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XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Hekim Hasta İlişkileri ve 

Diplomasız Hekimler 
Doctor-Patient Relations and Uncertificated Doctors in 19th Century Ottoman Empire  

Araş. Gör. Hanım Göktaş 
Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta 

Öz: Osmanlı arşiv belgeleri ve farklı bölgelerin şer‘iyye sicilleri taranarak yapılan bu çalışma, 

19.yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki hekim-hasta ilişkilerini incelemektedir. Makalede hekim 

yokluğundan dolayı türeyen diplomasız hekim ve eczacılara karşı devletin aldığı tedbirler ele 

alınarak, bu tedbirlerin diplomasız hekim ve eczacıların faaliyetlerinin engellenmesinde başarılı 

olduğu ortaya konulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Tıp, Sağlık, Hasta, Hekim, Rıza Senedi 

Abstract: Relying on the Ottoman archival documents and sharia court records, this article 

examines the doctor-patient relationships in the nineteenth century Otttoman Empire. Article 

analyzes the legal precautions the Ottomans took to curb the practice of uncertified doctors and 

pharmacists and argues that these precautions were largely successful.  

Keywords: Ottoman Empire, Medicine, Healthcare, Patient, Doctor, Consent Contract 

 Giriş 

Tanzimat öncesi ve sonrasında Osmanlı Devleti’nin diğer alanlarında olduğu gibi sağlık 

alanında da önemli değişmeler meydana gelmiştir. Hekim ve cerrahların yetiştirilmesi, 

hastaneler, eczaneler ve salgın hastalıklara uygulanan koruyucu sağlık uygulamaları vs. gibi 

pek çok konuda yapılan bu değişimler ileride bu alanda yapılacak olan yeniliklerin temelini 

oluşturmuştur. Tanzimat öncesinde pek çok hekim başta Süleymaniye Darüşşifası ve 

medreseler olmak üzere vakıflar bünyesinde bulunan farklı darüşşifalarda eğitim almışlardır. 

Cerrahlar ise usta-çırak usülü ile yetiştirilmişlerdir. Yine hastane ve eczaneler de darüşşifalar 

bünyesinde faaliyetlerini devam ettirmiştir. 1827’de II. Mahmut zamanında Tıphâne ve 

Cerrahhâne’nin açılmasıyla birlikte tıp eğitimini devlet ele almış ve eğitim batılı manâda 

yenilenmiştir. Yine açılan ilk hastaneler askerî hastaneler olsa da zamanla sivil hastanelerin 

sayısı da artmıştır. Buralarda görev alan yabancı hekimler de tıpta batıda meydana gelen 

gelişmeleri Osmanlı’ya aktarmışlar, tıp eğitimi için Avrupa’ya giden öğrenciler çoğalmıştır. 

Ülke çapında uygulanan karantina ile salgın hastalıkların önüne geçilmeye çalışılmış. Çiçek 

aşısı tatbiki nizamname ve emirnamelerle mecburi tutulmuştur. 

A. İnsan Sağlığının Emanetçileri Hekimler 

Osmanlı tababeti Selçuklu tababetinin devamı niteliğindedir. İstanbul'un fethinden sonra 

Osmanlıların batıyla olan temasları artmış olsa da, XIX. asra kadar Türk tababeti doğu 

karakterini muhafaza etmiştir. Ancak, bu asırda batıya yönünü tamamıyla dönmüştür.  

Binaenaleyh Selçuklu hekimliği ile Osmanlı hekimliği arasında da ayırıcı bir zaman 

yoktur. Osmanlılar zamanında Anadolu'da Selçuk hastaneleri ve bu eski Selçuk hastaneleri 
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vakıflarının koydukları kurallar işlemiştir.
1
 Bu dönemde Osmanlı'da kendi yetiştirdiği 

hekimlerden başka, yabancı hekimler ile Mısır
2
 gibi yerlerde ihtisaslarını yaparak dönen Türk 

hekimleri de bulunmaktadır. 

Her ne kadar Selçuklu tababetini devam ettiren yönleri bulunsa da, Osmanlılarda hekimlik 

anlayışının ve hekimin yetiştirilme tarzının kendine has özellikleri vardır. Dahiliyeci 

diyebileceğimiz tabiplerin yanı sıra, cerrahlar, kehhâl
3
ler, kırık-çıkıkçılar, şerbetçiler, attarlar, 

gibi halkın sağlığı ile ilgilenen değişik ihtisas sahipleri bulunmuş ve bunlar değişik yollardan 

yetiştirilmiştir.  

Bunlardan tabipler en üst seviyedeki sağlık mensubu olmuşlar ve genellikle medrese ve 

darüşşifalarda eğitilmişlerdir. Darüşşifalarda hekim adaylarına gerek teorik, gerekse pratik 

bilgiler usta-çırak usûlü ile öğretilmiştir. Hekim, Sivas ve Erzurum Selçuk hastanelerinde 

olduğu gibi Osmanlı hastanelerinde de usta-çırak usûlüyle yetişmiştir. "Çırak (çirağ)" veya 

"şakird"
4
 tıp sanatını öğrenmek maksadıyla bir ustanın maiyet ve hizmetinde bulunan gence 

verilen addır. Hekim olmak isteyen kişiye "tâlib", hekimin çırağına da "şâgirdi tâbib" 

denmiştir. Darüşşifada eğitim gören şâkird medresenin kütüphanesinde tıp kitaplarını okumuş, 

nazâri hekimlik bilgilerini öğrenmiştir.
5
 Ancak, Süleymaniye külliyesindeki

6
 tıp medresesinin 

kuruluşundan önce darüşşifalarda ayrı bir tıp medresesinin varlığı tartışma konusu 

olagelmiştir.  

Darüşşifa hekimliği ile saray hekimliği arasında sıkı bir ilişki vardır. Tabipler 

Süleymaniye'den saray hekimliğine tayin olunduğu gibi, saray hekimliğinden darüşşifaya 

geçenler de vardır. Hatta saray hekimliği ile Fatih ve Süleymaniye'deki görevini bir arada 

yürütenler de vardır. Ayrıca tıp eğitimi konusunda sarayın sanat erbabının oluşturduğu "ehl-i 

hiref"
7
 teşkilatı da önemli bir cemâattir. Cerrah ve kehhâller de ehl-i hiref teşkilâtına bağlı 

                                                           
1 Süheyl Ünver, Osmanlı Türklerinde Hekimlik ve Eczacılık Tarihi Hakkında, Hüsnü Tabiat Basımevi, İstanbul 

1952, s. 3. 
2 Türk hekimler tıbbi bilgilerini geliştirmek için yabancı tıp kitaplarını tercüme etmekle kalmamışlar, yabancı 

ülkelere de seyahatler yapmışlardır. Bu hekimler ilaçların yapımı ve hasta tedavisini Arap, Acem ve Yunanlı 

hekimlerden faydalanarak geliştirmişlerdir. Özel tababet için de uzun seyahatler yapmışlardır. Yeri ve iklimi 

nedeniyle halkı göz hastalıklarına çok yakalanan Mısır'da "Fenni Kehâlet (Göz Hekimliği)", diğer ülkelere nazaran 

pek ileri durumda olduğundan Türk hekimleri de eğitim için burayı tercih etmişlerdir. Ayrıntılı bilgi için bkz. 

Osman Şevki Uludağ, BeşBuçuk Asırlık Türk Tababeti Tarihi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1991, s. 24.  
3 Göz hekimliği. 
4 Şakird, aynı zamanda tıp dışında diğer alanlarda eğitim alan öğrenciler için de kullanılan bir tâbirdir. Talebe, 

çırak, yamak ve stajyer anlamlarında da kullanılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Zeki Pakalın, “şakirt”, 

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, MEB Yayınları, İstanbul 1993, s. 305-306; Şemseddin Sami, 

“şagird”, Kâmûs-ı Türkî, Çağrı Yayınları, İstanbul 2004, s. 765; Ferit Devellioğlu, “şâkird”, Osmanlıca-Türkçe 

Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi, Ankara 2010, s. 1140.   
5 Nil Akdeniz, Osmanlılarda Hekim ve Hekimlik Ahlâkı, y.y., İstanbul 1977, s. 61. 
6 Tıp ayrı bir meslek olarak ilk defa Süleymaniye külliyesindeki (1555) Tıp medresesinde okutulmuştur. Bu 

müessesenin vakfiyesinde Tıp medresesi için şunlar yazılıdır:" Tahsil edenlerin muhtelif gruplarının topluluğu ve 

tıp talebesinin meşhur zümreleri (sınıfları) için yüksek ve şerefli bir medrese ve eşsiz güzellikte faydalı yüksek bir 

yer (bina)..." İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti'nin İlmiye Teşkilatı, TTK Yayınları, Ankara 1988, s. 34-35; 

Aynı şekilde Ekmeleddin İhsanoğlu da Osmanlı tarihinde ilk defa Süleymaniye Külliyesi’nde bağımsız bir tıp okulu 

kurulduğunu söylemiştir. Ekmeleddin İhsanoğlu, “Osmanlı Bilim Tarihi Konusundaki Araştırmalar Hakkında Bazı 

Notlar”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Sayı 1, İstanbul 1995, s. 48; Bu külliyeden başka önemli darüşşifalarda da 

tıp eğitimi verilmiştir. Bunlardan birisi de Manisa'da Hafsa Sultan Darüşşifasıdır. Bkz. Mustafa Alkan, "Manisa'da 

Hafsa Sultan Bîmarhânesi", http://isamveri.org/pdfdkm/08/DKM081841.pdf (ET: 12/23/2014). 
7 Zanaatkârlara, özellikle küçük el sanatlarıyla uğraşan kimselere ehl-i hiref denildiği gibi saraya mensup 

zanaatkârlara da ehl-i hiref denmiştir. Sayıları 16. yüzyılda beşyüzü geçen bu sanat erbabı sarayın sanatlarına ilişkin 

işlerini görürlerdi. Her birinin ustabaşıları, kalfa şakirdleri olup bunlar devşirme zamanında, saraya verilen 

acemilerden yetiştirilirlerdi. Müteferrika-yı ehl-i hiref cemâatinde ehliyetlerini ispat edenler mensup bulundukları 

http://isamveri.org/pdfdkm/08/DKM081841.pdf
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olarak yetişmişlerdir.
8
 Bunların mesleklerinin birer sanat sayılması gayet doğaldır,

9
 zira cerrahî 

bugün de olduğu gibi zordur ve yetenek isteyen bir iştir.  

Darüşşifa ve saray dışında tıp eğitiminde bir diğer eğitim yolu daha vardır. Usta bir 

hekimin yanında, dükkânında veya özel bir dershanede usta-çırak usûlüyle yetişip icazet almak 

mümkündür. Birçok tabip özel dersler vererek ve hatta özel dershaneler açarak şakird 

yetiştirmiştir.
10

 Bu özel dükkân açanların sayısını çoğalttığı gibi, özel usta-çırak eğitiminin de 

artmasını sağlamıştır. Ancak, sistem zamanla cahil hekimlerin türemesine sebep olmuş; tıp 

ilminin bilgi ve pratiğinden yoksun kimselerin rica ve minnetle dükkân açmalarını 

arttırmıştır.
11

 Bu hekimbaşıların kontrollerini çoğaltmalarını sağlasa da klasik eğitim sistemi 

olan medresenin yanına yeni bir eğitim sistemi bulunması sonucunu ortaya çıkarmıştır.  

XIX. yüzyıldan itibaren artık tıp eğitimi daha resmileşmiş ve batıya dönük hâle gelmiştir. 

III. Selim zamanında açılan Tıphâne kısa ömürlü olsa da, II. Mahmut zamanında Hekimbaşı 

Mustafa Behçet Efendi'nin çalışmalarıyla ilk resmi tıp mektebi olan Tıbhâne-i Âmire (1827) ve 

Cerrahhane-i Ma'mûre(1831)
12

 kurulmuştur. Hem tabip hem de cerrah yetiştirmek üzere açılan 

bu okula ilk aşamada yalnız Müslüman çocukları alınırken Tanzimat sonrasında gayr-i 

müslimler de alınmıştır. Daha sonra Galatasaray'a taşınan Mekteb-i Tıbbiyye'de Viyana'dan 

getirilen Dr. Bernar'ın çalışmalarıyla köklü ıslah çalışmasına girişilmiştir. 1866'da da sivil 

tabip yetiştirmek üzere Mekteb-i Tıbbiyye-yi Mülkiye kurulmuştur.
13

  

B. Görevini Ehil Yapmayan Diplomasız Hekimler 

Eğitimle ilgili önemli bir konu da cahil hekimlerin türemesi neticesinde zaman zaman 

tabip, cerrah, kehhâl ve attarların hekimbaşı
14

 tarafından imtihan edilmesi ve yeterli 

bulunanlara icazet verilip, diğerlerinin ise meslekten men edilmesini emreden hükümlerin 

çıkarılmasıdır.
15

 Bu tür hekimlerin çoğalmaması için devlet pek çok nizamnâme çıkarmıştır. 

1861 tarihli "Memâlik-i Mahrûse-i Şahâne'de Tababeti Belediye İcrasına Dair" nizamnameye 

göre Mekteb-i Tıbbiye'den veya yabancı tıp mekteplerinden alınmış diploması 

bulunmayanların hekimlik yapması ve icâzetnamesi olmayanların doktor unvanı alması 

yasaklanmıştır. Bu konuda var olan pek çok arşiv belgesi de konunun ne kadar önemli 

                                                                                                                                                                        
sanatın "şâgirdi" olarak cemâate alınırlar ve bunlara takdir edilen bir gündelik verilirdi. Şâkirdler ehliyetlerini ispat 

edince "üstâdlar" zümresine geçerlerdi. Ehl-i hiref cemâatinde boşalan bir vazifeye Enderûn-ı Hümayûn Hazinedâr 

başısının arzı ile tayin yapılırdı. Teşkilatla ilgili her türlü alım, görev değişikliği ve terfi işlerinden hazinedârbaşı 

sorumlu idi. Ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Ali Ünal, “Ehl-i hiref”, “Ehl-i hiref-i hassa”, Osmanlı Tarih Sözlüğü, 

Paradigma Yayınları, İstanbul 2011, s. 218-219; Akdeniz, a.g.e., s. 68-69. 
8 XIX. yüzyıla kadar cerrahlar da hekimler gibi usta-çırak usûlü ile yetiştirilmişlerdir. Darüşşifalarda hekimler 

tarafından yapılamayan cerrahi işlemleri cerrahlar yapmışlardır. Ayrıntılı bilgi için bkz. İbrahim Ceylan, Türklerde 

Cerrahinin Gelişimi, Türk Cerrahi Derneği Yayınları, Ankara 2012, s. 64.   
9 Cerrahlık Osmanlılar’da maharet ve tecrübe isteyen bir meslek dalı olarak görülmüş ve cerrah daha çok bir sanat 

erbabı sayılmıştır. Bu sebeple cerrahlık mesleği, ya sarayda ehl-i hiref teşkilatına bağlı olarak veya usta bir cerrahın 

yanında yahut babadan oğula geçen bir sanat şeklinde öğrenilmiştir. Nil Sarı, “Osmanlılar’da Cerrahlık Mesleği”, 

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Cilt 7, İstanbul 1993, s. 423-424. 
10 Nil Akdeniz Sarı, "Osmanlılarda Tıphanenin Kuruluşuna Kadar Tıp Eğitimi", IX. TTK Kongresi (21-25 Eylül 

1981), III. Cilt, TTK Yayınları, Ankara 1989, s. 1284. 
11 Akdeniz Sarı, a.g.m., s. 1286-1287. 
12 Nil Sarı, “Mekteb-i Tıbbiyye”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt 7, İstanbul 1993, s. 2-5; Adnan Ataç,"19. Yüzyılda 

Türkiye'de Cerrahinin Gelişimi ve Op. Dr. Cemil Topuzlu Paşa", s. 65. 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1273/14660.pdf  (ET: 12/23/2014). 
13 Akdeniz, a.g.e., s. 69-70.  
14 Hekimbaşı, sarayın ve memleketin sağlık işlerinin başında bulunan zâta verilen unvandır. Bkz. Pakalın, a.g.s., s. 

795. 
15 Ali Haydar Bayat, Osmanlı Devleti'nde Hekimbaşılık Kurumu ve Hekimbaşılar, Atatürk Kültür Merkezi 

Başkanlığı Yayınları, Ankara 1999, s. 8. 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1273/14660.pdf
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olduğunu ortaya koymuştur. Denizli'de, Aydın'da, Halep'te, Trabzon'da, İskenderiye'de, Midilli 

Adası gibi ülkenin çeşitli yerlerinde bulunan diplomasız hekimlerin faaliyetlerinin 

engellenmesi ve hekimlikten men edilmesi buna örnektir.
16

  

Öte yandan, nizamname yabancı ülkelerden gelen hekimlerin diplomalarını Tıbbiye'ye 

kayıt ve pasaportlarını mensup oldukları konsoloslara tasdik ettirmeleri, daha sonraları bir 

imtihandan geçirilmeleri şartını koymuştur. Müslüman hekimlere olduğu gibi ülke genelinde 

oldukça fazla bulunan gayr-i müslim diplomasız hekimlerin de faaliyetlerinin engellenmesi 

için emirler verilmiştir.
17

 Ayrıca, doktor ve cerrahın kendisinin hastaya ilaç vermesi 

yasaklanmış, yalnız resmen açılmış eczane bulunmayan yerlerde ilaç verilmesine müsaade 

edilmiştir. Buna uymayan hekimler yine devam etmiş ancak gereken en ağır cezaları 

almışlardır. Ahmet Eyüp Paşa'nın kerimesine yanlış ilaç vererek ölümüne sebep olan Doktor 

Konstantin Kondopolos'un tabiplik diplomasının alınarak altı ay hapse mahkûm edilip nişan ve 

madalyaların geri alınması buna örnektir.
18

 Nizamnamenin geçici maddelerinde Tıbbiye-i 

Şahâne'den veya yabancı ülkeler tıbbiyelerinden diploması olmayıp başka yollardan 

ruhsatname ile hekimlik yapmak izni almış olanların da hekimlik yapmaya devam edebilmek 

içini ruhsatnamelerini Mekteb-i Tıbbiye-i Şahâne'ye kaydettirmeleri istenmiştir. Bu 

nizamnamenin hükümlerine karşı gelenlerin para ve hapis cezasına çarptırılacağı belirtilmiş. 

Kaydı yapılan bütün doktorların adları gazetede yayınlanıp bütün eczanelere gönderilmiştir.
19

  

Bundan sonra çıkarılan başka bir talimatnamede ise, tabiplerin zengin-fakir ayırt etmeden 

herkesi tedavi etmeleri fakirlerden asla para almamaları gerektiği belirtilmiş, alırlarsa 

maaşlarından kesileceği bildirilmiş, gereğini yerine getirmeyenler hakkında da gereken 

yapılmıştır.
20

 Meselâ, Midilli Adası'nda olan diplomasız tabib, cerrah ve ebelerin yaptıkları 

muayenelerde uygunsuz para aldıkları hakkında yapılan şikayet üzerine konunun araştırılarak 

gereğinin yapılmasına karar verilmiş ve adı geçen tabib, cerrah ve ebelerin görevden 

uzaklaştırılmaları gerektiği söylenmiştir.
21

 Özel muayenehane işleten hekimlerin fahiş fiyat 

almalarına engel olunması ve mevcut hekimlerin de nöbetleri esnasında bütün hastalara hizmet 

vermeleri, diplomasız kimselerin hekimlikten men edilmesiyle ile ilgili arşiv vesikası da 

nizamnamenin ne kadar sıkı uygulandığını ortaya koymuştur.
22

 Yine, Halep Vilayeti'nde 

müracaat eden bütün hastaların bedava tadavi edilmesi, diplomasız olarak hekimlik yapanlar 

hakkında kanuni işlem yapılması da bu konu ile ilgili güzel bir örnektir.
23

 Esasen bu kararda 

                                                           
16 BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi)., A.}MKT.MHM (Bâb-ı Âlî Sadaret Kalemi Mektûbi Mühimme)., Dosya 

No: 222, Gömlek No: 10, 29 Z 1277/8 Temmuz 1861; BOA., ŞD(Şûra-yı Devlet) ., Dosya No: 1376, Gömlek No: 

6, 07 Za 1288/ 18 Ocak 1872; BOA., MVL (Meclis-i Vâlâ)., Dosya No: 509, Gömlek No: 105, 12 C 1283/22 Ekim 

1866;  BOA., A.}MKT.NZD (Bâb-ı Âlî Sadaret Kalemi Mektubî Nezaret ve Devâir)., Dosya No: 368, Gömlek No: 

30, 20 Ra 1278/25 Eylül 1861; BOA., DH.MKT (Dahiliye Mektubî)., Dosya No: 2088, Gömlek No: 49, 08 L 

1315/22 Şubat 1898; BOA., A.}MTZ(Bâb-ı Âlî Sadaret Kalemi Eyâlât-ı Mümtâze)., Dosya No: 28, Gömlek No: 89, 

2 M 1333/20 Kasım 1914. 
17 Diplomasız Rus tabiplerin hekimlik yapmasına müsaade olunmaması buna örnek verileceği gibi, Beyoğlu ve 

Görice'de diplomasız doktorluk yapan Emil Perevilceyo(?) ile Lami Petrovarde(?)'nin haklarındaki ihbar üzerine 

tahkikat yapılarak para cezasına çarptırılması bu konudaki emirlerin ne kadar sıkı uygulandığını ortaya 

koymaktadır. BOA., BEO (Bâb-ı Âlî Evrak Odası)., Dosya No: 4687, Gömlek No: 351523, 11 Za 1339/17 Temmuz 

1921; BOA., DH.MKT., Dosya No: 2519, Gömlek No: 88, 21 R 1319/7 Ağustos 1901; BOA., DH.MKT., Dosya 

No: 2536, Gömlek No: 20, 11 C 1319/25 Eylül 1901. 
18 BOA., DH.MKT., Dosya No: 1887, Gömlek No: 13, 5 R 1309/8 Kasım 1891.  
19 Rengin Dramur, “Osmanlılarda Hekim ve Eczacı Gediği”, I. Türk Tıp Tarihi Kongresi(17-19 Şubat 1988), TTK 

Yayınları, Ankara 1992, s. 151. 
20 Akdeniz, a.g.e, s. 161. 
21 BOA., A.}MKT.MHM., Dosya No: 235, Gömlek No: 69, 16 Ra 1278/21 Eylül 1861. 
22 BOA., A.}MKT.NZD., Dosya No: 301, Gömlek No: 96, 23 C 1276/17 Ocak 1860. 
23 BOA., DH.MKT., Dosya No: 819, Gömlek No: 26, 21 Za 1321/8 Şubat 1904. 
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1871 yılındaki İdare-i Umûmiye-i Tıbbiye Nizamnamesi etkili olmuştur. Bu nizamnameye 

göre "memleket tabibi" adı altında ihtiyaç duyulan yerlere hekimler tayin edilmiştir. Memleket 

tabibi taşrada sadece bir hekim değil aynı zamanda devletin resmi bir görevlisidir. Buna göre, 

görev yeri hastane değil, herhangi bir mekândır. Haftada iki gün tüm hastaları parasız muayene 

edecek, muayeneye çağrıldığı hastalar fakir ise para almayacak, eğer hâli vakti yerinde ise 

belediyenin belirleyeceği tarifeye göre ücret alacaktır.
24

 Dönemin şartlarına göre, bu karar 

devletin ülke çapında sağlık alanında örgütlenmesini göstermesi bakımından oldukça 

önemlidir. Fakat kendisini daha da geliştirip sistemli hâle gelmesi zaman almıştır. 

Öte yandan, nizamnamede hekimin taşralarda bulunmayan eczayı yanında bulundurup 

elverişli fiyatla satması istenmiş, eczane kuracaksa da izin alarak açması gerektiği 

belirtilmiştir.
25

 Nitekim bir belgede, Karahisar memleket tabibinin görevini iyi 

yapamadığından tebdili istenmiş ve eczacının diplomasız olup içki kullandığı için gerekli 

ilaçların getirtilemediği bildirilmiştir. Yapılan tahkikat sonucunda doktorun görev yeri 

değiştirilerek eczacının dükkânının kapatılmasına karar verilmiştir.
26

 1861 tarihli "Beledî 

ispençiyarlık sanatının icrasına dair nizamnâme" ile de diplomasız eczacıların önüne 

geçilmeye çalışılmıştır.
27

 Buna göre eczane açabilmek için diploma sahibi olmak, ruhsat 

almak, yalnız sahibi bulunulan eczanenin mesuliyetinin taşınması istenmiştir.
28

 Bu konudaki 

hassasiyet arşiv belgelerinde de görülmüş, tıpkı diplomasız hekim gibi diplomasız eczacıların 

da görevlerinden men edilerek dükkânlarının kapatılması istenmiştir.
29

  

Ayrıca nizamnâmede kimseye çocuk düşürücü ilaç ve zehir verilmemesi, böyle bir şey 

olursa derhal ihbar edilmesi gerektiği söylenmiştir. Bir arşiv belgesinde, çocuk düşürücü ilaç 

verdiğinden dolayı şikayet edilen Van hastanesi tabibi Aristidi Efendi, kendisine iftira 

edildiğini söylemiş suçlamaları kabul etmemiştir. İddia ve taleplerin tahkiki ile şahıs suçsuz 

bulunurken, Kaymakam Necib Bey şahıs hakkında olumsuz rapor vermiş ancak buna rağmen 

rapor göz ardı edilerek şahıs berat ettirilmiştir.
30

 Çocuk düşürmenin cenine karşı işlenen suçlar 

arasında yer aldığı bilinmektedir.
31

  

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahâne'nin açılması ile eski hekimlik anlayışı ve eski tababet ortadan 

kalkmamıştır. Hatta, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahâne, ülkenin tabip ihtiyacını karşılamaya 

yetmemiş ve memleket genelinde sahte ve diplomasız hekimler hekimlik yapmaya ve insanlara 

                                                           
24 Erdem Aydın, "Tanzimat ve Osmanlı Sağlık Hizmetleri", IV. Türk Tıp Tarihi Kongresi(18-20 Eylül 1996), TTK 

Yayınları, Ankara 2003, s. 448-451. 
25 Osmanlı imparatorluğunun ilk dönemlerinde ilaçlar, hekimler cerrahlar ve kehhaller tarafından hazırlanıp 

satılmıştır. Avrupa’da olduğu gibi bir eczacılık mesleği yoktur. Osmanlı tıbbında ilk kez Hekimbaşı Salih bin 

Nasrullah tarafından ilaç sanatıyla uğraşan esnafa ispeçyar denmiştir ve bu meslek tanımlanmıştır. 19. yüzyıl 

başlarında da askeri hastanelere yabancı ispeçyarların ilaç satmaya başlamasıyla birlikte eczacılık mesleği 

yayılmaya başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Nuran Yıldırım, “Osmanlı Eczacılığının Gelişme Sürecinde İlaç 

Hazırlayıp Satan Esnaf ve Sağlıkçılar”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Cilt 11, Sayı 1-2, İstanbul 2009/2010, s. 274-

275. 
26 BOA., DH.MKT., Dosya No: 1650, Gömlek No: 124, 27 Z 1306/24 Ağustos 1889. 
27 Ancak, Mekteb-i Tubbiye-i Şahane’den izinname alarak eczane açanların, diplomaları olmasa dahi mesleklerini 

yürütmelerine izin verilmiştir. Bunlar fenn-i ispençiyariden sınav edilip ayrı deftere kayıt edilmişlerdir. Nuran 

Yıldırım, “Eczacılık Mevzuatımızın Tarihsel Sürecinde Eczane Açma/Eczacı Olma Koşulları Ve Hekim Eczacı 

İlişkisi(1852-1953)”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Cilt 11, Sayı 1-2, İstanbul 2009/2010, s. 296. 
28 Turhan Baytop, "Sultan Mahmut Döneminde İstanbul'da Eczacılık", I. Türk Tıp Tarihi Kongresi (17-19 Şubat 

1988), TTK Yayınları, Ankara 1992, s. 144; Turhan Baytop, "Osmanlı Döneminde Beyoğlu Eczaneleri", III. Türk 

Tıp Tarihi Kongresi (20-23 Eylül 1993), TTK Yayınları, Ankara 1999, s. 257; Dramur, a.g.e., s. 151; Ünver, a.g.e., 

s.8-9. 
29 BOA., A.}MKT.MVL( Bâb-ı Âlî Sadaret Kalemi Mektubî Meclis-i Vâlâ)., Dosya No: 107, Gömlek No: 54, 14 L 

1275/17 Mayıs 1859; BOA., A.}MKT.MVL., Dosya No: 105, Gömlek No: 5, 25 L 1275/28 Mayıs 1859. 
30 BOA., DH.MKT., Dosya No: 1635, Gömlek No: 90, 10 Za 1306/8 Temmuz 1889. 
31  Özen Tok, "Osmanlı Dönemi Hekim-Hasta İlişkileri", Turkish Studies, Sayı 3-4, 2008, s. 793. 
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zarar vermeye devam etmişlerdir. Bu konuda arşiv belgelerinde bolca malzeme bulunmaktadır.  

Selanik limanında bulunan Yüzbaşı Mustafa Ağa'ya verdiği ilaçlarla ölümüne sebep olduğu 

iddia edilen diplomasız hekimlik yapan Yahudi Baroh'un dükkânının kapatılarak bir daha bu 

türlü işlere karışmasının önlenmesi istenmiştir.
32

 Yine diplomalı ve diplomasız doktorların 

tespiti; attarlarda satılan ilaçların kontrolü ile ilgili talimatın yayılmasını sağlayan Doktor 

Konstantin'in Erzurum'a geldiği, talimatın okunduğu ve bu talimatın tüm Erzurum'da kusursuz 

uygulanması gerektiği bildirilmiştir.
33

 Bir başka belgede ise, diplomasız ve ruhsatsız doktorluk 

yaparak pek çok kişinin ölümüne sebep olduğuna dair Hahir Necm Tanuş hakkında Şevf 

kazasının Tayatir karyesi ahalisi tarafından gönderilen arzuhalin araştırılması neticesinde adı 

geçenin tutuklanmasına karar verilmiştir.
34

 Bu tür normal doktor ve cerrahlık statüsüne giren 

tabipler dışında, ehl-i hiref sanatı içinde sayılan göz doktorluğu ve diş hekimliğinde de 

diplomasız olanların bu meslekten uzaklaştırılmaları gerektiği üstünde önemle durulmuştur. 

Şam'da diplomasız olarak göz doktorluğu yapan Hacı Mirza Anka'nın engellenmesi gerektiği 

ile diplomasız dişçilik yapmakta olan bir şahsın icra-yı sanattan men edilmesi hakkındaki 

belgeler de bunun en güzel örneğidir.
35

 Bu şekilde diplomasız ve sahte hekimlere karşı 

uygulanan sıkı tedbirler sonucunda ülke genelinde bulunan yetkililer merkeze bulundukları 

ilde diplomasız hekim bulunmadığına dair bilgi vermiştir. Meselâ, Erzurum'da diplomasız 

olarak tabiplik yapan kimse bulunmadığının bildirilmesi gibi, Aydın'da da diplomasız aşıcı 

bulunmadığına dair bilgi buna örnektir.
36

 Bu da denetimlerin sıkı tutulduğunu sağlık alanında 

alınan tedbirlerin uygulandığını göstermektedir. 

Esasen, Osmanlı tıbbındaki bozulmalar ve şikayetler 16. yüzyılda başlamış, ancak, 19. 

yüzyıldan itibaren daha belirgin hâle gelmiştir. 19. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı'da klasik tıp 

eğitimi eski kalitesini gittikçe bozarak devam ettirmiş; hekimlerin çoğu yeni tıbbı öğrenmemiş 

eski klasik tıbbı da unutmuşlardır. Mesleğini iyi yapan hekim kalmadığından İstanbul halkı 

Avrupa'dan gelen ve yeni tıbbı bildiklerini iddia eden "mütetabbibler"in elinde perişan 

olmuştur. Bu duruma olan üzüntüsünü 19. yüzyılın önemli hekimlerinden Şanizade Ataullah 

(1771-1826) Tarih-i Şanizade'de şöyle özetlemiştir: 

 Müslümanlardan hiç kimse bu yüksek fenne hevesli olmayıp Süleymâniye 

Tıbhânesinde yalnız hocalık vazifesine ve Tımarhane tabibliğine kanaat eder, bazı 

çehresiz ve battal adamlardan başka kimse kalmayıp, Osmanlı memleketinde değil 

yeni hekimliği hatta eski tababeti dahi okuyup öğretecek hiç kimse kalmamakta, 

bir zamanlar hekimleri oldukça çok diye anılan ve sayılan şehirlerden İstanbul'da 

şimdiki halde hırvat gemici vesair ırgat bozuntusu bir alay cahil tabib ellerinde 

kalıp....
37

 

Bu Avrupalı mütetabbiblerden başka ülke genelinde diplomasız hekimler faaliyet 

göstermiş ya da hekim bulunamamıştır. Meselâ, Limni Adası Kaymakamı Hüseyin, bilgisiz ve 

diplomasız doktorların çalıştırılmaması hususundaki nizamnamenin cami ve mescitlerde 

okunduğunu fakat Limni Adası'nda bulunan Avusturyalı doktorun ölmesi üzerine doktorsuz 

                                                           
32 BOA, A.}MKT.MVL., Dosya No:116, Gömlek No: 86, 13 Za 1276/2 Haziran 1860. 
33 BOA., A.}MKT., Dosya No: 166, Gömlek No: 46, 3 S 1265/29 Aralık 1848. 
34 BOA., DH.MKT., Dosya No: 230, Gömlek No: 61, 23 L 1311/29 Nisan 1894. 
35 BOA., DH.MKT., Dosya No: 1672, Gömlek No: 149, 16 Ra 1307/10 Kasım 1889; BOA., 

DH.EUM.THR.(Dahiliye Nezareti Tahrirat), Dosya No: 18, Gömlek No: 44, 09 Z 1327/13 Aralık 1909. 
36 BOA., DH.MKT., Dosya No: 2568, Gömlek No: 69, 01 N 1319/12 Aralık 1901; BOA., DH.MKT., Dosya No: 

2581, Gömlek No: 19, 18 L 1319/28 Ocak 1902. 
37 Ayten Altıntaş-Hanzade Doğan, "Osmanlı Tıbbının Bozulma Nedenlerinden Biri: Reca, Minnet, İltimas", Türkiye 

Klinikleri J Med Ethics, 12, 2004, s. 164-165. 
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kaldıklarından bu konuda icabının yapılmasını istemiş ve bir doktor talebinde bulunmuştur.
38

 

Göz hastalığında ve mil fenninde mahir ve hastalıkların ortaya çıkışı, sebepleri ve alâmetlerine 

vâkıf olan Filibe'de sakin Mehmed Emin'e hastalara bakmak için müsaade verilmesi de doktor 

eksikliğini tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır.
39

 Yine bir belgede diplomasız insanların 

doktorluk, attar ve berberlerin de eczacılık yapmalarını önleyecek şekilde tedbir alınması 

istenmiştir.
40

 Attarların eczacılık yapması o dönem için alışılmış bir durum olurken berberlerin 

yapması ilginçtir. Ayrıca, berberlerin kan almak, diş çekmek gibi bazı cerrahlık faaliyetlerinin 

olduğu da bilinmektedir.
41

 Meselâ bir belgede Ayşe Hatun'un oğlundan, berber Ohannes'in kan 

alarak hasta olmasına sebep olduğundan durumun tahkik edilmesi hakkında hekimbaşı 

efendiye yazılan tezkire buna örnektir.
42

 Demek ki, berberlerin kan almak, diş çekmek gibi 

bazı cerrahlık faaliyetleri de yaygındır. Bu şekilde eczacılık ve cerrahlıkla ilgisi olmayanların 

bu görevleri yaptıkları gibi doktorlukla hiç ilgisi olmayanların da tedaviye kalkıştığı 

görülmektedir. Meselâ, hekim olmadığı hâlde ilaç vererek bir mülâzımın ölümüne sebep olan 

Sabuncu Süleyman'ın pranga cezasına çarptırılması da bu konuda verilebilecek bir örnektir.
43

  

Diplomasız hekimlerin faaliyetleri yukarıda görüldüğü üzere çıkarılan farklı 

nizamnamelerle kontrol altına alınmaya çalışılırken, yanlış ilaç veren ya da yanlış tedavi 

yöntemleri uygulayan doktorlar da çoğunlukla gereken cezaları almışlardır. Koska civarında 

Yahudi bir hekimin verdiği ilaçlardan dolayı eşinin yatalak olduğunu bildiren Mustafa'nın 

arzuhali üzerine yapılan tahkikat sonucunda hekimin üç ay hapsine karar verilmiştir.
44

 Yine 

aynı muhitte ve aynı sebepten dolayı bir hekime daha üç ay hapis cezası verilen bir belge daha 

vardır. Söz konusu vesikada Koska civarında oturan Mustafa'nın karısı Ayşe'ye yanlış ilaç 

verip sakat kalmasına sebep olduğundan Yahudi doktora üç ay müddetle hapis cezası 

verilmiştir.
45

 Bu şekilde suçu kesinleşenler dışında yanlış ilaç verme ihtimali olanlar dahi 

mesele tahkik edilirken cezaya çarptırılmışlardır. Örneğin bir arşiv belgesinde, Kıpti Abdi'nin 

hasta hanımının, zımmi İvan'ın yaptığı haplardan öldüğünün tahkik edilmesi üzerine bu 

sebepten ölmediği anlaşılmış, inceleme sonuna kadar İvan'ın ihtiyaten bir ay prangaya 

vurulmasına karar verilmiştir.
46

 Yanlış ilaç verme şüphesi olan doktorlar derhal Dersaadet'e 

çağrılmış haklarında hemen tahkikata başlanmıştır. Avusturyalı Kaptan Andarya Kalacaviç'in 

hamile karısına yanlış ilaç verip ölümüne sebep olan doktor Dersaadet'e çağrılırken
47

, yine 

                                                           
38 BOA., A.}MKT., Dosya No: 194, Gömlek No: 49, 07 C 1265/30 Nisan 1849. 
39 BOA., C.SH(Cevdet Sıhhiye)., Dosya No: 27, Gömlek No: 1335, 25 B 1202/1 Mayıs 1788. 
40 BOA., DH.MKT., Dosya No: 2577, Gömlek No: 102, 10 L 1319/20 Ocak 1902. 
41 Gerçekten o dönemde berberler insanları sadece traş etmemişler, cerrahlık vazifeleri de yapmışlardır. Halk 

arasında var olan çok eski zamanlardan beri süregelen inanışa göre, yaz başlarında kan eskimiş ve koyulaşmış 

olurdu, bu kanın yenilenmesi için kan aldırılması gerekliydi. İşte bu işlemi yapanlar da dükkânlarında oturup hasta 

bekleyen Ermeni berberlerdi. Bundan başka bu berberler sülük vurup, hacamat yaparlar ve diş çekerlerdi. 

Aralarındaki Müslüman berberlerde sünnetçilik yaparlardı. Abdülaziz Bey, Osmanlı Âdet, Merasim Ve Tabirleri, 

Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 1995, s. 15; Bu konuda maharetli olan diş çeken berberlere izinnameler verilmiştir. " 

İstanbul'da Mahmutpaşa'da Sultan Odaları karşısında dükkânı olan ve diş çıkarmakta bulunan Aleksan'a bu 

sanatlarda mahareti olduğundan tarafımızdan izin ve ruhsat verilmiştir. Irz ve edebi ile sanatından başka işle meşgul 

olmazsa tarafımızdan ve başka kimse tarafından müdahale edilmeyecek." şeklindeki Saray Başhekimi tarafından 

verilen izinname buna örnektir. Balıkhane Nâzırı Ali Rıza, Bir Zamanlar İstanbul, Tercüman 1001 Temel Eser, y.y., 

s. 47.   
42 BOA., A.}MKT., Dosya No: 89, Gömlek No: 30, 28 B 1263/12 Temmuz 1847. 
43 BOA., A.}MKT. MVL., Dosya No: 95, Gömlek No: 34, 17 C 1274/21 Mayıs 1848. 
44 BOA., A.}MKT.MVL., Dosya No: 4, Gömlek No: 80, 29 R 1263/13 Temmuz 1847. 
45 BOA., A.}MKT., Dosya No: 78, Gömlek No: 91, 10 Ca 1263/26 Nisan 1847. 
46 BOA, A.}MKT., Dosya No: 50, Gömlek No: 24, 22 N 1262/13 Eylül 1846. 
47  BOA., A.}MKT.MHM., Dosya No: 85, Gömlek No: 42, 25 C 1272/3 Mart 1856. 
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Alaplı Ömer Bey'in vefatına sebep olan Napoli tebaasından hekim Karmalo Malyano da 

yakalanıp Dersaadet'e gönderilmiştir.
48

  

Yanlış ilaç verme yüzünden hastaların ölümüne sebep olan doktorlar ise, genelde 

meslekten men edilmişler ve varsa dükkânları kapattırılmıştır. Rodos adasında mukim İsveç 

konsolosu yanlış ilaç vererek iki neferin ölümüne sebep olduğundan merkûmun tabiplik 

mesleğinden çıkarıldığına dair tezkire ile ser-etıbba'nın bu kararı onayı buna örnektir.
49

 Yine 

Rodos'ta oturmakta olup yanlış ilaç vererek iki kişinin ölümüne sebep olan İsveç Konsolosu 

Tabip İstefnaki'nin tabiplikten çıkarılması ve ilacın satın alındığı ve sahibi Rus tebaasından 

olan Yahudi'nin dükkânının kapattırılması ile bundan böyle attarların tıbbi ilaçlar satmalarının 

men edilmesi ile ilgili bir başka belge de bu konu ile ilgilidir.
50

 Başka bir belgede ise, Selanik 

yakınlarındaki yüzbaşılardan Mustafa Ağa'nın hastalığı sırasında yanlış ilaç vererek ölümüne 

sebep olan Baroh Yahudi'nin varsa dükkanının kapatılması ve kanuni cezaya çarptırılması, 

diplomasız kimselere tabiplik yaptırılmaması istenmiş, bu şekilde vazifelerini devam 

ettirenlerin de derhal merkeze şikayet edilmesi gerektiği bildirilmiştir.
51

 

O dönemde hastalar doktorlardan önce çoğunlukla eczacılara gittiklerinden eczacılardan 

da yanlış ilaç verenler ve bu yüzden yargılananlar olmuştur. Arşiv belgelerinde bunlara sıkça 

rastlamak mümkündür. Meselâ yanlış ilaç vermesinden dolayı ismi belirtilmeyen bir kişinin 

ölümüne sebep olduğundan Eczacı Yakob'un tutuklanmasına karar verilmiştir.
52

 Başka bir 

belgede ise, yanlış ilaç tertip edip vermekten dolayı hapsedilen Cerrah Serkiz, kalfası Zavhari 

ve çırağı Kosti'nin cezalandırılmasına karar verilirken, yanlış ilaç verenlerin önüne geçmek 

için bir nizamnâme yazılmasına dair Mekteb-i Tıbbiye'ye tezkire verilmiştir.
53

 Bunların bir 

daha eczacılıkta görev almamaları istenmiş ve pranga cezasına çarptırılmışlardır.
54

  

Öte yandan, günümüzde uygulanan pek çok uygulamanın uzantılarını Osmanlı zamanında 

bulabilmek mümkündür. Meselâ, devlet kademesinde çalışan memurların hasta olduklarında 

doktor raporuyla izne ayrılmaları buna örnektir. Bir arşiv belgesinde memurların hastalık 

sebebiyle izne ayrılabilmesi için doktorlardan rapor alması, sağlık kurulu olan yerlerde 

kuruldan, kurul olmayan yerlerde ise doktor raporunun en yakın yerlerdeki heyetin tasdikiyle 

alınabileceği söylenmiş, ancak bundan sonra memurların izinli olabileceği belirtilmiştir.
55

  

C. Hekim Hasta İlişkileri Bakımından Rıza Senetleri'nin Önemi 

Rıza senetlerine çoğunlukla şer‘iyye sicillerinde rastlanmaktadır. XV. yüzyılın ikinci 

yarısından başlayarak, XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar geçen yaklaşık beş asırlık bir dönemin 

kayıtlarını ihtiva eden şer‘iyye sicilleri, Osmanlı toplum yapısıyla ilgili çalışmalarda 

vazgeçilmez kaynaklardan birisidir.
56

 Sosyal tarihin en önemli kaynaklarından birisi olan 

şer‘iyye sicillerinde senet, satış, dâva, vekâlet, kefâlet, verâset, borçlanma, nikâh, boşanma, 

tereke tespiti, noter hizmetleri, belediye hizmetleri gibi kayıtlar, başta padişah olmak üzere 

resmi makamların emir ve yazı suretleri yanında yangın, sel, deprem, tıp tarihi ve folklara ait 

                                                           
48 BOA., A.}MKT.UM(Bâb-ı Âlî Sadaret Kalemi Mektubî Umûm Vilâyât)., Dosya No: 223, Gömlek No: 49, 27 Ca 

1272/4 Şubat 1856. 
49 BOA., A.}MKT., Dosya No: 158, Gömlek No: 43, 15 Z 1264/12 Kasım 1848. 
50 BOA., HR.MKT(Hariciye Nezareti Mektubî)., Dosya No: 21, Gömlek No: 89, 15 L 1264/14 Eylül 1848. 
51 BOA., A.}MKT.UM., Dosya No: 390, Gömlek No: 72, 22 C 1276/16 Ocak 1860. 
52 BOA., A.}MKT.NZD., Dosya No: 103, Gömlek No: 114, 05 Ra 1270/6 Aralık 1853. 
53 BOA., A.}MKT.MVL., Dosya No: 33, Gömlek No: 140, 28 Z 1266/4 Kasım 1850. 
54 BOA., A.}MKT.NZD., Dosya No: 16, Gömlek No: 51, 28 Z 1266/ 4 Kasım 1850. 
55 BOA., DH.HMŞ ( Dahiliye Nezareti Hukuk Müşavirliği)., Dosya No: 25, Gömlek No: 92, 16 Z 1333/25 Ekim 

1915. 
56 Mübahat S. Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usûl, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1991, s. 33. 
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malzemeler düzenli ve güvenilir bir şekilde verilmiştir.
57

 Bu zengin muhtevası ile şer‘iyye 

sicilleri kültür tarihimiz ve dolayısıyla tıp tarihimiz için vazgeçilmez kaynaklar arasındadır.    

Hastalıklar, tedavi yöntemleri, ilaçlar, hasta-hekim arasında imzalanan rıza senetleri 

hakkında bire bir bilgi veren kaynaklar şer‘iyye sicilleridir.
58

 Bu vesikalar arasında bulunan ve 

tıp tarihi açısından en dikkate değer vesikalar olan, cerrahlar ile ameliyat olacak hastalar 

arasında veya bazı hallerde hekim ile tehlikeli bir tedaviyi gerektiren bir hastalığa tutulmuş 

hastalar arasında, tedaviden önce kadı ve şahitler huzurunda, sonucun kötü olması hâlinde 

hekimin sorumlu olmayacağını bildiren rıza senetleri oldukça önemlidir. Gerçekten rıza 

senetleri, Osmanlı döneminde hasta-hekim ilişkileri bakımından önemli bir uygulamadır. 

Eskiden cerrahî müdahalelerin günümüze göre çok daha riskli olması, cerrahları daima 

hastalarının rızasını alarak ameliyat yapmaya sevk etmiştir. Cerrahın hastadan rıza senedi 

almaktaki amacı, ameliyatta başarı sağlayamaması veya ölüm gibi bir başka olumsuz durumun 

ortaya çıkması halinde, hasta ya da vârislerin kendisinden davacı olmalarını önlemek 

istemesidir.
59

 Bu yüzden rıza senetleri hekime hukukî bir güvence sağlamıştır. Rıza senetleri 

sonuçta bir hukukî belge niteliğinde olsalar bile bu belgelerde hastalıklardan, tıbbî 

operasyonlardan, hasta ve hekim davranış ve yaklaşımlarından söz edilmesi onları tıp tarihi 

araştırmaları bakımından önemli kılmaktadır.  

İnsanın en doğal ve vazgeçilmez hakkı olan "yaşama hakkı" tarihin en eski dönemlerinden 

günümüze kadar önemini korumuş ve çeşitli müeyyidelerle teminat altına alınmıştır. Yaşama 

hakkı, diğer bütün haklardan istifade edilebilmenin zorunlu ön şartıdır. Bu çerçevede hekimin 

sebep olduğu zarardan mesûl tutulmaması için mesleğinde bilgili ve ehliyetli olması, fiilin 

normal ölçüleri aşmaması gibi bazı şartlar aranmıştır. Ancak, en önemlisi yapılacak tedavi için 

hastanın önceden izin vermiş olması gerekir. İslam hukukunda ise, kişinin hayat hakkı irade 

hürriyetinden önce geldiğinden, iyileşmesi mümkün olmayan bir hastanın kendisini 

öldürmeleri için vereceği izin geçersizdir.
60

 İşte bu yüzden hastanın yazılı veya sözlü 

muvafakati yeterli görülmemiş, ayrıca sonradan çıkacak anlaşmazlıkların bertaraf edilebilmesi 

için mahkemede şahitler huzurunda teyit ve tescili istenmiştir.
61

      

Devlet de çıkartmış olduğu talimatnamede, kan alma ve kırık-çıkık yerlerini sarma 

dışında bir cerrahi müdahale gerektiğinde hastanın akraba ve yakınlarının rızası alındıktan 

sonra yerine getirilmesi gerektiği üzerinde durmuştur.
62

 Buradan da rıza senetlerinin önemi bir 

kez daha anlaşılmaktadır. Yine hipokrat yemininin koyduğu yasaklar arasında bulunan 

maddelerde hekim "Mesaneden taş çıkarma ameliyesini yapmıyacağım; bu işi onunla meşgul 

olanlara bırakacağım." derken, aynı yemin içerisinde bir kez daha " eğer hastalık bir mesane 

ameliyatını gerektiriyorsa (hekim) onu havâle etmelidir." şeklinde bir ibare geçmektedir.
63

 Her 

                                                           
57 Ahmet Akgündüz, Şer‘iyye Sicilleri, Cilt I, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul 1988, s. 15-18.; 

Mehmet İpşirli, “Sosyal Tarih Kaynağı Olarak Şer‘iyye Sicilleri”, Tarih ve Sosyoloji Semineri (28-29 Mayıs 1990), 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1991. 
58 Feyyaz Gürkan, “Şer‘iyye Mahkemeleri Sicilleri Üzerine Bir Araştırma”, IX. TTK Kongresi (21-25 Eylül 1981), 

TTK Yayınları, Ankara 1988, s. 766. 
59 Osman Çetin-Mefail Yıldız-Asım Yediyıldız, "Osmanlı Kadı Sicillerinin Tıp Tarihi Araştırmalarındaki Önemi", 

Osmanlılarda Sağlık, İstanbul 2006, s. 323; Ömer Düzbakar, "Osmanlı Hukuk Sistemi İçinde Tıp ve Hekimlerin 

Yeri", Türkiye Klinikleri J Med Ethics, 2005, s. 105. 
60 Ali Bardakoğlu, "İslam Hukukunda Doktor ve Diğer Sağlık Personelinin Hukuki Mesuliyeti", Gevher Nesibe 

Bilim Haftası ve Tıp Günleri (11-13 Mart 1982 Kayseri), s. 528-529. 
61 Ali Haydar Bayat, "Şer‘iyye Sicilleri ve Tıp Tarihimiz I Rıza Senetleri", II. Türk Tıp Tarihi Kongresi (20-21 Eylül 

1990), TTK Yayınları, Ankara 1999, s. 40-41. 
62 Akdeniz, a.g.e., s. 161. 
63 Akdeniz, a.g.e., s. 118. 
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ne kadar bazı kaynaklarda bu ameliyatı genel hekimlerin yaptığı söylense de her hekimin 

yapamadığı bu işi özel cerrahların icrâ ettiği anlaşılmaktadır.    

Rıza senetleri, ilgili dönemde hangi ameliyatların gerçekleştirilebildiğini göstermesi 

açısından da önemlidir. Bu bağlamda mesaneden taş çıkarılması, kasık yarığı, böbrek taşı, ur 

ve fıtık ameliyatları bunlar arasından sayılabilir. Mesaneden taş çıkarılması ve böbrek taşı 

üriner hastalıklardandır. Bu tür rahatsızlıklarda cerrahi müdahale genel ameliyatları yapan 

hekimler tarafından uygulanmıştır. Bunlar arasından bazılarının özellikle bu konuya yönelerek 

yeni bir bilim dalı haline gelmesinde rol almışlardır. Önce Fransa'da bu dalın temelleri atılmış 

ve daha sonra diğer ülkelere yayılmıştır.
64

  

Mesanedeki taşın ifadesi Müntehib'de şu şekilde geçmektedir:  ...   lletdür k m bögrekden 

kavuga iner hararetden yumrulanur durdukca büyük südük yolın baglar kasugun içi agrur 

sidük tamlayu acıyu acıyu gelür sonına kanluca sümük gibi gelür tamam işeyimez... 
65

  

Isparta'ya ait bir rıza senedi örneği verecek olursak: 

 ...Medine-i Isparta nevâhisinden Gönân hamîd kazası mahâllatından Hamâm 

mahallesinde sâkin Mehmed bin Ali nâm âkıl ve bâliğ medine-i mezbûr 

mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde validesi ma‘rifetü’z-zât Habîbe binti Abdullâh 

nâm Hâtûn hâzır olduğu hâlde medine-i mezbûr mütemekkinlerinden ve teb‘â-yı 

devlet-i âlîyyeden ve Rum milletinden ve Cerrâh tâ’ifesinden işbu hâmilü’l-i‘lâm 

Yordan veled-i Mihâ’il muvâcehesinde benim mesânemde bir müddetden berü 

hikmetûllâh-ı te’âlâ taş zuhûr idüb günbegün ıztırâb müştedd olmağla mehl-i 

mezkûr şu taş-ı mezkûru ahzâb idüb hasbe’l-mu‘tâd bana ilâç ve timar itmek üzere 

cerrâh-ı merkûmu ücret-i ma‘lûme ile îsticâr eylediğimde olduğu ber-vech-i 

muharrer kabûl ve ta‘ahhüd itdükden sonra eğer taş ihrâc itmek üzere hasbe’l-

mu‘tâd benim ber-vech-i muharrer mesâneme ideceği ilâç ve timardan nâşi ben 

bi-emrîllâhi te’âlâ vefât ider isem dem ve diyetine müte‘allik merkûm Yordan ile 

asla ve kat‘a nizâ‘ ve husûmetim yokdur da‘vâ dahi olunsun dedikde validesi 

hâzır-ı mezbûrenin tasdîkiyle cerrâh-ı merkûm Yordan dahi mezbûr Mehmed ile 

validesi hâzır-ı mezbûr Habibeden her birinin ber-vech-i muharrer sâdır olan bi’l-

cümle kelimât-ı meşrûhasını vicâhân tahkîk ve şifâhân tasdîk eylediği tescîl ve 

bi’l-iltimas huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu   Fî 27 Safer sene 1283. 
66

  

Bu senet ameliyat edilecek kadının oğlu tarafından teminat olmak üzere mahkeme 

kadısının yanında bulunan görevliler tarafından cerraha verilmiştir. Senetten de açıkça 

anlaşıldığı üzere, kadının vâsisi olan oğlu cerraha kadını ameliyat etmesi için izin vermekte, 

ameliyat sırasında kadın vefat ederse cerrahı dava etmeyeceğini söylemektedir.  

Yukarıdaki senette kadına vâsi oğlu olurken başka tarihsiz bir rıza senedinde de babası 

küçük çocuğuna vâsi olmaktadır. Senetten anlaşıldığı üzere, çocuğun vâsisi olan babası cerraha 

çocuğu ameliyat etmesi için "...tabîb-i merkûme mürâcaat edip sagîr-i mezbûrun mesânesini 

yarıp vâki‘ olan taşı ihrâc etmek üzere tabîbi merkûma izin verdim..." şeklindeki ifadesiyle izin 

vermekte, ameliyat sırasında olumsuz bir şey meydana gelirse cerrahı dava etmeyeceğini 

                                                           
64 Vural Solak, "Osmanlı Dönemi Ürolojisinde Üç İsim", Türk Üroloji Dergisi, 36(3), 2010, s. 219. 
65 Müntehib, mesane ağrıları ve mesane taşlarının düşürülmesi için bitkisel ilaç ve karışımların anlatıldığı bir tıp 

kitabıdır. Abdülvehhab bin Yusuf ibn-i Ahmed el-Mardani, Müntehib, Hazırlayan Hatice Şahin, Bursa 2007, s. 55. 
66 Isparta Şer‘iyye Sicili 191, 55/4. 
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söylemektedir.
67

 Rıza senetlerinde daha bunlara benzer pek çok mesane taşı ameliyatı örneği 

bulunmaktadır.
68

 

Öte yandan, Osmanlıda sağlık sektöründe faaliyet gösteren ünlü kadın cerrâheler de 

bulunmaktadır. 17. yüzyılda Üsküdar'da yaşayan ve "beyne'l-akrân nâbiğa ve fâika  yani 

emsalleri arasında şöhretli ve önde gelen Küpeli kızı Salihâ Hatun bunların en başında 

gelmektedir.
69

  Salihâ Hatun gibi pek çok Hanım cerrâhe tıbba önemli katkılarda 

bulunmuştur.
70

 Bunlardan birisi de Isparta'da bulunan Seymaniye binti Mihail'dir. Bu konuda 

sadece 191 numaralı Isparta şer‘iyye sicilinde bulunan üç ameliyatı vardır. Üçü de mesane taşı 

ile ilgili olan bu belgelerden birisinde Isparta'nın Barla kazası mahallâtından Cami‘-i kebir 

mahallesinden Emine vâsisi olduğu küçük oğlu Şakir'in ıztırablı bir şekilde mesanesinden ağrı 

çektiğini söyleyerek Seymaniye'nin tedavi etmesini istemiş. "...eğer cerâhet-i merkûmenin ber-

vech-i muharrer mu‘tadını tecâvüz ve te‘addi itmeyerek hasbe’l-mu‘tad mahâl-i mezkûrı 

şakkından ideceği ilâç ve timarından nâşî oğlum işbu hâzır-ı mezbûr Şâkir bi-emrillâhi te’âlâ 

vefât ider ise dem ve diyetine müte‘allika cerrâh-ı merkûmeden da‘vâ ve husûmâtım yokdur..." 

diyerek de tedavi sırasında oğlu vefat ederse cerraheyi dava etmeyeceğini taahhüt etmektedir.
71

  

Yine Isparta'nın Sav köyünde bulunan Halil, küçük oğlu Hüseyin'in "... bir müddetden 

berü bi-hikmetillâh-i mesânesinde taş zuhûr idüb günbegün ıztırâb-ı müştedd olmağla mahal-i 

mezkûru mu‘tâd üzere şakk ve taş-ı mezkûru ihrâc idüb hasbe’l-mu‘tâd oğlum işbu hâzır-ı 

mezbûr Hüseyin kendü irâdesiyle ilâc ve timar itmek üzere cerrâh-ı merkûmeye ücret-i 

ma‘lûme ile bi’l-velâye isticâr eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer nefsini bana îcâr idüb 

ve illet-i merkûmeyi ber-vech-i muharrer-i mu‘tâd üzere ilâc ve timar itmek üzere ta‘ahhüd 

eyledikden sonra..." tedavi sırasında oğlu vefat ederse cerrahe Hatunu şikayet etmeyeceğini 

bildirmiştir.
72

 Kayıtlara bakıldığında "taş-ı mezkûru ihrâc idüb ilaç ve timar etmek üzere"
73

 

ifadelerinden tedavi yönteminin aynı olduğu yani önce taşın çıkarılıp sonra ilaç uygulandığı 

anlaşılmaktadır. "Ücret-i malûme ve ücret ile"
74

 ifadelerinden de cerrahların tedavi karşılığında 

belirli bir ücret aldıkları ancak ne kadar aldıkları tespit edilememektedir.  

Rıza senetlerinde geçen bir başka ameliyat hadisesi de fıtık ameliyatıdır. Yorgi adındaki 

Rum bir cerrah Kastamonu'da Paraşko ve Osman isimli iki kişiden rıza senedi almıştır. 

                                                           
67 "Ahmed nam kimesne mahfeli kazada karyei mezbûrda sâkin cerrah ve ilmi tıpta hazakat ile meşhûr olan bais-ül 

kitab Mehmed ağa mahzarında ikrâr idüb, tahmince on yaşında sulb ü sagir oğlum Ömer'in bi-emrillah-i taâla 

mesanesinde taş hâsıl olup ziyâde muztarib-ül hâl olmakla tabib-i merkûme müracaat edip sagir-i mezbûrun 

mesânesini yarıp vâki olan taşı ihraç etmek üzere tabibi merkuma izin verdim. Eğer ol cerâhatten nâşî bi-emrillâhi 

taâlâ vefat ederse dem ve diyete müteallik mezbur ile dâ va ve nizâım yoktur dedikde makarri mezbûru ikrar 

meşrûhasında tabib-i merkum bil-müvacehe tastik ve bervechi muharrer şer ile tahkik etmeğin mâ vaka  ba matleb 

(yazıldı)." denilmektedir. Transkripte yanlışlar vardır. Ancak asıl belgeyi göremediğimiz için metnin aynen 

verilmesi uygun görülmüştür. Alınan vesika: Süheyl Ünver, Tıp Tarihimiz Yıllığı I, İstanbul 1966, s. 24. 
68 Şehre Küstü mahallesi sâkinlerinden Kimyas oğlu Mahlî, oğlu İbrahim'in kasığındaki taşı çıkarması karşılığında 

doktor Nazar oğlu Budak'a dört altın vermiş ve oğlu vefat ederse kendisini dava etmeyeceğini söylemiştir. Bir başka 

baba Hacı Mehmed ise, yine aynı hekime kasığındaki taşı çıkarması için oğlu Satılmış'ı emanet etmiştir. Ayrıntılı 

bilgi için bkz. Ahmet Akgündüz, Belgeler Gerçekleri Konuşuyor (1), Nil Yayınları, İzmir 1989, s. 3-5.  
69 Cerrahlığı muhtemelen kocasından öğrenmiş olan Salihâ Hatun’un fıtık hastalığının tedavisinde usta olduğu 

bilinmektedir. Bunların yanında yağ bezesi ve ur alma gibi değişik ameliyatlarda yapmıştır. Osman Çetin, 

"Üsküdar'da Bir Kadın Cerrah Küpeli Kızı Salihâ Hatun", IV. Üsküdar Sempozyumu, 3-5 Kasım 2006 Bildiriler, 

Cilt II, İstanbul 2007. Mustafa Akkaya, “Üsküdar’da Bir Cerrah Ailesi: Üstad Cerrah Deniz, Eşi Cerrah Küpeli Kızı 

Saliha ve Oğlu Cerrah Mehmed Çelebi”, History Studies, Volume 6/Issue 5, September 2014, s. 6.  
70 Nil Sarı, "Osmanlı Sağlık Hayatında Kadının Yeri", Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, İstanbul 1996. 
71 IŞS. 191, 20/1. 
72 IŞS. 191, 117/3. 
73 IŞS. 191, 111/1. 
74 IŞS. 191, 20/1.; Bir başka mesane taşı ameliyatı örneği için bkz. Fehmi Aksu, "Ispartalı Hekim ve Cerrahlar", Ün, 

C. IV, Sayı 37, 1937, s. 527-529. 
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Paraşko ve Osman fıtık ameliyatı sırasında vefat ederlerse, yakınlarının cerrah Yorgi'yi dava 

etmeyeceklerini söyleyerek ameliyat öncesinde taahhüt vermişlerdir. Bunlardan ilk önce 

ameliyat olan Paraşko ameliyat neticesinde vefat etmiştir. Birkaç kişi kadı'ya müracaat etmiş 

ve durumu haber vermiştir. Bunun üzerine kadı, doktorlardan bir heyet göndermiş
75

 ve 

durumun tetkikiyle Paraşko'nun ameliyat neticesinde vefat ettiği anlaşılmış, rıza senedinde 

geçtiği gibi cerraha herhangi bir müdahale de bulunulmamıştır. Aynı cerraha ameliyat için 

başvuran Osman'ın ise, cesaret edip de ameliyat olup olmadığı hakkında herhangi bir kayıt 

yoktur.
76

  

Önemli ameliyatlardan birisi olan ur ameliyatı öncesinde de hasta ve hasta yakınlarından 

rıza senedi alınmıştır. Kasaba-yı Şuhut'a tâbi Köyviran köyünden Mustafa kızı Zeynep 

boğazının sağ tarafında ur denilen hastalığın meydana geldiğini ilaçların tesir etmeyip, 

günbegün şiddetinin arttığını söylemiş ve ameliyat için bu işin ehli olan cerrah Abdurrahman 

Çelebi'ye yarım kuruş ücret ile başvurmuştur. Ameliyat sırasında vefat ederse yakınlarının 

cerrahı dava etmeyeceğini bildirmiştir.
77

 Yine bir ur ameliyatı hadisesi kayıtlara farklı bir 

şekilde yansımıştır. Buna göre, Karahisar-ı Sahib kazasına tâbi, Hasmanlı köyünden Hasan'ın 

zevci Zülfi'nin alnında ur meydana çıkmış, bunun için cerrah Hüseyin'e başvurmuşlardır. 

Hüseyin âdet olduğu üzere Zülfi'nin rızası ve zevci Hasan'ın da icazetini alarak uru ameliyat 

etmiş, ancak iki gün sonra Zülfi vefat etmiştir. Bunun üzerine Hüseyin cerrahın sorgulanmasını 

istemiştir. Sorgu sonucunda, vefat edenin rızası ve zevcinin de icazeti olduğu için cerrahların 

yasa dışı bir şeye tecavüz etmedikçe şer‘an bir şey lazım gelmeyeceğine karar verilmiştir.
78

  

Sadece ameliyatlar için değil ilaçlı hastalıkların tedavisinde de rıza senetlerinin alındığı 

görülmektedir. Meselâ Sincanlı kazasına tâbi Saraycık köyünden olan Ali Bey, cüzzam
79

 

denilen hastalığından dolayı Karahisar-ı Sahib mahallâtından Kasımpaşa mahallesinden doktor 

Mehmet Efendi'ye başvurmuştur. Mehmet Efendi'nin kendisini ilaçla tedavisi sırasında vefat 

ederse vârislerinden hiç kimsenin onu dava etmeyeceğine dair taahhüt vermiştir.
80

 

Bütün bunlara bakıldığında, Osmanlılarda ameliyat öncesinde yaygın bir şekilde şahitler 

huzurunda rıza senetlerinin alınma uygulaması, bu uygulamanın Batı'da ancak 19. yüzyılda söz 

konusu olduğu dikkate alındığında, tıp etiğinin tarihi gelişimi bakımından Osmanlı Devleti'nin 

geldiği noktayı göstermesi açısından çok önemlidir.   

Rıza senetlerinden başka, şer‘iyye sicillerinde tıp tarihi ve hekim-hasta ilişkilerine dair 

önemli bilgiler bulunmaktadır. Meselâ bir belgede, Isparta'nın Temel mahallesi sâkinlerinden 

ve Rum taifesinden olan hekim Yordan, aynı taifeden olan Simyon'nun kardeşi Meryem'i kalp 

hastalığından dolayı altı ay boyunca her gün ikişer defa evine giderek tedavi ettiğini ve kendi 

                                                           
75 Osmanlı Devleti’nde kadı’nın memuriyeti, kendinden önceki İslâmî asırlarda yaşayan meslektaşlarına göre daha 

geniş yetkilerle donatılmıştır. Adlî teşkilatın başı olan kadı bütün asayiş olaylarında sadece bir hâkim olmaktan öte 

aynı zamanda savcıdır gerekli soruşturmayı da yapar. İlber Ortaylı, “Osmanlı Devleti’nde Kadı”, TDV İslâm 

Ansiklopedisi, Cilt 24, İstanbul 2001, s. 72. 
76 Nurgül Elibaşı, "Bir Ameliyat-ı Cerrahiye", Tıp Tarihi Araştırmaları, İstanbul 1989, s. 166-167. 
77 Edip Ali Gökpınar, "Şer‘iyye Sicillerine Göre Eski Zamanlarda Afyon'da Yaşayış", Taşpınar, Cilt 4, Sayı 47, 

1936, s. 214.  
78 Edip Ali, "Şer‘iyye Sicillerine Göre Eski Zamanlarda Afyon'da Yaşayış", Taşpınar, Cilt 6, Sayı 61, 1937, s. 14-

15.  
79 Bulaşıcı bir deri hastalığıdır. Genelde cüzzamlıların halktan uzak Miskinler Tekkesi'nde tedavi edildikleri 

bilinmektedir. (Bkz. Nil Sarı-Ü.E. Kurt, "Üsküdar Miskinler Tekkesi", Üsküdar Sempozyumu IV, Cilt II, 2007);  Bu 

hastanın böyle özel tedavi edilmesinde durumunun iyi olmuş olması etkili olabilir. Ancak, senette ne kadar ücret 

verdiği yazmamaktadır. 
80 Edip Ali Bakı, "Şer‘iyye Sicillerine Göre Eski Zamanlarda Afyon'da Yaşayış", Taşpınar, Sayı 100-101, 1943, s. 

263. 
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malından da bu tedavi için 1300 guruş sarf ettiğini söyleyerek Meryem'in vâsisi olan kardeşi 

Simyon'dan toplamda 3000 guruş alacağı olduğunu savunmuştur. Simyon ise, Yordan'ın tedavi 

için 1000 guruş sarf eylediğini kendisine verdiği 500 guruşu inkâr ettiğini söylemektedir. Dava 

sonucunda Yordan'a 1500 guruş daha verilmesi kararlaştırılmıştır.
81

 Bu belge her ne kadar 

hasta ve hekim arasındaki borç-alacak davası gibi görünse de hekimin 2000'e kadar tedavi 

ücreti aldığı öğrenilmektedir. Yine hekimin kalp hastası olan Hanımı evinde tedavi etmesi 

yöntemi de bu fiyatta etkili olmuş olabilir. 

Hasta ve hekim arasında meydana gelen bir başka olay da kayıtlara şu şekilde yansımıştır. 

Isparta'nın Çavuş mahallesinden ve Rum milletinden olan Yorgi, 15 Osmanlı lirasını karısının 

doğumunu yaptırması için tabib Simyon'a vermiş; ancak, tabibin doğum esnasında karısına ilaç 

içirdiğini bu yüzden karısının vefat ettiğini söylemiştir. Tabib Simyon ise, cevabında söylenen 

ücret karşılığında kadını muayene ettiğini kadında havâle meydana geldiğini, bunun için 

kadına ilaç verdiğini ancak, kadının havâlenin şiddetinden dolayı vefat ettiğini söylemiş ve 

suçlamaları inkâr etmiştir. Taraflar dinlendikten sonra tabibin hamile kadına ilaç vermesinin ne 

kadar doğru ya da yanlış olduğunun araştırılması, ayrıca tabibin Tıphâne-i Âmire'den 

diploması olup olmadığına bakılması ve davanın incelenmesine karar verilmiştir.
82

 Davanın ne 

şekilde sonuçlandığı adı geçen şer‘iyye sicilini takip eden sicillerden tespit edilebilir. Ancak, 

durumun titizlikle incelenmesi ve hekimin diplomasının sorgulanması belki de hâlâ daha bu 

dönemde diplomasız hekimlerin faaliyet gösterdiğine işaret olabilir.   

Sonuç 

Darüşşifalarda yetişen hekimler ile halkın derdine deva olunurken Tıphane'nin kuruşu ile 

birlikte durum tersine dönmüştür. Kurulan bu tıp okulu ile eğitimin daha sistemli hâle gelip 

insanlara daha faydalı olunulacağına inanılmıştır. Fakat bu okul kurulduktan sonra kendisinden 

hemen önce başlayan diplomasız hekim sûretleri çoğalmıştır. Bunda tıp eğitiminin zor olması 

ve gelişen tıp teknolojisi etkili olmuş olabilir. Fakat Osmanlı'nın son döneminde her alanında 

meydana gelen bozulmalar tıp alanında da görülmüş Müslüman hekim sayısı azalırken gayr-i 

müslim hekim sayısı çoğalmış ve bunların çoğunluğunu da diplomasız hekimler oluşturmuştur. 

Bunu örnek verdiğimiz belgelerden görebilmek mümkündür. Devlet gittikçe çoğalan 

diplomasız ve yanlış ilaç verip hastanın ölümüne sebep olan cahil hekimleri çıkarmış olduğu 

nizamnamelerle etkisiz hâle getirmeye çalışmış. Ancak zaman zaman tabip yokluğu çaresiz 

hastaları bunlara muhtaç etse de, devlet çoğunlukla başarılı olmuş ve bu yolsuzlukların önüne 

geçmiştir. Ülkede tıp okullarının sayısını çoğaltırken yurt dışına tıp eğitimi için öğrenciler 

göndermiştir. Devletin girmiş olduğu savaşlar da dikkate alınırsa onun tıbba niçin bu kadar 

önem verdiği açıkça anlaşılacaktır.      

Şer‘iyye sicilleri içerisinde yer alan ve rıza senedi verilen anlaşmalar ise, cerrah 

tarafından yapılacak tedaviye hastanın önceden izin verdiğini göstermektedir. Bu senetler, 

hastanın ameliyat sırasında ya da kullandığı ilaçtan dolayı ölümü halinde cerrahın bundan 

sorumlu tutulmayacağını belirtmektedir. Bu hem hasta hem de hekim haklarının savunulması 

açısından son derece önemlidir. Ayrıca, bu senetlerden hangi ameliyatlar yapıldığını ve hangi 

tedavi yöntemleri uygulandığını da öğrenmek mümkündür. Buna göre, senetlerde en çok 

mesane taşı ameliyatının yapıldığı görülmektedir. Bundan başka fıtık, ur ve kırık-çıkık 

ameliyatları da yapılmaktadır.   

                                                           
81 Hanım Göktaş, "191 Numaralı Isparta Şer‘iyye Sicili (H. 1282-1283/M. 1865-1867)'nin Transkripsiyon ve 

Değerlendirmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), 

Isparta 2012, s. 283. 
82 Göktaş, a.g.t., s. 483. 
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