bir yatağa düşen nüfus 1.240, 10.000 nüfusa 

düşen yatak sayısı 8’e ulaştı. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi 

ve Devlet bütçesinden aldığı pay her geçen yıl artırıldı. 1923 yılında; 

137.333.000 TL’lik toplam konsolide bütçe içinde Sağlık Bakanlığı 
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3.038.000 TL’lık payı ile %2.21’lik orana, 1925 yılında; 183.932.000 

TL’lik toplam konsolide bütçe içinde Sağlık Bakanlığı 4.860.000 

TL’lık payı ile %2.64’lük orana sahipti. 1930 yılında; 222.646.000 

TL’lik toplam konsolide bütçe içinde Sağlık Bakanlığı 4.502.000 

TL’lık payı ile %2.02 olurken, 1940 yılında; 268.476.000 TL’lik 

toplam konsolide bütçe içinde Sağlık Bakanlığı 8.185.000 TL’lık payı 

ile %3.05’lik orana yükseltildi. 

1923’deki en önemli sorunlardan birisi bulaşıcı ve salgın hastalıklar 

ile mücadele oldu. Çiçek, tifüs, trahom, sıtma, verem, frengi o yılların 

en çok yakalanılan ve en çok öldüren hastalıkları arasında yer aldı. 

Bulaşıcı ve salgın hastalıklara yönelik olarak, o yıllarda yoğun 

mücadele programları geliştirildi. Alınan kararlar titizlikle 

uygulanmaya çalışıldı Mustafa Kemal’in 1 Mart 1922 tarihinde; 

‘memleketimizin sıhhatini korumak ve takviye etmek, ölümü azaltmak, 

nüfusu çoğaltmak, bulaşıcı ve salgın hastalıkların tahribine karış 

koymak ve bu suretle millet fertlerinin dinç ve çalışmaya kabiliyetli 

sıhhatli vücutlar halinde yetişmesini temin etmeliyiz’ sözleri ile 

sağlıklı bir toplum yetiştirmenin önemine vurgu yaptı. 

Bu dönemde salgın hastalıklar ile büyük mücadele verildi. Büyük 

zorluklara rağmen önemli başarılar elde edildi. Çiçek hastalığına 1925 

yılında yakalanma hızı yüzbinde 3.8 (tespit edilen vaka sayısı 483), 

ölüm hızı %14.3, hastalananlardan tespit edilen ölüm sayısı 69 olarak 

gerçekleşti. Tespit edilen vaka sayısı 1935 yılında 128 (yüz bin de 0.5) 

oldu. Tifüs hastalığı; 1925 yılında yüzbinde 2.5 görülme hızına sahip 

iken (tespit edilen vaka sayısı 333), %7.8’lik bir ölüm hızına sahipti. 
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(hastalananlardan tespit edilen ölüm sayısı 26). Tespit edilen vaka 

sayısı 1935 yılında 420 olarak (yüzbinde 2.7) gerçekleşti. Trahom 

hastalığında; 1925 yılında yeni tespit edilen vaka sayısı 2.067 iken, 

1930 yılında 54.326 oldu.  

Sıtma ile mücadele, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren yapıldı. 

Birinci Dünya Savaşı’nda yapılan kan muayenelerinde; Samsun 

Bölgesi’nde %70, Ordu Bölgesi’nde %50, Toros Tünelleri’nde çalışan 

işçilerde %50, Söke Bölgesi’nde %44, İstiklal Savaşı’nda askerlerimiz 

arasında %40 sıklığında sıtmalı bulundu. 1921 yılında Dr. Hayri Bey 

tarafından düzenlenen bir raporda o günlerde nüfusu 200.000 olarak 

tahmin edilen Antalya’da sıtma vakasının 172.000’e yaklaştığı, 

Kızılay kuruluşlarına başvuran hastaların %70’inde sıtma tespit 

edildiği belirtildi. 1925 yılında Ankara’da toplanan Birinci Milli Türk 

Tıp Kongresi’nin önemli konulardan birisini teşkil eden sıtma ile 

mücadele ile ilgili olarak 1926 yılında 839 sayılı Kanun çıkarıldı. 

Verem hastalığına yakalanma hızı yüzbinde, 1930’da 9000, 1940’da 

2.500 olarak gerçekleşti. 1940 yılında muayene edilen kanunlara göre 

sıtmalı oranı  %11’e kadar düşürüldü. 

Çocuk ölümlerinin azaltılması konusunda önemli başarılar sağlandı. 

İlk olarak sağlıklı bir doğumun yaptırılması, doğumdan sonra bebeğe 

en iyi şekilde bakılması gibi basit ölüm nedenlerini ortadan kaldırmak 

için tedbirler alınmaya çalışıldı. Bu bağlamda nüfusunun arttırılması, 

sağlıklı doğum, çocuk bakımı ve hastalıklardan korunma konusu, dev-

letin odaklandığı ve üzerine politika geliştirdiği temel konuların 

başında yer aldı. Çocuk sağlığı alanında uzmanlaşma veya tıp 
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alanındaki gelişmeleri takip etmek amacıyla yurt dışına hekimler 

gönderildi.  Anne ve çocuğun takibini sağlamak amacıyla 

dispanserler, süt çocukları muayene ve tedavi evleri kuruldu. 

Karantina mekanları oluşturuldu. Sağlık hizmetleri, geniş bölgede tek 

amaçlı hizmet, dikey örgütlenme modeli ile yürütüldü. Yapılan 

düzenlemeler ile koruyucu hekimlik kavramı geliştirildi. Yerel 

yönetimlerin hastane açmaları teşvik edildi. Koruyucu sağlık 

hizmetlerinde çalışan hekimlerin maaşları artırıldı, ancak serbest 

çalışmaları yasaklandı. Türkiye’nin değişik yerlerde numune 

hastaneleri açıldı. Bunun yanında çok önemli kanuni düzenlemeler 

yapıldı. 1920 tarih ve 38 sayılı Tababet-i Adliye Kanunu,  1927 tarih 

ve 992 sayılı Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu, 1928 

tarih ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatların Tarz-ı İcrasına Dair 

Kanun, 1928 tarih ve 1962 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar 

Kanunu, 1930 tarih 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1936 

tarih ve 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Teşkilat ve 

Memurin Kanunu, 1937 tarih ve 3153 sayılı Radyoloji Radyum ve 

Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında 

kanunlar çıkarıldı. 
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Vatan dediğimiz  toprak  parçası  onun  sağlam bünyesi ile korunur, mamur ve 
mesut  olur.  Devlet  dediğimiz teşkilâtın gücü, onun küçük varlığının istikbale 
namzet  kuvvet ve kudretine dayanır. Bu gücün en önemli unsurlarından birisi 
insan   sağlığıdır.   Cumhuriyet  ile  birlikte  her  türlü  alanda  bir  bütün  olarak 
toplumsal  bir  devrim  yaşanmıştır. Ankara’da kurulan Meclis’te oluşturulan ilk 
hükümette  bir  Sağlık  ve  Sosyal  Yardım  Bakanlığı’nın  olması,  yeni dönemin 
sağlık   sistemine   verdiği   önemin  bir  göstergesi  olmuştur.  Ülkedeki  sağlık 
hizmeti,   milli   bir   görev   olarak  tanımlanmış,  Türk  vatandaşının  sağlığı  ve 
sağlamlığı   her   zaman,   üzerinde   dikkatle   durulacak   milli   mesele   olarak 
görülmüştür. Milletimizin sağlığının korunması, ölümlerin azaltılması, bulaşıcı 
ve  salgın  hastalıkların  etkisiz  hale  getirilmesi,  bu  suretle milletin fertlerinin 
dinç  ve  çalışmaya  kabiliyetli  bir  halde  sıhhatli  vücutlar  olarak yetiştirilmesi 
temel  bir  felsefe  olarak  kabul  edilmiştir.  Bu çalışma Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşundan     itibaren     sağlık    hizmetlerinin    yaygınlaşması    hususunda 
uygulanan   sağlık   politikalarının   yanında,   veba,   sıtma,   tifo,  çiçek,  kolera, 
difteri,   kızıl,   dizanteri,   verem   gibi   hastalıklar   ile   başa   çıkma  stratejileri, 
geçmiş  salgınların  neden,  kontrol ve sonuçları gibi sorulara cevap olabilecek 
niteliktedir.
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