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D- GİRİŞ

Türk Tıp Tarihinde lepra üzerinde çok durulmuş ve bu hastalıkla ilgili bilgilere 

Türkçe ilk tıp kitaplarında rastlanılmıştır. Bu nedenle arşivlerimizin cüzamla ilgili belgeler 

bakımından zenginliği önem taşır.

Milattan çok önceki lepralılar için yapılan tecrithaneler, günahkâr olarak görülan 

cüzamlıların hapsedildikleri yerler olarak tanımlanırdı. Dinsel nedenlerden dolayı müslü- 

manların lepralılara yaklaşımları ise daha farklı olmuştur. Selçuklular ve OsmanlIlar döne

minde Anadolu'nun değişik illerinde kurulan leprozörilerdeki cüzamlılar halkın merhamet 

duygularının bir göstergesi olarak daima yardım ve bakım görmüşlerdir.

Cumhuriyet döneminden önce cüzamlıların bir arada bulundukları en son yerle

şim yeri olan Üsküdar Miskinhanesi, Karacaahmet Mezarlığı içerisinde tekkesi, mescidi, 

mezarlığı ve diğer yerleşim yerleriyle geniş bir mahalle görünümünde idi. Çok uzun yıllar 

açık kalan ve onarım gören bu miskinhanenin yıkılmasıyla, buranın sakinlerinin önce 

Toptaşı'na, sonra Bakırköy'e taşınmalarının ardından bugünün lepra hastanesine gelin

miştir.

Cumhuriyet döneminden sonra başlatılan Türk tıbbındaki modernleşme çalışma

ları hız kazanmasına rağmen, koruyucu sağlık hizmeti programı çerçevesi içinde yer alan 

lepra ile mücadeleye 1960'lı yıllardan sonra başlanılmıştır. 1941 yılında yapılan Elazığ 

Cüzam Hastanesi o dönem içinde yegane hastane olarak hizmet vermeye çalışmıştır.

Lepra, sosyoekonomik düzeyle yakından ilgili bir hastalık olduğu için, ülkemizde 

ve dünya üzerindeki bazı ülkelerde mücadelesi sürmektedir. Tanısı kolay, tedavisi bilinen 

ve bulaşıkçılığı çok az olan bu hastalığa yakalanmış kişilere sevgi ve anlayışla yaklaşım
da bulunmak esas tutulmalıdır.

Bugün yurdumuzda 12 tane cüzam savaş dispanseri, Elazığ, Ankara ve İstan

bul'da olmak üzere 3 cüzam hastanesi bulunmaktadır. Kayıtlı hasta sayısı 1990 verileri

ne göre 3600 civarındadır. 50 yatak kapasitesine ve geniş bir çalışma programına sahip 

olan İstanbul Lepra Hastanesi, başarılı hizmetleriyle Türkiye genelinde lepra mücadelesi

nin ağır yükünü üstlenmiş durumdadır. Hastanede çalışanların tümünün özverili çalışma
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ları sonunda elde edilen başarıyı paylaşmaktadırlar. Türk lepra tarihinde önemli bir yer 

tutan İstanbul Lepra Hastanesi, Türk Tıp tarihinde özel konumuyla cüzamı ve beraberin

deki sosyal sorunları çözümlemeye çalışmasıyla dikkat çekmektedir. Hedeflenen lepra 

hastalığının yurdumuzdan kaldırılmasıdır.

Başlangıcından bugüne kadar bu amaçla İstanbul'da kurulan, İstanbul Lepra 

Hastanesi ve bu hastaneye gelinceye kadar kurulan diğer lepra hastaneleri konusundaki 

araştırma ve çalışmalar, bir yüksek lisans tezi olarak sunulmaya çalışılmıştır.

Beni bu çalışmaya yönlendiren ve engin bilgileriyle destek olan hocam Sayın 

Prof.Dr.Dr.Arslan Terzioğlu'na, hekimliğin ve insan ilişkilerinin bir aradaki en güzel 

örneğini gösteren ve hiçbir yardımı esirgemeyen hocam, Sayın Prof.Dr.Türkân Saylan'a, 

eski metinlerin okunmasında yardımcı olarak bilgileriyle beni aydınlatan değerli hocam, 

uzman okutman Sayın Abdullah Köşe'ye, Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalında gö

revli hocalarımın ve arkadaşlarımın ilgi ve desteklerine, İstanbul Lepra Hastanesi perso

neline, ayrıca değişik kurumlarda görev alan ve tezimin hazırlanmasında emeği geçen 

herkese saygılarımı ve içten teşekkürlerimi sunuyorum.
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flfl- M ATERYAL ve METOD

Başlangıcından bugüne kadar "İstanbul'da Kurulan Lepra Hastanelerinin Ta

rihçesi" konulu yüksek lisans tez çalışması hazırlanırken, öncelikle konu ile ilgili kay

nak, malzeme araştırılması gerçekleştirilmiştir.

İlkçağlardan İstanbul Lepra Hastanesinin kuruluşuna kadar olan dönemle ilgili 

olarak belge ve dokümanların, kitap, makale ve dergilerin toplanması ve taranmasında 

öncelikle İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Ar

şivinden, İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı ve Tıp Tarihi Bilim Dalı 

Kütüphanesinden, Başbakanlık Osmanlı Devlet Arşivinden, Süleymaniye ve Beyazıt 

Devlet Kütüphanelerinden, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi birimlerinden ve kütüphanesinden, 

Türbeler Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, Ka'riye Müzesinden ve Türk- 

İslam Eserleri müzesinden yararlanılmış, ayrıca Üsküdar Cüzamhanesi dönemi ile ilgili 

olarak alınan şifahi bilgilerden de yararlanılarak gerekli olan materyal toplama yoluna 

gidilmiştir.

Cumhuriyet döneminden sonra Bakırköy Akıl Hastanesi bünyesinde uzun yıl

lar lepra pavyonları olarak adını sürdüren ve 1976 yılından sonra gerçek anlamda var

lığını tıp dünyasına kabul ettiren İstanbul Lepra Hastanesinin tarihçesi ile ilgili olarak, 

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Kütüphanesinden yararlanılmıştır. Hasta

nenin eski dönemlerine ait yazılı kaynaklar ve raporlar yeterli olmadığı için o dönemde 

Bakırköy Akıl Hastanesinde ve lepra pavyonlarında görev yapmış hekim ve idareciler 

araştırılmış, onların sözlü bilgilerine başvurulmuştur. Ayrıca Lepra Hastanesi sık sık 

tarafımdan ziyaret edilmiş, hastanenin bütün birimleri dolaşılarak materyal toplama yö

nüne gidilmiştir. Hastanenin fotoğrafhanesinden tez için kullanılmak üzere alınan re

simler ve slaytlarla birlikte, tarafımdan çekilen fotoğraflar da materyal olarak toplan

mış, tüm bu materyaller analiz edilerek gerekli olanlar tez çalışmasında kullanılmıştır.

/
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III- LEPRA ve LEPRA HASTANELERİNİN 
TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ

Türkçe'de "cüzam" halk dilinde "miskin hastalığı” adı ile anılan ve bilimsel adı 

"lepra" olan bu hastalığın varlığı insan tarihiyle paraleldir. Öyleki, prehistorik devirler

den başlayıp günümüze kadar gelerek varlığını ürkütücü bir şekilde gösteren bu has

talık ilkçağlarda Allah'ın günahkâr kullarına verdiği bir ceza olarak düşünülmüş ve bu 

hastalığa yakalanan kişiler toplum tarafından dışlanmışlardır.

Lepranın ilerlemesi ile birlikte hastaların bulundukları şehirlerin dışına çıkartıl

maları bir anlamda leprozörilerin temelini ouşturur. Bu hastalığa yakalanmış kişilerin 

bir arada barınmaları amacını sağlayan bu lepra evlerinin tedavi amacından ziyade bi

rer tecrithane olabileceklerini kaynaklardan çıkartabiliyoruz. Gerek Avrupa'da gerekse 

Anadolu'da lepralı hastaların tecriti ve bulundukları dönemlerin yöntemlerine göre te

davileri amacıyle kurulmuş olan özel hastenelerin teşekkülü bugünkü leprozörilerin ta

rihini meydana getirir.

Bu amaç doğrultusunda ele alınacak olan lepra evlerinin ve özellikle de İstan

bul'da kurulan leprozörilerin tarihçelerine ve tıp tarihi bakımından önemleri ele alınma

dan önce, hastalık hakkında kısa bir bilgi sahibi olmamız gerektiğine inanıyorum.

Lepra Nedir?

Kalıtımla herhangi bir ilgisi olmayan ve verem mikrobuna oldukça yakın bir 

benzerlik gösteren lepra basili Norveçli Dr.Gerhard Henrik Armauer Hansen (1841- 

1912) tarafından 1874 yılında bulundu. Hastalık deride ve sinirlerde oluşan harabiyetle 

ortaya çıkar. Derideki etkisi ufak bir lekenin içi mikroplu kabartıya dönüşmesi ve diğer 

bölgelere yayılması, sinirlerde ise, dokunma sıcak ve soğuğu farkedememe gibi duyu 

bozukluklarının meydana gelmesi ile kendini gösterir. Bütün bunlar hastalığın tedavi 

edilmemiş ileri safhalarında kendini gösteren daha doğrusu geç kalınmış belirtilerdir.

Lepra sanıldığı gibi çok bulaşıcı bir hastalık değildir. Hatta bilinen bulaşıcı 

hastalıklar içersinde yayılması en az olan bir hastalıktır. Eğer hastalık tedavi edilmez
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se ilerler ve bulaşıcı bir hal alabilir. Vücut direnci iyi gelişmiş kimselerde cüzam mikro

bu çok yavaş ilerler. Mikrop hemen hiç saptanmaz. Buna "tüberküloid lepra” veya "se

lim tip" lepra adı verilir. Vücutta harabiyet olsa bile iyileşme yüzdesi fazladır. Vücut di

renci zayıf olan kimselerde ise cüzam mikrobu kolayca ürer ve kan yoluyla bütün vü

cuda yayılır. Eğer tedavide gecikilmişse sakatlıklar oluşur. "Lepramatöz lepra" veya 

"habis tip lepra" denilen bu tipteki hastalar etraf ve özellikle çocuklar için büyük tehlike

dir. Burun çökmesi, el ayak parmaklarının düşmesi, kapanmayan yaralar, yanıklar, 

felçler tedavinin gecikmiş halinde ortaya çıkar(1).

Lepranın kısaca bu fiziksel tanımını yaptıktan sonra, cüzamın ve cüzam has

tanelerinin tarihteki gelişme süreçlerine genel bir bakışta bulunalım.

A. A N TİK  ÇAĞDA LEPRA

Lepra insanla var olduğundan, en eski eserlerde de bu hastalıkla ilgili bilgilere 

rastlayabiliyoruz. M.Ö. 1130 yıllarında yazılmış olan "Su Ven" adlı eski Çin tıp kitabın

da lepranın klinik tarifi yapılmaktadır. M.Ö. 1400 senelerinde yazıldığı sanılan kutsal 

Hint kitaplarında lepranın bazı sosyal kaidelerinden bahsedilmekte ve bu hastalığa 

"Kuşta" adını vermektedirler. Zaten bugünkü Hint dilinde de lepra "kosta" veya "kasta" 

adını almaktadır. En eski kavim olan İskitlerde mevcut olan lepra Orta Asya'dan İran 

Yolu ile Anadolu, Irak ve Arabistan'a taşınmıştır. Asya’da lepraya ilk defa Persler yaka

lanmıştır. "Averta" adlı kutsal kitaplarındaki "Pisagos" adlı hastalık tarifi lepraya uy

maktadır^). Eski çağlarda lepralılar koruma görmemekteydi ve bulaşmasından korkul

duğu içinde bu tür hastalardan kaçınılmaktaydı. Yahudilerde lepralılar şehire uzak yer

lerde tecrit edilmiş bir şekilde yaşamaktaydı ve onlara yaklaşan insanları "kirli" (pis) la

kaplarını söyleyerek ikaz ederlerdi. Bunların sağlıklı insanlarla ilişkileri olamaz ve şeh

re inemezlerdi. Tarihçi Heredot'un dediğine göre İranlılar’da da durum böyleydi(3). 

M.S.400-800 senelerinde yazıldığı kabul edilen "Susruta Samhita" adlı Hint eserinde 

lepraya da yer verilmiştir. Eski Çin kaynaklarında da lepralı hastaların "chaulmoolgra" 

yağı ile tedavisinden bahsedilir. Bu yağ modern tebabette -anti-leprol- olarak kullanıl

maktadır^). Eski Mısır tebabetiyle ilgili olarak halen Berlin Müzesinde bulunan büyük 

papirüste lepranın klinik tarifiyle ilgili olarak bilgiler mevcuttur(5).

Kutsal kitap Tevrat'ın 15. babının bir fıkrasında geçen cüzamla ilgili şu sözler 

yer alır. Cüzamı ebyazı yunaniyi ve bundan korunma yollarını ve bulaşmasını önleyici 

kaide ve tedbirler: İnsanoğlunun deri ve etlerinde çeşitli renkte yaralar meydana geldi



ğinde bu tür hastalar arkadaşlarından tecrit edilir(6). Bu hastalığın diğer insanlara geç

mesini önlemek için hijyenik bir tedbir olarak kullandıkları eşyaların yok edilmesi Musa 

Peygamberin ilk tecrit sistemini uygulayan bir dini lider olduğunu gösterir. DanimarkalI 

ünlü tıp tarihçisi Möller Christensen prehistorik devirlere ait Danimarka ve İskandinav

ya'da bulduğu iskeletlerde lepra bulgularını tespit eder. Burun kemiğini oluşturan spi- 

na-nazalisin karakteristik bir lepra deformasyonu gösterdiğini ortaya çıkartan Möller, 

kendi adını alan sendromu ile lepra teşhisinde önemli bir adım atmış olur(7). Littre ta

rafından tercüme edilen ve tebabetin babası olarak anılan Hippocrates'in "Corpus Hip- 

pocraticum" adlı eserinin beşinci cildindeki "leuce" kelimesi leprayı ifade etmekte, bu 

hastalığa yakalananlar şehir dışına atılır denmektedir(8).

Lepralılar için yapılan tecrithaneler milattan çok önceleri kurulmuş. Öyleki 

Romalılar, kâhinlerin sözlerine önem vererek bunlar için şehir dışında günahkârlar ha

mamı denilen yerler yaptırmışlardır. Bunlardan biri de Antalya’da Habib Neccar dağın

da kurulmuş olan Miskinler Tekkesi idi. Dağın 200 m kadar yukarısında bulunan ma

ğara şeklindeki yerin geniş bir avlusu vardı. Burada kurban kesilirdi. Mağaranın alt kıs

mı ise şifa bulmayacak cüzamlılarla doluydu. Hapsedilenler dışarı çıkartılmaz, yemek

leri demir parmaklıklar arasından verilirdi(9).

Kadim Yunanistan'da ikinci asrın ilk yarısı ile üçüncü asırda şifa bekleyenlerin 

büyük önem verdiği "Asklepios Küİtü" hıristiyanlıkla beraber kuvvetlenmiş ve ilah Ask- 

lepios'un sıfatı olan "soter" (=kurtarıcı) adı İsa'nın adı olmuştur. Ruh ve vücudun teda

visinden ziyade kurtarılması fikri geliştiğinden H.Z. İsa'nın mucizeleri arasında lepralı- 

ları iyileştirmesi vardır. Bu mozaikler eski Khora manastırı kilisesi olan Ka'riye camiin

de bulunmaktadır(IO). Aristoteles (M.Ö. 384-322) ve Galenos da (M.S. 131-200) eser

lerinde lepradan bahsetmişler ve bu hastalığın tarifini yapmışlardır.

Leprayı Romaya ilk götürenlerin Fenikeliler olması ihtimali hastalığın Roma 

imparatorluğunda yerleşmesinde etkili olduğunu gösterir. Hıristiyanlar lepralılara ba

zen iyi bazen de kötü davranmışlardır. Öyle ki bazı hıristiyanlar lepralılara özel elbise

ler giydirip vücutlarını dağlarlardı. Ellerinde çıngırakları, zincirlere bağlı olarak şehir dı

şında bulunan kalelere hapsederlerdi. Bu hastaların başlarında da papazlar vardı. 

Avrupa’da lepranın çoğalması bu tür yerlerin artmasına neden olur.

VII. Louis'in vasiyetnamesinden Fransa'daki cüzamlıların hapsedildiği yerlerin 

2000, bütün hıristiyanlık aleminde ise 19.000 olduğu ortaya çıkmış. Cüzamhanelere 

giriş serbest olduğundan hastalık artıyordu. Ayrıca syphilis (frengi) gibi deri hastalıkla-



Ka'riye Müzesi
H.Z. İsa’nın lepralıları İyileştirmesi mucizesi gravürü.

OX(PleTO)CIOMEN0OTÖN AEnPÖN

rina sahip olanlar da burada kalıyorlardı. Avrupa'da lepra salgınının XIV. asra kadar 

devam ettiği, bu artışta açlık ve sefaletin büyük etkisinin olduğu gözlenmektedir. Daha 

sonra lepra hızla azalmaya başlamıştır. XVI. asırda batı ve orta Avrupa'da lepralı kal

mamıştır. 1547 senesinde İngiltere'de kurulan bir komisyonda leprozörilerin boşaldığı 

tespit edilir. Amanya ve Danimarka XVI. asırda, Fransa 1789 senesinde, Norveç de 

XVII. asırda bu hastalıktan kurtulmuşlardır. Toplum içinde iki asır kadar yaşamlarını 

devam ettirmelerine rağmen cüzam evleri kapatılmıştır. Cüzamlıların tecriti hastalığın 

yayılmasını önlediği halde Zambocabu sistemin lepranın yayılmasında etkili olmadığı

nı söyler, insan vücudunun sağlıklı şartlarda beslenmesi, medeniyetin yükselmesi ve 

hijyenik tedbirlerin de medeniyet paralelinde oluşması hem lepranın hem de diğer bu

laşıcı hastalıkların yok olmasında büyük etkendir(11).



Müslümanların lepralılara yaklaşımları ise çok daha insancıldır. Peygamberi

miz H.Z.Muhammed'in altı asır sonraki cüzamla ilgili hassasiyeti dikkat çekicidir. Hadis 

kitaplarındaki cüzamla ilgili sözleri birer vesika niteliğindedir. Bu sözlerden biri olan 

"Arslandan kaçar gibi cüzamlıdan sakınınız" sözü hem cüzamı hem de tüm bulaşıcı 

hastalıkların ne kadar tehlikeli olduğunu açıkça ifade eder(12).

İslamiyetin sağlıkla ilgisi çok geniş ve ilgili olduğu içindir ki, zamanla Tıbb-ı 

Nebevi gelişmiş ve bu amaçla eserler yazılmıştır. İslamiyette lepra tedavisi olabilir bir 

hastalık olarak tanımlanmaktadır. İslam ve Avrupa tıbbının gelişmesinde etkili olan 

Tercüme Devrinden (700-900) sonra X. ve XI. yüzyılda İslam Rönesansının gerçekleş

mesi er-Razi, İbn Sina, Ebu'l Kasım Zehravi gibi hekimlerin Avrupa'da da tababetin ge

lişmesini etkileyen tıbbi eserler yazmasıyla mümkün olabilmiştir. Bu ve diğer İslam he

kimleri eserlerinde diğer hastalıkların yanısıra lepra da incelenmiştir. Bu hastalıklarla 

ilgili bilgiler Türkçe ilk Tıp Kitaplarında mevcuttur(13).

İlk Türk ve Müslüman hekim olan İbn Sina (980-1037)'nın el-kanun f'ıt-Tıbb" 

adlı eserinde cüzama "Daülsedef" derler, bu hastaların yüzleri o kadar korkunç olur ki, 

insan arslandan korktuğu gibi kaçar diyerek hastalığın yüzdeki belirtilerini ve ayrıca da 

bütün bedende kötü bir koku oluştuğunu, vücut azalarının şeklinin bozulduğunu ve 

düştüğünü ifade etmiştir. Diğer bir Türk ve Müslüman hekim olan er-Razi (854-932) 

hastalığın tarifini yaparak dört lepra şeklini ayırmıştır(14).

Memleketimizde lepra ile mücadele II. Murad zamanında başlar. Zamboca 

paşa yine hatalı olarak Türkiye'deki bu lepra mücadelesini Sultan II. Mahmud ile başla

tıyorsa da hatalı olduğunu, o dönemde Karacaahmetteki Miskinler Tekkesinin tamir ol

duğu ve buranın Yavuz Selim tarafından açıldığı Prof.Süheyl Ünver tarafından neşre

dilmiştir. Cüzam tıp tarihimizde oldukça önemli bir yer tutar. Türkçe tıbbi eserlerde cü

zam ve tedavisinden bahseden bilgiler oldukça zengindir. 14. asrın ünlü şair hekimi 

Ahmedî'nin (1334-1413) "Tarvih-al Ervah" (Topkapı Sarayı Ktp.Revan 1681. V.331b- 

334a) adlı manzum tıbbi eseri Prof.Bedi Şehsuvaroğlu tarafından 1954'de açıklanmış. 

Bu önemli eserde deri hastalıklarından bahsedilmiş. XIV. asır sonlarında yazılan "Ki- 

tab-al Şifa fi Ahadis-i Mustafa'nın Tıbbi Nebevisinde (T.Y.97,104-S.99), XV.asır başla

rında yazılan Esbâb-u Alamat-ı Semerkandî (T.Y. No.60, V.92b), İbn Şerifin "Yadigârı" 

(Y.84, s.126), Eşref bin Muhammed'in "Haza ’inüs' Sa'dat 1460 (Topkapı Sarayı 577,

V.59b, 60b, 61a), 1465 yılında ise AmasyalI tabip Şerafeddin Sabuncuoğlu'nun "Cer- 

rahiye-tül Haniye" (Y.263, V.22a, 23a)'sinde, XV.asır sonlarında yazılan Ak Şemset

tin'in "Risale-i Tabib-i Hikmetinde (Y.25, V.102b), XVI.asırda Nidainin "Menafiün-



nas"ında (Y.55, 32b ve Y.136, V.36) cüzamla beraber diğer deri hastalıklarından ve 

bunların tedavisinden bahsedilmiştir(15).

Türk tebabetinin ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin değerli hekim ve hocası 

olan Hüseyin Hulki bey (1862-1894) Türkiye'de kurulan leprozörileri batıya duyuran ki

şidir. 1892 yılında Viyana'da lepra konusunda bir konuşma yapar ve Avrupa'yı Türki

ye'deki cüzam ve czüamhaneler hakkında bilgilendirir. Türklerin cüzama ve cüzamha- 

nelere gösterdiği hassasiyetin önemini vurgular. Türkiye'deki sıhhi müessesenin varlı

ğından haberi bile olmayan batıya cüzamın önemini ve özellikle de onların Üsküdar 

Miskinhanesi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar(16).

1898 senesinde Prof.Dr.Robert Rieder ile Gülhane Seririyat Hastanesi ve as

keri tatbikat okulunu kurmak üzere İstanbul'a gelen ve burada cüzam üzerine dikkat 

çekici araştırmalarda bulunan Deycke paşayı ziyaret etmek isteyen difteri aşısını bulan 

ilk Nobel Tıp ödülü sahibi Alman Emil von Behring'in şu izlenimleri vardır... "Benim için 

memnun olacak bir durumdur ki, Deycke kendi başına tüberküloza çok yakın sayılabi

lecek leprada, Paris'te verdiğim konferansımda tüberküloz olarak karakterize ettiğim 

ve yayınlarımın ikinci kitabımın son bölümünde etraflıca anlatılan aynı tedavi edici ci

simcikler sınıfını keşfetmiştir"...(17). Gerçekten Deycke paşa, ara sıra Üsküdar Miskin

ler Tekkesini ziyaret etmiş, buradan göz kapakları düşmüş çeşitli tipteki lepralılara tra- 

ketomi yaparak, boğazlarına bir kanüi takılı olarak Gülhane'de bakmıştır(18).

B. BİZANS DÖNEMİNDE LEPROZÖRİLER

Bizans dönemi hastaneleri hakkındaki kaynaklar oldukça kısıtlıdır. Bu neden

le elimizdeki mevcut kaynaklar, o dönemin hastanelerine ait bize az bilgi vermektedir.

Lepranın genel tarihinde değinildiği gibi, ilah Asklepios'un kurtarıcı sıfatı 

İsa'nın bir adı olmuştu ki; körlerin gözlerinin açılması, vücudu yaralarla kaplı cüzamlı

nın iyileştirilmesi bu sıfatın içersinde yer almıştır. Hıristiyanlığın yayılışından sonra ilk 

hastanelerin IV.yüzyıl içinde kurulmaya başlandığı tahmin edilmekte. Kayseri başpis

koposu Basileios, M.Ö.375 yılına doğru şehir dışında içinde lepralıların da bakıldığı bir 

hastane kurar. İmparator Valens'in (M.Ö.366-378) Kayseri kilisesine bağışladığı top

rakların gelirleri buranın gelir kaynağı idi. Yine Anadolu'da aziz Epiphanios'un bildirdi

ğine göre Sivas piskoposu Eusthanios'un IV.yüzyıl ortalarında bir hastane kurduğu ve 

buraya "Lobe" denilen hastaların alındığı ve lobe'nin de lepra anlamına geldiği ileri sü

rülmektedir. İzmit'te de piskopos Theophylaktos tarafından yaptırılan iki katlı hastanede
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cüzamlılara bakılmış. Burası imparator Theophilos (M.Ö. 829-842) zamanında yapıl

mıştır. IV. ve V. yüzyıllarda Antakya, İskenderiye Filistin ve Teberiya gölü kıyılarında 

cüzamhaneler kurulmuş. Urfa'da piskopos Nonnos, azizlerden Kosmos ve Damianos 

şapele sahip bir leprozöri kurdurmuştu. Bizans döneminin korkulan hastalıklarından bi

ri olan cüzam için İstanbul’da birtakım cüzamhaneler kurulmuştu. Bizans imparatoru

ll.loannes Comnenos (1118-1143) ve karısı tarafından kurulan Pantokrator manastırı 

yanındaki hastanenin kilisesi bugün Zeyrek Cami diye bilinir. Bu hastanenin bir de lep- 

rozörisi olduğu gibi, İmparator’un hastaların dayanma güçlerini artırmak amacıyla yap

tırdığı hastane dışında da bir cüzamhane bulunuyordu. Bunlardan başka İstanbul’da 

Haliç’in karşı yakasında ve Beykoz'un Yuşa tepesinde ve Yalova kaplıcalarında da cü

zamhaneler mevcuttu. Haliç'in karşı yakasında V.yüzyılda İmparator Mavrikios (582- 

602) tarafından kurulan ve VII.Konstantinos Prophyrogennetos (913-959) ile, l.loannes 

Tzimikes (969-976) tarafından genişletilen cüzamhanenin de XII. yüzyıla kadar çalıştı

ğı bilinir. Burası hakkındaki bilgiler daha sonra etraflıca verilecektir(19).

C. İSLAM DÖNEMİ LEPROZÖRİLERİ

Al-Makrizi Şam'daki ilk İslam hastanesinde lepralı hastalar için kurulan ayrı bir 

bölümün varlığından söz eder. Emevi halifesi Velid bin Abdülmelik tarafından 88 (707 

M.) yılında kurulan bu ilk İslam hastanesinde yine Al-Makrizi'nin dediğine göre, lepralı- 

lara ayrı hekimler verilmiş ve cüzamlı hastalarla körlere erzak tayin edilmiştir. Muvah- 

hidler Sultanı Ya'kub el-Mansûr (1184-1199) ülkesinin çeşitli yerlerinde akıl hastaları 

körler ve cüzamlı hastalar için hastaneler yaptırdığı ve buralarının daha sonraları bü

yük Merînî Sultanları Ebû Yusuf Ya'kub, Ebü'l-Hasan el-Merînî ve Ebû İnân el-Merînî 

tarafından korunduğu ve yeni tesisler yaptıkları bilinmektedir.

İslamiyet döneminde 'Ispanya’da lepralı hastaları diğer hastalardan ayıran ve 

şehir dışında bulunan leprozöriler mevcuttu. Bunlardan biri Kurtuba (Cordava) şehri 

yakınında Vâdilkebîr'in (Guadalkuivir) sol kenarındaki Münyetü Aceb Sarayı'nın yakı

nında kurulan tesistir. Fas'ta ise şehir dışında lepralılar için yapılmış yerler vardı. Şeh

rin dış mahallelerinde "hare" denilen semtlere yereştirilen cüzamlı hastalar önceleri 

Fas-Tilimsân yolu üzerindeki Bâbülhavha civarında yerleştirilmişlerdi. Daha sonraları 

bu hastalar Xlll.yüzyılın ilk yarısında da Bâbüşşerîa'nın dışındaki mahallelere götürü

lüp yerleştirilmişlerdir(20). 1260 yılından sonra da lepralılar "Bab-al-Gisa" mağaraların

da yerleşmişler, XVI. yüzyıl başında "Sug-al-khamis" şehrinin yakınında yerleri olmuş

tur. Cüzamlı hastaların tecrit edildikleri yerler XVI.yüzyıla kadar devam eder.
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Tunus'ta bulunan en eski bimaristan, Ağlabi Emiri I.Ziyâdetullah (817-838) ta

rafından, Kayrevan şehrinin Dimne mahallesindeki büyük caminin yanında yaptırılmış

tı. "al-Judhama" denilen leprozöri ile bu hastane yan yana olup, Tunus'un en eski lep- 

rozörisi idi. Hastane mimarisinin en parlak devri olan Abbasi Halifeleri döneminde lep- 

ralılar için ayrı bir leprozörinin yapıldığını bilemiyoruz. Bildiğimiz, 1284 senesinde 

Memluk Sultanının Kalavun Kahire'de kurmuş olduğu hastanede lepralılar için de bir 

bölümün olduğudur(21).

D. SELÇUKLU DÖNEMİ LEPROZÖRİLERİ

Selçuklu hükümdarlarından Zülkâdiroğlu Haşan Bey, Kayseri'de Salkon Böl

gesinde vakıf olarak bir leprozörinin kurulması için çiftlik bağışlar. Daha sonraları bu 

vakıf zarar görmüştür. İşte bu müessese ile Anadolu'da ilk Türk leprozörilerinin tarihi 

başlamış oluyordu. XVI.yüzyıldan XVIII.yüzyıla kadar devam eden bu leprozöriye 

"Meczumiyn Zaviyesi" denmiştir. Leprozörilere tekke ilave edilmiş ve müdürlerine de 

-Ş e yh - denmiştir. Fakat bu şeyhler cüzamlı değildiler. Ve yine burada herhangi bir te

davinin yapıldığına dair bilgi yoktur. Sivas, Kastamonu, Tokat, Amasya, Adana ve 

Edirne'de Sultan II.Murad (1421-1451) tarafından kurulan hastanelerden önce de lep- 

rozöriler vardı(22).

Büyük Selçuklu İmparatorluğu, bulundukları yerlerde çeşitli hastaneler tesis 

ederek 1055'te Doğu İslam Dünyasının koruyucusu olarak Çin ve Hindistan'dan Akde

niz'e kadar uzanmışlardır. Selçukluların, Avrupa kültürünü ve tıbbim, hastanelerini, 

üniversite kuruluşlarını etkiledikleri ortaya çıkmaktadır. Selçuklular döneminde cüzam

lıların tecrit edilerek bakımlarının yapıldığı cüzamhaneler adı altında hastanelerin ku

rulduğu ve bunlarında daha sonraları OsmanlIlar tarafından kullanıldıkları biliniyor. Yi

ne bu dönemde lepralıların Konya'da "Sıracalılar Tekkesi" denilen bir müessesede ba

rındırıldığı ve Konya'daki Sultan Alâeddin Bimâristan'ından iki hekimin hastaları mua

yene etmesinden sonra cüzamlı olanların buraya gönderildiğini Prof.Dr.F.Nafiz Uz- 

luk'un Konya Şer'iyye Sicilleri üzerinde yaptığı araştırmalardan öğreniyoruz(23).
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E. OSMANLI DÖNEMİ LEPROZÖRİLERİ

XIV. Yüzyılda Selçuklu Beyliklerini kendi bünyesine katan ve bir imparatorluk 

kuran OsmanlIlar, Selçuklular döneminden kalan hastaneleri vakıf şartları nispetinde 

onararak tekrardan kullanılır hale getirmişlerdir. Yeni feth ettikleri şehirlerde ise yeni 

tesisler kurmuşlardır. OsmanlIlar Anadolu'da bazı şehirlerin dış semtlerinde "Miskinler 

Tekkesi" adı altında cüzamlıların kalabilecekleri yerler kurmuşlar. Osmanlı İmparator- 

luğu’nun başkenti olan Edirne'de Kirişhane semtinde 1421-1451 yılları arasında II.Mu- 

rad tarafından bir cüzamhane yaptırılmıştır. 1627 senesine kadar faaliyetine devam 

eden burasının yeri ve şekli tam olarak bilinmiyorsa da, bilinen OsmanlIların Rumeli'de 

kurdukları ilk cüzamhane olmasıdır(24). Bir diğer cüzamhane ise Yavuz Sultan Selim 

zamanında yapılan 1514 (920) ve daha sonra II.Mahmud tarafından tamir edilen Üs

küdar Miskinhanesidir. Türk Leprozörileri tarihinde önemli bir yer tutan burası hakkın

da daha detaylı bilgi verilecektir. Bursa ilinde de 266 sene boyunca yani 1551'den 

1817 yılına kadar faaliyetine devam eden bir leprozörinin varlığı biliniyor. Yıldırım Be

yazıt tarafından 1399 senesinde yaptırılan burasının Darüşşifaya yakın bir yerde oldu

ğu söylenir. Buraya "Miskinler Zaviyesi" hastalara da "Miskinler Fukarası" deniyor. 

Bursa Şeriye sicilleri bu bilgilerce zengin kaynaklardır(25). Yine bu dönemlerde Kıbrıs 

ve Girit'de cüzamlıların kaldıkları yerler mevcut.

Başbakanlık Osmanlı Devlet Arşivi Cevdet Tasnifi Sıhhiye dosyasında cü

zamla ilgili belgelere rastlıyoruz. Girit'te bulunan cüzamlılar ile ilgili yerden şöyle bah

sedilir (sıra no:253, 19 Ş.1268 (1852)). "Kandiye kalesi haricinde ehli islamdan 37, hı- 

rıstiyandan 67 cüzamlı bulunup bunlar oraya padişahın azimetinde arzuhal takdimiyle 

istirhamda bulunduklarından, bunlara günlük ikişeryüz dirhem ekmek ve iskandan bu

lunanlara Ramazanda ellişer dirhem pirinç ile, yirmişer dirhem zeytinyağı verilmesi için 

mahalline tebligat olunmak üzere aliye mektûbi kalemine".

Başbakanlık Osmanlı Devlet Arşivi, Zabtiye kısmı 1243 ve 3208 no'lu kayıtlar

da da tarihi olmayan bir defterden şunları öğreniyoruz. "Kıbrıs adasının tahsilat ve za

bıta işlerinde müstahdem süvari ve piyade efradın maaş ve mahiyetleriyle Lefkoşe ha

ricindeki (Miskinhanede) bulunan eshabı askâmın tayinleri ve esmanın tasviyesi hak

kında 13 Ca 1137 (1724) tarihli arzuhalde Sadrazam tarafından, minber vaz edilen Üs

küdar'da kâin (miskinler) (cüzamlılar) tekkesi mescidi vakfı imamet ve hitabet cihetleri

nin tevcihi hakkında mezkûr tekke şeyhi tarafından verildiğini (Evkaf 3569 vesika) gös

terir belgeden başka araştırdığım bir diğer belge de, 637 numaralı 13 N 1126 tarihli 

Kayseri (Meczumin=miskinler) zaviyesi Evkafı tevliyetinin tevcihi hakkında olan belge
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dir. Arşivde zuhur etmediği ilgililerce tarafıma bildirilen bu belgeden, Prof.Dr.Süheyl 

Ünver, "Cüzam Hastalığına Dair Arşiv Kayıtları ve Kayseri Leprozörisi" isimli makale

sinde şöyle bahsediyor. Arşiv No:637 (İstida) Kayseri'de vaki meczumin mütevellisi ve 

zaviyedarı olan Ahmed fevtolup yeri hali ve hizmeti muattal kalmakla mezkûr zaviyenin 

tevliyet ve zaviyedarlığı erbabı istihkaktan... şeyh hacı Mehmede muayyen vazife ile 

tevcih olunup eline berat... ihsan buyurulması rica olunmaktadır. Sene 1126 (1714). 

Kayseri kadısı Mehmed imzası vardır. Bu dilekçe muamele görmüştür(26). 19.yüzyılda 

OsmanlIlarda cüzam ve cüzamlıların tecriti ile ilgili olarak yukarıda örneğini verdiğimiz 

belgelerden başka kayıtlara da rastlıyabiliyoruz.

Prof.Dr.Mazhar Osman Uzman'a göre, Osmanlı İmparatorluğunda cami ve 

tekkelerin yanında lepra ve diğer çirkin görünümlü hastalar içinde ayrıca şehir haricin

de yerler bulunmaktaydı(27).

Anadolu'nun bazı yerlerinde miskinlere ayrılan bazı mahalleler vardı ki, böyle 

yerlerden biri olan Kastamonu'da yarım asır evvel miskinler mahallesi ve birkaç miski

nin varlığı Hazine-i Evrak muhafızı Musa ve Osman Niyazi beyler tarafından bildiril

miştir. Sakız adasında halkı cüzamlı olan bir kazanın müdürü de bu hastalığa yakala

nınca hükümet tarafından rahatsızlığı göz önüne alınarak bırakılmış. 1893 yılında bu 

adı geçen müdürün orada olduğu yine Musa bey tarafından nakledilmiştir. Adalardaki 

halk bunlardan korkar ve çekinirmiş(28).

Datça körfezindeki Sömbeki adasının bir parçası olan Nimöz (Miskin) adası 

Yunan işgaline kadar OsmanlIların bir leprozörilerinin bulunduğu yermiş. İhtiyar yerliler 

halen el ve ayak parmaklarının olmadığı dış görünüşleri bozuk insanların burada kale 

gibi bir yerde bulunduklarını ve yine onlardan birinin kapıda bekçilik yaptığını hatırlı

y o r la r^ ) .
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İçeriği: kûfi (?) kazasının Çini köyünde Camcam oğlu Memiş adındaki cüzamlı 

bir vatandaşın köyün uzak bir yerinde ahaliyle temas etmemek üzere ayrı bir yerde 

oturmasına dair köy adına İbrahim adlı şahsın şikayetini bildirir dilekçe.

Orjinal metin:

Husus mezbûr kanuna dair olmayup umûr-ı Şer'iyyeden olmağala cüzam ma

razına müptela olan derûn-ı ilâmda ismi meşkûr kimesne madem ki nâsa karışmayıp 

kendi menzilinde iyaliyle sakin ola ahali-i karye taraflarından hilaf-ı Şer'i Şerif ve bilâ 

emr-i münif tağaddi ve rencîde etdirilmemek içün, mahallinden Şer'a havale ile emr-i 

şerif yazıla gelmiştir.

Ferman devletlü Sultanımındır.

Kanun üzeri mahallinde Şer'le halli buyruldu. 29 Şaban 1218 (14 Aralık 1803)

Devlet-i mekine arz-ı dâi-yi kemiğine budur ki Kûfi(?) kazası kuralarından Çini 

nam karye ahalisinden İbrahim meclis-i Şer'a gelip şöyle takrir-i mâ-fil-bâl ederler ki 

karyemiz hanedanından iş bu bâis-i arz-ı ubudiyet Camcam oğlu Memiş nam kimesne 

bi kazaillâhi te'âlâ cüzam marazına müptela olup müsin ve ihtiyar ve alil olmağala kar

yemiz esfelinde münasip bir mahfî mahalde nâsa ihtilat etmeksizin iskân olunmasını 

hâvi bir kıt'a emr-i âli isdarı matlup ve niyazımız oup anı müş'ir bir kıt'a ilâm ediyor 

deyû ilhah ve iltimas etmeleriyle kârye-i mezbûr esfelinde bir mahf-i mahalde nâs'a 

adem-i ihtilatiyle iskân olunmasını hâvi yed'ine bir kıt'a emr-i ali verilmek recasına ol ki 

vâki ’ül-haldir bi'l-iltimas paye-i serir-i a'lâya arz ve ilâm olundu. Bâki emir-Hazreti ve- 

liyyü'l-emrindir.

Hurrire fî evâhirî şehri Recebi'l-mürecceb senete semaniye aşar ve mieteyn 

ve elf. (1218) (15 Kasım 1803)

el-Abdü’d-dâ'î li'd-devleti'l-aliyyeti'l-Osmâniyye. 

es-seyyid hafız A li ............................(?) bi kaza-i Kûfi (?)

Belge 1

Başbakanlık Osmanlı Devlet Arşivi, Cevdet Tasnifi (Sıhhiye Dosyası) No.627.
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İçeriği: Bugünkü Kastamonu iline bağlı Tapfırak köyünden Ali adındaki bir va

tandaş cüzamlıdır diye aile efradından uzak tutulmakta ve köyüne sokulmamaktadır. 

Bulunduğu mahallin hekimleri kendisinde cüzam illetinin olmadığını söylemelerine rağ- 

men,köylüler tarafından dışlanması ve aile efradının yanına sokulmaması üzerine,Pa- 

dişahtan yardım istemek için yazmış olduğu 7 Şevval 1224 (18 Kasım 1809) tarihli di

lekçe.

Orjinal metin:

Şurûtu mûcebince mahalli kadısına Şurûtu divandan görüle

hitaben hüküm buyruldu. Sahihdir.

9 Şevval 1224

Bu makûle cüzam illetine müptelâ olanlar madem ki nâsa karışmayıp kendü 

menzillerinde sakin ola. Bi-vech-i Şer'i vaki olan maraz me'n olunmak... zikr... olundu

ğu üzre bi-vech-i Şer'i ve Bilâ-sübut tağaddi etdirilmek içün mahalline Şer'e havale ile 

emr-i şerif i'tası iktiza etdiği ma’lum-ı devletleri buyruldukta ferman devlet-ü Sultanı- 

mındır. Fi 7 Şevval 1224

Devletlü, inayetlü, merhametli efendim Sultanım Hazretleri. Devletlü ikbal ile 

sağ olsun. Arzuhâl-i kullarıdır ki, bu kulları Kastamonu kazasının kûralarından Tapfırak 

nam karyesi sakinlerinden olup iyal evlat sahibi olmam hasebiyle, lâkin karyemiz 

ahâlileri bu kullarını semtte cüzam illeti vardır deyü kullarını iyal ve evladımdan dür ve 

kûraya idhâl ettirmeyüp kullarında ise maazallahi Te'âlâ ol misüllü illet olmadığını bu 

tarafta olan hükâmalar kendime ihbar etmekle merahim-i aliyelerinden mutazarrî ve ni- 

yazımdır ki, illetimi hekimbaşı kullarından ba'del istintâk ke'l-evvel karye-i mezbûrda 

hâne-i âcizanemde ikamet idip kimesne tarafından dahi ve ta'arruz olunmamak içün 

yed-i acizaneme bir emr-i âli inayet ve ihsan buyrulup ilâ-yevmi'l-âhir çoluk ve çocu

ğum ile dûa-yı hayriyeme mazhar buyrulmak bâbında ve herhalde emr ü ferman dev

letlü, inayetlü merhametlü efendim Sultanım Hazretlerinindir.

Bende Ali

Sâkin-i Karye-i Tapfırak

Kazâ-i Kastamonu

Belge 2

Başbakanlık Osmanlı Devlet Arşivi, Cevdet Tasnifi (Sıhhiye Dosyası) No.18
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İçeriği: Kastamonu iline bağlı Azdavay kazasının Elviran köyünden bir vatan

daşın cüzam illetine yakalandığını belirterek adı geçen kişinin aralarından çıkartılıp 
Kastamonu Cüzamhanesi'ne gönderilmesi için, Padişah'a hitaben yazılmış 22 Ca 
1229 (12 Mayıs 1814) tarihli dilekçe.

Orjinal metin:

Emri Verilmiştir.
Sah Muktezasına

Mukteza ... mûcebince mahallinde Şer'le görülmek içün yazılmak buyruldu.
23 Ca 1229 (13 Mayıs 1814)

Bu hususa Divan-ı Humayun tarafından emr-i şerif verildiğinin kaydı bulunma- 

yup husus-ı mezbur Şer'le görülecek mevâdda'n olmağala bu sûretde inhâ olunduğu 
üzre ise cüzam marazına müptela olan derûn-ı arzuhalde ismi Muharrer kimesne ken- 
dü menzilinde iyaliyle sakin olup nâsa karışmamak içün ahfaz zâide (?) tayyve terk ve 
inha ve istid'â usul-ı kaleme tevfik olunarak tenbihi havi mahallinde Şer'a havale ile 
emr-i ali it'ası iktiza eylediği malum-ı devletlerü buyuruldukları ferman devletlü Sultanı- 

mındır.

22 Ca 1229 (12 Mayıs 1814)

Devletlü inayetlü merhametlü efendim Sultanım Hazretleri devlet-i ikbâl ile 

sağ olsun.

Arzuhal-i âhali kullarıdır ki, Kastamonu Sancağında Azdavay kazasında Elvi

ran Karye fukaralarından olup, karyemizde sakin Murtezaoğlu Ömer nam kimesne bi 

Emrillahu Te'âlâ cüzam illetine müptelâ olup mezbûrun emrazından emn (ü) rahatımız 

olmamakla merahimi aliyelerinden mercudur ki mezburu cematimiz içinden ihraç olu
nup medine-i Kastamoni de vaki cüzamhaneye irsal olunması hususuna mahalli heki
mine hitaben ihracı içün bir kıt'a ferman-ı âlişan-ı sıdk-ı ihsan buyrulmak babında emr-i 
ferman devletlü, inayetlü, merhametlü, efendüm Sultanım Hazretlerinindir.

Bende
Ahaliyi Elviran Karyesi

fukara kulları.

Belge 3

Başbakanlık Osmanlı Devlet Arşivi, CEvdet Tasnifi (Sıhhiye Dosyası) No.1001.
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IV- BİZANS ve OSMANLI! DÖNEMİNDE 
İSTANBUL'DA TESİS EDİLEN LEPRA 
HASTANELERİ

A. BİZANS DÖNEMİNDE İSTANBUL'DA TESİS EDİLEN  
LEPROZÖRİLER

Bizans döneminde lepra, salgın ve korkulan bir hastalık olarak bilindiğinden 

bu hastalığın tedavisi için savaşılmış ve bu amaçla çeşitli leprozöriler kurulmuştur.

Bizans döneminin en önemli hastanesi Pantokrator Hastanesidir. Daha önce

de değinildiği gibi Bizans İmparatoru ll.loannes Commenos ve karısı Eirene tarafından 

1136 senesinde, her türlü hastalığın tedavisi amacıyla kurulmuş oldukça büyük bir te- 

sisdir. Bu hastane ve hastane düşkünler evinin dışında bir de leprozöri bulunuyordu. 

İmparator Commenos bu leprozöriyi kurdurtarak cüzamlıların acılarını azaltmak ve on

ların bir arada olmalarını sağlamak istemişti. Pantokrator hastane, düşkünlerevi ve 

leprozörisinin en geç 1204 yılına kadar faaliyetine devam ettiği ihtimali vardır. 1204 yı

lında haçlılar İstanbul'u zapt edince, burayı tahrip edip talan ettiklerinden Pantokrator 

Hastanesinin planını kesin olarak tespit etmek mümkün olmamaktadır. Bilinen fetihten 

sonraki dönemde buranın kilisesi "Zeyrek" adı ile anılan camiye çevrilmiş olmasıdır.

Xlll.yüzyılda bu hastanenin artık kullanılmadığı tahmin edilmektedir.

Orta-çağın en korkulan hastalıklarından biri olan cüzam için İstanbul'da kurul

muş olan diğer bazı leprozöriler de vardı. Bunlardan biri V. yüzyılda imparator Mauriki- 

os (582-602) tarafından Haliç'in karşı yakasında kurulan leprozöridir. VII. Konstantinos 

Prophyrogennetos (913-959) ile, l.lonnes Tzimiskes (969-976) tarafından sonradan 

genişletilen bu cüzamhane XIII. yüzyıla kadar faaliyetine devam etmiştir. Burası hak- 

kındaki bilgi azizlerden Zatikus'un hayatını anlatan efsanevi Vita'dan öğrenilir(30).

İlk hıristiyan Roma İmparatoru Konstantin’in M.S.325 yılında Constantinopel 

şehrini hıristiyanlığın merkezi olarak kurmasından sonra, hıristiyan sağlık tesislerinin
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sayısının arttığı görülür. Constantinopel şehri kurulduktan sonra, buraya İmparator 

Konstantin tarafından 72 hıristiyan asil Romalı getirilir. İşte bu azizlerden biri olan Zoti- 

kus, burada bir yetimhane ile bir de leprozöri yaptırmıştır(31). Aziz Zotikus, İmparatoru 

kandırıp temin ettiği paralarla şehrin karşısında zeytinlikler (Elaion) denilen yerde bir 

çadır kurarak cüzamlıları barındırır. Cüzamlılara karşı oldukça kötü davranan 1.Kons

tantin, Zotikus'un bu davranışına çok kızar ve işkence ile öldürülmesini emreder. Fakat 

meydana gelen mucizeler karşısında şaşkınlığa düşer ve onu af eder cüzamlılar için 

yeni bir leprozöri yaptırır. Aziz Zotikos'un işkence gördüğü yerden mucizevi bir kaynak 

fışkırır. Bu yaşama ait tek yazma, İskenderiye Patriği Kütüphanesinde iken, buradan 

Amerika'da da Baltemore de VValter Art Gallery'e gitmiştir. Bazı ipuçları yazmanın

IV.Mİkhael için 1034-1041 yılları arasında yazıldığını gösterir. İçinde Zotikos'un minya

türü vardır. Galata sırtlarında tünelin yukarı çıkışında sanılan bu leprozöriyi Türk Efsa

neleri hıristiyanların XVII. yüzyıla kadar ziyaret ettiklerini ve bu ayazmanın, Hasköy'de 

bulunduğunu gösterir. Hasköy'e inen yolun üst tarafında Bizans'ın en büyük leprozörisi 

olan ve XVIII. yüzyıla kadar faal olduğu bilinen Zotikos Hastanesinin olabileceği duvar 

kalıntılarından anlaşılmaktadır. Kaynaklardaki tarifler XVIII. yüzyıla kadar gelen veriler 

bu iddiayı destekler göstermektedir(32).

Bizans döneminin diğer bir önemli hastanesi Romalı Senatör Sampson'un 

Constantinopel'de yaptırdığı tesisdir. 532 yılındaki Nika ayaklanmasında yanan burası 

İmparator Justinian tarafından yeniden yaptırılır. Buranın yeri Ayasofya ile Eirene Kili

sesi arasındadır. İmparator VII. Konstantinos Porphyrogennetos tarafından X. yüzyıda 

genişletilen burası genel bir hastane idi. Richter'e göre birçok binalardan meydana ge

len umumi bir hastane olan burası için Meffert, belgelere dayanarak bu hastanede 

merhem tedavisi yapıldığını ve buranın bir leprozöri olduğunu söylemektedir(33).

Bu leprozörilerden başka İmparator lustinianos (527-565) tarafından yaptırı

lan bir leprozöri vardır. İmparator'un Boğaziçi kıyısındaki Beykoz'a bağlı Yuşa tepesi 

civarındaki kiliseden başka varolduğu sanılan fakirlere mahsus eski bir cüzamhaneyi 

tamir ettirdiği ve buranın da 1200 yılına kadar faaliyetine devam ettiği tahmin edilmek

te. Bundan başka İmparator, Pythia (=Yalova) Kaplıcalarındaki yine eski bir cüzamha

neyi onararak yeniden iş görür hale getirmiştir(34).



B. OSMANLI DÖNEMİNDE İSTANBUL'DA TESİS EDİLEN  
LEPROZÖRİLER

OsmanlIlar "Miskinler Tekkesi" adı altında müesseseler kurmuşlar ve buralara 

yerleştirdikleri cüzamlılara insanca yaklaşımlarda bulunarak onlara daima yardım et

mişlerdir. Zambaco Paşa "La LĞpre n'est past contaqieuse" ve Les lepreux ambulants 

de Constantinople" adlı eserlerinde lepranın karşısında hükümetlerin şiddetini ve hal

kın bu hastalara karşı korkularını abartılı bularak, İstanbul sokaklarında bu hastalığa 

yakalanmış olanların serbestçe dolaşabildiğini ve hastalığın kimseye geçmediğini sa

vunm uştu r^ ).

OsmanlIlar gerek Anadolu'da, gerekse İstanbul sınırları içinde olsun her za

man bu hastalık için çareler aramışlar ve bu amaçlan doğrultusunda da oturdukları şe

hirlerin genellikle dış semtlerinde cüzamlıların birarada olmalarını sağlayan tesisler 

kurmuşlardır. Buraları çok iyi şartlarda olmasa bile, bu hastalığa yakalanmış kişilerin 

kendi aralarında kurdukları dayanışmaları, ve yaşam tarzları her zaman ilgilenilmesi 

gereken bir konu olmuştur.

İstanbul'un önemli bir semti olan Üsküdar, köklü b ir’tarihe sahiptir. Türk Tıp 

Tarihinde çok özel bir yeri olan "Üsküdar Cüzamhanesi" veya diğer bir adıyla "Miskin

ler Tekkesi" toplum dışında kalan cüzamlıların birarada barınmalarını sağlayan önemli 

bir müessese idi.

XVI.yüzyılda böyle bir amaç için sığınma evi olarak kurulmuş olan bu tesis 

Karacaahmet Mezarlığı içinde Karacaahmet Türbesinden Ayrılık Çeşmesine giden yo

lun sağ kenarında idi. Bağdat Caddesinin hemen başında yeralan Miskinler Tekkesi ve 

mescidinin izleri 1956 yıllarına kadar görülebiliyordu. Buradan geçen yola eskiden 

Haydarpaşa yolu denirmiş. Buranın yeri de yakınında olduğu bilinen Hafız İsa Ağa 

Çeşmesi sayesinde bilinmektedir(36).

Üsküdar Miskinler Tekkesini ve mescidini Yavuz Sultan Selim 920, M.1514'de 

yaptırmıştır. Arapçada hiç birşeyi olmayan fakir manasına gelen "miskin" kelimesi dili

mize elinden iş gelmez zavallı aciz ve cüzam hastalığına yakalanmış kişilere verilen 

bir sıfat olarak dönüşmüş ve günümüze kadar böyle gelmiştir.
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B a  d

o s c h  e e

Üsküdar Cüzamhanesi Planı (Prof.Dr.Dr.Arslan Terzioğlu'ndan)

Üsküdar Miskinhanesi hakkındaki izlenimleriyle bizleri bilgilendirenlerden biri 

Ayvansaraylı Hafız Hüseyin tarafından yazılan "Hadikat-ül Cevam-i", bir diğeri de Evli

ya Çelebi tarafından yazılan "Seyahatname"dir.

Evliya Çelebi eserinde burası için şöyle der" Cadde üzerinde şehir dışında bir 

tekkedir. Bütün miskinler burada sadaka ile geçinirler. Şehir içinde bir miskinin haberi 

alınsa derhal tekkelerine getirilirler. İsterse eşraftan olsun. Ellerinde padişah emriyle 

cebren alınıp buraya getirirler. Bulaşıcı diye şehir içinde tutmak yasaktır. O yüzden her 

şehrin dışında ayrıca miskinhaneler vardır. Fakat Arabistan ve Mısır'da cüzamlı çoktur.
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"Kaba illeti"dir diye eli ayağı dökülmüş adamlar bir yerde barınırlar ki, torunları bile bu 

hastalıktan etkilenir"(37). Bu bilgilerden de sadece İstanbul Üsküdar'da değil Anado

lu'nun bazı şehirlerinin dışınrda da miskinhanelerin mevcut olduğunu öğreniyoruz.

Üsküdar Cüzamhanesinin iç avlusundan görünümü 

(Prof.Dr.Süheyl ÜNVER'in suluboya kolleksiyonundan alınmıştır)

Ayvansaraylı Hafız Hüseyin'in Hadikat-ül Cevam-i adlı eserinde ise buradan 

şöyle bahsedilir: "Dedeler Mescidi, Miskinler Mescidi denmekle meşhurdur ki kurucusu 

Mısır fatihi Yavuz Sultan Selim'dir. Kuruluş yılı 920 (M.1524)'dir. Bu miskin tabiri fakir 

demek olmayıp, belki illete mahsus olup güya bir soy gibi bir sınıf kimselerde vuku bu

luyor. Allah korusun her kimde meydana gelmişse yanlarına alırlar ve illa başka kimse

lerin içlerine dahil etmezler. Gerek erkeklerin gerekse kadınların cümlesinin miskin ol

ması şarttır. Sadakaları eksik değildir ve yine kendilerinden bir şeyhleri olup, aileleri ve 

evlatlarıyla birlikte hepsi buradadır(38).

Karaca ahmet mezarlığı ortasında ve Haydarpaşa yolunda olan bu cüzamha

ne kurulduğu yıllarda dokuz oda olarak yapılmış. Tavan ve zeminin ahşap olmasından 

dolayı daima bulunduğu zamanlarda birkaç tamir görmüş olan Üsküdar Miskinhanesi 

Sultan II.Mahmut'un hazine vekili tarafından 1225 (1810 M.) yıllarında esaslı bir tamir
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görerek mevcut olan dokuz odasına 11 oda ilave edilerek aşağı yukarı 20 oda olarak 

burada barınan cüzamlılara hizmet vermeye çalışılmıştır. Her odanın önünde ahşap 

ve üstü kapalı bir teras vardır. Buranın giderleri Vakıfça karşılandığından bir bakıma 

hastalığın yayılma sebeplerinden biri olan açlık ve sefaletinde önüne geçilmeye çalışıl

mıştır. Burada kalan her hastaya iki çift fodla Üsküdar imaretinden (Valide Sultan İma

reti) çorba, akşamları pilav verildiği gibi pazartesi-perşembe günleri bütün cüzamlılara 

pilav ve zerdali dağıtılırdı. Buradan erkek hastalarına vakıftan karşılanmak üzere 

âbâdan elbise, mest, takke kadın hastalara çarşaf ve şal verilirdi. Hastaların yakınları 

ve çocukları da burada kalmaktaydı. Miskinler Tekkesinin hasta olmayan şeyh diye 

anılan bir müdürü vardı ki, en son görevli olan müdür Haydarpaşa Tıp Fakültesi Klinik

leri imamı olan izzet Efendi idi. Son senelerde buranın hasta sayısı 7-8 kişiye kadar 

düşmüş. Duvarları kâgir, içi ahşap herbiri pencereli, kapıları iç avluya bakan ocaklı iki

şer odalı burada bazı hastalarda müezzinlik yaparmış(39). Üsküdarlı bay İmam Hakkı 

beyin verdiği bilgiye göre buranın senede 12 kurbanı varmış ve hergün kaçak mezba

hasından etleri, suları da vakıftan Selimiye ve İbrahim Paşa suyundan gelirmiş. Bura

nın imamı için iki oda ayrılmış. Hamamı, çamaşırhanesi mevcut olup, ayrıca ölen has

taların gömüleceği bahçe miskinhanenin arka tarafındandaydı. Etraflarında da serviler 

vardı(40). Aileleri ile oturan hastalar için miskinhanenin bahçesinde sekiz kadar 1 m 

uzunluğunda mermerden taşlar vardı. Bu taşların baş kısımları çukurdu ve halk bu çu

kur yerlere sadaka niyetine para bırakırdı. Kapıda bekleyen gözcü dedenin içeriye ha

ber vermesiyle birlikte hastalar hep bir ağızdan para verenlere dua ederlerdi. Bazı 

hastalar buradan kazandıkları paralarla şehre inip çeşitli ihtiyaçlarını karşılarlardı(41).

Üsküdar Miskinhanesi 1225 (1810 M) 4'de yapılan onarımdan aşağı yukarı 34 

sene sonra 1259 (1843 M) senesinde Sultan Abdülmecid tarafından camisiyle birlikte 

tekrar bir tamir geçirmiş. 1341 (1923 M) senesine kadar bu onarım sayesinde ayakta 

kalabilmiş. Öncelikle buranın damı ve tavanları çökmüş, daha sonra da duvar ve te

mellerinin taşları sökülmüş. Binanın tahtaları da yakılmak üzere taşınmış, zamanla bu

ranın yeri tamamen kaybolmuş. Yakınındaki çeşmelerden yer tespitine çalışılan bura

sı, boğaz köprüsü ve çevre yollarının açılması nedeniyle tekkesi, mescidi ve etrafında

ki kabirleriyle birlikte yok olmuştur(42).

1776-1786 yılları arasında Kauffer tarafından yazılan ve 1829 yılında Melling 

tarafından bazı ilavelerle zenginleştirilen Paris basımlı Voyage pittoresque de Cons- 

tantinople et des rives du bosphore" isimli eserde buranın yeri ve planı eklenmiş. Hari

tada "Miskinler Hopital" adı geçmektedir. 1843 yılında Üsküdar Miskinhanesinin camii-
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nin tamirine dair Başbakanlık arşivlerinin irade defterlerindeki kayıtlarından Süheyl 

Ünver hoca şöyle bahseder. Keşif gereğince 350 liraya tamiri tahakkuk etmiş olup, bu

nun 150 lirası Laleli evkafına masraf gösterilerek alınması ebniyei hassa müdürü tara

fından (özel binalar müdürü) istenmiştir. Câmiinin hatibinin ve 300 kuruşlu imamının 

da olduğunu söyleyen Süheyl hoca burası için şöyle devam etmiş. ... "Araştırdığım 

eserler buranın bir amiri olduğunu gösteriyor. Hadikat-ül bunların bir ayinleri olduğunu 

söylüyorsa da, Ahmed Münip Efendinin Mecmua-i Tekâya nam eserinde tekke olduğu 

söylenmiyor. Halkın merhametini çekmek için bu müesseseye dini bir vasıf verilmiş. 

Burada aile kalanlar var. Evkaf maaştan başka ayrıca erzakta tayin etmiş. Üsküdar 

Miskinhanesi Fakülte imamı İzzet Efendi hastalardan iki kişiyi sağlam olan hanımlarla 

evlendirmiş. Araştırmalarım burada şeyh olmadığını gösteriyor. Yalnız cüzamlılardan 

olmayan imamı cüzamhanenin umur ve hususuna bakıyor. İmamı evkaf diğer mescit

lerde olduğu gibi tayin etmektedir"(43).

Miskinler Tekkesinin mescidinin mimberi 1172 (1758 M.) yılında Hint elçiliği 

görevinde bulunan yağlıkçı Mehmed Emin Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bu kişi da

mat ve sadrazam olduktan sonra Edirne'de idam edilmiştir(44). Üsküdar Miskinhanesi 

ile ilgili diğer önemli bir kaynak, Hacı Raif'in "Mirat-ı" İstanbul adlı eseridir(45).

Üsküdar Cüzamhanesinin 1914 yılında ressam Ali Rıza Bey tarafından yapılan
kara kalem çalışması



- 24 -

Üsküdar Karacaahmet'teki Miskinhanenin sadaka taşları

li.Mahmud'un hazine vekili Ali Ağa tarafından yeniden tamir ettirilen Miskinler 

Tekkesi için, tarihçi şair Vasıf Bey'in kaleme aldığı kitabenin son mısraında 1225 

(1810) yılı ebced hesabıyla tarih düşürülmüştür. Kitabenin sadeleştirilmiş şeklindeki 

özeti şöyledir:

li.Mahmud'un kullarından herbiri onun yaptığı hayır işlerini örnek alarak kendi 

dönemlerinde de hayır yapmışlar. Bunlardan biri de hazine vekili olan Ali Ağa'dır. Hü

kümdara dua edilmesi gayesiyle, oldukça harab olan Miskinler Tekkesi büyük gayret

lerle yeniden mamur hale getirilerek aciz ve kimsesizlere lütuf olarak sunuldu. Yıllarca 

harab bir vaziyette olan buranın alt ve üst tarafındaki imaretler görülmez halde olup, 

rüzgârın şiddeti ile kapı ve pencereleri de gevşemiş bir halde idi. Öyle ki tavanları çök

tüğünden uzun seneler böyle kalmış. Tamiri ile hiç kimse ilgilenmemiş, ta ki Ali Ağanın 

burayı yeniden onarıp kullanılır sağlam bir bina haline getirmesine kadar.

Adıgeçen kitabe uzun süren araştırmalar sonucunda Türk-İslam Eserleri Mü

zesi deposunda bulunmuştur. İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dili Filolojisi Öğr.Üyesi



Doç.Dr.Naci Tokmak ve İ.Ü.Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Arapça 

Okutmanı Uzman Abdullah Köşe tarafından okunan kitabenin Mirat-ı İstanbul'daki me

tinden farklı olduğu ve kitabenin aslını göremeyenler tarafından da bu yanlışlığın ay

nen devam ettirildiği gözlenmiştir. Kitabenin orjinal metni ve doğru okunuş şekli şöyle- 

dir:

Şah-ı himmetkâr dâdâr (1) keramet iştihar 

Hazreti Sultan Mahmud Han Abdülhamit (2)

Zübde-i (3) şah mülk-ü irfan daver-i iklim-i şan 

Nuhbe-i devran hidiv-ikâmran şah-ı ferid (4)

Böyle kân-ı merhamet dârâ yı şefkat gösterî 

Bir getürmüşdir cihane Hazret-i Rabb-i Mecid 

Dest-i mi'mar-i inayâtile ol şahın şehin 

Kalb-i âlem olsa âbâdan değil emr-i baid 

Himmet-i ma’mur idüp sahn-i cihanı sûbe sû 

Nice hayrata muvaffak oldu ol şah-ı Reşid 

Bendegânı dahi de'b ü âdetin derpiş idüp 

Her biri bir hayr ile ahdinde oldu müstefid 

İşte ez cümle vekili genci kim Ali 

Ol Şehe celb-i dua içün kılub s'ây-ı ekid 

Itdî âbâdan bu viran mesken-i miskinleri 

Kıldı Hakka acz ü bikeslere lutf-i mezid 

Bunca demlerdir harabezar olup her canibi 

Zir u bâlâsında olmuşdı imâret nâ bedîd 

Şiddet-i bad ile bab ü ravzani idüp sarîr(5)

Birbiriyel güyûya (6) eyler idi güft ü şenîd

Ham olup kad-ı sutun-u bir (7) salhurde misal

Kuruyup çökmüşdi sakf u bab-ı manen-di kadid

İtmeyib bir kimse tamire nigah-ı iltifat

Kalmış idi öyle viran u harab a'hd-ı medid

Mazhar-ı tevfik-ı Mevlâ olub, ol zat-ı güzin

Yaptı bir muhkem bina mesken (8) ki çün kûh-ı cedid

(1) daver - (2) Sultan Hamit - (3) zühd - (4) mezid - (5) medid 

(6) güya - (7) bütün cenavib - (8) mekin
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Eyleyup hayr-ı müberratın Cenab-ı Hak kabul 

Sâye-i şâhide mesrûr ide ber vıfk-ı ümid 

Hiç söz olmaz Vâsıf'a bu hayra yaz tarihini 

Oldu dar-u mesken miskinlere inşa-ı cedid

1225

Miskinler Tekkesi Kitabesi 1225 (1810)

Yine o döneme ait olan ve Sultan li.Mahmud'un hazine vekili Salim Ağa tara

fından yaptırılan bir çeşme var ki, Miskihnanenin önünde bulunduğu için "Miskinler 

Çeşmesi" adını almıştır. Karacaahmet mezarlığına giderken Bağdat caddesi üzerinde 

yolun sağında ve mezarlığın dış kenarına yakın bir yerde bulunan bu çeşmenin, tarihçi 

ve yazar İbrahim Hakkı Konyalı'nın "Üsküdar Tarihi" adlı iki ciltlik eserinde yok oldu- 

ğu(46) ifade ediliyorsa da, kitabesinin başındaki tuğrasının ve diğer bazı parçalarının 

sökülmesine rağmen kalın ve düz bir çerçeve içindeki dörder mısralı ve dokuz kıt'alı ki

tabesiyle bakımsız bir halde ayakta kalmaya direnen tarihi bir eser olarak yerini koru

yor. Belki bir süre sonra burası gerçekten yıkılacak ve Üsküdar Miskinhanesi adı ile 

anılan bir devre ait olan bu son eserde ortadan kalkacaktır. Dileğimiz mevcut olan bu 

ve bu tür tarihi yerlere gereken değerin verilmesi ve korunma altına alınması olacaktır.
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Prof.Dr.Süheyl Ünver'in görüntülediği fotoğraf 
(Süleymaniye Kütüphanesindeki el yazması defterinden alınmıştır).

Karacaahmet mezarlığının giriş kapısının karşısında bulunan yerde 1910 yı

lında doğan ve bütün yaşamı Üsküdar'da geçen Sedat Toran bey ile beraber Miskin- 

nanenin yerini tespit etmeye çalıştık. Elimizdeki mevcut kaynaklar ve adı geçen bey'in 

izahı ile miskinhanenin yerinin mezarlık içersindeki gasilhanenin karşısında olabileceği 

ihtimali kuvvetlenmekte ise de, çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği burasının zaman 

içerisinde çok büyük değişikliğe uğradığını ifade etmektedir. İkâmetgâhı, tekkesi, mes

cidi, sadaka taşları, çeşme ve mezarları ile birlikte oldukça geniş bir alana yayılmış 

olan burası ile ilgili maalesef pek bir şey kalmadığı gibi, bugün tam olarak yerinin ne 

olduğu konusunda da tereddütler mevcut(47).
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Miskinler Çeşmesinin 1992 yılı hali

1810 yılında esaslı olarak II.Mahmud, 1843'de I.Mecid tarafından onarım gö

ren Üsküdar Miskinhanesinin(48) yok oluşu V.Mehmed Reşad zamanına rastlar. Daha 

önceki devirlerde olduğu gibi yeni bir yangın tekkeyi yakar, böylece duvarları ve yıkık 

minaresi çöker. Son dönemlerde de ortadan tamen kalkar(49).

Resim 1. Miskinler Tekkesi Mescidinin yıkılmış hali
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Resim 1. Miskinler Tekkesi Mescidinin yıkılmış hali

19.yüzyıl sonunda bilimsel bir seyahat amacıyla Balkan ülkeleri ve İstanbul'a 

gelmiş olan Berlinli Dr.Max Laehr'in, Üsküdar Miskinhanesi ve özel bir lepra şekli olan 

"lepra nervoza" hakkındaki bilgileri dikkat çekicidir(50). Türkiye'de yaşamış ve Türkle- 

rin tıp ve batıl inançları üzerine yazıları bulunan Alman muhabir Bernard Stern'in, İs

tanbul'daki leprozörilerden, bilhassa Üsküdar Miskinhanesinden bahsettiği görülmekte

d i r ^ ) .

Üsküdar Miskinhanesinin 1923 senesine kadar yarı bakımla ayakta durduğu 

söylenmekte. I.Dünya Savaşı sırasında bazı lepralılar üzerinde araştırmalar yapılmak 

üzere Üsküdar Miskinhanesinden alınan cüzamlılar, Gülhane Askeri Tatbikatı Tıbbiye 

Mektebi'ne getirilmiş ve burada Prof.Deycke ve bakteriolog Dr.Reşat Rıza tarafından 

muayene edilmişlerdir. Prof.Dalamarre ve Dr.Hasan Şükrü ise 1919-1922 tarihleri ara

sında İstanbul'un bu önemli cüzamhanesinde araştırmalar yapmışlardır. 1922 senesin

de İstanbul'a konferans vermek için gelen Prof.Marcel Labbe, Üsküdar Miskinhanesin

de incelemeler yapmış ve bu izlenimlerini de 1928 senesinde Paris’teki evinde, arala

rında Prof.Dr.Süheyl Ünver'in de bulunduğu gruba anlatmıştır. Sultan Hamit'in özel
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doktorlarından olan Zamboca, Türkler'in leprozörileri geç açtığından bahsederek, Sul

tan Mahmud'un bu leprozörisini ilk saymışsa da, bunun yanlış olduğu yine Süheyl Ün- 

ver tarafından belgelerle açıklanmıştır. Paris Tıp Fakültesi Dermatoloji Kliniği Öğretim 

Üyesi Prof.Dr.JeansIm tarafından da bu bilgiler doğrulanmıştır(52).
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V- İSTANBUL LEPRA HASTANESİNİN 
KURULUŞ TARİHÇESİ

Üsküdar Miskinhanesinin 1923 yılına kadar ayakta kalabilmesinden önce, burası 

Türk psikiyatrisinin kurucusu olan Prof.Dr.Mazhar Osman Uzman'ın devamlı dikkatini 

çekmiştir. Kadıköy'den başhekimliğini yaptığı Toptaşı Bimarhanesine hergün yürüye

rek gidip gelen hoca, yolunun üzerinde bulunan Karacaahmet mezarlığından geçerken 

burada bulunan Miskinhanenin durumunu ve hastaların çaresizliğini görürmüş. Hatta 

birgün buraya uğramış on-onüç kadar cüzamlı ile kırk-elli kadar kadın, erkek, çocuk ol

dukça sağlam insanların birarada barındıklarını farketmiş. Bu hastalar sadaka ile geçi

nirler ve çevre halkı da bunlara acırmış. Hergün gördüğü bu manzara karşısında Maz- 

har Osman hoca etkilenir ve onlara daha iyi şarlarda bakabilme ihtiyacını hisseder. Bu 

düşünce ile Toptaşı Bimarhanesinin ayrı bir bölümüne onları alır bakımlarını üstlenir. 

Miskinler Tekkesini de dezenfekte ederek lepralıların beraberinde oldukları kişilere bı

rakır. Milli Hükümet'in kurulması ile lepralıların durumu Sıhhiye Vekaleti'ne bildirilir. 

Burası da hastaların Toptaşında kalmasını uygun görür. Fakat Toptaşı'nın tarihi kalın 

ve rutubetli duvarları hem akıl hastalarının hem de lepralıların tedavilerini etkiliyordu, 

bu bakımdan Mazhar hoca, hastalarının daha sağlıklı şartlarda tedavi edilmeleri için 

yeni binalar arayışı içine girer. 1925 yılında Bakırköy'de 1000 dönüm arazi içersindeki 

Fransızlardan kalan Reşadiye kışlaları bu amaçla tahsis edilir. İki sene süren onanın

dan sonra akıl hastaları 15 Haziran 1927 senesinde Bakırköy'e taşınırken beraberin

deki lepralılara da barınma imkanı sağlanmış oluyordu. Önce cüzamlıların kalabileceği 

bir-iki baraka yapılır. Ve her sene bu hastaların ayrı bir yere taşınacağı beklenir. Fakat 

hasta sayısı azalacağı yerde artış gösterir ve başlangıçta on üç kişilik grup 113 olur. 

Bu durum karşısında Bakırköy Akıl Hastanesinde ayrı bir pavyon hizmete açılır hasta

lar buraya taşınır. Gerekli tedaviye başlanır(53).

1935 senesinde Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesinde 22. çocuklar ve cü

zamlılar pavyonu açılır(54).

İşte böylece, bugünün modern İstanbul Bakırköy Lepra Hastanesinin temeli 

değerli hoca Prof.Dr.Mazhar Osman Uzman'ın gayretleriyle atılmış oluyordu. Akıl
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Hastanesinde sürdürdüğü görevinde idaresinde zorlandığı hastaların lepralılar olduğu

nu ifade eden hoca eserinde bu hastalardan şöyle bahsediyor:

"...Şikayetleri bitmez, birbirleri ile geçinemezler. Herşeyden hatta bekarlıktan 

bile şikayetçilerdir. Sağlık personeli bile bunlara bakmak istemiyor. Dr.Neşet Halil'in 

uzun müddet ve külfete katlanmasını taktik ediyorum. Sıhhiye Vekaleti 25 yataklı pav

yon yaptırdı. Fakat hergün cüzamlı sayısı artıyordu. Cumhurbaşkanının bir düzineden 

fazla cüzamlıya tesadüf etmesi üzerine bir ahşap, bir kâgir iki pavyon daha ilave ettim. 

Bilgim sınırlı olduğu için 1949 senesinde Mısır’a daha sonra da Suriye ve Filistin'e gi

dip akıl hastaları ve lepralılar hakkında yeni bilgiler aldım. Dr.Neşet Halil ile beraber 

çalışarak birbuçuk sene içersinde yirmi kadar cüzamlıyı kurtardık. Döviz meselesi yü

zünden "alepol" bulamadık. Bayer'in "antileprolü" ile çalıştık. Güzel sonuçlar aldıkça 

hastalar da bize bağlandı. Lepra illetinin tedavisi mümkündür. Lepranın bulaşması için 

epey yakından temas lazımdır. Lepralı anne-babadan sağlam çocukların meydana ge- 

lidği ve onlarla içiçe yaşadıkları halde sağlam kaldıklarını gördüm. Ne ile geçiyor? Pis

lik... Bence şarkta ve memleketimizde bulaşmaya sebep kilimler, köy misafir odaları

dır. Cüzamlılar tedavi olunduktan sonra bir-iki sene ve üç-dört ayda bir kontrol edilme

leri gerekir. Elazığ’daki cüzam hastanesinin olması çok iyidir. Kars, Ardahan, Kasta

monu, Adana illerinin tam ortasıdır. 100 yataklı bir hastanenin idaresi en aşağı 50-60 

bin liralık bir kadro ile mümkündür. Senede üç bin liralık bir gelirle 16 yıldır lepralıları 

besleyen ve onları iyi etmeye çalışan Bakırköy Akıl Hastanesinin bu büyük hizmetini 

unutmamak gerekir(55).

Bakırköy Akıl Hastanesinde 1943-1945 yıllarında başhekimlik yapmış olan 

Dr.Ahmet Şükrü Emet’in lepra izlenimleri ise şöyle: Karacaahmet mezarlığı içindeki 

Miskinler Tekkesinden lepralılar Mazhar Osman tarafından alınan lepralıların, mayi di

mağları ve tedavileri ile uğraşırdık. Mukayeseli mayi dimağı için iki merkep bile almış

tık. Almanya'dan frengili tavşan getirterek memleketimizde ilk defa tavşan frengisi pa

sajlarını yapmıştık. O zamanlar vvassermenn teamülü mühim bir mesele iken, her 

vakanın kanında, mayi dimağısında vvassermann ve kolloidal teamüller, felci umumile

rin beyninde Fe reaksiyonu tatbik edilirdi(56)".

Mazhar Osman'ın 16 yıl süren Bakırköy Akıl Hastanesindeki başhekimlik dö

neminden sonra, burasıyla pek ilgilenilmemiş kendi haline bırakılmıştır.

1945-1976 yıllarındaki Lepra pavyonlarını ve daha sonraki gelişimini o yılları 

yaşayan görev yapan hizmet veren kişilerin bilgileri doğrultusunda anlatmaya çalı
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şacağım. O dönemlere ait elimizde yazılı kaynak olmadığı gibi, bilgiler de oldukça 

sınırlı.

Akıl hastanesinin çeşitli kademelerinde kırk yıla yakın bir zaman içinde görev 

yapmış olan değerli hekim Dr.Faruk Bayülkem, idareciliği döneminde lepra koğuşlarını 

ve lepralıları yakından izleme imkanı bulmuştur. Bu gözlemlerini kendisi şöyle ifade 

ediyor. "Akıl hastanesinin 500 m kadar ilerisinde bahçe içinde Mazhar Osman hoca ta

rafından yaptırılan iki lepra pavyonu hastanenin servisi olur. Yeme, içme ve tedavileri

nin tüm masrafı Akıl Hastanesine aittir. Ayrı bir idarecisi ve kadrosu olmayan buranın 

doktorları da hastayı görmeden reçete yazardı. Bu doktorlar da Akıl hastanesinin dok

torları idi. 1960 yılında başhekim olunca, onların daha sağlıklı şartlarda yaşamaları dü

şüncesiyle o yıllarda 90.000 TL sarfederek üçüncü bir bina yaptırdım. Bütün amacım 

hastaların sosyal bir aktiveteye sahip olmalarıydı. Okuma-yazma, radyo dinlemek, vo

leybol gibi bu tür rehabilitasyon çalışmalarına ağırlık verildi. Kadın hastalara çamaşır 

ve dikiş makineleri, erkek hastalara ise koyun alındı. Fakat bu çalışmalarım lepralılarla 

ilgilenip akıl hastaları ile ilgilenmiyorsun diye bazı çevrelerce yadırgandı. Hekim olarak 

ne olursa olsun onların da birtakım haklardan faydalanmalarını istiyordum. Bulunduk

ları yerler oldukça perişandı. Lepralı annelerin tertemiz çocukları enfeksiyon almış mı 

diye çocuk hastanelerine gönderilir, burunlarından baktırılırdı. Haseki hastanesinden 

cilt doktoru Kemal Turgut gelir vvasserman ile lepralıların vvassermanlarını mukayese 

ederdi. Ayda bir gelen doçent, stajyer doktorlara lepralıları gösterirdi. Doktorun, her

hangi bir şeyde tamircinin bile gitmedi burası hakkındaki korkular Prof.Saylan sayesin

de yenildi. Önemli bir konu olan hastane personelinin ilgisizliği düzene sokuldu. 1976 

yılına kadar devam eden başhekimliğimden sonra Üniversite lepraya el atınca hocanın 

duyarlılığı daha da arttı. Üniversite haftada iki defa geliyor teşhis ve tedavide bulunu

y o rd u "^ ) . Dr.Faruk Bayülkem'in lepra pavyonları ile ilgili çalışmalarını ve düşüncele

rini aldıktan sonra, yine o dönemi yaşayan ve lepralıların her türlü sorunuyla yakından 

ilgilenen Akıl Hastanesi başhekim yardımcılarından olan Dr.Adil Üçok'un anıları ise, il

gi çekici olduğu kadar düşündürücü.

"...Akıl Hastanesinin en az 38-40 tane numaralandırılmış ahşap binaları vardı. 

Bunlardan biri olan 28 numaralı koğuş lepralılara verilmişti. Ve burası dikenli tellerle de 

ayrılmıştı. Tamamiyle yalnızlığa terkedilmiş olan bu hastalar, akıl hastalarının artıkla

rıyla geçinirler kendi kendilerine yaşarlardı. Gelen hastaların fiziksel görünümlerine 

uzaktan bakılarak lepralı diye Akıl Hastanesinin kayıt defterine geçirilir ve 28. koğuşa 

gönderilirdi. Bu hastaların arasında frengililer de vardı. Çünkü vvasserman reaksiyonu
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frengide (+) çıktığı gibi leprada da (+) çıkıyordu. O dönem tedavisinde kullanılan cha- 

ulmoolgra yağından sonuç alınamadığından hastalar oldukça kötü durumdaydı. Bura

ya ilk defa gittiğimde hastalardan olan bir müstahdem sadece gözlerimi açıkta bırakan 

bir cübbeyi giydirip aralarına öyle girmemi istemesi ilgi çekicidir. Hastalar öldüğü za

man Akıl Hastanesinin Silivrikapı’daki mezarlığına götürülür kireçlenerek gömülürlerdi. 

Uzun yıllar lepralı hastaların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştım. Amacım onla

rın insanca yaşamaları idi"(58).

Akıl Hastanesinde uzun yıllar görev yapmış olan bir diğer değerli hekim Fer- 

ruh Ünsalan'ın da lepralılarla ilgili izlenimlerinin aynı olduğunu, iyi olan hastaların has

tabakıcılık yaptığını öğreniyoruz.

Bakırköy’de Lepra pavyonları. Yıl 1941
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VI- İSTANBUL LEPRA HASTANESİNİN 
RESMİ OLARAK FAALİYETE GEÇMESİ 
VE BUGÜNKÜ KONUMUNA GELİŞİ

1958-1960 yıllarında erkek hasta sayısı 90 civarındadır. İki yatakta üç hasta

nın kaldığı bile olmaktadır. Hastaların çoğu ileri derecede sakat ve aynı zamanda sa

hipsiz. Kendilerine uygulanan üç aylık bir tedaviden sonra fakir olduklarından dolayı 

memleketlerine dönmeyip burada kalmaları kötü olan durumu daha da zorlaştırır.

O yıllarda erkek ve kadın hastaların bulunduğu yerler, oldukça bakımsız tek 

katlı binalardı. Buraları arada bölmeleri olmayan ve ortada bir sobası bulunan büyükçe 

bir odadan ibaretti. Hasta yatakları yanyana ve başbaşa dizili olup bütün bir odayı kap

lardı. Erkekler ve kadınlar koğuşunda hasta yatak sayısının 50-60 olduğu ifade edil

mekle birlikte, bu sayının bazen arttığı söylenmektedir. Aslında burada kronik 80 hasta 

varsa yine hep onlarla uğraşılmış. Burasını birer sığınma evi olarak kullanmışlar. Yeni 

gelen hastalardan hafif olanların tedavileri ayakta yapılarak memleketlerine geri gön

de riliyo rdu^).

Cüzam gücünü, elini, ayağını en önemlisi ruhunu kemirmiş. Yıl 1976



Eski cüzam binaları, ilk hemşire ve bağış yapılan ilk radyo. Yıl 1976

Eski Cüzam erkek hastalar servisi. Yıl 1978
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Cüzamlı hastalar yemekhanede. Yıl 1976

Günümüz Lepra Hastanesinde hastalar açık havada çalışırken
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1960 yıllarında ilaç yokluğu nedeniyle başlayan tartışmalar daha sonraları akıl 

hastalarının da katılmasıyla birlikte büyür. Burası bir ara ilgisizliğe terkedilir. Daha son

raları Haseki Hastanesi başhekim yardımcısı olan Mustafa Onur’un gelmesiyle nispe

ten düzene girer. Koğuşlar yeniden düzene sokulur. İyi olupta keyfi yatan hastalar çı

kartılır. Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç istenir. Amerika’dan getirtilen Cibal 1906 adlı yeni 

bir ilaç hastalara verilir. Yine lepra tedavisinde kullanılan "diason" ve "cibal" adlı ilaçlar 

da yeterli miktarda gönderilmeye başlanır. Buranın yemekleri Akıl Hastanesinden geli

yor ve yemekleri de akıl hastaları hazırladığı için yenecek gibi olmuyordu. Böyle oldu

ğu halde yemek kapları bile lepralı hastaların yemek kaplarına değdirilmezdi. Hastala

rın bahçe içinde ürettikleri sebze ve yetiştirdikleri çeşitli kümes hayvanları geçimleri 

için yapabileceklerine inandıkları tek geçim kaynağı idi(60).

Eli, kolu, yüzü sakat yaşam güçleri kalmamış bu insanlara taşkınlık yaptıkları 

zamanlarda uygulanan bir ceza da 30-40 m2'lik bir mahzene kapatılmaları ve üzerle

rinden kilitlenmeleridir. Kapının üzerinde bulunan ufak bir havalandırmadan yiyecekleri 

verilir dışarı çıkarılmazlardı. Duvarlarında o yıllara ait tarih ve çaresizlikten kazınmış 

isimleri bulunan bu mahzen bugün bile geçmişin acı izlerini hatırlatmak için muhafaza 

edilmekte. Bu cezalandırma 1965'li yıllara kadar sürmüştür. Dr.Mustafa Onur çok uzun 

yıllar gönüllü olarak haftada iki defa buraya gelmiş ve lepralıların tedavileri ile birlikte 

her türlü ihtiyaçlarını gidermeye çalışmıştır(61).

Bakırköy lepra koğuşlarındaki bu ibret verici yaşam mücadelesi 1976 yılına 

kadar devam eder. Hiç bir hastalıktan cüzam kadar korkulmamış ve böylesine de ilgi

siz kalınmamıştır. Yapılan çalışmalar burada görev alanların insani duygularına kal

mış, resmi bir protokole bağlı olmayan faaliyetlerdi. Lepranın ehemmiyeti kavranması

na rağmen, yapılan özel çalışmalar yeterli olmuyordu. Öncelikle bir dernek kurulması 

gereği düşünülür. Uzun yıllar verem savaşta görev yapmış örgütlenmeyi iyi bilen 

Prof.Dr.Seyhan Çelikoğlu (Cerrahphaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi) ve 1958 yılında 

henüz bir tıp öğrencisi iken 15-20 m uzaktan gösterilen lepralı hastaların tedavisi ile 

savaşacağına inanan Prof.Dr.Türkan Saylan dernek kurma çalışmalarına başlarlar. 

Ayrıca bu konuda Verem Savaşın genel başkanı olan Zülfi Sami Özgen'in de yardım 

ve desteğini görürler. 1976 yılında 5 kurucu üye ile (Seyhan Çelikoğlu, Türkan Saylan, 

İmren Aykut, Özden Murtazaoğlu, Nebahat Keşepli) dernek kurulur. İlk çalışmalar Un- 

kapanı fil yokuşunda bulunan binada başlar. Önceleri Verem Savaş Dispanseri olarak 

kullanılan burası bu sefer, Cüzamla Savaş Derneği ve Dispanseri olarak hizmet ver

meye başlar. Dernek başkanlığını Çelikoğlu, genel sekreterlik görevini de sekiz yıl
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süre ile Saylan yürütür. "Türkiye'de cüzam hastalığını yok etmek" amacında olan der
nek ilke olarak şunları benimsiyor.

Cüzamlı hastaların kapatıldıkları mahzenin kapısı ve içindeki duvar yazıları
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Öncelikle erken tanı ve tedavi ile birlikte bu hastalık hakkındaki ön yargıyı ve 
duyulan korkuyu yenmek. Bunun sağlanması için de Tıp Fakültelerinde konu ile ilgili 
eğitim programlarının önemine dikkat çekilmesi ve artırılması. Bütün hekimlerin ve 
sağlık personelinin cüzam konusunda en üst düzeyde bilgilendirilmesi. Bu hastalığa 
yakalanan kişilerin tedavilerinin en iyi şekilde yapılması ve üretken hale gelebilmeleri 

için de rehabilitasyon çalışmalarının yapılması(62). Bütün bu çalışmalar için dernek 
olarak her hafta bir araya gelinip kararlar alınıyordu. Resmi ve özel kuruluşlar, okullar, 
basın, televizyon, öğrenciler, esnaf ve benzeri herkesin bu derneğin amacına ulaşma
sında büyük katkıları olmuştur.

Demeğin kurulmasıyla faaliyetler hızla artmaya başlar. Yapılan yardımlarla 
eski binalar yenilenir. Prof.Saylan, 1976 yılında ilk defa bir televizyon programında lep
rayı tanıtır. Aynı günlerde Türkiye ziyaretinde bulunan devrik İran Şah'ının eşi Ferah 
Diba'nın sosyal faaliyetleri içinde lepralılardan çekinmediğini onlara destek verdiğini 
söylemesi ve bu iki programın arka arkaya yayımlanması kamuoyunda etkili olur. Ba
sının da ilgisiyle lepranın ehemmiyeti kavranmaya başlar. 20.10.1976 yılında İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bakanlığı ve Cüzamla Savaş Derneği'nin keridi ara
larında yaptıkları protokolle lepranın reorganizasyonu sağlanır. 1978 yılında İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulur(63). 
Amaç; cüzamın en çok görüldüğü bölgelerde bir tarama çalışmasının yapılması, sağlık 
ocaklarında bulunan hekimlerin lepra için yapabilecekleri çalışmaların gözden geçiril

mesi, tanıtıcı ve eğitici seminerlerin yurtiçi ve dışında düzenlenmesi bunun için de her 

gelecek sene için ne yapılabilir amacıyla yola çıkılması. 1978 yılındaki ön taramadan 
sonra ertesi yıl öğrencilerden oluşan bir grupla ilk çalışmalara başlanılır. Öncelikle 
Muş'tan başlatılan çalışmalar diğer illere de yayılır. Van pilot bölge olarak ele alı- 
nır(64).

Artık yapılan çalışmalar ses getiriyordu. Akıl Hastanesinin gölgesinden yavaş 
yavaş kopularak bağımsız bir hastane olabilmenin gayreti içersine girilmişti. Prof.Say
lan hastanenin kurulması konusundaki çalışmaları kendisi şöyle ifade ediyor. "Lepra 
hakkında o kadar az şey biliniyordu ki, kolu bacağı olmayan insanlar bile buraya bıra
kılırdı". 1976-77 yıllarında kadın ve erkek hastaların koğuşları farklı yerlerdeydi. Kadın 
hastaların bulunduğu koğuş, bugün ayakkabı atölyesi olarak kullanılan yer erkek has
taların bulunduğu koğuş ise bugün personel yemekhanesi ve mutfak olarak kullanılan 
binalardı. Ve buraları da adeta yıkılmak üzereydi. Saylan o dönemde İstanbul Üniver
sitesi Rektörü olan Haluk Alp'den buranın onarımı için destek ister. Buranın içler acısı 
durumunu gören rektör, 1978 yılı içinde 500.000.- TL yardımda bulunur. Bu sağlanan
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para ile ilk olarak hastaların kaldığı yerler onarılır. Bu ilk onarımdan sonra yine bu yıl
larda Koç Vakfı'nın sağladığı 500.000.- TL dolayındaki meblağ ile de erkek hastaların 
bulunduğu bina onarımdan sonra mutfak olarak hizmete açılır. Artık Akıl Hastanesinin 
yenecek gibi olmayan yemeklerinden kurtulmuşlardı. Kendileri adına yaptıkları bu ilk 
bağımsız faaliyetler diğer çalışmalara zemin hazırlar. Hastanenin ilk personelleri eski 
hastalardır. Yeni gelişmelerle birlikte sağlıklı personel hizmet vermeye başlar. Dokto
run bile gelmediği burası için öncelikle basına ilan verilir. Bu ilana o zaman pratisyen 
birhekim olan Cem Mat (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi) gönüllü olarak mü
racaat eder. Ve hastanenin dernekçe desteklenen ilk doktoru olur. 1979senesinde Cü
zamla Savaş Derneğinin ve Sağlık Bakanlığfnın yardımlarıyla kadın hastaların bulun
duğu binanın (Cildiye Servisi) alt katına ameliyathane, ön tarafına çamaşırhane, üst 
katına da 10 yataklı kadın hastaların yatırıldığı bir servis yapılır. Ve bu binaya ülkemiz
de cüzamın tedavisini ilk başlatan ve bu hastalığı kabus olmaktan çıkartıp, bilgileriyle 
meslektaşlarına yol gösteren değerli hekim Ethem Utku'nun (1918-1964) ismi verilir. 
1991 yılında kadın ve erkek hastaların yeni bir bina ve aynı servise taşınmalarından 
sonra burası sadece dışarıdan gelen cildiye hastaları ile ameliyatlı hastalara hizmet 
verir.

Kadın ve erkek hastaların bulunduğu bina önceleri iki katlı olarak düşünülür. 
Hacı Ali Akın adındaki hayırsever bir vatandaşın 1.500.000.- TL tutarındaki bağışı ile 
hemen 250 m2'lik üç katlı binanın temeli 3.7.1981'de atılır. İdare katının olması düşün
cesi üçe, daha sonra da sosyal servis ve sağlık personelinin yemekhanesinin olması

Lepra ile ilgili ünitelerin ve idarenin bulunduğu merkez bina
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fikri dört katlı bir binaya ihtiyaç olduğunu gösterir. Bütün bu katlar gerek Bakanlığın ge
rekse özel kişi ve kuruluşlardan temin edilen bağışlarla ve her sene onarım görerek
1985 yılında tamamlanır. Yapılan çalışmalar sonucunda Sağlık Bakanlığı'nın yaklaşımı 
daha etkili olur. Uzun süredir devam eden mücadele ses getirir. 16.1.1981 yılında 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, İstanbul Tıp Fakültesi ve Cüzamla Savaş Der- 
neği'nin aralarında düzenledikleri protokolle hastane statüsüne geçilir. Doktor, hemşi

re, hizmetli kadrosuyla çalışmalara hız kazandırılır.

Dört katlı merkez binanın tamamlanması yeni bir düzenlemeyi getirir. Alt kata, 
fizik tedavi, göz, pansuman üniteleri ve eczane ile birlikte hastaların istekleri doğrultu
sunda rahatça yıkanabilecekleri bir de hamam yapılır. Aynı yıllar (1985) Dispanser bi
nasının da tamamlanmasıyla hem dispansere hem de eğitim-öğretim, seminer ve 
kongrelerin yapıldığı bir dersaneye kavuşulmuş olunur. Dispanserin üst kat. devamlı 
kalabilen nöbetçi hekim ve hemşireler için lojman olarak, alt katı ise toplam altı binanın 
ısıtma sisteminin kumanda edildiği yer olarak tahsis edilir. İlk eski binalardan biri olan 
ve daha sonra onarılarak erkek hastaların servisi olarak kullanılan yer yeniden düzen
lenerek binanın arka tarafı dikiş atölyesi, ön tarafı kadın hasta personel lojmanı olarak

Dikiş Atölyesi
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Leprada el bakımı
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Hastanenin çamaşır yıkama ve kurutma, sıcak su, buhar tesisatı, kantin, garaj 
ve serasının 1985 yılında yapımına başlanılmış, hızlı bir çalışma ile 1986 yılında ta

mamlanmıştır. 1985 yılında Almanya’dan bağış olarak gelen fotöyün onarılarak dis
panserde bir diş ünitesinin kurulmasıyla da önemli bir ihtiyaca cevap verilmiş olunuyor
du. 1987 yılının önemli hastane faaliyetleri ise şöyle: Cüzamla Savaş Vakfı'nın kurul

ması, Lepra Hastanesinin önemli bir ihtiyacı olan su deposunun inşaası için Bakanlı
ğın sağladığı ödenekle ihaleye açılması, telefon santralının büyütülerek hastanenin 
tüm birimlerine yayın yapabilen bir ses düzeninin kurulması, yemek servisi için devle
tin yardımda bulunduğu ödeneğe dernekçe katkıda bulunularak yemek kalitesinin yük
seltilmesidir. Lepra Hastanesinin bahçesinde bulunan üç barakadan ikisi Ekinciler Hol
ding, diğeri de Türk Petrol Vakfı tarafından yaptırılmıştır. Buraları hastanede çalışan 
erkek personelin yatakhanesi, yemek deposu ve karantina olarak kullanılmaktadır.

1990 senesinde sera açılır. Seranın yeniden düzenlenmesinde meyve ve gül fidanları
nın dikiminde Lioness'lerin yardımları olmuştur. Seranın üretime geçmesi sevindiricidir. 
Ayrıca hastaneye ait olan 10 dönümlük tarla Belediyenin yardımlarıyla düzeltilerek 
sebze ekilir. Elde edilen gelirle hastane bütçesine katkıda bulunulur. Yine aynı sene

50 tonluk yer seviyesinde beton su deposu da hizmete girer.

Lepra Hastanesinin döner sermayesi 25.7.1990 tarihinde alınan Bakanlık 
onayı ile kurulmuştur. Elde edilen gelirle hastane binası ve personeline de katkıda bu

lunulmaktadır.

Dört kat olarak yapılan merkez binanın genişletilmesi düşüncesiyle Sağlık Ba
kanlığından 300.000.000.- TL ödenek alınır. Mevcut binanın yarısı kadar (125 m2) bir 
ek binanın yapımına Eylül 1990 yılında başlanılır ve dört ay gibi kısa bir süre içersinde 

tamamlanır. Böylece idare katı, servisler, sosyal ünite ve alt kattaki rehabilitasyon üni

telerinin hastalara yönelik çalışmaları daha rahat bir ortamda daha verimli hale getirilir. 
Ek binanın bodrum katına dispanserdeki diş ünitesi taşınır. Bakanlıktan getirilen 100 
M.A'lik Trophy marka röntgen cihazı da bodrum kattaki mevcut olan yere monte edilir. 
Hastanenin çok önemli bir ihtiyacı olan asansör EminAktar Vakfı tarafından bağış ola
rak yeni ek binaya monte ettirilir. Ve yine başhekim Prof.Dr.Saylan’ın Büyük Şehir Be
lediyesi ile yaptığı görüşme çerçevesinde 100.000.000.- TL'lık bir yardım sağlanarak, 
hastanenin bulunduğu yerden E-5 karayoluna kadar olan 750 m'lik iç bağlantı yol as
faltlanmıştır. Bakanlığın hastane onarımı için gönderdiği 200.000.000.- TL ödenekle 
başta ayakkabı atölyesi olmak üzere hastanenin diğer birimlerinde önemli onarımlar 

yapılmıştır(66).
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Ana başlıklarıyla vermeye çalıştığım bu faaliyetleri, hastanede yapılan ilk re
formlar olarak niteleyebiliriz. On yıl bir hastanenin tarihinde çok kısa bir süredir. Dışla

nan, nasıl bir yol takip edileceği ve tedavisi bilinmeyen sadece Akıl Hastanesinin 28. 
koğuşu adıyla anılan içler acısı bir koğuştan, bugün modern bir yapıya gelinerek lepra 
ve lepra dışı cilt hastalarına üst düzeyde bir hizmet verebilmenin sonsuz mutluluğunun 
on seneye paylaştırılması kolay olmasa gerek.

Hastane personelinin onaltı daireli bir lojmana ve gerçek bir kreşe ihtiyacı ol
duğunu ifade eden Prof.Saylan'ın bir başka arzusu da bahçe içerisinde 30 yataklı bir 

huzurevinin yapılması. Buraya gelen hastaların çoğu fakir ve sahipsiz olduğu gibi,bazı
ları çok yaşlı ve ileri derecede sakat. Yapılması düşünülen huzurevi bu hastaların en 
büyük düşü. Hastanenin uç kısmına küçük bir ormanın da yapılmasını arzu eden 
Prof.Saylan ve personelinin en büyük sıkıntısı ödeneğin yeterli olmayışı. Yıllar önce 
yapılması düşünülen bu milyarlık projelerin olabilmesi için büyük ödeneklere ihtiyaç 
duyulmakta. Hayırsever kişi ve kurumların büyük katkılarıyla her sene çeşitli birimlerde 
yapılması gereken tamiratlar ve ek binalarla pek çok ihtiyaç giderilmekte hastane alanı 

genişletilmektedir.

Bir ekip çalışması titizliği ile en küçük birimden en büyük birime kadar üzerle

rine düşen görevi en iyi şekilde yapma gayretini gösteren hastane personeli hastalan 
ile birlikte büyükçe bir aile görünümü içinde. Öyle ki, bu ailenin sınırları hastane dışına 
da taşmış. Kars, Ardahan, Van, Diyarbakır, Urfa onlardan bir parça olmuş. Onlara te
davi ile birlikte sevgilerini de götürmüşler. Mutsuz insanlar mutlu olmuş. Onları tedavi 
ettikten sonra da bırakmamışlar hep ilgi göstermişler. İşte böylesine fedakâr bir ailenin 

çalışma programını şu başlıklar altında toplamak gerekiyor:

Klinik Hizmetleri
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi

Göz Ünitesi
Sosyal Hizmetler Ünitesi
Hemşirelik Müessesesi

Eğitim-Öğretim
İdare Hizmetleri
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A. K L İN İK  HİZMETLERİ

a) Dispanser çalışmaları
b) Lepralı hastalara yönelik poliklinik çalışmaları

c) Dermatoloji polikliniği

a) Dispanser Çalışmaları

Lepra Hastanesine ilk müracaatın yapıldığı yer olan dispansere gelen bütün 

hastalar kendilerine doldurtulan formlarla değerlendirilir. Gitmesi gereken üniteye (göz, 
ayakkabı vs.) gönderilir. Hasta, dispanser ve bağlı ünitenin koordineli çalışmalarıyla 
sonuca varılır. Yatırılması gereken hastalar yatırılır. Ayaktan tedavinin de yapıldığı dis
panserde dermatoloji kliniği de bulunmaktadır. Gerek cilt hastalarının gerekse lepralı 
hastaların son derece detaylı dosyaları ile birlikte bütün bilgiler bilgisiyarlara yüklenir. 
Dispanserin İstanbul Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi ile yürüttüğü geniş kap
samlı bir alan çalışması bulunmakta. Amaç, Türkiye'deki cüzamlı hastalara düzenli pe
riyotlarla ulaşmak ve tedavilerini sağlamak. Onları ve yakın çevresini kontrol etmek ve 
gözlemektir. Daha önceleri sadece yaz aylarında yapılan bu alan çalışması 1991 yılın
dan beri bütün bir seneyi kapsayacak şekilde düzenleniyor. CIBA-GEIGY ilaç firmasın
dan sağlanan "lepra tarama fon"u sayesinde lepra alan çalışmaları süreklilik kazan

mıştır.

b) Lepralı Hastalara Yönelik Poliklinik Çalışmaları

Hastanedeki lepralı hastaların yatak sayısı 60 adettir. Dört beş yıl kadar önce 

burada yatan hastalar kronik sakat ve düzenli bir tedavi görmeyen hastalardı. Bugün 
ise hastaların yatış endikasyonları yeniden düzenlenerek daha verimli olmaya çalışıl
mıştır. Yatış endikasyonlarını üç ana grupta toplamak mümkün:

I.Grup: Bu hastalar dışarıya basil çıkaran ve vücudunda aktif deri lezyonları 
bulunan hastalardır. Devamlı gözetim altında bulunurlar. Lepranın kombine tedavisi 

uygulanır. Yatış süreleri iki ay civarındadır.

II.Grup: Reaksiyon olayları nedeniyle yatırılan hastalardır. Lepraya bağlı ba
silin parçalanmasıyla ortaya çıkan reaksiyonların önlenmesi için uzman denetimi ge

rektiğinden 15 günden daha az süreli olmamak kaydıyla yatırılırlar.

III.Grup: Sakatlıkların ortaya çıkardığı tıbbi problemler açısından konulan en- 
dikasyonlar. Bunlar enfeksiyonlu veya enfeksiyonsuz uzun süreli yaralardır. İleri dere
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cedeki deformiteli hastaların tıbbi tedavileri ve bakımları için hastaneye yatışları sağla

nır. Bu tür hastalara koruyucu bakım öğretilir. Kendilerine koruyucu ayakkabı verilir. 
Yatış süreleri en az altı ay civarındadır.

Lepralı hastaların çoğu yaşlı ve sakat olduğu için dahili şikayetleri ve cerrahi 
sorunlarının tedavisi ile de ilgili ünitelerde bu şikayetler giderilmeye çalışılmakta
d ı r ^ ) .

c) Dermatoloji Polikliniği Çalışmaları

Dispanser bünyesinde cildiye hastalarına yönelik poliklinik çalışmaları uzman 
hekim denetiminde yapılmaktadır. 1991 yılında aktif olarak çalışmaya başlayan 10 ya

taklı cildiye servisi ihtiyaca cevap vermektedir.

B. F İZ İK  TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ÜNİTESİ

Lepra Hastanesinin en önemli ünitelerinden olan burası, daha önceden mev
cut olan ilk eski binalardan birisidir. Temin edilen ödenek ve yardımlarla 1980 yılında 
aynı binanın daha geniş bir odasına taşınarak çalışmalarına devam eder. Bu ünitenin 
ana amacı: Lepralı hastaların el ve ayaklarında oluşan sakatlıkları önlemek veya en 
aza indirgemek. Sinir hasarı nedeniyle oluşan duyu kaybı sonucunda hasta travmatik 
durumları farkedemez. Ayağını bir yere vurduğunda ağrıyı hissetmez. Bu durumda 
oluşan yara devamlı tekrarlayacağı için iyileşemez. Kemik iltihabı olur. İleri vakalarda 
kol ve ayak düşerek birinci derecede sakatlıklar oluşur. Cerrahi ve koruyucu yöntem
lerle hastalığın önüne geçilmeye çalışılır. Bunun için lepralıda hasta eğitiminin çok 
önemli olduğunu vurgulayan ve bu ünitenin sorumluluğunu yürüten Dr.Hem.Ayşe 
Yüksel 1980 yılında bu üniteyi kurmakla görevlendirilir. 1981 yılında yedi aylık bir 
(Lepra ve Leprada Fizyoterapi) yurtdışı eğitiminden sonra aldığı yeni bilgileri burada 
değerlendirerek "Gelecekte daha az sayıda sakat hasta" sloganıyla çalışmalarına baş
lar.

Bu ünite üç alt üniteden oluşuyor:

I- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi

Dispanser müracaatı ile bu birime gönderilen hastaya sinir sisteminin harabi- 
yeti testi yapılır. Hasta hastalığı konusunda eğitilir. Tıbbi tedavi ve fizyoterapi uygula
nır. İleri derecedeki sakatlıklarda lepra cerrahi ekibi tarafından ameliyat edilirler. Ameli
yat öncesi ve sonrası hastanın hazırlanması çok önemlidir.
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II- Pansuman Ünitesi

El ve ayak ülseri olan hastaların tedavileri burada yapılmaktadır. Ayrıca bura
sı el ve ayağında duyu kusuru olan diyabet hastalarına da hizmet vermektedir.

III- Ayakkabı Atölyesi

Bu ünitenin en önemli yeri olan burasının, 1980 yılındaki genişletme çalışma

larından sonra Beşiktaş Rotary Kulübü'nün yardımıyla reorganizasyonu sağlanır. Ve
1988 yılında yeniden hizmete açılır. Buranın atölye demirbaşlan ve gerekli tüketim  

malzemeleri İsviçre'deki Emmaus-Svviss'in desteği ile 15 yıl önce alınmıştır. Halen bu 

destekle Türkiye'de bulunmayan malzemeler bağış olarak gönderilmektedir. Ayrıca 
Dema Kundura sahibi Ali Yeşil tarafından da her sene gerekli ayakkabı malzemeleri 
gönderilmektedir. Duyu kaybına uğramış ayak için yapılan özel koruyucu ayakkabı 
ayağı dış etkilerden koruyacaktır. Türkiye'deki lepralı hastaların ayak deformiteleri çok 
olduğundan ortopedik ayakkabılara fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Atölyede alman alçı 
kalıp üzerine ayağı hem dış etkilerden, hem de kendi vücut ağırlığından koruyacak 
özel ortopedik ayakkabılar yapılır. Ayağında duyu kusuru olan 3500 hastanın ikibininin 
koruyucu ve ortopedik ayakkabıya gereksinimi vardır(68).

C. GÖZ ÜNİTESİ

Lepra sinir sistemini, deriyi ve d iğer organları etkilediği gibi gözde de  önemli 

rahatsızlıklar gösterir. Lepra hastanesi dispanserine müracaat eden hastaların göz 
m uayenesi yapıldıktan sonra, gerekli koruyucu bilgiler kendilerine verilir. Sürekli tedavi 
görmesi gereken hastalar göz ünitesinden sorumlu Dr.Hem.Tülay Çakmer ve haftada 
bir gün Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden gelen göz hekimleri tarafından hasta lığın süresi 

ve şekline bağlı olarak tedavi edilirler. Gerekli göz ameliyatları İstanbul Tıp Fakültesi 
ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi göz kliniklerinde yapılır.

D. SOSYAL HİZMETLER ÜNİTESİ

Lepra hastalığının sosyoekonomik konumla yakından ilgisi olduğu bir gerçek
tir. Hastaların tıbbi tedavileri sürerken diğer yandan sosyal ihtiyaçlarını sağlamak ve 
bu çalışmaya hastayı da katmak bu ünitenin amacını belirler. Alan taramaları sıra

sında dolturtulan bilgi formları, hasta veya hasta yakınlarından gelen mektuplar ve 
kendi başvuruları sonucunda sorunlar belirlenip bir program içersinde çözümlenir.
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Kaymakam, belediye, sosyal dayanışma vakıfları bu kollektif çalışmanın içinde yer 

alırlar. Maddi desteğini Cüzamla Savaş Derneği ve Cüzamla Savaş Vakfı'ndan karşıla
yan ünitenin yardımcı olduğu sorunlar şunlardır(69):

Sosyal güvence
Eğitim yardımları ve burs
İş bulma ve iş kurma
Sakat aylığı
Yol parası
Protez sağlanması
El-sanatları ve beceri kazandırma

Giyecek ve ev eşyası
Koruyucu aile (1989'da başlanılmıştır).

E. HEMŞİRELİK MÜESSESESİ

Başhemşire Yurdusev Alankaya, başhemşire muavinleri Hatice Erdoğan ve 
Fadime Özbek idaresindeki hemşirelik hizmetleri, hasta tedavi ve bakımında oldukça 
önemli sorumluluklar üstlenmişler. Hastanenin çeşitli ünitelerinde yetişmiş uzman 
hemşireler ve beraberindeki ekipleri, hekim-hemşire-hasta ilişkisinin koordineli çalış

masının sonuçlarını imkanlar nispetinde en iyi şekilde uygulamaya çalışmaktadırlar.

Hastanenin ilk yıllarında görev alan sağlık ekibinin kadrosu Akıl Hastanesi 
bünyesinde olup, görev yerleri Lepra Hastanesinde idi. Hastanenin ilk resmi hemşiresi 
olan Besime Serdaroğlu 1976 yılında buradaki görevine başlar. Hastane olmadan çok 
önceleri burada tedavi görerek iyileşen hastaların, yatan hastalara hizmet verdikleri bi
liniyor. Hastaların her türlü sorunlarıyla yakından ilgilenen bu kişilerden emekli olanları 
ve halen çalışanları verdikleri emekten dolayı saygıyla anmamız gerekiyor. 1981 yılın
da kadroları çeşitli sağlık kuruluşlarında olmak üzere 11 adet hemşire mevcut iken, 
bugün üç doktora, iki uzman, bir yüksek lisans ve 20 Sağlık Lisesi mezunu olmak üze
re toplam 26 hemşire hastanenin çeşitli birimlerinde görev yapmaktadır(70).

Hastanenin başhemşirelik hizmetlerinin genel çalışma programının ana hatları
şöyle:

-  Hastaların her türlü bakımları ve buna bağlı olarak gelişen hizmetleri baş
hemşirelik ekibi tarafından organize edilir ve yürütülür.



- 50 -

-  Her sabah nöbetçi hemşireden alınan sözlü ve yazılı rapordan sonra, 
hemşirelerle birlikte hasta ve servislerin genel kontrolü yapılır.

-  Dr. viziteleri takip edilir.
-  Hasta tedavi ve bakımında önemli bir konu olan doktor-hemşire işbirliği

sağlanır.

Başhemşirelik müessesesi hasta tedavisindeki bu birinci derecedeki görevin
den başka, uhdesindeki personelin her türlü özlük işleriyle ve ünitelerden gelen çeşitli 
sorunlarla da ilgilenerek çözümlemeye çalışır. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülte
si Hemşirelik Müdürlüğü ile sağlanan devamlı işbirliği ile Lepra Hastanesine destek ol
maktadır. Hastane hemşirelerine hizmet içi eğitim programı uygulanmakta ve çeşitli 
seminerler düzenlenmektedir.

F. EĞİTİM-ÖĞRETİM

İstanbul Lepra Hastanesi her çarşamba İ.Ü. Tıp Fakültesi, her perşembe İ.Ü. 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, ayda bir cuma günleri M.Ü. Tıp Fakültesi öğrencilerine cildi
ye eğitimleri sırasında uygulamalı lepra dersini veriyor. Ayrıca F.N.H.Y. Okulu'nun ve 
diğer hemşirelik okullarının öğrencileri buraya gelerek pratik yapıyorlar. İ.Ü. Tıp Fakül
tesi Dermatoloji Anabilim Dalı asistanları ihtisasları sırasında birer aylık sürelerle lepra 
eğitimi görmektedirler. Diğer Devlet Hastanelerinden ve SSK'dan da rotasyonla asis

tan gönderilmektedir.

Her sene yapılan yurtiçi ve yurtdışı seminerler, kongreler Lepra Hastanesinin 
çalışmalarını ve başarısını göstermekle birlikte, lepra ile ilgili bilgilerin de ortaya kon

ması bakımından önem taşır.

2-3 Eylül 1991 tarihlerinde Dünya Sağlık Örgütü'nün desteğiyle ortadoğu ve 
doğu Avrupa Ülkeleri'nin katılımıyla yapılan "I.Uluslararası İstanbul Lepra Semineri'Yıe 
evsahipliği yapan İstanbul Lepra Hastanesi bu düzeye geldiği için mutludur.

Hastane hekim ve hemşireleri daha iyi hizmette gerekli olan bilgi ve görgüleri
ni arttırabilmek, bilgi ufuklarını genişletebilmek amacı ile imkanlar dahilinde yurtdışın- 
daki eğitim merkezlerine gönderilmektedir. Yurtiçinden ve yurtdışından eğitim amacıy
la gelen hekim ve diğer sağlık personeli de burada konuk edilerek Türkiye’de uygula
nan lepra çalışmaları ile birlikte hastane hakkında da bilgilendirilmektedirler.
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G. İDARE HİZMETLERİ

Daha önceden de bahsedildiği gibi hastanenin ilk kurulduğu dönemlerinde 

kendi personeli yoktu. Akıl Hastanesine bağlı idi. Hastane statüsüne geçildikten sonra 
personel kadrosu kurulmaya başlanır. Diğer hastanelerden eleman alınır. Buranın 
hastane müdürlüğü de uzun seneler vekaleten yürütülmüştür. 1975-1989 yılları arasın
da Bakırköy Akıl Hastanesi idareciliğinde başarılı hizmetlerde bulunan Emin Delen, 
zaman zaman Lepra Hastanesinin sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olurken
1989 yılından itibaren de Lepra Hastanesinin kadrolu müdürü olarak idarecilik görevini 
burada devam ettirmektedir.

Hastanede iki uzman, üç pratisyen hekim, 26 hemşire, üç şoför ve çeşitli bi
rimlerde çalışan 20 kadar hizmetli personelin dışında 15 kadar da C.S.D.'nin destekle
diği sigortalı personel mevcuttur. Bunların içinde bulunan tedavi görmüş, çalışabilir 
lepralı personeller hastanenin ünitelerinde başarılı üretimlerde bulunmaktadırlar. Has
tanenin, Ambar ve depo hizmetleri ile Döner Saymanlık hizmetleri Şef Orhan Aktekin, 

Ayniyat Hizmetleri sayman Mehmet Arat, Satınalma Tahakkuk Hizmetleri, İrfan Tur
gay, Maaş bordro hizmetleri Yaşare Azeri, Sicil Hizmetleri Yasin Gülderen, İzzettin 
Tunç, Ömer Körüm, hasta kabul döner sermaye vezne ve dispanser yazışma hizmet
leri Nevin Şen tarafından yürütülmektedir.

25.7.1990 tarihinde kurulan Döner Sermayeden sağlanan 1991 yılı geliri 
77.500.000.- TL'dır. Bu gelirle hastanenin temizlik personeli oluşturulmuştur. Lepralı 

hastaların tedavilerinden ücret alınmadığı gibi ilaçları da hastane eczanesinden ücret
siz verilmektedir. Eczane kendi imkanlarından başka her türlü ilaç bağışını kabul et
mektedir.

Gerek eleman ve kadro sıkıntısı, gerekse sağlık bütçesinden beklenen öde
neklerin yeterli ölçüde olmayışı, diğer hastanelerde olduğu gibi İstanbul Lepra Hasta
nesinin de sorunu olmakla birlikte, ahenkli bir çalışma uyumu içersinde bu meselelerin 
üstesinden gelinmeye gayret edilmektedir(71).



Dr.Ethem Utku Binası (Cildiye ve ameliyathane servisi)

El-sanatları bölümü (Öğretmenleri eşliğinde)



Dispanser ve lojman

Hastada ayak protezi



Lepra Hastanesinin ayakkabı atölyesi çalışmaları
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Ülkemizde lepranın gerçek mücadelesi 1960'iı yıllardır. Dünya Sağlık Teşkila

tının güvencesi ile SSYB'de meydana getirilen sağlık ekibi doğu ve güneydoğu Anado

lu bölgelerinde 1961-1965 yılları arasında o güne kadar tespit edilen cüzamlı hastala
rın beş katına ulaşan yeni hastalar kaydetmiştir.

Lepralı hastaların tespit yılları ve cinsiyete göre dağılımı(72):

Tespit
Yılı

S.S.Y.B. Halen Kayıtta Olanlar
Kayıtlarına Göre 

Tespit Edilen Kadın Erkek Toplam
Kalanların
Yüzdesi

<1950 970(*) 10 16 26 —

1951-55 5000 45 74 119 -

1956-60 1060(*) 69 160 229 -

1961-65 5110 483 940 1423 28.0
1966-70 1185 235 424 659 55.6
1971-75 647 156 248 404 62.4
1976-80 550 88 162 250 45.5
1981-85 320 102 190 292 91.3

Bilinmiyor — '153 296 449 —

TOPLAM 10.342 1341 2510 3851 37.2

(*) Sayılar güvenilir değildir.

Azgelişmiş ülkeler içinde hâlâ varlığını sürdüren cüzam buralarda yaşayan in

sanlar için oldukça önemli bir sorun. Orta ve Batı Afrika, Hindistan, Güneydoğu Asya, 

Latin Amerika ülkelerinde cüzama rastlanmakta. 1970'lerde Nijerya’da 200.000 cüzam 
hastasıyla karşılaşılmış olması, azgelişmişliği ve sefaletin örneğidir. Türkiye, sağlık 

hizmetlerine yaşadıkları her dönemde önem vermiştir. İmkanları nispetinde sağlık so
runlarını çözümlemeye çalışmışlardır. 19.yüzyılda her alanda olduğu gibi sağlık ala
nında da batı örnek alınmış. 1839'da Beynelmilel Sıhhiye Meclisi ve 1878'de Cemiyeti 

Tıbbiye’yi Mülkiye kurulmuştur. Daha sonraki yıllarda Dahiliye Nezaretine bağlı olmak 

üzere Sıhhiye Müdüriyesi kurulur. 1914'de Dahiliye Nezaretinin adına Sıhhiye Nezareti 
eklenir ve böylelikle Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarında sağlık hizmeti Dahiliye 
Nezaretine bağlı bir devlet örgütü olarak yönetilir. Bugün Elazığ'da 265, İstanbul'da 50 
ve Ankara'da 35 yataklı cüzam hastanesi bulunmakta olup 12 tane de Cüzam Savaş 
Dispanseri bulunmaktadır(73). 28.1.1963 tarihli Dünya gazetesinde yayımlanan bir ha
berde yurdumuzda 20 bin cüzamlı hastanın olduğu ve o dönem için bunlardan sadece 
3 bininin tedavi altında olduğu Dr.Ethem Utku tarafından açıklanmıştır(74).
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1923-1973 yılları arasında istanbulda görülen bulaşıcı hastalıklar tablo olarak 

aşağıda gösterilmektedir(75):



Doç-Dr-BM" ^
ilk ttıücaoB'y _

Ülkemizde cüza^95 İy\unda ask®r'l̂ ' yaşadİ'ar^ ' 
başlatan Dr.Ethem Utku, 19^ l r kötü §art'aWPndini >nand\r„  
z'ğ'da cüzaml» hastaların ne ka^ aKşaCağ>na *e"®"1957 
gördükten sonra bu hastallk nl olduktan s ve Araşü 
İntaniye hastalıklar» dalında d Ç c ü z a m l  .-.»(jsü'nü ‘ 
da Ankara Tıp Fakültesi b ü n y e » * * Dr.Utku.
ma Derneği ile Cüzam Savaşve^ jlk önCUSu r& ner ko- 
Anadolu'daki cüzam tararJ®J® aya ç a ' ^ ' ^  haStal'ğ'n.y?î 
cüzamlılar» topluma kazandır ^ y şrna »\e bu bu buyu 
nuda yardımcı olarak etk'U ^astalar 'Q'n y ? pollereaU L .  
edileceğine inanmıştı. Cüzamlı WjS  ̂Fr.qr.Baul H ^  b şar- 
çalışmalarının dünyaca unlu j^^pn ız ı siz, mücad1e 
rafından "Bizim 35 senede yap g f utku-nun ep cüzar0 tara 
mışsınız" sözüyle takdir g° rm®s{ 964 yılında y»ne yaŞam'n' 
sine hız vermiştir. Ne yazık ^  uafık kaza rnaka'e 
ması için gittiği doğuda 9eçl .  hediye etti91 k ’ çalışma 
yitirmiştir Cüzam Enstftusune heoy k(> ,epre^ ^ndan 
broşürleri mevcuttur. Ölümünden s ^  Taşpınar 
Prot.Dr.Ahmet Akçoboy ve rru ■ 
devam ettirilmiştir.

Ç

p roı.Dt.TOtk&n s a v l a n
PIOt.D r.Tu ^  68y„ , ^

hastalıkları kliniğinde baş aS.'®, -̂er\ eğrtırn ;Laıarda 
giltere’de St.John’s hastanesinde a,da çalışma Derneg|d - 
V'"arı arasında \ngiltere ve ^  . cüzamla S . ve 19® . 
1977 yılında profesör olur. waU\ama 0\duğu lsj? fıp 
)978'de Lepra Araştırma ver X|len kurucusu nda \.U.
Çüzamla Savaş Vakiin» kuraır. . ve ayn' z ê edir- ^fP 
Lepra Hastanesinin başhekim § evini sûrdu ian'tn Ç 
Pakültesi’ndeki Öğretim Uy®SL? bulunan pr0 'da iigiy'e 'Lv,r- 
>le ilgili pek çok yayım ve kıta dış'nda 05 aday'n ^ atk
maları yurt içinde olduğu kad ka\ıldığ> v, kaiKinmaYa 
pektedir. 1986 yılında 20 ülkenn * saı kal* 
tendlaı \a Hucîiararası Ganoı 00 .ile t ir .
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VHI- İSTANBUL LEPRA HASTANESİ 

ÇALIŞMA RAPORLARK*)

A. İSTANBUL LEPRA HASTANESİN İN  1981 Y ILI 
ÇALIŞM ALARI

1981 yılında 50 yataklı bir hastane olarak çalışmalarına başlayan burasının ilk 

yılında yatırılan hasta sayısı 109, poliklinik sayısı ise, 696'dır. Lepra eğitimi gören tıp 

öğrencisi sayısı 471'dir. F.N.H.Y. okulu öğrencileri de ilgili ders konusu geçtikçe hasta 

başı eğitimine getirilmişlerdir.

1981 yılında Lepra Hastanesinin mevcut yatağı % 98 dolu olarak ve yatak sı

kıntısı çekilerek geçirilmiş. Yapılan çalışmalar Sağlık Bakanlığınca verilen iki pratisyen 

hekim tarafından yürütülmüştür. Enstitü müdürü yetersiz kadro ile hastane yönetimini 

ve eğitimi sağlamaya çalışmıştır.

28 Nisan 1981 yılında Bern’de yapılan Emmaüs Lepra Derneği genel kurulu

na katılımından 3.500.000 TL burs yardımı sağlanmıştır. Elde edilen bu bursla hemşi

re Ayşe Yüksel 7 ay Tanzanya ve Etiopia'da "Lepra Rehabilitasyonu" eğitimi görerek, 

öğrendiklerini hastanede uygulamıştır.

Ayrıca aynı yıl içerisinde 1982 yılının harcamaları içinde 1.750.000 TL gelir 

sağlanmıştır.

C.S.D ve C.S.V. Çalışma Raporları.
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B. İSTAN BU L LEPRA HASTANESİ DİSPANSERİ VE 
DERM ATO LO Jİ PO LİKLİN İĞ İ ÇALIŞMALARI
Uzm.Dr.Reyhan Tayan, Dr.Mustafa Sütlaş, Dr.İlhan Özel, Yük.Hem.Sibel Tanyeli

Dispansere Lepralı Yatan Hasta Dermatoloji
Yıl Müracaat Erkek Kadın Toplam Muayenesi

1985 850 2159 (Yatarak ve ayakta)
1986 1135 151 54 205 3266 (Yatarak ve ayakta)
1987 403 157 60 217 1914 (Yatarak ve ayakta)
1989 382 185 40 225 1958 (Yatarak ve ayakta)
1990 327 177 69 246 1958 (1273 K, 1082 E)
1991 318 193 61 254 3551 cildiye hastası tedavi 

edilmiş. 1941'de aktif olarak 
çalışan cilt servisine 21 
erkek, 18 kadın (19 hasta 
yatmış.

10 adet yemek yeme ateli, 3 adet düşük ayak kemeri, 3 adet elevasyon min
deri ve 1 adet protez kemeri dikilmiştir.

C. A YA K K A B I ATÖLYESİ ÇALIŞMALARI
Dr.Hem.Ayşe Yüksel

Ayakkabı Atölyesi: Fzt.Nuri Erkılıç, Kadir Özdemir, İsrafil Kızmaz, Necip Nak,
Sinan İlhan, Selahattin Kozanlı

Yıl Yapılan İş

1985 159 çift ayakkabı, 20 terlik

1986 39 kadın, 61 erkek hastaya plastozot ya da mikrosellüler ruber sandalet,

51 kadın, 162 erkek hastaya ayakkabı

1987 241 çift ortopedik ayakkabı, 73 çift plastozot sandalet, 32 çift mikrosellüler 

ruber sandalet, 2 çift koruyucu eldiven, 10 adet protez kemeri, 1 çift mezt 

ve çeşitli ayakkabı tabiri. Ayrıca Van taramasında muayene edilen hastala

ra ayakkabıları gönderilmiştir.
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1989

Toplam

1990

Toplam

1991

Toplam

77
137
46

116
40

416

259
20
45

125
449

197
49
56
92

124
518

çift deri extradeep ayakkabı 
çift fermuarlı veya bağlı extradeep bot 
çift alçı kalıp üzerine ortopedik bot 
çift sabo terlik
çift plastozot sandalet ve 99 çift ayakkabı tamiri.

çift extradeep ayakkabı ve bot 
çift alçı kalıp üzerine ortopedik bot 
çift kalıp üzerine plastozot sandalet 
çift kabo terlik ve 119 çift ayakkabı

çift extradeep koruyucu ayakkabı ve bot 
çift alçı kalıp üzerine ortopedik ayakkabı 
çift alçı kalıp üzerine plastozot sandalat 

çift sabo terlik
çift ortopedik ayakkabı tamiri

Aynı yıl içinde Elazığ Lepra Hastanesi ayakkabı atölyesine 446 deri siyah de

ri, 164 deri süet deri, 3 tabaka sert plastozot, 3 tabaka yumuşak plastozot, 5 tabaka 
mikrosellüer ruber, 78 deri meşin, 2 tabaka suni fortluk, 4 tane düz tabanlık, 1 grose 

ayakkabı bağı, 10 çift fermuar, 1 tabaka derby taban lastiği gönderilmiş.

D. PANSUM AN Ü NİTESİ ÇALIŞMALARI
Hemş.Leyla Hacıosmanoğlu, Fevzi Taşgm, Cemal Algan

1985 Steril şartlarda ortalama 3040 pansuman
1986 Steril şartlarda ortalama 5835 pansuman

1987 Steril şartlarda ortalama 5756 pansuman

1989 Steril şartlarda ortalama 5211 pansuman
1990 Steril şartlarda ortalama Dispansere Kontrole gelen veya el ve ayak

olan 91 erkek, 40 kadın hastaya. Toplam 4212 pansuman. ıeDralının
1991 Steril şartlarda ortalama 4334 kadm ve erkek hastaya pansuman. 62 lepralın.n 

ülserli ayağ.na to.al a * . 22 hastaya istirahat ateli uygulanmam
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E. GÖZ ÜNİTESİ ÇALIŞMALARI AMELİYAT VE 
TEDAVİLERİ

Doç.Dr.Türker Özkan, Doç.Dr.Murat Karaçorlu, Dr.Akif Özdamar,
Uzman Hem.Tülay Çakıner,

1985 190 adet lepralı hastanın göz tedavisi
1986 450 adet lepralı hastanın göz tedavisi
1987 398 adet lepralı hastanın göz tedavisi
1989 382 hastaya 1191 ön muayene,

200 Hastaya 474 muayene ve tedavi (9 hastaya kapak düzeltici 10 operasyon 
yapılmış)

1990 327 hastaya 1051 ön muayene. Göz Ünitesine başvuran 238 hastaya 335 mu
ayene, 9 hastaya cerrahi müdahale.

1991 531 hastaya 1361 ön muayene. Göz Ünitesine başvuran 182 hastaya 456 mu
ayene, (7 hastaya ameliyat, 15 acil göz problemli lepralı hasta Cerrahpaşa göz 
kliniğinde tedavi gördü).

F. AMELİYATHANE ÜNİTESİ ÇALIŞMALARI
Opr.Doç.Dr.Türker Özkan, Yük.Hem.Hatice Erdoğan, Hem. Ayla Kırteke

1985 yılında 37 adet büyük ve küçük müdahaleler,

1987 yılında 18 adet büyük ve küçük müdahaleler,
1989 yılında 44 adet büyük ve küçük müdahaleler,

1990 yılında 42 adet ve 5 adet göz ameliyatı,
1991 yılında 41 adet büyük ve küçük müdahaleler.

G. F İZ İK  TEDAVİ ÜNİTESİ ÇALIŞMALARI
Fzt.Nuri Erkılıç, Ot.Ali Kaptan, Hem.Ayla Yüksel, Süleyman Akıncı

1985 9 hastaya protez yapımı ve hasta eğitimi
1986 Hastanede yatan hastalara günlük el, ayak yara bakımı egzersizi

1987 Toplam 89 hastaya protez yapımı ve hasta eğitimi
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1989 Toplam 17 hastaya tek taraflı diz altı protezi, 1 hastaya çift taraflı protez, 
1 hastaya kol protezi, 1 hastaya protez tamiri ve hasta eğitimi.

1990 Çeşitli hasta eğitimi ve gerekli olan hastalara el ve ayak atelleri yapılmış.

1991 Hastalara kol ve ayak protezleri ile istemli kas ve duyu fonksiyon testleri ve 
hasta eğitimine devam edilmiştir.

W. SOSYAL HİZMETLER ÜNİTESİ ÇALIŞMALARI
Uzm.Hem.Mücelfa Soydan, Dr.Hem.Nermin Ersoy, Hem.Seval Koçaslan 
Hem.Neriman Saruhan, Cuma Tutal

1986

Para yardımları 
Eğitim yardımları 
Yakacak yardımları 

Giysi
Ev eşyası yardımları 
Erzak

293 hastaya 6.000.000 TL (yol, yakacak vs.) 
41 öğrenciye (orta öğr.) 340.000 TL

15 hastaya nakit 390.000 TL, 15 ton kömür. 
85 hastaya 
10 hastaya 
136 hastaya

1987

Para yardımları 

Eğitim yardımları

Yakacak yardımları 

Giysi
Ev eşyası yardımları 

Erzak

420 hastaya, 7 milyon TL

5 üniversite, 17 ortaokul, 5 ilkokul öğr. eğitim aylık 
burs
13 hastaya 

117 hastaya 
39 hastaya 
71 hastaya

1987 yılında il ve ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile 
olumlu ilişkilerle 26 hastaya sürekli erzak, yakacak ve para yardımı.
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1989

Para yardımları 

Eğitim yardımları

Koruyucu aile

Protez çalışmaları 
El-sanatları

Giysi yardım ı: 

Erzak yardımı

Ev eşyası

1990

Para yardımları 
Protez yardımı 
Eğitim yardımı

Koruyucu aile 

El-sanatları

Yakacak yardımı

1991

: 237 hastaya 10.820.792 TL (yakacak, ulaşım İş kur
ma vs.)
113 hastanın 234 çocuğuna burs. Aylık tutar: 
4.250.000 TL. 75 kişi ve 7 kuruluş tarafından CSV 
aracılığı ile desteklenmekte.

: Ekonomik gücü iyi olan kişi ve ailelerin desteği ile 
10 hasta ailesine her ay 780.000 TL ve 25 öğr. bur

su.
: Protezci firma ile CSD arasındaki iletişimi sağlanıyor.
: Çeşitli hediyelik ve süs eşyaları, kolye, küpe vs. ha

mak ağırlıklı çalışmalar. 11 hasta çalışmıştır ve çeşitli 
kermeslerde sergilenmiştir.

: 189 hasta, 22 personel
: 54 hasta ailesi

: Çeşitli büyük ve küçük kullanılm ış veya  sağlam eşya

lar.

Hasta ve ailelerine 15.500.000 TL yardım
9 hastanın çeşitli protez ücretleri
1990-1991 öğretim yılında 345 öğrenci burs progra
mında ilk altı aylık eğitim yardım tutarı: 36.000.000 
TL. Burs ücretleri C.S.V.’ca karşılanmakta. Destek 
sağlayan kişi ve kuruluşlar 258 öğrencinin eğitim yar
dımını karşılamakta.
10 aileye aylık 680.000 TL ve 26 öğrenci burs prog
ramında
1990-1991 eğitim-öğr. yılında hastalara el sanatları 

öğretmeni İclal Aşan tarafından ayda 10-15 el işi 
yaptırılmış. Çeşitli yerlerde sergilenen bu el sanatla
rından sağlanan gelir, 6.500.000 TL'dır.
İstanbul'daki 13 hastaya 30 ton kömür ile diğer iller
deki hastalara iş kurma ve para yardımı.

Planlanan 9 proje çalışması sonuçlandırıldı (Hastala

rı ve ailelerini üretken kılmak için).
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Para yardımları

Eğitim yardımı

Koruyucu aile 

El-sanatları

14 hastaya para ve erzak yardımı. Yapılan sosyal 
yardım 43.000.000 TL

1989 yılında hastane müdürlüğünce sağlanan Ba
kanlıkça 330 harcama kaleminden (Taşıma giderleri) 
olan ödenekten 199 hasta başvurusu karşılanmış. 
Taburcu olan hastalara bu yolla ödenen toplam yol 
ücreti: 18.200.000 TL.

C.S.V. karşılanan ve kişi ve kuruluşlarla desteklenen 
öğr. eğitim yardımları artırılmış.
İlkokul öğr. (ayda): 50.000 TL
Ortaokul öğr. (ayda): 100.000 TL 
Yüksekokul öğr. (ayda): 150.000 TL

1991-1992 öğretim yılında 319 öğrenci burs almakta. 
Bunun için 92.800.000 TL gönderilmiştir.

12 aileye toplam 1.350.000 TL yardımda bulunul
muş.
Üretilen çeşitli el işlerinden toplam 34.000.000 TL 
gelir sağlanmıştır. C.S.V.'nın Merhaba Sanat Evinde 
halka sunulmuştur (Ortaköy).

Eğitim yardımları, Türk Anneler dern. merkez, Fatih ve Şişli Şb. Topkapı 

Rotary Kulübü, C.S.D. ve kişilerce sağlanmakta.

I. DİŞ ÜNİTESİ ÇALIŞMALARI
Dişhek.Ümit Demirel, Dişhek.Gülbeyaz Yıldırım, Diş Tekn.Mehmet Mutlu 

Dişhek.Gülderen Yalap

1985 Almanya’dan bağışlanan ün itin onarım ıyla  hizmet verilmeye başlanmış.

1986 216 hastanın çeşitli diş tedavileri yapılmış



1987 Erkek Kadın Toplam

Lepralı hasta 214 66 280
Dışarıdan hasta 94 47 141

421 Genel Toplam

1989 Erkek Kadın Toplam

Lepralı hasta 100 65 165
Dışarıdan hasta 27 22 49

214 Genel Toplam

1990

Lepralı hasta 
Dışarıdan hasta

Erkek

130
73

Kadın

52
98

Toplam

182
171
353 Genel Toplam

1991 Erkek Kadın Toplam

Lepralı hasta 121 51 172

Dışarıdan hasta 120 118 238
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VIII- İSTANBUL LEPRA HASTANESİ 
ALAN ÇALIŞMALARI

1989 YILI ALAN ÇALIŞMALARI RAPORU(*)

20 Şubat 1987 tarihinde başlayan, 1989 yılı aian çalışmaları toplam 22 ilde 
sürdürüldü. Bu illerden 15 tanesine (Manisa, Edirne, Çanakkale, Kayseri, İsparta, An
talya, Muş, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Burdur, Denizli, Aydın, Konya, Karaman) ilk 
kez gidildi. Malatya iline Doç.Dr.Cem Mat'ın 1986 yılında orada zorunlu hizmetini ya
parken yaptığı alan çalışmasının tamamlanması amacıyla bir kere daha gidildi. Adıya
man, Yozgat, Afyon, Zonguldak ve Balıkesir illerine ise daha önceki ıllarda yapılan ça
lışmaların kontrolleri amacıyla gidildi. Van iline ise yine kontrol amacıyla gidildi. Ancak 
bu ilimizde alan çalışması yapılmaksızın merkezde bulunan dosyalar üzerinde, hasta
ların tedavilerinin takipleri amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Merkezimizden 9 kişinin ve İstanbul'daki üç fakülteden 13 tıp fakültesi öğren
cisinin de katıldığı çalışmalarda yukarıda belirtilen illerde kayıt altına alınmış olan has
talara ilişkin bilgiler merkezimizdeki bilgi işlem ünitesinde toplandıktan sonra gerekli 
formları hazırlandı. Bu bilgiler yardımıyla yapılan alan çalışmaları programları gidilen 

illerde uygulandı. Bu illerde yaşayan hastaların tümüne ulaşılmaya çalışıldı. Hastaların 
yaşadıkları evlere kadar gidilerek yapılan çalışmalarda hastalar klinik ve bakteriyolojik 
yönden değerlendirildi ve gerekli tedavileri düzenlenerek ilaçları yanlarına bırakıldı. Fi
zik tedavi ve koruyucu bakım konusunda hastalara gerekli eğitim verildi, ileri bakım ve 
tedaviye gereksinimi olanlar merkezimize çağırıldı. Ayrıca hastaların sosyal durumları 
ile ilgili gerekli bilgiler bu alan çalışmaları sırasında toplandı ve merkezimizdeki Sosyal 
Hizmetler ünitesi bu veriler doğrultusunda gerekli çalışmaları yaptılar. Hastaların yakın 
çevresindeki kişilerde lepra açısından kontrol edildiler.

Bu yıl yapılan çalışmalar sonucunda 1983 yılından başlayarak bu güne kadar 

toplam 34 ilimizde lepra kontrol çalışması tamamlanmış oldu. Bu 34 ilde bulunan has

talardan yine toplam olarak 2030 hasta görülüp kontrol edilmiş oldu.
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1989 yılında yapılan çalışmaların sonuçları ise şöyledir:

Yukarda belirtilen 21 ilde (Van hariç tutuldu.) merkezimizdeki bilgisayarda ka

yıtlı bulunan ve bu illerde kayıt altına alınmış toplam 1089 hasta araştırıldı. Bu hasta
lardan 375 tanesi ölüm, diğer illere göç, kayıp mükerrer kayıt ve yanlış tanı nedeniyle 
kayıtlardan çıkarıldı. Yine bu illerde yapılan çalışmalar sırasında bu illerin kaydına 
50 hasta, yeni tanı, yeni kayıt ve göçle gelen olarak girmiş oldu. Sonuç olarak bu iller
de 564 hasta kayıt ve izlemede kaldı. Bu hastalardan 566'sı (% 83) ekiplerimiz tarafın
dan muayene edildi ve gerekli tedavileri düzenlendi. Bu hastalardan halen 277 tanesi 
(% 50) tedavilerini sürdürmektedirler. 233 hasta ise (% 42) tedavilerini tamamlamış 

olup tedavisiz izlemede bulunmaktadır.

Yapılan alan çalışmaları sırasında 9 yeni hasta bulunmuştur. Mevcut kayıtlı 

hastaların kayıt altına alınan 2404  yakınından 1184'ü (%49) tarama sırasında bulu
nup kontrol edilmişlerdir. Bulunan yeni hastalar bu yakın kontaklar arasından saptan

mıştır.

Sonuç olarak 1983 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün uygulamaya koymuş bu

lunduğu çok ilaçla lepra tedavisinin merkezimizin çalışmaları ile 704 hasta tamamla
mış ve 566 hasta ise halen sürdürmektedir. Ulaşılan 1270 hastalık toplam yaklaşık ül
kemizdeki tüm hastaların 1/3'ünü oluşturmaktadır. Mevcut veriler göz önüne alındığın

da bu tedaviye gereksinim duyanların yarısının tedaviye alınmış olduğu sonucu elde

edilmektedir.

İSTANBUL LEPRA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
1990 YILI ALAN ÇALIŞMALARI RAPORU(*)

16 Nisan 1990 tarihinde başlayan , 1990 yılı alan çalışmaları toplam 24 ilde 

sürdürüldü. Bu illerden 19 tanesine (Gaziantep, Bolu, Çankırı, Çorum, Bitlis, Siirt, 

Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, sinop, Kastamonu, Sam

sun, Amasya, Tokat ve Hatay illeri), ilk kez gidilirken, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Kü

tahya, Uşak illerinde oluşan 5 ilde daha önce yapılan alan çalışmasının kontrolü ama

cıyla gidildi. Bu illerde yalnız daha önceden kombine tedaviye alınan hastalar ve daha 

önceki alan çalışma sırasında görülememiş olan hastalar araştırıldı. Bu hastaların te

davileri ve son durumları kontrol edildi. Gerek görülenlerin tedavileri yeniden düzen

lendi.
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Bu alan çalışmalarına Merkerimiz elemanları; Dr.Mustafa Sütlaş, Dr.İlhan 
Özel, Dr.Nuray Ersoy, Sağ.Mem.Başaran Dal, Y.Hem.Sibel Tanyeli, Lab.Tek.Armağın 

Kırbaşoğlu, Ulaşım Sorumluları Veysel Kara ve İsmail Ketenci ile birlikte kurs amacıyla 

kısa süre aramızda olan Dr.Ayşe Kocademir ve İstanbul Tıp Fakültesi'nden İnt.Dr.Uğur 

Erhan, İnt.Dr.Hakan Kara katılmışlardır.

1991 yılından başlayarak sürekli hale getirilecek olan alan çalışmaları için 
CIBA-GEIGY LEPROSY FUND'dan sağlanan maddi katkı ile alınan iki adet Landrover 
araç, yıl son döneminde yapılan Samsun-Amasya-Tokat ve Bilecek-Eskişehir- 

Kütahya-Uşak-Balıkesir kontrol çalışmalarında kullanılmıştır.

Bu yıl yapılan çalışmalar sonunda yeni eklenen 19 ille birlikte, toplam 53 ili

mizde alan çalışmaları yapılmış olup bu illerde kayıtlı hastalardan toplam 2256'sı mer

kezimiz tarafından muayene ve kontrol edilmiş oldu. Son verilere göre toplam hasta 
sayısının 3705 olduğu göz önüne alındığında ülkedeki tüm hastaların ^  61 inin merke

zimiz tarafından kontrol altına alındığı anlaşılmaktadır.

1990 yılında yapılan alan çalışmalarına göre:

1- İlk kez alan çalışması yapılan 19 ilde bu güne kadar toplam 1536 hasta
nın kayda alındığı saptanmıştır. Bu hastaların yakınları arasında 16 yem 

hasta saptanmış, ayrıca bu illere diğer illerden 14 hasta göç etmiş ve da
ha önce kayıp oldukları gerekçesiyle kayıttan çıkarılmış olan 11 hasta bu

lunarak yeniden kayıt altına alınmıştır. Böylelikle toplam olarak 41 hasta

kayıt altına alınmıştır.

2- Bu illerden ölüm (465 hasta), göç (204 hasta), kayıp (111 hasta), müker
rer kayıt (17 hasta) ve yanl.ş tan, (33 hasta) nedenleriyle toplam 830 has-

ta kayıttan düşülmüştür.

3- Kontrol amacıyla alan çalışmas, yap,lan illerde ise hasta yak,nlanaras.n- 

da iki yeni hasta bulunmuş ve bu illerde mevcut toplam 9 asta dE, kont- 

ro, edilmişti, Böylelikle 1990 yılında alan çalışmas, yap an tum,Herde ka
yıt altında kalan toplam 648 hastanm izieme ve kontroller, yapmış r. Bu 

illerde halen kay,t altında olan toplam 766 hastanın, böylelikle /, 85, go-

rülmüş olmaktadır.

4- Bu 643 hastanın 268'i (% 35) halen çok ilaçla lepra tedavisini, 136»
(% 18) dapson monoterapisini sürdürmektedir (Top am
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5- Hastaların 165'i % 22) çok ilaçla lepra tedavisini tamamlayarak, 131 tane
si (% 17) ise daha önce almış oldukları dapson monoterapisi yeterli görül
düğünden ve halen inaktif olduklarından tedavisiz izlemeye alınmışlardır 

(Taplom % 39).

6- 648 hasta içinde 3 tane çocuk hasta (14 yaş ve daha küçük) bulunmakta
dır. Yine hastaların 433 tanesi (% 57) Dünya Sağlık Örgütünün lepralı 
hastalar için yapmış olduğu sakatlık derecelendirmesine göre 2. ve 3.de- 

rece sakat durumdadırlar.

7- Alan çalışmaları sırasında hastaların yakın çevrelerinde ve temas halinde 

bulunan 3260 kişi kontrol amacıyla kaydedilmiş ve bunların 1649’u (% 51) 

çalışma sırasında kontrol edilebilmişlerdir.

"1991 YILI ALAN ÇALIŞMALARI RAPORU(*)

13 Mart 1991 tarihinde başlayan, 1991 yılı alan çalışmaları toplam 28 ilde sür
dürüldü. Bu illerden 6 tanesine (Sakarya, Kocaeli, Elazığ, Adana, İçel, İzmir) ilk kez gi

dilirken, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kars, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, 
Aksaray, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Konya, Antalya, Aydın, Mamsa, Denizli, 

u §ak, İsparta, Burdur Kütahya illerinden oluşan 22 ile de daha önce yapılan alan ça
kmalarının kontrolü amacıyla gidildi. Bu ikinci grupta yer alan illerde yalnız daha ön
ceden kombine tedaviye alınan hastalarla, daha önceki alan çalışması sırasında görü
lememiş olan hastalar araştırıldı. Bu hastaların tedavileri ve son durumları kontrol edil

di. Gerek görülenlerin tedavileri yeniden düzenlendi.

Bu alan çalışmalarına merkerimiz elemanları; Dr.Mustafa Sütlaş Dr.Celal 

Mestçioğlu Sağ,Mem.Başaran Dal Y.Hem.Sibel Tanyeli ve İstanbul’daki tıp fakultele- 

finden öğrenciler katılmışlardır.

1991 yılından başlayarak sürekli hale getirilmiş olan alan çalışmalar, için 

C I B A - G E I G Y  L E P R O S Y  FUND'dan sağlanan maddi katkı ile alınan iki adet Land 
rover araç çalışmalarının büyük bölümünde kullanılmıştır. İlk altı ay içinde yapılan ça 

»Smalarda, sürekli alanda ç a l ış a c a k  olan personelin alan çalışması eğitimi amaçlan
mıştır. Haziran ayından sonraki çalışmaları Dr.Celal Mestçioğlu ve Sağ.Mem.Başaran 
°a l yürütmüşlerdir. B u  çalışmalar gidilen illerdeki hasta sayısına göre yirmişer günlük 

Çalışmalar şeklinde gerçekleşmiştir.
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Çalışmalar öncesinde, illerde kayıt altına alınmış olan hastalara ilişkin veriler 
merkezimiz bilgisayarlarında işlenerek alanda kullanılacak olan hasta formları oluştu

rulmuş ve yaşayan bütün hastalara ulaşmak hedeflenmiştir. Hastalar yaşadıkları yerle
re kadar gidilerek evlerinde muayene edilmiş, bakteriyolojik açıdan incelenmiş, gerekli 
tedavileri verilmiş ve gereksinimi olanlara fizik tedavi ve rehabilitasyon amacıyla eğitim 
verilmiştir. Yine alan çalışmaları sırasında hastaların sosyal durumlarını ve gereksi
nimlerini saptama doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır. Aranılan bütün hastaları ulaşı
labilen ve bulunabilen tüm kontakları lepra yönünden kontrol edilmişlerdir. Çalışmalar 
sırasında kontrolü yapılan hastaların polaroid fotoğraf makinasıyla fotoğrafları çekilmiş 
ve bir arşiv oluşturulmuştur.

Bu yıl yapılan çalışmalar sonunda yeni eklenen 6 ille birlikte, toplam 59 (+2) 
(yeni il olan Bartın ve Aksaray'la birlikte 61 il) ilimizde alan çalışmalar, yapılmış olup bu 
güne kadar alan çalışması yapılmayan İstanbul dışında 9 il kalmıştır (Ankara, Urfa, 
Diyarbakır, Mardin, Siirt, Ş.rnak, Batman, Tunceli, Erzincan). Tekirdağ ve Kırklareli ille
rinde lepralı hasta bulunmadığı için hastası bulunan toplam il sayısı 72’dir. Bu illerde 
kayıtlı hastalardan toplam 2575'i merkezimiz taraından muayene ve kontrol edilmiş ol
maktadır Son verilere göre toplam hasta sayısının 3622 olduğu göz önüne alındığın
da ülkedeki tüm hastaların % 71'inin merkezimiz tarafından kontrol altına alındığı anla
şılmaktadır.

1991 yılında yapılan alan çalışmaların göre,

1- İlk kez alan çalışması yapılan 6 ilde bu güne kadar toplam 413 hastanın 
kayda alındığı saptanmıştır.

2- 1991 yılında alan çalışması yapılan illerde mevcut hastaların yakınları 
arasından 14 yeni hasta saptanmıştır.

3- Bu yıl yapılan alan çalışmalarında 28 ile gidilerek toplam 843 hasta kont
rol edilmek üzere aranmış, bunların 68'i (% 80.7) bulunarak kontrol edil
miştir. Bulunan hastalardan 192'si (% 28.1) halen kombine tedavi altında 

olup 300 tanesi (% 44.0) kombine tedaviyi tamamlamıştır. Böylelikle 
kontrolü yapılan hastaların 492 tanesi (% 72.1) MDT altına alınmış olmak
tadır Kalan % 17-9 oranında hasta ise dapson monoterapisini tamamla
yan ve halen sürdüren hastalardan oluşmaktadır.

* C.S.D ve C.S.V. Çalışma Raporları.
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IX- İSTANBUL LEPRA HASTANESİNİN 
TÜRKİYE'DEKİ VE DÜNYA 
ULUSLARARASI DÜZEYİNDEKİ YERİ

Lepra, öldürmeyen fakat yüzde ve vücutta ileri derecede sakatlıklar bırakan 
bir hastalıktır. Solunum, sindirim sistemi veya deri yoluyla alınan mikrobun kişinin 
vücut direncine bağlı olarak geliştiği bilinmektedir. Yani vücut direnci yüksek iyi bes
lenmiş sağlıklı kimselerde tehlike yok denecek kadar azdır. Fakat vücut direnci zayıf, 
yeterli beslenemeyen, sağlıksız şartlarda yaşayan kimselerde ise mikrop kolayca ürer 
ve kan yoluyla bütün vücuda yayılır.

Medeniyet seviyesinin yükselmesi bu korkunç hastalığı eritmektedir. Yapılan 
tedaviler yüzde yüz sonuç vermesine rağmen "cüzam" kelimesi hâlâ insanları ürperte
biliyor. Bu hastalık hakkmdaki ön yargı düşüncelerden silindiği anda, lepra gerçek mü

cadelesini kazanacaktır. İki asır önce bütün Avrupa ve Kuzey Ülkelerinde çok sık ola
rak görülen cüzam, ülkemizde de dikkatle takip edilmiştir.

Cumhuriyet döneminde lepralılar akıl hastalarıyla birlikte önce Toptaşına, da

ha sonrada Bakırköy’deki Akıl Hastanesinin pavyonlarına yerleştirilmişlerdir. Hastane

nin sesini duyurduğu ilk yıl 1976'dır. Bu yılda ayağa kalkılmış hızlı bir büyüme devre

sine girilmiştir.

İstanbul Lepra Hastanesi gerek Türkiye'de gerekse dünya ulusları arasında 
önemli bir konumdadır. 16 yıldır gösterilen gayretli çalışma, tedavi, eğitim-öğretim ve 

hasta yerleşim yerleri olarak üst seviyeye gelebilmiş, uluslararası düzenlediği simpoz- 
yum ve seminerlerle dünya lepra literatürüyle anılan bir kurum olmuştur. İstanbul Lep

ra Hastanesinin alan çalışmaları oldukça başarılı bir konumdadır. Alan taramalarında 
tespit edilen hastaların veya doğrudan hastaneye gelen hastaların büyük çoğunluğu 
kırsal kesimde yaşayan dar gelirli ailelerdir. Eğitim durumlarının da büyük ölçüde ye
tersiz veya hiç eğitim görmemiş olmaları hastalığın oranını etkilemektedir. Türkiye'de 

yapılan lepra alan taramaları 1960'Iı yıllarda başlamaktadır. İlk çalışmaların sonucu
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olan 1964 yılındaki kayıtlı hasta sayısı 3454 olarak tespit edilmiştir. Daha sonraki yıl

larda da bu sayı aşağı yukarı aynı oranı korumuş. 1983 yılında yapılan ön çalışmada 
Van ili pilot bölge olarak seçilmiş. 72 ilde yapılan alan çalışmaları sonucunda kayıtlı 
hasta sayısı 3622 civarındadır. Bu hastaların toplam 2575'i İstanbul Tıp Fakültesi Lep
ra Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından muayene edilmiş ve kontrolleri yapılmış
tır. Ortaya çıkan % 71'lik oran Türkiye'deki lepralı hastaların tedavilerinin bu merkezce 
yürütüldüğünü göstermektedir.

Sağlık Bakanlığı'nın bir özel dal hastanesi olan İstanbul Lepra Hastanesinin 
etkinlikleri sadece lepralı hastaların tedavileri ile sınırlı kalmıyor. Lepra dışı tedavilerin
de yapıldığı hastanede 10 yataklı bir cildiye kliniği bulunuyor. Deri ve zührevi hastalık
ların tedavisinin de yapıldığı hastanenin, ameliyathanesi de ihtiyaç zamanlarında lepra 
dışı el cerrahisi yapmaktadır. Hastanenin pansuman ve ayakkabı üniteleri lepra dışı 
yaralara ve duyu kusuru olan diyabet hastalarına da başarılı hizmetler vermektedir. 
Böylece çok yönlü bir hizmet gösteren hastane, hekim, hemşire ve personeli 2000’li 
yıllarda burayı; çağ dışı bir hastalık olan leprayı ortadan kaldırmanın huzuru içinde da
ha değişik amaçla kullanıyor olabilecekler.

İstanbul Lepra Hastanesi'nin hekim ve hemşireleri yurtdışındaki önemli tıp 
merkezlerinde eğitim görerek bilgilerini geliştiriyorlar. Aynı şekilde yurtdışından da ko
nuklar gelebiliyor. Hastanenin 1976 yılındaki ilk önemli konuğu ünlü lepra uzmanı 
Dr.VV.H.Jopling’dir. Kendisinin insancıl yaklaşımı ve yardımları hastanenin kurulmasın

da rehber olmuştur.

Zaman zaman ünlü uzmanları konuk ederek biigi paylaşımı mutluluğunu du
yan hastane ekibinin bir önemli görevi de, lepralı hastaların önemli bir sorunu olan 
sosyal refahlarını sağlamak ve çocuklarının burs projelerini temin ederek onları eğit
mek olmaktadır.

Kısa zamanda aşılan başarı büyüktür. Çünkü; yıllarca adı mecbur kalınmadık
ça anılmayan bu hastalık artık çözülmüştür. Toplumun bilgi düzeyi yükseldikçe sosyal 

seviyede yükselecek, kısa bir zaman dilimi içinde bu hastalık tamamıyla ortadan kal
kacaktır. İstanbul Lepra Hastanesi hedefine yaklaşmaktadır. "Merhaba Yaşamak" bu 
insanların en doğal hakkı. İşte ilgi ve şefkatle tedavinin bir arada uygulandığı yer ola
rak tıp tarihi açısından dünyadaki yerini her zaman koruyacak olan bu hastanenin 

dünya tıbbındaki müstesna yeri saygıyla anılacaktır.
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X- SONUÇ

İlk çağlardan günümüze kadar gelerek varlığını dünya üzerindeki az gelişmiş 
veya geri kalmış ülkelerde sürdürmeye çalışan ve yurdumuzda da mücadelesi verilen 
cüzam için tarihin çeşitli dönemlerinde leprazöriler kurulmuştur. Bizans döneminde İs

tanbul'da tesis edilen hastanelerde lepralılar için ayrı bölümler kurulduğu gibi, yine ay
nı amaçlı leprozörilerin de tesis edildiğini kaynaklardan çıkartabiliyoruz.

Roma İmparatorluğu'nda görülen cüzam orta çağın en korkunç hastalığı ola
rak hızla yayılır. Bizans döneminde İstanbul'da sadece bu hastalar için yapılan lepra- 
zörilerin sayılarının fazlalığı dikkat çeker. Hijyenik şartların olmaması, açlık ve sefalet 
hastalığın artmasına neden olmuştur. Hıristiyanlar cüzamlı hastaları çoğu zaman ce

zalandırmışlar, onları özel elbise ve işaretlerle diğer insanlardan ayırarak, şehir dışın
daki kalelere hapsetmişlerdir.

Müslümanların cüzamlılara karşı gösterdikleri merhamet dikkat çekicidir. Lep
ra değerli Türk İslam hekimleri tarafından etraflıca incelenmiş, tedavi yoluna gidilmiş 
ve eserlerinde bahsedilmiştir.

Selçuklular ve OsmanlIlar döneminde lepralıların tedavileri amacıyla yapılan 
cüzamhanelerde hastalar halk tarafından da yardım görmekteydiler. Anadolu'da XIV 
asırdan XVIII.ara kadar faaliyetine devam eden Kayseri'den Zülkadiroğulları leprozöri- 

siyle, Anadolu'daki ilk Türk leprozörilerinin tarihi başlamış oluyordu. OsmanlIların
II.Murad tarafından Edirne'de yaptıkları (1421-1451) cüzamhane ve Yavuz Sultan 
Selim tarafından 1514'de yaptırılan ve en son II.Mahmut zamanında 1810 yılında yeni
den onarılan Üsküdar Miskinhanesi, cüzamlı hastaların bir arada bulundukları yer ola
rak elimizde planı olan tek hastane olma özelliğini göstermektedir. Bu bakımdan bura
sı Türk Tıp Tarihinde önemli bir yer tutar. Üsküdar Miskinhanesi'nin tasfiyesi ile 
Toptaşına götürülen hastalar daha sonra akıl hastaları ile birlikte Dr.Mazhar Osman 

Uzman'ın gayretleriyle Bakırköy'e nakledilirler. 1927 senesindeki bu nakilden sonra 

lepralılar uzun seneler Akıl Hastanesi idaresinde kalırlar.
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Türkiye'de ilk cüzam hastanesi 1941 yılında Elazığ'da kurulur. 1957 yılında 
Dr.Ethem Utku tarafından Ankara Tıp Fakültesi bünyesinde Cüzamla Savaş ve Araş
tırma Derneği ve Enstitüsü kurulur. Anadolu'da Dr.Ethem Utku tarafından başlatılan bu 
çalışmalar, örnek olur. Toplumda açık veya gizli olarak varlığını sürdüren önemli bir 
sağlık sorunu olarak düşünülen bu hastalığın tedavisine ilgi gösterilmesi gerekiyordu. 
Çünkü; cüzam kelimesi bir tıp doktorunu bile ilgisiz hale getirmişti. Dr.Mazhar Osman 
Uzman'ın yerleştirildiği koğuşlardan bugüne kadar geçen süre içinde İstanbul Lepra 
Hastanesi adına yapılan çalışmalar çok amaçlı olarak devam etmektedir.

Lepralı hastalar Avrupa'da hor görülürken, Türklerin bu tür hastaların tedavili- 
reni bilimsel yaklaşımları ve bu amaç için kurulan cüzamhaneler önem taşır. 60 milyon 
insanın yaşadığı bugünün Türkiyesinde kayıtlı bulunan ortalama 3600 lepralı hastanın 
tedavi altına alınması cüzam hastalığının yok edilmesine verilen önemi göstermekte

dir.

Cumhuriyetin ilanından hemen sonra başlatılan yurt genelindeki sağlık kayıt
larında tespit edilen lepralı hasta sayısı ortalama onbin civarında iken Türkiye'deki nü
fus artışının çok yüksek olmasına rağmen bu sayının altı bine ve daha sonrada bu
günkü durumuyla ortalama 3500 kişiye düşmesi (kayıtlı lepralı) memnunluk vericidir. 
Devlet tarafından ücretsiz tedavi edilen lepra bildirimi zorunlu bir hastalıktır. Çok ilaçla 
tedavi ve kayıt sisteminde getirilen esaslarla tedavi yönetmeliği yeniden düzenlenmiş

tir. Hasta-temasla tarama ve kitle taraması çalışmaları ile bütün lepra vakaları tek tek 
tespit edilmekte ve izlenmektedir.

Ülkelerin sosyoekonomik durumlarıyla çok yakın ilgisi bulunan cüzam hastalı
ğının çok iyi bilinen ilaçla tedavisinin yanısıra, bu hastalığa yakalanmış kişilerin refah 
seviyelerini yükseltmekle birlikte başarı oranı da artmaktadır. Bütün bunlar yeni hasta 

sayısı oranını etkilemektedir.

Son yıllardaki başarılı çalışmalar ve İstanbul Lepra Hastanesinin hastalarına 
uyguladığı tedavi ile birlikte maddi ve manevi destekleri yakın ilgilileri Lepra ile müca
delede kazanılan zaferin bir nişanesidir. Bu nedenle, dünya ülkelerinde ve Türkiye'de 
kurulan ve kullanılan cüzam hastanelerinden biri olan E-5 karayolu üzerindeki İstanbul 
Lepra Hastanesinin leprozöriler tarihi içerisindeki yerini yüksek lisans tezimde bilimsel 
olarak incelemeye çalıştım.
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XI- ÖZET

Lepra, antik çağdan günümüze kadar gelen bir hastalık olduğu için, oldukça 

eski tıp eserlerinde ve din kitaplarında bu hastalıkla ilgili bilgilere rastlayabiliyoruz. 

Haçlı Seferlerinden sonra kuzey ve orta Avrupa Ülkelerinde büyük bir sorun olarak or

taya çıkan lepra'yı bugün her türlü sosyal ve ekonomik rahatlığa ulaşmış bu ülkelerde 

göremiyoruz. Lepra'nın geri kalmış veya az gelişmiş ülkelerin sorunu olduğu bilinen bir 

gerçektir. Afrika'da, Asya'da güney ve orta Amerika'da lepra önemli bir sorun olma 

özelliğini hâlâ korumaktadır.

Ülkemizde ise, Türkçe ilk tıp kitaplarında cüzamın tanımı ve tedavisinden bah

seden bilgilerin zenginliği dikkat çekicidir.

Selçukluların Anadolu'da kurdukları ilk Türk leprozörisi Zülkadiroğlu Haşan 

Bey'in Kayseri'deki ieprozörisidir. OsmanlIların Rumeli'de yaptıklar, ilk cüzamhane ise 

M.Murad zamanında Edirne'de olmuştur. 1514 yılında Yavuz Sultan Selim zamanında 

yapılan ve II.Mahmud tarafından tamir gören İstanbul'daki Üsküdar Miskinhanesi ise 

uzun seneler onarımla ayakta kalabilmiş ve cüzam hastalığına yakalanmış kişilerle be

raberindekileri barındırmıştır. Halkın destek ve yardımın, gösterdiği bu cüzamlı hasta

lar Dr.Mazhar Osman Uzman'ın himayesinde önce Toplaş,'na daha sonra Bakırköy'e 

taşınır. Akıl Hastanesi bünyesinde olan lepra pavyonlarının bağımsız bir hastane ola

bilme gayretleri 1976 yılında başlar. 1981 yılında ise S.S.Y.B.'nın özel dal hastanesi 

olurken lepra ile mücadelede de resmiyet kazanılmış olunur.

Bugünün İstanbul Lepra hastanesinin alan çalışmalar, Türkiye'nin bütün illerini 

kapsayacak şekilde uygulanmaktad.r. Çeşitli asırlarda İstanbul'da lepralıların tecrit 

edilmeleri veya tedavi edilmeleri amacıyla kurulan müesseselerın en son durağı olan 

İstanbul Lepra Hastanesi, modern ve bilimsel koşullar içerisinde lepra ve lepra dışında 

da geniş kapsamı, bir tedavi hizmeti vermektedir. Bu da Türk Tıp tarihi gelişim zinciri 

içerisindeki önemini göstermektedir.
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XII- SÜM M ARY

Knovvledge about leprosy, which is a disease persisting through ancient times, 
can be met in the old iiteratures of medicine and theology. İt is not seen in developed 
countries vvith a high socioeconomic level, though once it had been a gross problem 
for northern and Central parts of Europe after the Crusades, vvhile it is plain enough to 

admit that, the disease is a problem of underdeveloped or developing countries. İt is 
stili a grave problem for Africa, Asia, South and Central America.

İt is absorbing in our country, to meet erudition regarding the diagnosis and 
treatment of leprosy in earliest books of medicine in Turkish the leading Turkish 

leprosery, in Anatolia under the Seljuk dynasty, had been built in Kayseri by 
Zülkadiroğlu Haşan Bey. The earliest Ottoman leprosery, in Rumelia, had been built in 
the time of the reign of II.Murad, in Edirne. Üsküdar Leprosery in İstanbul, vvhich had 

been built by Yavuz Sultan Selim, and had been restored by II.Mahmud, had outlasted 
for long years through restoration, and had given shelter to those suffering from 
leprosy and their companions. The lepers, vvhile upon the support and favor of people, 

had been first transpated to Toptaşı, and then to Bakırköy, in the care of Dr.Mazhar 

Osman'Uzman. The efforts to set an independent hospital of leprosy vvards of the 
constitution of the Psychiatry Hospital have begun in 1976, and the struggle vvith 

leprosy has gained a formal admittance in 1981, vvhile changing to a specified field 
hospital of the Ministery of Health and Social Aid.

The plot studies of İstanbul Leprosarium of today are carried out vvith in the 
cities of Turkey, vvhich are ali included. İstanbul Leprosarium, as the final course of the 
old establishments, vvhich had been built vvith an intention of isolation or treatment for 
centuries, has a treatment function of full capacity in modern and scientific conditions, 

for both the lepers and the others. This also points out the importance of leprosy 
during the development of Turkish medical history.
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(57) Dr.Bayülkem,Faruk: 8.11.1991 tarihinde kendisiyle görüşüldü.

(58) Dr.Üçok,Adil: 13.1.1992 tarihinde kendisiyle görüşüldü.

(59) Dr.Pınar,Aksın: 24.1.1992 tarihinde kendisiyle görüşüldü.

(60) Eroğlu,Erol: Merhaba Yaşamak. Ziya Usta İle Söyleşi. Ekim (1985) S.1, s.6-7.

(61) Dr.Pınar,Aksın: 24.1.1992 tarihinde kendisiyle görüşüldü.

(62 Cüzamla Savaş Derneği Yayını 1976.

(63) Dr.Saylan,Türkân ile yapılan görüşme. (5.9.1991-9.3.1992 tarihleri arasında).

(64) Dr.Kurema Hayrettin ve Dr.Murtazaoğlu,Özden ile yapılan 1.7.1991 
20.1.1992 tarihli görüşmeler
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(65) Dr.Saylan,Türkân ile yapılan görüşme.

(66) 1985-1991 yılı İstanbul Lepra Hastanesi Raporları.

(67) Dr.Sütlaş,Mustafa ve Dr.Özel,İlhan ile yapılan görüşme.

(68) Dr.Hem.Yüksel, Ayşe ile yapılan görüşme.

(69) Uzm.Hem.Soydan, Mücella ile yapılan görüşme.

(70) Uzm.Hem.Erdoğan, Hatice ile yapılan görüşme.

(71) Hastane Müdürü Delen, Emin ile yapılan görüşme.

(72) Aytekin.Hamdi ve Saylan Türkân: "Türkiye'de Lepra (1)" II. Uluslararası Lepra 
Semineri (Yabancı Bilim Adamlarının katkısıyla) 2-4/6/1986 İstanbul 1986. 
s.51-63.

(73) Özdemir,Coşkun: Türkiye'de Sağlık Örgütlenmesi ve Lepra Sorununun Çözü
mü, I.Ulusal Lepra Semineri (Yabancı Bilim Adamlarının katkısıyla) 
9.11 \4/1980 İstanbul s.94-103.

(74) Şehsuvaroğlu.Bedi Arşivi: 28.1.1963 tarihli Dünya Gazetesi.

(75) Şehsuvaroğlu.Bedi: İstanbul Sağlık Hayatı, İstanbul İl Yıllığı (1973)'den ayrı 
basım s.472-463.
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XIV- K A Y N A K LA R

I- ORJİNAL K A YN A K LA R

A. ARŞİV BELGELERİ

(Başkanlık Osmanlı Devlet Arşivi, Cevdet Tasnifi, Sıhhiye Dosyası)

1- Padişah'a sunulan 15 Kasım 1803 tarihli dilekçe. No:627.

2- Padişah'a sunulan 7 Şevval 1224 (18 Kasım 1809) tarihli dilekçe. No:18.

3- Padişah'a sunulan 22 Ca 1229 (12 Mayıs 1814) tarihli dilekçe. No:1001.

B. İSTANBUL CÜZAMLA SAVAŞ DERNEĞİ, İSTANBUL CÜZAM 
HASTANESİ KURULUŞU VE İSTANBUL CÜZAMLA SAVAŞ 
VAKFI KURULUŞLARININ BELGELERİ (İst.Lepra Hast.Arşivi)

1- 1976 yılı İstanbul Cüzamla Savaş Derneği'nin kurulması.

2- 20.10.1976 tarihinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi ile Cüzamla Savaş Derneği'nin kendi aralarında düzenledikleri pro
tokol.

3- 13 Haziran 1978 tarihli İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin Lepra Araş
tırma ve Uygulama Merkezi Statüsü

4- 16.1.1981 tarihli Bakırköy Cüzam Hastanesi protokolü.

5- Cüzam Savaş Vakfı kuruluş protokolü ve amacı.

II- B İL İM SEL  YAYIM LAR

1- Anonim: Cüzam Gerçekte Nedir? Cüzamla Savaş Derneği. İst Tabib Odası 
1976, s.1.

2- Bolak,Orhan: Hastanelerimiz. İstanbul 1950, s.32.

3- Bakırköy'de 50 yıl: Bakırköy Akıl ve Sinir Hastalıkları Hastanesi İlmi Mec. Özel 
sayı, İstanbul 1977, s.96.
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4- Bernhard.Stern: Medizin, Aberglaube und Geschlechtsleben in der Türkei. Berlin 
1903, s.112.

5- Eyice,Semavi: bizans Devrinde İstanbul'da Tababet. Hekimler ve Sağlık Tesisleri. 
Tıp Fak. Mec. C.21 (1958)'den ayrı baskı, s.657-686.

6- Eyice,Semavi: Bizans Hastanelerine Dair. Taç Mec. C.1, S.3, s.5-15.

7- Evliya Çelebi: Seyahatname. Sadeleştiren: Danişmen Zuhurî. 15.cilt. İstanbul 
(1969-1971), s.174.

8- Emed,Ahmed Şükrü: İstanbul Seririyatı. Bimarhane sertabibi Mazhar Osman Bey. 
İstanbul 1952, s.30-32.

9- Eroğlu,Erol: Merhaba Yaşamak. Ziya Usta ile söyleşi. Ekim 1985, S.1, s.6-7.

10- Hafız Hüseyin: Hadikat-ül Cevam-i. C.ll, İstanbul 1281, s.246.

11- Hacı Raif: Mirat-ı İstanbul C.1, İstanbul 1314, s.90-91.

12- Hüseyin Remzi: Tarih-i Tıb I, İstanbul 1304, s.17.

13- İmre,Kemal Nuri: Bir Tuberculoide Lepra Vakası ve Lepra Hakkında bir konuşma. 
Mikrobiyoloji. C.4 S6 (1951), S 2 4 8 - 2 4 9 .

14- İslam Ansiklopedisi: İ.A. C.5 İst. 1966, S. 1214/76-1214/77.

15- Kızıldağlı.Edip: Tarihte (Lepra) Savaşı ve Antakya'daki Miskinler Tekkesi. Dirim.
C.52, S.10 (1977), s.473-476.

16- Konyalı,İbrahim Hakkı: Üsküdar Tarihi. C.l, İstanbul 1976, s.236.

17- Konyalı,İbrahim Hakkı: Üsküdar Tarihi. C.ll, İstanbul 1977, s.74.

18- Laehr,Max: Die nervösen Krankheitserscheinungen der Lepra mit besonderer 
Berücksichtigung Ihrer Differential-Diagnose nach eignen auf einer Studierreise 
in Sarajevo vound Constantinopel gesammelten Erfahrungen, Berlin 1899, s.17.

19- Niedermeier,Hans: Soziale und rechtliche Behandlung der Leprosen. Ausstellung 
im Deutschen Museum München Ausstellungspavillon. 5 November 1982-9, Ja- 
nuar 19832, s.76.



20- Özdemir,Coşkun: I.Uluslararası Lepra Semineri (Yabancı bilim adamlarının katkı
sıyla) 9-11.5.1980. Türkiye'de Sağlık Örgütlenmesi ve Lepra Sorununun Çözümü. 
İstanbul 1980, s.94-103.

21- Pakalın,Mehmet Zeki: Osmanlı Tarih Deyimleri Sözlüğü, C.ll, İstanbul 1946, 
s.546.

22- Saylan Türkân ve Aytekin.Hamdi: II.Uluslararası Lepra Semineri (Yabancı bilim 
adamlarının katkısıyla) 2-4.6.1986. "Türkiye'de Lepra (1)", İstanbul 1986, s.51-63.

23- Sayraç,Sümer: Lepra Taraması. Lepra Mec. C.l, S.1 (1970), s.25.

24- Şehsuvaroğlu.Bedi: Cüzam ve Türkçe Tıp Yazmaları. Türkiye'de Cüzam Tarihi 
Üzerine Araştırmalar. İstanbul 1961, s.19-33.

25- Şehsuvaroğlu.Bedi: İstanbul'da 500 Yıllık Sağlık Hayatımız. İstanbul Fetih Derne
ği, S.21, İstanbul 1953, s.93.

26- Şehsuvaroğlu.Bedi: Yurdumuzda deri Hastalıkları Tarihçesi ve Dr.Hüseyin Hulki 
Bey’den bir hatıra. Dermatoloji. C.lll, S.8 (1966)'dan ayrı basım, s.461-491.

27- Şehsuvaroğlu.Bedi: İstanbul Sağlık Hayatı. (1973)'den ayrı basım.

28- Şevki-Yeşim Ragıp: Miskinler Tekkesi Hakkında (Bedi Şehsuvaroğlu Arşivi).

29- Terzioğlu.Arslan: Tıp Tarihi Ders Notları. İstanbul 1979/1980. s.42.

30- Terzioğlu.Arslan: İslamische Leprosorien im Mittelalter. Fachprosa-Studien. Hrsg. 
Von Gundolf Keil. Berlin 1982. s.306.

31- Terzioğlu.Arslan: XIX.yüzyılda ve XX.yüzyılın başında tesis edilen Osmanlı Has
tanelerinde Alman Tesirleri. Türk-Alman Tıbbi İlişkileri. Simpozyum Bildirileri.

. Ekim 1976, İstanbul (1981), s.25-53.

32- Terzioğlu.Arslan: Bimaristan. İslam Ansiklopedisi. Fasikül 43, İstanbul 1992, 
s.163-173.

33- Uzluk,Feridun ve Arslan Terzioğlu: İlk Hıristiyan Hastaneleri ve Sağlık Tesisleri. 
Ankara Tıp Fak. Mec. Vol.XXII, Sayı 3 .1969'dan ayrı basım, s.630-648.

34- Utku.Ethem: Lepra ve Modern Anlamı. Ankara 1961, s.12.
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35- Uzman,Mazhar Osman: Lepra İle Mücadele. İstanbul 1941.

36- Uzman,Mazhar Osman: Tababet-i Ruhiye I, İstanbul 1941, s.12.

37- Ünver,Süheyl: Türkiye’de Cüzam Tarihi Üzerine Araştırmalar. İstanbul 1961, s.3- 

14.

38- Ünver, Süheyl: Cüzam Hastalığına Dair Arşiv Kayıtları ve Kayseri Leprozörisi. Di
rim. C.ll, S.lll (1936).

39- Ünver,Süheyl: Türkiye'de Cüzam Hastalığı Tarihine Ait. İstanbul 1934, s.3-13.

40- Ünver,Süheyl: Bursa'da Yıldırım Semtindeki Lepralılar Yurdu. Tıp Fak. Mec. İs
tanbul (1958)’den ayrı basım, s.142-154.

Ilı- ŞİFAHİ KAYN AKLAR

1- Dr.Ünsalan.Ferruh: 1.10.1991 tarihli görüşme.

2- Dr.Bayülkem,Faruk: 8.11.1991 tarihli görüşme.

3- Dr.Üçok.Adil: 13.1.1992 tarihli görüşme.

4- Dr.Aksın,Pınar: 24.1.1992 tarihli görüşme.

5- Dr.Kurama,Hayrettin: 1.7.1991 tarihli görüşme.

6- Dr.Murtazaoğlu,Özden: 20.1.1992 tarihli görüşme.

7- Dr.Saylan,Türkân: 5.9.1991 ve 9.3.1992 tarihleri arasında görüşüldü.

8- Toran,Sedat: 13.12.1991 tarihli görüşme.

\
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XV- BELGELER

A. OSMANLI DÖNEMİ A R Ş İV  B E L G E L E R İ

- J; v», • — «■ **" **• A ' . V ^ v .  / J  •

-*r~-• --  " ■<&■]*? ' j •£? -; J- '•

y#

\
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^ ? / * y

I. 627 no'lu belge: 15 Kasım 1803 tarihli dilekçe.

/
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2.18 no'lu belge. 7 Şevval 1224 (18 Kasım 1809) tarihli dilekçe.
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3.1001 no’lu belge: 22 Ca 1229 (12 Mayıs 1814) tarihli dilekçe.
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B. İSTAN BUL CÜZAMLA SAVAŞ DERNEĞİ,
İSTAN BUL CÜZAM HASTANESİ VE  
İSTANBUL CÜZAMLA SAVAŞ VAKFI 
KURULUŞLARIN IN  B ELG ELER İ  
( İs ta n b u l Lepra  H astanes i A rş iv i)

1 - 1976 senesinde kurulan Cüzamla Savaş Derneği'nin Kurucu üyeleri

2- 20.10.1976 tarihli Sağlık ve Scsyal Yardım Bakanlığı ile İstanbul Üniver
sitesi Tıp Fakültesi ve Cüzamla Savaş Derneği'nin kendi aralarında düzenledikleri pro

tokol.

3- 13 Haziran 1978 tarihli İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin 

Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi statüsü.

4- 16.1.981 tarihli Bakırköy Cüzam Hastanesi Protokolü.

5- Cüzam Savaş Vakfı kuruluş protokolü ve amacı.
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Mafifto 8- Fakulfco vo Beraek ilcriöo lepra Pavyö&tHö ait soba 

içindeki Baî^mlıâıa ormyiuı olsak ota?ötiylo her türlü gideri îceatîilc- 

Mao© kerçılsoaraî: ek binn, otölyo ve rohabilitacyoa bölümleri yoptı- 

*abiloceld.er vs Pa-yycntn haliç esini-yine ten* i olanaklara İİQ vo Baksa- 

ugıa üaoyiaı alaal: suretiyle istedikleri şekil*© ^üsoaliyöbilöoeklor- 

^ir.'  _____  _

Ueflâo 9- Bu protokol m  tçrgıxlaa3îsaxâ cıj. rîolayi X^aatlı&» 

to vo JDcrack Arsanıza noy^ano çıkacak tûa aaılsşnasliklsx Sağlık vo Ses- 

>al Yorgan Bakanlığa, il© IsrfcsnbtJİ 2?ıp Fakültesi DakanliĞıain yetkili 

Alacağı görevliler arasında çosüalaıir.

Mafl'lo 10- Bu protokol insaoı tarihin^oa itibarsa yürürlüğe 

E İr er vo 10 yıl cürcylo yürürlükt© Iralar. Bu sürûain bitinin-^^ &

Öjico t ararlar^ on biri fesih ihbarında bulunao^ıgı toküir^e protokol
^  • -  . f » • ‘ » .!

*ijax ©oos. vo şortlarla uzsaiş oayiiır.

Eb*1$Q 11- Bu protokol üç nüsha olarak 20.11.1976 torihin^o 

^solsuoaç va birar nüshası taraflara verilmiştir.

S .B .Y .
I
iI
i

B a lo n a ı SBKÂB

CîisEcaala Savaş JDömogi Başkcnı
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I I I -  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL TIP fAKÜLTESİ 

LEPRA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 

STATÜSÜ

I . Genel Hükümler

Madde 1. İstanbul üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesine bağlı 

Lepra Araştırma ye Uygulama Merkezi adıyla bir araştırma merkezi 

kurulmuştur. ■ •-

Madde 2. Merkezin amaçları:

a) Yurdumuzun önemli bir sağlık sorunu olan Lepra Hastalı

ğının tanı, tedavi ve korunma yollarının daha iyi öğrenilmesini ve 

giderek hastalığın tamamen ortadan kaldırılmasını amaçlayan bilim

sel çalışma ve araştırmalar yapmak,

b) Tıp ve diğer sağlık bilimlerindeki öğrencilerin leprayı 

erken dönemlerinde tanıyabilen, uygun tedavi ve koruma yöntemlerini 

uygulayabilen meslek adamları olarak yetişmesini sağlayacak eğitim 

programları hazırlayıp gerçekleştirmek,

c) Belirli tıp uzmanlık dallarının eğitimi sırasında lepra 

ile ilg ili  eğitim programlarının yer almasını sağlamak,

d) Lepra ile savaşı yürütmede gereksinimi duyulan sağlık per

sonelinin y e t iş t i r i lm e s in e  katkıda bulunmak,

e) Gerek yataklı servislerde, gerek polikliniklerinde izlenen 

lepra hastalarına en yeni ve en geniş tedavi olanaklarını sağlamak,

f )  Bu hastaların zedelenmiş kişiliklerini onaracak, gerek 

kendilerinin gerek ailelerinin sosyal sorunlarını normal sosyal 

ortama paralel biçimde çözümleyecek olanakları araştırmak ve ger

çekleştirmek ,

g) Tedavi edilmiş ve edilmekte olan lepra hastalarını yeniden 

toplum yaşamına hazırlamak üzere uygun rehabilitasyon programları 

gerçekleştirmek,

h) Lepra ile ilg ili çeşitli bilim dallarının etkinlik gös
te rm e s in i sağlayacak girişimlerde bulunmak,

\ i) Lepra ile sava^. konusunda diğer akademik kurumlarla» Sağ- 

U ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile, gönüllü kuruluşlarla ve uluslar- 

|ısı örgütlerle işbirliği yapmak,

X



j) Lepra ile ilg il i  konularda ulusal ve uluslararası nite

likte kurs, seminer, konferans, kongre ve her türlü bilimsel top

lantılar düzenlemek, bunlarla ilg ili olarak Türkiye ve yabancı ül

kelerdeki kurumlarla işbirliği yapmak,

k) Her türlü araçtan yararlanarak ‘'Lepra" hakkında toplumda 

yerleşmiş yanlış bilgi ve kanıları silmeye, düzeltmeye çalışmak, 

lepra hastalığını çözülemez bir toplum sorunu olmaktan çıkararak 

gerçek niteliği ile bir sağlık sorunu olarak anlaşılmasını sağla

maya çalışmak,

1) Bu amaçlar doğrultusunda yayınlar yapmaktır.

Madde 3. Merkez, 2 . maddede saptanmış olan amaçlarına ulaşabilmek 

için aşağıdaki çalışmaları yapar:

- Amaca yönelik seminerler, kurslar, kongreler düzenler,

- Taramalar ve diğer eğitim ve araştırma çalışmaları yapar,

- Çeşitli medikal ve sosyal etkinlikler düzenler,

- Amaca yönelik dergi, broşür ve kitaplar yayınlar,

- Burslar verir 

Bağışlar kabul eder

- Medikal ve sosyal yardımlar sağlar

I I ) Merkezin organları

Madde 4 . Merkezin organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

d) Müdür

Genel Kurul

Madde 5. Genel Kurul, i-akültenin Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim 

Üyelerinin ve uzmanlarının, Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi Uz

manlarının tümü ile Mikrobiyoloji, Tropikal Hastalıklar ve Parazi

toloji, FizikTedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi, Nöroloji, Göz, En

feksiyon Hastalıkları, Radyodiagnostik, Toplum Sağlığı, Patolojik 

Anatomi Anabilim ve Bilim Dallarından birer temsilci öğretim üyesi 

veya uzmanından oluşur.

Madde 6 . Genel Kurul, her yıl Mart ayı içinde, müdürün çağrısı üze

rine ve başkanlığında toplanır.



Kadde 7 . Genel Kurulun Görevleri :

a) Müdürü, ve Yönetim Kurulu üyelerini seçmesi

b) Yönetim Kurulunun yıllık çalışma raporunu incelemek

c) Danışma Kuruluna, Yönetim Kurulunca önerilen üyeleri seçmek

d) Merkezin çalışmaları için gerekli kararları almaktır.

Yönetim Kurulu
Pörm Aİ c /cy ,'/W b /U

Madde 8 . Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından ve öğretim

%eleri ve merkez uzmanları arasından üç yıl için seçilecek merkez 

müdürü ve dört üyeden oluşur.

‘r-adde 9 . Yönetim Kurulunun Görevleri:

a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve Genel Kurulca alı- 

nah kararların yürütülmesini sağlamak "  -

b) Mevzuat gereğince Yönetim Kuruluna verilen öteki işledi

^ Ö rm e k t ir .

Madde 10. Yönetim Kurulu, müdürün çağrısı üzerine en az 2 ayda bir 

toplanır.

^ adde 11. Danışma Kurulu merkezin çalışmalarına, ör-eri ve uyanla- 
rıyia katkıda bulunan organdır.

^ d d e  12. Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) İstanbul Tıp i'akültesi eğretim üye ve yardımcıları

b) Merkez uzmanları

c) Cerrahpaşa Tıp fakültesi Dermatoloji Anabilinı Dalı öğr* 

tim üye ve yardımcıları,

d) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı temsilcisi

e) Yönetim Kurulunca belirlenecek ilgi ve katkısı olan 

diğer k işiler .

**‘sdde 13 . Danışma Kurulu her yıl en az bir kez r;:üdâr tarafınc*an 

^ptanacak bir tarihte laJcldran başkanlığında toplanır. Toplan’tl 

'ia. çoğunluk koşulu aranmaz.



Müdür ! i .—  ■-  / i (\6bı 11IY)

Kadde 14. Merkez Müdürü Genel Kurulca, Dermatoloji'Dalı Uyelerin- 

denjUç yıl için se ç ilir . Süresi dolan müdür yeniden seçilebilir.

Hadde 15. Müdür görevleri:

a) Merkezi teıasil etmek

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak 

ve kurulun başkanı olarak toplantıları yönetmek

c) Çalışma programlarını yürütmektir.

Madde 16. .Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir yardımcı 

seçer Müdür yardımcısı, Müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün 

bulunmadığı zamanlarda vekâlet eder. ___________________ ___

Yürürlük Hükmü

Madde 17. Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezinin kuruluş ve çalış

ma esaslarını belirleyen bu düzenleme, senatonun onay tarihinde 

yürürlüğe girer.

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1 . İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi bünye 

sinde kurulmuş olup, 2547 sayılı kanun uyarınca varlığı sona eren 

lepra Enstitüsünün demirbaş malları ile kayıt ve belgeleri işbu 

yönerge yürürlüğe girdiği tarihte, araştırma merkezinin çalışmala^ 

rina tahsis edilir .

Geçici Madde 2. Daha önce Lepra Enstitüsünde çalışan personel, Al 

tırma Merkezinde görevlerine devam eder. Personelin merkezde gört 

lendirilmeleriyle ilg ili  olarak genel usuller uygulanır.

Madde 3. Statünün onaylanmasından itibaren bir ay içinde Rektör 

Dekan tarafından genel kurul toplantıya çağrılır müdür ve yöneti 

kurulu üye seçimi yapılır.



Bakırköy Cüzzam hastanesi Protokolü

'-- Saglık-ve-fcoayal-Yardım Bakanlığı ile İstanbul üniversitesi Tl?

Fakültesi ve İstanbul Cüzzamla Savaş Derneği arasında aşağıdaki esas 

Vs şartlar dairesinde bir protokol düzenlenmiştir.Bu protokolde 

liâlıJc ve ^osyal Yardıca Bakanlığı(Bakanlım)İstanbul üniversitesi 

îatanbul Tıp Fakültesi(Fakülte)ve Cüzzamla Savaş Derneği de(Bernei) 

ası isimleriyle anılmıştır.

KAPSAK:

Madde 1-Bu protokolün kapsamına Bakırköy Lepra Hastanesi girmek

tedir*

A3ÎAÇ:

iicdde 2-Bakanlık,Tıp Fakültesi ve Dernek elindeki imkânlar bir 

araya getirilerek hizmeti modem konsepsiyonlara uygun 

ve bilimsel v-ukilde halka iletmek^.Fakültenin bu alandaki 

eğitim ve Öğretim çalışmalarına yardımcı olmak ve bölge

nin Lepra konusundaki ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Madde 3-BakırkÖy Ruh Sağlımı ve Hastalıkları Hastanesine ait

alan içinde bulunan dürt pavyondan ibaret hastahanenin 

ana yola ballanması iç in  Bakanlık tarafından bir güzer

gah belirlenecek bu güzergah üzerinden yolun yapımı 

imkanlar içerisinde Bakanlık,Fakülte, Demek tarafından 

müştereken sağlanacaktır.

Madde 4-hastanenin Bakanlıkça tesbit edilen genişleme al&r4 içe

risinde Bakanlık tarafından ek veya yeni hastane inşaatı 

yapılabileceği gibi,daha önce Bakanlığın muafakatı alla

mak kaydiyla Fakülte ve/veya Dernek tarafından hizmet 

için gerekli ek ve ilâve inşaatlarda yapılabilir.Bu 

hususda ayrıca özel Protokollar yapılacaktır.

Madde 5-Lepra Hastanesi Bakanlığın 1‘atcklı Tedavi Kurumları 

İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre işletilecektir, 

•^akanlık hastaneni^\başhekimİiî,ini Tıp Fakültesi Lepra Ensti- 

lsü müdürüne verecektir.Bunun dışında ihtiyaç olduğu takdirde karşı 

^Lklı görüş ve nuafakat almak kaydıyla Fakülte ve Bakanlık ilg ili  

^^çka hekim ve lîzmanlarıda görevlendirebilecektir.

S ^
"Bakanlık, uastanenin Başhekinlik yetkisini İstanbul ,J-ıp 

' Fakültesi Lepra Enstitü Müdürüne verecektir"



Bunlardan Iakülteye ait plan personelin özlük haklan ve maş

ları iakültece»bakanlığa ait personelin özlük hakları ve n.aaşlan 

Bakanlıkça karşılanacaktır.

Madde 6-Hastanenin işletmesi ile ilg il i  hizmetleri mali yıl 

sonuna kadar Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

Hastanesine yerine getirmeye devam edecektir. 1981 yı- 

, lından itibaren hizmet giderleri bütçe imkânları içeri

sinde Bakanlıkça karşılanacak fakülte ve Dernek buna 

mümkün olan katgıyı yapacaktır.

Kadde 7-Kastanenin personeli standardına uygun olarak kadro

imkânları içersinde Sağlık Bakanlığınca sağlanacaktır 
ve bunların özlük haklarını Bakanlık karşılıyaca^ ır* 

ttadde 8-Bu protokolün uygulamasından dolayı Dekanlık,! akülte 

ve Dernek arasında meydana çıkacak tüm a n l a ş m a z l ı k l a r  

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı iTe İstanbul Tıp 

Fakültesi Dekanlığının ve Derneğin yetkili kılacağı 

görevliler arasında çözümlenir.ihtilafın devamı halice  

Bakanlığın kararı kesindir.

Madde 9-Bu protokol imzası tarihinden itibaren yürürlüğe girer 

5 sene sürelidir.6 ay önce taraflardan biri i’esb. i ^ a 

rm dan  bulunmadığı takdirde protokol aynı esas ve 

larla devam eder.

;art-

^lık  ve Sosyal Yardım Bakanı 

}>rof.Dr.IseCmi Ayanoglu

İstanbul tini. T ı p . Dekanı' 

Prof.Dr. Cemalettin Öı

İstanbul .Cüz.Savaş Der.
Ge ne 1 TSekrĞ'te r i 

Prof, Dr* Türkân Saylan
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DÜZENLEMET ŞEKLİNDE 
CÜZZAMLA SAVAŞ VAKFI 

RESMİ SENEDİ

Bindokuzyüzseksenyedi Yılı  Nisan ayının 

Sekizinci Çarşamba günti 8.4*1987 ■

Ben aşağıdaki imza ve MlhUrUn vazıı TUrkiy 

Currhuriyeti Kanunlarının bahşettiği selahiyetleri 

h a iz  ben İstanbul Altıncı Noteri DR.MÜNİP TARHAN 

İstanbul* da,Sirkeci* de BliyUkpostahane caddesi Vlora 

han kat 1 deki dairemde vazife görmekte-iken yanıma 

gelenler birinin İstanbul* da#Amavutköy,Be$azgUl sol 

67 numarada mukim-olduğunu söyleyen ve ibraz ettiği 

ş i ş l i  nufus idarasinfian 4 ,4 .1986 fcarihir.fls 244628 ■ 

serî numara ile verilmiş resimLİ ve llzeri mühürlü 

rrufus hüviyet cüzdanının tetkikinden anlaşılan ve '

İs tanbul#EminönU#Nakilbent 41-16 sıralarda nufiısa ; 

kayıtlx ve 1935 tarihinde İstarSbul* da doğma Leyla 

İsmail fasih  kızı TÜRKAN SAYLAN ile Keza İstanbul' d 

Üsküdar Bağlar başı caddesi no :l daire 5 de rnukim 

olduğunu söyleyen ve ibraz ettiği sUrmene nüfus 

idaresinden 7*1.1936 tarihinde 563909 7 C Seri nuwa 

ile  verilmiş resimli nufus hUviyet cüzdanını^fce^kij 

kinden anlaşılan ve Trabzon,SUrmenefKemerl^'S*!!0» -J 

140 sıralarda nüfusa kayıtlı ve 1935 tarijkind^Sûr-J 

menede doğma Ahmet ve Fatma Kızı ÖZTEN 

ile  Keza İstarfoul* da,Üsküdar,Ayazma M .ÖpdM ,̂ *KurSn,<

^  1 ^

ak

vo Dofior!l!.î^.y|;! 
.nakden ofınmıç^Vr.' f .

>|>y, • ■ . I ■ İ ..> V İ“ V .--1_

<  €, ' \J  1  ̂ r • „ , : / •• ••

■; vs-c- ■ " • ___:__l_
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tarihinde 0e6795 s / f  m £as  21v7.1*t

nüfus hUviyet cllsfl ^  Verllnd« re£,in41

Eskişehir,Merkez Kara” 1"  tkiki"'3'!n a,1>51l!“n 'e 
kayıtlı ve 1925 L  8’81' 203 sılalarda mfusj

ve e mi no xı a~ Eskişehir1 de âoğns ŞUkrU

istaniu, , °  "  KURAMA ile Keza

n j k i m  L e p t a  H a E t a n a s l

« » & -  ^ « s m a e „  î r T iL V t r , 2 e t t l 9 i  G irssunfi1ra „ J Z*8*1983 tarihinde D01 694817

nufns hn *le Verllml5 resimli ve üzeri tnühUrlU

T l  T  C U 2 d 0 n i n l n  b i n d e n  . * . * , 1 »  v e  

a? r_ ' 6, e7''Cemllercek Eği Hah.004/1,87,40 oıralJr
da hu faça h?.yj.fci ■. 10S--, , ,
Nonfloh ır« « " ’ “ fc'-rihinde Gelibolu'da doğrıs
ı»GCu0U Ve N ıırh oh  ^x*ı ■ -
h  . ■ °§lu  MUSTAFA SÜTLAÇ.İle Kaza Istan

bul'da, 1 Levent B i r U v c T Z I ----■
I a n a r ı n ,  S itesi Tören soKak Akyıldız

lf br lT X tiT i  r m r t e  ^  0 l a u ^ u  s ö y l e y e n  v e  

a  . .  n u f “ s .  i f l a r e s i n d e n  B . 4 İ 1 9 4 9  t a r i h

L v l l t  ^ / ' 4 0 3 8 6 9  E 6 r l  " » » “  i l a  r e s i m l i  m f u s  

hüviyet cüzdanının tetic-fv-fn/? , ^

E m i n ö n U # A l e m d a r , M a k U b e ı ^  A f 6 1 1  ™ * S t a ' H

kayıtn v e  1 9 4 9  t a r i ^ T  +  ' 5 5  s ı r ^ a r d a  D u f i ) S a

a n  “ inae İzmir* da doğma Cenan ve

V  K; ! f “  klZ1 ® İ S _ i î S L S « t A N ,i l e  Keza İstanbul

ÎCTI * * * * *  ^ M a i d i A p t . 2 1 / 3
im OİÖU^ * îu söyleyen ve ibraz ettiği 

nüfusundan verilmiş 975874 seri numaralı 

^ l x s a  g re .S iv as ,D iv riğ i,2 ,93 ,28  sıralarda mfiısa

^  /  ve 1945 tarihinde doğma Kadir ve Safiye oğlı) 

—3 5^_lS#ile  Keza^ptanbul'^a, E tiler, Bele diye

V / .

ERDİNÇ,He Keza^bBtanbul*da,Etil

*orc v« Deflerll KÛflıt V ] 
rfefî nokden alınmıştır.

: ^ \ a
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sitesi B Blck 22 numarada mukim olduğunu söyleyen 
ve ibraz e fctiği Yalova nufus idaresinden 3.5,1958 

tarihinde 540492 Seri numara ile verilmiş resimli 

nufu s hUviyet cUzdanının tetkikinden anlaşılan ve 

İstanbul,Yalova,Kurtköy, 7 ,95,29 sıralarda nufusa 

kayıtlı ve 1958 tarihinde Kadıköy’ de doğma Osman 

ve Kadriye k ı z ı  AYSE YÜKSEL,ile  Keza İstanbul’ da, 

Avcılar,Ambarlı SSK 1 nolu Şeref Yapa K oop,Fevzi 
çakmak Cad.G Blok Daire 4 de makim .olduğunu söyleye 

ve ibraz ettiği taığla nufus idaresinden 13.8,1951 

tarihinde 186426 t  Seri numara ile verilmiş Resimli 

nüfus hüviyet cüzdanının tetkikinden anlaşılan ve 

*.ığla/Merk.Algı,64f 133,19 sıralarda nüfusa kayıtlı 

c l5 -L'j. vvlZ2.1i  v? 1951 tarihinde doğma Kasan ve Kele 

Kızı StJLTAN ŞENDİR, ile Keza İstanbul' da,Bakırköy, 

Sakızağacı Tayyareci'sadık sokak no: 3 /10  da nukim 

olduğunu söyleyen ve ibraz ettiği Fatih nufusundan 

verilmiş Resimli ve üzeri mühürlü nufus hUviyet cüz.'

i danımn tetkikinden anlaşılan re  t s tanbul, Fatih;

kayıtlı ve 132B tarihinde doğma Mehmet ve Necmiye 

KEMAL DİRİK ile Keza İstanbul'da,Bakırköy, 

İncirli cad.Faik Köksal sokak 2 /7  numarada makim 

£Lduğunu söyleyen ve ibraz ettiği nufusa göre Trab 

ı,£aztepei bala hane 226,3,87 sıralarda nufusa 

.tlı ve 1935 tarihinde doğma Ömer JFaİk ve Rana

ALİ YILMAZ IŞ IK Ç I . __,,ile  Keza Etiler,UluS

filesi yekfei>/eiMsilgökyiği*r apt.da mukim olduçjjmı
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söyleyen ve ibraz ettiği Çoruh nufus idaresinden 

2 .8»1938  tarihinde 095534 D Seri numara ile verilenj 

nufusa göre İs taribul,Fatih Samatya Alifaki,6,47-81 

sıralarda nufusa kayıtlı ve 1938 tarihinde doğma 

Ahmet ve Emine Oğlu TJRGUT GÖKYİĞİT ile Keza İstarta! 1 

da,Akadlar,Yoncak sokak Dilek apartmanı daire 11 de 

mukim oluğunu söyleyen ve ibraz ettiği Beşiktaş 

nufus idaresinden verilmiş Resimli ve üzeri mühürlü 

nufus hüviyet cüzdanının tetkikinden anlaşılan ve 

İstanfcul,Beşiktaş,Akadlar 003,01 ,73,296 sıralarda 
m fu s a  kayıtlı ve 1940 tarihinde doğua Enise Hakkı 

oğlu AHMET TANER GİGİN, ile Keza İstanbul'öa,Hendek 

Arribalaj Londra Asfaltı Sefaköy girişi Halkalı cadde 

uzun sokak 1 /3  numarada makim olduğunu söyleyen ve 

ibraz ettiği GalatanufuS idaresinden verilmiş resimij 

nufusa göre İstanbul,Eeyoğlu Galata Halıelli 14,60,

20 sıralarda nufusa kayıtlı ve 1940 tarihinde doğma 

Hayterhan sulliye oğlu BAYKAL SULTHAN, ile Keza 

Taksim,Ayazpaşa,Saray arkası sokak Muhterem apt.

45/10 numarada mukim olduğunu söyleyen v^ ibraz ettiği 

hüviyete göre Zonguldak,Mitatpaşa 515,2 C ,a l a r ö a  

nufusa kayıtlı ve 1930 tarihinde doğma Hayri ve Semiiıa 

Mu st a fa  ZİYA o  ĞUZ,ile  Keza Van 100 yıl Universji 

Ziraat Fakültesinde olduğunu söyleyen ve ibraz 

hüviyete göre İçel,Silifke Mukadden,005,02,43 

rda nufusa kayıtlı, ve 1943 tarihinde doğma Has£n 

ma oğlu AHMET AKYÜREK ile Keza İstaribul*da,

kim olduğunu söyleyen ve

- ./M lb

vo Değerli Köflıt 
S le tl nakden alınmıştır
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ibraz ettiği hUviyete göre Kayser i,Hasbekipci Mah,

Köy, 1 ,136 ,16  sıralarda nufusa kayıtlı ve 1942 tarih1 

de doğma Ahmet ve Nazmiye oğlu SAHİ SOY BAŞ ile Keza 

İstanbul' da,Göztepe,Çif tehavuzl ar, Sümer sokak Akbari 

Evleri 1 Blcfc; noil daire 10 da nxıkim olduğunu söyle 

yen ve ibraz ettiği hüviyete göre Ankara,Elmadağ ' 

Yenidoğan,003 ,56 ,39  sıralarda nufusa kayıtlı ve 193 

doğumlu GöğUş ve Nazife oğlu ALİ'HA.SAN ÜZER, İle kez 

İstanbul'da,Fm dıkzade,M ille t Caddesi 64 numaralı 

Feriha apartmanı D . 6 da mukim olduğunu söyleyen ve 

ibraz ettiği Denizli nufusundan 31,10*1951 tarihindi 

Astlan verilen nufusa göre İstaribul,Fatih,K.Mustafa . 

paşa,Hacıhüseyinağa, 10, 5, 3 3 ,sıralarda nufusa kayıtli 

ve 1951 tarihinde doğma Ahmet Fahir ve NUzhet kızı 

7 n KAH AY Ş £ I ;AS E PjlEY, il e Keza İs taribul1 da, Fındıkzaı 

M illet Caddesi 64 numaralı Feriha apt.D. 6 da nxıkim,]f 

^olduğunu söyleyen ve ibraz ettiği Denizlinufus idaıal 

sinden 17*3.1987 tarihinde B 442170 sıra no ile veri 

len nufusa göre İstaribul,Fatih;^hrc:nir<i>Dentr,:2.ptal 

M .Kızılelma,4 /1 *169 ,2  sıralar^. nufv>Ea k^yıtl?. vo

...** tarihinde doğna Aliyn r  . . . .  v.... r î.azıji oğil|4

AHMED F A H İR  T E Z G A H , ile  Keza İstanbul* da,Sirkeci

karşısı Bllyük Eczane sahibi olduğmu 

eden ve ihraz ettiği Akhisar nufusundan 7 .6 . 

tarihinde 196221 ç Seri numara ile verilmiş re£ 

fusa göre Manisa, Akhisar »Kethüda 44,143,586 bu  

nufusa kayıtlı ve 1341 tarihinde GUrrülcine'de dP 

İ s m a i l  o&îul N İY A Z İ  İKURTSAN

- ( j i A

If* r^ j >
vo Defler 

Wîl nakden o li

■ ■•■i
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~6~
m f * sa göre Kocaeli Adapazarı Akı

S  S ı ' J i 110 sıralarda nufusa kayıtlı ve 1928
rf AdaPa2armda doğma Seher ve Hüseyin ocjlu 

^ caı3.2^/A-6 da mukim olduğjnu beya
eden MEMDuh GEHİşm ,. . J
ile  keza Istanbul* da,Fenerbahçe,İgrip sokak Gül

apartmanı d . 24 de mjkitn olduğunu söyleyen ve ibraz 

ettiği nufusa göre İstanbul K.Köy Rasim paça başak 

5,1- 8,83 sıralarda mifusa kayıtlı ve 1940 tarihind 

doğma MEHMET Ziya ve Meliha oğlu MACİT AKIN ÖZOFLfj 

ile  Keza İ s tanbul’ da,Fenerbahçe,İgrip cokak Gül sp 

D , 24 de makim olâjğunu söyleyen ve ibraz ettiği 

nufusa gore İst.K.Köy Rasimpaşa 9,19,18,21,1943 
sıralarda nufusa kayıtlı ve 1956 tarihinde doğma 

Burhan Cahit ve Reyhan oğlu MEHMET KAMtl» Ö20FLU 

ile  Keza İstanbul» öa,Gümüşsüyü Selime hatun cami 

sök ak no: 44 öe bulunan ve İbraz ettiği hüviyete gö. 

İstanbul,Bakırköy Yeşilköy P-evketiye 33,7/76 sıra 

larda nufusa kayıtlı ve 1930 tarihinde doğna Hehnte 

Sadettin ve Ayşe Hayriye oğlu HAHZA İZZET İHRS, il? 

keza İ e tanbul,Bahçelievler,İsmail ttamık sokak Uğur 

•• ı ' * ' ~r,:- ■ röyleyen v e ibraz

! * - ...... -  W —  : . r ? V n  ^ ^ 3 3  r ş re  u t * ’
~ nufusa kayıtlı ve 19:

doğumlu Hüseyin ve Kamileden olma^GİİNHAH ÇOLj ^ o M .  

(ÖKTEM) ile  Keza İs tanbul’ da,Lepra hastahanesi bak: 

koy adresinde bulunan ve ibrazettiği nufusa göre 

Aydm,Merkez Yeni Mah.2,17,16 sıralarda nu fes a kay: 

1954 öoğıjnjlu Kemal ye Necla oğlu MEHMET C3M HAT Ü* 

|4ço^Etiler,Ulusyolu dostlar sitesi 2 Blok 21 noda 

ibraz ettiği nufusa göre Eskişehir Merkez 

v 21 ,125 ,100 sıralarda nufusa kayıtlı 192*. 

S^ £1'Ye °9 1M TttoAN ALANKAYA İl«

. i r
t'm lu

" d '

*'Qtç vo Deflorll Kûflıl 
nakden o lınm ıç iır..

■ i:
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keza İstanbul» da,Barbaros Bulvarı Çevre apt.no:5 i 

de makim ve ibraz ettiği nufusa göre Erzinca 

Yağmjrdere 73#26 sıralarda nufusa kayıtlı ve 1932 

doğumlu Osman Nuri ve Saime oğlu HACI ALİ AKIN 

le Keza İstanbul' da,Arnavu tköy,Kur^çeşme cad.13 

numarada nukim oldu^nu söyleyen ve ibraz ettiği 

nufus gör_ Beyoğlu Tahsin şehit mjhtar imam sokak

2 3 2 ,10 ,41  sıralarda nufusa kayıtlı ve 1906 tarihi 

dogma Naim ve Ayşe K ı z ı  İFFET P im  ile Keza İstanbu 

öy 1 Kısım F-26 Blok D . 8 numarada mukim ve 

ibraz ettiği Bakırköy nufus idaresinden 26.9.1984 

tarihinde verilen nufusa göre Sakarya,Hendek Karade 

0 4 2 ,0 2 ,2 6 ,5 1  sıralarda nufusa kayıtlı ve 1925 

tarihinde doğma Ömer ve Fatma oğlu R5CEP ALİ YEŞİL 

Bana müracaatla düzenleme şeklinde bir Vakıf senedi 

nin tanzim ve tasdikini istediler.Kendilerinin 

kanini ehliyetleri haiz olduklarını anladım ve

‘ r* ̂  -  1 1 1  1 n r  vo
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B Ö L U M~ I  

KURULUŞ VE AMAÇ »

HADDE 1- CUzzam hastalığının yurt dlizeyinde tamamen 

ortadan kaldırılması, tedavi edilmiş ve edilmekte oljkn 

hastaların sosyal,iktisadi ve ruhsal problemlerinin 

tc rA u rm  kazandırılması ve imkan nisbetj 

da diğer sakatların da sorunlarına eğilme doğrultu

sunda çalışmalar yapmak amacıyla "Clizzamla Savaş 

Vakfı” Kurulmuştur.

Clizzamla Savaş Vakfı» n m  Merkezi İSTANBUL

Arnavutköy BeyazgUl sokak no :67 dir*
t

Clizzamla Savaş Vakfı,aşağıdaki maddelerde 

"VAKIF" kısa adıyla anılacaktır.

ÇALIŞMA KONULARI »

MADDE 2- Vakıf Yukarıda belirtilen amacını gerçekle! 

tirmek için aşağıda gösterilen çalışmaları yapacakt;

a—) Yurt çapında CUzzara taraması yapılabil* 

nıesi için gerekli girişimlerde bulunun 

\ \ J \  k") Cüzzam hastalığı konusunda halki/hekim|e

aydınlatır,

c-) CUzzam tedavisinde kullanılan yeni" 

ilaçları temin ve hastalara Ücretsiz dağıtır,

ö-) CUzzam hastalığı hakkında bilimsel 

Araştırmaları slirdllrUr ve bu neden için gereken arat 

sağlar,

CUzzamlılarm sosyal ve tıbbi sorunlar| 

ik iç in  gerekli girişimlerde b u lu n u r , 

Ciizzamlılarm Ekonomik s o r u n la r ı n ı  çözjj 

ar,ailelerinin kalkınmasın

Horç ve Deöerll Köö’l 

bedeli nakdon ai.nmışlır.
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çocuklarının eğitilmesine yardlmcı ^

?-> CUzzam baramasi lçin gsreken sağuk 

ekiplerini kurar .eg itir , taramayı planlar, s o k a r ı

değerlendirir, tesbit eâ n on , ,edilen vakaları uygun merkez-

lera sevkeder.bu işler  i çin fllSer resml ve 6lel

sağlık kuruluşlarından yardı* ister,veya onlarla

işbirllğinegeçebilir.

 ̂ zzartl konjsunda hekimleri,Tın talebele-j

r in i  ve halkı eğitmek Üzere kurslar,yerli ve yabânJ

u z rn 3 .n lanrx ösLVG t GÖGirp'k1 ^ r T » _reK seminerler,konferanslar

öüzenler,bilim sel k o n a r ^ o r  ,« ^kongreler ve cüzzam haftası yapa

ı ) Clizzamla i l g i n  broşürler,afişler hazırlij

çeşitli haber organlarıyle yayınlar yapar,dergi ve

kitaplar basar,cüzzamla ve ilg ili bilimsel çalışmal

_steki_r,u^m anlar yetiştirir,yurt içi ve yurd dışij

burslar verir* 1

j ) CUzzam lılarm  her tUrlli sosyal ve tıbbi

rr
f /

TT'.^rkez-' ,  ,
â a l la r u ^ .  . ' ?* - ’-da çe

her k o n u d a  t e d a v i l e r i n i  * ~ ............... c ü z z £ . -^ _ .a
d o ğ u n u P r o t * *  « s a 9 İ a r  ( g ö z ,  d iş , k u la k , b u r u n  

l e ş t i r i r ,  * / a r a b a  v b . U r e t i m i n i  g e r ç |

* - )  K ö r  v e  s a v a .  „
3 u z u r  e v l e r i  k u r a r  ^ U z z a m l ı l a r  i ç i n  clizzam

ö n ü ş t U r U lm e s i  i T  01(2 ^  k u r u l u ş l a r ı n  b u  ş e k le
,  » ^  n  r e c r n i  yoldan girişim lerde b u lu ** ;

hastahnno DeVletin cüzzamlılara taîiİis' telefçe 

stahane ve «apanaerleri ySnetir
konsül tan hekim ol 

fihdaip /eöer.

✓ /)

txlır,Dİ§®|

fr ; t« Defleri! Kö{ 
r?t nakden olınmıştır.
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m-) Cüzzamlılann resmi kuruluşlarla olan 

ilişkilerinde aile kurumlarmda, çocuk yetiştirmele 

de; ortaya çıkacak sorunİârindâ ye & İ 1İ*'olarak* yazış 

malar yapabilir, gerekli Üniteler,' (0^ 1 ,kreşİŞosyâl/ 

bUrolar ) ku rar, yöne t ir . ; * "■ / ' i  "■

"l . n-) Vakıf ,CUzzamİılârın Ekonomik' sorunların

çözUmlemek için iş sahaları'açar, onları açık fişlere

ysrlsştirrr.c-jr. J.çln Sosyal komitalar kurarak resmili] 

yo ÖS2İ kuruluşlardan yardım sağlamaya ç a lışır ,'^v«

'-:c o-) •.Vakıf, yaj^lalailecek' ârsa:<ve para’bağiş-? 

lariyle* ve ̂ .devletin katkıseyie ve^vakfâ V ğelir^sâala- 

mak .amacıyla rehabilitasyon Uniteleri.Atölye;.veya

Ö-) Gerekirse', ayriı- yerle'rdet.veya;'yer';şâtın 

almak Lojmanlar,aşevleri,Kooperatifler kurar,Bu ku^ 

luşları doğrudan doğruya veya komiteler kurarak yön<; 

t ir  veya hariçten yöneticiler tayin eder*;

y  . p-) Vakx£,Cüzzamİı hastalar için yukarıda

belirtilen  tüm çalışmalardan imkan elverdiğinde diçH 

sakatların da yararlanmasını sağlar,ve kurulüşlarin: 

onlara da açar,sakatların her tUrlU sorunlarına eğl 

b i l ir ,

r-) CUzzam korusunda özveriyle çalışan ve 

çeşitli şekilde katkıda bulunan kişilerş^^r£,,ödtli, 

prim ,fazla mesai lojman ve diğçr sosya 

s

I •,

:i'jk(:or» ul.r.-nıştır.

V' |\Ma i j# , l\l r

/ti İ  % V; 'i
/



Türkiye Cumhuriyeti
Y. No.

ALTINCI

n o t e r !  

j,Miinip Tarhan

Hfcl, Büyük Postane 
ijtısı, Vlora Han K. 1

152241 65-526 64 03 
!0 11

AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRME t

MADDE 3- V akıf, amaçlarını gerçekleştirmek Üzere,

a) Uye alabilir,

b) Tesis, işletmeler, döner sermaye ve şirke 

kurabilir»

c) Her tllrlU sözleşme ve hukuksal tasarruf

lar  yapabilir, j
.  j 

ç) Amacına uygun olarak borç alıp verebilij

d) T .c .Vakıflar  Genel MUdUrlUğUnlin önceden 

izn in i almak şartıyle taşınmaz mallar alır ve satar 

Bunlar Üzerinde her türlü hakları kurar yada kaldır,

e) Her türlü bağış,malvasiyeti ya da mansuj 

mirasçı sıfatıyle ölüme bağlı tasarruf ve yardımı ! 

kabul eder*

f) Amacına uygun olarak her türlü inşaatı 

yapabilir*

g) Eğitsel çalışmalar yapar ve eğitim 

-faaliyetlerine katkıda bulunur*

h) Yurt içinden ve gerekli yasal izinleri 

e.lmrvk koşuluyla -ırı i t* **, r3-» r  i r< ' t n  V  rnı i -î V  "'“m  T. n  ^  f

ı) Benzer smacla îtîjc rü.rTr "r”

rle kur»-' . ....

de bulunur.

B Ö L  l) M - I I

ORGANLAR,GENEL KURUL,YÖNETİM KURULU 
VE DENETLEME KURULU

ORGANLAR

DE 4— Vakfın Organları Aşağıda gös^ri-lmişti’fc*

a) Genel Kurul ... . ,
b) Yönetim Kurulu ( £ ~ ( \v..v J *-lî
c) Denetleme Kurulu r. *1* ̂  . ■■ j l

GENEL KURUL * 4 N s 0 &

5- Vakfın Genel

uç ve DcflorU Kftğıt 
JeÜ nakden otınmıçtır.

■ u ,K u ru cu la r İ'- îr fü & s ^ f

w  *
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Vakıf Yönetim kurulunun,vakfın çalışma koı 

larında hizmet etmiş ya öa çaba harcamış olanlar 

arasından etkin çalışmalar yapacağı inancıyla ve 

oybirliğiyle seçtiği gerçek ve tüzel kişiler bUtçe 

de belirtilen giriş ödentisini ödemek kaydı ile üye 

olarak vakıf çalışmalarına katılırlar,Zorunlu nedenle 

durununda üyenin vakıfdan ayrılmasına vakıf yönetiıt 

kurulu karar verir,

GENEL KURUL TOPLANTI KURALLARI t

MADDE 6- Genel kurul,Yönet'im kum lu ’ fiun,k2.rarı Uze-j 

rine her yıl olağan olarak Şubat ayında toplanır,Genej 

kurul toplantısının günü,saati ve yeri ile gUndemi

en az onbeş _ çün . önce^GenelJ^rııl^ Uyelerine~'ve~lîynck
........ ....  ■' ’ 1 il

vSlcfı tef t:işe_jgörevll makamabildirilir.

Olağan Yıllık  Genel kurul,Üyelerinin yarıdarj 

b ir  fazlasının katılmasıyle çalışmalarına başlar,

İlk  Toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı tak- 

bir  haft?> 'n 6 r:rir’İLkTncI~TfcpXsJTtı...vapı 1 ır ve 

I , vtS*-.r*Tr r - * rar'.ın?3*.«xz\n hasır bulunan .Üvel.erle Gen̂ jl

n ı
e r

Genel kurul toplantısını Vakıf Başkanı yada 

yardımcısı açarve açık oyla toplantı Başkanlık Diva 

için bir Başkan,bir Başkan Yakdımcısı ve bir Sekreti 

seçilir  .Genel kurul* da gündemdeki Maöâele^-^röîtişUlllr. 

Ancak,Hazır bulunan üyelerin en az onda 

dan görüşülmesi istenilen maddelerin g^nâen^^omlnîisa 

zorunlu dur.Genel Kurul1 da, karar yeter s ^ ^ i i :,öSnel^j / 

kuMjl'ş. katılanların^saît çoğunluğudur. '- ..tV n £ \ \ J>

' t r t  t# Defleri! Köflıt 
►M nokden alınmıştır
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OLAĞANÜSTÜ GEteL KURlIL »

MADDE 7- Olağanüstü Genel kurul aşağıdaki hallerde 

Yönetim kurulu. tarafından en geg b ir  ay içinde 

toplantıya çağırılır,1 ' :r ■.̂ ı

a) Genel kurul Üyelerinin beşte birinin ayr! 

.*>«, için  Yönetim Kurulu*na yazılı flilekçeleri;iie

V) Yönetin kurallı*ıran salt çoğunlukla alaca 
karar ile , ı/:.-1-- 1

c) Denetleme kumlu» nun Vakıf hesapları il? 

g i l i  olarak göreceği-gerek üzerine oybirliğiyle} } 

alacağı karar ile  Olağanüstü Kurul toplantısı"'yİİiJ.

lağan tcplantıla^aki koşullara uyularak yapılır' 

ye sadece ., toplantıya; neden olari konu üzerinde görüJ 

; çülüp karar 'âlıriir,.^ ^ ''^ : .< ^  V ~ M 7
■ ■' ^-C ,î- v V'/.-'-r":"’ ;' ■‘ '■f-'t!

jgNEL KURUL_GQREv' Vs  YEIKİLERt %••;■ i-:.-

8- Genel kurul'un görev ve yetkileri aşağıda

?gösterilmiştir.

a) Vakfın amaç ve koruları ile  Yönetim kunj 

lu 'nun ,istekleri hakkında karar almak, - T
b) Gelecek mali dönem çalışma programını," 

plasman plânını ve bütçesini görüşmek* ve onaylamak

c) Geçen mali dönem çalışma raporu,Bilanço

ve gelir-gider cetveli ile denetleme raporunu'ihce-1

lemek,görüşmek ve Yönetim Kurulu*nun aklanması hak. 
kında karar almak,

ç) Vakıf Yönetim kurulu ve Denetl^’mê iîîLtlıı 

asıl ve yedek üyelerini sekmek,

I d) senet değişiklik önerileri İİe\oJaW^m 

1̂1V  G h^Jcı nd^karar almak',* s

'Q . 4 4 te*

&

\

V8 Doöorll KööH 
iiokdon. olınmıçtır. V.1. ' r
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r *

e) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları hakkım 

gereken her türlü kararı almak,

f) Benzer amaçla kurulmjş diğer vakıf ve 

D e rnekle rle, Fakliltelerle,Eakanlıklar 1 a ve diğer 

kuruluşlarla işbirliği kararları almak,

g) Vakfın dağılmasına ve varlığının dağıtımı

na karar vermek,

YÖNETİM KURULU :

MAT'DS S- Yöne tini kurulu Cer.sl kurul tarafından Gene!. 

Kurul üyeleri arasından gizli oyla seçilen Yedi Asi3 

ve Yedi Yedek üyeden oluşur.

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi Uç 

yıldır .Her yıl,Yöne tim kurulu asil ve yedek üyeleri

nin üçte b ir i yeniden seçilir.

Süresi bitmiş üyelerin yeniden seçilmesi de 

mümkündür.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI KURALLARI j 

i:ADDE 10” * ütü t.lı.ı nu'-Liiu en a- £j Cı i,ir hectoplanır,

özürlü olsa dahi bir yıl içinde altı toplantıda bulu 

mayan üye Yönetim kurulundan çekilmiş sayılır ve ye 

ne aynı Genel kurulda seçilen Yedeklerden en çok oy 

almış olanı çağrılır.

Toplantı ve karar yeter sayısı Yönetim kurul; 

Uye tam Bayisinin salt çoğunluğudur.GUndejp*E^se 

ması ve toplantıya çağrı Vakıf Başkanınca*yapıjir»
il -v fir

görev eolUmü i 1;;:: i
— — ~  I ■ I p i l  ■■■ I f-> n  < < .

MADDXİ11- Yönetim kurulu ilk Toplantısında'giî 

b it  akıf .B aşk am d ir  Başkan Yardımcısı,bir,

3 i-

Vo Dcjjorll KÖÖ»t 
' 'ı f i i l  nokden alınmıştır.
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pa

Sfî^reter ve biıSayman ile Rehabilitasyon,Eğitim# 

Sağlık ve Sosyal çalışmalar raportörleri seçilir

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ ;

MADDE 12-Yönetim kurulu Vakfın Yürütücü organı olurjj 

görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir,

a) Vakıf amaç ve koralarını 3,Madde uyarın 

gerçekleştirmek,Genel kurul kararlarını uygulamak v| 

tfakfı temsil etmek,

fc) Senet hükümleri uysrıncs verilen görev 

ve yetkileri yerine getirmek,

c) Yıllık  Çalışma Programı,Plasman planı 

ve bütçeyi hazırlamak,

ç) Yıllık  çalışma:raporu»bilanço ve gelir 

gider cetvelini düzenlermk,

â) Vakıf üyelerini seçmek ve zorunlu neden-J- 

lerle üyelikten ayırmak,

^  Ve:- \ } - \  - i  \

/<

Uı-i !l
v e

j . s x ı r . o  t e n  v e r i r c e ,

£) Amaç ve Çalışma konularına ilişkin komi 

teler kurmak,çalışma yöntem ve kurallarını saptamak 

^/regporları hakkında karar vermek,

g) Yurt içinden ve öışmâan y a s ^ s ^ ^ Ö ^ k "  

meliklere uygun olarak bağış kabul etmek* Jl”“-
ı ‘ 

l ' T
h) Vakfın flöner eermayesinifŞi^^ı 

ünetimiji yapti^ınak, ''. a

N h l ü Y '

"V ve Defleri! Köflıt 
nakden alınmıştır.
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i) Benzer amaçla kurulmuş diğer vakıf ve 

Derneklerle,Fakültelerle Bakanlıklarla ve diğer 

kuruluşlarla işbirliği kararları almak,

DENETLEME KURULU :

MADDE 13- Denetleme kurulu/Genel kurul tarafından 

liç yıl için seçilen Uç asil ve Uç yedek Üyeden oluşj

i 'İt i  Büyük Postano 
[ 'tnr. Vlora Han K . 1

t t E  41 £5-526j>4 03 

j 52o/l I

^ r,

Kurul ilk toplantısında bir Başkan,Bir RaportöJ 

e e çer .Denetleme kurulu en az Uç ayda bir kez toplankr 

Toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur.

DENETLEME KORULU GÖREV VS YETKİLERİ i 

MADDE 14— Denetleme kurulu'nun görev ve yetkileri 

aşağıda gösterilmiştir. |

a) Her Uç ayda bir defterler vo resmi belgel 

Üzerinde yapılacöjc incelemeler sonıcu, d’dzenleyecekl 

raporları Yönetim kuruluna vermek,

b) Her yıl sonu bilanço ve gelİ3>gider cetve' 

ler i Üzerinde yapılacak incelemeler somcu dUzenle-

’. r
br

C - ------ T-<1----  v

, İJ J-jL it lü- -i w.görüşlerini Geuej. İu ü u j . a

ç) Gerektiğinde Genel kurul’u olağanUstU topjj 

lantıya çağırmak.,

ÜCRETSİZ ÇALIŞMA. t

MADDE 15- Yönetim ve Denetleme kurullarındaaörev. 

alanlar, çalışmaları kar§ıl-ıöı her^ hangi b£x Udîrefe . 

alşrfi^zlar, J

/ j  A ü -  p -’M

I ̂  Dçjjoıll Kûfltt 
luMen olmmıştır.

\
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520 1/ 66

\  S.

*  ^

MADDE 16- Vakfın hesap dönemi,1 Ocak' ta başlar ve 

31 .Aralık' ta sona erer.Yen i yıl bütçesinin Şubat 

ayında onaylanmasına kadar 1 °cak' tan itibaren yapı-f, 

lacak gider ve ödemeler,bir önceki onaylanmış bütçe 

de belirtilen  ödenekleri aşamaz.

VAKFIN VARLIĞI t

MADDE 17- Vakfın Mal Varliğı 3 5 .6 0 8 ,1 7 2 (OTUZBEŞ 

Mİ LYO NALTIYÜ ZSEKİZBİ NYU ZYETMİŞİK İ) L İradır .Vakfın 

Mal varlığı hiçbir biçiınde amacı dışı konulara 

ayrılamam vg  harcanamaz.

Vakıf Resmi Senedinde "Vakıf Yönetimi; Yıl 

içinde elde ettiği brüt gelirlerin % 5‘ ini Yönetim 

ve idame masrafları ile ihtiyatlara ,% 1 5 'ini vakıf 

Malvarlığını artıracak yatırımlara,kalanını (% 80)

ILse,Vakıf f'.rp .̂çlarına sar-2 va j..££orv nlucur.

... . . 1 -ılır,,

SIRA NOîMALZEMENİN CİNSİ t MİKTARI » FİATI

1 Cerrahi Set kutusu 1 Adet 109.005,
(Sehne ng tripper-W .L irik.)

2 Stripper muhtelif boy. 4 Adet 66.417,

3 Lup. (Gözlük)Çantalı 1 Adet 65.910.

4 Laringoskop 1 Adet 38.025.

2 7 9 .3 5 7  . J

l

: vo Doö;Srî) Kâflıt 
nakden oîtnmıçtır.
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Sıra no: Malzemenin Cinsi : Miktarı : F ia t ı
5 Stile-  1 Adet
6 (Tendon Taşıyıcı) Homos ta t Pens 2 Adet
7 . D iş li  hemostat 1 Adet
8 (D işli tendon) Çekici)hemostad

Eğri - 1 
Düz - 1 2 Adet

Tendon tesbit iğnesi 2 Adet

ftecl, Büyük Postane 
L-tySi, Vlora Han K. 1

1:522 41 55-526 64J03 

520 71^£6.

1.089.036,

10
1112
13
14
15
16
17
18

19
20 
21

Cerrahi Makas-Muhtelif 
Küçük hemos ta t, (Dişi i)
7. U çük h c :r.c r: t t  (D i  _

Bisturi Sapı-(No.3) 
Portegaie-(Sarı saplı) 
Penset>-1 (Sarı Saplı)
D işli  Penset 
Muhtelif ekartörler 
Çengel ekartörler (çift 
ağızlı ) 4
Keskin uçlu çengel ekartör3 
Klint uçlu çengel ekartör 2 
Cerrahi set kutusu (Madeni)

Adet 
Ade t 
A de t 
Ade t 
Adet 
Adet 
Ade t 
Ade t

Ade t 
Ade t 
Adet

1.684.761.-

22 Perforatör başı ve anahtarı 
( jacobs-Chuck) 1 Adet

23 Perforatör uçları-Muhtelif 4 Adet
24 Madeni çekiç 3 Ade.t
25 Elavatör-Muhtelif 7 Adet
26 KeSki-Muhtelif 8 Adet
27 Pens Kopan-Küçük 1 Adet
28 Pens kopar»-Sivri uçlu 1 Adet
29 Kemik Fiksatör pensi 1 Adet
30 Tel Kesme pensi(Sarı saplı) 1 Adet
31 Tendon tesbit pensi-ince uçlu) 1 Adet
32 tcçiadc törpU 1 Adet
33 Ç ift  taraflı küret 1 Adet
34 Sivri uçlu kemik delicisi no: 28 1 Adet
35 Alavatör-İki uçlu 1 Adet
36 Keski-(10-5140) no«ytı^fa^lak uçlu 1 Adet

2yl63;369.~

1
'S r İM
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37 Kuru hava strilisatcrU 
(Heraeus KT 500)

38 Mennen Great Batchi 
Defiblrilatör 916/A

1 Aâet 

1 Adet
112.450.-J

138.350,-

39 Aspiratör S .A .M .20
220 V . 50 H z . (İngiliz Malı)

1 Adet
119.050.-

40 Binokuler Mikroskop 
Lavobal 2

2 Adet
270.000.-

41 Seyyar Ameliyat lambası 
VîarJLmeks (Polonya malı)

1 Aâet
47.800;-

42 Saccap Marka-Narkoz cihası 
(İngiliz  Malı)

1 Adet
397.200.-

43 Karime:* - B .990
24 Vat 35 vîatt 5000 Lu:c 
Tava 13-7» 1 i y a t L eri c a ı

1 Adet

346.724.-*

44 Burdick Marka Elettrocardi- 
ogram 1 Adet 228.500.-

45 Medexport Otoklav 
(Rus Malı)

1 Adet 310.000.-

46 K?.rircx (Polonya) Marka. 
0p-600 Universâl ameliyat

1 Adet 
masası 357.425.-

47 Konple,Aydınlatılmış 
Göz rnıayene ekipmanı

1 Aâet
1 .236.615.-

48 Komple UçlU lens seti 
232 a d e t  Lens)

1 Adet
948.090.]

49 UnJ.yeı. cai uy i.: lj. . . \j .  .  W  J  -

j
T 07.ççoj

5ü İ.ÖCİnOüiCCp
51 Otomatik Autofar 2 

Obtalmaokop komplo

52 Reine Retinaskop 
3 ,5  V -HSR 2

i  <- *  * *

1 Adet 

1 Adet

337.155. 

279.864.-j
53 220 V .3 f5 V Reine taşıyıcı masal Adet 91.260.-
54 Focimeter Komple 1 Adet İV006.395.*;
55 Ekzopraimetre 1 Adet 207.870. 
SÇ^sressimetre ______ 1 Adet 164.775.-jJ

mandal /  . \1 Adet 24.336.-j

; ftorç vo Defler!! KÖö'l 
nakden alınmıştır.
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58 Ishihara Colorır chants 1 Adet 76*050.-
59 Asferical Loupe 20D 1 Adet 62,868.-
60 Oftalmatik dinamometre 1 Adet 175.929.-
61 Javal/Schiotz 1 Adet 2•007.720,-

Ob talmotne tire
62 Dioptrik 1 Adet 556.179.-
63 Bictnikroskop 1 Adet 6.000.000.-
64 Bilgisayar 1 Adet 3.880.000.-
65 Yazıcısı 1 Adet 725.000.-
66 Muhtelif Disketler 1 Adet 60.000.-
67 Kansai Dikiş Makinası 1 Adet ı ;070.ooo.-
68 Brother Marka Dikiş

Makinası 1 Adet 940i000.-
69 Juki Marka Dikiş maki-

nası 8 Adet 2 . 200.000.-
70 Gaya mekinası 1 Adet 26.500.-
71 Kısaköllu eskici makinasıl Adet 16.000.-
72 .Fotokopi Gestetnar marka 1 Adet 5.000,000.-
73 Diğer Parça ve Makina

Motorları 500,000.-

Â ' 35o608.172«-

 ̂r *.

fW (~s -  \ s
I Piî : i • 1 ı .

•VAKIF GELİRLERİ t

HADDE 18-.Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir, ; 

a) Plasman Planı gelirleri,

! \ 7,-rîrr. nyga© vs <sn az yüftâe 8 0 'i 903 sâyılj 

ı j garrMnce Genel , vö Katma b’İÜ;

idarelere ... ’ •

reiı bağışlar, •

c) Yurt içi ve dışından yapılan Bağış'Ve 

yardımlar, ' . İ

S /'■ Â ■:
d) İ şletmelerin gelirleri, II r : 

e; uıgeı v 1 ^ V V i aWv(¥i

f,,Horç ,vo Değerli Köflıt  ̂ ' 

£ibed«II nakden alınmıştır.
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A

MALİ UYGULAMA. :

MADDE 19- Vakfın,hiç bir biçimde,kâr amacı olmayıp 

safi gelirinin en az yüzde 80' i amaca uygun genel v 

katma bütçeli idarelerin görevleri ve bütçeleri içiı 

de kalan hizmetlere benzer hizmetler için harcanır.1

Vakfın gelir kaynaklarının elverişliliği oranı.ıâa 

amaç ve konular sıraya konularak uygılama yapılır* | . 

Vakfın çalışma konularının gerçekleştirilmesi,senette 

yapılan hizmet ve çalışmalar için hazırlanacak yönet

melik hUkümleri doğrultusunda yürütülür.

Vakıf kurulacak eğitim tesislerinde en az % 10 kapa

site yetenekli ancak maddi imkandan yoksun öğrencili 

A| r e , sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kap| 

^  ' ^sitesinin en az % 10 unun maddi imkanı olmayan hast| 

lara tahsis edilecektir»

YEDEK AKÇE t
MADDE 20- Bir Bilardo devresinde, vakıf donlarının 

^Plasmanı ile vakfa bağlı bütün kuruluşlardan elâe 

edilen net gelirden,903 sayılı kanun gereğince öden 

ge-aV.-̂ n teftiş ve derktim giderlerine katılma I 

• T s a  başkaca öde^-mesi gereken yönetim giâ 

leri düşüldükten sonra kaj-^n miktardan yüzde 10*u 

edek akçe olarak ayrılır.

Vakfın Yıllık  giderleri,Yöne  tim g id e r le r in i  v 

vakfa bağlı kuruluşların zararlarını karşılamıyacak^ 

durumda olursa gereken harcama Yönetim kurulu karar 

la Yedek akçe hesabından yapılabilir.

Vakfın Resmdn kuruluşundan sonraki 10.Genel ku^raiu^ 

toplanan yedek akçenin yeterli olup olmadıforhususu 

görlişlUUr.Yedek akçenin yeterli olduğuna karar/^e'rd 

se yedek akçe ayrılması durdurulur.Yedek YJ
l i  olmadığına karar verilmesi halinde yedett^k'çe-, a: 

may^7 devam edilir  «Ondan sonraki her beş yıl

*
il ku vfJlS ıs tekrar . m ı

Ho,rC vo Defleri! Kûğıl
nakden olınmıştır.

.  İ i l 0  

L fg k ı
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PLASMAN PLANI

MADDE 21- Vakfın varlığına ek olarak bağışlanan 

paralarla ,yıllık  net gelirden ayrılan yedek akçeler 

gelecekteki projeler için toplanan bağışlar ile 

süre harcanamıyacağı öngörülen gelir fazlası,vakfa 

en emin ve en yüksekgeliri sağlayacak biçimde g ü n ü n  

ekonomik şartlarına göre yönetim kurulu kararı ü e 

nemalandırılır.

VAKIF MALLARINDA DEĞİŞİKLİK î

MADDE 22— Vakıf amacının ç; ir çek i eş tir ilTr.es ine ayrıl| 

mış olup vakfetme,bağışlama ve satın alma yolu ü- 

kazanılmış bulunan taşınmaz malları ekonomik öeğişM 

ve rantabilitresini büyük ölçüde ve devamlı olarak | 

yitirme durun\ına. düşerlerse,Genel kurul kararı ü e 

9 0 3  Sayılı Kanundaki yöntem ve ilkeler i ç e r i s i n d e  

satılabilirler.Yukarıdaki madde kapsamına girmeyen j 

taşınmaz mallar ile hisse senedi ve tahviller Yönet: 

-Kurulu kararıyle Paraya çevrilebilirler. j
^  Ö  T  \\ M  _  , . y

i '" '-  ” - - ...... .......

DAĞITMA VE DAĞITMA KURriLU t ,

MADDE 23 - Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşı 

l ir  ve Vakıf Genel kurulunda Vakfın amacının ve çal 

ma konularının gerçekleştirilmesinin olanaksız hale 

gelfliği kanısına varılırsa,'Yönetim Kurulu* h^V ye^P  

Mahûçemeye başvurarak durunun tescil ini .isteme gÖreV 

Mahkeme A^steğiT'lcâttal ederek dutunu fr;tescil:

/  1  \  s f 'I.Ta .-V '

'  /

. ^  ye DegerU Köö't 
«W n0Kdcn nlınını̂ ır
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PLASMAN PLANI :

MADDE 21- Vakfın varlığ ına ek olarak bağışlanan 
p a ra la r la ,y ıllık  net gelirden ayrılan yedek akçeler! 
gelecekteki p ro je ler için  toplanan bağışlar ile  uzu 
süre harcanamıyacağı öngörülen ge lir fazlası.vakfa ! 
en emin ve en yüksekgeliri sağlayacak biçimde gUntin; 

ekonomik şartlarına göre y ö n e t i m  kurulu k a r a r ı  ile  
nemalanâırılır.

VAKIF MALLARINDA P E G İ S İ K T .jy

madde 22-  Vakıf anacının «ü rç .-n .jü rU sM İM . ayrU  
mış olup vakfetme,bağışlama ve satın alma yolu ile

mkazanılmış bulunan taşınmaz malları ekonomik değiş 
ve ran tabii i  tres in i bllyUk ölgUde ve devamlı olarak 
yitirme durununa öUşerlerse,Genel kurul kararı ile  
9C3 sa y ılı Kanundaki yöntem ve ilkeler içerisinde 
satılab ilirler.Yukarıdak l madde kapsamına girmeyen
taşınmaz mallar ile  hiss® . ,,,  ̂v .. .senedi ve tahviller Yonst

-Kurulu Kararıyle Paraya Ç evrileb ilir le r.

O t» m

DAĞITMA VS DAĞITMA Krm̂ rT.rr T
MADDE 23 — Vakfın âevamınfl» , v. Sllinaa yarar olmayacağı anlaşıp
l i r  ve Vakıf Genel kurulunda Vakfın amacının ve çal] 
ma konularının gerçekleştirilmesinin olanaksız hale 
geld iği kanısına v a r ı l ırsa ,Y8l,etlm Kurulu1 nâİyetkil: 
Mahkemeye başvurarak duru^n tescilini/stenje görev.

J)' / i/7 v M 0 ^

. im
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İSTANBUL LEPRA H A STA N ESİ YA Y IM  VE B İLD İR İLER İ



12. 1989'da ÜNİTEMİZCE YAPILAN LEPRA İLE İLGİLİ YAYINLAR

1. Mat.C.,  Çakıner,Y .:  R i fampis in le  kombine Lepra  tedavisi  s ırasında g e l i ş e n  
Flu-l ike sendromlu bir olgu, Deri  Hast. Frengi Arş. 23:1, 1989.

2. Özkan,T.,  Yüksel ,A .:  İstanbul Lepra  Hastanesinde yatan hastaların y a t ı ş  n e 
denleri v e  yatış  süreleri açısından değerlendiri lmesi, Lepra  Mecm,  20, 5-10, 
1989.

3. Özkan,T., Karaoğuz .A .:  Leprada Ayak Başparmağındaki Pen çe le şm e  D e f o r -  
mitesinin Düze l t i lmes i  ve  kronik plantar ülserlerin önlenmesinde yen i  b ir  
cerrahi yaklaşım, Lepra  Mec.,  20, 133-143, 1989.

4. özarmağan,G . ,  Hasanoğlu.Ö., Yeğenoğlu ,Y .,  Saylan,T.: Leprada İm m u n o g lo -  
bulinler, XII.Ulusal Dermat .  kongresi Yayın ı  291-294, 1989.

5. Saylan,T., Sütlaş,M., Yüksel ,A.,  Çakıner,T. , Aytekin,H.:  The ch a ra c t e r i s t i c s  
and mode o f  detect ion  o f  the new patients in the leprosy endemic 
province o f  Van within the last f ive  years. Indian Jour. Lepr.  Vol.  1, N o .2  
225-228, Apri l ,  1989.

13. 1989'da Ü N İTE M İZC E  Y A P I L A N  L E P R A  İLE  İLG İL İ B İLD İR İLE R

, t  ÇayUn T  • Tedav is iz  lepralı hastalarda g ö z  ba -  
'■ III.Ulusal Klinik mikrobiyoloji ve  infeksiyon H a s ta l ık la r ı

Kongresi* Eylül 1989, İstanbul, Türkiye.

. ~ ı t  havlan T  • Oküler leprada kornea duyar lığ ın ın
2. Karaçorlu M A., Ça. ı 'v ^ n v l  h ipoestezisinin ön segm ent p a to lo j i le r i  i l e

ilişkisi IH.üfusal Klinik M ikrob iyo lo ji v e  infeksiyon Hasta lık ları K on gres i,  
Eylül, 1989, İstanbul, Türkiye.

> t  Cavhn T  • Oküler leprada iris a tro fis i v e  f lu o -  
3' « ? s e i n r a n a o g r a fâ a HI.Ulusal klinik Mikrobiyoloji v e  infeksiyon H as ta l ık la r ,

Kongresi, Eylül, 1989, İstanbul, Türkiye.

^  , - -T a vhprk N • Lepralı olgularda tarsal strip  a m e l i -
4. K araçor lu ,M .A  Ç aklJ?e ’ V ektropi'umun düzeltilmesinde etkinliğ i. X X II I .  yatının para lıt ık  lago fta lm ı ve  eKcropıutu

Ulusal o f ta lm o lo j i  Kongresi, Eylül 1989, Adana, Türkiye.

5 Özkan T  - Leprada  paralitik  elin düzeltilmesi (Rekonstrüksiyonu). IPRS, 5, 
5' Asya-^a 's ifik  Seksiyonu, 7-10 Eylül 1989, İstanbul, Turk,ye.

6. Özkan,T,: L ep ra  da Rekonstrüksiyon. IPRS. 5. Asya-Pasifik  Seksiyonu, 7-10 
Eylül 1989, Ulstanbul, Türkiye.



ÇALIŞANLARIN 1990 Y ILI YAYINLAR I

Merhaba Yaşamak. Sayı 13-14, 15-16
Saylan T., Sütlaş M., Yüksel A.. Soydan M.: Lepra Kontrolünde Başanyı Etkiley
en Faktörler Deri Hastalıkları Arşivi, 1990; 24 (3), 181-184.
Saylan T.: 1990 da Leprada İyileşme Olgusunda Eğitimin Belirgin Rolü
im  News, 4, Pune- ındia, 4-6, 1990
Sütlaş M.: Dermatoloji Alanında örneklerle Tıp ve Sağlık Hizmetlerinde Bilgi
sayar. Cem Yayınevi, 1990.
Çakıner T., Yüksel A.: Türkiye'de Lepralı Hastaların Disabilite Dereceleri. Lepra 
Mecmuası, 1990; 21: 5-12.
Çakıner T., Karaçorlu M., Şenal Eğit A.; Lepra Hastalığının Göz Bulgulara İliş
kin Epidemiyolojik Bir Çalışma. Lepra Mecmuası. 1990; 21: 133-140.

Özkan T., Karaçorlu A.M.: Lepra Hastalığına bağlı paralitik lagoftalminin dü
zeltilmesinde temporal adele transferi ameliyatının etkinliği Cerralmasa Tın 
Fak. Dergisi 21:225-233. 1990. s ' p ? y

1990 YILI BİLDİRİLERİ

Yüksel A.: Leprada Amputasyonlar ve Rehabilitasyon Hemşireliği. 30 Mayıs-1 
Haziran 1990. Ulusal Cerrahi Kongresi, Hemşirelik Seksiyonu.

Saylan T.. Sütlaş M., Yüksel A.. Soydan M., Alankaya Y.: Lepra Hizmetlerinde 
Son Yıllardaki Gelişmeler ve Karşılaşılan Sorunlar XIII. Ulusal Dermatoloji 
Kongresi. 2-5 Ekim, Adana, 1990.

Sütlaş M., Saylan T., Ersoy N.. Özel İ., Yüksel A.. Tanyeli S.: Türkiye'de Kayıtlı 
Lepralı Hastaların Kontrolleri Amacıyla 1983-1989 tarihleri Arasında Yapılan 
Saha Alışmalarının Sonuçlan XIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 2-5 Ekim, 
Adana, 1990.



LEPRA MERKEZİNDE ÇALIŞANLARIN 
1991 YIL! BİLİMSEL ÇALIŞMALARI 

(Yayınlar, Bildiriler, Ödüller)

Yayınlar

1- Karaçorlu, M.A., Çakıner.T., Saylan, T.: Influence of untrated chronic plastic iridoryclitis 
on intraocular pressure in leprosy patients. British J.of Ophthalmol. 1991; 75:12-122.

2- Karaçorlu.M.A., Çakıner.T., Saylan,T.: Corneal sensitivity and correlations betvveen 
decreased sensitivity and anterior segment pathology in ocular leprosy. British J Oph
thalmol. 1991; 75:117-119.

3- Karaçorlu,M.A., Sürel,Z., Çakıner.T., Hanyaloğlu.E., Saylan,T., Mat, C.: Pupil cycle-time 
and early autonomic involvement in ocular leprosy. British J Leprosy. 1991; 75: 45-48.

4- Karaçoıiu,M.A., Çakıner.T., Sürel.Z., Ersoy, Saylan,T., Sütlaş.M.: The protective effects 
of methyl cellulose and conoid shields for lagophthalmos and corneal hypoesthesia in 
Leprosy. Lepr Rev. 1991; 62: 201-205.

5- Yüksel.A.: İstanbul Genelevlerinde çalışan kadınların mediko sosyal durumları Doktora 
tezi İst.Tıp.Fak. İstanbul, 1991.

6- Alankaya.Y.: Metropolitan bir kentte huzurevlerinde mediko sosyal bir çalışma. Yüksek 
lisans tezi İstanbul, 1991.

7- Ersoy,N.: Cerrahi Tedavide Hastanın Aydınlatılması ve Aydınlatılmış Onamının Alınma
sı ile İlgili Etik Sorunlar. Doktora tezi. İstanbul, 1991.

8- Sütlaş.M., Özel,i.: VVooden Box for the taking, fixation and transport of slides for slit- 
skin smears in leprosy under field conditions. Lepr Rev (1991); 62:229-230.

9- Merhaba Yaşamak. Cüzzamla Savaş Derneği ve Cüzzamla Savaş Vakfı Yayını. No: 17- 
18,1991.

10- Saylan,T.: Forced prostitution Report for European Council seminer on prostitution 25- 
27Sept.91.

E k

11- Soydan.M., Tümerdem, Y., Saylan,T., Özarmağan.G.: Social status, behaviour, 
knovvledge and expectations of a Risk group for Sexually Transmitted Disease: İllegal 
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ÖZGEÇMİŞ

Emniyet mensubu olan babasının görevi nedeniyle, ilk ve orta öğrenimini 

değişik illerde sürdüren ve İstanbul Sağmalcılar Lisesi'nden mezun olan Sevim Başer, 
1979-1980 yılı eğitim-öğretim yılında girdiği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi "Antropoloji" bölümünü 1983 yılında tamamlayarak iyi derece ile mezun 

oldu. 1983-1989 yılları arasında Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinde 

personel şefi olarak görev yaptı. 11 Kasım 1989 yılından itibaren de İstanbul Üniversi
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