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Yaşının 300 milyon olduğu bilinen 

Mycobacterium tuberculosis (MT), doğada 

toprakta, sularda, çayırda ve  çimenlerle, 

petrol atıklarında bol olarak bulunmaktadır. 

Milyonlarca yıl önce Kuzey Afrika’da ortaya 

çıktığı kabul edilen  ilk insan toplulukları, 

yaşamak için sığırları ehlileştirmeleriyle   

M.T.nin  sığır türü olan Mycobacterium 

tuberculosis bovis (MTB)  ile karşılaşmışlar 

ve  verem hastalığına yakalanmıştır. 

Afrika’dan daha iyi yaşam ortamı bulmak için, 

Nil Vadisine, Avrupa’ya ve sonraki yüz 

yıllarda diğer kıtalara göç etmek zorunda 

kalan insanlar beraberinde hayvanları da 

vardı. 

Milattan önce (MÖ) 3 bin yıl önce DraAbu El-

Naga’da yaşamış olan kız çocuğunun kavruk 

yapıda, ateşi, hemoptezisi ve kambur bir 

çocuktu. Din adamları verem bela bir 

hastalıktır ve Allah onun şifasını vermemiştir 

diyerek onu büyü yaparak tedavi etmek 

istediler. Mumyasında  yaygın tüberküloz 

olduğu anlaşıldı. MÖ. 1,000 yılında yaşamış 

olan Rahip Nesperehan’un mumyasında 

belirgin gibosite  ile birlikte  psoas apsesi 

tespit edilmesi onun MTB ile hastalandığını 

göstermektedir. MÖ. 700 yılında henüz on 

yaşındayken ölen Peru’lu çocuk Hacienda 

Agua Salada’da gömüldü. Bu çocuk Pott 

hastalığı yüzünden  mezarında oturarak 

bırakılması için özel bir  sistem yapılmıştı. 

Onda ayrıca karaciğer, böbrek ve 

perikardında tüberküloz tespit edilmişti. 

Araştırıcılar bu üç mumyada da MT 

göstermekle kalmamışlar PCR ile basilin 

DNA’sını ortaya çıkarışlardır. Peru’da 

bulunan 140 mumyanın yedisinde tüberküloz 

tespit edilmiştir. 

Ölümün Kaptanı olarak nitelendirilen Verem 

basilinin insanların en kurnaz düşmanıdır. 

Tüberküloz  hastalığı  Dr. Robert Koch’un 

onu ortaya çıkarılmasına kadar kalıtımsal bir 

hastalık olarak biliniyordu. Aslında ortaya 

çıkışı bulaşıcı hastalık görünümünde 

olmasına rağmen, kuluçka devri, kolera, tifo, 

kızamık gibi enfeksiyöz hastalıklar gibi  kısa 

değildir. Her mikrobu alan hastalanmıyordu. 

Hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için iki 

aylık bir süreye gereksinim vardır.  Verem 

hastalığının seyri, alınan bakterinin sayısına, 

virülansına ve kişinin  bağışıklık sistemine 

bağlıydı.  Bağışıklık sistemi yeterince güçlü 

olmayanlarda eskilerin tabiriyle Gallopan 

Fitizi yani çok hızlı seyrederdi.  Verem 
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basilinin yaptığı hastalık batıda Tüketim 

Hastalığı (Consumption) olarak bilinmektedir. 

Cappodocia’lı Arateus, veremlileri şöyle tarif 

etmiştir : “Sesleri kısık, boyunları bükük ve 

serleşmiş, parmakları silindirik ve eklemleri 

şişmiş, bedenleri erimiş olduğundan kemikleri 

belirginleşmiştir. Tırnakları eğri,yassı ve 

kırılgandır. Burun keskin ve silindirik, 

yanakları pembedir. Gözler soluk ve çökük. 

Yüzü kadavra gülüşü gibi. Kol ve bacak 

kasları erimiş. Kadınların sadece meme 

başları kalmıştır. Skapulalar kuş kanadı 

şeklini almış ve kotsalar net olarak 

seçilmektedir”.  Önceleri Phystisis (Balgamlı 

öksürük ve hırıltı) olarak bilinen Tüberküloz 

Batı dünyasında, Beyaz Ölüm (White Death), 

Beyaz Veba ( White Pleque), bizde ise İnce 

Hastalık, Teverrüm, Zaafiyet, Duman olarak 

da anılıyor. 

Avrupa’da XII- XIV. üncü yüz yıllar arasında   

verem basilinin akrabası olan Mycobacterium 

Hansen’in sebep olduğu  Lepra salgını 

vardır. MT boy gösterdiği  sonraki yüz 

yıllarda lepra kaybolmuştur. MT, immüniteyi 

bozan lepra, kızamık, silicosis, beslenme 

yetersizliği gibi durumları hiç kaçırmaz. MT, 

1980’li yıllarda HIV I ve HIV II virusunu ile 

işbirliği yaparak  AIDS’li  hastalarında 

veremin değişik bir klinik tablo ile sahneye 

çıktığını görüyoruz. Kuzey Amerika ve 

Avrupalı eş cinsellerin meydanları boş 

bularak seks hayatı yaşamaları ve ilaç 

bağımlıların artması sonunda, önce Haiti, 

Jamaika gibi Karaip adalarında kendini 

göstermeye başlamıştır. AIDS hastalığının 

Orta Afrika ülkelerinde yerlilerin yeşil  

maymunlarla cinsel ilişkisinden kaynaklandığı  

savı   doğrulanmamıştır. Bu hastalığın 

Afrika’da yaygın olmasının  sebebi, erkeklerin 

birden fazla kadınla cinsel  ilişkiye girmesi ve 

seksten sonra yıkanıp temizlenmeye önem 

vermemesindendir. 

Sarkoidosis hastalığı, daha ziyade 

Amerika’da zencilerde, Avrupa’nın  şimal 

ülkesi uluslarında görülürken, şimdilerde 

Türkiye’nin de dahil olduğu  Orta Doğu ve 

Asya ülkesi insanlarında tüberkülozun 

azalmasına karşın bu hastalığın artması 

yüzünden, patogenezisinde  verem basilinin 

rol oynayabileceği iddia edilmektedir. 

Dünyada verem epidemileri   dalgalanmalar 

göstermiştir. M.Ö. 1500 – 750 yılları arasında 

Nil vadisinde, 1500 – 50 arasında Eski 

Yunan’da;  250 – 1500 süresinde 

Amerika’da, 1000 - 2000 arasında da 

Avrupa’da epidemiler yapmıştır. 

Sığır tipi verem basili  sonradan  DNA’sını 

değiştirerek daha virülan olan insan türüne 

(Mycobacterium Tuberculosis Humanus) 

dönmüş ve bu değişiklik  insanları kırıp 

geçirmeye sebep olmuştur. XVIII- XIX. uncu 

yüz  yıllarda Avrupa nüfusunun %70’i vereme 

yakalanmış ve bunların   1/7 si de  ölmüştür. 

Verem, yoksulların fakirlerin  ve dahi 

derecede yetenekli  sanatkarların erkenden 

ölmesine sebep olmuştur. Eşi de 

tüberkülozdan ölmüş olan Dubois, endüstri 

devrimindeki Manchester şehrindeki 

işçilerdeki veremin sık görülmesini “Verem 

epidemisi, kapitalist toplumun insafsız 

sömürüsü nedeniyle ödemiş olduğu 

kefarettir” diye özetlemiştir. Nikiforuk, iki asır 

süresince tüberkülozdan ölenlerin sayısının, 

Toronto şehrinin telefon rehberinden fazla 

olduğu bildiriliyor. Tüberkülozlu ünlülerin, 

Napoleon Bonapart’ın “Tıbba inanmam, fakat 
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Dr.  Corvisard’a inanırım dediği Laennec’in 

hocası Jean N. Corvisard, Rene Laennec ve 

iki mesai arkadaşı Xavier Bichat ve Bayle,  

Cekhov, Nicola Paganini, Frederich Chopin, 

XIII Louis, Frederich Schiller,Vivien Leigh,, 

Bronte kardeşler ( Anne,Emili ve Charlotte), 

Robert Louis Stevenson, Elenor Roosvelt, 

Franz Kafka, Pakistan’ın kurucusu 

Muhammed Cinnah ve Nelson Mandela 

bunlardan sadece bir kaçı. 

Verem hastalığını orta çağda , Allaha karşı 

gelen , günah işleyen insanlara  tanrının 

verdiği ceza olarak kabul edilmiştir.  Suçlu  

insanların bedenlerinin içine girmiş olan 

şeytanın ne pahasına olursa olsun,  vücuttan 

dışarı atılması gerekiyordu. Bunun için, 

hastayı kusturmak, terletmek, kanını almak 

ve bağırsaklarını lavman veya müshil ile  

temizlemek gerekiyordu.  Eski Yunanlılar ise 

veremin tedavisi için 10-15 bardak 

kaynatılmamış, inek veya eşek sütü içilmesi, 

günde 10’dan fazla yumurta yenmesi, içilen  

şarabın içine kurt karaciğeri, eşek eti sosu, 

domuz dili kurusu,  bal karıştırılmış geyik 

tırnağı   katılarak  alınmasını; erkek çocuğu 

doğurmuş esmer kadının sütünün içilmesini 

öneriyorlardı. Sonraki dönemlerde, karanlık 

yerde yaşamanın hastalığa iyi geldiği 

düşüncesiyle veremliler mağaralarda mum 

ışığı altında vakitlerini geçirmeye başladılar. 

18. yüzyılın en ünlü doktoru olan  İngiliz 

Dr.Thomas Syndenham  ata binerek gezinti 

yapmayı öneriyordu !  Daha sonraları, deniz 

seyahatinin  hastalığa iyi geldiği  öne sürüldü.  

Çalışan Çocuk, Define adası    gibi 

romanların yazarı Robert Louis Stevenson, 

George Washington’un tüberkülozlu kardeşi 

Lawrence Washington ömrünün son 

dönemlerini  deniz  seyahati ile 

geçirmişlerdir. 

Tüberküloz üzerinde en değerli çalışmalar, 

1781-1826 yılları arasında yaşamış olan 

Rene Theophhile Hyanchinthe Laenec 

tarafından yapılmıştır. Henüz  beş 

yaşındayken annesi tüberkülozdan ölen 

Laenec’in çocukluğu Nantes şehrindeki 

evlerinin önüne kurulan giyotin sesleri altında 

geçmiştir. Amcası tarafından yetiştirilen 

Laenec, Paris’teki Necker hastanesinde 

veremle ilgili çalışmalarını sürdürmüştür.  

Bugün tüberküloz hastalığının kliniği ve 

patolojisi hakkındaki bilgilerimizi ,” 183 

olguya dayanak Phythisier Granuleuses, 164  

olguyu içeren Physthisier Tuberculeuses” 

isimli makalelerine ve  “A Treatise on 

Diseases of the chest and on Mediate 

Auscultation”  isimli kitabına borçluyuz. 

Yaptığı klinik ve otopsi çalışmaları ile 

tüberkülozdaki fizik bulgular ve patolojik 

formları bu eserlerde anlatılmıştır.  Solunum 

sisteminin muayenesinde kullandığımız 

perküsyon yöntemi, 1722-1804 seneleri 

arasında Avusturya’da yaşamış olan Leopold 

Auenbruger ; oskültasyon bulgularını da 

Rene Laenec’ten öğrenilmiştir. 

Mycobacterium Tuberculosis’in verem 

hastalığının sebebi olduğunu  1843-1910 

yıllarında yaşamış olan Dr.Robert Koch 

göstermiştir. Almanya’nın Aşağı 

Saxony’sında yaşayan 13 çocuklu bir ailenin 

oğlu olan Koch, Gottingen üniversitesinde 

yetişmiştir. Bir müddet pratisyen hekim olarak 

çalıştıktan sonra ilk eşi Emmy Fraatz’ın 

doğum günü hediyesi olarak verdiği 

mikroskopla mikroplar alemine girmiştir. 

Antrax’ ın sporlarını o bulmuştur. Berlin’deki 
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laboratuarda birlikte çalıştıkları  Dr.Frederich 

Loeffler difteri basilini, Dr. Georg Gaffky ise  

tifo basilini bulmuştur. Koch ilk kez bakteri 

resmini fotoğraflamıştır. Keza, immersiyon 

mikroskopusi ile slide’ların incelenmesini o  

bulmuştur. 

Pasteur’un hastalıkların oluşmasında  

mikroskopik canlıların hastalık yapacağı 

fikrini açıklamasından  sonra bu alanda 

gelişmeler  tüberklozda da başlamıştır. 1862 

yılında Lyon’da çalışmalarını sürdüren  Jean-

Baptiste Augoste Chauveau,  buzağıları 

veremli materyel ile besledikten sonra 

onlarda veremin geliştiğini ; 1872 yılında 

Luigi Armani, kobayların korneasına dilüe 

verem lezyonununu zerkederek orada 

tüberkül geliştirmiştir. Birkaç yıl  sonra da 

Cohnheim ve Salomonsen, aynı deneyi 

tavşanlarda yapmıştır. Daha sonra 

H.Tappeiner, kulübede tutulan köpklere, 

veremli doku süspansiyonları püskürterek 

onlarda tüberkülozu geliştirmiştir.  

Dr.Robert Koch, 1882 yılında tüberkülozdan 

ölen Heinrich Günther isimli 32 yaşındaki 

hastasının akciğerindeki  lezyonlarında basili 

göstermiş bunu kültürde üretmiş ve üretilen 

basil ile  deney hayvanlarında  verem 

oluşturmuştur. Bulduğu basile 
Mycobacterium Tuberculosis adını  vermiş ve 

araştırma sonuçlarını  24 Mart 1882 günü 

Berlin Fizyoloji Derneğinde sunmuştur. Ona 

göre bir hastalığın sebebi olarak gösterilen 

bir bakterinin  ispatı için : 1) Hastanın 

bedenindeki lezyonlarda gösterilmesi 2) 

Buradan alınan materyalden yapılan kültürde 

aynı mikroorganizmanın  üretilmesi 3) 

Kültürde üretilen bakteri deney hayvanlarında 

aynı hastalığı yapmasının şart olduğunu 

bildirmiştir. Koch’un buluşu önce  10 Nisan 

1882 tarihli Berliner Klinische Wockenschrift 

dergisinde sonraları da  London Times, New 

York Times gazetelerinde ve British Medical 

Journal ve Lancet’te dergilerinde yayınlandı. 

Verem basilini bulan Koch, tedavisinin de aşı 

ile yapılabileceğini düşünüyordu. 3 Ağustos 

1890 yılında Berlin’de yapılan Onuncu 

İnternasyonel Tıp Kongresinde “Şu anda 

sadece bedene zarar vermeden orada 

yaşayan bakteriyi zararsız hale getirmek 

mümkün olur”  bu görüşünü ifade ediyordu. 

Basilin ısıtılarak öldürülen atıklarının- 

endotoxin- hastaların bağışıklık sistemini 

kamçılayacağını düşünüyordu. Old tüberkülin 

denilen kahverengi sıvının tedavi amacıyla 

kullanmasını  Clemence vonPirquet ile 

birlikte yaptı. Araştırmaların ilk sonuçları ümit 

veriyordu. Kullanılan tüberkülin bugün 

uyguladığımız tüberkülin dozunun 12.000 

katıydı. Hastaların ateşi yükseliyor, iştahları 

kesiliyor, öksürükleri tekrar ortaya çıkıyordu. 

Pirquet testinin yapıldığı yerdeki lokal 

reaksiyona dayanmak da kolay değildi. Bu tür 

tedavi, sadece hafif vakalarda etkili olmasına 

karşın, ileri vakalarda fayda yerine zarar 

vermeye başlayınca istatistiki verilere ağırlık 

veren Prusya’lı Prof.Guttstadt  tüberkülinin 

tedavide kayda değer bir yararı olmadığını 

yayınlanınca  meslektaşları tarafından pek 

sevilmeyen Koch ağır darbe yemiş oldu. 

Dr.Robert Koch’un severek evlendiği eşi 

Emmy’den ayrılarak 1891 yılında 18 

yaşındaki öğrencisi Hedwig Freiberg ile 

evlenmesi, meslektaşları arasında hoş 

karşılanmadı. Araları iyi olmayan Emil von 

Behring ve Virchow ile sürtüşmeler başladı. 

İlk Nobel ödülü 1901 yılında Emil von 
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Behring’e  verilmesi onu hayal kırıklığına 

uğrattı. Ancak emekli olduktan bir yıl sonra 

tıp bilimine yaptığı katkılar göz ardı edilemedi 

ve 1905 yılındaki Nobel ödülü ona verildi. 

Pasteur ve Koch Mısır’da çıkan kolera salgını 

etkenini bulmak için Kahire’ye gitti. Basil 

dışkıda gösterilmesine karşın kültürü 

yapılamadı. Pasteur Fransa’ya dönerken o 

Hindistan’a gitti ve oradaki çalışmalar ile 

kolera basilini üretti. 27 Mayıs 1910 yılında 

kalb krizi ile öldü ve cesedi yakılarak külleri  

Berlin’deki Robert Koch  Enfeksiyöz 

Hastalıklar Enstitüsündeki  anıt mezarına  

konuldu. 

XX. yüzyılın  başlarında, sert ve temiz dağ 

havasının iyi geldiği fikrinden gidilerek 

yüksek yerlerde sanatoryum denilen verem 

hastaneleri kuruldu. Avrupa’nın en önemli 

sanatoryumları Alp Dağlarının 

eteklerinde,örneğin Davos’ta , Silesia’da ; 

ABD’de ise  Dr. Edvart Livingstone 

Trudeau’nun  öncülüğü ile Saranac gölü 

kıyısında ve Boston’da Channig Home 

denilen yerlerde kuruldu. Bol gıda, istirahat 

ve temiz hava ile birlikte egzersizlerin 

yapıldığı sanatoryumların sadece hafif 

tüberküloz vakalarına iyi geldiği gösterildi. 

İleri vakalara hiçbir yararı olmuyordu. En 

büyük yararı İsviçre gördü. Zengin hastaların 

sayesinde bankacılık ve ilaç endüstrisi gelişti. 

Başlangıç vakaların yatırıldığı prevantoryum 

ve sanatoryumlarda günün muayyen 

saatlerinde hastalara Heliotherapy denilen 

güneş tedavisi yapılıyordu. 

Dr. Albert Calmette, 1863 yılında Nice 

şehrinde doğmuş, 1881’de Deniz Tıp 

Akademisine girmiştir. Okulu bitirdikten sonra 

önce Hong Kong ve Formoza adasında 

görevlendirilmiş ve Flariasis  üzerinde 

çalışmıştır. Daha sonra Paris’teki Pasteur 

Enstütüsüne girmiş ve  Saigon’ada yeni 

kurulmuş olan aynı isimdeki kuruluşa 

gönderilerek burada kuduz, çicek gibi 

bulaşıcı hastalıklar için yapalan aşı 

kampanyasını yürütmüştür. Saigon’da 

çalışırken zehirli bir yılanın sağ el işaret 

parmağını sokunca kendi buluşu olan yılan 

zehiri serumunu kullanarak hayatını 

kurtarmıştır. Calmette, 1895 senesinde 

Lille’de yeni kurulan Pasteur enstitüsüne 

tayin edilmiştir. Burada Camile Guerin ile 

tanışarak verem aşısı üzerinde çalışmalara 

ağırlık vermiştir. Patatesli et suyunda kolayca 

üreyen verem basilinin ortama safra 

konmasıyla üremesinin yavaşladığı , 

kolonilerin küçüldüğünü gören ikili, Nocard 

isimli doktorun inek memesinden ürettiği 

bovin tipi basil üzerinde aynı deneyleri 

yapmaya başladılar. Nocard basili, patates-

gliserin- safralı vasatta tam 20 yıl, 230 

pasajla iyice hastalık yapamaz duruma 

gelince verem aşısı için gerekli olan zararsız 

basil bulundu ve buna iki araştırıcının 

isimlerine izafeten Bacille Calmette- Guerin  

(BCG) adı verildi. Aşının koruyucu olduğu 

önce hayvanlarda sonra da 630 çocukta 

gösterildi. Avrupa’da BCG yaygın olarak 

kullanılmaya başlandı. Ancak, BCG suşunun 

yanlış olarak virülan verem basili ile 

karıştırılması sonunda Lübeck şehri felaketi 

ortaya çıktı. 73 çocuk ölmüş ve 135’i ise 

vereme yakalanmıştı. Bu olayın yarattığı 

panik Dr. Calmette’yi bunalıma soktu. Olaya 

sebep olanlar, cezalandırıldı. Bunların 

arasında Gülhane’nin kurucusu olan Dyke’de 

vardı !  BCG aşısı yaygın olarak İsveç’te 

kullanılmaya başlandı. Buradan gelen 



Y.İzzettin Barış 

 

 

6 

haberler Calmette’yi mutlu etmiş fakat 

bunalımdan çıkaramamıştı. Ona ulusal ve 

uluslar arası ödüller verildi. Bunların arasında 

“Tüberküloza karşı uluslararası Savaş 

Örgütü’nün  Onursal üyeliği” de vardı. Kısa 

bir hastalığı takiben 1933’te 70 yaşındayken 

öldü. Aynı ödülleri paylaşan  Guerin 1961 

senesinde 89 yaşında öldü. Doğduğu 

beldede Guerin adıyla anılan bir cadde, lise 

ve hastane vardır.  

Tüberkülozda pnömotoraks tedavisi 1696 

yılında Roma’lı doktor Giorgio Bagli’nin 

gözlemiyle başladı. Bagli, veremli hastasının 

kılıç yaralanması ile pnömotoraks 

geçirmesiyle iyileştiğini gördü.  Deneysel 

çalışmalar başladı. İngiltere’de Dr. James 

Caron, tek taraflı pömotoraksın  tavşanları 

öldürmediği fakat iki taraflı pnömotaraks 

yapılınca hayvanların öldüğünü gördü. 

Dr.F.H.Ramadge 1834 yılında veremli 

hastaları bu yöntemle tedaviye başladı. 

İtalya’da Carlo Forlanini bu tür kollaps 

tedavisini rutine soktu. Dört yıl sonra 

Chicago’lu Dr. John B. Murphy, bildiğimiz iki 

şişeli pnömotoraks cihazını keşfetti. 

Veremli hastaların hepsi pnömotoraks 

tedavisinden yarar görmüyordu. Bunun 

sebebi de iki plevra yaprakları arasında fibröz 

bantların, yani britlerin akciğerin çökmesine 

engel olmasıydı. Bu nedenle  karından hava 

verilerek diafrağmanın yükseltilmesi 

(pneumoperituan), aynı amaçla frenik sinirin 

sıkıştırılması veya kesilmesi, kostaların 

kesilerek göğüs kafesinin çöktürülmesi 

(Thoracoplasty) ve aynı amaçla parafin 

toplarının kullanması, 1946 yılında ABD’li 

Waksman’ın actinomyces türü mantardan 

elde ettiği streptomycin’i  buluncaya kadar 

devam etti. Bu ilacın bulunması 

sanatoryumda yatan veremlilerinin sevinç 

çığlıkları ile kutlandı. Bunu 1950-53 yıllarında  

üç ilaç firması,  Squibb, Bayer ve Hofman-La-

Roche tarafından PAS, İsoniazid’in ve 1969 

senesinde de Lepetid ilaç şirketinin 

Rifampin’i bulması takip etti. 

Avrupa’da tüberküloz epidemisinden Osmanlı 

İmparatorluğu da nasibini almıştır. Topkapı 

sarayına veremin girmiş olduğu, Pott hastası 

I.Mahmut, III. Mustafa ile başlamıştır. III. 

Selim’in Safinaz isimli gözdesinin Galopan 

tüberkülozdan öldüğü tarih kitaplarına 

geçmiştir. Osmanlı’nın en büyük 

padişahlarından olan II. Mahmut’un öz 

annesi ve ona analık yapan Nakşidil Kadın’ın 

veremli olduğu biliniyor. 39 yaşında 

veremden ölen oğlu Abdülmecit’in 18 

kadınının 9’u vereme yakalanmıştır. Bunların 

arasında, II. Abdülhamit’in annesi Tirimüjgan, 

Vahdettin’in annesi Gülüstü de vardır. Son 

padişahın İtalya’da sürgündeyken Myokart 

enfarktüsünden ölmesi üzerine yapılan 

otopside  sağ akciğerinde tüberküloza bağlı 

tahrip edilmiş akciğer (destroyed lung) tespit 

edilmiştir.   

XVIII.inci yüz yılda Avrupa’daki tüberküloz 

epidemisi, Osmanlı İmparatorluğunun 

çöküşünün hızlandığı yıllardı. Yenilgi ile biten 

ardı kesilmeyen savaşların sebep olduğu göç 

hareketleri ve yoksulluk verem basilinin 

arayıp da bulamadığı bir ortamdı. 

II.Abdülhamit halkın sağlığına önem veren ve 

Avrupa’daki yenilikleri takip eden, dışarıya 

doktor gönderen padişahtı. Şişli Etfal 

hastanesinde verem pavyonunun açılması, 

Dr.Robert Koch’un  buluşlarının hemen 

uygulanmaya başlanması onun zamanında 
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olmuştur. Verem basilinin balgamda 

boyanarak gösterilmesi 1895 yılında 

İstanbul’da olmuştur. Tüberkülinin verem 

tedavisinde uygulanışını öğrenmek üzere 

Berlin’e hekimler göndermiştir. Bu hekimler 

Gazete Medicale d’orient isimli yayın 

organında öğrendiklerini topluma 

duyurmuşlardır. Yeni kurulmuş olan Cemiyet-

i Tıbbiye-i Şahane, veremin bulaşıcı hastalık 

olduğunu ve bundan korunma yollarını 

İstanbul halkına duyurmuştur. Sokağa 

tükürme yasağı çıkmıştır. Verem Savaş 

Derneklerinin çekirdeği olan Veremle 

Mücadele Osmanlı Cemiyeti kurulmuş  ve 

hastalığın yaygınlık derecesini saptamak için 

İstanbul ve İzmir’de tüberküloz kayıtları 

tutulmaya başlamıştır. Yirminci yüzyılın 

başında nüfusu 1.2 milyon olarak kabul 

edilen İstanbul’da yılda 2.800 kişinin bu 

hastalıktan  öldüğünü ve yıllık ölümlerin % 

16’sının veremden olduğu ortaya 

çıkarılmıştır. Nüfusu 200.000 olan İzmir’de 

de, 1892-1914 yılları arasında yaklaşık 93 

bin kişinin tüberkülozdan öldüğü ve 

ölümlerdeki verem oranının İstanbul’daki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

değere yakın olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

Heybeliada, Çamlıca’da  ve Kütahya’da 

verem hastaneleri kurulmasına Abdülhamit 

devrinde karar verilmiştir. 
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