BIZDE DISSEKS~YON NE ZAMAN VE
NASIL BA~LADI?
Doç. Dr. ESIN KAHYA
Anatomi sözlük anlam~yla yap~y~~ve canl~~hayvan yap~s~ndaki
organlar ve onlar~ n kar~~l~kl~~münasebetini inceleyen bilim dal~~
anlam~ na gelmektedir. Anatomi bilimi bugün disseksiyondan müstakil olarak dü~ ünülemez. Çünkü biz disseksiyon sayesinde anatomik yap~y~~ ö~renip ona nüfuz edebiliriz. Fakat disseksiyonun anatomi
ara~t~rmalar~= esas~n~~te~ kil etmesi, hatta onsuz anatominin bilimsel
çal~~malar~n~~yürütemeyece~inin anla~~lmas~~hiç de erken tarihlere
rastlamamaktad~r.
Insanlar eski ça~lardan itibaren anatomi ile ilgilenmi~tir. Bunun
ilk örneklerine M~s~ r, Mezopotamya, Hint ve Çin uygarl~klar~nda
rastlamaktay~z. Daha sonra Yunan uygarl~~~ nda bu konuda daha
bilinçli ara~t~rmalar yap~ld~~~n~~görüyoruz. Yunan Dünyas~nda bu
tip ara~t~ rma yapanlardan biri de Alkmeon'du (M. 0. V. yüzy~l).
Alkmeon yapt~~~~ara~t~rmalarla örne~in optik siniri ve kulakla burun
aras~ndaki östaki borusunu bulmu~ tur. östaki borusunun XVI. yüzy~lda Eustachi (1520-1574) taraf~ ndan yeniden bulundu~unu görüyoruz.
Onun ad~ na izafeten bugün hâlâ bu boruyu östaki borusu diye
adland~r~yoruz. Alkmeon'un hayvan disseksiyonu yapt~~~~bilinmektedir. Yine Yunan Dünyas~nda uzun y~ llar bu konuda otorite olarak
kabul edilen Galen (M. 0. 200) gibi bir bilim adam~~domuz, köpek
ve maymunlar~n üzerinde yapm~~~oldu~u ara~t~rmalardan elde etti~i
neticeleri insanlara da te~mil ederek, onlar~n da ayn~~yap~ya sahip
oldu~unu kabul etmi~tir. Burada ~unu ilave etmek gerekir ki, baz~~
Yunanl~~bilim adamlar~~insan üzerinde de disseksiyon yapm~~lard~r;
örne~in Herophilos (M. C). yakla~~k 300) hem insan hem de hayvan
üzerinde disseksiyon yapm~~t~r'.
Daha sonra Yunan bilim âleminden aktar~lan bilginin Islâm
âlemini etkilemi~~oldu~unu görmekteyiz. Muhtelif Islam bilginleri,

Singer, Charles, A Short History of Anatomy and Physiology from the Greeks to
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örne~in 'bn Sina, Razi, Ali b. Abbas Galen'in fikirlerini pek de~i~tirmeksizin kabul etmi~lerdir. Çünkü onlar~n yapm~~~oldu~u hatalara
i~aret edebilmesi için kendilerinin bizzat insan vücudu üzerinde
disseksiyon yapmas~~gerekiyordu. Halbuki böyle olanaklar~~yoktu.
Dolay~s~ yla da Galen'in ve anatomi konusunda ara~t~rma yapan baz~~
di~er bilim adamlar~n~ n fikirleri pek az de~i~ikli~e u~rayarak XI.
inci yüzy~l sonlar~ndan itibaren Avrupada ba~layan çeviri faaliyetiyle Avrupa bilim âlemine aktar~lma~a ba~lanm~~t~.
Disseksiyonun Bat~~âleminde ilk defa ne zaman yap~ld~~~~kesin
olarak bilinmemektedir. Baz~~ t~p tarihçilerine göre, XIII. yüzy~l
olarak belirlenirken, di~erleri XIV. yüzy~lda oldu~unu ileri sürmektedirler. XIV. yüzy~ lda, genel olarak bilimlerden hiç biri, ne botanik,
ne zooloji ne de naturalistik sanat mevcut de~ildi, fakat disseksiyon
vard~. XIV. yüzy~lda Bologna Üniversitesinde yayg~ n bir ~ekilde
disseksiyon yap~ld~~~~bilinmektedir. Fakat burada insan vücudunun
disseksiyonu, onun anatomik yap~s~~hakk~nda bilgi edinmek için de~il
sadece adli olaylarda delil toplamak gayesiyle yap~l~yordu, yani
burada yap~ lan disseksiyon olmaktan çok post - mortem çal~~malarlyd~.
Bologna Üniversitesinde disseksiyonu ba~latan Lucca% Hugh
(117o-124o) ve ö~rencisi Theodoric Borgognoni (1205-98) olmu~tur.
Onun bu çal~~malar~n~~Salliceto'lu William'~ nkiler izlemi~tir. Saliceto'lu William'~ n çal~~malar~n~~eseri Cerrahi'den ö~reniyoruz. O,
bu eserini 1275 tarihinde yazm~~t~ r. O halde disseksiyon çal~~ malar~n~n ba~lang~c~, yani 1266 tarihi ile 1275 aras~ndaki on y~l içinde
ba~lam~~t~r denilebilir. 1266-1275 tarihleri aras~nda Avrupada disseksiyon çal~~malar~n~ n ba~lang~c~~olarak verilebilir 2.
Avrupada post - mortem muayenesiyle ilgili olarak ilk aç~k seçik
referans 1286 y~l~ na aittir. "'asma% Fransisken Salimbene (1221-1290)
1288 y~l~nda yazm~~~oldu~u günlü~ünde 1286'da Cremona'll bir
doktorun hastal~~~ n nedenini saptamak üzre bir ölüyü açt~~~n~~
yazmaktad~ r. Ancak buradaki post - mortem aç~klamas~ ndan, sadece
ölünün gö~üs k~sm~n~n aç~l~p, kalbinin incelendi~i anla~~lmaktad~r.
Tam bir post - mortem muayenesinin ilk resmi aç~klamas~~14 y~l
sonras~na ait olup, ~ubat 1302'de yap~ lan bir post - mortem çal~~ mas~~
hakk~ndad~ r. Burada Bologna'da ~üpheli bir ~ekilde ölmü~~bir ki~inin
s ayn~~eser, s. 71-72.
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zehirlendi~i ihtimali üzerinde durulmaktad~r. Adli soru~turma aç~lm~~t~r, ve adli makamlarca post - mortem muayenesi yap~lmas~~
talep edilmi~tir. Burada iki doktor ve üç cerrah taraf~ndan Bartholomeo Varignano'nun ba~kanl~~~nda post - mortem muayenesi yap~lm~~t~r. Onlar~n kulland~~~~ifadeden daha, önce bu tip post - mortem muayenelerinin yap~ld~~~~anla~~lmaktad~r.
Ancak yap~lan ara~t~rmalar göstermektedir ki bu yap~lan disseksiyonlar anatomi bilimine her hangi bir katk~da bulunulmas~n~~sa~lamam~~t~r. Çünkü bunlar, daha önce de belirtildi~i üzre, adli soru~turmaya hizmet ediyordu. Ancak bunlar bilimsel gaye ile yap~lan
disseksiyonlar için bir basamak vazifesini görmü~tür.
Daha sonra disekssiyonun ö~retim için kullan~ ld~~~n~~görmekteyiz. Burada disseksiyonu yapan ki~i, yani demonstratör kadavray~~
gerekti~i ~ekilde aç~yor, ve kürsüde metni okuyan profesörün
okudu~u k~s~mlar~~ostensor de~ne~i ile gösteriyordu 3. Dolay~s~yla
ö~renci o güne kadar kabul edilen otoritelerin, örne~in Galen'in,
Ibn Sina'n~n fikirlerini kabul edip, bunun do~rulu~unu da disseksiyon tatbikat~nda görüyordu. Çünkü burada her ~eyden önce otoritenin do~ru söyledi~i kabul ediliyordu. Disseksiyon verilen bilgiyi
ö~rencinin anlamas~nda yard~mc~~olacakt~.
Disseksiyonun ö~retim gayesiyle kullan~lmas~na ra~men, bizzat
kendisi disseksiyon yap~p, arac~~ki~ileri kald~ran profesör Mondino
de Luzzi (1270-1326) olmu~tur. O, en çabuk bozulan organlardan,
yani ba~~rsaklardan ba~lamak üzere bir kadavramn disseksiyonunu
dört günde tamaml~yordu.
Daha sonra Andreas Vesalius (1514-1564) 1543 y~l~nda ne~retmi~~oldu~u De Humani Corporis Fabrica adl~~eseriyle Galen otoritesini
tamamen y~km~~t~r. Realdus Colombus, Fallopius, Fabricius ve daha
bir çok bilim adam~n~n çal~~malar~~sayesinde anatomik ara~t~rmalar
geli~mi~~ve disseksiyon vazgeçilmez bir anatomik ara~t~rma metodu
olarak yerle~mi~tir.
Islam Dünyas~nda VIII. yüzy~ldan itibaren yap~lan yo~un bir
çeviri faaliyetiyle klasik Yunanda mevcut bilgi aktar~ lma~a çal~~~lm~~t~r. IX. yüzy~ldan itibaren Islam Dünyas~nda yaz~lm~~~orijinal
eserlere rastlamaktay~z. Bu eserler ve daha sonraki yüzy~llarda yaayn~~eser, s. 71.
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z~lm~~~olanlar incelendi~inde görülür ki insan vücudu ile ilgili bilgiler genellikle bu çeviri faaliyetleri neticesinde elde edilen bilgilerdir.
Onlardan Galen, Aristoteles, ve Hippoctares'i kendilerine belli ba~l~~
otorite olarak seçmi~ lerdir. Ancak o devirde yaz~lm~~~eserlerde bu
konuyla ilgili olarak orijinal fikirlere de rastlamaktay~z. Onlar muhtemelen bu fikirleri patolojik ve cerrahi vakalar vas~tas~yla elde ediyorlard~. Baz~lar~n~n ise hayvan tatbikat~~yapt~~~~bilinmektedir. Örne~in Yuhanna 1bn Maseveyh maymunlar üzerinde disseksiyon yapm~~t~r, ve insan iskeletini gayet iyi incelemi~tir.
Yine buna ilave olarak, 1bn Nefs'in kalp konusundaki fikirlerini
görüyoruz. Her ne kadar ça~da~lar~~taraf~ndan farkedilmemi~se de
o, 1bn Sina'n~n Kanun'unun anatomi k~sm~na ~erh olarak yazd~~~~
~erh-i Te~rihü'l - Kanun libn Sina's~n~n be~~ayr~~yerinde aç~kça insan
kalbinin sa~~ve sol kar~nc~klar~~aras~nda bulunan septumda görülen
veya görülmeyen hiç bir delik olmad~~~n~~ifade etmi~tir. Bu iki k~s~m
aras~nda bulunan septum özellikle kan~ n geçmesine engel olacak
~ekilde kal~nd~r 4 .
Bu fikir onun disseksiyon yapm~~~oldu~u intibanu uyand~rmaktad~r. O, e~er disseksiyon yapm~~sa, kalbin sa~~ve sol kar~nc~klar~~aras~ndaki septumun kal~n oldu~unu ve geçit vermedi~ini nas~l bu kadar
kesin bir ~ekilde söyleyebilmi~tir?
Osmanl~~Imparatorlu~unda, genellikle Islam âleminde otorite
olan ki~ilerin görü~lerini benimseyip, yerle~mi~ti. Bunlar aras~nda
Ibn Sina, Razi, ve Ali b. Abbas anatomi konusunda Osmanl~~hekimleri için otorite idiler. Bu otoritelerin eserleri onlar için esast~ ; örne~in
1bn Sina'n~n Kanun adl~~eseri ve onun ~erhleri el kitab~~olarak yayg~n
bir ~ekilde kullan~l~yordu. Hatta öyle ki, yukar~da ifade edildi~i gibi,
1bn Sina'n~n Kanun'una yaz~lan ~erhler de son derece yayg~nd~ ;
örne~in 1bn Nefis'in 1bn Sina'n~ n Kanun'unun anatomi k~sm~na yazd~~~~ ~erh gibi (~erh-i Te~rihü'l - Kanun l' ibn Sina). Bu eserin yazma
kütüphanelerinde de~i~ik zamanlarda yaz~lm~~~bir çok nüshalar~n~n bulunmas~~onun ne kadar yayg~n oldu~unu bize kan~tlamaktad~r. Ancak, yukar~da belirtildi~i gibi, bu eserin 1bn Nefis kalp yap~s~~
ve küçük kan dola~~m~~ile ilgili çok önemli bir ke~fi aç~klam~~~olmas~na
4 Mayerhof, Max, "Ibn an - Nafis (XIII. cent.) and his Thcory of the Lesser
Circulation," IS/S, 1935, 23, S. 100-120.
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ra~men, bu nokta o devrin hekimlerinin gözlerinden kaçm~~t~r, yahut da otoritelerle uyu~mad~~~~için dikkate al~nmam~~t~r.
Bu, bu sahada hiç bir yeni fikrin ortaya at~lmad~~~~anlam~nda
kabul edilmemelidir. Genellikle anatomi ile ilgili bilgiler t~p kitaplar~n~n ilk k~s~mlar~nda yer almaktad~r. Bunlar~n yan~~ s~ra, müstakil
anatomi eserlerine az da olsa rastlanmaktad~r. Bunlardan en güzel
bir örnek ~irvan'll ~emseddin-i itaki'nin Te~rih-i Ebdân ve Tercümân-1
K~bale-i Feylusüfân adl~~eseridir. Bu eser resimli olup, içinde çok güzel
çizilmi~~kafa kesiti, solunum ayg~t~, ürogenital sistem ve kas ve iskelet sistemi ~emalar~n~~ihtiva etmektedir. Eser muhtemelen 16291631 y~llar~~aras~nda yaz~lm~~t~r. Eserdeki resimler Avrupa etkisinin
Osmanl~~bilim dünyas~na girdi~ini göstermektedir. Ayr~ca yine metinde bulunan ve stil olarak farkl~~çizgiler gösteren baz~~ ~emalar,
özellikle metinde verilen aç~klamalarla da çok iyi uyu~mas~ndan
dolay~, Itakrnin bu konuda ~ahsen ara~t~rma yapt~~~~kanaatini uyand~rmaktad~r. Metinde görülen sinir sistemi ile ilgili ~emalara ne Islâmi t~bbi esas olarak alm~~~anatomi eserlerinde ne de Avrupa t~p
kitaplar~nda rastlanmaktad~r 5. O halde ne geleneksel Islam t~bb~nda
mevcut olan ne de Bat~dan al~nm~~~olan bu bilgileri o nereden alm~~~
olabilir?
Yine ayn~~yüzy~lda, IV. Murat'~n hekimba~~s~~olan Emir Çelebi
(öl. 1638), yazm~~~oldu~u En- Muzecü't - T~b adl~~eserinde ölen insanlar~n her hangi biri üzerinde te~rih yap~p onun damarlar~n~, karaci~erini ve sindirim organlarm~~görmenin mümkün oldu~unu söylemektedir 6.
Osmanl~~imparatorlu~unda yüksek ö~renim medreselerde yap~l~yordu. Hekimlik yapmak isteyen bir ki~i mevcut üniversitelerden
birinde genel bir e~itimden geçmek zorundayd~. Orada Arapça ve
Farsça ö~renmekteydi. Daha sonra gerekli müesseselerde tatbikat
görmek suretiyle hekim olmaktayd~lar. T~p mesle~inin ayr~~bir meslek
olarak okutulma usulü Osmanl~ larda Kanuni Sultan Süleyman
taraf~ndan dü~ünülmü~~ve gerçekle~tirilmi~tir. Süleymaniye medreseleri aras~nda bir de t~p medresesi vard~ °.
Kâhya, Esin, "~emseddin-i ~taki'nin Resimli Anatomi Kitab~", Ara~t~rma,
(1972), C. VIII, s. 171-186.
6 Ad~var A., Osmanl~~Türklerinde Bilim, Ankara, 1971, S. 113.
7 Ergin, Osman, Maarif Tarihi, cilt I, Istanbul 1977, s. 143-145.
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E~er Avrupada t~p, özellikle anatomi, Osmanl~lardaki t~p ve
anatomi ile mukayese edilecek olursa, aralar~ndaki muazzam fark
aç~kça ortaya ç~kar. Yukar~da belirtildi~i gibi, Avrupada disseksiyon
adli gayelerle bile olsa XIII. yüzy~lda ba~lat~lm~~t~r. XVI. yüzy~lda
ise Vesalius Galen otoritesine kar~~~ç~k~yordu; anatomi müstakil bir
bilim dal~~olarak kabul ediliyor, onun ara~t~rma yöntemi olarak
disseksiyon benimseniyordu. Disseksiyon art~k adli gayelerle veya
ö~retim gayesiyle kullan~lan bir araç olmaktan ç~km~~, bir ara~t~rma
yöntemi olmu~tur. Bu da Avrupal~~ve Osmanl~~ aras~ndaki anatomi
bilimi aç~s~ndan seviye fark~n~~göstermektedir. Bu fark XVII ve XVIII.
yüzy~llarda Osmanl~lar aleyhine olmak üzere artm~~t~r.
XVII. yüzy~ldan itibaren Avrupa biliminin etkileri Osmanl~larda hissedilme~e ba~lanm~~t~r. Bu etkinin orada yaz~lm~~~eserler
yoluyla oldu~u dü~ünülebilir. Ancak Avrupada yaz~lm~~~eserleri
okuyabilmek için Latince bilmek gerekiyordu. Çünkü genel olarak
bilim adamlar~~ Latince yaz~ yorlard~.
Avrupa etkisinin yabanc~~uyruklu hekimler arac~l~~~~ile ta~~nd~~~~kabul edilebilir. Çünkü XVI. yüzy~ldan itibaren ~spanya ve
Italyadan koyulan Yahudiler Osmanl~~Imparatorlu~una gelip s~~~nm~~lard~, ve bunlar~n ço~u H~ristiyan Avrupan~n belli ba~l~~üniversitelerinde t~p tahsil etmi~ti. Osmanl~~sultanlar~~bu göçmen Yahudi'ere
saraylar~m açt~lar. Biz XVIII. yüzy~la kadar Yahudi doktorlar~n
sarayda vazife ald~klar~n~~ görüyoruz. Bunlardan örne~in Moses
Hamon, Sultan Süleyman'~n ba~hekimi idi s.
Di~er taraftan yabanc~~uyruklu bir çok doktor Türkiyeye gelerek sanatlar~n~~icra ediyorlard~. Bunlardan hepsi de~erli de~ildi,
hatta baz~lar~~doktor olduklar~~dahi ~üpheli ki~ilerdi s.
Bunlar~n yan~~s~ra, medreseden mezun olmad~klar~~halde hekimlik yapan Türkler vard~. ~~te bu cahil hekimler hakk~ nda III. Ahmet bir hükm-ü ~erif ç~kartt~. Burada hekimlerin resmi bir s~navdan
geçip, bir diploma almad~kça hekimlik yapmalar~na müsaade edilmedi~i kaydedilmekteydi ~o
8 Heyd, Uriel, "Chief Jewish Physician to Sultan Süleyman the Magnificent",
Oriens, c. 16 (1963), S. 152-170.
9 Perrot, George, Souvenir d'un Voyage en Asie Mineure, Paris 1864, S. loo-~ o ~ .
1° Ad~var, Adnan, Osmanl~~ Türklerinde Bilim, Ankara 1971, s. 14.7-148.
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Ayn~~ kaideler cerrahlar için de geçerli idi. Medreselerin program~nda anatomi (te~rih) dersi vard~, ve cerrah olarak tayin edilecek
ki~inin de bu derslere devam etmi~~oldu~unu kan~ tlamas~~gerekiyordu. Örne~in Ba~vekâlet Ar~ivinde bulunan bir vesikan~n içeri~i
bize kesinlikle bunu kan~tlamaktad~r. Bu vesika ordu cerrahba~~l~~~na tayin edilecek olan hassa cerrahlar~ndan Ebu Bekir'in seret~bba
Mehmed Efendi taraf~ndan yaz~lan ilâm~d~r. Burada Ebu Bekir
Efendi'nin maharet ve hazakati belirtilirken, kendisinin Süleymaniye
Medresesinde ilm-i te~rih (anatomi) derslerine de devam etti~i, dolay~s~yla da ordu sercerrahl~k mevkiine lay~k oldu~u ifade edilmektedir
(27 c. 1182) n.
Daha önce belirtildi~i gibi Osmanl~lardaki bilim seviyesi ile
Avrupadaki bilim seviyesi aras~nda gittikçe büyüyen farkl~l~k ba~ta
padi~ahlar olmak üzere devlet ve bilim adamlar~~taraf~ndan hissedilme~e ba~lanm~~t~. Onlar e~itim sistemine getirilecek yeniliklerin
konunun çözülmesini sa~layaca~~n~~kabul ediyorlard~. Bu dü~üncenin
neticesi olarak baz~~yeni okullar aç~ld~. Bunlardan ilki 1773 y~l~nda
aç~lan Mühendishane-i Bahriye-i Hümayun'du. Bunu di~er okullar
izledi, ve nihayet 1827'de (1242 H.) T~p Fakültesi aç~ld~. Bu okulun
aç~lmas~nda özellikle zaman~n hekimba~~s~~Mustafa Behçet Efendi'nin
rolü inkâr edilemez. Bu okulun aç~lmas~yla ilgili olarak Ba~vekâlet
Ar~ivinde bulunan 22 Ca 1242 tarihli vesikada, okulun neden aç~ld~~~,
okutulacak dersler, okulun ö~rencileri ve hocalar~~hakk~nda bilgi
bulmaktay~z. Ilgili vesikada okulun aç~l~~~sebebi olarak Istanbul'da
bulunan hekimlerin eski t~bbi (geleneksel t~p) bilip, yeni t~p hakk~nda
bilgi sahibi olmalar~~gösterilir. Eski t~bb~~ö~renerek yeti~mi~~hekimler
ne sava~~ne de bar~~~zaman~nda ordunun ihtiyaç duydu~u bilgili
ve haz~k hekimler de~ildirler. Dolay~siyle yeni bir okula ihtiyaç
vard~r. Ancak iyi ö~retmenler elinde modern fen bilgisine sahip
olarak ve yabanc~~dil bilerek yeti~ecek yeni doktorlar ordunun ihtiyac~na cevap verebilirdi. Okuldaki ö~retmenler tercihan müslümanlar aras~ndan seçilecekti, e~er bulunamazsa di~er milletlerden veya
az~nl~klardan hoca tayin edilecekti.
Yeni aç~lan okul T~phane ad~~ alt~nda, Veznecilerde Acemo~lu
k~~las~~ yak~n~nda, Tulumbac~~Kona~~nda kuruldu. Buraya al~nan
Ba~vekâlet Ar~ivi, S~hhiye (Cevdet Tasnifi), no. 96.
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ö~renciler herhangi bir s~ nava girmeksizin do~rudan do~ruya okula
kay~tlar~n~~yapt~r~yorlard~ . Okulda ö~retim dili Frans~zca idi 12.
Okul program~ nda ilk s~n~flarda din kurallar~, Osmanl~ca güzel
yaz~, Frans~zca gramer ve metinler, Frans~zca güzel yaz~, felsefe
kimya gibi dersler vard~. Te~ rih (anatomi) üçüncü s~n~ f program~nda
görülüyordu. Anatomiden ba~ka bu s~n~fta zooloji, halk sa~l~~~~bilgisi,
fizyoloji, ve cerrahi gibi dersler vard~. Dördüncü s~n~ fta ise dahili
hastal~ klar, harici hastal~klar, kad~n - do~um ba~l~ca görülen dersler
aras~nda idi 13 .
Bu dört y~ll~ k programdan anla~~l~yor ki ilk iki y~l ö~renciye
genel bilgiler veriliyordu. Onu takip eden iki y~l içinde ise meslek
bilgisine ayr~lm~~t~ . Anatomi temel meslek bilimlerinden oldu~undan
üçüncü s~n~ f dersleri aras~ nda yer almakta idi.
Daha sonra 1252 H. (1836 M.) y~l~nda T~ phanenin Galatasaray'a
nakledildi~ini görüyoruz. Yeni aç~lan T~ phanede yeteri kadar ö~retmen yoktu. Bundan dolay~~istenen modern t~p ö~retimi sa~lanamam~~t~ r. Bu sorunu çözmek üzere Avrupadan ö~retmen getirtilmesine karar verilmi~ tir. Viyana sefarethanesi maslahatgüzarl~~ma
yaz~larak oradan ö~retmen istenmi~ tir. Viyana T~p Okulu ö~retmenlerinden olan Dr. Bernard bask~~alt~nda tutulmayaca~~~ ~art~~
ile vazifeyi kabul etmi~tir. Bir çok tarihçi modernle~menin T~p Okuluna Dr. Bernard'~ n muallim-i evvel olarak atanmas~ndan sonraya
rastlad~~~n~~savunmu~lard~ r 14.
Her ne kadar gerek medrese gerekse yeni aç~lan T~phanede
Anatomi dersleri mevcutsa da bu derslerde ö~retim plan~lar ve
~emalar üzerinde yap~lmaktayd~. ö~retmenlerin bizzat kendileri
disseksiyon yapmam~~ lard~. Onlar anatomik yap~p plan~lardan ö~renmi~lerdi, ve onlar~~kullanarak kendi ö~rencilerine de ö~retmek
zorunda idiler. Bu plan~lar ve ~ emalar Avrupadan getirtilme~e
ba~land~~~ ndan, onlar~n yaz~~ve aç~klamalar~n~~anlamak için yabanc~~
dil bilmek zorunda idiler. Yukar~da ifade edildi~i gibi, yeni aç~lan
T~phanenin ö~retim dilinin Frans~zca olmas~~da bu sebebe dayan~yordu. Böylece ö~renci Avrupa kökenli malzemeden kolayca yararlanabilecekti.
Basvekâlet Arsivi, S~hhiye (Cevdet Tasnifi), no. 1287.
R~za Tahsin, Mir'at-: Mekt•b-i Tibbiye, Ist. 1328-1330, s. 7-8.
14 Ergin, Osman, Maarif Tarihi, cilt I., Ankara, 1977, s. 346.
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Daha önce belirtildi~i gibi, anatomi ancak disseksiyon tatbikat'
ile ö~renilebilirdi. Organlar~n tabii olarak pozisyonlar~n~, ~ekillerini
ve de onlar~n yap~lar~n~~ayr~nt~l~~olarak incelemek ancak disseksiyon
yaparak mümkündü. Ayr~ca disseksiyon sadece cerrahlar için de~il,
doktorlar için de gerekliydi. Çünkü normal, sa~l~kl~~yap~y~~bilmeyen,
onu tan~ mayan bir doktor patolojik bir bünyede meydana gelmi~~ve
gelecek de~i~ meleri anlayamazd~ .
Dr. Bernard ö~rencilerin anatomi derslerinden yeteri derecede
yararlanamad~~m~~öne sürerek bir an evvel Avrupada t~p okullar~nda
oldu~u gibi, bu derslerin ölü üzerinde yap~lmas~n~~istiyordu. Onu
bu konuda okulun idarecisi durumunda olan ve ayn~~zamanda hekimba~~~olan Abdullah Efendi de destekliyordu. Ancak burada bir sorun
ortaya ç~k~yordu; disseksiyon için gerekli olan ölüler nas~l ve nereden sa~lanabilecekti?
Bilimsel gayelerle yap~lan disseksiyon ba~lang~çta her ülkede
sorun olmu~tur. Çünkü onun malzemesini meydana getiren insan
vücuda idi. Dolay~s~yla insanlar çe~itli nedenlerle disseksiyona ba~lang~çta kar~~~ ç~km~~lard~r. Bu sebeplerden ~ üphesiz en önemlisi dinsel
sebep idi.
Avrupada disseksiyona ba~lang~çta, dinin temsilcisi olan kilise
kar~~~ ç~km~~t~ r. Kilise zaman zaman yay~nlad~~~~bildirilerle disseksiyona kar~~~oldu~unu ilan etmi~ tir. 1300 y~l~ nda Papa VIII. Boniface
böyle bir bildiri yay~ nlam~~t~r. Biz bunu sadece me~hur anatomist
Mondino de Luzzi'den de~il, devrin di~er anatomistlerinden de
ö~reniyoruz. XIV. yüzy~lda ya~am~~~olan çe~ itli anatomistlerin eserlerinden, disseksiyonun kilise taraf~ndan yasakland~~~n~~görüyoruz.
Her ne kadar disseksiyon 1266-1275 tarihleri aras~nda yap~lma~a
ba~lanm~~sa da, kilise ancak iki yüz y~l sonra bu konudaki tutumunu
de~i~tirmi~tir. Vücudun otoriteden müsaade al~nmas~~ ~art~yla, aç~labilece~ini ilk defa ilan eden, kendisi de Bologna ve Padua üniversitelerinde ö~rencilik yapm~~~olan Papa Sixtus IV. idi (papal~~~~
1471-84). Ancak bu özel bir izindi. Disseksiyonun serbest b~rak~lmas~~
ise çok daha sonraya rastlamaktad~r. Papa VII. Clement (papal~~~~
1523-1524) ç~ kard~~~~bir müsaade ile resmen disseksiyonu serbest
b~rakt~~(1524) 15.
15 Singer, Charles, A Short History of Anatomy and Physiology from the Greeks to
HarzoQ,, New York 1957, S. 85-86.
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Biz Avrupada disseksiyon tatbikat~mn kilisenin onay~n~~almak
konusunda göstermi~~oldu~u a~amalar~n bir benzerine Osmanl~larda
rastlamaktay~z. Osmanl~~ imparatorlu~u genellikle müslümanlar~n
ço~unlu~u te~kil etti~i insan toplulu~undan meydana gelmi~ti. Padi~ah ayn~~zamanda halife, yani dini lider olarak kabul ediliyordu.
Ancak islâmiyette H~ristiyanl~kta oldu~u gibi din müessesele~memi~tir.
Dolay~s~yla kilise kararlar~nda oldu~u gibi bu konuyla ilgili kesin kararlar al~nd~~~~görülmüyor. Islam dininde her türlü karar~n al~nmas~nda
birinci esas Kuran'a ayk~r~~olmamakt~r. ~kinci esas ise Peygamberin
sözleri, yani hadislere ayk~r~~davranmamakt~r. Bilindi~i gibi, Kuran'daki çe~itli âyetler bilim ve bilimsel çal~~may~~destekler niteliktedir.
Peygamber de ya~am~~boyunca bilimsel çal~~may~~destekler nitelikte
bir çok sözler söylemi~tir. örne~in o, yak~nlar~~veya arkada~lar~~hastalan~nca, ilaçla tedavi olmalar~n~~önermi~tir. O diyor ki "ilaçla
tedavi olunuz, zira Tanr~~hiç bir hastal~ k vermemi~tir ki ~ifas~n~~ da
vermemi~~olsun" ". Böylece Hz. Peygamber insanlar~n bilime güvenmelerini, onun deste~ine s~~~nmalar~n~, doktorlar~n da ara~t~rma ile
en iyi tedavi yöntemlerini bulmalar~n~~istemi~tir. Bunun için de
sadece ilaçlar üzerinde ara~t~rma yapmak yeterli de~ildir, ayn~~ zamanda doktorun insan vücudunu da iyice tan~mas~~gerekir.
Halbuki Charles White Three rears in Constantinople adl~~ seyahatnamesinde disseksiyonu men eden bir hadisten bahsetmektedir.
Bu hadise göre Hz. Peygamber "ba~kalar~na ait en k~ymetli inciyi
dahi yutmu~~olsa, ölü bir vücudu açmay~n~z" demi~tir. Böyle bir hadisin bulunup bulunmad~~~~konusunda çe~itli hadis kitaplar~nda
yap~lan ara~t~rmalar, böyle bir sahih hadis olmad~~~~gibi, mevzuu
veya zay~f hadisin de bulunmad~~~n~~ortaya koymaktad~ r ".
Bu konunun ~slam hukukçular~~taraf~ndan ele al~nm~~~olabilece~i dü~ünülerek yap~lan ara~t~rma s~ras~nda konuya ayd~nl~k ge16

‘1,1.« 4.1

„

O

*5;1 #.1.

17
Wensick, Corcondan~e et Indices de la Tradition Musulmane, Leiden 1963;
Ahmet el-Kala~, Ke~ü'l - Hafi ve Mürfdirl Elbds, Amma ~~tehare mine'l - El~ddfs
ale's - Seneti'n - Mu, 2 Cilt, Halep (tarihsiz); Suy~ki, el - Fetü'l - Kebir fi
ile'l - CâmiTs - Sagfr, 3 cilt, Halep I350; Ibn Arrak el - Kenânt, Terzziyetii'~~- Merfua'ti ani'l - Seni'yetü'l - Me~dudli, Kahire, birinci tab
(tarihsiz); Sahih-i Buhârf Muhtasan Tec~ fd-i Sarih Tercümesi ve ~erhi, IV. cilt, 3. bask~,
Ankara, 1972.
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tiren Hasaneyn Muhammed Fahlüf'un Fetâve ~er' iyyetün ve Buhusun
limiyyetün adl~~eseriyle kar~~la~~ld~ . Bu eserinde, Fahlüf, "f~k~h kitaplar~m~zda bu konuyla ilgili naslar~n bulundu~unu" söylemektedir.
Ona göre, her ne kadar baz~~ dar görü~lü ki~iler ~eriat~n disseksiyon
ve otopsiye cevaz vermeyece~ini dü~ünürlerse de bu do~ru de~ildir.
~eriat daima insan menfeatini korur; onu kötülüklerden uzak k~lar.
Burada yap~lan i~~de insan menfeaati aç~s~ ndan gereklidir. Bu i~~iki
defa menfaat sa~lamaktad~r. E~er insan bedeni otopsi yap~ lmak gayesiyle agl~yorsa faydal~d~r. Çünkü ~üpheli ölüm hâdisesi ayd~nlat~labilecek, suç kesinlik kazanacakt~r. E~er ceset bilimsel gayelerle aç~l~yorsa, bu da insan için yararl~~olacakt~r. O, burada ~eyh Decvrnin bir
fetvas~n~~da vermi~tir. ~eyh Yusuf ed - Decvi fetvasmda ~öyle demektedir: "Bilimin ilerlemesi için te~ rih (disseksiyon ve otopsi) gereklidir". Bu husustaki bizim elimizdeki en önemli delil ~udur: Kas~tl~~
olarak ölünün disseksiyon ve otopsisinin caiz oldu~u ve insan ~erefine
her hangi bir ihanetin bulunmayaca~~~hususunda fik~h erbab~~karar
vermi~ler ve kitaplar~ nda ölmeden önce bir kimse bir e~ya yutacak
olursa bu mal az bir de~ere sahip olsa da cesedin karn~~yar~lmak
suretiyle o mal~n ç~kart~laca~~n~~aç~klam~~lard~r ".
Bu son hüküm de göstermektedir ki Hz. Peygamber'in disseksiyonu engelleyen her hangi bir sözü olmad~~~~gibi disseksiyon ve
otopsiyi engelleyen ~er'i hükümler de bulunmamaktad~r; aksine bu
konuyu destekler mahiyette fetvalarla kar~~la~~lmaktad~ r.
Yukar~da verilen bilgilerden anla~~laca~~~üzere, ~slâm Dini
otopsiye kar~~~ de~ildir. Ancak yine de hiç kimse yak~nlar~n~n t~p
okulunun anatomi tatbikat salonunda incelenmesini onaylamayacakt~r. Dolay~s~yla yukar~da da daha önce ifade edildi~i gibi, kadavra
temini önemli bir sorun olarak ortaya ç~k~yordu.
Bu arada Dr. Bernard'~n iste~i ile, kendisine yard~mc~~olmak
üzere, bir ö~retmen almak için bir s~nav aç~lm~~t~ r. Avrupan~n her
taraf~nda yap~lan ilanlardan sonra, Spitzer adl~~bir doktor, Dr. Bernard'a yard~ mc~~olarak seçilmi~tir. Dr. Spitzer anatomistti. T~phanede anatomi derslerini verecekti.
T~phane naz~r~~ve devrin hekimba~~s~~olan Abdullah Efendi
Kaptan-~~ Derya olan Talat Pa~a'ya ceset konusunda T~phanede
18 Hasaneyn Muhammed Fahli, Fetâvâ ~er'iyyetün ve ~sun limiyyetün, cüz
~ -~~1, Halep 1385 H. (1965 M.), s. 360-364.
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kar~~la~t~klar~~güçlüklerden bahsetmi~ tir; onun bu konuda kendisine
yard~m etmesini istemi~tir. Talat Pa~ a 1827'de Girit Adas~n~ n asayi~inin sa~lanmas~~ ile ilgili olarak yap~ lan Girit Seferinde büyük
ba~ar~~sa~lam~~t~~19. O, kaptan-~~derya olarak sadece iyi bir komutan
de~il, ayn~~zamanda ayd~n görü~lü bir ki~i idi. Hekimba~~~Abdullah
Efendi kendisinden T~ phaneye ceset temini konusunda yard~mlar~n~~
istedi~inde onun bu konudaki fikirlerini destekleyerek, T~phanenin
ihtiyac~~olan cesetlerin Tersane Tomru~undan temin edilebilece~inc
dair söz vermi~ tir. Bu konuyla ilgili olarak al~nm~~~karar~~biz Ba~vekâlet Ar~ ivinde 1257 H. (1841) tarihli vesikada görüyoruz. Bu vesika "Mekteb-i T~bblye-i Adliye-i ~ahanede yeni ihyas~ na muvaffak
olduklar~~ Te~ rihhanede zaman zaman ö~renci kullar~na anatomi
ö~retmek için ceset gerekti~i a~ikar oldu~undan, Tersâne-i Amire
Prangas~ nda mevcut olan suçlulardan ölenlerinin sözü geçen okul
taraf~ ndan gönderilecek sand~k ile Te~ rihhaneye nakli hususunda"
Padi~ah~ n yüksek müsaadeleri istenmektedir. Yine bu vesikadan
anl~yoruz ki, "Prangada ölü bulunmad~~~ nda, ders için lüzumlu
kadavran~n gerekti~inde Çürüklük Mezarl~~~ nda zaman zaman
tahtaya sar~l~~fakirlerin ölüsü geldikçe, söz konusu okul taraf~ndan
imam~ na akçe verilerek gizlice ölü sevki konu~ulmu~~ve imam da
hay~rl~~ olan bu i~e raz~~oldu~undan" durum yaz~larak bildirilip,
hükümet ve padi~ah~ n izni istenmi~tir. Vesikan~n alt~ndaki nottan
anla~~ld~~~ na göre, bu dilekçe hekimba~~~ taraf~ndan sadrazamdan
izin istenmek üzere kaleme al~nm~~t~r.
Bu vesikamn ekinden hekimba~~ n~n bu dilekçesine sadrazam~n
verdi~i cevaplar~~ö~reniyoruz. Buradan anatomik tatbikat için sadece
Bâb-~~Aliye ba~~vurulmad~~~n~, kaptanl~k makam~na da ba~~vuruldu~unu ve gerekli cesetlerin gönderilmesi için izin ve müsaadelerinin
istendi~ini ö~reniyoruz. Mektep-i T~ bb~ye-i ~ahane ö~rencilerine
anatomi bilimini ö~retmek için söz konusu okulda yapt~r~lan Te~rihhanede ölülerin kadavralar~, gere~ine dayal~~olarak, May~s ay~~
nihayetine kadar Tersâne-i Amirede prangaya ba~l~~olan suçlulardan
ölenlerinin ve Çürüklük Mezarl~~~ na gelen fakirlerin ölülerinin,
gönderilecek sand~ k ile, gizlice söz, konusu okula yollanmas~~hususunda emir verilmesi için, cömert Padi~ah Hazretlerinin ba~~hekimi
taraf~ndan, kaptanl~k yüksek makam~ na sunulan tezkere ile, Bab-~~
19

Tayyarzade Ahmet Ata, Tarih-i Ata, Istanbul 1293, S. 213-220.
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Aliye gönderilen bir tezkere" ~eklindeki ifadeden bu fikirler aç~k ve
seçik olarak ö~renilmektedir. Ancak ekteki hemen daha sonra gelen
k~s~mda kabine toplant~s~nda yap~lan bir görü~menin, disseksiyonun
yap~lmas~n~~onaylad~~~n~, fakat Çürüklük Mezarl~~~na gönderilen
fakirlerin ölülerinin bu i~~için kullamlamayacat~m ifade etmektedir.
Vesikada bu görü~~"ondördüncü Sal~~günü vekillerden meydana
gelen kabine toplant~s~~ s~ras~nda (Bab-~~ABye gönderilen tezkere
okundu~unda) söz konusu okulun yap~lmas~ndan gaye ö~rencisinin
t~bb~n gerekli bilgilerini mükemmel bir ~ekilde ö~renip, tahsil ederek
Sultan'~' yiiksek huzurlarma yak~~~r bir ~ekilde haz~k doktorlar yeti~tirilmesi dü~üncesiyle ilgili fikirleri hakk~nda bu çe~itli aletlerin ikmaline muvaffak olaca~~~konusu kullara aç~k ve seçiktir. Fakat yukar~da söz konusu edilmesi üzerine Çürüklük Mezarl~~~ndan imam~~
vas~tas~yla, onu raz~~ederek, gizlice ölü yollanmas~~insanlar aras~nda
baz~~söylentiyi mucip olaca~~ndan dolay~, münasip olamayaca~ma,
ve Tersane-i Amire küre~inde ölenlerin o ~ekilde, sözü geçen okula
gönderilmesinde kolayl~k olarak hiç bir taraftan duyulmayaca~~ndan
dolay~, hariçten getirtilmesinden kaç~ml~p, Tersane-i Amire'de ölen
ve kazaya u~rayan suçlular~n ölülerinin gerekti~inde Devletli Kaptan
Pa~a Hazretleri tarafindan söz konusu okula göndefilmesinde her
hangi bir sak~nca olmayaca~~~zikredilmi~ ..." ~eklinde belirtiliyor.
Ekin alt~ndaki nottan, bu ekin Sadrazam tarafindan Yüce Hazreti
Padi~ahm mübarek aya~~n~n tozuna takdimle, Cihan Padi~ah~mn
çok kutsal görü~ü buyurulmu~~ve zikredilmi~~oldu~u gibi, d~~ar~dan
ölü getirtilmesinden kaçm~hp, yaln~z 'Tersane-i Amirede bulunan
ve helal( olan suçlunun ölülerinin lüzumu oldukça ad~~geçen okula
gönderilmesiyle ilgili Padi~ah Hazretlerinin buyru~u yificsek iradesi"
icab~~oldu~u ifade ediliyor 2°.
Buradaki ifadeden de anla~~ld~~~~gibi, zaman~n padi~ah~~Abdülmecit (padi~ahl~~~~1839-1845), vezirlerin T~phanedeki anatomi dersleri için gerekli kadavran~n sadece Tersane Küre~inden temini konusundaki ald~klar~~ve kendisine sunduklar~~karar~~onaylam~~t~r.
Çünkü her ne kadar disseksiyon ~slam Dininin ruhuna ayk~r~~de~ilse
de, Padi~ahm da bildi~i üzere, yine de halk kendi ölülerinin disseksiyonuna kar~~~ ç~kacakt~. Halbuki Tersanenin Prangas~ndan T~phanenin Te~rihhanesine yollanacak ölüler, esirlerin ölüleri idi. Dola° Ba~vaâlet Ar~ivi, Irade (Dahiliye), 1257, 1771 (fi s. 1257). (Bkz. Levha I).
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s~yla halk~n ilgisini çekmeyecek, ve tepkisiyle kar~~la~mayacakt~.
Buna ilave olarak, kendi yararlar~na oldu~unu da dü~ünerek, daha
rahat ve kolay kabul edebilirlerdi. Ayn~~zamanda, pranga mahkümu
esirlerin ölülerinin temini kolay olaca~~ndan bu yol tercihe ~ayand~.
Böylece yeni aç~lan ve memleketin sa~l~k hizmetlerinin geli~mesi
konusunda büyük önem ta~~yan bir okul ba~lang~çta halk~n tepkisiyle
kar~~la~m~yacak ve çal~~malar~yla önemli bir ihtiyac~~da kar~~lam~~~
olacakt~.
Biz daha sonra, 1263 H.'de (1847 M.) bu konuda kaleme al~ nm~~~
ikinci bir tezkereden disseksiyon için T~phanenin ihtiyaç duydu~u
malzemenin bir müddet Tersane-i A-mireden sa~land~~~n~~ ö~reniyoruz. Ancak bu vesikadan yine ö~reniyoruz ki, daha sonra cesetlerin
Tersane Tomru~undan sa~lanmas~ndan vazgeçilmi~tir. Disseksiyon
için gerekli cesetlerin esir pazarlar~ndan sa~lanma~a ba~land~~~n~~
görüyoruz. Ancak esir pazarlar~n~n kald~r~lmas~yla anatomi, dersleri
için gerekli olan cesetlerin temini tekrar sorun haline gelmi~tir. "Mekteb-i Fürffin-u T~bb~ye-i ~ahane Te~rihhanesi için (padi~ah~n) yüksek
iradesi ile ilkin Tersâne-i 'Amire Tomru'~unda ölenlerin cenazeleri
götürülmekte iken, vazgeçilerek, daha sonra esir pazar~ndan celb
olunmakta oldu~u halde" ad~~geçen pazar~n kald~r~lmas~ndan dolay~~
te~rih maddesi kullamlmaz oldu~una ve bununla ilgili derslerin
ilerlemekte oldu~undan te~rih maddesinin ameliyat ve fiiliyat~~icra
olunmad~kça, yaln~z derslerin faydal~~olmayaca~~" ~eklindeki ifadeden anatomi derslerinin art~k disseksiyon yap~lmaks~z~n yürütülemeyece~inin kesinlikle kabul edildi~ini anl~yoruz. Ve hemen onu
takiben "ölen zenci cariye ve çocuklar~n oldu~u gibi söz konusu
mektebe celb olunmak üzere haber verilmesi hususunun bilcümle
esircilere tenbih ve tekid olunmas~na" ~eklindeki sat~ rlardan ise, bu
vesika ile disseksiyon malzemesini yine esirlerin te~kil etti~ini, fakat
bunlar~n art~k esir pazarlar~ndan de~il, do~rudan do~ruya esircilerden sa~land~~~n~~ ö~reniyoruz. Burada "esirciler tenbih ve tekid
edilmesi ve gizlenmemesine, saklanmamas~na vesile olmak için haber
verenlere söz konusu okul taraf~ndan 3o'ar kuru~~ihbariyye ücreti
verilmesi iznini istemek ve ifade olunmak ve gerçek fenn-i te~rihin
(anatomi) lay~k~yla bilinmesi fiilen icras~n~~görme~e ba~l~~bulundu~undan o cihetten esirlerin ellerinde bulunan zenci ölülerin bahis
konusu okula celb olunmas~~için söz konusu tezkerenin gerektirdi~i

BIZDE D~SSEKS~YON

753

icra ve zikr olunan ihbariyenin saklama~a vesile olmak üzere haber
verenlere ödenmesi münasip gibi hat~rlanm~~" denmektedir gi.
Yukar~da tekrarlanan k~s~mda iki defa tekrarlanan esir cesetlerinin saklanmamas~~ve onlar~~ihbar edenlere `ihbariye' ad~~alt~nda
belirli bir ücret ödenmesi ~eklindeki ifade ~ 84 ~~'den itibaren Osmanl~~
imparatorlu~unun bu tarihe kadar göstermi~~oldu~u a~amay~~simgelemektedir. Çünkü 1841 tarihli vesikadan biz ö~rendik ki Osmanl~~
imparatorlu~unda ilk defa yap~lacak olan disseksiyonda cesetlerin
nereden sa~lanaca~~~konusunda, birinci planda gizlice, halk~n haberi
olmaks~z~n onlar~n nereden sa~lanaca~~~önemli idi; disseksiyon yap~laca~~~halk taraf~ndan haber al~n~r ve tepkiye yol açar kayg~s~~vard~.
Halbuki 1847 tarihli, vesikan~n dip notundaki "fenn-i te~rihin lay~k~yla bilinmesi icraas~m görme~e ba~l~~oldu~undan" ~eklindeki ifadeden, art~k anatominin disseksiyon yap~lmaks~z~n ö~renilemiyece~inin kesinlikle kabul edildi~ine ~ahit oluyoruz.
Burada esir cesetlerinin tercih edilmesi gayet akla yatk~nd~.
Böylece hem sahipsiz olan esirlerin cesetleri ortadan kalk~yor, hem de
bilimsel aç~dan onlardan yararlan~hyordu.
1848'de Charles Mac Farlane'in yazm~~~oldu~u Turkey and its
Destiny adl~~seyahatnamede bu konuyla ilgili ilginç aç~klamalarla
kar~~la~~yoruz. Yazar Türkiyede 1847-1848 y~llar~nda yapm~~~oldu~u
seyahatten izlenimlerini anlat~r. O, devlet kurulu~lar~~hakk~nda bilgi
verir. Bu arada Galatasaray T~p Okulundan da bahseder; Galatasaray
T~p Okulundaki ö~renciler, okutulan kitaplar, kütüphane ve te~rihhane hakk~nda bilgi verir. 22
Onun te~rihhane ve oran~n atmosferi hakk~nda vermi~~oldu~u bilgi
gerçekten dikkate de~erdir. Yazar te~rihhaneyi gezdi~i s~rada orada
bulunan bir grup ö~renciyle de konu~ur. O s~rada ö~rencilerden
bir zenci kadavras~~üzerinde disseksiyon yapmaktad~r. Yazar onlara
disseksiyonun dine ayk~r~~ oldu~unu söyler. Ö~rencilerden birisi bu
hat~rlatmaya ~öyle kar~~l~k verir: "Eh! Monsieur ce n'est pas au
Galata Serai qu'il faut yenir chercher la relion" (Eh! Beyefendi, herhalde dini aramak için gelinecek yer Galatasaray T~phanesi de~ildir.)
der. Ba~ka bir ö~renci ise yazara "görüyorsunuz de~il mi, bat~l inanç21 Ba~vekalet Ar~ivi, Irade (Dahiliye), 1263, 7419 (fi 6 ca 1263) (Bkz. Levha
III, Levha IV).
22 Mac Farlane, Charles, Turkey and ifs Destiny, Londra 1850, c. II, S. 262 - 266.

Benden C. XLIII, 48

ESIN KAHYA

754

lar~~nas~l da kökünden kaz~yoruz! Türklerin bir cesedi kesip açt~~~n~~
görmeyi hiç ummu~ muydunuz?" Yazar, te~ rihhanenin kadavralar,
kesilmi~~organlar ve ö~rencilerin onlar kar~~s~ ndaki rahatl~~~ndan
rahats~z olarak ~iddetle "Hay~r" der.
Mac Farlane, yine ayn~~eserin daha sonraki sat~rlar~ nda üzerinde
disseksiyon yap~ lan cesetler konusunda da bilgi vermektedir, ve bu i~~
için daha çok ölmü~~zenci esirlerin kullan~ld~~~n~~belirtmektedir. Genellikle disseksiyon için beyaz adam cesedi kullan~lm~yordu. E~er
bir efendi ölen zenci esirini okula getirip, teslim ederse 20 ila 25 kuru~~
ödeniyordu 23.
Yukar~da verilen bilgidcn de anla~~laca~~~üzere, Mac Farlane'in
seyahatnamesinde verilen bilginin 1847 tarihli Ar~iv belgesiyle
uyu~tu~unu görüyoruz. Seyahatnamede yazar~ n disseksiyon salonunu
ve ö~rencilerin davran~~lar~n~~anlatan ifadesinden, onlar~n disseksiyonu anatomi biliminin ayr~lmaz bir parças~~olarak benimsediklerini
görüyoruz.
Avrupada disseksiyonun yap~ labilmesi için gerekli kadavran~n
temini, disseksiyonun ilk y~llarda, Osmanl~~ ~mparatorlu~unda oldu~u
gibi, önemli bir sorun olarak ortaya ç~km~~ t~r. Orada ilk disseksiyon
tatbikatlarm~n suçlu ki~ilerin cesetleri üzerinde yap~ld~~~n~~görmekteyiz. Osmanl~~ ~mparatorlu~unda, esir cesetleri (genellikle) bu i~~
için kullaml~rken Avrupada ölüm cezas~na çarpt~r~lm~~~suçlular~n
cesetleri, yani toplumun d~~ar~~att~~~~ki~ilerin cesetleri ayn~~gaye ile
kullan~l~yordu. Hatta suçlular~n cesetlerinin gerekti~i kadar iyi bir
~ekilde anatomi tatbikatlar~ nda kullamlabilmesi için, anatomistlerin
önerdi~i ~ekilde cezalar~n infaz edildi~ini görüyoruz. Çünkü cezan~n
yerine getirilmesi s~ras~nda vücudun mümkün oldu~u kadar de~i~meden ve bozulmadan korunmas~~önemli idi. Bu icraat XVI. yüzy~la
kadar devam etmi~tir 24 .
1841 y~l~nda resmen disseksiyon yapma müsaadesi al~nd~ktan
sonra Galatasaray'daki ilk disseksiyon yap~lan ceset bir müslümana
aitti. Her ne kadar bu tatbikat ba~lang~çta halk aras~nda baz~~söylentilere yol açtlysa da devlet adamlar~n~n ve ulemalar~mn, özellikle
padi~ahm bunlar~~desteklemesi halk~n daha ileri gitmesini engelleAyn~~eser, s. 268 - 269.
Singer, Charles, A Short of Histo~y of Anatomy and Physiology from the Greeks
10 Harve y, New York, 1957 S. 75
3
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mi~tir. Ayr~ca yap~lan tatbikatlar~ n bu konuya faydas~~ tart~~ma
götürmez oldu~undan, söylentiler k~sa bir süre sonra sona ermi~tir.
Ö~renciler, o s~ rada, Dr. Bernard'~ n yard~mc~s~~olarak, T~ p Okulunda
anatomi derslerini veren Dr. Spitzer'in kendilerine gösterdi~i tatbikatlar~~yürütme~e ba~lad~lar 25 .
Dr. Spitzer, Dr. Bernard gibi Avusturyal~~idi. O, devrin önemli
anatomistlerinden olan Joseph Hrytl'in (1811-1894) çal~~malar~n~~
izlemek olana~~n~~bulmu~ tur; onun yöntem ve fikirlerini benimsemi~ tir. Dr. Spitzer bunlara uygun olarak Galatasaray T~phanesindeki
yeni te~ rihhaneyi zenginle~tirme~e çal~~m~~t~ r. Hrytl kimyasal maddeler vas~tas~yla çe~itli k~s~mlar~n korunmas~n~~ sa~l~ yordu. Böylece
anatomik örnekler uzun süre kullamlabiliyordu, ve tatbikatlarda
ö~renciye, gerekti~inde gösterilebiliyordu. Ayr~ca, o muhtelif k~s~mlar~ n balmumu modellerini yaparak, bunlar~~yard~mc~~ders malzemesi olarak kullan~yordu 26 . Dr. Spitzer i~te onun bu yöntemlerinden faydalanm~~, ve bunlar~n T~ phanede kullan~lmas~nda önderlik
etmi~tir 27 .
Daha sonraki y~llarda, disseksiyonun art~k anatominin yan~nda
daimi olarak yer ald~~~ n~~görüyoruz. Bir müddet sonra yurt d~~~na
ö~retim ve ara~ t~rma gayesiyle ö~renci yollanma~a ba~lanm~~ t~r.
oraya giden ö~rencilerden bir k~sm~~ t~p ö~rencisi veya t~ p okulunu
yeni bitirmi~~ki~ilerdi. Bunlardan bir k~sm~~gittikleri ülkelerde, devirlerinin me~ hur anatomistleri yan~ nda çal~~ ma olana~~~buldular.
Onlar dönü~lerinde oralarda edindikleri bilginin yan~~ s~ra, ö~rendikleri yeni ara~t~ rma ve ö~retim yöntemlerini de ülkeye getirmi~lerdir.
Bilindi~i üzere, anatomi di~er bilim dallar~nda yap~ lan yeni
bulu~lardan büyük çapta etkilenmi~tir. Genel olarak bak~l~rsa, tekni~in zaferi olarak görülen XIX. yüzy~ l ve bilhassa ikinci yar~s~nda
ilerleyen fizik ve kimya bilimleri do~rudan do~ruya biyolojiyi etkilemi~tir. Bu arada bu geli~meler anatomi bilimi üzerinde de bir
hayli etkin olmu~ tur. Kimya bilimindeki geli~ meler anatomi bilimine yeni olanaklar kazand~rm~~t~ r. Avrupada oldu~u gibi, bu
geli~ meler, yeni kurulmu~~Türkiye Cumhuriyeti üzerinde de olumlu
White, Charles, Three rears in Constantinople, Londra 1846, C. 1, S. 127.
La Grande Encylopedie, Paris, c. 20, S. 495.
~nda Yeni Notlar",
27 ünver, Süheyl, "Osmanl~~Tababeti ve Tanzimat Hakk
Tanzimat, Istanbul 1940, S. 941.
25

28
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etkiler yapm~~t~ r. Avrupa ülkelerinde oldu~u gibi, Türkiyede de
yeni yöntemlerle ve di~er bilim dallar~nda kaydedilen geli~ melerden
yararlamlarak anatomi konusunda yap~lan ö~retim ve ara~t~rmalar
sürdürülme~e ba~lanm~~~ve bu yolda yürünme~e devam edilmi~tir.
SUMMARY
Anatomy means structure of sciences or the structure of the
bodies. In early periods, Greek anatomists dissected only animals.
Although Erasistratos (III. B. C.) made dissection on human and
animal bodies. Galen and other famous Greek anatomists used only
animals, especially pigs and apes for this purpose.
The dissection of the human body began in Europe in the thirteenth century. We may date it between 1266 and 1277. It was not
actually real dissection, but post - mortem examination, made for
judicial purposes. Howcver, dissection became established as an
anatomical research method in the sixteenth century by the studies
of Vesalius.
In the same period, in the Ottoman Empire, Islamic authorities, as Avicenna, Ali b. Abbas, Rhazi etc. had great influence and
anatomy was an assistant discipline of medicine. From the seventeenth century, an European influence began to be felt in the Ottoman Empire. One of its remarkable examples is Itaki's work which
may be freely translated as The Anatomy of the Human Body. In this
book the existence of some pictures, for instance these of the respiratory and urogenital systems proves that Itald should have seen
the famous work of Vesalius, De Humani Corporis Fabrica.
In the same century, Emir Çelebi wrote that it was permissible
to dissect human corpses and in this way, the vessels, liver, and digestive organs of the human body could be examined.
The beginning of instruction in anatomy in the Ottoman Empire go back to the XVI. century. This education was declared
compulsary for all future surgenos. Anatomy was included in the
curriculum of The Medrese of Medicine, founded by Süleyman the
Magnificient. A document preserved in the offical Ottoman Archives
established this fact conclusively. This occurs in a text concerning
the appointment of the surgeon Ebu Bekir written by the chief phy-
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sician Abdullah Efendi. In the paper it is mentioned that Ebu Bekir
was a skillfull surgeon that he had received instruction in anatomy
during his training in the Süleymaniye Medical Medrese and that,
for that reason, he was fit for this position.
In the eighteenth century need for better education was clearly
felt. The first schools which were founded for this purpose were
engineering schools. The new medical school was open in 1827.
Official Archival documents shows that it was intended as a nursery
for military and naval surgeons, and anatomy was included in its
curriculum.
The school was further modernized in 1839 and its teaching
staff was enriched through the appointment of new foreign proffessors. Dr. Bernard was invited from Austria to serve as chief director
and later on, Dr. Spitzer also came from the same country to assist
him. Spitzer began to teach anatomy in the same school. This instruction was stili theoretical and remaincd unsupported by actual
dissection, however.
Asserting that modern anatomy could not be taught without
dissection, Dr. Bernard demanded the government to give permission
in order to make dissection on the human body. The authorities too
knew that lack of anatomical knowledge had left surgical practitioners in a deplorable state of ignorance. The chicf physician Abdullah
Efendi proposed to the Sultan and the Goverment to allow dissection
in the New Medical School. But there was stili a problem: how and
from where corpses for dissection could be provided?
Generally people thought that religious rules were against
dissection. There are no statements against dissection, however
neither in Koran nor in the Tradition of the Prophetd. The author
of `Three Years in Constantinople', Charles White speaks of the
following tradition: "Thou shalt not open a dead body, although
it may have swallowed the most precious pearl belonging to another."
Sources bear no trace of such a Tradition, either true or false. There
are, however, fetwas, i.e., legal pronouncements emanating from
religious authorities, for this nature. For instance, the Mufti (religious authority officially expounding the Muslim laws) an-Decvi
explained that dissection is useful whether it is done to determine
the reason of death or to teach anatomy to medical students. He
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also added that if someone swallowed something belonging to another,
his body could be opened after his death, even if that was not very
precious.
Thus, in the Ottoman Empire dissection began in the Istanbul
Medical School in 1841, by the head physician, Abdullah Efendi. The Grand Admiral Talat Pasha aided the Head Physician
in this matter; he gaye permission for the bodies of convicts who
died in the Maritime Arsenal used for dissection. About this subject
there is an official document. It contains a petition of Head Physician and an answer which was giyen by the Grand Vizier. In
the petition, it was written that the new anatomical laboratory,
reorganized recently, in His Majesty's Medical School needed obviously to have some corpses in order to teach anatomy to its students.
The Head Physician asked for His Majesty's permission for the
transportation of the corpses of convicts who died in the fetter in
the Maritime Arsenal by coffers to be supplied by the Medical School.
He also asked permission for the use of the corpses of poor people
without relatives, in case no corpses of convicts were available. In
this petition the Head Physician also mentioned that he had obtained
the consent of the religious authority of a certain Istanbul cemetary
for such a transaction. It adds that imam found this to be an impleasent affair but that he consulted to do it. because of its usefulness.
The marginal note added to the document indicates that neither
Sultan nor the Govermen allowed the corpses of poor people to be
used for such a purpose because of the possibility that the people
would show strong reaction to it. In fact the Grand Vizier's answer
contains permission for the use of the corpses of convicts only.
The corpse of a Muslim convict was the first purposefully selected by Tahir Pasha's orders. This events caused some murmurs,
but in the words of Charles White, the presence of the Head Physician who was second in rank among the ulema, i.e., the intellectuals in offical functions, allayed the compunction of some and the
the remainder being young men desirous to acquire proficiency in
this, their scruples were soon over come.
Dissection in the Medical School continued, although it was
difficult to procure corpses from time to time. From another offical
paper which is dated 1263 (1847 A. D.), we learn that dissection
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was made on the corpses of the slaves. By now dissection was a research
method of anatomy and it was inseperable part of it. In this document,
it is also written that deaths of negroes male and female and children
slaves who were in the hands of slave traders were going to be
informed to the Medical School by the slave traders so that they
could be used for dissection. The School would pay a certain fee
(30 kr.) for this affair. By this time dissection was not a secret of matter
at all. From the expression in the document to the effect that "real
anatomical knowledge depends on dissection" we witness that belief
that anatomy could not be thought without dissection had become
firmly established.
The professor of anatomy in the Istanbul Medical School, Dr.
Spitzer had been a student of Dr. Hrtyl when he was in Austria.
Dr. Hrtyl achieved the use of anatomical specimens for longer periods than other anatomists could. For he used certain chemical
substances to keep some organs in their natural conditions. In addition to that, he also used mummy models of them, in his lessons.
Dr. Spitzer applied the same method in the Istanbul Medical School.
In following years, anatomical knowledge in Turkey improved
gradually. It was supported by the students who were sent to Europe
for their higher education. Some of them had chance to study with
famous European anatomists. When they returned to their country
they tried to apply the same scientific method The second half of
the nineteenth century was the golden age for technical improvement
in Europe. Chemical and physical sciences had an extensive influence on biology. They also influenced anatomy. The medical students who were educated in Europian Countries carried back all
those new ideas to their country, Turkey. For example, new chemical
improvements helped anatomical specimens and cadavers to be
kept in good condition for a long time. Thus in the medical faculties, it was possible to manage with less cadavers and do more research with them. Moreover, anatomical specimens that could be
kept longer gaye the students chance to study on various specimens
at the same time. For, it is generally impossible to find specific kinds
of anatomical specimens as need is felt for them.
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