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Editörden; 
 

Değerli okurlarımız; 

Güz dönemi sayımızı çıkarmanın mutluluğunu sizinle paylaşmak istiyoruz. 

Memnuniyetle ifade etmeliyim ki indeks sayısını her geçen gün artırıyoruz. Daha bu yayın 

döneminde bile iki uluslararası indekste taranmanın sevincini yaşadık. Bunlar ile birlikte 

izleme sürecinde olduğumuz iki indeksin haberini büyük bir zevkle burada duyurmak 

isterim. Ulakbim tarafından belirli şartları yerine getirdiğimiz için izleme aşamasında 

olduğumuz bilgisi iletildi. Ayrıca Thomson Reuters ile alakalı olarak da, sürekli yazıştığımız 

ve düzenli olarak basılı sayılarımızı onların indeks merkezine gönderdiğimiz için onlar 

tarafından gözlem aşamasında olduğumuzu bilmenizi isteriz. İndekslerde taranmak oldukça 

uzun soluklu bir süreçtir. Bu iki indeksin haberini kısa bir süre içerisinde vermeyi diliyoruz.  

Saygın Bilim İnsanları; 

JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies) dergisine gösterdiğiniz ilginin 

ve verdiğiniz desteğin farkındayız. Bu sorumluluğu üzerimizde güçlü bir şekilde taşıyor, 

düşünce dünyamızda anlamlı bir şekilde hissediyoruz. Dergi sistemindeki makale 

yoğunluğundan dolayı Eylül 2016 tarihinden itibaren 2016 yılı için artık makale kabul 

etmeyeceğiz lakin 2017 yılı için makale gönderiminde bulunabilirsiniz. Bu durum ile ilgili 

anasayfamızda duyuru yaptık. Bu bildirimden ötürü bizi anlayışla karşılayacağınızı 

umuyoruz.  

Editör yazılarında mümkün olduğunca hep güncel ve farklı konular ile ilgili yazı 

yazmaya çalıştık. Ancak bıkıp usanmadan her yazının sonunda teşekkür etmek istediğim 

insanlar var. Danışma ve yayın kurulunun varlığı, yazarların desteği ve hakemlerimizin 

yönlendirmesi bizler için çok önemlidir. Bilinmesini isterim ki yazarların desteği, danışma ve 

yayın kurulunun varlığı ve hakemlerimizin etkili yönlendirmeleri Güz dönemi sayımızı 

çıkarmamızı sağlayan hatta daha nice sayılar çıkarmamızı sağlayacak olan en büyük ve en 

anlamlı güçtür. Bu itici güç daha nitelikli sayılar ortaya koymamızı sağlarken, ümitsizliğe 

düştüğümüz her anda bize yol gösterici olmaktadır. Bir kez daha bu insanlara Akademi’nin 

huzurunda minnettarlığımı kayıt altına almak isterim.  

“Hâlâ öğreniyorum.” sözünden hareketle, öğreneceğimiz çok şeyin var olduğunu 

ifade eder, yeni sayılarda görüşmeyi dilerim< 
 

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Serdar Yavuz 

                                                                                                                                  Editor of  JASSS 
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From the Editor;   
 

Dear reader; 

We want to share with you the joy of our fall semester publication. Gladly I must 

express that, we are increasing the number of indexes every day. Even during this publication, 

we have experienced the joy of scanning in two international indexes.  Above and beyond 

these, I would like to announce here with a great pleasure of the news of the two indexes. We 

fulfill certain conditions by Ulakbim, so informed that we are in the monitoring phase. In 

addition, concerned to Thomson Reuters, we constantly correspond and send our printed 

issues to their index center that is why we want you to know that we are in the observation 

phase by them. To scan the indexes are quite a long process. We wish to give you news of 

these two indexes in a short time. 

Esteemed Scientists; 

We are aware of your support and interest in Jasss (The Journal of Academic Social 

Science Studies). We carry this responsibility on us in a powerful way and feel it in a 

meaningful way in our world of thought. Due to the intensity of the articles in our journal 

system, since September 2016, we will no longer accept a paper for the academic year 2016 but 

you can send your articles for 2017. Regarding this case, we have already made an 

announcement on our homepage. We hope you will understand us for this notification. 

To the utmost, we always tried to write about current and different issues in our 

editorial writings. However, there are people I want to thank them tirelessly at the end of each 

post. Advisory and editorial board, supports of the authors and referees focusing are 

important to us. I want you to know, supports of the authors, the existence of the advisory and 

editorial board, referees focusing are the largest and most significant power allowing us to 

bring our fall semester issues.  This driving force enables us to show more qualified issues and 

is guiding us every time we fall into despair. Once again, I express my deep gratitude to the 

people in the presence of the Academy. 

Inspiring from the word "I'm still learning, I say that there is a lot to learn and wish to 

meet you in our new issues.  

           

 

 

 

 

 

 

 

            Assoc. Prof. Dr. Serdar Yavuz 

          Editor of JASSS 
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Öz 

Türkiye’nin 20. asrın başlarında üst üste yaşamış olduğu felâketler ve toplumun 

sağlık meseleleri yüzünden ileri derecede azalmış olan nüfus meselesi, Cumhuriyet’in 

ilk yıllarında çok ciddî bir mesele olarak siyaset sahnesinde yer almış ve millî bir dâvâ 

olarak ele alınmıştır.  

Bu durumda, Türkiye’de azalan nüfusun hızlı bir biçimde arttırılması, devlet 

siyaseti olarak ön plâna çıkmış; ancak bazı engeller yüzünden beklendiği ölçüde başarılı 

olamamıştır. Bunun önündeki engellerden bir tanesi de  Türkiye Cumhuriyeti’nin  karşı 

karşıya kaldığı sağlık meseleleridir. Dolayısıyla, ülkenin sağlık meseleleri, nüfus me-

selesi ile yakından ilgili olmuştur.  

Öyle görünüyor ki, Türkiye Cumhuriyet’in ilk otuz senesinde önemli bir halk 

sağlığı ve nüfus siyaseti izlenmiştir. Bu bağlamda, Cumhuriyet hükümetleri, memleketi 

kavuran hastalıklardan birisi olan sıtmayı, yeni devletin var olabilmesine engel teşkil 

eden önemli meselelerden biri olarak görmüş ve bununla mücadele için büyük çaba har-

camıştır.  

Bu çalışmada, toplumu derinden etkileyen hastalıklardan birisi olan sıtma ile 

yapılmış olan mücadele ve halka yönelik sağlık hizmetleri incelenmiştir. Bu amaçla, 

Başbakanlık  Cumhuriyet arşivi belgeleri, Atatürk’ün konuşmaları ve çeşitli araştırmalar 

gibi kaynaklara dayanılarak  konumuz ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimler: Cumhuriyet, Nüfus Siyaseti, Sıtma, Sıtma Mücadelesi, 

Sağlık Hizmetleri 

 

Abstract 

Depletion of population due to the disasters in which Turkiye was involved at 

the commencement of the 20 th century and the health problems of the whole communi-

ty, were considered as a vital political issue and tackled as number one national enter-

prise at the beginning of the Republic.  
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In such a state, although speedy propagation of populace came forth as a state 

policy, due to certain handicaps it had not gained desired success. One of the obstacles 

was the health problems of the community, which the Turkish Republic had to face. 

Therefore, the problem of deplated population was in closely linked with the health 

problem of the community. 

It seems that the Republic had undertaken the community health and the popu-

lation problems very seriously during its first thirty years. In this context, the govern-

ments had considered malaria, which was raging through the country, as a vital threat to 

new state and had undertaken a serious struggle against with it. 

In this study, the aganinst with malaria, which was seriously affecting the 

whole nation, and the health services provided for the people are analyzed. For that 

purpose, the documents of the Republican archives, the speeches of Atatürk and various 

researches’ publications were used. 

Keywords: Republic, Population Policy, Malaria, Malaria Struggle, Health Ser-

vices   

 

GİRİŞ 

 20. yüzyılın başlarında cereyan etmiş 

olan Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı ve Millî 

Mücadele savaşı gibi millî felâketler yüzün-

den nüfusu azalmış olan halk, Cumhuriyet 

ilân edildiğinde, bitkin, hastalıklı ve üretemez 

bir durumdaydı. Çünkü, Kurtuluş Savaşı 

boyunca ülkede bulaşıcı hastalıklar salgın 

halini almış olan sıtma, frengi, çiçek ve tra-

homdur. Bunların yanı sıra verem hastalığına 

yakalanmış olanların sayısı da oldukça faz-

laydı. Savaş yıllarında düzenli istatistik tutu-

lamamış ise de bazı yöreler ile ilgili bilgiler 

alınmıştır. Kurtuluş Savaşında askerler ara-

sında yüzde 40 oranında sıtma hastası belir-

lenmiştir. Yine aynı dönemde halkın da yüzde 

50’si sıtma hastası olduğu bilinmektedir. Hat-

ta bazı yörelerde bu oran daha da artmıştı. 

Meselâ, Samsun yöresinde yüzde 70, Ordu’da 

yüzde 50, Söke’de yüzde 44, Toros tünel işçi-

lerinde yüzde 50 sıtma hastalığına rastlanmış-

tır (Özkan, 1982: 195). 1923 yılı ortalarında 

Anadolu’da görev yapmış bulunan  Kızılhaç 

Komitesinin bir raporundan Cumhuriyet ilan 

edildiğinde halkın hangi koşullarda yaşadığı-

nı öğrenmek mümkün olmuştur. Bu raporda 

yer alan bilgiler de halkın ve ülkenin içinde 

bulunduğu zor durumu özetler şekilde şöyle-

dir:  

Deruhte ettiğimiz vezâifin ifası 

için Anadolu’yu şimalden cenuba, Mu-

danya’dan Amanos Dağları’nı, Ankara, 

Kırşehir, Kayseri, Adana tarikiyle ve 

merkezden garba, Konya, Afyon Karahi-

sar, Uşak, İzmir tarikiyle dâhilden kat 

etmeğe mecbur olduk. 

Bu havalinin zaten adeden zayıf 

olan ahalisini Avrupa, Asya ve Afrika 

sahne-i harplerinde on dört sene devam 

eden muharebeler pek ağır vefiyât cizyele-

ri vermeğe mecbur etmiştir. Mamafih, 

bugün vefiyât ırk ve din hislerinden mü-

tevellit kin ve husumet kurbanları ade-

dinden pek noksandır. Tâli harp ve ma-

hall-i ihtilallerin hak bir ırkı ve zaman 

zaman diğer ırkı ve bazen bir taassup eh-

lini, bazen diğer taassup taraftarını mev-

ki-i iktidara is’âd ederek iş bu tebdil ve ta-

havvülün her birini kıtal, yangın ve yağ-

ma takip etmiştir. Her yerde yakılmış is-

tasyon harabeleri, tahrip edilmiş köprü 

enkazı, yağma edilmiş mahaller, insandan 

hali köyler nazara tesadüf etmektedir. Şe-

hirlerde her ne kadar genç, dinç adamlar 

görülmekte ise de tarlalarda bu hal nadir-

dir. İhtiyarlar köyde otururlar ve ya da-

varlarını rü’y ile meşgul bulunurlar. Tar-

lalarda kadınlarla çocuklar çalışmakta ve 

bir çift öküz koşulu ağaç sabanı, on, on 

dört yaşında çocuklar idare etmektedirler. 

Kıtalden kurtulabilen erkekler ya orduya 

ve yâhûd amele taburları hidemâtına 

alınmıştır. Mamafih harbin hitam buldu-

ğu on aydan beri memleket, pek büyük bir 
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cehd ve gayret ibraz etmiştir. Arazi ziraa-

tı yeniden başlamış, Türklerin nezâreti ve 

murakabesi altında şimendiferler tamir ve 

telgraf hutûtu bin kilometre tezyid edil-

miş ve hususiyle memlekette asayiş tesis 

etmiş ve harb-i dâhililerden ve bazı 

mevâki’de vuku bulan ihtilallerden sonra 

memlekette müstevli olan çeteler imana 

davet edilmiştir. Bugün, jandarma kuvve-

ti intizam ve asayişi temin etmektedir 

(Türkiye Hilâli Ahmer Mecmuası, 

1923/24:378-384). 

Ayrıca, 1923 yılı itibarıyla, ülkedeki 

sağlık hizmeti tesislerinin ve sağlık çalışanla-

rının hem sayısı, hem de niteliği ihtiyacı karşı-

lamaktan çok uzaktı. Zîra, devlet bir taraftan 

Dünya’nın büyük güçleri ile dolaylı veya doğ-

rudan savaşmak mecburiyetinde bırakılmakta 

iken, öte tarafta günün medeniyet ve bilim 

seviyesine ulaşmak için olağan üstü güç sarf 

ediyordu. Buna ise ne parası, ne de insan gü-

cü yetiyordu. Ancak, bu şartlarda dahi sağlık 

ihmal edilemezdi. Süregelen savaşlar ve top-

lumu içten içe çökerten bulaşıcı hastalıklar 

yüzünden, nüfus büyük bir kırıma uğramıştı. 

1897 yılındaki Türk-Yunan Savaşı’nda 

1140 şehit ve 3318 yaralıya karşın Tifüs, Tifo, 

Sıtma ve Dizanteri nedeniyle 38.000 kişi kay-

bedilmiştir. 1912 Balkan Savaşı sırasında da 

Kolera sebebiyle 20.000 kişi ve Dizanteri sebe-

biyle 6.000 kişi kaybedilmiştir. Sağlık Bakanlı-

ğı’nın verilerinde 1920 yılında Güneydoğu 

Anadolu bölgesinde 3.000.000 Trahomlu bu-

lunmaktaydı (80. Yılında Tedavi Hizmetleri, 

(1923-2003): 8) ve bu yüzden Adıyaman ‚kör-

ler memleketi‛ olarak anılmıştır (Kahraman-

yol, 2003:339-355; Ayberk, 1936:14-31).1 Ve-

rem, Frengi ve Sıtma yurdumuzun insanlarını 

bir yangın gibi eritmekte idi. Kurtuluş Sava-

şı’nda askerlerimizin %40’ı  Sıtmalı idi. Cum-

                                                             
1 Körlüğe sebep olan Trahom hastalığına karşı mücadele 

1925 yılında başlamıştır. İlk olarak Malatya vilayetine 10, 

hastalıktan dolayı ‚Körler Memleketi‛ olarak anılan 

Adıyaman kazasına ise 20 yataklı birer Trahom Hastanesi 

yapılmıştır. 

huriyet işte bu fecî mirası devir almıştır (Kah-

ramanyol, 2003:339-355) Cumhuriyet’in ilk 

yıllarında 12,5 milyon olarak tahmin edilen 

nüfus, coğrafi, askerî ve iktisadî yönden çök-

müş ve perişan bir seviyede idi. 

Mustafa Kemal Atatürk, 1 Mart 1922 

tarihinde yaptığı bir konuşma-

da,“Memleketimizin sıhhatini korumak ve takviye 

etmek, ölümü azaltmak, nüfusu çoğaltmak, bulaşı-

cı ve salgın hastalıkların tahribine karşı koymak ve 

bu suretle millet fertlerini dinç ve çalışmaya kabi-

liyetli sıhhatli vücutlar halinde yetişmesini temin 

etmekteyiz.” (Sağlık Hizmetlerinde 50 

Yıl,1973:193) diyerek nüfusun artırılması yö-

nündeki teşvik edici yaklaşımı, yeni devletin 

nüfus siyasetini olarak belirlemiştir. 

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, 

Meclis’in 1.3.1924 tarihli toplantısında yaptığı 

bir diğer konuşmasındaki şu sözleriyle:  

‚Nüfusumuzun muhafaza ve tezyidi ga-

yesini ehemmiyetle nazarı dikkate vazederim. Sıh-

hati umumiye için esaslı olarak derpiş edilen teda-

bir aleddevam ikmal ve tevsi olunmaktadır. Feyyaz 

ve velüd olan Türk Milleti mütemadi fennî taka-

yüdatı sıhhiyeye mazhar olunca Türk Vatanının 

süratle dolduracak ve şenlendirecek kuvvette oldu-

ğuna kimsenin şüphesi yoktur.” Bu konuşmada, 

Cumhuriyet’in nüfus siyasetine ve halk sağlı-

ğına verdiği önem çok açık biçimde görül-

mektedir. 

Atatürk’ün bu sözlerinden nüfusun 

artırılması tezinin devlet siyaseti olarak be-

nimsendiği anlaşılmaktadır. Atatürk, aynı yıl 

Meclis’in ikinci toplanma yılı açılış konuşma-

sında da salgın hastalıklarla mücadele edil-

mesini, ölümleri azaltmanın ve nüfusu ço-

ğaltmanın yararlı ve hatta mecburî bir siyaset 

olarak belirlemektedir. Ayrıca, sıtmaya karşı 

savaş açılmasına öncelik tanıdığını da ifade 

etmiştir(Erdal, 2011: 784). 

1923 yılına ait aşağıdaki çizelge ülke-

nin içinde bulunduğu durumun vahametini 

açıkça göstermektedir.
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Türkiye’nin nüfusu 12.000.000 

Hastahane sayısı 86 (otuz ikisi azınlıklara veya yabancılara aittir) 

Hasta yatağı sayısı 6.437 

Hekim sayısı  554 

Eczacı sayısı 69 

Sağlık memuru sayısı 560 

Ebe sayısı 136 

Hemşire sayısı  

4 

İdare memuru sayısı 332 

Devlet bütçesinden ayrılan 

pay  

%2.21 

Tablo 1: 1923 Yılındaki Nüfus, Hastahane ve Sağlık Görevlilerinin Sayıları (Kahramanyol, 

2003:339) 

 

Memleketin imarı, toplumsal iş bölü-

münün düzenlenmesi, ailelerin refah düzeyi-

nin yükseltilmesi, çocuk ölümlerine çare bu-

lunması, köy ve kasabalarda hayat koşulları-

nın sıhhi düzeye ulaştırılması için toplum 

sağlığını tehdit eden gayrı sıhhi koşulların 

ortadan kaldırılması gerekmekteydi.  

Birinci Millî Türk Tıp Kongresi’nin ilk 

oturumunda  (1-3 Eylül 1925) nüfus siyaseti, 

çocuk ölümlerinin önlenmesi ve halk sağlığı 

konularında tebliğler sunulmuştur. İlk kong-

renin nüfus meselesini ele alması hiç şüphesiz 

Türkiye Cumhuriyeti’nin izlediği nüfus siya-

seti ve halk sağlığı ile doğrudan ilgilidir. Be-

sim Ömer Paşa ve Dr. Refik Münir, ‚Doğum-

dan Önce ve Doğum Esnasında Çocuk Ölüm-

leri‛ başlıklı bildirilerinde, çocuk ölümlerinin 

azaltılmasının nüfus politikaları açısından çok 

önemli olduğunu, Batı’da bu maksatla önemli 

teşkilatlar kurulduğunu, Türkiye’de ise nüfu-

sun artması yönünde taleplere rağmen bu tür 

teşkilatların olmadığını belirtmişlerdir (Özay-

dın, 1988:221-222). 

Bir taraftan doğan çocuklar yaşamaz, 

diğer taraftan yaşayan büyükler ölürse nüfus 

ya aynı kalır ya da gittikçe azalır tespitinde 

bulunan Besim Ömer Paşa, ‚Nüfus siyaseti bir 

memleket için hayati meseledir.” demek suretiyle 

nüfusun artışı ile ülkenin geleceği ve bekası-

nın aynı derecede önemli olduğuna dikkat 

çekmiştir (Ömer,1339:5). 

Açıkça görülmektedir ki, Cumhuri-

yet’in yönetici kadroları nüfus meselesine 

gereken önemi vermişler ve bunu sık sık gün-

deme getirmek suretiyle, soruna çözüm yolla-

rı aramışlardır. Bunlara bir örnek de Şemset-

tin Günaltay’dır. Günaltay, kaleme aldığı, 

‚Maziden Atiye‛ adlı eserinde, nüfus artışına 

yönelik ölüm oranlarının azaltılması gerekti-

ğini, buna paralel olarak da sağlam ve gürbüz 

fertlerin yetiştirilmesinin gerekliliğini vurgu-

lamış, aksi takdirde cılız ve hastalıklı insanla-

rın çoğalmasının bir memleket için kuvvet ve 

güç değil, sefalete ve gerilemeye sebep olaca-

ğını belirtmiştir (Günaltay, 1339:307). 

Tek Parti Yönetimi’nin aşiretleri kont-

rol altına almak için çıkarmış olduğu kanun 

ve hazırlanmış olan raporlara bakıldığında 

doğuda yaşayan halkın sağlık sorunlarına 

dikkat çekilmiştir. Uzun yıllar bölgede kalan 

Abidin Özmen tarafından hazırlanan Doğu 

Raporu’nda bölgedeki sağlık sorunları ve 

sorunların çözümüne yönelik önerileridir.  

Abidin Özmen tarafından hazırlanan raporu 

yorumlayan Ahmet İlyas’a göre: ‚Abidin 

Özmen, yukarıdaki sağlık sorunlarının her ile 

bir sağlık müdürü atanması merkez ilçelerin-

de doktorların tayin edilmesiyle çözülebilece-

ğini, diğer taraftan bölgeye atanan doktorların 

ücretlerine iyileştirme yapılarak ve onların 

kişisel ihtiyaçlarının karşılanmasıyla işlerin 

düzene gireceğini belirtmektedir. Ayrıca dok-
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tora giden hastaların da hükümetin sosyal 

devlet gereği para alınmaması ve sıtma ile 

mücadele kapsamında çeşitli tedbirler netice-

sinde halkın bilgilendirilmesini istemektedir.‛ 

(İlyas, 2014: 441-442) 

Aslında dünyanın birçok yerinde nü-

fus meselesi devlet işi olmuştur.2Her devletin 

millî nüfus siyasetinde mevcudu çoğaltmak, 

ölümü azaltmak, ömrü uzatmak, sağlam bün-

yeli zinde ruhlu nüfus yetiştirmek esas hedef 

olmuştur.  

Cumhuriyet hükümetlerince, köyler-

de kasabalarda ölüm olaylarına sebebiyet 

veren salgın hastalıklarla çok sıkı mücadele 

edilmesi gerekmiş, köy ve kasabalarda hasta-

lıklara neden olan olumsuz koşulları ortadan 

kaldırıp, buraların sağlıklı ve sıhhi mesken 

yerlerine dönüştürülmesi için çaba harcanmış-

tır. Bu bağlamda, bataklıkların kurutulması, 

sineklerin imhası da nüfus siyasetinin bir 

parçası olarak düşünülmelidir. Sivrisineğin 

sebep olduğu ölümlerin savaşlardan kat ve 

kat fazla olduğu bilinmektedir.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında genç dev-

                                                             
2 Cumhuriyet Türkiyesi’ni batılı tarzda modern bir ulus 

devlete uygun hale getirmek çabasında Erken Cumhuri-

yet dönemi nüfus politikaları göz önünde bulundurulma-

lıdır. Bununla birlikte Türkiye’de nüfusu arttırma ve 

sağlık alanında başta olmak üzere yapılan mücadele 

döneminde örneğin Nazi Almanyası’ndaki Hitler’in 

iktidara gelmesiyle Irkçılık; sağlık, evlilik ve nüfus plan-

laması gibi birçok alanı kapsayan sosyal politikaların 

belirleyicisi olmuştu. (Asker, :136)Hitler, 1 Eylül 1933’te 

toplanan Nürnberg Kongresi’nde verdiği nutukta kültür-

den sanata, ırktan siyasete, sağlıktan hukuka kadar ‚her 

sahaya tatbik edilebilen‛ Nazilik felsefesine dayalı ve sürek-

liliği olan dâhilî bir mücadelenin başladığını duyuruyor-

du. Bkz. (Asker, : 122); Türkiye’de 20 Ekim 1935’te yapı-

lan nüfus sayımı ve önemi ile Alman basınında çıkan 

yazıların birinde; Türkiye’deki sosyal sorunlara yaklaşımı 

göstermesi açısından şu değerlendirme dikkati çekmek-

tedir: ; ‚Cumhuriyetin kuruluşuna kadar üst tabakanın geri 

bıraktığı bir sömürü unsuru olan mutsuz Türk milleti, bugün 

azimli ve enerjik nüfus politikası sayesinde bir gelişmeye tabii 

tutulmaktadır. İlk hedef, bugün 14 milyon yerine 20 milyonluk 

bir devlet olmak… ülkenin doğası gereği büyük bir millet 

yaratmak gerekli değil, zorunludur. Anadolu‟daki çok düşük 

hayat standardını yükseltmek ve özellikle sıtmaya karşı müca-

dele etmek… ekonomik anlamda önemi olan geniş bataklıkları 

kurutmak… çok kapsamlı ve oldukça pahallı bir programı 

gerekli kılmaktadır…” (Kılıç, 2012: 150).  

letin nüfusunu arttırmak amacıyla, Türkiye’de  

entelektüel kesimin ettiği yayınlarda nüfusun 

arttırılmasının önündeki meseleleri tespit 

etmişler ve çözüm yolları sunmuşlardır.   

İsmail Hüsrev Tökin, 1932 yılında 

yazdığı bir makalede, Asya’daki nüfus hare-

ketlerini incelemiş, Türkiye’de nüfus sorunu-

na ve çocuk ölümlerine değinerek, Türkiye’de 

teknik ve bilimde yükselerek üretimde artış 

sağlanamaması, modern kültürün, hayat tar-

zının ve tekniğin ülkenin en ücra köşelerine 

nüfuz edememesi durumunda, sağlıklı nüfus 

artışının sağlanamayacağını savunmuştur 

(Tökin, 1932). 

Dönemin önemli dergilerinden, An-

kara Halkevinin yayını ve tek parti dönemin-

de Cumhuriyet Halk Partisi’nin prensipleri 

doğrultusunda yayın yapan Ülkü’de, Cumhu-

riyetin resmi ideolojisi ekseninde parti men-

supları, devlet memurları ve entelektüeller 

yazılar yazmış ve erken cumhuriyet dönemi 

Türkiye’sinin sorunlarına ışık tutmuşlardır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında hedeflenen sağ-

lıklı nüfusu arttırma siyaseti de en önemli 

konulardandır (Erdal, 2011:779-791). Cumhu-

riyet ülküsünü benimsetmek amacıyla 1933-

1950 yılları arasında yayınlanan Ülkü dergi-

sindeki bir seri makalede; nüfus işleri, halk 

sağlığı ve köycülük konuları incelenmiştir. 

Halkevleri Mecmuası Ülkü’de, 1933 yılında, 

Dr. Zeki Nasır, nüfus meselesine ilişkin seri 

makaleler yayınlamıştır: ‚Nüfus İşinin Tetki-

ki‛(Ülkü S.5,1933:414-415),3 ‚Köylerimizin 

Sağlık İşleri‛ (Ülkü S.7, 1933: 42-45) ve ‚Sağlı-

ğı Koruma Terbiyesi‛(Nasır, 1933:294-297) 

‚Sıhhat ve İktisat‛ (Nasır,1933: 416-419) gibi-

                                                             
3 Dr. Zeki Nasır; Nüfusun arttırılmasının bir yolu olarak 

ülkeye muhacir getirilmesini, diğer yolu olarak da bir 

yaşına kadar çocuk ölümlerinin azaltılması gerektiğini 

vurgulamıştır. Ayrıca bir memlekette önemli bir nokta da 

soy ve sopu kıran hastalıkların önüne geçilmesi 

gerektiğidir. Sıtma hastalığı sadece tutulanı değil, onun 

soyunu da bitirir. Sıtmalı insanda kuvvet, neşe ve iştiha 

yoktur. Diğer taraftan da, Nasır, Anadolu’da sıtma 

mücadelesi yapılan yerlerde buralarda doğumların 

yıldan yıla çoğaldığı ve çocuk ölümlerinin yıldan yıla 

azaldığı tespitlerini ifade etmiştir. 
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dir. 

Zeki Nasır; ‚Hiç şüphesiz bir memle-

ketin nüfusunu çok görmek ve çoğaltmak her 

vatandaşın beslediği bir ülküdür. Kuvvet ve 

zenginliğin nüfustan ileri geldiğini anlayan 

devlet ve milletler son yıllarda ülkülerini bu 

yola döktüler.‛(Nasır, 1933:414-415) Sözleriy-

le, cumhuriyetin ülküsünü dile getirmiştir. 

Zeki Nasır’ın halkın sağlığını ele alan 

bir başka yazısı olan ‚Sıhhat ve İktisat‛ta ise;  

nüfus ve servet işinin en başlıca dayanağı 

sıhhat olarak vurgulamıştır. Ona göre, refah 

ve imar, ancak sağlam millet ve devletlere 

nasip olan bir iktisat mükâfatıdır (Ülkü S.11, 

1933:414) 

 Sıhhat ile iktisadın birbiriyle olan 

önemli ilişkisini kavrayan Cumhuriyet Hü-

kümeti, ilk önce Anadolu’nun yıllardan beri 

ihmal edilmiş sıtma gibi başlıca hastalıklarıyla 

mücadeleye başlamıştı. Bu hastalıklar, Türk 

milletinin yıllardır, soy ve sopunu tehdit edi-

yordu. Bu yüzden sıhhat ve iktisat siyasetinin 

ilk eseri olmak üzere sıtma, frengi, verem ve 

trahom mücadelesine başlanıldı. 

Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay, Ülkü 

dergisinde yazdığı, ‚Millî Nüfus Siyasetinde 

(Eugénique) Meselesinin Mahiyeti‛ isimli 

makalesinde (Ülkü, 1934:206); Cumhuriyet’in 

kemale ermesi için daha birkaç misli nüfusu 

besleyecek olan Türkiye’nin bedenen ve ru-

hen zinde bir nüfus yoğunluğuna ihtiyaç 

duyduğunu, bu nüfusu yaratmak Türk in-

kılâbının en sarih umdelerinden biri olduğu-

nu belirtmiş ve her devletin millî nüfus siya-

setinde mevcudu çoğaltmak, ölümü azaltmak, 

ortalama ömrü uzatmak, sağlam bünyeli zin-

de ruhlu nüfus yetiştirmek amacında olduğu-

nu vurgulamıştır. 

 Diğer taraftan halkın sağlığını koru-

mak için onları sağlık bilgileriyle aydınlatmak 

ve halkı bilinçlendirmek için yapılacak işler 

belirlenmişti. Sağlık koruma terbiyesine yöne-

lik bilgi ve öğütlerin memleketteki bütün hal-

ka, ailelere ve her köşedeki insana kadar dağı-

tılmasını ve yayılmasını başarmak da önemli 

mesele olmuştur. 

 Halkın sağlığını koruma terbiyesine 

kafa yoran ve bu yönde kaleme aldığı bir ma-

kalesinde Zeki Nasır; sağlığı koruma terbiye-

sinde sıhhat mensuplarına mühim görevler 

düştüğünü, memleketin en ücra köşelerine 

kadar sağlığı koruma işlerini götürecek ve 

yerleştirecek olanın sıhhi teşkilatlar olduğunu 

söylemektedir. Halkı sağlık koruma bilgileriy-

le aydınlatmak ve uyandırmak için yapılacak 

işlerde sağlık propagandasının önemli bir yeri 

olduğunu belirtmiştir. Bu propaganda mal-

zemesi araçlarını da günlük gazeteler, haftalık 

ve aylık mevkuteler, yaprak yazılar, küçük 

risale kitapları olarak sıralamıştır. Bunlarda 

sağlık öğütleri sade bir halk dili ile yazılmalı; 

toplu, kısa ve keskin ifadeli olmalıdır ki halka 

ulaşsın demiştir (Ülkü, 1933:296). 

Denilebilir ki, 1923-1940 yılları ara-

sında nüfus arttırma ve sağlık bir nüfus yetiş-

tirme meselesi, Cumhuriyetin kurucuları ve 

Türk aydınları için önemli bir mesele olmuş-

tur. Aydınlar yazdıkları yazılarda sağlıklı bir 

nüfus arttırma siyaseti izlenmesi gerektiğini 

birçok kez dile getirmişlerdir.  

Sağlık alanındaki çalışmalara, Atatürk 

döneminde Doktor Refik Saydam ve daha 

sonraki dönemde de Doktor Behçet Uz dam-

galarını vurmuşlardır. Bunlardan başka, Dr. 

Adnan Adıvar, Dr. Rıza Nur, Dr. Fuat Umay, 

Dr. Mazhar Germen, Dr. Hulusi Alataş, Dr. 

Mazhar Osman Uzman, Dr. Nusret Fişek ve 

daha birçok isimsiz kahramanın emekleri ile 

bu ülkenin sağlık hizmetleri yükseltilmeğe 

çalışılmıştır (Kahramanyol, 2003:4). 

1.Nüfus Siyasetinin Bir Hedefi Ola-

rak: Sıtma Meselesi 

1.1.Sıtma Mücadelesi 

Savaş sonrası Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti’nin yapacağı en büyük çabanın ne 

ekonomik, ne sosyal olup iki bin yıldır Ana-

dolu’yu kemiren, hiçbir idarenin baş edeme-

diği sıtmayı yenmek olduğu anlaşılmıştı. Dö-

nemin Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam’ın 

açıklamalarına göre, Türkiye’nin yaklaşık 

%70-80’inin sıtmaya yakalandığı bilinen bir 

gerçekti. Türkiye bu afet içinde kıvranıyordu. 

Ankara başta olmak üzere Balıkesir, Denizli, 

Mardin bölgesinde sıtmalı olmayan hemen 
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hemen yok gibiydi. Ancak 1934’lü yıllarda 

Ankara’da sıtma ile mücadelenin sonlarına 

yaklaşılabilmişti (Ayın Tarihi S.18,1935:161-

165). Türkiye’de Ankara’dan sonra sıtmanın 

en yoğun olduğu şehirlerin başında, Adana, 

Mersin ve Silifke geliyordu (Teke-

li&İlkin,2004:124,140,154). Ayrıca, sıtmanın en 

yaygın olduğu bölgelerden birisi de Güney-

doğu Anadolu idi. Diyarbakır, Ergani, Bismil 

ve Çermik’te sıtma oldukça yaygındı (Çağla-

yan, 2013:360)4 

Millî Mücadele yıllarında ve 

Cumhuriyet kurulduktan sonra Büyük Millet 

Meclisi’nde yapılan görüşmeler esnasında 

Mustafa Kemal’in ve vekillerin sıtmayla ilgili 

tespitleri olmuştur. Ülkenin en büyük 

sorununun koleradan, tifodan, veremden 

daha da önemlisinin malarya olduğu, bunu 

önlemenin yalnızca kinin dağıtmakla 

olmayıp, aynı zamanda bataklıkların 

kurutulması gerektiği yönünde görüşlerini 

ifade etmişlerdir(TBMM Zabtı Ceridesi, 

1960:110-114). Sıtma salgının en yoğun 

kendini hissettirdiği Ankara’daki sıtma 

salgını için ne gibi tedbirler alındığına dair 

Bolu Milletvekili Falih Rıfkı Bey’in önergesi 

dikkate değerdir (BCA, 30.10.0.0, 7.39.27, 

Dosya:6449, T.29.12.1924). Bir diğer soru 

önergesi de Anadolu halkının karşı karşıya 

bulunduğu verem, sıtma ve frengi 

hastalıklarına dair Bozok Mebusu Ahmet 

Hamdi tarafından verilmiştir (BCA, 

30.10.0.0,6.34.29, T. 29.12.1923). 

Verilen bu önergelerden anlaşıldığı 

üzere ülkemizde bakımsızlık ve fenni olma-

yan sulama kanallarını bataklıkların oluştur-

                                                             
4 Çağlayan’ın tespitlerine göre, 1929-30 yıllarında Diyar-

bakır şehrinin üç km çevresinde sıtma mücadelesi yapıl-

mıştı. Bu salgının devam etmesi neticesinde, Diyarba-

kır’da 1936 yılında Diyarbakır’da Sıtma Mücadele Teşki-

latı kurulmuştur. Teşkilat, Diyarbakır merkez ve köyle-

rinde sıtma hastalarını tespit ederek kinin vermek sure-

tiyle tedavi etmekteydi. Ayrıca, Diyarbakır merkezinde 

kanalizasyon yapımına önem verilmiş ve şehirdeki tüm 

havuzlar ilaçlanarak sıtma ile mücadele edilmiştir. Bunla-

rın dışında koruyucu ilaçlar dağıtılmış, bataklıklar kuru-

tulmuş ve hastalığın sebepleri ortadan kaldırılmaya 

çalışılmıştır. 

duğu bilinmektedir.  

Mustafa Kemal, 1 Mart 1923 tarihinde 

TBMM’deki konuşmasında, halkın sağlığı için 

sıtma ile mücadelede bataklıkların kurutul-

ması gerektiğine ilişkin şu sözleri ile dikkat 

çekmiştir:   

“Sıtma hastalığının kökünden halledilme-

si için tek çare olan kurutma ve arazi ıslahı soru-

nuna, şehir ve köylerin sağlıklarının korunmasının 

şartlarının ıslah ve tamamlanmasına tabii şartlara 

döner dönmez başlamak, bayındırlık ve sağlık 

hususundaki en zorunlu ve önemli icraatımız 

olacaktır.‛(Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl,1973:7) 

Mustafa Kemal’in 1 Kasım 1924 günü 

Meclisin açılışında yaptığı bir diğer konuşma-

sında da sağlık sorunlarından en önemli me-

selenin sıtmayla mücadele olduğu yönündeki 

beyanı dikkat çekmektedir: 

“Efendiler, geçen sene esnasında bütün 

memlekete şamil bir teşkilâtı sıhhiyeye başlanmış-

tır. Zamanımıza kadar sıhhati umumiyenin uğra-

dığı ihmalin derecesi; mücadele yoluna girildikçe, 

daha kuvvetli tebarüz etmektedir. Önümüzdeki 

sene dahi alelumum mücadelâtı sıhhiye için bilhas-

sa tedabir ittihaz edilmek lâzımedendir. Bahusus 

sıtmaya karşı, başlı başına bir mücadele devresine 

girilmesi Meclisi Âlinin derpiş edeceği muazza-

mattan addolunsa yeri vardır. Muhakkaktır ki, 

bizim için nüfusun vikaye ve tezyidini ve çalışan-

ların kuvvet ve zindegesini temin eden tedabirin 

başında sıtma mücadelesi bulunmalıdır.” (TBMM 

Zabıt Ceridesi, 1975:3)   

Mustafa Kemal’in bu konuşmaları, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin toplumun sağlık 

sorunlarına verdiği önemi ve bu sorunlara 

yönelik izleyeceği halkçı yaklaşımı göstermesi 

açısından değerlendirilmelidir. 

1923-1924 yıllarında Ankara sıtmanın 

merkezlerinden sayılmaktaydı. Ankara’nın 

Milli Mücadele döneminde sevk ve idare 

merkezi olması ve artan nüfus, sıtma salgınla-

rını kolaylaştırmıştı, buradan bulaşıcı hasta-

lıkları askerlerin tüm ülkeye yayılmıştır(Talat, 

1929:1311, 1313, 1333). Ankara, cumhuriyetin 

ilk yıllarında artık tiftik ve soların çıktığı yer 

olmaktan çoktan çıkmıştı. Hastalıklarla boğu-
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şuluyordu. Orman çiftliğinin bulunduğu böl-

ge, bugün Gençlik Parkı kısmından itibaren 

bataklık halindeydi. Çevresinde insan boyu 

kamışlar bulunuyordu.  Çitlik kısmında verim 

sıfıra yakındı. Hayvanlar ölmüştü. Yabancı 

uzmanlar ümitsizdi. Mustafa Kemal’e: 

‚-Bunları alt etmek mümkün değil, ya 

sabır tükenir, ya para, dediklerinde, Gazi 

kendine inanan tavrıyla, ‚Ya ben üstesinden 

geleceğim yahut kimse‛  diyebilmiştir.‛ (Ak-

çay,1989:1856) 

Yine Mustafa Kemal’in bir başka ko-

nuşmasında belirtildiği üzere, ‚Memleketi-

mizde en çok tahribat yapan hastalıkların 

verem ve frengi olduğuna ilişkin yanlış bir 

genel kanı oluşmuştur. Hâlbuki bizde en bü-

yük sağlık tahribatını yapan malarya-

dır.‛(TBMM Zabıt Ceridesi 1961:422) Mustafa 

Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi sıtmanın 

ülke genelinde yaptığı tahribatı göstermesi 

açısında aşağıdaki tablo örnek verilebilir. 

Sağlık müdürlerinin hazırladıkları çeşitli ra-

porlara göre Türkiye’deki sıtmalı hasta oranı 

şu şekildeydi:

 

  

Şehirler Oranlar Şehirler Oranlar 

Ankara 40-90 Konya 70 

Antalya 86 Mardin 80 

Balıkesir 82 Malatya 25 

Bingöl 60 Samsun 72 

Denizli 90 Seyhan 78 

İstanbul 80 Trakya 30 

İzmir 72 Trabzon 68 

Tablo 2: 1917-1925 Yılları Arasında Türkiye’nin Bazı Şehirlerinde Sıtmalı 

Oranı (Tuğluoğlu,2008:3535) 

 

Cumhuriyetin sıtmayla mücadeleye 

yönelik ilk yaptığı en önemli çalışmalardan 

bir tanesi de Sağlık Bakanı’nın başkanlığında 

komisyona hazırlattığı rapordur. 1924 yılında, 

sıtma ile mücadelede çok önemli bir adım 

atılmış, Dr. Refik Saydam başkanlığında bir 

komisyon toplanmış ve sıtma  hastalığı konu-

su tartışılarak konuyla ilgili neler yapılabile-

ceğine dair (09.10.1924) tarihinde bir rapor 

hazırlanmıştır: (BCA, 30.10.0.0, 177.219.4, 

T.9.10.1924). Yirmi maddelik bu raporda; sıt-

manın önemli bir sosyal mesele olduğu ve 

bununla mücadelenin Türkiye Cumhuriye-

ti’nin önemli görevlerinden biri olduğu belir-

tilmiştir.    

Tüm ülke genelinde görülen ve halkın 

günlük yaşamını etkileyen sıtmaya karşı Sıh-

hiye ve İçtimai Muavenet Vekâleti bir çalışma 

programı hazırlamış ve gerekli kanuni düzen-

lemeler yapılmıştır. Sıtma Mücadelesi  Rapo-

ru’nda, bu mücadelenin nasıl yapılacağı hu-

susunda hukukî düzenlemelere ilişkin şu 

tespitlerde bulunulmuştur;  

1. Sıtma Mücadelesi Kanunu Layiha-

sı’nda da belirtildiği üzere Türkiye’de özel 

teşkilata dayalı millî sıtma mücadelesine, 1 

Mart 1925’den itibaren yürürlüğe girecek olan 

kanunla başlanacağı, yürütme işinin de Ba-

kanlar Kurulunda olduğu belirtilmiştir.  

2. Sıtma Mücadelesi Tahsisat Kanunu 

Layihası; sıtma mücadelesine beş yıl için sekiz 

milyon lira tahsil edildiği ve bunun nasıl kul-

lanılacağına ilişkin düzenleme yer almaktadır. 

 3. Sıtma Mücadelesi Tesisat ve Teşki-

lat Programı, 4 Sıtma Mücadelesi Teşkilatının 

Kadro ve Bütçesi,  

5. Kinin Tedariki ve Satılması Hak-

kında Kanun Layihası, 

6. Devlet Kinini Tedariki Hakkındaki 

Kanunun Uygulanmasına ilişkin Talimatna-

me, 

7.Meccani Kinin Kanunu Layihası,  

8. Ücretsiz Kinin Dağıtılması Hakkın-

da Talimatname Layihası, 
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9.Sıtma Mücadelesinde Kinin Tali-

matnamesi, 

10. Sivrisineklere Karşı Mücadele Ta-

limatnamesi, 

11. Sıtma Mücadelesinde ilgili Bakan-

lıkların Görevleri, Millî Eğitim Bakanlığı, İçiş-

leri Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, şimendi-

fer İdaresi, Tarım Bakanlığı, İmar ve İskân 

Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlıklarının 

yapması gerekenlerle ilgili düzenlemelere ve 

Sıtma İstatistik Raporuna yer verilmiştir. 

12. Doktorların Sıtma Enstitülerinde, 

Staj Mecburiyetleri Hakkındaki Kanun Layi-

hası, 

13. Sıtma Küçük Sağlık Memurları 

Hakkında Kanun Layihası ve Gerektiren Ne-

denler, 

14. Millî Sıtma Mücadelesinde Hayır 

Kuruluşlarının ve Sosyal Cemiyetlerin Görev-

leri, sosyal amaçlı faaliyet gösteren Hilâli 

Ahmer Cemiyeti, Himaye-i Etfâl Cemiyeti ve 

Türk Ocaklarının Görevleri ile ilgili sıtma 

mücadelesine hangi katkılarda bulunacakları 

belirtilmiştir. 

15. Sıtma Mücadele Propaganda Ta-

limatnamesi, 

16. İl Sağlık Müdürlüklerine Gönderi-

lecek Sualname, 

17.Sıtma Küçük Sağlık Memurunun 

Teftiş Varakası; bu suretle sağlık memuru 

elindeki formu doldurmak suretiyle tespitler-

de bulunabilmektedir. Yine bu kısımda Sıtma 

Küçük Sağlık Memurunun Görevleri de ta-

nımlanmıştır. 

18. Kinin Kartları; tedavi amaçlı (9 

haftalık) ve korunma amaçlı (12 haftalık) ola-

rak iki farklı renkte düzenlenmiştir. 

19. Sıtmaya Tutulmamak için Öğütler, 

sıtmadan korunmanın hastalığın tedavisinden 

kolay olduğu anlayışıyla halka yönelik yürü-

tülecek bilgilendirme propagandasını içer-

mektedir. 

20. Nehirler ve Köylere Su Tedariki 

Hakkındaki Kanun Layihası ile de içme ve 

diğer ihtiyaçları karşılamak için şehir ve köy-

lere getirilecek veya mahallinde sağlanacak 

sulara ilişkin özel idarelere düşen görevler 

hakkında düzenlemeleri içermektedir. 

Sıtma ile ilgili bu mücadele raporu 11 

kişilik komisyonca 79 saatte hazırlanmış ve bu 

raporda sıtma hastalığı sebebiyle ortaya çıkan 

nüfus ve işgücü kaybının iktisadî sonuçları 

ciddi bir şekilde ortaya konulmuştur (Temel, 

2008:70). Mücadele yalnız dairelerin veya 

kurumların değil bütün milletin işbirliği ile 

başarabileceği millî bir iş olarak adlandırıl-

mıştır. Türkiye’nin bazı bölgelerinde halkın 

%90’ın sıtmalı olduğu bilinmekteydi. Bu yüz-

den sıtmayı ülkeden yok etmek ya da sıtma-

nın zararlarını en az seviyeye düşürmek 

amaçlanmıştı. Türkiye’nin modernleşebilmesi 

için nüfus oranı arttırması gerektiği ve bunun 

önündeki tek engelin de sıtma olduğu söz 

konusu raporda vurgulanmıştır. 

Yine bu rapora göre, sıtma kişilerin 

çalışma gücünü azalttığından, kişilerin çalış-

ma kapasitesini arttırmak ve azalan nüfusun 

önüne geçmek, izlenen nüfus siyaseti açısın-

dan önem taşımaktaydı. Türkiye’nin çalışa-

mayan sıtmalı hastalardan yıllık kaybı 15 

milyon olarak tespit edilmişti. Ayrıca kişilerin 

çalışma günlerindeki çalışma kaybı da hesaba 

alınacak olursa sıtma ile mücadele iktisadî 

anlamda karlı bir iş olarak görülmüştür. Öte 

yandan ölümden kurtarılan sıtmalı nüfusun 

yetiştireceği çocuklarla ülkenin nüfusunun ve 

sermayesinin artacağı, sıtma sebebiyle mey-

dana gelen hastalıkların yol açacağı zararın 

azalacağı da tespit edilmiştir. 

 Sıtma mücadelesiyle bataklıkların 

kurutulması ülkeye kıymetli miktarda arazi 

kazandıracağı için bu da ekonomik anlamda 

kazanç olarak görülmüştür. 

Halkı pratik anlamda sıtmaya karşı 

bilinçlendirmek maksadıyla, Cumhuriyet 

hükümeti tarafından çıkarılan kanunlar (Sıt-

ma Kanunu, Resmi Gazete, 29 Mayıs 1926), 

sağlığı koruma ve sıtma ile ilgili yazılan ma-

kalelerin ve tıbbi kitapların yanı sıra, 1929 

yılında Dr. Reşit Galip tarafından bir risale 

yayınlanmış, bu risalede sıtma mücadelesi 

konusunda halkın bilgilendirilmesi yoluna 
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gidilmiştir. Böylece, sıtma hakkında çok pra-

tik bilgiler verilmek suretiyle halkın neler 

yapması gerektiği anlatılmıştır. Burada Cum-

huriyet idaresinin tam bir halk idaresi olduğu, 

millet için korkunç olan hastalıklarla mücade-

lede milyonlarca lira sarf edildiğinden bahse-

dilmektedir. Ayrıca, halkın pratik olarak 

yapması gereken şu öğütlere yer verilmiştir: 

Sivrisineklerden sakınmak, bataklık yerlerin 

el birliği ile kurutulması için söğüt, kavak, 

akasya, okaliptüs, gibi ağaçlar dikmek, cibin-

likle yatmak, ilk sıtma nöbeti kesinlikle ihmal 

edilmeden hekime başvurulması ve çocukla-

rın yaz aylarında yayla ve iyi havalı yerlere 

gönderilmesi tavsiye edilmektedir (Galip, 

1929:33-34). 

Doğal nedenlerden bataklıklar oluş-

tuğu gibi insanların çeşitli ihtiyaçları için oluş-

turdukları sıhhi olmayan gölet, su arkı, ırmak-

ların usulsüz kaldırılması, açıktan geçen kim-

yasal ve lağım akıntıları, tuğla ve kireç ocak-

larının atık suları da bataklık meydana getire-

bilir. Köylerde bu gibi sebeplerden kaynakla-

nan sorunların önüne geçmek için önlem 

alınması düşünülmüştür. Bu amaçla da mese-

la Cumhuriyet Halk Fırkası Bakırköy şubesi 

bir kitapçık bastırarak köylerde neler yapıl-

ması gerektiğini bir şekilde ayrıntılandırılmış-

tır.  

Sıtmadan ülkeyi kurtarmak için her 

türlü çaba sarf edilmiş ve önlem alınmıştır. 

Meselâ, 23 Haziran 1935’de çıkarılan 3039 

sayılı ‚Çeltik Ekim Kanunu‛ ile de çeltik eki-

mi yapılan ve yapılacak illerde valilerin, kaza-

larda ise kaymakamların başkanlığında bir 

çeltik komisyonu kurulması kararlaştırılmış-

tır. En önemli düzenleme ise kanunun 23. 

maddesi ile yapılmıştır: 

‚Çeltikliklerde çalışanlar ve çalıştırılanlar 

kesik sulamaya tabi olan yerlerde elli metreden ve 

daimi sulamaya tabi olan yerlerde üç kilometreden 

yakında geceleri açıkta yatırılmaz. Bu mümkün 

olmadığı takdirde çeltik ekenler tarafından amele 

ve bekçiler için döşemesi yerden en aşağı bir metre 

yüksekliğinde barakalar yaptırılır. Bu barakaların 

pencere ve kapılarına sivrisineklerin girmesinin 

önüne geçecek şekilde mazbut tel kafesler konulma-

sı ve yattıkları yataklar için birer cibinlik bulun-

durulması mecburidir.‛ (T.C. Resmi Gaze-

te,1936:6720-6723).   

2.Sıtma İle Mücadele Yolları 

2.1.İlaçla Tedavi 

Bundan dolayı her devlet sıtmayla 

mücadele etmek zorunda kalmıştır. Sıtma 

toplumun her kesimini oldukça fazla etkile-

yen ve insan nüfusuna zarar veren, sosyal bir 

hastalıktır. Sıtma mikrobu taşıyan Anofel, 

sıtma hastalığının sebebini meydana getiren 

bir çeşit dişi sivrisinektir.  Dolayısıyla sıtma 

mikrobu bu sinekle insandan insana taşınır ve 

salgın halini alır. Öte yandan frengi, tifo, tifüs, 

trahom, veba vb. hastalıklar daha yereldir ve 

salgın geçtikten sonra tekrarlamayan sosyal 

hastalıklardır. Bunun yanında sıtma her sene 

tekrarlayan ve nüfus içinde aktarımını nesil-

den nesile sürdüren bir yangı olmuştur.  

Cumhuriyet hükümeti sağlık sorunla-

rı ile öncelikli mesele olarak yakından ilgi-

lenmiştir. Nüfus bakımından önemli bir sağlık 

meselesi de halkın salgın hastalıklardan kı-

rılmasını önlemek olmuştur.  

Türkiye’de bulaşıcı hastalıklarla mü-

cadelede sıtma öncelik almıştır. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile birlikte karşıla-

şılan sosyal meselelerden bir tanesi de sıtma 

salgını olmuştur. Sıtma salgını 1924 yılında 

felaket boyutuna ulaşmış, köylüler, tarlalarını 

terk ederek oraklarını, harmanlarını, yüzüstü 

bırakıp kasabalara ve şehirlere inmek zorunda 

kalmışlar ve böylece hastalık fakir, zengin 

tüm halkı etkileyen içtimai bir hastalığa dö-

nüşmüştür. Hatta bazı şehirlerde okullar, 

hastane gibi kullanılmak durumunda kalmış-

tır. Hemen her sahada faaliyetlerin, sıtma 

salgını nedeniyle kesintiye uğraması, birden 

bire meydana gelen ölümler, ülke genelinde 

büyük bir korkuya neden olmuş ve telaş 

uyandırmıştır. Bu felaketten sonra harekete 

geçen Sıhhiye ve İçtimai Muavenet Vekâleti, 

sıtma mücadelesine başlamış-

tır(Tuğluoğlu,2008 :353). 

Cumhuriyet’in ilanından sonra özel-

likle 1925 yılından itibaren sıtma mücadele-

sinde Sıhhiye Vekâletince sıtma ile mücadele-
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de çeşitli yollar izlenmiştir. İzlenecek yollar , 

Dr. Refik Saydam başkanlığında toplanan bir 

komisyonca belirlenmiştir. Sıtma  hastalığı 

konusu tartışılarak konuyla ilgili neler yapıla-

bileceğine dair (09.10.1924) tarihinde bir rapor 

hazırlanmıştır(BCA, 30.10.0.0, 177.219.4, 

T:9.10.1924) Bu rapor doğrultusunda, birinci-

si, hastalara kinin tedavisi uygulanması, ikin-

cisi ise, koruyucu sağlık hizmetleri sunulma-

sıdır. Böylece hastalığın yayılmasının önüne 

geçilmeye çalışılmıştır. Cumhuriyet döne-

mindeki sağlık hizmetlerinden biri de sıtma-

nın yayılmasından büyük etkisi olduğundan, 

bataklıkların kurutulması çalışmalarıdır(BCA, 

1989,  30.10.0.0, 177.220.3, 11/4/1928;  Duru, 

1941: 87-97). Sıtma savaşının başlatıldığı ilk iki 

yıl içinde 1600 köy ve kasaba taranarak halkın 

1/5’inin sıtma hastası olduğu tespit edilmiş ve 

tedavileri yapılmıştır. 1933 yılına gelindiğinde 

bu sayı 3756 köyü kapsayacak düzeye ulaş-

mıştır (Ülkü S.10  1933, :256). 

Cumhuriyetin ilk yıllarında başkente 

özel bir önem verildiği görülmektedir. Anka-

ra’da vuku bulan sıtma ile mücadele için sağ-

lık bakanlığı tarafından 24 Mayıs 1925 tarihli 

bir kararla hastalara kinin dağıtılmıştır. Ayrı-

ca, Ankara’da sıtma ile mücadele etmek üzere 

bir Sıtma Mücadele Komisyonu kurulmuş ve 

bu komisyonun Sıhhiye Vekâleti’ne bağlan-

ması ve yapacağı masrafların Nafia ve Ankara 

Şehremaneti’nce karşılanması da alınan acil 

önlemlerden olmuştur (BCA,  30.10.0.0 

,177.219.6, T.24.5.1925; BCA, Sayı: 1601,  

30.18.1.1, 13.13.11, T: 8.3.1925). 

Ankara’nın dünyaca ünlü sıtmalık 

bölge olmasında ve halkının hemen hemen 

hepsinin sıtmaya yakalanmasında Gençlik 

Parkı ve çevresi önemli rol oynamıştır. Zama-

nında, parkın çevresi pek verimsizdi. Tren 

yolcularını bile sıkan sivrisinekler çevreye 

dolmuştu(Akçay,1989:1857). Sadece Ankara 

değil Türkiye’nin doğusunda da durum aynı 

idi. Meselâ, Mardin’de halk sıtma hastalığın-

dan o kadar çok çekmişti ki o dönemden kal-

ma şu söz hala söylenir: ‚Sen benim dükka-

nıma bak, ben sıtma nöbetini bitireyim, gele-

yim<‛ (Akçay,1989:1857). 

Sıtmanın Ankara’da kol gezdiği o dö-

nemde, Ankara şehir merkezi ile şu anki tren 

garı arasındaki bataklığın sıtma ile mücadele 

programı dâhilinde kurutularak, park yapıl-

mak üzere, Nafia Vekâleti’ne devredilmesi de 

karara bağlanmıştır (BCA, 30.18.1.1, 14.42.7, 

T.28.6.1925). Ankara ilinden 1925 yılında alı-

nan kan örneklerinin %23’ünde sıtma parazi-

tine rastlanırken, bu oran 1927 yılında %09’a 

düşmüş, 1928 yılında ise sıtma ile mücadelede 

başarılı bir sonuca ulaşılmıştır(BCA, 30.10.18, 

177.220.2). Bu süreçte, 1927 yılında sirke ve 

sivrisinek itlafı için 25.866 kilo mazot kulla-

nılmıştır(BCA, 30.10.18, 177.220.2). 

Yine aynı şekilde ilerleyen yıllarda 

Türkiye’nin diğer şehirlerinde de halkın sağ-

lığını tehdit eden sıtma ile mücadele için kinin 

dağıtıldığını görmekteyiz(BCA,  30.18.1.1,  

28.23.8).5 Meselâ, 1940’da İzmir ve İzmir’e 

bağlı bölgelerde sıtmanın yaygın şekilde gö-

rülmesi üzerine bununla mücadele için halka 

kinin dağıtılması yoluna gidilmiştir(BCA, 

30.10.0.0, 177.223. 6, T. 8.8.1940). Sıtma müca-

delesinde ayrı bir çaba sarfedilen şehirlerden 

olan Diyarbakır’da da köylere doktorlar gön-

derilerek halk tedavi edilmiş ve halka kinin 

dağıtılmıştır (Başbakanlık İstatistik Umum 

Müdürlüğü İstatistik Yıllığı 1942-1945, 

1946:142; Çağlayan, 2013:361). Anadolu’da 

yalnız sıtma mücadele mıntıkalarında tedavi 

edilen sıtmalıların yekûnu, 1932 senesinde 

428.439 kişiyi bulmuştur (Ülkü S.11, 1933: 

417).  

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Belge 

örneklerinden edinilen bilgiye göre, Türk 

toplumunu kırıp geçiren sıtma ile mücadelede 

devletin parasız dağıtılan ilaçları çok etkili 

olmuştur(BCA, 30.10.0.0, 177.223. 6, 

T.8.8.1940; Ülkü, Birinci Teşrin 1922: 255-256).  

Buna devlet bütçesinden harcanan paranın 

toplamı ulaşılan sonuç ile elde edilen kazanç 

düşünüldüğünde harcanan para göze bat-

                                                             
5 Samsun ve Kocaeli illerinde sıtma teşkilatının kurulma-

sına ilk basamak olmak üzere birer mücadele heyeti 

başkanı ile laboratuar şefi kadrolarının tasdiki.  
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mamaktaydı. Ayrıca, bir sıtmalının hastalık 

nöbeti sebebiyle çalışamadığı günler yılda 

birden çok sayıdadır. Bununla birlikte sıtma-

lının cinsi münasebata iştihası kalmadığından 

soy çoğalması gerilemiştir (Ülkü, Sy.11:417). 

Bu durum da nüfusu olumsuz etkileyen bir 

olaydır. 

Türkiye’de yaşanan sıtma hastalığı 

salgını karşısında dağıtılacak kininin temin 

edilmesi hususunda ise çeşitli çareler aran-

mıştır. Bunlardan ilki kininin pazarlık suretiy-

le alınması yolu olmuştur. Meselâ, Sıtma mü-

cadelesi için gerekli kininin Alman Yuringer 

ve Himmer fabrikalarından satın alınma-

sı(BCA, 30.18.1.1, 14.32.13, T.31.5.1925; BCA,  

30.18.1.2, 33.10.4., T.20.2.1933)6 ya da Kızı-

lay’dan satın alınması yoluna gidilmiş-

tir(BCA, 30.18.1.1, 29.33.4., T.23.5.1928  ; BCA, 

30.18.1.2, 5.45.13., T.12.9.1929  ; BCA 30.18.1.2 , 

10.30.20., T. 14.5.1930).  Sıtma mücadelesinde 

kullanılan kinin ilacının temini konusunda 

sıkıntılar yaşanması üzerine İngiltere’den 

kinin alınmıştır. Alınan kinin İstanbul’a getiri-

lerek, gerekli yerlere dağıtılmıştır(BCA, 

30.10.0.0, 177.223.17., T.26.3.1943). Meselâ, 

Hatay’da sıtma mücadelesine tahsis edilmek 

üzere, 50 kilo kininin Kızılay vasıtasıyla Ha-

tay’a gönderilmesi kararlaştırılmıştır(BCA, 

30.10.0.0, 225.515.15, T.10.5.1939). 

Bazen de Çanakkale’deki, 

Adana’daki(BCA, 30.18.1.2, 14.68..19., T. 

15.10.1930) sıtmalı ve frengili hastaların 

tedavisi için yurtdışından kinin ve frengi 

ilacının satın alınması yoluna 

gidilmiştir(BCA, 30.18.1.2,14.68.10., 

T.15.10.1930). Bu mücadelede, sıtmayı 

önlemeye yönelik yapılan fizikî mücadelede, 

bataklıkların kurutulması, sıtmalı bölgelerin 

mazotla temizlenmesi ayrıca ilaçlı bir 

mücadele olarak DDT çok etkili 

olmuştur(BCA, 30.18.1.2, 127.75.10., 

T.20.10.1951).7  

                                                             
6 1933 yılında Sıtma mücadelesinde kullanılmak üzere, 

Manheim’de bulunan Zimmer Fabrikasından kinin satın 

alınması tercih edilmiştir.  
7 1951 yılı sıtma savaşı için Amerika'dan satın alınan DDT 

Triton Ksilen ve diğer lüzumlu savaş malzemesinin sıtma 

Sıtma ile mücadele edebilmek için sa-

dece yurt dışından ilaç getirtilmesi yoluna 

gidilmemiş, konusunda uzman yabancı kişile-

re Türkiye’de çalışma fırsatı tanınmıştır. Tür-

kiye’de sivrisineklerin teşhisinde yardımcı 

olmaları maksadıyla, 1928 yılında Alman Dr. 

E. Martini ve Dr. H. Vogel(Temel,2008:79) 

sıtma mücadelesi fen memurluğunda çalıştı-

rılmak üzere 1931 ve 1934 yıllarında Macar 

Kovaç görevlendirilmiştir(BCA, 30.18.1.2., 

48.62.14; BCA, 30.18.1.2, 21.50.6)  

Sıtma mücadelesine önemli katkılarda 

bulunan diğer önemli hizmetlerden biri de 

sıtma uzmanı yetiştirmek ve sıtma ile ilgili 

araştırmalarda bulunmak üzere 1928 yılında 

Adana’da kurulan Sıtma Enstitüsü’dür. 

Türkiye’de malaryolojinin en iyi öğretildiği 

merkez haline gelen bu kurumda 

‚Doktorların Sıtma Enstitülerinde Staj 

Zorunlulukları Hakkındaki Yasa‛ gereğince 

1936 yılında 33, 1937’de 61, 1938’de 72, 

1939’da 100 askeri ve sivil doktor staj 

yapmıştır(BCA, 30.18.1.2, 68.76.6; BCA, 

30.18.1.2., 78.76.3; BCA, 30.18.1.2, 84.74.13; 

BCA, 30.18.1.2., 88.84.2) 

Dünya genelinde malarya konusunda 

faaliyette bulunan Cemiyeti Akvam Türki-

ye’deki halkevlerine ilginç bir teklif ile sıtma 

ile mücadelede farklı bir yöntem sunmuştur. 

Bu bağlamda, Afyon Halkevi Başkanlığı’na 

bir teklifte bulunulmuş ve bu teklifte; Cemiye-

ti Akvam Malarya Komisyonu’nun malarya 

hastalığı ile bütün dünyada mücadele edilme-

si gerektiği konusunda yazdığı hikâyelerin 

olduğunu ve bu hikâyelerin malarya hastalı-

ğının keşfinde yararlı olacağını, topluma hiz-

met etmek gayesi ile de halkevi dergisinde bu 

hikâyelerin yayınlanması isteği belirtilmiştir. 

Bu hikâyeler en çok otuz hafta en az yirmi 

hafta olmak şartıyla her iki haftada bir yayın-

lanmalıydı. Bu hikâyeler vasıtasıyla malarya 

komisyonu malaryaya yakalananları kinin 

almaya teşvik etmeyi amaçlamıştır. Halkevin-

ce bu teklif kabul edilerek, hikâyeler yayınla-

narak halk bilinçlendirilmeye çalışılmış-

                                                                                       
savaş bölgelerine dağıtımı işine ait ihalenin kabulü. 1 

855000 dolarlık tahsisle sağlanması.  
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tır(BCA,  490.0.01. 1291.287.1). Cumhuriyet’in 

ilk yıllarında Türkiye’deki gelişmelerle ilgile-

nen ve değerlendiren Alman basınında, Hal-

kevlerinin halkı sağlık ve temizlik kurallarına 

uyma konusunda bilinçlendirmede çok etkili 

etkili bir propaganda aracı olduğu bilgisi yer 

almıştır (Kılıç, 2012:152).8 

1940 yılında Sıhhat İşleri Dairesinden 

Başvekâlete giden gönderilen kısa bir bildi-

rimde, halk ve ordu içinde meydana gelen 

salgınların bastırılmasında, Türkiye’de teb-

hirhaneler9 bulunmaması yüzünden ağır güç-

lüklerle karşılandığı belirtilmiştir. Aslında 

olması gerekenin her ilde ve belediye merke-

zinde bir tebhirhane inşa edilmesi düşüncesi 

olsa da bunun zaman alacağı ifade edilmiştir. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti’nce böyle 

lüzumlu müesseselerin kurulması için araş-

tırmalar yapıldığı ve her birinin şekil ve mali-

yetinin düşünüldüğü, şimdilik hiç olmazsa 

memleketin en mühim toplanma ve sevk 

merkezleri üzerinde tesis düşünüldüğü anla-

şılmaktadır. Bu kurumların çıkması olası sal-

gınlarla mücadele etmede önemli etkisi olaca-

ğı düşünülmüştür (BCA, 

30.10.00,56.376.18,T.9.04.1940). 

Öte yandan, 1936 yılında Fatsa kaza-

sında sıtma hastalığının mevcut olduğu Genel 

Kurmay tarafından Sıhhat ve İçtimai Vekâle-

ti’ne gönderilen bir yazıda, kazanın hükümet 

doktorunun askere gittiği bildirilmiş ve onun 

yerine bir tabib tayini hususu sorulmuştur. 

Ancak alınan cevapta idari ve mali sebepler-

den bunun pek mümkün olamayacağı, Fatsa 

gibi birçok yerde benzer meselelerin gün-

demde olduğu ve sıtma mücadele kapsamına 

bütçe yetersizliği dolayısıyla alınamayacağı 

bildirilmiştir (BCA, 30.10.00, 177.221.11). Sıt-

                                                             
8 ‚Halkı aydınlatacak olan halkevleri her şehir ve köyde 

mevcuttur< 20 yıl önce halk cahillerden oluşuyordu. 

Hijyen ve temizlik yabancı kavramlardı, milliyetçilik fikri 

henüz uyanmamıştı, politik  bağımsızlık, ekonomik inşa 

ve çalışma çok uzak kavramlardı. Halkevleri çok etkili 

oldu, ancak merkezi ve aynı tarzda etkili olacak bir pro-

paganda mümkün değildi<‛ 
9 Eşyaların mikroplardan arıtılmak için buğudan 

geçirildiği yer.  

ma ile yapılan mücadelede gösterilen olağa-

nüstü çabaya karşı ülkenin içinde bulunduğu 

kısıtlı koşulları göstermesi açısından bu dik-

kate değer bir örnektir. 

1923-1932 yılları arasında çıkan bir 

kanunla doktorların mecburi hizmete tabi 

tutulması öngörülmüştü. Sıtma, verem, fren-

gi, trahom gibi hastalıklarla mücadele edilme-

si için bu doktorlara o tarihlerde milletvekille-

rinin aldığı ödenek ve yollukların toplamının 

üç misli 750 tl ödenmesini mümkün kılan 

kanun yürürlüğe konulmuştu (Akçay, 

1989:1861). 

2.2.Bataklıkların Kurutulması 

Sıtmanın tarih boyunca sebebi olarak 

kabul edilen bataklıklar; Daha çok göl kıyıla-

rında, akıntısı yeterli olmayan düz ovalarda 

görülen, belli bir çanağı olmayan durgun, sığ, 

üzeri yoğun sazlarla kaplı su birikintisi ve bu 

durumda sularla, sazlarla örtülü toprak par-

çasıdır. Bataklık gibi durgun sularda organik 

maddeler kimyasal reaksiyon sonucu çürüye-

rek zehirli kokular oluşturur. Sıtmanın temel 

sebebi olmasa da sıtmanın yayılmasında en 

önemli etken sivrisineklerin üreme ve çoğal-

ma ortamı olan bataklıklar aynı zamanda 

havayı, suyu bozmakta ve toprağı verimsiz 

hale getirmektedir. Ancak sivrisineklerin do-

ğal üreme ortamı olduğundan bataklık prob-

lemi sıtma sorunuyla bir arada düşünülmüş, 

bu sebeple bataklık ve sulak alanların kuru-

tulması çözüm yolu olarak görülmüştür (Du-

ru, 1941: 87-97). 

2 Eylül 1925 yılında Ankara’da topla-

nan I. Millî Türk Tıp Kongresi’nin belli başlı 

konusunu da sıtmanın oluşturması şaşırtıcı 

değildir. Dış yardımlardan uzak ve örnek bir 

çabayla, sıtma mücadelesinin temeli, 1926 

yılında kabul edilen 839 sayılı kanunla atılmış 

oldu. Buna göre sıtma mücadelesinin esasları 

şöyle olmuştur: 

1.Dalak ve kan muayeneleri, sıtmalı-

ların tespiti, parasız tedavi yoluna gidilmesi, 

2.Bataklıkların kurutulması, 

3.Sivrisinek yetiştiren Jitlerin ve çeltik 

sahalarının kontrollerinin yapılması olarak 
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belirlenmişti. 

1925 yılında, I. Millî Türk Tıp Kongre-

sinde, Ahmet Fikri ve Abdülkadir Lütfi Beyle-

rin sundukları; ‚Türkiye‘de Sıtma Coğrafyası 

Raporu‛na göre; Türkiye’de de sıtmaya neden 

olan başlıca yedi farklı birikinti modeli ve 

bataklık alanları sıralanarak, buna çözüm 

aranmıştır (Tekeli & İlkin, 2004:124-125) 

İşte bu tarif edilen şekilde bataklıkla-

rın yol açtığı sıtma vakasına bir örnek olarak 

Konya verilebilir. Konya ovasının sulanması 

için yapılan su kanallarının bozulup, çevre-

sinde bataklık oluştuğunu görülmüştür. Bu 

nedenle bölgede 1928 yılında sıtma giderek 

artmış, bu konuda Sıhhiye Vekâleti sıtma ile 

mücadelede önlemleri arttırmıştır (BCA, 

30.10.0.0, 177.220.3, T.11.4.1928). 

1936 yılında Türkiye genelinde-

Samsun, Aydın, Manisa, Alaşehir, Marmara-

göl, Seyhan’da  yağan aşırı yağmurlar nehirle-

rin taşmasına, su birikintileri ve bataklıklar 

oluşturmuş, - halkın yaşam koşullarını olum-

suz etkilemiştir. Seyhan’da iki defa sel ya-

şanmış ve bu da sivrisineklerin üremesi için 

uygun bir ortam oluşturmuştur. Seyhan’da 

1936 yılının ikinci yarısında sıtma salgını ev-

vela ameleler arasında başlamış ve haziran 

ayında yerli halk arasında sıklıkla görülmeye 

başlamıştır. Sıtma, haziran ayından itibaren 

Manisa, Aydın mıntıkalarında, Temmuz 

ayından itibaren de Samsun mıntıkasında 

kendini göstermeye başlamıştır. Bahsedilen 

bölgelerde sıtma salgını her türlü teşkilattan 

ve sıhhi şartlardan uzak , ‚büyük çiftçilerin 

keyfine müftekir‛ kalan amele arasında çık-

mıştı. Çiftliklerde yerli halktan oluşan bu 

ameleler patronları gerekli sıhhi şartları sağ-

lamadıkları, bu işçilerin damlarda açıkta veya 

sıcaklar dolayısıyla boşalan ahırlarda yatarak, 

kolayca sıtma hastalığına yakalanmışlardır. 

Çevre köylerden Samsun, Aydın, Manisa, 

Seyhan’a çalışmak için gelen amelenin yollar-

da, subaşlarında, gecelediklerinden ya da bir 

kısmının yakalandığı bu hastalık halinde, 

tarlalarda 15-16 saat çalıştıkları için yorgun 

düştüklerinden ve yeterli gıda alamadıkları 

için kifayetsiz düşmüşlerdir (BCA, 30.10.0.0, 

177.221.13). 

Sıtma salgını ile mücadelede bu böl-

gelerde mücadele tabipleri ve sağlık memur-

ları geceli gündüzlü çalışarak salgının tahriba-

tını önlemeye çalışmışlardır. 1936 yılında 

Samsun bölgesinde 49.588 hasta için 575 kilo 

kinin; Manisa bölgesinde 53.748 hasta için 828 

kilo kinin; Aydın bölgesinde 63.702 hasta için 

544 kilo kinin, Seyhan ve çevresinde 1487 kilo 

kinin dağıtılmış; 124.851 hasta tedavi edilmiş-

tir (BCA,  30.10.0.0,  177.221.13).  Sıtma reislik-

leri ciddi bir şekilde büyük bir titizlikle çalış-

mışlar, bölgeleri dâhilindeki su kanalı ve ark-

ları temizletmişler, akıtılması mümkün olan 

su birikintilerini kanallar açmak suretiyle 

akıtmışlar, izalesi mümkün olmayan su biri-

kintilerine mazot gibi maddeler döktürmüş-

ler, suların köylere yakın mahallerine hastalık 

öldürücü ilaçlar serpmişler, bu şekilde su 

birikintilerinin, bataklıklarının sivrisineklere 

yuva ve kaynak olmasına mani olmuşlardır. 

Ayrıca, sağlık memurlarının köy ziyaretlerini 

daha sık yapmaları, mücadele tabiplerinin her 

beş veya yedi günde bir köyleri görmeleri için 

tedbirler alınmıştır. Sıtmalıların bir an evvel iş 

başına dönmesi için kinin şırıngaları yapılmış, 

bataklık ve göl kenarlarındaki sürekli sıtma 

tehdidi altında bulunan köylerde sağlamlara 

koruma kinini verilmiş, Seyhan mıntıkasında 

bazı çiftlik sahipleri amelesine kinin vermek-

ten kaçındığı için bu gibiler hakkında zabıt 

tutularak kanuni soruşturma açılmış, amele-

nin toplandığı ve yattığı yerler mücadele ta-

bipleri ve sağlık memurları ve Sıhhat ve İçti-

mai Muavenet Vekaleti’nce sonradan tâyin 

edilen muvakkat amele sağlık memurları 

tarafından sık sık ziyaret olunarak karşılaşılan 

sıtmalılar muayne evlerine, ağır hastalar da 

hastanelere nakledilmiştir. Amelesi kırk bini 

aşan Adana Kuruköprü’de ikinci bir muayene 

evi açılarak, Çukurova’dan memleketlerine 

gitmek üzere Adana’ya gelen amele arasında 

görülen sıtmalılar istasyona kurulan bir sıtma 

memuru tarafından tedaviye alınmış, ağır 

hastalar da trenlere bindirilmeyerek sıtma 

hastanesine veya memleket hastanesine yatı-

rılmış, böylece amelenin sıtmayı kendi şehir-
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lerine götürmelerinin ve oralarda salgının 

önüne geçilmiştir (BCA, 30.10.0.0,  177.221.13). 

Sulak alanların çevreleri tarih boyun-

ca insanlar tarafından yerleşim alanı olarak 

kullanılmıştır. Ancak zaman içinde bilhassa 

sığ göl, sazlık ve bataklık gibi sulak alanlar, 

yararsız hatta hastalık taşıyan böceklerle dolu 

değersiz yerler olarak kabul edilmiş ve sanayi 

devrimiyle birlikte doğanın insan tarafından 

daha fazla denetim altına alınması ve sömü-

rülmesi düşüncesine bağlı olarak yok edilmiş-

lerdir. Sıtma ile mücadele hız kesmeden de-

vam etmiştir.  

Ülkemizde 1940’lı yıllarda sıtma has-

talığıyla mücadele etmek için kurutulmaya 

başlanan sulak alanlar sayısında artış görül-

müştür. Alınan önlemlere değinildiğinde 

özellikle fabrika gibi iktisadî teşebbüslerin 

çevrelerindeki bataklık gibi alanların kuru-

tulmasına öncelik verildiği dikkati çekmekte-

dir. Örneğin, Kırıkkale askeri fabrikalarında 

çalışan işçilerin, sıtmadan korunmaları için 

çevredeki bataklıkların kurutulması(BCA, 

30.10.0.0, 177.223.11, T.10.12.1941) ve buna 

benzer bir şekilde Sümerbank’a bağlı Kayseri, 

Nazilli ve Ereğli fabrikalarında çalışan işçile-

rin sağlık durumlarını korumak için çevredeki 

bataklıkların kurutulması yoluna gidilmiş-

tir(BCA, 30.10.0.0, 177.223.14, T.7.4.1942).10  

3. Sağlık Hizmetlerinin Yaygınlaştı-

rılması 

Cumhuriyetin ilk yıllarında sağlıkla 

ilgili önemli kararlar alınmıştır. Sağlık ve Sos-

yal Yardım Bakanlığı’nın 1925 yılında hazır-

lamış olduğu ilk çalışma programında çözül-

mesi gereken sağlık sorunları ele alınmıştır. 

Devlet halka yerinde sağlık hizmetleri götü-

rebilmek amacıyla örgütlenmeye önem ver-

miştir. Öncelikle hekim, sağlık memuru, ebe 

yetiştirmek, numune hastaneleri ile doğum ve 

çocuk bakımevleri açmak, sıtma, verem, tra-

hom, frengi ve kuduz gibi önemli hastalıklarla 

baş edebilmek, sağlıkla ilgili kanunlar çıkar-

                                                             
10 Kazova ve Niksar ovalarındaki bataklıklar nedeniyle 

yayılan sıtma ile mücadele edilmiştir. Bkz. (BCA, 

30.10.0.0, 177.223.8, 29.8.1940). 

mak, sağlık ve sosyal yardım örgütünü köye 

kadar götürebilmek hedeflerine ulaşmaya 

çalışmıştır. 

Sağlık alanında yapılanma Refik Say-

dam’ın 1925 yılından sonra ikinci defa Sağlık 

Bakanlığı görevine gelmesiyle başlamıştır. 

1925’ten 1937 yılına kadar bu görevi yürüten 

Saydam’ın Türkiye’de sağlık alanında önemli 

hizmetleri olmuştur. 

Meselâ, Dr. Refik Saydam tarafından 

sağlık hizmetlerinin tüm yurda yayılması 

maksadıyla numune hastaneleri olarak ad-

landırılan yeni bir model geliştirilmiştir. Bu-

nun yanı sıra bulaşıcı hastalıklarla mücadele 

için Hıfzıssıhha Enstitüsü ve çeşitli hastalık-

larla mücadele için Verem Savaş Dispanserle-

ri, Trahom Mücadele ve Sıtma Mücadele ör-

gütleri kurulmuştur (Sağlık Hizmetlerinde 50 

Yıl, 1973:38). 

Cumhuriyet döneminde uzun yıllar 

görev yapan Sağlık Bakanı Dr. Saydam ve 

ekibi sağlık personeli yetiştirilmesine önem 

vermiştir. Öncelikle hekimler olmak üzere, 

veteriner hekimler, eczacılar, hemşireler, ebe-

ler, sağlık memurları yetiştirilmesi konusunda 

çalışmalar yürütmüştür. Bununla birlikte, 

sağlık mühendisleri, fizik tedavi uzmanları, 

sağlık istatistikçileri, sağlık eğitimcileri, tıbbi 

teknisyenler, sosyal hizmet uzmanları, diyet 

uzmanları, klinik psikologlar gibi çeşitli mes-

lekten insanların yetişmesi sağlanmıştır. Ayrı-

ca Saydam ve ekibi, sağlık kurumlarının iyi-

leştirilmesi yönünde de faaliyette bulunmuş-

lardır; 1923 yılında 6437 yatakla hizmet veren 

86 kuruma sahip olan Sağlık Bakanlığı, 1930 

yılında 182 kurum ve 11.398 yatağa, 1935’te 

176 kurum ve 13.038 yatağa çıkarmış-

tır(Karabulut, 2007:153)  

Saydam’ın Bakanlığı döneminde, sağ-

lık kurumlarını iyileştirmek ve sayısını art-

tırmak, sağlık personeli yetiştirmek, sağlık 

yasaları yapmak ve salgın hastalıklarla müca-

dele yöntemleri geliştirmek gibi sağlık hiz-

metlerini köye götürmede de önemli aşama 

kaydedilerek sağlık siyasetinin temeli atılmış-

tır.  
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1925’ten başlayarak Ankara, Konya, 

Balıkesir, Adana, Çorum, Malatya, Erzurum 

ve Kars’ta Doğum ve Çocuk Bakım Evleri 

açıldı (Türkiye Cumhuriyeti Sıhhat ve İçtimai 

Muavenet Vekâleti Sıhhiye Mecmuası 

Fevkalade Nüshası, Vekâletin 10 Yıllık 

Mesaisi, 29 Birinci Teşrin 1933, 78) 150 ilçede, 

ücretsiz muayene ve tedavi hizmeti ile parasız 

ilaç veren dispanserler kuruldu. 1922’de 100 

olan hastane sayısı 1932’de 177’ye, 7127 olan 

yatak sayısı 10.646’ya, 22 olan dispanser sayısı 

339’a çıkarıldı. Dispanserlerde 1922’de 189 

yatak varken, bu sayı 1932’de 1318 oldu 

(Sıhhiye Mecmuası, 1942: 96). 

1924’te Ankara, Erzurum, Diyarbakır 

ve Sivas’ta, 1936’da ise İstanbul Haydarpa-

şa’da hekimliğin bütün uzmanlık dallarının 

bulunduğu Numune Hastaneleri kuruldu. 

Numune Hastaneleri, yatılı - ayakta - polikli-

nik bakımı olarak tedavi hizmeti veren tam 

donanımlı, uzman kadrolu, çağcıl hastaneler-

di (Sıhhiye Mecmuası, 1942: 90). 

Sağlık Bakanlığı 1923’te tüm ülkede 

554 hekim, 60 eczacı, 560 sağlık memuru ve 

136 ebe ile hizmete başlamıştır. Hekim başına 

düşen nüfus 1923’te 30 bin dolayındadır. Bu 

sayı Cumhuriyet yönetiminin nasıl yetersiz 

bir sağlık çalışanı kadrosu ile hizmete başla-

dığını göstermesi açısından son derece önem-

lidir. 1935’te hekim sayısı 1625’e, ebe sayısı 

400’e, sağlık memuru sayısı 1365’e ulaşmış, 

başlangıçta hiç olmayan 202 hemşire hizmete 

koyulmuştur. Gelişme süreci o denli hızlıdır 

ki, dışarıdan getirilenler ile 1940’ta hekim 

sayısı 2378’e (1923’e göre 17 yılda 4 katı), 

hemşire sayısı 405’e ulaşmıştır (Cumhuriyet 

ve Sağlık, 1998; Terzioğlu, 1982: 126). 

3.1.Köye Yönelik Sağlık Hizmetleri 

1. Dünya Savaşı sonunda imparator-

luk yıkılıp Cumhuriyet ilan edildiğinde devle-

ti idare edenler köylü halkı yıpranmış, yor-

gun, fakir ve bitkin bir halde buldular. Nüfu-

sun %80’ini oluşturan kütlenin zayıflaması, 

kuvvetten düşmesi memleketin de zayıflama-

sı demekti. Bu yüzden Cumhuriyet ilan edilir 

edilmez köylü halkı canlandıracak tedbirler 

alınmaya başlandı. Cumhuriyeti kuranlar 

büyük hamlelerle halka doğru yürümeye 

başladılar ve böylece köy ve köylü meselesi 

yeni bir mesele olarak ele alındı.  

Bu doğrultuda Refik Saydam’ın uygu-

lamış olduğu sağlık programının önemli hu-

suslarından biri de köye yönelik sağlık siyase-

tidir. Refik Saydam planlı bir biçimde, ancak 

kısıtlı bütçeyle köylere sağlık hizmetini ulaş-

tırmaya ve köylünün sağlığını koruyarak 

yaralarına merhem olmaya çalışmıştır. 

1920’lerden 1940’lı yıllara gelindiğinde köyle-

rimizde seyyar sağlık memurları, köy ebeleri, 

köy sağlık korucuları, Bakanlık tarafından 

verilmiş olan vazifeleri yerine getirmişlerdir 

(Sıhhiye Mecmuası, 1942: 28-30). Ayrıca sıtma, 

frengi ve trahom mücadelesinde vazife alan 

müfettişler, doktorlar ve sağlık memurları her 

günkü muayyen mesailerinden mühim bir 

kısmını da köylerde geçirmek suretiyle sağlık 

hizmetlerini bir başka açıdan yürütmüşlerdir.  

Bazı şehirlerde, ödenekler nispetinde, 

Seyyar sağlık  teşkilâtı da oluşturulmuş ve 

bunlar köyler için faydalı hizmetler yürüt-

müşlerdir. Meselâ, Kaş Kazası’nın Merzağı 

köyünde Sıtma Mücadele Şubesi açılmış, bu-

raya Aydın’dan bir tabip, Bursa ve İstan-

bul’dan ikişer sağlık memuru gönderilerek, 

Antalya sıtma mücadele kadrosu kuvvetlen-

dirilmiştir (BCA, 30.18.1.2, 16.86.3., 

T.31.12.1930). 

Bu doktorlar kendi bölgelerindeki 

köyleri, sağlık idaresince yapılan bir program 

çerçevesinde, her ay gezerek ve buralarda 

gerekirse kalarak yurttaşların sağlıklarıyla 

ilgilenmişlerdir. Refik Saydam’ın kurdurttuğu 

halkın sağlığı ile yakından ilgili olan bu teş-

kilâtlar, köylerde bulaşıcı ve salgın hastalık-

larla mücadele etmişlerdir. Sosyal afetlere 

karşı tedbirler alınmış, halk sağlığının ko-

runması faaliyetlerinde bulunulmuştur.  

Sıhhiye ve İçtimaî Muavenet Vekâle-

tinin köylerde temizlik ve sağlığa önem ve-

rilmesi için yaptığı önemli çalışmalardan biri 

olarak, köylerde muntazam hijyen koşullarını 

içeren helâların bir planı hazırlanmış ve köy-

lüye sunulmuştur (Duru,1941:109-111). Çün-

kü Cumhuriyet’in ilk yıllarında köy evleri 
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halkın sağlığını tehdit eden şu olumsuz koşul-

ları içermekteydi:  

“…bütün devletlerde yapılan istatistikler 

gösteriyor ki köylerdeki normal ölüm nisbeti şehir-

dekinden fazladır ve bunun da en büyük sebebi köy 

evlerinin matlup vasıflarda olmayışıdır… Köy 

evlerinin sıhhi olmamasının yanı sıra dikkate şa-

yan en önemli konularından biri de su kuyularının 

evlerin pek yakınında hatta içerisinde oluşu ve 

ayak-yolu ile gübrelikten uzak olmayışıdır. Gübre-

lik evin duvarının dibindedir; ahır penceresinden 

ahır gübreleri atılı verilir.  iki katlı köy evlerinde 

alt katı hayvanlara tahsis olu-

nur.‛(Duru,1941:109-111). 

Cumhuriyet Hükümetleri, köylüye 

yönelik siyasetinde onların sağlık ve üretim 

imkânlarıyla, hayat koşullarına önem vermiş 

ve pratik bilgilerle onlara faydalı olmaya ça-

lışmıştır.  

Bu bağlamda, Cumhuriyet Hükümet-

leri köylünün sağlığı için büyük fedakârlık  

yapmıştır. Gerektiğinde köylerde sivrisinekle-

re yataklık yapan kuyu ve çeşme başlarıyla su 

kenarlarının muhafazası, helâlar, ahırlar, atık 

su yolarının nasıl yapılması gerektiği hususla-

rında köylüler bilgilendirilmiştir(Ülkü,1933: 

426-427; Duru,1941: 219). 

Köylere doktorlar ve sağlık memurla-

rı gönderilerek hastalıkların yayılmasının 

önüne geçilmeye çalışılmıştır. Meselâ, 1929 

yılında, Çankırı’nın Dümlesaray köyü ile Acı-

su, Terme çayı ve Kızılırmak bölgesine sıtma 

ile mücadele etmek için doktor gönderildiğini 

bilmekteyiz(BCA, 30.10.0.0, 177.220.10., 

T.3.10.1929). Iğdır gibi bazı illerde de sıtma 

mücadelesi için gerekli ödenek bulunmadığı 

anlaşılmış ve buna çözüm aranmıştır (BCA, 

30.10.0.0, 177.220.17., T.3.11.1930).  

Sağlıklı toplum yetiştirme projesinde 

köylünün ihtiyaçları ve köylüye düşen yü-

kümlülükler üzerinde de durulması gerek-

mekteydi.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında köylerin 

durumu genel toplumun durumunu yansıtan 

örnek olması açısından üzerinde durulmalı-

dır. 1924 yılında hazırlanan Köy Kanunu, 

köylünün takip edeceği yolları belirlemek 

amacıyla hazırlanmış; ilmî ve fennî çareleri 

tespit etmiştir. Bu kanun köylünün mecburi  

yapması gerekenlerle isteğe bağlı işleri belir-

lemiştir.  Köylü mecburî işleri yapmadığı 

takdirde ceza görmekteydi. 

Köylünün sağlıkla ilgili uygulaması 

gereken, köy kanunun 13. maddesi ile belirle-

nen mecburî işleri 37 tanedir. Ancak sağlıkla 

ilgili olanlardan bazı maddeler şunlardır (Du-

ru,1941:219): 

1. Sıtma, sivrisinek tarafından aşılan-

dığı ve sivrisinek de su birikintilerinde barın-

dığı ve ürediği için her şeyden evvel köy sınırı 

dâhilindeki su birikintilerini kurutmak. 

2. Köye kapalı yoldan su getirmek ve 

çeşme yapmak. Köylünün içtiği su kapalı 

geliyorsa yolunda delik deşik bırakmamak; 

mezarlıktan, süprüntülük ve gübrelikten ge-

çiyorsa yolunu değiştirmek. 

3. Evlerde odalarla ahırları birbirin-

den ayırmak. 

5. Köyün her evinde üstü kapalı ve 

kuyulu veya lağımlı bir helâ ve köyün müna-

sip bir yerinde de herkes için kuyusu kapalı 

veya lağımlı bir helâ yapmak. 

6. Evlerden dökülerek pis suların ku-

yu, çeşme, pınar sularına karışmayarak ayrıca 

akıp gitmesi için üstü kapalı akıntı yapmak. 

7. Köyde evlerin etrafını ve köyün so-

kaklarını temiz tutmak, her ev kendi önünü 

süpürmek. 

8.Çeşme, kuyu ve pınar başlarında 

gübre, süprüntü bulundurmayıp daima temiz 

tutmak ve fazla sular etrafa yayılarak bataklık 

yapmaması için akıntı yapmak. 

Sağlıkla ilgili köylünün isteğine bıra-

kılan maddelerden bazıları ise şöyledir: 

1. Köyün evlerinde ahırları odalardan 

ayrı bir yerde yapmak. 

2. Ev, ahır, helâ duvarlarını iç ve dış-

ları senede bir defa badana yapmak. 

3. Her köyün başından öbür başına 

kadar olan yolları taş kaldırım ile döşemek. 

4. Köyde bir çamaşırlık ve hamam 

yapmak. 
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5. Köylünün bilgisini arttıracak kitap 

getirmek. 

6. Köyde peynir ve yağ yapmak için 

makine almak. 

Köyde sağlık işlerine bakmak için bir 

köy korucusu bulundurmak, yok ise vilayet 

ve kaza merkezinde açılacak sağlık derslerine 

adam göndererek yetiştirmek suretiyle köyde 

istihdam etmek de zorunlu idi. Bütün bu iş-

lerden muhtarlar sorumlu tutulmuştur.   

Sıtmalı olduğu Sıhhat ve İçtimai Mu-

avenet Vekâletince ilan edilen yerlerde, sıtma-

lıyı mahalli idareye köylü tarafından bildiril-

mesi öngörülmüştü. Hastalık haber alınır 

alınmaz köye memurlar gönderilerek zorunlu 

önlemlerin alınması kararlaştırılmıştı (Du-

ru,1941: 224). 

Salgın hastalıkların çıkmasını önle-

mek, salgınlarla savaşmak, hekimlik işlerine 

nezaret etmek, şehirliye ve köylüye gerekli 

vasıtaları temin etmek görevini üstlenen Sıh-

hat ve İçtimai Muavenet Vekâleti bu işlerin bir 

kısmını kendisi üstlendiği gibi bir kısım işleri 

de mahalli idarelere bırakmış ve gerek köylü, 

gerek şehirli halkı kendisi bir takım vazifeler-

le mükellef kılmıştır. Bunlardan köyleri ilgi-

lendirenleri (1593) numaralı Umumi Hıfzıs-

sıhha Kanunun ilgili kısımlarıdır.  

Köylerde, bulaşıcı ve salgın hastalık-

larla mücadele edebilmek için Kolera, veba, 

lekeli humma, karahumma, paratifoit hum-

ması, her nevi gıda zehirlenmeleri, çiçek, kuş-

palazı, bulaşık, beyin humması, uyku hastalı-

ğı, dizanteri, lohusa humması, kızıl, şarbon, 

çocuk felci, kızamık, hummayı racia, malta 

humması gibi hastalıklardan biri çıkar veya 

bunların birinden şüphe edilir veya hastalık-

lardan ölüm vuku bulursa derhal hükümete 

haber vermek zorunlu kılınmıştır. İhbarlar 

sıhhat dairesine, hükümet veya belediye tabi-

bine, bunlar bulunmazsa polis veya jandarma 

karakoluna haber verilebilir. Haber verecek 

olanlar hasta sahipleri, hastaya bakanlar, he-

kimler, hastabakıcılar ve köylerde köy ihtiyar 

heyetleri olarak görülmüştür.  

Köylerde sağlık işlerinde çalışacak 

eleman azdı, ihtiyaca yetecek kadar doktor, 

hemşire, ebe ve sağlık memuru mevcut değil-

di. Bunlar olmadıkça işler istenilen şekilde 

gidemeyeceğinden bu elemanları arttırma 

yoluna gidilmiştir. İstanbul’da açılan bin kişi-

lik Tıp Talebe Yurdunda yetiştirilen hekimler, 

devletin kendilerine gösterdiği yerde hizmet 

etmeyi kabul etmek mükellefiyetinde bulun-

dukları için her sene yüzlerce hekim yetişti-

rilmiş ve doktorsuz yerlere tâyin olunmuşlar-

dır. 

Diğer taraftan üzerinde durulması ge-

reken bir mesele köylerde yeterli hijyen bilgi 

ve alışkanlığına sahip köylünün yetiştirilme-

siydi. Özelikle, anılan dönemde köy tuvaletle-

rinin bulaşıcı hastalıkların yayılmasındaki 

etkisi düşünüldüğünde, köy tuvaletlerinin 

ıslahı, sağlığı koruma açısından en önemli 

işlerden görülmüştür.  

Cumhuriyetin ideolojisini yansıtan 

mecmualardan Ülkü’de de 1933-1934 yılların-

da köy ve köycülük ile ilgili dikkati çeken 

yazılar yer almıştır. Burada yer alan bilgilere 

bakıldığında, 1933 yılında Türkiye köylerinin 

ve köylülerin sıhhi açıdan bakıma muhtaç 

olduğuna dikkat çekilmiştir. Birçok köyde 

kadın hastalıkları ve sıtma korkunç bir vazi-

yette olduğu halde köylü hükümetin yaptırı-

mından ekseriya korkup kaçmakta olduğu ve 

sağlığını koruma hususunda irşada muhtaç 

olduğu vurgulanmıştır. Bulaşıcı hastalıklar ve 

özellikle sıtma tedavisi yöntemleri ve tahaffuz 

tedbirleri kendisine anlatılmak gerekliliği 

vurgulanmıştır. Ayrıca, evlerin sıhhi şartları 

ıslah edilmeliydi. Temizliğin, intizamın sıhhi 

önemi dışında zevki de kendilerine anlatılma-

lıydı (Ülkü, 1933:426-427). 

Cumhuriyet hükümetlerini, 1933’de 

yazdığı; ‚Köylülerin Sıhhati ve Sıhhî Köyler‛  

konulu yazıyla eleştiren, Prof. Dr. Mazhar 

Osman’a göre ise, Türk köylüsüne yapılacak 

en önemli hizmet, onlara temizliği öğretmekti. 

Avrupa köylerinin her birinin şehrin küçük 

birer numunesi olduğunu, sokakların terte-

miz, geniş, asfalt, muntazam ağaçlar dikilmiş 

küçük, lakin kokmayan temiz evlerden oluş-

tuğundan bahsetmektedir. Cumhuriyet’in ilk 

yıllarında pek çok köy sıhhi ve hijyenik ol-
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maktan uzaktır.  Islah yapılacak bölgedeki 

doktor, köylünün yapacağı eve müdahale 

etmeli, köylüyü, evini alışkanlıklar yerine, 

sağlık ve hijyene önem verecek şekilde yap-

ması için ikna etmelidir. Köylüleri ev temizli-

ği, atık suların kapalı kuyulara akıtılması gibi 

hususlarda uyarmalıdır. Köylere içme suları 

doğal kaynaklardan geldiğinden su temizdir, 

ancak sonradan kirlenmektedir. Suları ka-

patmak ve çeşme yaptırmak gerekmektedir. 

Köylüye sıhhi yemek yemesi ve yapması da 

öğretilmelidir. Mazhar Osman, bir köylüye 

faydalı olacak önderlerin deneyimli, görgülü 

doktor, baytar, ziraat uzmanı, mühendis ve 

mimarlar olduğunu belirtmiştir(Osman, 

1933:631-633). 

Bu eleştiriye karşın, sıtma, frengi tra-

hom mücadelesi yapılan bölgelerde sıhhi 

teşkilat kadrosundaki doktor ve sıhhat me-

murları köyleri sürekli olarak dolaşmışlar ve 

vazifelerini bilgi, inan ve istekle yerine getir-

mişlerdir.  Bulaşıcı ve salgın hastalıklar ile 

çocuk ölümleri hakkında Sıhhat Vekâleti’nce 

hazırlanan yazı, levha, resimler köylere dağı-

tılmıştır. 

 

SONUÇ 

Cumhuriyet’in kuruluşundan 1950’li 

yıllara değin nüfus siyasetinin temel eğilimi 

nüfusu arttırmaya yöneliktir. Modern, iktisadî 

anlamda kalkınmış bir Türkiye yaratabilmek 

için sağlıklı bireylerden oluşan bir nüfus ya-

ratmak amaçlanıyordu. Bu anlamda, özellikle 

Cumhuriyet’in ilk on beş yılında, temel hedef 

olarak nüfusun artırılmasına yönelik yürütü-

len sağlık uygulamalarının amacına ulaştığı 

sonucuna varılabilir. 

 Cumhuriyet’in ilk yıllarında, hem 

Kurutuluş Savaşı’nın getirdiği açlık ve yıkım, 

hem de doğal şartlardan kaynaklanan hasta-

lıklar ciddî anlamda insan kıyımına yol aç-

maktaydı. 

Cumhuriyet’in hedefi, ülke içindeki 

salgın hastalıklarla savaşmak, senelerden beri 

milletin kanını kurutan, soyunu tüketen başta 

sıtma olmak üzere frengi vs hastalıkların 

önünü gerekli sağlık hizmetleri ile almak, 

doğumu çoğaltmak ve ölümü azaltmak idi. 

 Bu itibarla, Cumhuriyet’in ilk yılla-

rında koruyucu halk sağlığına önem verilmiş, 

başta Sıtma olmak üzere, birçok hastalıkla  

ciddî olarak mücadele edilmiş,  işgücünün 

verimliliğini düşüren ve nüfus kaybına yol 

açan hastalıklardan kurtulmaya çalışılmıştır.   

Bu bağlamda, yeni kurulan Türkiye 

Cumhuriyeti’nde, birçok alanda olduğu gibi, 

sağlık alanında da önemli yenilikler ve yatı-

rımlar yapılmıştır. Böylece, Türkiye’nin sağlık 

anlayışının temeli atılmıştır. Cumhuriyet’in 

kuruluşundan bu yana, sürekli ilerleyerek 

yürütülen sağlık hizmetleri sayesinde halkın 

sağlık durumunda önemli gelişmeler sağlan-

mıştır. 

Cumhuriyet hükümetlerinin nüfusu 

arttırma siyaseti sürecinde, halkının büyük 

çoğunluğunun köyde yaşaması ve üretiminin 

tarım ve hayvancılığa dayalı olması, Cumhu-

riyet’in köye yönelmesinde önemli etken ol-

muştur. 

Cumhuriyet, sağlık hizmetlerinin ba-

riz özelliklerinden biri, milletinin dörtte üçü-

nün yaşadığı köylere kadar uzanabilmiş ol-

masıdır. Kars, Van Doğum ve Çocuk Bakım 

evleri; Erzurum, Diyarbakır numune hastane-

leri; Yusufeli, Borçka, Kağızman muayene ve 

tedavi evleri on yıllık cumhuriyet hizmetleri-

nin birer örnekleri olmuştur. Ayrıca, Cumhu-

riyet Türkiye’si ülkede sağlık işlerini başara-

cak unsurları yetiştirme görevini öne çıkar-

mıştır. Sağlıkla ilgili yasal düzenlemeler ile 

meselâ, ‚Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tar-

zı İcrasına Dair Kanun‛11 ise yıllardan beri 

tababete ait mesleki işlerin ihmal edilen esas-

larını meydana koyan başlıca bir cumhuriyet 

eseridir.  

Konumuzun ana meselesini oluşturan 

sıtma ile mücadelenin esasını oluşturan ‚Sıt-

ma mücadelesi kanunu‛ Anadolu’da sıtma-

dan titreyen, sararan ve dalaklanan millete 

şifa iksiri olmuştur. Sıtma bölgelerinde açılan 

                                                             
11 Kanun no:1219, Yayın Tarihi: 14 Nisan 1928. 
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savaş zaferle sonuçlanmıştır. 1933 yılına kadar 

sıtmalı 677.908 kişi hekimlerce muayene 

edilmiş, bunlardan dalaklı ve sıtmalı olan 

yarım milyon kişi tedavi altına alınmıştır. 

50.000 kilo kinin halkın tedavisinde kullanıl-

mıştır. Köylere uzanan sağlık hizmetleri ile 

3.756 kasaba ve köyde yaşayan halk, sıtma 

savaşının kontrolü altına alınarak sağlıklı ve 

şen bir nüfus haline getirilmiştir. 

 Nüfus siyasetini en önemli bir ülkü 

haline getiren Cumhuriyet hükümetleri, çeşitli 

vilâyetlere ‚Doğum ve Çocuk Bakım Evleri‛ 

açılmasını gerçekleştirmiştir.  Halkın sağlık 

terbiyesi kazanmasında, köylüye temizlik 

şartlarının öğretilmesinde, sağlık hizmetleri-

nin yaygınlaştırılmasında Cumhuriyet’in ilk 

otuz yılında gerçekleştirilen çabaların etkisi 

çoktur. Köylere kadar uzanan sağlık hizmetle-

ri ile buradaki halk temizlik konularında bi-

linçlendirilmiş,  sıhhî ve içtimaî filmler okul-

larda öğretmen ve öğrencilere, orduda askere 

seyrettirilmiş, kurulan sağlık müzelerinde 

halk bilinçlenmiş, annelere yönelik hazırlanan 

çocuk ölümlerini azaltmaya yönelik risaleler 

yüz binlerce basılmış ve köylere dağıtılmıştır.  

Özellikle, 1925-1937 yılları arasında 

görev yapan Refik Saydam’ın bakanlığı dö-

neminde sağlıkta çok büyük ilerlemeler kay-

dedilmiştir. Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekâleti adını alarak faaliyetlerini sürdüren 

bakanlık, ilk olarak sağlık kuruluşlarının ülke 

geneline yayılmasına öncelik vererek birçok il 

ve ilçede tanı ve tedavi merkezleri açmıştır. 

Bu çalışmaların dışında bakanlık, belediyelere 

bağlı memleket hastanelerini ıslah etmiş, baş-

ta hekim olmak üzere, ebe ve hemşire gibi 

sağlık çalışanı yetiştirmek, koruyucu hekimli-

ğe öncelik vererek tüberküloz, sıtma, trahom, 

frengi gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadele 

etmek ve ölüm oranlarını azaltarak nüfus 

artışını sağlamak için çalışmalar yapmıştır. 
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