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Öz 

 Cumhuriyet öncesinde meydana gelen savaşlar ve yaşanan sosyo-

ekonomik gelişmeler diğer alanlarda olduğu gibi sağlık politikalarının 

belirlenmesinde etkili olmuştu. Bu dönemde Anadolu’daki salgın hastalıklar, 

ordunun sağlığını tehdit edecek boyutlardaydı. Milli Mücadele sırasında 

işgale uğrayan yerlerde nüfusun azalması, halkın perişan bir hale düşerek göç 

etmesi, bulaşıcı hastalıkların yayılmasının yanında büyük ekonomik ve 

sosyal sorunların yaşanmasına yol açmıştı. Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte 

hükümet, sağlık meselesini millî bir dava olarak ele almış ve politikasını da; 

millî sağlık örgütünü kurmak, doktor ve diğer sağlık personeli açığını 

kapatmak, göçmenlere yardım etmek ve salgın hastalıklarla mücadele 

etmek şeklinde belirlemişti.   
Cumhuriyet Dönemi’nde yaygın hastalıklardan biri de cüzzamdı ve 

bu hastalıkla mücadele için yoğun çalışmalara başlanmıştı. Başlangıçta 

hastalığın tedavisi ve korunma yöntemleri iyi bilinmediğinden hastalık çok 

yayılmıştı. Cüzzamın tedavisi ve hastaların  barınması için uygun mekânlar 

yapılmıştı. Bu hastalıkla mücadeleye ağırlık verilmiş ve İstanbul Emraz-ı 

Sâriye Hastahanesi ile İstanbul Cüzzamhanesi Cumhuriyet’in ilk yıllarında 

etkili faaliyetlerde bulunmuştu. Doğu Anadolu’daki cüzzamlıların tecrit ve 

tedavileri için Van Gölü’nde bulunan Akdamar Adası düşünülmüş fakat bazı 

mahzurlardan dolayı bundan vazgeçilmişti. Modern anlamda cüzzamla 

mücadele 1941’de Elazığ Cüzzam Hastanesi’nin açılmasıyla 
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başlamıştır. 1957’de ülkede cüzzamla mücadelenin gerekliliğini anlatmak 

ve halkın bu hastalıktan korunmasını sağlamak amacıyla 

Ankara’da “Cüzzamla Savaş ve Araştırma Derneği” kurulmuş ve bu alanda 

ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet Dönemi, Türkiye, Sağlık, Salgın 

Hastalıklar, Cüzzam. 
 

Abstract 
The battles that took place before the Republic and the socio-

economic developments that had taken place were effective in determining 

the health policies as in other areas. In this period, epidemics in Anatolia 

were threatening the health of the army ın places of occupation that during 

the National Struggle, the decrease of the population and the migration of the 

people by becoming miserable led to the spread of infectious diseases as well 

as major economic and social problems. Along with the proclamation of the 

Republic, the government has deal with the health organization, to close the 

gap for doctors and other health personnel, helping immigrants and 

combating epidemic diseases.  

During the Republican Period, one of the common diseases was 

leprosy and intense work began to fight this disease. At the beginning, the 

disease spread too much because of treatment and prevention methods of the 

disease were not known well. Appropriate places were made for the treatment 

of the leprosy and accommodation of the patients. The emphasis was placed 

on fighting against this disease and the Istanbul emraz-ı Sariye Hospital and 

the Istanbul Leprosyhome were active in the first years of the Republic. The 

akdamar Island in Van Lake was thought to keep in separate place and treat 

the leprosy patients in Eastern Anatolia, but this thought was abandoned due 

to some disadvantages. In the modern sense, fighting with the leprosy began 

along with the opening of the Elazığ Leprosy Hospital in 1941. In 1957, the 

“War with the Leprosy and Research Association” was established in 

Ankara. In this area national and international studies to expalin the necessity 

of struggle with the leprosy has been to protect the people from this disease 

by the association.  
Keywords: Period of the Republic, Turkey, Health, Epidemics, 

Leprosy. 

 

Giriş 

Cumhuriyet Dönemi’ne kadar sağlık alanındaki çalışmalar 

vakıfların bünyesinde hasta bakım yerleri, şifahaneler (Ege 1992:5), 

tımarhaneler (Türkiye Tarihi, 1997:366-367) ve cüzzamhanelerin 

(Sağlık 50 Yıl, 1973:97) kurulmasıyla başlamış ve bu kurumlarla 

toplumun geniş kesiminin sağlık sorunları çözülmeye çalışılmıştı. 

Modern tıp eğitimi vermek amacıyla kurulan kurumlar(Yataklı 

Tedavi, 1983:26) ülkenin sağlık personeli ihtiyacını karşılamada 

yetersiz kalmıştı. Bu durumun sonuçları Balkan Savaşları sırasında acı 



bir şekilde görülmüştü(Balkan Harbi, 1993:144). Kısa bir süre sonra 

başlayan Birinci Dünya Savaşı sırasında Anadolu’yu sarmış olan 

salgın hastalıklar, ordunun sağlığını tehdit edeck boyutlardaydı 

(Dervişoğlu, 2007:43). Bu nedenle bazı hazırlıklar yapılmış (Kafkas 

Cephesi, 1993:55) ve askerlere kolera, tifo, çiçek ve dizanteri aşıları 

uygulanmıştı (Doğu Cephesi Sağlık, 2011:18). Ancak yaygın ve 

büyük bir savaş için bu çabalar yetersiz kalmıştı. 

         Cumhuriyet öncesinde üst üste gelen savaşlar sırasında Türk 

hekim kadrosunun önemli bir kısmı kaybedilmişti. Özellikle Milli 

Mücadele sırasında işgale uğrayan yerlerde nüfusun azalması, halkın 

bir bölümünün yoksul, perişan bir hale düşerek göç etmesi, bulaşıcı 

hastalıkların yayılmasının yanında büyük ekonomik ve sosyal 

sorunların yaşanmasına yol açmıştı. Bu dönemde hükümetin izlediği 

sağlık politikası; ulusal örgütünü kurmak, doktor ve diğer sağlık 

personeli açığını kapatmak, göçmenlere yardım etmek, salgın halinde 

olan sıtma, frengi, trahom, çiçek gibi hastalıklarla mücadele etmek, 

çocuk ölümlerini azaltıp nüfusu artırmak ve yurt dışından gelebilecek 

salgın hastalıklara karşı önlem almak (TBMM ZC. I/1, İ: 13:241;Ak, 

2002:419-420), şeklinde belirlenmişti. Ayrıca, halkın sağlığını 

olumsuz yönde etkileyen frenginin önlenmesi için Frengi Kanunu 

çıkarılmış (TBMM ZC. I/5, İ:81:14-16) ve bunun yanında halkın 

sağlığı ile doğrudan ilgili olan Men’i Müskirat Kanunu çıkarılarak 

halkın sağlığını koruyucu çalışmalar yapılmıştı (TBMM ZC. I/9, İ: 

1:4; Söylev Demeçler I, 1997:178-179).  

 

1) Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları ve Salgın 

Hastalıklarla Mücadele 

Cumhuriyet ilan edildiğinde “halkın umumî sağlık durumu 

çok kötüydü; sıtma, verem, bazı kesimlerde frengi, vs. gibi her çeşit 

bulaşıcı hastalıklar yaygın bir haldeydi. Çocuk ölümleri de insanı 

ürkütecek derecede fazla idi”(Soyak, 1973:249). 

Cumhuriyetin ilk yıllarında sağlık politikalarından merkez ve 

taşra teşkilatını genişletmek, sağlık personeli sayısını artırmak ve 

salgın hastalıklarla mücadele ile koruyucu tedbirler almak (Özpekcan, 

2002:438) gibi konulara ağırlık verilmiş ve sağlık meselesi millî bir 

dava olarak ele alınmıştı. Bu dönemde ülkede toplam 554 hekim 

bulunmakta ve bir hekime 19.860 nüfus düşmekteydi. Yani 100 bin 

nüfusa düşen hekim sayısı sadece 5’ti (Sağlık 50 Yıl, 1973:321; Ak, 

2002:421). Ülkedeki hekim açığını kapatmak ve dağılımındaki 

dengesizliği (TBMM ZC. II/2, İ: 26:299) ortadan kaldırmak üzere 

1923’te “Zorunlu Hizmet Kanunu” çıkarılmıştı (TBMM ZC. II/3, 

İ:41:31). Bu dönemde sıtma salgını, felâket boyutuna ulaşmış ve 



hemen hemen herkesi etkilemişti. Şehirlerde okullar hastane gibi 

kullanılmak durumunda kalınmıştı. Bu felâket üzerine harekete geçen 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti (Tuğluoğlu, 2008:353), gerekli 

tedbirleri almaya başlamış ve halkın sağlığını korumak amacıyla 18 

Mart 1924’te Köy Kanunu’nu çıkarmıştı (Düstur, C.5:696-709). 

Böylece 1924-1925 yılları, Cumhuriyet Hükümetlerinin sağlık tarihi 

açısından sıtma, trahom, frengi gibi halkı sakat bırakan veya yok eden 

salgın hastalıklarla mücadelenin yoğunlaştığı bir dönem olmuştu (Ege, 

1999:24). Daha sonra 13 Mayıs 1926’da Sıtma Mücadele Kanunu 

(Düstur, C.7:907-909) çıkarılmış ve sıtma ile mücadelede en etkili 

yöntemlerin başında gelen bataklıkların kurutulmasına başlanmış ve 

okaliptüs ağaçlandırmasının yaygınlaştırılmasına önem verilmişti 

(Okaliptüs, 1938:3). 

Trahomun tedavisi için de bu hastalığın meydana getirdiği 

hasarlar nedeniyle “Körler Memleketleri” olarak adlandırılan 

Adıyaman ve Malatya’da birer trahom hastanesi ve dispanseri 

açılmıştı. Bu sabit kuruluşların yanında, hizmeti en ücra köylere kadar 

götürmek amacıyla 1927’de kurulan gezici ekiplerle taramalar 

yapılarak, bulunan trahomlu hastalar tedavi edilmişti (Sağlık 50 Yıl, 

1973:130-131). 1929’da Tarhomla mücadelede önceki vilâyetlere ek 

olarak Kilis, Besni, Erzincan, Adana ve Gaziantep’te trahom 

dispanserleri ile seyyar trahom teşkilatı kurulmuştu (BCA, 

030.10.177.220.9.). 

Bu dönemde sağlık alanında yapılan çalışmalar ve alınan 

tedbirler Cumhuriyet Hükümetleri’nin programlarında önemli bir yer 

almıştı. Mesela Celâl Bayar Hükümeti’nin (1 Kasım 1937-11 Kasım 

1938) programında, sağlık işleri her zaman üzerinde ehemmiyetle 

durulan milli mesele olduğu, vilâyet ve belediye hastanelerinin sayı ve 

yatak sayılarının çoğaltılması, sıtma, trahom, frengi, verem gibi 

hastalıklara karşı yapılmakta olan fenni mücadelelerin teknik 

imkanların müsait olduğu oranda geliştirileceği (TBMM ZC.  V/ 20, İ: 

3:20) belirtilmişti.  

Cumhuriyet Dönemi’nde yaygın hastalıklardan biri de 

cüzzamdı ve bu hastalıkla mücadele için yoğun çalışmalara 

başlanmıştı. 

 

 2) Cüzzam Hastalığı ve Tarihçesi 

 Arapça’da “elin kesilmesi, parmakların düşmesi” anlamına 

gelen “cezem” kökünden türetilen cüzzam (الجذام) kelimesi, özellikle 

bulaşıcı lepra vak‘alarında ortaya çıkan ciddi şekil bozukluklarını 

ifade eder ve Türkçe’de daha çok “cüzzam” şeklinde söylenir. Aynı 



kökten türeyen meczûm ise “cüzzamlı, kötürüm hale gelmiş, 

parmakları ve burnu düşmüş kimse” demektir (Palalı, 1993:150).  

Cüzzam, Hansen Hastalığı ya da Lepra olarak da 

bilinmektedir. Cüzzam, mycobacterium lepra’nın neden olduğu, aside 

dirençli yavaş büyüyen, henüz laboratuar koşullarında üretilemeyen 

kronik bir enfeksiyon hastalığıdır (Yüksel-Çeleğen, BYY: 57). 

Türkçe’de cüzzam veya miskin hastalığı denen bu illet, insanlık kadar 

eski bir hastalıktır. Hastalık başlangıçta bulaşıcı değil ve çok hafif 

belirtiler verir (Cüzzam Nedir, 1959:3; Türkiye’de Cüzzam, 1959:3). 

Cüzzam tedavi edilmediği takdirde yüzü bambaşka şekle sokan, elleri 

ve ayakları işe yaramaz bir hale getiren, diğer kötü hastalıklara yol 

açan ve nihayet ölüme sebep olan bir hastalıktır (Cüzzam, 1956:1). 

Cüzzam (lepra) insanlık tarihi kadar eski bir hastalıktır. İlk 

olarak Asya’da ortaya çıktığı sanılmaktadır (Browne, 1985:1). Çin’de 

M.Ö. 5000’li yıllarda yazılan kitaplarda bu hastalık tanımlanmıştır. 

Orta ve güney Asya kavimlerinin göçleriyle Hindistan, İran, 

Mezopotamya, Mısır ve Afrika’ya oradan da Avrupa’ya yayıldığı 

düşünülmektedir. Roma ve Bizans devirlerinde cüzzam, sık görülen ve 

hatta salgın yapan bir hastalık halini almış ve pek çok leprozori 

yapılmıştır (Utku, 1998:9-11).  

Eski dönemlerde hastalığın tedavisi, korunma ve savaş 

çareleri iyi bilinmediğinden hastalık zaman zaman çok yayılmıştı. Bu 

yayılma ve çaresizlik insanlarıçok korkutmuş ve bundan kurtulmak 

için cüzzam hastalarının toplumlardan uzaklaştırılmıştı (Cüzzam 

Nedir, 1959:6).Bu korku çok eski dönemlerden günümüze intikal 

etmiştir. Bu yüzden hiçbir hastalığa nasip olmayan korku ve lanetleme 

cüzzama reva görülmüştü (Türkiye’de Cüzzam, 1959:6). Cüzzam, 

halk arasında ayıplanacak büyük bir kusur ve düşkünlük gibi telakki 

edilmiş ve bu durum hasta sayısının ortaya konulmasını zorlaştırmıştır 

(Cüzzam Nedir, 1959:14). 

Cüzzam, daha önce yaşamış dinlerde olduğu gibi İslâmiyet 

döneminde de kötü ve salgın bir hastalık olarak görülmüştü. Eski 

tarihlerde cüzzamın tedavisi mümkün olmadığından halk bu 

hastalardan uzaklaşmış ve bunlar tecride tabi tabi tutulmuştu. 

İslâmiyetle birlikte bu hastalığa çok önem verilmişti (Süheyl, 1934:3). 

İşte dini bir şekilde başlayan bu bakış açılarının miskinhanelerin 

yapılmasında büyük etkileri olmuştu. 

Osmanlı Devleti döneminde cüzzamın tedavisi ve hastaların  

barınması için uygun mekanlar yapılmıştı. II. Murat döneminde bir 

cüzzamhane yapılmıştı. Anadolu’nun bazı yerlerinde miskinlere tahsis 

olunan yerler yapılmıştı. Sivas’ta da miskinler için yapılan mekanlar 

vardı. (Süheyl, 1934:4-6).  Anadolu’da ilk cüzzamhane Edirne’de ve 



bundan bir asır sonra Üsküdar’da yapılmıştı.Yavuz Sultan Selim, 

İstanbul ve Kastamonu’dan başka Marmara Adası, Kayseri, 

Safranbolu, Konya ve Gelibolu’da “Miskinler Tekkesi” denen ve 

cüzzamlıların barınabileceği yerler yaptırmıştı. Burada yaşayan 

hastalar yardım ve dilencilikle geçinirlerdi (Utku, 1998:12-13). 

Bursa’daki Miskinler Tekkesi 1551’den 1817’ye kadar faaliyette 

bulunmuştu (Ünver, 1958:142-144). II. Mahmut döneminde restore 

edilen Üsküdar Karacaahmet’teki Miskinler Tekkesinde 30-40 hasta 

aileleriyle barınmaktaydı (Utku, 1998:12-13). Görüldüğü gibi Türkler 

bu hastalığa kayıtsız kalmamış ve gereken yerlerde miskinler için 

yurtlar yapmışlar, hastalığın yaygın görülmediği yerlerdeki az 

sayıdaki hastaları şehirler haricinde ikamete mecbur etmişlerdir 

(Ünver, 1936:1). Osmanlının son denimine kadar faaliyette bulunan ve 

bu dönemde hasar gören mekanlardan olan Üsküdar’daki Miskinler 

Tekkesinin hastalarını Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman, Toptaşı Akıl 

Hastahanesi’nin bir koğuşuna yerleştirmiş ve onları tecrit etmişti. 

1919’da Akıl Hastanesi Bakırköy’e taşınırken, cüzzamlılar da Prof. 

Dr. Mazhar Osman Uzman tarafından hastane bahçesinin bir kenarına 

yapılan barakalara yerleştirilmişti. Böylece Türkiye’de cüzzamla 

savaşın ilk adımı Uzman tarafından atılmış oldu (Terzioğlu, 1998:20). 

 

3. Cumhuriyet Dönemi’nde Cüzzamla Mücadele 

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte salgın hastalıklarla mücadeleye 

ağırlık verilmişti. Bu mücadelenin önemli bir kısmı cüzzama 

ayrılmıştı. Nisan 1924’te İmar ve İskân Vekâleti’nden Mubadele 

Mıntıka Müdüriyeti’ne gönderilen yazıda; mübadele ile gelen 

muhacirler arasında cüzzam hastalığına yakalanan şahısların İstanbul 

Emraz-ı Sâriye Hastahanesi’ne gönderilmeleri istenmişti (BCA, 

272.79.72.2.29.). Bu dönemde verilen mücadele sadece mubadele 

edilen halkla sınırlı kalmamış, Anadolu’nun birçok noktasında etkili 

olmuştu. Bunlardan biri de Erzurum ve çevresi idi. 22 Şubat 1925’te 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti’nden gönderilen tezkerede; 

“Erzurum ve civarı vilâyetlerde cüzzam illetine mübtela olan bazı 

eşhasın ahali-i İslâmlar ile ihtilatta bulunarak hastalığın sirayet ve 

intişarına sebebiyet verdikleri anlaşıldığından bunların, hastalığın 

men-i sirayeti temin için aileleriyle birlikte bir arada bulundurularak 

ziraatle iştigalleri düşünülmüş ve bu husus için de bin dönüm kadar 

araziyi hâvi ve Erzurum Pasinler mekezine bir saat mesafede kain 

olan Meryem Ana Manastırı’nın tahsisi münasip görülmüştür” (BCA, 

030.18.01.02.13.17.12.) şeklinde yer verilmiş; cüzzamlıların tecridi ve 

iskânı kararlaştırılmıştı. Bunun üzerine İcra Vekilleri Heyeti,  18 Mart 



1925’te toplanarak adı geçen arazi ve bölge cüzzamlıların iskânına 

tahsisini kabul etmişti (BCA, 030.18.01.02.13.17.12.). 

24-26 Eylül 1927’de Ankara’da II. Türk Tıp Kongresi 

toplanmıştı. Burada halkın sağlığını olumsuz etkileyen ve devletin 

imkanlarını zorlayan salgın hastalıklardan trahom, verem ve cüzzam 

ele alınmıştı (Erik, 1964:122). Cüzzamın kongre konuları arasında yer 

alması ve ilgililer tarafından ele alınması, cüzzam mücadelesi 

açısından önemli bir adım olmuştu.  

Birinci Umumi Müfettiş İbrahim Tali Bey, Mart 1929’da 

Başvekalet’e bir yazı göndererek;  “Şarkta sıhhî ihtimamlarda 

bilhassa muhtac olan halkımızın temini hayat ve zaruretleri için 

yapılacak”sağlık kuruluşlarına yardım yapılmasını istemişti (BCA, 

030.10.69.454.17.).17-21 Haziran 1929’da Kayseri ve Sivas’ta 

incelemelerde bulunan Dahiliye Vekili, hazırladığı ve Sıhhat ve 

İçtimai Muavenet Vekâleti ile ilgili olan kısmında cüzzamla ilgili 

olarak;  “Cüzzamlılara gelince; memleketimizde bulunan cüzzamlılar 

için yapılacak tedbir onların tecridini temin etmekten ibarettir. 

Şimdiye kadar bu hastalık musapları için Emraz-ı Akliye ve Asabiye 

Hastanesi’nde tahsis edilmiş olan mahdud yatak, maksadı temine kafi 

bulunmadığı cihhetle ayrıca hususi bir leprozeri tesisi mukarrer 

bulunmaktadır. Bu müessesenin teessüsüne kadar cüzzamlılardan 

Emraz-ı Akliye ve Asabiye Hastanesi’nde yer bulunmaması sebebiyle 

kabul edilemeyenleri mahallerince müşahade ve nezâreti tıbbiye 

altında bulundurulması zaruri bulunmaktadır” (BCA, 

030.10.177.220.8.). Dahiliye Vekili ayrıca her kazaya hekim 

göndermek ve her birinde birer dispanser açmak hedefleri olmakla 

beraber yetişmiş hekimlerin bulunmaması ve maddi imkanların el 

vermemesinden dolayı bunun gerçekleşmesinin imkansız olduğunu 

belirtmişti (BCA, 030.10.177.220.8.). 

1931 yılı Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti bütçesiyle ilgili 

TBMM’de yapılan görüşmelerden sonra Sıhhat Vekâleti’nin bütçe 

kalemleri hazırlanmıştır. Hazırlanan bütçeden cüzzam hastalarının 

tedavisi ve cüzzamla mücadele masrafı olarak 10 lira ayrılmıştı 

(TBMM ZC, IV/3, İ:29: 139.). Ancak ayrılan bu bütçe salgın ve 

yaygın bir hastalık haline gelen cüzzamla mücadele için çok yetersiz 

kalmıştı. Bu nedenle cüzzamla mücadele için yapılacak faaliyetler için 

sonraki yıllarda kolaylıklar getirilmişti. Mesela, 3 Haziran 1949’da 

TBMM‘de kabul edilen ve 10 Haziran 1949 tarih ve 7229 sayılı 

Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren bir kanunla cüzzam ve 

bazı hastalıkları tedavi eden hastaneler ve kurumlara vergi muafiyeti 

getirilmiştir (Resmi Gazete,1949, Sayı: 7229.). 

 



3.1.Bakırköy Cüzzam Hastahanesi 
Osmanlı Devleti’nin son döneminde kurulan Üsküdar 

Miskinhanesi, Cumhuriyet’in ilan edildiği 1923’e kadar faaliyete 

bulunmuştu. Cumhuriyet öncesinde burası Türk Psikiyatrisinin 

kurucusu kabul edilen Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman’ın devamlı 

dikkatini çekmişti. Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunan 

miskinhanenin durumu içler acısıydı. Burada 10-13 kadar cüzzamlı ile 

40-50 kadar kadın, erkek, çocuk yani sağlıklı insanlar bir arada 

yaşamaktaydı. Buradaki hastalar sadaka ile geçinir ve çevre halkının 

merhametine mazhar olmuşlardı. Uzman, bunlara daha iyi şartlarda 

bakabilmek amacıyla, bunları Toptaşı Bimarhanesinin ayrı bir 

bölümüne almış ve bakımlarını üstlenmişti. Miskinler Tekkesi de 

dezenfekte edilerek cüzzamlıların akrabaları burada yaşamaya devam 

etmişti. Cumhuriyet’in ilanı ve kurulan yeni hükümete cüzzamlıların 

durumu Sıhhiye Vekâleti’ne bildirilmiş. Vekâlet de hastaların 

Toptaşı’nda kalmasını uygun görmüştü. Fakat Toptaşı’nın tarihi kalın 

ve rutubetli duvarları hem akıl hastalarının hem de cüzzamlıların 

tedavilerini etkiliyordu. Bu nedenle Mazhar Uzman, cüzzam 

hastalarının daha sağlıklı şartlarda tedavi edilmeleri için yeni binalar 

arayışına girmişti. Nihayet 1925’te Bakırköy’de bin dönüm arazi 

içerisindeki Fransızlardan kalan Reşadiye Kışlaları bu amaçla tahsis 

edilmiş ve iki yıl süren onarımdan sonra akıl hastaları 15 Haziran 

1927’de Bakırköy’e taşınırken beraberlerindeki cüzzamlılara da 

barınma imkanı sağlanmıştı. Önce cüzzamlıların kalabileceği bir-iki 

baraka yapılmıştı.Bu dönemde hasta sayısı, azalacağı hesaplanırken 

yeni hastaların tespiti ile önceleri 13 olan hasta sayısı 113 olmuştu. Bu 

yeni durum karşısında Bakırköy Akıl Hastahanesi’nde ayrı bir pavyon 

hizmete açılmış ve hastalar buraya taşınarak; gerekli tecrit ve 

tedavileri yapılmıştı (Başer, 1998:55). Buradaki cüzzamhane 1927’ye 

kadar hizmet vermeye devam etmişti (Süheyl, 1934:8). 

1935’te yapılan yeni çalışmalarla Bakırköy Akıl Hastalıkları 

Hastahanesi’nde 22. Çocuklar ve 23. Cüzzamlılar Pavyonu açılmıştı. 

Böylece modern İstanbul Bakırköy Lepra Hastahanesi’nin temeli Prof. 

Dr. Mazhar Osman Uzman’ın gayretleriyle atılmış oldu (Başer, 

1998:55).  Bu dönemde Cumhuriyetin sağlık politikaları çerçevesinde 

salgın hastalıklarla mücadeleye devam edilmiş (15. Yılında Sağlık, 

1998:337) ve bu çerçevede cüzzama gereken önem verilmişti. 

Memleket içindeki hastalıkla mücadele kurumlarının alanı 

genişletilmiş ve bunlara ayrılan ödenek miktarı artırılmıştı (Son Posta, 

7 Haziran 1938). 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Bakırköy Akıl Hastanesi’nin 

Cüzzamlılar Servisinde 1927’de 40-50 civarında hasta mevcuttu. 



Ancak bu sayı sonraki yıllarda artış göstermişti. Bu birimde 1943-

1960 yılları arasında kalan ve tedavi altına alınan hastaların sayısı şu 

şekilde idi (Bayülkem, 1998:136). 
YILLAR ERKEK 

(ERİŞKİN) 

KADIN 

(ERİŞKİN) 

ERKEK 

(ÇOCUK) 

KIZ 

(ÇOCUK) 

1943 49 33 - - 

1944 69 27 - - 

1945 81 16 - - 

1946 46 49 3 1 

1947 68 25 2 6 

1948 54 27 - 2 

1949 89 13 - - 

1950 75 35 5 4 

1951 52 32 6 4 

1952 88 46 - - 

1953 77 36 - - 

1954 75 33 1 1 

1955 69 22 2 - 

1956 81 32 1 1 

1957 80 34 5 3 

1958 167 59 6 4 

1959 106 36 3 - 

1960 114 38 3 - 

 

3.2.Akdamar’da Cüzzam Tedavi Merkezi Kurma Talebi 

1936’da Bayazit’e 2 km mesafede ve eski istasyona yakın 

olan bir köyde cüzzam hastalığına yakalanan çok sayıda kişinin 

bulunması ve bu hastalığa yakalananların hastalığı diğer insanlara 

bulaştırma tehlikesinin bulunması nedeniyle Üçüncü Umumi 

Müfettişlik, ilgili makamları durumdan haberdar etmişti. Üçüncü 

Umumi Müfettişlik, bu hastalığa yakalananların bölge ve halktan 

tecrit edilerek, Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’na yerleştirilmesini 

teklif etmişti. Bunun üzerine Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi 

Çakmak, 16 Eylül 1936’da Başvekâlet’e yazdığı telgrafla; Üçüncü 

Umumi Müfettişlik bölgesinde bilhassa Bayazit Kazası yakınlarında 

200’e yakın cüzzamlı şahıs bulunduğunu; mevkinin askeri garnizona 

yakın olması ve hastalığın halka da bulaşmasını önlemek maksadıyla, 

Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’na yerleştirilmesi ve tedavi altına 

alınmasını istemişti (BCA, 030.10.177.221.12.). Bunun üzerine 

Başvekâlet, 23 Eylül 1936’da durumu Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekâleti’ne bildirmişti (BCA, 030.10.177.221.12.). 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti, bunun üzerine haber 

verilen köyde ve bu köyün çevresinde bulunan diğer köylerde mahalli 



hükümet tabibi vasıtasıyla tetkikat yaptırılmasını uygun görmüş ve bu 

konuyu Ağrı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne telgrafla 

bildirmiştir (BCA, 030.10.177.221.12.). 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti, gelen taleple ilgili bir 

araştırma yapmış ve görüşünü 30 Eylül 1936’da bir yazı ile 

Başvekâlet’e göndermişti. Gönderilen yazıda Sıhhat ve İçtimai 

Muavenet Vekâleti şu noktalara temas etmişti; “Akdamar Adası’nda 

bir leprozöri tesisi hakkındaki Üçüncü Umumi Müfettişliğin teklifinde; 

cüzzamlıları sağlam insanlarla ihtilata meydan vermeyecek bir şekilde 

münasip bir yerde mücerred bir vaziyette tedavi altına almak uygun 

bir iş olmakla beraber tatbikatta başarılması kolay olmayan birçok 

güçlükler gösterir. Çünkü mesele yalnız cüzzam hastalarını bir araya 

toplamakla kalmayarak bunların, iaşe, elbise, mahrukat ve buna 

benzeyen bütün ihtiyaçlarının temini ve mücerred bulunacakları yerin 

hududu haricine çıkmalarına meydan vermeyecek inzibati tedbirlerin 

alınması ve bu işe bakacak memurlar ile hastaların tedavilerini 

muntazam bir surette tatbik ve takip edecek tabip ve sıhhat 

memurlarının tedariki gibi bir takım idari, inzibati ve sıhhi faaliyetleri 

de icap ettirir. Bu sebeplerden dolayı Van Gölü’ndeki Akdamar 

Adası’nda bir leprozöri tesis edilmesi vekilliğimizce uygun ve mümkün 

görülememiştir”(BCA, 030.10.177.221.12.). 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti, bununla beraber bu 

meselenin esaslı bir surette halli için memleketin uygun görülen 

yerlerinde cüzzam tesislerini yaptırmayı planladığını bildirmişti. 

Sıhhat Vekâleti’nin yapmayı planladığı tedavi merkezlerinden biri 

Elazığ’dı. Elazığ’da bir cüzzam pavyonu açtırılması ile bu pavyonda 

gerek Ağrı Vilâyeti’ndeki cüzzamlılar ve gerek doğu ve güney 

vilâyetlerinde bulunan cüzzamlılar toplatılarak burada tecrit ve tedavi 

altına alınmaları planlanmıştı. Böylece, Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekâleti, Genelkurmay Başkanı’na ve Üçüncü Umumi Müfettişliğe 

verdiği cevapta meseleyi bu şekilde anlatmış ve Akdamar Adası’nda 

bir leprozörinin kurulmasını uygun bulmadığını gerekçeleriyle 

bildirmişti (BCA, 030.10.177.221.12.). Böylece Van Göl’ünde 

bulunan Akdamar Adası’nda cüzzamlıların tedavisi için açılması teklif 

edilen cüzzam tedavisi merkezi gösterilen gerekçe ve sakıncalar 

nedeniyle faaliyete geçememişti.  

 

3.3. Elazığ Cüzzam Hastanesi 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti, Akdamar Adası’nda 

cüzzamlıların tedavisinin uygun olmadığını bildirdikten sonra bu 

hastaların tedavisi için uygun yer arayışına girmişti. Yapılan 

incelemeler sonunda Kars, Ardahan, Kastamonu ve Adana 



vilâyetlerinin merkezinde yer alan ve ulaşımı kolay olan Elazığ’da bir 

cüzzam hastanesinin yapılması kararlaştırılmıştı. İlk başta burada 100 

yataklı bir hastanenin yapılmasına başlanmıştı. Bu büyüklükteki bir 

hastanenin çalıştırılması ve idaresi için yıllık 50-60 bin liralık bir 

bütçe ve yeterli kadro tahsisi ile mümkün (Başer, 1998:56) 

olabilmekteydi.  

Bu çerçevede 1936’da hastane inşaatı ihaleye çıkarılmış ve 

keşif bedeli 96.923 lira 64 kuruş olarak belirlenmişti. Kısa bir süre 

sonra çalışmalara başlanmış ve bir yıl içinde inşaatın bitirilmesi 

planlanmıştı. Ancak yapılan çalışmalarla inşaatın öngörülen sürede 

bitirilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu nedenle İcra Vekilleri Heyeti, 16 

Şubat 1938’de inşaatın yapımı için 1938 Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekâleti bütçesine 42.701 lira ek tahsisat koymuştu (BCA, 

030.18.01.02.82.11.11.). İcra Vekilleri Heyeti, ayrıca buradaki inşaatı 

denetlemek amacıyla 1 Haziran 1938’den geçerli olmak üzere uzman 

bir kişinin görevlendirilmesini kararlaştırmıştı. Bunun için 12 aylık 

çalışacak bir kadrolu eleman tahsis etmiş ve maaşı da 3194 sayılı 

kanunla Ankara Tıp Fakültesi  ve Trabzon Hastanesi inşaatı ve diğer 

sağlık tesislerinin inşaat, tamirat ve yapımı için verilen tahsisattan 

karşılanmıştı (BCA, 030.18.01.02.85.108.11.). 

Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman’ın Sıhhat ve İçtimai 

Muavenet Vekâleti’ni teşvik etmesi ve cüzzam tedavi merkezi 

konusunda destek vermesi ile devam eden çalışmalar sonunda 1941’de 

Elazığ Cüzzam Hastanesi faaliyete geçmiştir.Elazığ Cüzzam 

Hastanesi  cüzzamlıların tedavisi amacıyla 265 yataklı olarak 

açılmıştı. Hastane, Türkiye’de cüzzamlı hastaların tedavisine yönelik 

ilk ciddi ve tam teşeküllü yataklı tedavi kurumu özelliğini 

taşımaktaydı (Edis, 1998:37). Açılan hastanenin ihtiyacı olan 17.800 

kilo ekmeği temin etmek amacıyla ihaleye çıkılmıştı. Ancak bu 

ihalenin isteklisi çıkmadığından söz konusu ekmeğin pazarlık usülüyle 

sağlanması İcra Vekilleri Heyeti’nce  10 Kasım 1941’de 

kararlaştırılmıştır (BCA, 030.18.01.02.96.92.3.). Aynı şekilde 

hastanenin 2500 kilo koyun eti ihtiyacı için de yapılan ihalede istekli 

çıkmayınca; ihtiyacının pazarlıkla sağlanması İcra Vekilleri heyetince 

24 Aralık 1941’da kabul edilmişti (BCA, 030.18.01.02.97.104.17.). 

Prof. Dr. Uzman, 1941’de yayınladığı “Lepra ile Mücadele” 

adlı broşürde, modern cüzzam mücadelesinin esaslarını ortaya 

koymuştu (Utku, 1998:12). Cüzzamla mücadelenin ülkenin sosyal ve 

ekonomik şartlarına, hastalığın yoğunluk ve yayılmasına, iskân 

şartlarına, ulaştırma durumuna ve halkın kültür seviyesine göre 

ayarlanmaya başlanmıştı (Türkiye’de Cüzzam, 1959:13). Ancak o 

dönemde cüzzamla mücadele için Elazığ ve İstanbul’da iki hastane 



vardı ve bunların sadece 350 cüzzam yatağı mevcuttu Türkiye’deki 10 

binlerce hastayı 350 yatakla tecrit ve tedavi etmek imkansızdı 

(Türkiye’de Cüzzam, 1959:8-10). 

Mesela, Kars’ta ele geçirilen bir cüzzamlı ya İstanbula veya 

Elazığ’a sevk edilmekteydi. Bu mesafeler binlerce kilometre 

tutmaktaydı. Bu hastahanelere giden hasta akrabaları için kaybolmuş 

sayılmakta ve bir daha geri gelme imkanı neredeyse imkansızdı. 

Hastanın akrabalarının ziyaret imkânı da yoktu.  İşte bu zorunlu tecrit 

ve kötü muamele nedeniyle esasen gözden kaçması kolay olan 

cüzzamın ilk belirtilerini hastalar kolayca saklar, hastalık ilerlediği ve 

hatta sakat bıraktığı zamanlarda bile cüzzam hastası kendisini tecrit 

edecek otoriterlere rastlamaktan kaçmış ve bu yüzden hastalık 

yayılmaya devam etmişti (Türkiye’de Cüzzam, 1959:9). 

 Elazığ Cüzzam Hastanesi de bu şartların bilincinde olarak 

çalışmalarına devam etmişti. Bu bağlamda ordu emrinde olan 

doktorlardan da yararlanma yoluna gitmiş ve bu çerçevede 1944’te 

Bakteriyolog Yedek Tbb. Üsteğmen Celal Cansu’nun burada 

çalışması sağlanmıştı (BCA, 030.18.01.02.104.9.31.). Bunun yanında 

hastanenin gıda (BCA, 030.18.01.02.120.75.5.) ve yakacak 

maddelerinin temini sağlanmıştı (BCA, 030.18.01.02.133.77.1.). 

1966’da Türkiye’de cüzzamın dağılışı ile ilgili yapılan 

araştırmada hastalığın Doğu bölgesinde daha yaygın olduğu tespit 

edilmişti. Hastalığın yaygın olduğu yerler Sovyet Rusya ve İran 

sınırlarındaki bölgelerdi. 1966’da hastalığın burada hüküm sürme 

oranı binde olarak şu şekildeydi: Van 1.5; Ağrı 1.2; Adıyaman 0.9; 

Bitlis 0.8; Tunceli 0.60; Bingöl 0.5. Cüzzamın Doğu bölgelerinde 

daha fazla hüküm sürmesinde; savaşlarla geçen 300 yıllık idarenin 

nüfus üzerindeki sosyo-ekonomik etkileri ve buranın kırlık 

bölgelerinde ailenin bütün fertlerinin hayvanları ile birlikte aynı 

ortamda yaşamalarından (Bechelli;1998:29) kaynaklanmaktaydı. Bu 

nedenle 1970’te Türkiye genelinde cüzzam kontrol programına 

başlanmıştı. Bu programın Doğu vilâyetlerinde yürütülmesi ve 

kontrolünü sağlayabilmek amacıyla, bu programın başkan 

yardımcısının idare üssünün Elazığ olması tavsiye edilmişti. Cüzzam 

kontrol çalışmalarının toplam bütçesi de 570 bin olarak belirlenmişti. 

Buna Ankara’daki Cüzzam Enstitüsü’ne çeşitli sosyal kurumlar 

tarafından bağışlanan 270 bin lira da eklenmişti. Bunun yanında 

1970’te Elazığ Cüzzam Hastanesi, hastahaneler fonundan 600 bin lira 

almaktaydı. Bu para hükümet tarafından cüzzam kontrolü için 

sarfedilen toplam paranın yüzde 50’sinden fazlaydı. Bu dönemde 

merkez ve Doğu vilâyetlerine hizmet eden 18 zührevi hastalıklar ve 

cüzzam dispanseri bulunmaktaydı (Bechelli, 1998:30). Aynı dönemde 



Elazığ Cüzzam Hastanesi’nin 101’i erkek,57’si kadın olmak üzere 158 

hastası vardı. Buradaki hastaların yüzde 95’i cüzzamı akrabalarından, 

yüzde 5’i de aile çevresi dışından almıştı (Bechelli, 1998:32-33). 

Elazığ Cüzzam Hastanesi günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. 

 

3.4. Cüzzam Savaş ve Araştırma Derneği 

Cüzzam hastalığının Türkiye’deki varlığı ile ilgili bir çok yerli 

ve yabancı uzman tetkiklerde bulunmuştu. Bu bağlamda 1953’teDr. 

Cochrane ismindeki İngiliz hekimi Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından 

Türkiye’ye gönderilmiş ve yaptığı araştırmalar sonunda Türkiye’de 6 

ile 12 bin cüzzamlının bulunduğunu tespit etmişti. 1956’da yine 

Dünya Sağlık Teşkilatı’nın gönderdiği İspanyol hekim Prof. Prieto, 

Türkiye’de Dr. Cochrane’nin bulduğu rakamlardan çok fazla sayıda 

cüzzamlının bulunduğunu bildirmiş ve Türkiye’de gerçekte 15 ile 25 

bin cüzzamlı bulunmaktaydı. Cüzzamın en fazla bulunduğu vilâyetler: 

Kars, Ağrı, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Sivas, Maraş ve 

Hatay’dı. Zonguldak, Kastamonu, Çankırı, Burdur, Isparta, ve Afyon 

da yukarıdakilerden daha az olmakla beraber, söz konusu hastalık 

bulunmaktaydı. Diğer bölgelerde ise cüzzam ya ufak topluluklar veya 

tek tük hastalar halinde görülmekteydi (Türkiye’de Cüzzam, 1959:4).  

Türkiye’nin her noktasında cüzzamla mücadele edilmesinin 

gerekliliğini anlatmak, halkı hastalık ve korunma çareleri hakkında 

tenvir etmek amacıyla bir derneğin kurulması gerekliliği üzerinde 

durulmuş (Türkiye’de Cüzzam, 1959:19) ve sonunda  1 Haziran 

1957’de Doç. Dr. Etem Utku tarafından Ankara’da“Cüzzam Savaş ve 

Araştırma Derneği” kurulmuştur. Derneğin kurulmasında Dünya 

Sağlık Teşkilâtı ve Sağlık Bakanlığı’nın önemli katkıları omuştu 

(Terzioğlu, 1998:21). Dernek,1962’de Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Cebeci Kampüsü içinde yer alan Lepra Eğitim ve Araştırma 

Merkezi binasını  yaptırmış ve Sağlık Bakanlığı ile 4 Mayıs 1962’de 

yapılan anlaşma gereği aynı bina içinde dispanser hizmetleri 

verilmeye başlanmıştı. Lepra Eğitim ve Araştırmanın kuruluş 

amaçları; lepra ile ilgili her konuda araştırma yapmak, yurt içi veya 

yurt dışında ulusal veya uluslararası komisyon, konferans, kongre ve 

her türlü bilimsel faaliyetlere katılmak ve bunları düzenlemek, 

Türkiyenin lepra savaş problemi ile yakından ilgili ve başta Sağlık 

Bakanlığı olmak üzere diğer resmi, özel ve uluslararası bilim ve 

araştırma kuruluşları ile ortak çalışmalarda bulunmak olarak 

belirlenmişti (Kundakçı, 1998:39). Böylece Türkiye’de bugünkü 

anlamda “Modern Lepra Savaşı” başlamıştı (Utku, 1998:12). 

Bakanlar Kurulu, 4 Aralık 1959’da, Cüzzam Savaş ve 

Araştırma Derneği’nin yurt içinde ve dışında yaptığı çalışmalar halkın 



sağlığına ve genel menfaatlerine hizmet eden derneklerden 

sayılmasını kararlaştırmıştı (BCA, 030.18.01.02.154.65.12.). Bu 

çerçevede derneğin destekleriyle 6 Ekim 1961’de İstanbul’da 

Uluslararası Cüzzam (Lepra) Kongresi toplanmıştı. Bir yıl sonra da 

İstanbul’da 17. Türk Tıp Kongresi toplanmış ve cüzzam tartışılan 

konular arasında yer almıştı (Erik, 1964:130). 

Cüzzam alanında yapılan çalışmalarla Kars, Ağrı, Van, 

Erzurum, Muş, Maraş, Bitlis ve Sivas’ta cüzzam dispanserleri açılmış 

ve Türkiye’de cüzzamla mücadele etmek için dört yıllık bir proje 

halinde hazırlanmıştı. Bu proje Cüzzam Savaş ve Araştırma Derneği, 

Dünya Sağlık Teşkilâtı ve Sağlık Bakanlığı üyelerinin katılımlarıyla 

hazırlanmış ve adı geçen tarafların uygun bulmasıyla buna UNICEF 

de katılmıştı. hazırlanan plan gereği UNICEF, cüzzamla mücadele 

kampanyalarının malzemesini vermeyi taahhüt etmiş ve ilk parti 

olarak 41 bin dolarlık malzeme 1962 ilkbaharında teslim edilmek 

üzere sipariş edilmişti. Dernek temin edilecek malzemelerle cüzzamla 

mücadeleyi İç Anadolu’ya da yaymayı planlamıştı (Cüzzam Beşinci 

Genel Kurul, 1962:1-2). 

Cüzzam Savaş ve Araştırma Derneği’nin yaptığı çalışmalarla 

uluslararası kuruluşların desteğini sağlamıştı. Mesela, UNICEF, 

cüzzamla mücadele kampanyalarında derneğin taşıma araçları, 

laboratuvar malzemesi ve ilaçlarını vermişti. Fransız Kültür Heyeti, 

Cüzzam Savaş ve Araştırma Derneği’nin sıra ve sandalye ihtiyacını 

karşılamıştı. Bunun yanında 1962’de CARE’in Türkiye Teşkilatı ile 

Cüzzam Savaş ve Araştırma Derneği’nin yapmış olduğu anlaşma 

gereğince doğudaki 8 dispanserde kayıtlı bulunan 2 bin cüzzam 

hastasının gıda ihtiyacını temin etmeye başlamıştı (Cüzzam Altıncı 

Genel Kurul, 1963:8). Bu yardımlarla Cüzzam Savaş ve Araştırma 

Derneği’nin 1963’te faaliyette bulunduğu vilâyetler; Van, Ağrı, Kars, 

Hakkari, Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum, Diyarbakır, Mardin, Elazığ, 

Sivas, Malatya, Maraş, Yozgat, Hatay, Burdur, Ankara şeklindeydi 

(Cüzzam Altıncı Genel Kurul, 1963:11). 

Merkezi İsviçre’nin Bern şehrinde bulunan “Emmaüs-Suisse” 

adlı teşkilât tarafından Cüzzam Savaş ve Araştırma Derneği’ne bağış 

yoluyla J.100 Station Wagoneer tipi taşıt göndermişti. Bakanlar 

Kurulu 2 Haziran 1964’te bu taştın her türlü ithal vergi ve resimleriyle 

(damga resmi dahil ) belediye hissesinden muaf tutulmasını 

kararlaştırmıştı (BCA, 030.18.01.02.178.30.11.). Emmaüs-Suisse’nin 

yardımları sonraki yıllarda da devam etmişti (BCA, 

030.18.01.02.210.61.17; BCA, 030.18.01.02.215.10.12.).1965’te 

Federal Almanya Hükümeti tarafından Teknik Yardım antlaşması 

çerçevesinden bağış yoluyla tıbbi ve ortopetik malzeme, söğüt çeliği 



ile buna ait malzemeler göndermişti (BCA, 030.18.01.02.183.7.19.). 

Aynı şekilde 1965’te Belçika’nın Bürüksel vilâyetinde bulunan 

“Fondation Pere Damien (FOPERDA)” adlı hayır kurumu tarafından 

“Cüzzam Savaş ve Araştırma Derneği”ne bağış yoluyla bir otomobil 

ile parçalarını göndermişti (BCA, 030.18.01.02.185.22.20.). 

 

Sonuç 

Osmanlı Devleti’nin son döneminde yaşanan savaşlar ve 

sosyo-ekonomik gelişmeler sağlık politikalarının belirlenmesinde 

etkili olmuştur. Bu dönemde varlığını sürdüren salgın hastalıklar 

büyük ölümlere yol açmıştır. Bu durum nüfusun azalmasına, halkın 

perişan bir hale düşerek göç etmesine ve büyük sosyal sorunların 

yaşanmasına yol açmıştır. Cumhuriyet hükümetleri bu aşamada, sağlık 

meselesini millî bir dava olarak ele almış ve salgın hastalıklarla 

mücadele etmeye başlamıştır.   

Cumhuriyet Dönemi’ndeki yaygın hastalıklardan biri de 

cüzzamdı ve bu hastalıkla mücadele için yoğun çalışmalara 

başlanmıştır. Cüzzamın tedavisi ve hastaların  barınması için uygun 

mekânlar yapılmıştır. Bu hastalıkla mücadele için İstanbul Emraz-ı 

Sâriye Hastahanesi ile İstanbul Cüzzamhanesi Cumhuriyet’in ilk 

yıllarında etkili faaliyetlerde bulunmuştur. Doğu Anadolu’daki 

cüzzamlıların tecrit ve tedavileri için Van Gölü’nde 

bulunan Akdamar Adası düşünülmüş fakat bazı mahzurlardan dolayı 

bundan vazgeçilmiştir. Modern anlamda cüzzamla mücadele 

1941’de Elazığ Cüzzam Hastanesi’nin açılmasıyla 

başlamıştır. 1957’de ülkede cüzzamla mücadelenin gerekliliğini 

anlatmak ve halkın bu hastalıktan korunmasını sağlamak amacıyla 

Ankara’da “Cüzzamla Savaş ve Araştırma Derneği” kurulmuş ve bu 

alanda ulusal ve uluslararası çalışmalar yapılmıştır. Böylece 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında çok sayıda kayıplara yol açan cüzzam, 

yapılan çalışmalar ve kurulan sağlık teşkilâtlarıyla büyük ölçüde 

kontrol altına alınmıştır. 
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