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Dünyada Tüberküloz'un Tarihi 

 

Ýnsanlýk tarihi kadar eski bir hastalýk olan tüberküloz ya da verem hakkýnda 
ilk bilgiler milattan üç bin yý1 önce Nil nehri kenarýndaki Dra Abu-El Naga 
isimli kasabada yaºamýº olan ve kanlý balgam çýkararak ölen genç bir kýzdan 
öðrenilmiºtir. M.Ö. binyýl önce yaºamýº olan rahip Nesperehan�ýn 

mumyasýnda Pott apsesi denilen vertebra tüberkülozu görüldüðü ortaya 
çýkarýlmýºtýr. Günümüzden 2,500 yý1 önce Bodrum'un karºýsýndaki Kos 
adasýnda yaºamýº olan Hippocrates'in kitabýnda veremin daha çok 18-35 
yaºlarýndaki kiºilerde görüldüðü yazýlýdýr (1,2). 

Verem hastalýðýnýn kliniðini Roma Ýmparatorluðu döneminde hekimlik 
yapmýº olan iki hekimden öðreniyoruz (3). Aretaus Cappadocian isimli 
doktor, hastalarý ºu ºekilde tarif etmiºtir. "Sesleri kýsýk, boyunlan hafif bükük 

ve sert, parmaklan silindirik fakat eklemleri ºiº, bedenleri iyice erimiº olduðu 

için kemikleri iyice belirginleºmiº. Týrnaklan eðri, yassýlaºmýº ve kýrýlgan, 
burunlan keskin ve silindirik, yanaklarý belirgin derecede pembeleºmiº, 

gözleri iyice çukura çekilmiº, fakat parlaklýðýný kaybetmemiº... Yüzü kadavra 

gülüºü haline gelmiº. Kol ve bacak kaslarý erimiº. Kadýnlarýn sadece meme 

baºlarý kalmýº. Kaburgalarýnýn baºladýðý ve sonlandýðý yerler, eklemleri net 

bir ºekilde seçiliyor. Skapulalar kuºkanadý halini almýº". Dr. Aretaus, 
intermittant ateº ve terleme ile birlikte, genel bitkinliðin de mevcut olduðuna 
iºaret etmektedir. Roma devrinin ikinci döneminde hekimlik yapan 
Bergamalý Galenus, vereme az bulaºýcý bir hastalýk olarak niteleyerek, ateº 
terleme ve hemoptizi belirtilerini sýralamaktaydý. Tedavisi içinde, perhiz ve 
egzersiz yapmak, seyahat etmek yeterliydi. Ýlaç önermemekteydi. Hastasýný 
etki altýna almak için, bugün de bazý hekimlerin söylediði gibi; "Ne 

söylüyorsam onu yap. En iyisini ben bilirim" demekteydi.  

Verem hastalýðýna birçok isim verilmiºtir. Ýnsanlarý eriterek öldürdüðü için 
"Tüketim hastalýðý" anlamýndaki "Consumption", insanlarý soldurarak yok 
ettiði için "Beyaz Ölüm" veya "Beyaz Veba" ve pek çok insanýn yaºamýný 
sonlandýrdýðý için de "Ölümün Kaptaný (Captain of the Death) diye anýlýrdý. 
Romalýlar bu hastalýðý, hýrýltýlý nefes alýp verme ve öksürükle balgam atma 
anlamýndaki "Phytisis� adýný koydular. Bizim dilimizde ise "Ýnce Hastalýk" 

en çok kullaný1an tanýmdýr. Üç yüz milyon yýldan beri soyunu sürdüren 
verem mikrobu, doðada her yerde, örneðin sularda, otlaklarda, çamurda, 
toprakta, otta bol miktarda bulunur. Ýnsanlarda hastalýk yapmasý sýðýrlarýn 
ehlileºtirilmesiyle baºlamýºtýr. Büyük baº hayvanlarla yaºamaya baºlayan 
insanlar, hayvanlarýn süt ve etiyle ilk kez "Sýðýr tipi verem basili alan 

Mycobacterium Bovis ile karºýlaºmýºlardýr. Önceleri bu mikrobun lenf 
bezlerinde ve kemiklerde yaptýðý verem hastalýðý görülüyordu. Ýnsanlara 
bulaºan bu tür mikrop sonradan deðiºerek, en çok akciðerlerde verem 
hastalýðý yapmaya baºlamýºtýr. Ýnsanlardaki bu mikrop sonradan deðiºerek 
insan tipi Verem mikrobu (Mycobacterium humanus) haline gelmiºtir.  

�Beyaz Veba� isimli kitabýn yazarý Rene Debois veremin ortaya çýkmasýnda 

sadece basilin yetmediðini, kötü barýnma koºullan, yetersiz beslenme, aºýrý 
nüfus artýºý, göç ve hava kirliliðinin de katkýsý olduðunu yazmaktadýr (4). 

Verem tarihi hakkýnda araºtýrma yapanlar, Hz. Ýsa�nýn doðumundan önceki ve 
sonraki asýrlarda tüberkülozun belirli dalgalanmalar yaptýðýný ortaya 
çýkarmýºlardýr. Araºtýrmacýlar, MO 1.500�0 yýllarý arasýnda, Nil nehri 
vadisinde iki büyük verem epidemisi olduðunu göstermiºlerdir. Bu 
salgýnlarda belirli bir süreç içinde hastalýk en yüksek seviyeye çýkmýº ve 
sonradan ani olarak azalmýºtýr. Hz. Ýsa�nýn doðumundan sonraki 500-1.500 
yýllarý arasýnda Kuzey Amerika'da; 1.000-2.000 seneleri arasýnda da 
Avrupa'da tüberküloz epidemisi belirtilmiºtir. Bu tür dalgalarýn oluºmasýnda, 
baðýºýklýk sistemi, sosyo-ekonomik olaylar ve hastalýðýn doðal seyrinin etkisi 
vardýr. Bunlar arasýnda nüfus artýºý, göçler, Yoksulluk ve sanayi devrimi 
önemli etki göstermiºtir.  
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Týp alanýnda reformist ve pozitif bilime ilk adým atan 
kiºi olarak bilinen ve konuºmalarýnda Galen'in kitabýný 
yakan Paracelsus, maden iºçilerinde veremin daha 
yaygýn olduðunu göstererek siliko-tüberkülozu 
tanýtmýºtýr.  
Tüberkülozun kavite ve skar dokusuna sebep olduðunu 
gösteren ilk hekim olan Padua Universitesinden 
Giovanni Battista Morgagni (1682�1771), veremin 
bulaºýcý bir hastalýk olduðuna inandýðý için onlara 
otopsi yapmak istememiºtir  
Veremin en önemli belirtisinin ateº yükselmesi olduðu 

eski çaðlardan beri biliniyordu. Beden ýsýsýný 
ölçebilecek aleti bulmak 1710 yýlýnda Alman fizikçisi 
Gabriel Daniel Fahrenheit'e nasip olmuºtur (Bu aletle 
vücut ýsýsýný ölçmek için yaklaºýk 50 cm. uzunluðunda 
camdan yapýlmýº bir cihazýn rektumdan sokulmasýna 
gerek vardý (5) Napoleon' un tutsak olduðu adada ona 
bakmakla yükümlü olan Dr. Archibald Amott, ölmeden 
önce ateºini ölçmüº ve beden ýsýsýnýn normalin altýnda 
olduðunu görünce, onda verem hastalýðý olmadýðýna 
karar vermiºtir.  
XIX. yüzyýlýn baºlarýnda, Avrupa nüfusunun %70�inin 
veremli olduðu biliniyordu. Manchester fabrikalarýnda 
çalýºan, göçmen Ýrlandalýlarýn birçoðu genç yaºta 
veremden ölmüºlerdir. DuBois bu duruma, "Verem 

epidemisi kapitalist toplumun insafsýz emek sömürüsü 

nedeniyle ödemek zorunda olduðu kefarettir" 

demektedir (4).  

Karsal alanda yaºamayý tercih eden Amerikan yerlileri, 
Buffalo denilen yabani sýðýrlardaki hastalýk yapmasý 
düºük atipik mikobakterilerin saðladýðý baðýºýklýk 
sebebiyle vereme tutulmazken; beyazlarýn Avrupa'dan 
getirdiði gerçek verem mikrobunu tanýmadýðý ya da 
bunlara baðýºýklýklarý olmadýðý için kýsa sürede 
hastalanmýº ve aðýr kayýplar vermiºlerdir. Ayný durum, 
Güney Afrika ve Yeni Zelanda'da yaºayan Maoriler'in 
de baºýna gelmiºtir (6). Yerli halk üzerine dýºarýdan 
getirilen verem mikrobunun kötü etkisini, Pasifik 
Okyanusundaki Pitcairn adasýndaki olay net olarak 
göstermektedir. Britanya imparatorluðunun HMS 
Bounty isimli gemisinin 28 Nisan 1789 günü ikinci 
kaptan Fletcher Christian ve arkadaºlarý tarafýndan 
isyanla ele geçirilerek, Ýngiliz yasalarýnýn vereceði aðýr- 
cezadan kurtulmak için yanlarýna aldýklarý Havai'li yerli 
kadýnlarla birlikten gözden ýrak Pitcairn adasýnda 
gizlenmiºlerdi. Orada Bounty'i ateº vererek dýº dünya 
ile iliºkilerini tamamen kesmiºlerdi. Önceden kimsenin 
yaºamadýðý bu adada nüfus 1831 yýlýnda 86'yý 
bulmuºtur. Yýllar sonra adayý ziyaret eden, balina 
avcýlýðý yapan bir geminin Amerikalý kaptaný, 
adadakilerin çoðunda verem olduðunu gemi kayýtlarýna 
geçirmiºtir. Adadaki kayýtlara göre 1864�1934 yýllarý 
arasýndaki 70 yýllýk süreç içinde 114 kiºiden 12�sinin 
veremden öldüðü yazýlýdýr  
Verem hastalýðýnýn 18 ve 19. yüzyýl Avrupasýnýn 

sanatçý ve yoksul kesimini kýrýp geçirmesi mezarlýk 
edebiyatý ve ºairliðinin ortaya çýkmasýna sebep 
olmuºtur. Hastalýk ile zeka arasýnda pozitif bir iliºki 
varlýðýna inanýlýyordu. Alexander Duma Fils gibi 
yazarlar bile kendilerinde de tüberkü1oz olduðunu ima 
etmiºlerdir. Gerçekten veremli olanlar arasýnda ünlü 

yazarlar ve müzisyenler vardý. Akciðer veremi 
kanamasýndan ölen Moliere, ünlü edebiyatçýlar, Bronte 
(Anne, Emily ve Charlotte) ve onlarýn iki küçük kýz 
kardeºleri (Maria ve Elizabeth) ve ünlü üç edebiyatçý 
kardeºin aðabeyi üç edebiyatçý kadýnýn yaðlý boya 
portresini yapan erkek kardeº Branwell de sonradan 
veremden ölmüºlerdir (3). Anton Çekov, Franz Kaka ve 
Frederick Chopin, Frederich Schiller, Paganini 
veremden ölen ünlüler arasýnda yer alýr. Nikiforuk, 19 
yy. da veremden ölen sanatçýlarýn listesinin Toronto 
ºehrinin telefon rehberinden daha kalabalýk olduðunu 
yazmaktadýr. Akciðer tüberkülozundan ölenler arasýnda 
VIII. Henry'nin oðlu olan Edward VI. da vardýr. 
Babasýnýn ölümü üzerine 9 yaºýnda kral olan Edward 
VI, önce kýzamýk, ardýndan çiçek hastalýðýna tutulmuº, 
bunlardan kurtulmasýna raðmen akciðer 
tüberkülozundan öldüðü otopsi ile gösterilmiºtir.  
Verem hastalýðýnýn salgýn yaptýðý yüz yýllarda tedavi 
yöntemleri korkunç olduðu kadar da gülünçtür. 
Hastalýðýn sebebi bilimsel olarak bilinmediði iyin 
piyasaya çýkan ºarlatan hekimler, tedavi için 
hastalardan kan alma, müshil ilacý verme veya lavmanla 
fosforik asit, eter, digitalis, karbonik asit, afyon gibi 
ilaçlar kullanýyorlardý. Ýngiltere�nin Hippocrates'i 
olarak bilinen Thomas Sydenheim vereme at ile 
gezinmenin yararý olduðunu söylemekteydi (3). 
ªarlatan hekimlerin en ünlüleri arasýnda Fransýz 
ihtilalinde deðerli kimyacý Lavosier'in giyotin ile 
idamýna karar veren Dr. Jean-Paul Marat, veremlilere 
kendi adýyla önerdiði solüsyonun (L'eau antipulmonaire 
du Docteur Marat) ki, terkibinde sadece Calcium 
Phosphate bulunuyordu. Veremin tedavisinde taze 
insan kam içmenin etkili olduðu da ileri sürülmüºtür. 
Ýspanya�nýn Andalucuia bölgesinde 8 yaºýndaki bir 
çocuk kaçýrýlýp, koltuk altý býçakla kesilmiº ve buradan 
akan taze kan zengin bir veremliye içirilmiºtir. Orta çað 
ve sonrasýndaki "King's Evil" olarak bilinen lenfbezi 
tüberkülozu çok yaygýndý. Ýngiltere Kralý Edward VI, 
Fransýz Kralý Charles IX, bu hastalýktan ölmüºlerdir 
(3,4). Bu krallar lenfbezi tüberkülozlu hastalara el 
sürerek tedavi ettiklerini sanýyorlardý. Ýngiltere Kralý I. 
Edward bir ay içinde 533 hastaya el sürerek tedavi 
ettiðini sanýyordu. Fransýz Kralý Philip Augustos, bir 
toplantýda 1,500 hastaya el sürmüº. Bu yöntemle tedavi 
Ýngiltere'de II. Charles ve Queen Anne ve Macar Kralý 
Franz Joseph tarafýndan da kullanýlmýºtýr.  
XIX. yüzyýlýn sonlarýnda ve XX. yüzyýlda veremli 
hastalarýn izolasyonu düºünülerek, bunun için daðlýk 
yerlerde sanatoryumlar yapý1maya baºlamýºtýr. Çoðu 
fakir olan hastalar için hapishane gibi evler 
kullanýlýyordu. Zengin olanlar Ýsviçre'nin Davos ve St. 
Moritzde ºehirlerinde yapý1an sanatoryumlarý tercih 
ediyorlardý. Bunlarýn sayesinde bu ülkede yeni doðmuº 
olan ilaç sanayi hýzla geliºmiºti ve onlarla birlikte 
bankacýlýk sektörü de yarýºýyordu. Verem hastalýðýnýn 
tanýnmasý, sebebinin öðrenilmesi ve tedavisinde ileri 
adýmlarýn atýlmasý Paris�teki Necker hastanesinde 
çalýºanlar gibi kendisi de veremli olan Rene Laennec'in 
çalýºmalarý ile ortaya çýkmýºtýr. Beº yaºýna öksüz kalan 
Laennec ve iki kardeºini Nantes ºehrinde doktor olan 
amcasý büyütmüºtür. Amca, ihtilalin en alevli 
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günlerinde, evin önünde kurulan giyotinin devamlý 
çalýºmasýný yeðenlerinin görmemesi için, onlarý evin 
arkasýndaki kapýdan çýkarýp okula gönderiyordu.  
Laennec, Napoleon'un imparatorluk doktoru için "Týbba 

inanmam fakat Corvisartt 'a inanýrým" dediði hocanýn 
yanýnda yetiºti. 1813 yýlýnda ºiºman bir hastayý muayene 
ederken, solunum seslerini iyi duyamadýðý zaman, 
çocukluk devrinde yaptýðý gibi, eline geçirdiði kalýn bir 
kaðýdý boru haline getirdikten sonra hastanýn göðüs 
duvarýna dayadýðý zaman kalp ve solunum seslerini daha 
net duyduðunu anladý. Akciðer ve kalp seslerini daha net 
duymak için ilk kez stetoskop'u bulan kiºi oldu.  
Önce 393 sayfalýk, "Treate de 'I 'auscultation mediate" 
isimli kitabý yazmýºtýr. Ardýndan Hippocrates'in 
Yunanca yazý1mýº kitabýný tercüme etmiºtir. Sonradan 
birlikte çalýºtýðý Boyle ile birlikte yaptýklarý 900 otopsiyi 
"Recherches su la phthisic pulmonaire " isimli eseri 
yayýnlamýºlardýr. Laennec, önceleri paroxymsal astma 
tanýsý ile tedavi edilmiºse de hastalýðýnýn re-enfeksiyon 
tipi tüberküloz olduðu anlaºýlmýº ve çalýºma arkadaºlarý 
olan Boyle ve Marie Francois-Xavier gibi tüberkülozdan 
ölmüºtür.  
VEREM BASÝLÝNÝN BULUNMASI  

Tüberküloz hastalýðýnýn sebebinin, ne olduðu hakkýnda 
fikir uyuºmazlýðý vardý. Bazý1arýna göre hastalýk 
genetik idi, bazýlarýna göre kötü beslenmeden 
kaynaklandýðýna inanýlýyordu... Tüberküloz hastalýðýnýn 

özelliklerini ilk kez Fransýz askeri hekimi Jean 
Villemin saptamýºtýr. Hastalýðýn oluºmasýna bir 
mikroorganizmanýn varlýðýndan uzun süredir 
kuºkulanýyordu. Jean, tüberkülozun bir 
mikroorganizma ile oluºan, bulaºtýrýlabilen, bir 

hastalýk olabileceðini göstermiºtir. 1765 yýlýnda 

"Tüberkülozun nedeni ve özellikleri ile insandan 

tavºana bulaºtýrýlmasý" adýndaki eserinde, deneylerinin 
sonuçlarýný yayýnladý. Tüberkülozlu balgam ºýrýnga 
ederek tavºanlara ve maymunlara hastalýðý 
bulaºtýrdýðýný bildirdi. Villemin 1768 yýlýnda 
yayýnladýðý "Tüberküloz üzerinde incelemeler" adýndaki 
yazýsýnda bu fikrini ortaya atmýºtýr.  
Koch�un, 1940 yýlýnda Gottingen'deki hocasý Jacop 
Henle'nin infeksiyon hastalýklarýnda mikrobun tam 
izolasyonu için gerekli olduðunu ileri sürdüðü üç 

önemli koºuldan ilki yerine getirilmiºti; diðer koºullar, 
hastalýða yakalanan organda mikrobun gösterilmesi, 
ikincisi mikrobun organdan izole edilmesi ve saf 
kültürde üretilmesi, böylece morfolojik ve fonksiyonel 
özelliklerinin anlaºýlmasý ve saf kültürlerinin deney 
hayvanlarýnda üretilmesi ve bunlardan mikrobun elde 
edilmesiydi. Koch, bu ilkelere uyarak yaptýðý 
çalýºmalarla 1876� da Bacillus anthracis�i ve Kolera 
vibrionunu bulmuºtu. Tüberküloz basilini ilk kez 1882 
yýlýnda Robert Koch, eºi Emmy'nin, kendisine yaº günü 
hediyesi olarak verdiði mikroskopla gösterdi. Ayný 
mikroorganizmayý vereme yakalanmýº herkeste gösterdi 
ve sonunda " Tüberküloz bulaºýcý, korunabilir ve 

iyileºtirilebilir bir hastalýktýr "tezini yayýnladý. Bu 
buluºunu, Almanya, Fransa ve Ýngiltere�deki týbbi 
toplantýlarda bilim heyetlerine sundu. Tüberkülozun 
sebebini bulan Koch, onun aºýsýný da bulmak istedi. 
Bunun için, hayvan ve insanlardan elde ettiði 
tüberküloz kültürlerinin virülansýný deney 

hayvanlarýnda gösterdi ve sonrasýnda bu kültürleri 
yüksek ýsý ile sterilize ederek, basillerin virülansýný 
ortadan kaldýrdý. Ortaya çýkan yeni solüsyona �Koch'un 

Lymph'ý veya Old Tuberculin� ismi verilerek aºý olarak 
kullanýlmaya baºlamýºtýr. Koch ile birlikte çalýºanlar, 
bu solüsyonla hayvanlarda ve insanlarda aºý ºeklinde 
kullanarak eklem ve kemik tüberkülozlu 38 hastayý 
tedavi ettiklerini bildirdiler. Ancak sonraki deneylerde 
Old tuberkülinin akciðer vereminin tedavisinde ayný 
baºarýyý göstermediði de ortaya çýktý. Koch, bulduðu 
tüberkülini veremin tedavisinde kullanmayý 
planlýyordu.  
Koch'un bilimsel ºöhreti eºini boºayarak, kendisinden 
32 yaº genç ve güzel öðrencisi Hedvig Freuberg ile ask 
hayatý yaºamasý, sonra onunla evlenmesi çevresinde 
hoº karºýlanmamýºtý. Sonra kendi adlý ile anýlan 
Enfeksiyöz Hastalýklar Enstitüsünün baºýna getirildi. 
Burada iken Afrika ve Asya'ya giderek Kolera, Tifo ve 
Uyku hastalýðýnýn etkenleri üzerinde çalýºtý. 1905 
tarihinde verem mikrobunu bulmasý nedeniyle Nobel 
ödülünü aldý. 27 Mayýs 1910 tarihinde Baden-Baden'de 
67 yaºýnda kalp krizinden öldü.  
CALMETTE VE GUERIN' ÝN BCG AªISI  

Fransýz Albert Calmette Nice ºehrinde lise öðrencisi 
iken 10 arkadaºý tifo'dan ölmüºtü. Lise'den ayrýldýktan 
sonra 1881 yýlýnda Brest'teki Deniz Týp Kolejine 
girmiº, tabip yardýmcýsý olarak Hongkong ve Amoyve 
Formoza adasýnda tropikal hastalýklar üzerinde 
çalýºmak üzere görevlendirilmiºtir. Buradaki hocasý 
Flariasis hastalýðýnýn amilini bulan Patric Manson idi. 
Calmette, buradan Fransýz Kongo' sundaki Gabon' a, 
giderek uyku hastalýðý ve karasu ateºi üzerinde 
çalýºmalar yapmýºtý. Buradan Fransýz Newfoundland 
adasý yakýnýndaki iki küçük adada, kýrmýzý leke 
hummasý denilen hastalýk üzerinde çalýºmýº ve bunu 
yapan mikrobu bulmuºtu. Buradan Paris�teki Pastör 
enstitüsündeki mikrobiyoloji laboratuarýnýn baºýnda 
olan Emile Roux'un yanýna gönderilmiºti. Enstitüde ki 
baºarýsý üzerine Fransýz hükümeti ona Saygon�da üç 
tane Pastör enstitüsü kurma görevini aldý Burada 
suçiçeði ve yýlan zehirlenmesine karºý aºý yapýlmasýný 
yönetti Ancak yakalandýðý dizanteri sebebiyle Fransa'ya 
dönmek zorunda kaldý. Pastör enstitüsünde Yýlan 
zehirlenmesine karºý polivalent serum üzerinde çalýºtý. 
Laboratuarda çalýºýrken iºaret parmaðýný ýsýran yýlan 
zehirlenmesini, kendi bulduðu serum ile tedavi etti. 
Fakat parmaðýný ucunu da kaybetmiº oldu. Calmette 
Uzak Doðudaki Veba salgýný üzerinde de çalýºmýºtý.  
Calmette baºarýlarý yüzünden Lille'de yeni açýlan Pastör 
enstitüsünün baºýna tayin edildi. Burada ºehir kanalýnýn 
temizlenmesi iºine aðýrlýk verdi. Maden iºçilerinin 
ankylostomiasis tedavisini yönettikten sonra, Portekiz, 
Cezayir ve Yunanistan�daki veba epidemisini durdurma 
görevini aldý.  
Birinci dünya savaºýnýn 1914 yýlýnda baºlamasýndan 
sonra, Almanlar Kuzey Fransa�yý iºgal ettiler. 
Calmett'in Lille de kalmasý emredildi, fakat eºi 
Almanya�ya sürgüne gönderildi. Calmette, Alman 
askerlerinde baºlayan tifo salgýnýný durdurma görevi 
verildi. Savaº bittikten soma Calmette, Lille'deki 
görevini veteriner olan arkadaºý Guerin'e devrettikten 
sonra, Paris�teki Pastör enstitüsüne döndü. Yeni görevi 
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verem hastalýðýna karºý aºý hazýrlanmasý idi. Calmette 
ve Guerin, birlikte verem aºýsýný bulmaya yönelik 
araºtýrmalar yapmaya baºladýlar. Amaçlarý, vereme 
karºý baðýºýklýk kazandýracak, ama ölmemiº-canlý bir 
mikobakterium üretmekti. Bir inekten elde ettikleri 
virülan bir tüberküloz mikrobunu patates, sýðýr safrasý 
ve gliserinden oluºan yapay bir ortama �kültüre� 
ektiler. Yirmi yýl süren 230 pasajdan sonra (bir 
kültürden alýp, diðerine taºýyýp ekme) yaptýlar ve 
istedikleri sonuca vardýlar. Sonunda yaºamýný sürdüren, 
ancak hastalýk yapma gücünü yitiren bir bakteri elde 
ettiler. Bilim çevreleri, baðýºýklýk yapma özelliði olan 
bu bakteriye Bacille-Calmette-Guerin (BCG) adýný 
verdiler.  
Baºarýlý ilk aºý çalýºmasý 1 Temmuz 1921�de Paris'te 
baºladý. Paris Belediye Hastanesinde anneleri 
tüberkülozlu olan 600 çocuk aºýlandý. Hiçbiri 
hastalanmayýnca, aºý uygulamasý hýzla yayýldý. Ancak 
Almanya�nýn Lubeck kentinde aºýlanan 249 çocuktan 
73�ü tüberkülozdan ölmüºtü. Herkes yeniden 
laboratuara kapandý. Uygulamalar ve tüm kayýtlar 
sabýrla didik didik incelendi. Sonunda, Almanya'nýn 
Lubeck kentindeki çocuk hastanesine gönderilen BCG 
aºýsý suºunun içine virülan verem basili karýºmýºtý. 
BCG aºýsýnýn ile Calmette ve Guerin'in hiç suçu yoktu. 
BCG aºýsý dünyanýn birçok yerinde, Avrupa ülkelerinde 
ABD�de yaygýn olarak kullanýlmýº ve baºarýlý sonuçlar 
alýnmýºtý. Türkiye'de, zamanýn Verem Savaº Genel 
Müdürü olan Hamdi Ayan ve ekibinin daðda, bayýrda 
yaptýðý tarama ve aºý1ama sonucunda, 60 milyonun 
üstünde PPD testi negatif kiºiye BCG aºýsý yapýlmýº ve 
önemli hiçbir komplikasyona rastlanmamýºtý. WHO, 
Türkiye'de verem savaºý için çok önemli baºarýlý bir 
adým atýldýðýný kabul etmiºti.  
OSMANLI'DA TÜBERKÜLOZ  

Osmanlý�da veremin etkisini, Topkapý ve Dolmabahçe 
Sarayýnda veremden hastalananlarda görüyoruz. III. 
Selimin gözdesi olan Safinaz isimli kadýnýn, 
Kafkasya�dan göç eden bir ailenin kýzý olduðunu 
biliyoruz. Genç kýzýn giderek zayýflamasý, öksürük 
nöbetlerine tutulmasý ve ateºlenmesi sebebiyle saray 
doktorlarý tarafýndan tedavi edilmek istenmiºtir. 
Kendisine ince hastalýk teºhisi ve Gallopan ftizi teºhisi 
konmuºtur. III. Selim'in, Safinaz'ýn iyileºtirilmesi için 
gösterdiði gayretler iºe yaramamýºtýr.  

II. Mahmut'un babasý I. Abdülhamit'in Fransýz uyruklu 
eºi, Nakºidil kadýnýn veremden öldüðünü sanýyoruz. II. 
Mahmut�un ise akciðer tüberkülozundan öldüðü 
kesindir. Ona annelik eden, korsanlar tarafýndan, 
Akdeniz'den kaçýrýlan Aimee'ye sarayda Nakºidil ismi 
verilmiºti. Nakºidil�in akciðer tüberkülozundan öldüðü 
kesindir. II. Mahmut'un alkolik karaciðer yetmezliði ve 
epilepsi nöbetleri geçirdiðini biliyoruz, ancak onun da 
aslýnda tüberkülozlu olduðu biliniyor. Annesinde ve 
analýðýnda tüberküloz olmasý bu görüºü destekler. Onun 
yerine 17 yaºýnda tahta geçen Abdülmecit'in hareminde 
bulunan 18 kadýnýn yarýsýndan fazlasýnda tüberküloz 
vardýr. Bunlar, II. Abdülhamit'in annesi, Trimüjgan, 
Düzdidil, Mahitap, Nüketseza, Nesrin, Navermisal 
isimli kadýnlar; Sultan 5. Mehmet'in annesi Gülcemal, 
Vahdettin�in annesi Gülütsü ve V. Murat'ýn annesi 
ªefkefza kadýn isimli kadýnlardýr. II. Abdülhamit�in 
kalfasý Nakºidil'de de Gallopan ftizi vardý. 
Tirimüjgan�ýn oðlu olan II. Abdülhamit'in uzun süre 

sebebi bilinmeyen ateº'ten hasta olduðu biliniyor. 
Abdülmecit'in en sevdiði kadýn olan Gül cemal�in 
hastalýðý için Dolmabahçe�de ki hareme getirilen 
Viyanalý Dr. Spitzer isimli yabancý doktor tarafýndan 
verem teºhisi konmuºtur. Osmanlý' da uzun zaman 
Tanzimat Devrinde sadrazamlýk yapan Ali Paºa' da 
tüberkülozdan ölmüºtür.  
Osmanlý�da yapýlan nüfus sayýmlarýna göre XX. yy.da 
Ýstanbul�un nüfusu 1.2 milyon imiº. Yý1da 2.800 
kiºinin akciðer vereminden öldüðü bildiriliyor (Bu 
genel ölümlerin %15.8�i, Ýzmir'in nüfusu 200,000 iken, 
1892�1914 yýllarý arasýnda ölen 92.942 kiºinin 
14.700�ü veremden ölmüºtür. Genel ölümlerin 
%15.8'inin tüberkülozdan olduðu anlaºýlmaktadýr.  
Vereme ve kuduz hastalýðýna en büyük ilgiyi II. 
Abdülhamit göstermiºtir. 1882 yýlýnda Robert Koch 
verem basilini bulmuºtu. 1885 yýlýnda Ýstanbul�da 
balgamda boyama ile verem basili gösterilmiºtir. 
Almanya�da 1890 yýlýnda Tüberkülin ile veremin 
tedavisi denenmiºti. Tüberkülin ayný yýlda Ýstanbul' da 
da veremli hastalarýn tedavisinde kullanýldý.  
Ýstanbul�da yayýmlanan Cemiyet-i Týbbiye-i ªahane 
Dergisinde, veremin bulaºýcý olduðu ve korunma 
yollarýný Gazete Medicale D'Orient'te yayýnladý. 
Veremli hastalara tükürük hokkasý verilerek, sokak ve 
kýºlada yere tükürmek yasaklandý.  
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