OSMANLILARDA OTOPS~~
AHMET YÜKSEL*
Giri~: Otopsi Kavram~~
Otopsi kelimesi "auto" ve "opsis" kelimelerinden olu~an bir bile~imdir ve
"kendini (içini) görme" anlam~na gelmektedir. Otopsi; ölüm olgulannda, ölüm sebebi, ölüm zamam, ölenin kimlik tespiti, ölümün; kaza m~, cinayet mi, intihar m~,
yoksa do~al ölüm mü oldu~u hususlannda ayd~nlat~c~~bilgiler elde edilmesine yard~m eden, adli veya t~ bbi gerekçelerle uygulanan çok önemli bir inceleme yöntemidir.
Otopsi ameliyatlar~~hususi ve adli olmak üzere iki kuma ayr~l~ r. Hususi otopsiler ya ~ahs~n hayatta iken haz~rlad~~~ /haz~rlatt~~~~vasiyeti üzerine yap~l~r ya da ilmi
maksatla ailenin izni al~narak yap~l~r. Ayr~ca hususi otopsiler bula~~c~~hastal~k ~üphesi varsa hekimin iste~i üzerine de yap~l~ r. Adli otopsiler ise adliyeyi ilgilendiren konularda hekimin teklifi, hâldm ve savc~n~n karar~~ile yap~l~r. Adli otopsi birisi adli
tabip olmak kayd~yla iki heldm taraf~ndan yap~l~r. Mecbur kahnd~~~~takdirde tek
hekimle de yap~labilir.2
Bu çal~~may~~daha çok ilgilendiren adli otopsi sayesinde ölüm nedenine ait
ku~kular ile olgu hakk~ ndaki gereksiz tahminler de ortadan kalkar. Otopsi ile gerçek
ölüm nedeni ve ~eklinin belirlenmesi, ileride ortaya ç~kabilecek sorunlar~n cevapland~nlmas~ na olanak saklar. Otopsi, ölüm nedeni veya ~ekli ile do~rudan ilgili olmayan ancak baz~~yönlerden önem ta~~yan pozitif veya negatif bulgulann tespit edilmesinde de yard~mc~~olur.3 Ölü muayenesi ve adli otopside amaç; t~bbi otopside oldu~u
gibi ölüm nedenini, ölüm ~eklini ve orijinini, özellilde faili bilinmeyen cinayetlerde
faile ait bulgu ve kahnt~lan, ölüme yol açan alet türünü, birden fazla ki~inin olaya
Yrd. Doç. Dr., Cumhuriyet tJniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Sivas/TÜRK~YE.
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' ~emsi Gök, Adli T~p, ~stanbul 1991, s. 36.
2 Salih Ya~ar Özden, Adli T~p El Kitab~, ~stanbul 1993, s. 65.
3 Adli Otopsinin önemi hakk~nda daha fazla bilgi için bkz. Zeki Soysal-S.Murat Eke-A.Sadi Ça~d~r, Adli Otopsi, I, ~stanbul 1999, s. 7-14.
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kat~l~p kat~lmad~~~m, birden fazla alet kullan~l~p kullandmad~~qm, zehirlenme olgulannda toksik maddeye ait kal~nt~lar~~ve di~er kan~tlar~~ortaya koymakt~r.4
Adli T~p ve Otopsinin Tarihsel Geli~imi
Adli t~p; suçlunun toplum düzenine uymayan eylemlerini ve bu eylemler neticesinde ortaya ç~kan hadiseleri (yaralama, ölüm, zehirleme vs.) suçlunun hüviyetinin
saptanmas~~ve cezai sorumluluk aç~s~ ndan inceleyen bir bilimdir.5 Ayr~ca "t~bbi bilgilerin, bu bilgilerle ayd~nlanmas~~kabil durumlarda hukuki ve cinai hadisekre uygulanmas~~i~i" de
adli t~bb~n en genel tan~m~~olarak de~erlendirilebilir. Daha Eski M~s~r, Yunan ve
Roma medeniyederinde hukuk ve t~p ili~kisini gösteren i~areder varsa da, 16. yüzy~la kadar adli t~bba ili~kin önemli bir uygulamaya rasdan~lmam~~t~ r. Ancak o yüzy~lda, 1566'da Ambrois Pare Paris'te ilk otopsiyi yaparak6 adli t~bb~n babas~~unvan~n~~
alm~~t~r. Ard~ ndan 1602'de Italyan Fortuna Fidelli bu konudaki ilk büyük eseri kaleme alacakt~r. 17.yüzrla gelindi~inde ise gerek Fransa'da gerekse Fransa d~~~nda
konuya dair pek çok eser ne~redilecektir. Nihayet adli t~p dersleri ilk defa 1650 y~l~nda Almanya'da Leipzig Üniversitesi T~p Fakültesi ders program~na girmek suretiyle okutulmaya ba~lanacakt~ r. Sistematik ve bilimsel anlamda adli t~p çal~~malar~~
ise 19. yüzy~l~n ilk y~llar~nda ba~layacak,7 bilim ve teknoloji alan~ndaki geli~meler
sayesinde de ayr~~bir bilim dal~~haline dönü~ecektir.
Osmanhlarda Adli T~p ve Otopsi
1) Kurumsal Geli~im
Osmanhlarda adli t~bb~n banyla hemen ayn~~tarihlerde ba~lad~~~~ve bu hususta
oldukça büyük bir mesafenin kat edilmi~~oldu~u mesele üzerine mesailerinin uzun
bir k~sm~n~~ay~rm~~~olan ço~u ara~t~rmac~~taraf~ndan tarihi vesikalarla saptanm~~t~r.
Adli t~bb~n özüne uygun olarak; ki~ilerin ölüm sebeplerinin anla~~labilmesi ve suçlular~n saptanabilmesinden imparatorluk idaresi kendisini mesul tutmu~tur. Bu anlay~~~
do~rultusunda giri~ilen otopsi ameliyatlar~~merkezi idare taraf~ndan "her ffiden evvel
arayi~in ve kamu hukukunun temin ve muhafazas~nda önemli bir nokta"8 olarak tarif edilmi~tir.

4 Metin Orsal-Ufuk Katk~c~, Adli Rapor, Sivas 1991, s. 27-28.
s Adnan öztürel, Adli T~p, Ankara 1971, s.1; Adli t~bbm tarifi, sahas~, mesleki ve sosyal yönleriyle
ilgili olarak bkz. H. Cahit Özen, Adli T~p Ders Kitab~, ~stanbul 1980, s. 1-3.
Baz~~kaynaklarda ilk otopsinin yine Fransa'da, ancak 1374 senesinde yap~ ld~~~na dair bir bilgi bulunmaktad~r. Bkz, Oztürel, a.g.e., s. 2.
7 Dünyada ve Türkiye'de adli t~bb~n ayr~nt~l~~bir tarihçesi için bkz. Özen, a.g.e., s. 1-9.
BOA, DH.MKT, 569/37; 28 Cemaziyelevvel 1320/2 Eylül 1902.
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Osmanl~~"Adli T~p Te~kilan"mn kurulu~~ve geli~imine yönelik idari ve sosyal
düzenlemeler ise II.Mahmud (1808-1839) döneminin sonlar~nda ba~lam~~t~r. Özellikle 1827'de kurulan T~bhâne-i Amire ile 1832'de kurulmu~~olan Cerrâhhane-i
Âmireinin 1836 y~l~nda "Mekteb-i T~bbiye" ad~yla birle~tirilmeleri Osmanh t~p tarihine mükemmel bir ivme kazand~rm~~lir. 1839 senesinde Galatasaray'a nakledilen
T~bbiye Mektebi "Mekteb-i T~bbiye-i Adliye-i Sâhâne" ad~n~~alm~~t~r.9 Bu okulda,
Viyana'dan getirilen Dr. Charles Ambroise Bernard") adli t~p derslerini ilk kez
1841'de "T~bb-~~Kanuni" ad~~ile vermeye ba~lam~~t~r» Nihayet, Dr. Bernard'~n
~srar~~üzerine Sultan Abdülmecid (1839-1861) 1841 y~l~nda kadavra disseksiyonuna
(te~rih/dissection: kesip ay~rma/aç~mlama) ve H~ristiyan ölülerinin otopsisine izin
veren bir ferman yarmlam~~~ve böylece ilk otopsi ba~~na s~nk dü~erek ölen bir i~çinin cesedine uygulanm~~t~r. O y~llarda dini kayg~~ve korkular nedeniyle Müslümanlara ait cesetler üzerinde otopsi ameliyat~~ icra olunamam~~t~r."
1857 y~l~na gelindi~inde Sultan Abdülmecid'in fermamyla Meclis-i Umur-~~
T~bbiye'ye" ba~l~~ 'T~bbi ve Adli Komisyon "un kurulmas~yla Türkiye'de adli t~p
te~kilat~n~n ilk ad~m~~at~lm~~t~r. Sultan Abdülaziz devrinde (1861-1876), 1867 senesinde ise ilk sivil t~p mektebi olarak Mekteb-i T~bbiye-i Mülkiye apl~n~~t~r.14 Aç~l~~~
gayesi "her ~ehir ve kasabada birer tab~P bulundurarak halk~n s~hhatine hizmet etmektir. "15 Bundan iki y~l sonra ne~redilecek olan idâre-i T~bbiye-i Mülkiye Nizâmnâmesi ile de
ülkedeki genel sa~l~k i~lerinde yeni bir düzenlemeye gidilmi~tir. Buna göre sivil sa~l~k hizmetleri için Nezâret-i T~bbiye-i Mülkiye ad~yla bir idare kurulmu~, bu idareE. Kadri Unat-Mustafa Samast~, "Mekteb-i T~bbiye-i Mülkiye", LTürk T~p Tarihi Kongresi, Ankara
1992, s. 11.
1 " Dr. Bernard'~n Viyana'dan getirtilmesi Türk obb~n~~ ça~da~la~t~rma giri~imleri bak~m~ndan
önemli bir dönüm noktas~~olarak kabul edilmektedir. Bkz. Esin Ki/oya, "Bizde Disseksiyon Ne zaman ve
Nas~l Ba~lad~", Belleten, C.XLIII, S.172, Ankara 1979, s. 746.
" Baz~~kaynaklarda ilk adli t~p dersinin yine bu okulda, ancak 1849 senesinde ve Dr. Serviçen
Efendi taraf~ndan verilmi~~oldu~u kay~thd~r. Bkz. öztürel, a.g.e., s.4.
12 ~emsi Gök-Cahit Özen, Adli T~bb~n Tarihçesi ve Te~kilatlanmas~, ~stanbul 1982, s.1; Soysal-EkeÇa~d~r, a.g.e., s. 5-6.
'3 Mekteb-i T~bbiye ~âhâne'nin kurulu~undan sonra, 1840 May~s ay~~içerisinde Mekteb-i Fünün-~~
T~bbiye-i ~âhâne'de Meclis-i Uniür-~~ T~bbiye-i Mülkiye nanuyla bir meclis kurulmu~tur. Bu meclisin
kurulu~~amac~~gerek Istanbul'da gerekse ta~rada bulunan bütün s~hhi sanat erbab~n~n (tabib, eczac~, ebe,
hem~ire vs) ellerinde diplomalan olup olmad~~~n~~kontrol etmekti. Ba~lang~çtaki salt amac~~bu olan meclise, sonradan bütün ülke düzeyinde sa~l~k memurlann~n atanmas~~kontrolü vb. görevler verilmi~tir. Bunlann yan~s~ ra önemli bir di~er görevi de "...Maltdkim-i Adliyeden gönderilen cerdim ve cindyat~n
mühim~ne-i
t~bbyesini hdl ve tedki k Oemek ve mesm~lmen vefat edenlerin ah~dlanm te~dh ile semlerini taharri odemek ve... bu babda
ta~rada ehbba tarafindan verilen raporlan tedkik le~nekti." Bkz. Sedat Bingöl, "Tanzimat Ilkeleri ~~~~~nda Osmanl~'da Adli Tababete Dair Notlar", Tarih Ara~t~rmalar~~Dergisi, C.XXVI, S.42, Ankara 2007, s. 39.
14 Gök, a.g.e., s. 2.
15 Feza Günergun-Nuran Y~ld~nm, "Cemiyet-i T~bbiye-i ~ahane'nin Mekteb-i T~bbiye-i ~ahane'ye
Getirdi~i Ele~tiriler (1857-1867)", Osmanl~~Bilimi Ara~hrmalan, C.III, 5.1, ~stanbul 2001, s. 20.
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nin maiyetinde olmak üzere de "Cemiyet-i T~bbiye-i Mülldye" ad~nda ayn bir heyet
olu~turulmu~tur. Bu heyete May~s 1840'ta kurulmu~~olan Meclis-i Umür-~~T~bbiye-i
IVIülkiyetnin rolü yüklenmi~tir. Bütün bu düzenlemelerden sonra Osmanl~~ülkesinde
adli t~bba ili~kin ~öyle bir yap~~ortaya ç~km~~t~r: Ba~kent Istanbul'daki "Cemiyet-i
T~bbiye" adli t~p konulannda en üst kontrol ve denetim organ~~konumuna yükselmi~tir. Gerekti~inde yetersiz görünen tabiplerin görevlerinden al~nabilmesi veya
yerlerinin de~i~tirilmesi yetkisi T~bbiye Cemiyeti'ne verilmi~tir. Bu yap~~1904 senesine kadar devam etmi~tir. 1904'te ise Nezâret-i T~bbiye-i Mülkiye yerine "Meclis-i
T~bbiye-i »ikiye ve S~hhiye-i Umumiye" kurulmu~~ve k~sa bir süre sonra
ismi "Meclis-i Maarif-i T~bbiye"ye tahvil edilmi~tir. Bu kurulu~~sivil sa~l~k ve belediyeyi ilgilendiren i~lerde Dâhiliye Nezâreti'ne; askeri i~lerde ise Umum-u Mekâtib-i
Askeriye Nezâreti'ne ba~l~~olmu~tur. Bu kurulu~~1910 senesinde tekrar "Meclis-i
Umûr-~~ T~bbiye-i Mülkiye ve S~hhiye-i Umurniye", 1912 y~l~ndaysa "Cemiyet-i
T~bbiye-i Mülkiye" ad~m alacakt~r. Oldukça kan~~~k bir görünüm arz eden sa~l~k
i~lerine dair bu yap~~içerisinden adli t~bbm gkart~larak, ba~~ms~z bir birime dönü~türülebilmesi ancak 22 Nisan 1917 tarihli kanunun 17. maddesiyle "Meclis-i T~bb-i
Adli ve Müessesesi"nin kurulu~uyla mümkün olabilmi~tir.'6 Aym y~l adli t~p Adalet
Bakanl~~~'na ba~lanm~~~ve bakanl~k bünyesinde Adli T~p Müessesi Müdürlü~ü ve
Meclisi kurulmu~tur.° 7
2) Uygulamada Otopsi

Bu kurumsal olu~um ve dönü~ümlerden sonra baz~~örnek hadiseler üzerinden
otopsi uygulamalar~~esnas~nda Osmanl~~idaresince nas~l bir tav~r talon~ld~~~na dair
baz~~bilgiler sunmak, devletin otopsi hususundald hassasiyetinin daha iyi anla~~lrnasma olanak sa~layacakt~r. Öncelikli olarak belirtmek gerekir ki; birkaç istisna d~~~nda
adli t~p konusunda çizilmi~~olan resmi, hukuki ve t~bbi çerçevenin d~~~na gerek resmi
görevliler gerekse halk tarafindan herhangi bir ta~ma hareketinin ya~anmas~na katiyen müsaade olunmam~~t~r. Aksi bir durumla kar~~la~~lmas~~halinde ise gereken
yasal tedbirler süratle al~nm~~~ve ayr~l ~ekilde de uygulama sahas~na aktar~lm~~t~r.
Mesela görevlendirildi~i halde otopsi ameliyat~n' icrada herhangi bir gecikmenin
ya~anmas~na sebebiyet vermek veya vazifeye itaatsizlik göstermek tabipler için görevlerine son verilmesi gibi bir yapt~m-illa kar~~la~malan manas~na gelmekteydi.
Kalkandelen Belediye tabibi Mustafa Hilmi Efendi 1903 senesinde bunu çok ac~~bir
~ekilde tecrübe etmi~ti. Nitekim Hilmi Efendi, Kalkandelen'e ba~l~~köylerden birim6

Bingöl, a.g.m., s. 41-42.
~emsi Gök, Adli T~p Dün, Bugün ve Yar~n, ~stanbul 1995, s. 1-5.
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de öldürülen bir luptinin cesedini ke~if ve inceleme i~ini erteleyince hemen aç~~a
al~nm~~t~. Tabip Efendi hadisenin ard~ndan; ertelemenin keyfi olmad~~~na, o zamana kadar vazifesini lapluyla yerine getirdi~ine, bundan sonra da bir dakika dahi
mesaisini sarf etmekten geri durmayaca~~na, velhâs~l affedilmesine dair arzuhalini
Rumeli Müfetti~li~i'ne sunmu~sa da art~k çok geç kalm~~t1.18
Mustafa Hilmi Efendi görevini uygulamada gösterdi~i gev~eklikten ötürü aç~~a
almm~~ken; s~radald Osmanl~~tabibi de h~zli davranmamn cezas~n~~çekecekti. ~öyle
ki Osmanl~lar zaman~ nda otopsi ameliyatlanmn icra olunabilmesi için ölüm hadisesinin üzerinden 24 saat geçmesi gibi fennen kabul görüp, hukuken de hüküm alt~na
al~nm~~~olan bir uygulaman~n mevcudiyetine ra~men Hanya memleket tabibi
Wom'un giri~ti~i bir otopsi ameliyat~~s~ras~nda usule riayet etmemesi sebebiyle azledilmesi gerekti~ine dair Meclis-i T~bbiye-i Mülldye'den bir aç~klama yap~lm~~t~.°9
Yine halk da gerekli adli ve t~bbi incelemeler gerçekle~tirilmeden ölületini defnedemiyordu. Mesela 1905 senesinde, Manast~r kazas~mn Bukovo köyünde ölen Elini
ad~ndaki k~z~ m gömmek üzereyken, pederine cesedin bir tabipçe incelenmeden
defnedilemeyece~i hat~rlat~lm~~t~.20
Osmanl~~gibi çe~itli milletlerden müte~ekkil bir imparatorlukta ve o milletleri
imparatorluk mekanizmas~yla bir arada tutan ba~lann iyiden iyiye gev~edi~i, daha
do~ru bir ifadeyle gev~etildi~i bir süreçte icra sahas~na konulan baz~~otopsi ameliyatlan merkezi idareyi oldukça rahatlatan eylemlerden birisi olmu~tur. Zira az~nl~klar~~
ilgilendiren bütün hadiselerde oldu~u gibi onlann ~üpheli bir ~ekilde ölmelerinden
de art~k Osmanh Hükümeti'nin mesul tutuldu~u bir sürece girilmi~ti. Hal böyle
olunca hükümet temsilcileri de hakl~~olduklar~~durumlarda ç~k~~~yolunu otopsi ameliyatlar~= icras~nda bulmu~lard~ r. 1890 senesinde meydana gelen bir hadisenin
ak~~~nda merkezi idareye söz konusu ç~k~~ta rastlamak mümkün olmu~tur. Nitekim o
senenin 12 Ocak tarihine tesadüf eden Pazar günü Kaffafiyan Oseb Efendi'nin o~lu
Aram Efendi, Damad Mahmud Pa~a'n~n kethüdas~~Salih Bey'in hizmetinde bulunanlardan birisi ile ayaküstü sohbet ederken birdenbire yere dü~erek, orac~kta ölecektir. Ölümün beyin inmesi (sekte-i dima~)2° kaynald~~oldu~u ilk muayenesini gerçekle~tiren tabip tarafindan ifade olunacakt~r. Ard~ndan Aram Efendi'nin cesedi defnedilmek üzere Beyo~lu'nda, Bal~kpazaninda bulunan Ermeni kilisesine kald~nlm~~ur.
BOA, TFLISKT, 5/478; 17 Zilhicce 1320/17 Mart 1903.
BOA, DH.MKT, 1342/5; 7 Muharrem 1301/8 Kas~m 1883.
BOA,7FRI.MY, 72/7161; 26 Cemaziyelâhir 1323/28 A~ustos 1905.
vo>a byin inmesi; beyin kan dola~~m~ndaki bir bozukluktan (kanama, t~kanma vb.) ileri
21 Selcte-i dima~~
gelen korna ve felç durumudur. Bkz. Ekrem Kadri Unat-El~meleddin ~hsano~lu-Suat Vural, Osmanl~ca
T~p Terimleri Sözlü~ü, Ankara 2004, s. 309.
18
19
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~~te tam bu noktada Osmanl~~ hükümeti ve yukanda i~aret olunan kayg~~devreye
girecek ve kimsenin ölümle ilgili herhangi bir itham ve yorumda bulunmamas~~için
pederi Oseb Efendi'ye ceset üzerinde otopsi icra olunmas~~teklif edilecektir. Teklifin
kabul görmesinden sonra seçilen tabiplerle cesedin kald~nld~~~~kiliseye gidilecek ve
otopsi ameliyat~~gerçekle~tirilecektir. Ameliyat s~ras~nda ölünün beyninde ilk te~hisi
do~rular bir alamet görülmemi~tir. Aksine yüksek kan bas~nc~ndan (tehacüm-ü dem)
dolay~~akci~erindeki büyük damarlardan birinin t~kanarak nefesini kesmesi sebebiyle
Aram Efendi'nin ölmü~~oldu~u tespit edilmi~tir. Otopsinin ard~ndan, pederini
iknaya kâfi gelen bu tespitin di~er kimselerce de denilecek bir söz b~rakmad~~~na
dair bir aç~klamada bulunma lüzumu hissedilmi~tir. Bütün bu ya~ananlann ard~ndan ceset kiliseden kald~nlarak ~i~li'de bulunan Ermeni Kabristamna defnedilmi~tir.22
C- Osmanhlarda Otopsi Ameliyatlar~~Nas~l icra Edilirdi?
Otopsi ameliyatlanyla ilgili olarak Osmanl~~Ceza Kanunu'nda ~öyle bir ifade
vard~: Birinin ~üpheli bir ~ekilde hayat~n~~kaybetmesi üzerine ölümün yaralama,
bo~ma, bo~ulma, zehirlenme veya di~er hangi surette meydana geldi~ini saptamak
için bir savc~~veya sorgu hakimi huzurunda Osmanl~~tabipleri marifetiyle otopsi
ameliyat~~ icra olunur.23 Osmanl~larda otopsi ameliyatlann~n ne ~ekilde uyguland~~~n~~daha iyi anlayabilmek içinse o devirde gerçekle~ tirilen ameliyatlara ili~kin aynnt~~
arz eden otopsi raporlar~ndan birkaç~m incelemek yerinde olacakt~r. Bu aynnt~l~~
raporlardan birisi Sivasl~~Agop'a aittir. Agop'un otopsi ameliyat~~bakteriyoloji laboratuannda24 yap~lm~~t~r. 40 ya~lannda bir çiftçi olan Agop, 1894 senesi içerisinde
Samsun'dan Gürcü kumpanyas~na ait bir vapurla Istanbul'a getirilerek kald~nld~~~~
Yedikule Ermeni Hastanesi'nde ölmü~tür. Ölümünün kolera tesirli oldu~una dair
kimi ~üpheler ortaya ç~k~ nca cesedi üzerinde otopsi ameliyat~~icra olunmas~~lüzumu
has~l olmu~tur. Geç kal~nd~~~na dair tabipler aras~nda ya~anan oldukça sert tart~~malar aras~nda icra k~l~ nan otopsi neticesinde ameliyata dair ~öyle bir rapor haz~rlanm~~t~r:25

BOA, r.PRIC.ZB, 5/21; 25 Cemaziyelevvel 1307/17 Ocak 1890.
BOA, DH.HM~, 2/3-01; 11 Recep 1334/14 May~s 1916.
24 Laboratuar, mektepte ö~renim gören talebelere bakteriyoloji fennini uygulamal~~ olarak ö~retmek
2

uzere T~bbiye civannda tesis olunmu~tur. Evvela ~stanbul sulann~~tahlil etmek, sonra; sebze, meyve, et ve
di~er erzaldann görülen luzum üzere tetkilderini gerçekle~ tirmek ve herhangi bir mahalde kolera, tifo ve
ku~palaz~~ gibi hastal~klarla, hücre veya ruam gibi nadir hastal~klar ortaya ç~kt~~~ nda bunlar~~ te~his etmek
laboratuann kurulu~~gayesi olarak izah edilmi~tir. (BOA, A.MKT.MHM, 563/13; 25 ~evval 1311/ 1
May~s 1894).
2-> BOA, 1:M1v, 95/43; 4 Zilhicce 1311/8 Haziran 1894.
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Otopsisine ölümünden 45 saat sonra ba~lan~lan Agop'un ilk bak~~ta güçlü bir
bünyeye sahip oldu~u ve bedeninin baz~~bölgelerinde morluldar bulundu~u mü~ahede olunmu~tur. Ard~ndan tabip Koçoni tarafindan gerçekle~tirilen sondajla, tahfilleri yap~lmak üzere vücudundan rengi koyu ve bulan~k olarak 200 gr kadar idrar
(bad) ç~kart~lm~~ hr. Sondajdan sonra hastanenin tabiplerinden Kapril Efendi, cesedi,
idrar kesesi civanndan ba~lamak suretiyle gö~üs bo~lu~una kadar yarm~~t~r. Bunun
ard~ ndan iç organlann incelenmesine geçilecektir:
~ç kaslar karaci~er (kebed) renginde, yani koyu k~rm~z~~bir halde görülmü~tür.
Mide, karaci~er ve dalak (t~hdl) üzerinde kan toplanmas~~ (ihtikan) gibi herhangi bir
anormalli~e rastlan~lmam~~hr. ~nce ve kal~n ba~~rsaktan (em'd-i rakika ve gatiza) al~nan
parçalar da tahlil olunmak üzere bir ~i~eye konulup, mühürlenerek T~bbiye Mektebi'ne gönderilmi~tir. Ayr~ca mide k~smen gaz k~smen de s~v~~ile dolu bir vaziyette
bulunmu~tur. Böbrelderden (ki!ye) birisiyle karaci~erden al~nan bir parça da ayr~~
birer ~i~eye konulup söz konusu mektebe gönderilmi~tir. Kal~n ba~~rsa~m tortu
k~sm~nda ise aç~k renkte bir s~v~ya rastlarnlm~~t~r. Ayr~ca ince ve kal~n ba~~rsa~~n
birer parças~~aç~l~p y~kand~~~nda ba~~rsak zann~n üzerinde kan topland~~~~görülmü~tür. Ancak herhangi bir yaraya tesadüf olunmarru~ur. Kalp ç~kanlarak yar~ld~kta
birkaç küçük kan p~hus~ndan (alakat) ba~ka kayda de~er bir ~eye tesadüf olunamam~~t~r. Beyin dahi yanhp incelendi~inde do~al halinde bulunmu~, yine böbrelderden
birisi ç~kar~l~p yanld~kta hakiki bir kan toplanmas~~ ile kar~~la~firnam~~t~r. Al~nan
parçalann tahlilleri gerçekle~tirildikten sonra da ölüme dair kesin te~hisin konulaca~~~ifade olunarak Agop'un cesedi Baldalfda bulunan kabristana defnolunmu~tur.26
Ameliyatlarm icras~nda nas~l bir yol izlendi~ine ve kimlerin haz~r bulundu~una dair bir di~er ayr~nt~l~~raporsa Hanya Liman Reisi Sami Kaptan'a aittir. Sami
Kaptan 1883 y~l~nda, 40 ya~~ndayken ölmü~tür ve yine kolera ~üphesiyle cesedi
üzerinde otopsi ameliyat~~icra olunmu~tur. Sami Kaptan'a otopsi uygulayan Hanya
memleket tabibi Wom tarafindan haz~ rlanan otopsi raporundaysa ~unlar kapthd~r:
20 Temmuz'da ölen Sami Kaptan'~ n otopsisini icra etmek üzere ölümünden
üç buçuk saat sonra ve saat üç buçuk sular~ nda hanesine gidihni~tir. Bir savc~, bir
imam, bir müezzin ile ~slam ahalisinden baz~lanmn yan~~ s~ran karantina tabibi
Daston'a vekâleten tabip Mösyö Nikolaindi ve zab~ta memurlar~~otopside haz~r
bulunmu~lard~r. Haneye var~ld~~~nda ceset; çar~afla örtülü, ayaldan ve çenesi menBOA, Y.PRIC~H, 4/83; 22 ~evval 1311/28 Nisan 1894.
Bugünün anlay~~~na göre yetkisiz ve gereksiz ki~ilerin otopsi s~ras~nda haz~r bulunnaalarma izin
verilmemektedir. Bu sayede temelsiz iddialar~n yan~s~ra yanh~~yorumlama ve anlama olas~l~~~~da azalmaktad~r. Bkz. Soysal-Eke-Ça~d~r, a.g.e., s.101.
27
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dille ba~h ve lubleye yöneltilmi~~bir vaziyette görülmü~tür. ~lk bak~~ta kaptan~n,
sa~li~~nda kanl~~bir mizaç ile kuvvetli azalara sahip birisi oldu~u mü~ahede olunmu~tur. Ard~ndan kann bo~lu~u yardm~~t~r. ~ç organlannda t~bba ayk~n herhangi
bir emare mü~ahede olunmam~~ur. Lakin sadece ince ba~~rsa~~n içerisinde oldukça
koyula~m~~~bir vaziyette kan toplanm~~~oldu~u görülmü~tür.
Yine gö~üs bo~lu~u (cevf-i sadri) muntazam bir halde bulundu~u gibi akci~er
(ne) ve yürekte de herhangi bir ~üphe alametine rastlamlmam~~t~r. Ayn~~~ekilde, yanlan kalp içerisinde t~bben olumsuz bir durumla kar~~la~~lmam~~t~r. Kalp damarlan
(ur~lk-u kalb) ile zar~~ (g~~a"-i kalb) aras~ndaki mahal de her bir hastal~ktan salim oldu~u
gibi, söz konusu mahalde s~v~~bir maddenin (mevad-~~saile) toplanmad~~~~görülmü~tür.
Son olarak, bir testere vas~tas~yla yuvarlak bir ~ekilde aç~lan kafatas~n~n (k~ly)
içini dolduran siyah kan~n büyük bir k~sm~~akm~~t~r. Bundan sonrad~r ki Sami Kaptan'~n koleradan de~il, beyninde ~iddetli kan toplanmas~ndan ölmü~~oldu~u kan~s~na
var~lm~~t~r. Ayr~ca uyu~turucu bir maddenin cilt alt~na konulmas~ndan dolay~~bas~nc~n ~iddetinin artm~~~oldu~u da ilave olunmu~tur.28
Ameliyatlar icra olunduktan sonra s~ra otopsilere ait raporla= haz~rlanmas~ndad~r. Son örnekte daha aç~k bir ~ekilde görülece~i üzere rapora; otopsinin nerede, ne zaman, kimlerin huzurunda ve kim tarafindan yap~lm~~~oldu~una dair bilgilerle ba~lamr. Bundan sonra uygulanan i~lemler tek tek s~ralamr. Sonuç k~sm~nda ise
e~er netle~mi~se ölüm sebebi naldedilir, ayr~ca tesadüf edilen belirtilerden yola ç~k~larak ölüme dair baz~~yorumlara yer verilir.29
Görüldü~ü üzere her iki otopsi ameliyat~~s~ras~nda kafa, gö~üs ve kar~n bo~lu~u denilen üç bo~luk da aç~lm~~t~ r. Bugün de CMUK'un 8 1.maddesi uyar~nca her
üç bo~lu~un aç~lmas~~gerekmektedir. Bu bo~luklar~n aç~lma s~ras~~yoktur. Hekim
istedi~i bo~lu~u açarak otopsiye ba~layabilir. Ancak bugün daha ziyade kafa bo~lu~unun aç~lmas~~suretiyle ba~landan39 otopsi ameliyatlar~~Osmanl~~hekimlerince bunun tam tersi bir istikamette icra olunmu~tur. Burada hemen ifade etmek gerekir ki;
teknolojik geli~meler d~~ar~da tutulacak olursa Osmanl~lar döneminde uyg~dan otopsi ameliyatlar~~ile bugünküler aras~nda çok büyük farklil~ldar yoktur.
" BOA, DH.MKT, 1342/5; 7 Muharrem 1301/8 Kas~m 1883.
29
Otopsi raporlann~n bugün ne ~ekilde haz~rland~klar~~ile ilgili oldukça ayr~ntih bilgi ve örnek raporlar için bkz. ihsan Sankarda~o~lu, Adli T~pta Ana Konular ve Orneklerle Rapor Yazma Tekni~i, Eski~ehir
1990, s.22-78; firsal-Katk~c~, a.g.e., s. 27-51.
3° Gök, a.g.e., s.38; Otopsilerin bugün nas~l bir ortamda ve ne ~ekilde icra olundu~u ile ilgili olarak
blcz. öztürel, a.g.e., s.224-231; O~uz Polat-Mehmet Akif ~nama-Mustafa Ercüment Aksoy, Adli T~p Ders
Kitab~, ~stanbul 1997, s.31-41; ~.Hamit Hanc~, Adli T~p ve Adli Bilimler, Ankara 2002, s. 308-309.
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D- Osmanl~lar Döneminde iddialar ve Otopsi
Otopsi sayesinde ölümü meydana getiren unsurlara, kimli~e ve varsa san~klar
hakk~nda önemli detay bilgilere ula~~labilmekte ve dolay~s~yla adaletin do~ru bir
~ekilde ve zaman~nda yerine getirilmesi sa~lanabilmektedir. Ölüm nedeniyle ilgili
olmay~p, rastlant~~ sonucu bulunan ve önemsiz aynnt~~gibi görünen bir bulgu, olay~n
orijininin (intihar, kaza, cinayet, do~al) belirlenmesinde çok önemli olabilir. Bu
bulgu ile ölümün nas~l, neden ve nerede meydana gelmi~~oldu~u belirlenebilir.
Otopsi sayesinde ölüm nedenine ait ku~kular ile olgu hakk~ndaki gereksiz tahminler
de ortadan kald~r~lm~~~olur. Otopsi ile gerçek ölüm nedeni ve ~eklinin belirlenmesi,
ileride ortaya ç~kabilecek sorunlann a~~lmas~na ve sorulann da cevapland~nlmas~na
olanak sa~lar.31
~~te çal~~man~n bu k~sm~nda, incelenen 40'a yak~n ölüm vakas~; iddia ve ~üphelerin yan~nda otopsi ameliyat~ndan sonra ortaya ç~kan kesin neticeler aç~s~ndan ele
al~nmak suretiyle Osmanl~~adli t~bb~n~n söz konusu ölümlere dair ~üpheleri ortadan
kald~rma ve adaleti temin etme noktas~nda otopsi ameliyadar~ndan ne ölçüde istifade etmi~~oldu~una dikkat çekilmeye çal~~~lacakt~r. Ancak hemen ~unu da üzülerek
ifade etmek gerekir ki incelenen bütün otopsi ameliyatlann~n aynnt~l~~raporlar~na
ula~mak mümkün olamam~~ur. Daha da kötüsü; resmi makamlar aras~nda gerçekle~en yaz~~malarda otopsilere ait bir raporun mevcudiyetinden bahsediliyorken ço~u
kez ilgili vesikalar aras~nda onlara tesadüf etmenin mümkün olamay~~~; ölene, ölüm
sebebine ve otopsi ameliyaumn içeri~i ile neticesinde ortaya ç~kan görüntünün
ölümle ilgili ~üphe bulutlar~n~~da~~tacak bir netli~e sahip olup olmad~~~na dair bilgilerden mahrumiyeti de beraberinde getirmi~tir. Mesela 1908 senesinin Kas~m'~nda
Zaptiye Nezareti'nden Beykoz Savc~l~~~'na çekilen bir telgrafta Anadolu Hisan civannda sakin olan Ömer Efendi'nin ölen han~m~mn otopsi ameliyat~= gerçekle~tirildi~ine dair Etibba Dairesi tarafindan tanzim olunan bir raporun kendilerine gönderilmi~~olundu~undan bahsedilmi~se de söz konusu rapora ula~~lamam~~t~r.32
1) Darp ve Otopsi
incelenen otopsi ilintili ölüm vakalanndan be~inin darp tesiriyle vukua geldi~i
iddia olunmu~tur. Darba maruz kald~~~~iddia edilenler aras~nda iki ayl~k bir bebe~in33 de bulunuyor olmas~~oldukça esef verici olsa gerekfir. Darp etmekle itham
olunanlardan üçünün resmi görevliler olmas~~ise dikkat çekicidir. Bunlardan birisi
' Soysal-Eke-Ça~cl~r, a.g.e., s.7-14.
'2 BOA, ZB, 492/3; 2 Kanunuewel 1324/15 Aral~k 1908.
BOA, DH.MU~, 43-1/11; 12 Zilhicce 1327/25 Aral~k 1909.
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Mirliva Sad~k Pa~a'd~r. Onun tarafindan maruz kald~~~~darb~n tesiriyle öldü~ü iddia
edilen ~smail isimli ~ah~s, neticesinin ne oldu~una dair herhangi bir bilgiden yoksun
kal~nan otopsi ameliyat~ndan ve ameliyata dair raporun da Zaptiye Nezâreti'ne34
tesliminden sonra sessiz sedas~z bir ~ekilde Üsküdar Kabristan~'na defnedilmi~tir.35
Lakin darp tesiriyle öldükleri iddia edilen ~ah~slardan di~er ikisinin Gayrimüslim
tebaadan olmalar~~ise tarihinin son kö~e ba~~n~~tutmu~~olan I.Dünya Sava~~~arifesinde ve içerisinde en s~k~nt~l~~demlerini ya~ayan imparatorluk idaresini haylice zor bir
durumda b~rakm~~t~r. Üstelik idari birimlerce bütün örtbas etme gayretlerine kar~~n
ölenlerin darp edildilderine dair iddialann hald~l~k yanlar~= a~~r basmas~~merkezi
idarenin i~ini bir kat daha zorla~t~rm~~ur. Osmanh bürokrasisini terleten otopsi
ameliyadanyla alakah söz konusu geli~meler hadiselerin seyri dikkatli bir ~ekilde
takip edilince daha iyi anla~~lacakt~n
Bu hadiselerden ilki 1913 senesinde, Mu~~Sanca~~'na ba~l~~Dartenis köyünde
ya~anm~~ur. Idcliaya göre köyün davulcusu olan Milo ad~ndaki Ermeni, Jandarmalarca maruz kald~~~~darb~n tesiriyle ölmü~tür. Bunun üzerine bölge adliyesince ba~lat~lan tahkikat kapsam~nda bir sorgu h'âldmi, bir savc~~muavin vekili ve bir de zab~t
kâtibinin haz~r bulundu~u s~rada belediye tabibi tarafindan Milo'nun cesedi üzerinde otopsi ameliyat~~gerçelde~tirilmi~tir. Otopsi neticesinde davulcunun akci~er zar~~
iltihab~ndan (zât-ül-cenb hastal~~~ndan) ölmü~~oldu~u ortaya ç~kardrru~t~r. Ancak
bölgedeki Ermeni Murahhas~~olan Nersisi Efendi otopsi neticesini do~ru bulmayacalcur. Murahhas Efendi'ye göre Milo mültezim ambanmn sevki s~ras~nda jandarmalarca maruz kald~~~~darptan dolay~~10 gün süren keyifsizli~in ard~ndan ölmü~tür.
Mu~~Mutasarnfh~~'na göreyse Murahhas Efendi bir yalanc~d~r. Çünkü davulcu
köyün en fakiridir. Dolay~s~yla ne sevk edecek zahiresi ne de bir sevk hayvan~~vard~r.
Murahhas Efendi böyle davranarak ahaliyi hükümetten ziyade sahiplendi~ini gösterme gayreti içerisindedir. Mu~~Mutasarnfl~~~'mn aç~klamalann~~inand~r~c~~bulan
Bitlis Valili~i taraf~ndan, olay~n tekrardan tahkikini isteyen Dâhiliye Nezâreti'ne bu
tür sorunlar~n insanlar~~birbirine dü~ürmek için sa~dan soldan esen bir cereyamn
mahsulü oldu~una dair bir izahatta bulunulmu~tur. Dâhiliye Nezareti ise her ihtimale kar~~n bu meselenin de di~erleri gibi Istanbul'daki Ermeni gazetelerinden
birinde çarpu~lm~~~vaziyette ne~redilme ihtimalini göz önünde bulundurarak, böyle

" 1879 senesinde, Zaptiye Nezareti bünyesinde de bir Zâb~ta Tababeti Adliye ~ubesi kurulmu~tur.
Bu ~ubeye tayin edilen hekimler ~imdiki adli tabiplerin yapt~~~~i~lere balan~~lard~r. Bkz. Gök-özen, a.g.e.,
s. 3.
35 BOA, ZB, 479/28; 23 Eylül 1323/6 Ekim 1907.
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bir haberle kar~~la~~ld~~~~takdirde tekzip edilmesi için Matbuat Idaresi'ne bir uyar~da
bulunacakur.36
Otopsi ameliyat~~adeta bir devlet meselesi haline dönü~en dam iddial~~bir di~er ölüm vakas~~da 1915 senesinde Izmir'de ya~anm~~t~r. Maruz kald~~~~darb~n tesiriyle öldü~ü iddia edilen Vasil ismindeki ~ah~s ise Rum milletindendir. Yunan sefaretinin de müdahil olmas~yla içinden ç~k~lmaz bir hal alacak olan hadise; Izmir'de
bir bakkal dükkan~~ i~leten Vasil'in bir h~rs~zl~k olay~ndan dolay~~ zanl~~olarak bölgedeki polis memurlar~nca tutuldanmas~yla ba~lam~~t~r. Akrabalanmn iddialanna
göre, Vasil gözalt~~süresince ~iddetli bir ~ekilde darba maruz kalm~~, ard~ndan sevk
olundu~u hapishanede de her gün i~kence görmü~tür. Bu kadar i~kenceye de dayanamayarak, ölümünden bir gün evvel kald~r~ld~~~~Gureba Hastanesi'nde hayat~n~~
kaybetmi~tir. Onun ölümünün dam kaynakh oldu~una ili~kin akrabalannda ~üphe
uyand~ran geli~meler ise ~unlar olmu~tur: Evvela gerek hapishane gerekse hastane
memurlar~~akrabalanmn Vasil'i uzaktan görmelerine dahi katiyen müsaade etmemi~lerclir. Hatta vekâletnamesini haz~rlamak için yan~na varan adliye kâtibine dahi
gösterilmemi~tir. Ölümünden sonra da ~ehrin Tepecik Mahallesi'nde bulunan bula~~c~~hastal~klar hastanesine nakledilmi~~ve orada ölenler hakk~nda eskiden beri uygulanmakta olan usullere uygun olarak hemen defnedilmi~tir. Defin s~ ras~nda haz~r
bulunan Papaz Efendi'nin de Vasil'in tifo hastal~~~ndan ölmü~~oldu~unu ifade etmesi
akrabalar~na inand~r~c~~gelmemi~~ve ya~ananlardan ~zmir Yunan Konsoloslu~u'nu
haberdar etmek suretiyle kendilerine devletçe tazminat ödenmesi taleplerini dile
getirmi~lerdir. Bunun üzerine konsolosluk taraf~ndan Hariciye Nezareti'ne; akrabalar~n söz konusu taleplerinden ba~ka ölüm yakas~na dair hakikatin gün yüzüne ç~kart~lmas~~ için ceset üzerinde otopsi icra olunmas~ na, ameliyat s~ras~nda kendileri
tarafindan tayin olunacak bir tabibin de haz~r bulundurulmas~na dair bir bildirimde
bulunulmu~tur.
Ancak ya~anan ve daha evvel ya~anm~~~olan ~u geli~meler Yunan konsoloslu~unu da akrabalarla bir dü~ünmeye itecektir: Ayd~n Valili~i'nce icab~mn icras~na
hemen giri~ilece~ine dair bulunulan vaade ra~men otopsi ancak bu bildirimden alt~yedi gün sonra uygulanm~~t~ r. Üstelik ameliyata ve neticelerine dair konsoloslu~a
resmi bir tebligatta bulunulmad~~~~gibi, konsolosun daha evvelki iste~ine uygun
olarak ameliyatta Yunanl~~ bir tabibin de haz~r bulundurulmas~na dair herhangi bir
geli~me ya~anmam~~t~r. 26 ya~~nda olan Vasil'in gözalt~na al~nd~~~~tarihe kadar zinde
ve sa~l~kl~~bir vücuda sahip oldu~u, morfin ve benzeri bir maddeye ba~~mlil~~~n~n da

BOA, DH.H, 15/10; 5 Mart 1329/18 Mart 1913.
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bulunmad~~~~saptanm~~t~r. Aynca ölümüne kadar hapishanede bulundurulmas~~ve
sadece ölümünden birkaç saat evvel hastaneye naldedilrnesi Vasil'in tutuklu bulundu~u süre zarfinda bula~~c~~bir hastal~~a yakalanm~~~olmas~~ihtimalini bertaraf etmektedir. Çünkü Papaz Efendi'nin beyan etti~i gibi Vasil tifo hastal~~~na tutulmu~~
olsayd~~günlerce hapishanede al~konulmak yerine hemen do~rudan bula~~c~~hastal~klar hastanesine naldedilirdi. Son olarak Vasil'in akrabalan ile adliye kâtibine gösterilmemesi ve cenazesinin sürat ve tela~la kald~r~lm~~~olmas~~da göz önünde bulundurulunca ölümün darp ve i~kence tesirli oldu~u aç~kça ortaya ç~kmaktad~r. ~imdi,
Yunan sefaretinin Bab~âli'den iste~i Vasil'in ölümüne sebep olanlar~n cezaland~r~lmalar~~ve ailesine tazminat ödenmesidir.
Yunan sefaretinin bu ~srarc~~tutumundan sonra hemen ortaya ç~kar~lan otopsi
raporunda ise ~unlar kapthd~r: Divan-~~Harbe ba~h E~in Gureba Hastanesi'nde
ölüp, 12 Eylül'de defnedilen Vasil'in ölüm sebebinin kesin olarak tayini için ölümünden 4 gün sonra, yani 16 Eylül tarihinde, saat 12.00 civar~nda ~zmir Divan-~~
Harp savc~lanndan Hasan Fehmi, tahkik heyeti reisi R~fat Bey, Kemer Polis Karakolu Komiser Muavini Yusuf Ziya Efendi, Süvari Polislerinden Refik Efendi ve
Izmir Belediye Tabibi Mehmed Ali Beyle birlikte Tepecik'teld bir kilisenin avlusunda bulunan kabre var~lm~~t~r. Mezarc~~tarafindan gösterilen kabir açur~l~p," ceset
tabutuyla beraber d~~ar~ya 9kart~lm~~t~r. Ceset kefenden ayr~ld~ktan sonra gerçekle~tirilen d~~~muayene neticesinde Vasil'in yakla~~k 35 ya~lar~nda ve orta ölçekli, zay~f
bünyeli ve bu~day renginde bir vücuda sahip oldu~u kay~t alt~na al~nm~~t~r. Kokmaya ba~lam~~~olan vücudunun d~~~k~sm~nda darbe dair herhangi bir belirtiye rastlanmam~~t~r. D~~~muayeneden sonra otopsi ameliyat:ma giri~ilmi~tir. Otopsi s~ras~nda iç
organlar~n da gayet sa~l~kl~~bir vaziyette bulunduldan görüldükten sonra nihayet
Vasil'in hapishanede duçar oldu~u lekeli humma (tifus-i neme~i) hastal~~~ndan öldü~ü
ortaya ç~km~~t~r.
S~ra haz~rlanan raporun sert ifadelerle Yunan sefareti tarafina takciimine gelmi~tir. öncelikli olarak, konsolosun bu gibi meselelere herhangi bir müdahalede
bulunma gibi bir hakim sahip olmad~~~ na dikkat çekilirken sadece yanh~~anla~~lma37 Mezar açmalar (feth-i kabir), en s~kl~kla, ailenin iste~i do~rultusunda veya mezarl~~~n kapat~lmas~~
veya yerinin de~i~tirilmesi gerekti~inde söz konusu olur. Bazen, ilk otopsinin tekrarlanmas~~gerekebilir.
Bu genelde, ölümün gerçek nedeni hakk~nda birtak~m ku~ku ve iddialann gündeme geldi~i durumlar için
söz konusudur. Feth-i kabir sonucu elde edilen bulgular, her ne kadar taze bir cesetten elde edilenler
kadar doyurucu olmasa da, oldukça uzun bir gömü süresinden sonra da bunlardan de~erlendirmeye
uygun veriler elde edilebilir. Çürüme h~z~~büyük de~i~iklikler gösterir; buna kar~~n aylar ve hatta y~llar
sonra da, feth-i kabir ile ç~kanlan ceset üzerinde de~erlendirmeye uygun bir otopsi yapma olana~~~vard~r.
Bu hususla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Cedric Keith Simpson, Adli Tip, Ed. Bernard Knight, ~stanbul
1995, s.32 (Bu kitap editörlü~ünü Dr. Nur Birgen'in yapt~~~~bir ekipçe Türkçe'ye tercüme edilmi~tir).
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lar~~ortadan kald~rmak için otopsi ameliyaumn gerçekle~tirildi~i ifade olunmu~tur.
Kendilerine sunulan rapor ve zab~t varakas~mn içeri~inden de anla~~laca~~~üzere
Vasil, Yunan sefaretinin iddia etti~i gibi ne 26 ya~mdad~r, ne de sa~likh bünyeye
sahip birisidir. Kendisinin ölürken 35 ya~lar~nda oldu~u ve ölümcül bir hastal~~a
tutuldu~u saptanm~~t~r. Otopsi s~ras~nda yabanc~~birisinin varh~ma ihtiyaç duyulmad~~~ ndan konsolosluktan tabip talebinde bulum~lmam~~t~r. Nihayet iddialar~n
aksine VasiPin hapisteyken yakaland~~~~lekeli humma hastal~~~ndan öldü~ü de gün
yüzüne ç~km~~t~r. Dolay~s~yla Vasil'in ne karakolda ne de hapishanede darp edilme
gibi bir hadise ile kar~~la~m~~~olmas~~söz konusu olamaz.38 Bu aç~klamalar elbette
konsoloslu~un Yunan tarafim hakl~~ç~karmak için s~ralam~~~oldu~u iddialar~~çürütmeye yetecek nicelik ve nitelikten, dolay~s~yla inand~nal~ktan uzaktir. En basitinden
Vasil lekeli humma hastal~~~ ndan ölmü~se cesedinin ilk defni s~ras~ nda Papaz Efendi
de dâhil herkesin ölüm sebebi olarak Tifo hastal~~~~üzerinde yapm~~~olduklar~~a~~z
birli~i nas~l oluyor da otopsi ameliyat~ndan sonra tamam~yla farkl~~bir mecraya
kayd~r~labiliyor? Dolay~s~yla dönemin askeri ve siyasi atmosferinden kaynaklanan
endi~eler otopsi raporunun haz~rlan~~' s~ras~nda tesirini fazlas~yla hissettir~ni~~olmal~d~r. Yoksa 1916 senesinde Osmanh ülkesinde ölen Alman bahriyesine mensup
Dams'~n Alman tabipleri tarafindan gerçekle~tirilen otopsi ameliyatma mant~kh bir
zemin bulmak oldukça zor olacakt~r: Dams, Tarabya'da, Kalender civar~ndaki bir
bahçede arkada~lar~yla birlikte alkol al~yor, sonra aralar~nda ba~~gösteren kavga
s~ras~nda bostan kuyusuna dü~erek ölüyordu. Cesede otopsi uygulanmas~~söz konusu
olunca Osmanl~~tabiplerinin sadece ~ahit s~fat~yla bulundurulaca~~~ameliyat~n Alman tabiplerince icra k~lmmas~~yönündeki Al~nan tarafinm iste~i, bunun mevcut
duruma muhalif bir hareket oldu~unun üstüne basa basa kabul ediliyordu. Üstelik
Alman askerinin imparatorluk ordusuna hizmet amac~yla Osmanl~~ülkesinde bulunuyor olmas~ndan dolay~~buna herhangi bir itirazda bulunulmad~~~~da aç~kça ifade
edilmi~ti.39
2) Zehirlenme ve Otopsi

Zehirlemne ku~kusu bulunan ölüm olaylar~nda ~ahs~n gerçekten zehirlenip zehirlenmedi~inin, zehirlemni~se toksik maddenin cinsinin tespiti yap~lacak otopside
al~nacak olan numunelerin analizinden sonra mümkün olur.48 Bugün41 oldu~u gibi
DH.EUM3.~b, 10/57; 13 Safer 1334/21 Aral~k 1915.
BOA, DH.HA,4 2/3-01; 11 Recep 1334/14 May~s 1916.
4° Soysal-Eke-Ça~d~r, a.g.e., s. 3-108.

38 BOA,

41 CMUK'un 89.maddesi zehirlenme ~üphesi olan hallerde yap~lacak i~lemlerle ilgir~dir. Bkz. Yasemin Balc~, Herkes Için Adli T~p Cep Kitab~, Eski~ehir 2008, s. 111.
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Osmanl~lar döneminde de zehirlenme iddias~yla giri~ilen otopsi ameliyatlar~=
neticeye ula~t~r~lmas~nda Kimyahaneler önemli bir rol üstlenmi~tir. Osmanhlarda
otopsi s~ras~nda ölünün ç~kar~lan iç organlar~~ (ah~di-i ddhihye) birkaç kavanoz, çömlek, ~i~e veya vazo içerisine konulur, a~~zlan da Etibba Dairesi mührüyle mühürlenmek suretiyle tahlil harçlan olan 5 mecidiye42 ile birlikte görevli memura teslim
edilerek Kimyahane'ye gönderilirdi. Ayr~ca zehirlenmeye sebep oldu~u iddia edilen
hâlihaz~ rdaki maddelerin de kesin neticeye ula~~labilmesi için Kimyahane'ye gönderilmesi elzemdi. Bugün ise cesetlerden al~nan parçalar~n laboratuarlara gönderilmesi
a~amas~nda 4 kavanoz ve iki ~i~eden istifade olunmaktad~r. Temizlenmi~~kavanozlardan birincisine karaci~erden, böbrekten ve dalaktan parçalar; ikincisine mide ve
muhteviyan ile ba~~ rsaktan parçalar; üçüncüsüne beynin hepsi ve son kavanoza ise
akci~erden parçalar ve kalp konulmaktad~r. ~i~elere gelince; birisine kan, di~erine
de kavanoz içine konan tespit solüsyonu yerle~tirilir.43 Osmanl~lar da cesetten al~nan
iç organ numunelerini benzer bir tasnifle ve kavanozlar içerisinde Kimyahane'ye
göndermekte ise de ~i~elerdeki kan ve tespit solüsyonundan istifadeyle tahliller yapmak ve bu sayede zehirli maddenin cinsini ve ölümle ili~kisini ortaya ç~karmak gibi
bir geli~me gözlemlenememi~tir. Ancak ~uras~~ kesindir ki; Osmanl~~
Kimyahanesi'nde zamanma göre ileri seviyede denilebilecek, detayl~~kimyasal ve
fizyolojik incelemelerle analizler yap~lm~~t~r.
Bu çal~~maya konu olan otopsi ameliyadar~ mn büyük bir k~sm~~zehirlenme iddias~~ile icra sahas~na aktardm~~t~r. Iddialar~n büyük bir k~sm~~da içilen bir ilaca veya
tüketilen bir yiyece~e dayand~rdm~~t~ r. Mesela 1905 senesinde, Üsküdar'da Bulgurlu
Mescid Mahallesi'nde ikamet eden Kemal Efendi'nin zevcesi Ay~e Han~m'~n yedi~i
yiyeceklerden dolay~~ zehirlenerek öldü~ü iddia edilince giri~ilen otopsi ve
Kimyahane tahlilleri neticesinde vücudunda 2 santigram kadar avadan" ba~ka
mide ve idrar kesesinde (mesdne) zehre dair herhangi bir maddeye tesadüf olunamam~~t~r.45 Ayn~~~ekilde tranl~~Süleyman adl~~~ah~sça imal olunan bir ilac~~içti~i günün
ertesi öldü~ü iddia edilen Lazari adl~~~ahs~n yap~lan tahliller neticesinde vücudunda
herhangi bir zehirli maddeye rasdanmad~~~~Kimyahane memurlan tarafindan bildirilmi~tir."

42 Düstur'da yay~nlanan ke~flyât ve tahlnt tarifesinde, bu tür tahlilin ücreti 5 mecidiye gösterilmi~tir. Bkz. Bingöl, a.g.m., s. 44.
"Gök, a.g.~., s. 39.
44 C~van~ n zehirleyici dozu; genel olarak 0,2-1 gr olarak kabul edilmekle beraber, bunda vücut yap~s~n~n rolü de çok önemlidir. Bkz. Ibrahim Tunal~, Adli T~p, Ankara 2001, s. 244.
45 BOA, ZB, 302/39; 30 Temmuz 1321/12 A~ustos 1905.
46 BOA, ZB, 40/99; 1 Te~rinisani 1323/14 Kas~m 1907.
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Kimyahane'de ne tarz tahlillerin yap~ld~~~ na dair bir iki misalle konuyu zenginle~tirmek gerekir. Mesela, 1903 senesinde Karamürsel'de sakin Bosnal~~Hac~~Ali
Efendi'nin bakkaldan ald~~~~müshil haplanmn kullan~m~n~~müteakip zehirlenmesi
üzerine giri~ilen otopsisi s~ras~nda midesinden ç~kanlan 184 adet hap tanesi
Kimyahanelde inceleme alt~na al~nm~~t~ . Hangi maddeden mamul olduklar~n~~anlamak için birkaç~~kesildi~inde, haplann kokusuz47 ve pek ac~~olmalar~n~n yan~~s~ra
beyaz, k~rm~z~~ ve san renkteki toz tanelerinden müte~elddl bir hamurdan imal edildikleri anla~~lm~~t~r. Tahlili yap~lan hap hamurunun da ni~asta hububat~ndan ba~ka
sansab~ r otundan" mamul tozla, anason ve k~rm~z böce~i tozlann~n bile~iminden
imal edilmi~~bir kar~~~m oldu~u saptanm~~t~r. Hamurundan ç~kar~lan 15 santigram
kadar sansab~r otundan ba~ ka, ne haplarda ne de iki kavanoz içerisinde
Kimyahane'ye gönderilen vücudun iç organlannda ölüme sebep olacak ba~kaca bir
zehirli maddeye tesadüf olunamam~~t~r."
Osmanl~~Kimyahanesi'nde, otopsi kapsam~nda s~v~~maddelerin tahlilleri de
yap~lmak suretiyle ölüm vakas~ = hangi sebepten kaynakland~~~~saptanabilmi~tir.
Mesela, Silivri kuyusu civannda bulunan Hanc~~Karagöz mahallesinde zehirlenerek
ölen Raz~~ adl~~çocu~un otopsi ameliyat~ndan sonra al~narak, iki vazo içerisinde
Kimyahane'ye gönderilen mide ve ba~~ rsaldan (ema) ile di~er iç organlar~~aras~ndaki
s~v~mn, fenni usullere uygun olarak gerçekle~ tirilen tahlil neticesinde arsenikten5°
ba~ka bir ~ey olmad~~~~ortaya gkanlau~t~.51
Kat~~veya s~v~~maddeler üzerinden gerçekle~ tirilen tahlillerle, ölümlerin zehirlenmelere ba~l~~olarak meydana gelip gelmedilderi konusunda kesin neticelere
ula~ma noktas~nda Osmanl~~Kimyahanesi'nin oldukça ba~ar~l~~ bir çizgide bulundu~unu söylemek yanl~~~olmasa gerektir. Belki de bu çizgiyi koruma çabas~ ndand~r
bilinmez; bazen Kimyahane memurlan ile otopsi ameliyatlann~~gerçekle~tiren ta" Otopsi ameliyatlannda kokunun kendine has bir loymeti vard~ r. Keskin amonyak kokusu ~ahs~n
üremiden öldü~ünü, sar~msak kokusu fosforla zehirlendi~ini, ac~badem kokusu da asit siyanidrik veya
siyanürlerle zehirlenerek öldü~ünü akla getirir. Bkz. Gök, a.g. e., s. 38.
"Sansab~r otu; Müshildir, ancak fazla kullaml~ rsa diyareye neden olabilir. Midevidir; sindirimi kolayla~tinr. Safra sökturücüdür. Sansab~r ayr~ca yaralan, küçük yan~ldan, güne~~yan~klanm ve böcek
sokmalar~m iyile~tirir. (htp://www.ebitki.com adresinden 25.07.2010 tarihinde eri~ilmi~tir).
" BOA, ZB, 301/41; 21 Haziran 1319/4 Temmuz 1903.
Arsenik; toz halinde, organik ve anorganik birçok bile~ikleri bulunan madensel toksik bir maddedir. Do~ada ender olarak saf, daha çok di~er maddelerle birle~ik halde bulunur. Arseni~in zehir gücünün
yüksek olmas~, tedavisi için kullan~lacak bir ilac~n bulunmay~~~, belirtilerinin besinlerle meydana gelen
mide, ba~~rsak bozukluklanna benzemesi dolay~s~ yla uzun süre bu zehirlenmeler fark edilememi~tir.
Tarih boyunca cinayetlerden ba~ka, al~ nan ilaç ve besinler yoluyla zehirlenmelere ve ölümlere sebep
olmu~tur. Bkz. Oztürel, a.g.e., s. 349-351.
5 ' BOA, ZB, 302/33; 3 Ramazan 1321/23 Kas~m 1903.

890

AHMET YCKSEL

bipler aras~nda kimi s~k~nt~lar~n ya~anm~~~oldu~u da gözlemlenmi~tir. Mesela,
Mehmet ad~ndaki bir çocu~un kendisine içirilen ve içeri~-inde morfin bulunan 3,5
ka~~k ~urubun tesiriyle öldü~ü ~üphesi üzerine giri~ilen otopsi ameliyat~m icra eden
tabiplerce haz~ rlanan raporun istenilen bütün aynnt~lar~~ kaps~yor olmamas~~
Kimyahane memurlar~n~ n tepkisine sebep olmu~tur. Bu tepkiyi çocu~un tahlil nenceleriyle ilgili olarak haz~rlam~~~olduldan rapordan sezinlemek mümkündür. Raporda evvela; 3,5 ka~~k, yani 5,5 gram ~urupta 1,5 miligram oran~nda morfin bulundu~u, ancak çocu~un hiçbir organ~nda morfine rastlandmad~~~~kaydedilmi~tir. Ard~ndan bu halin çocu~un afyonlu ~uruptan içmedi~i, yani ölümün ~uruptan kaynaklanmad~~~~anlam~na gelmeyece~ine, ayr~ca ölüm sebebinin tam olarak aychnl~~a
kavu~turulmas~~için tesirli maddenin cins ve miktar~n~ n tayin edilmesinin de yeterli
olmad~~~na dikkat çekilmi~ tir. Kesin neticeye ula~abilmek, ancak çocu~un sa~l~k
durumu ile afyona olan ba~~ml~l~k derecesinden ba~ka otopsi esnas~nda organlar
üzerinde görülmü~~olan izlerin ne anlam ihtiva ettiklerinin de bilinmesi ile mümkündür. Dolay~s~yla söz konusu hususlan netle~tirmenin otopsiyi uygulayan tabiplerin haz~rlayacaldan daha ayr~nt~l~~raporlarla mümkün olaca~~~ifade edilmi~tir.52
Bunlardan ba~ka Osmanl~lar döneminde zehirlenme ~üphesiyle otopsi ameliyat~~icra olunan ölüm vakalanyla ilgili olarak oldukça farkl~, bir o kadar da ilginç
iddialar ortaya at~lm~~t~r. 1 903 y~l~~lu~~nda Tikve~'in Çar~~~Mahallesi'nde ikamet
etmekte olan Hüseyin k~z~~Ay~e böyle ilginç bir iddiayla mahkemeye ba~vurmu~tu.
Ay~e Han~m, pederi Hüseyin A~a'n~n nakit paradan müte~ekkil olan servetine sahip
olabilmek ümidiyle yak~ n akrabalarmca zehirlenerek öldürülmü~~oldu~u ve 4.000
lira civar~ ndaki nakdinin de katillerce gasp edildi~i idclias~ndayd~. Bunun üzerine
babas~n~n cesecline otopsi uygulanm~~~ve iç organlar~~da zehirlenme ~üphesinde
gerçeklik pay~~olup olmad~~~n~~gün yüzüne ç~karmak için kasaban~n ba~l~~oldu~u
vilayetin Kimyahanesi'ne gönderilmi~tir. Ancak Kimyahane tarafindan haz~rlamlan
rapora ula~~lamad~~~ ndan ölüm hadisesine dair ba~lat~lan tahldkat~n nas~l neticelendi~i hakk~nda herhangi bir ~ey söyleme irr~kân~ ndan yoksun kalmm~~tr.53 1909 senesinde ya~anan benzer bir hadisede de Karcikanh Yusuf adl~~birisinin Govast'dan
Oseb ve Mursik ismindeki ~ah~slarca zehirlendi~i iddia olunmu~tu. Söz konusu
~ah~slar gözalt~na ahnm~~ ken ölünün midesi de gerekli tahlillerin yap~lmas~~için T~bbiye Mektebi'ne gönderilmi~ti.54

BOA, ZB, 345/50; 27 Nisan 1322/10 May~s 1906.
TFR.I.SL, 7/649; 29 Zilhicce 1320/ 29 Mart 1903.
"BOA, ZB,.349/94;13 Haziran 1325/26 Haziran 1909.
32
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Zehirlenme ~üphesiyle giri~ilen en ilgi çekici otopsilerden birisi de 1905 senesinin Temmuz ay~nda, Meliha isimli bir kad~n~n cesedi üzerinde gerçekle~tirilmi~tir.
Ölümünden tam 6,5 ay sonra babas~~taraf~ndan ortaya at~lan idcliaya göre Vefa'da,
Cemal Han~m'~n hanesinde kirayla ikamet eden Meliha Ha~um hamileyken çocu~unu dü~ürmesi için kocas~~taraf~ndan kendisine verilen karaba~55 ad~nda bir otun
kullan~m~n~~müteakip ölmü~tü. Kendilerine intikal eden bu iddiadan sonra ~stanbul
Bidayet Mahkemesi Savah~r~'nda görevli Simon, Dimitraki ve Feyzi Beyler ölüm
sebebinin ayd~nl~~a kavu~turulmas~~ ad~na ceset üzerinde otopsi ameliyat~~icras~na
karar verecelderclir. Bu do~rultuda babas~n~n kllavuzlu~unda ve hep birlikte Meliha
Han~m'~n defnedilmi~~oldu~u mahalle gidilmi~tir. Kabrinden ç~kar~lan ceset tabutuyla uygun bir mahalle ta~~nd~ktan sonra kefeni aç~lm~~t~r. Vücudun baz~~mahallemin mumya56 halinde bulunuyor olmas~na ra~men büyük bir lus~-nm~n çürümü~~
olmas~~sebebiyle bu durumdan pek bir ~ey istifade olunamayaca~~~ifade edilmi~tir.
Bu ~artlar alt~nda icra olunan otopsi ameliyat~mn ilk safhasma dair tutulan kay~tlar
aras~nda ise ~u bilgiler vard~r:
Yumu~ak dokular dövülmü~, di~er azalar da birbirinden ayr~lm~~t~r.57 Gerek
gö~üs kafesi (kavsara-i sadri) içindeki organlar gerekse di~er iç organlar tamam~yla
çürümü~tür. Gö~üs kafesi ve kar~n (ba~~) içinde, külçe ve s~v~~halde bulunan gö~üs
kemi~i (azm-i kas) ve ba~~rsak (~zeâ2 parçalar~~bir kavanoz içerisine yerle~tirilmi~tir.
Ayr~ca pamuklarla silinen kemiklerden (izâm) ç~kan maddeler de ayn bir kavanoza
konulmu~tur. Mühürlenen bu kavanozlar da karaba~~maddesinin ara~t~r~lmas~na
yönelik tahliller için Mekteb-i T~bbiye-i Sâhâne Nezâreti'ne, mezar~n dört bir tarafindan al~nan numune topraldarla58 birlikte göndefilmi~tir.59
55 Osmanl~lar döneminde koleran~n tedavisinde bile yer alm~~~olan karaba~~lavantas~~eskiden antiseptik, yara iyile~tirici, yan~t~nc~, balgam söktürücü, idrar yollar~~enfeksiyonlann~~giderici, egzama yaralann~~iyile~tirici, sinirleri ve kalbi güçlendirici etkileri sayesinde s~kça kulland~rken, bugün daha seyrek
kullan~l~r olmu~tur. Karaba~~otunu hamile kad~nlar~n kullanmas~mn saluncah oldu~una dikkat çekilmektedir. (http://www.ebitki.com adresinden 25.07.2010 tarihinde al~nm~~t~r).
56 S~cak, kuru, cereyanh havada ve aç~kta bulunan cesetler suyunu kaybederek kururlar, t~pta bu
hale mumyalapna ismi verilir. Mumyala~ma cesedin tamam~nda meydana gelebilece~i gibi burun, el, ayak
gibi k~s~mlarda da görülebilir. Mumyala~mamn adli t~p bak~m~ndan önemi pek fazlad~r. Cesette mevcut
etken eylem belirtileri, yara, bere vs. uzun seneler hiç bozulmadan muhafaza olunurlar. Mumyala~manm
geli~mesi için gerekli süre birkaç haftadan birkaç y~la kadar de~i~ebilir. Dokular bir kere mumyala~t~ktan
sonra çok uzun y~llar de~i~meden kalabilmektedir. Nitekim, M~s~rl~lann binlerce sene önce yapt~klar~~
mumyalar bugüne kadar hiç ~eklini bozmadan saklanabilmi~tir. Bkz. O~uz Polat, Adlf T~p, ~stanbul 2000,
s.28; Polat-inarna-Aksoy, a.g.e., s. 18.
Mumyala~an cesetlerde eldem ili~kileri korunmu~~bir vaziyette kal~r. Yumu~ak dokular yo~unluk
kaybeder, ancak ortadan kaybolmazlar. Bkz. Hanc~, a.g.e., s. 303.
" Otopsi için mezann dört bir taraf~ndan toprak al~nmas~n~n sebebi cesette zehir olmad~~~~halde
gömülü oldu~u toprakta zehirli maddelerin bulunabilir olmas~ndand~r. Bkz. Gök, a.g.e., s. 40.
BOA, ZB, 303/159; 7 Kânunusani 1321/20 Ocak 1906.
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Erzurum'da ya~anan zehirlenme iddial~~bir ba~ka ölüm vakas~~Osmanl~~otopsi
tarihine ili~kin önemli ayru~t~lan bünyesinde bannd~rmaktad~r. Bunlardan birisi
otopsi giri~iminin -en az~ndan bu çal~~ma için- 1846 gibi oldukça erken bir tarihe
tesadüf etmesidir. Di~er ilginç nokta ise o tarihlerde Osmanl~~ülkesinde ölen yabanc~lara otopsi uygulaman~n iste~e ba~h oldu~udur. Arabistan Ordu Mü~iri Ali Nam~k
taraf~ndan aktar~lan söz konusu hadise genel hadanyla ~u ~ekilde geli~mi~tir: Erzurum Iran maslahatgüzar vekili olan A~a Hüseyin ad~ndaki ~alus Erzurum mü~iriyle
gerçekle~en bir görü~menin ard~ndan konaklamakta oldu~u Dervi~~A~a Hamina
giderken yolda bir a~nya yakalamyor, odas~na vard~~~nda ise safra ile kar~~~k kan
kustuktan on dakika kadar sonra ölüyordu. Hadise bölgedeki Iran murahhasmca
idari makamlara bildirildi~inde hemen birkaç tabip tayin olunuyor ve ceset üzerinde gerçekle~tirilen baz~~incelemelerden sonra A~a Hüseyin'in zehirlenmi~~olabilece~ine dair baz~~alametler görüldü~ü ifade ediliyordu. Bunun üzerine ölüm sebebinin
kesin olarak ortaya ç~kar~lmas~~için Erzurum karantina hekimi Dekimyon tarafindan
ceset üzerinde otopsi yap~lmas~~teklif olunmu~tu. Ancak orada bulunan Iranl~~tacirlerin otopsiye r~za göstermemesinden sonra A~a Hüseyin'in cesedi kenar ~ehirdeki
kabristana defnedilmi~ti. Otopsi icra olunamay~nca da tüccar aras~nda ölümle ilgili
söylentilerin ard~~arkas~~kesilmemi~ti. Kimilerine göre A~a Hüseyin birkaç gün evvel
yüre~ine giren 'elden, kimilerine göreyse bir gün önce Iranl~~A~a Hekim ad~nda birisinin kendisine ikram etti~i ~erbetten zehirlenerek ölmü~tü.6° Dolay~s~yla bu hadise
yukar~da sundu~u önemli aynnt~lann yamnda neticesiyle de otopsinin önemine
i~aret etmektedir.
3) Salg~n Hastal~klar ve Otopsi

Tarihi boyunca birçok bula~~c~~hastahlda sava~~vermi~~olan imparatorluk idaresi ile söz konusu sava~ta aym safiarda yer al~p, haylice bir kayba u~rayan imparatorluk halk~nda bula~~c~~hastal~klara kar~~~nas~l bir tepkimenin husule gelmi~~oldu~unu burada uzun uzad~ya izaha gerek yoktur. Mesela otopsi raporu yukar~da incelenen Sami Kaptan'~n koleradan öldü~üne dair iddialar~n ortaya ç~kmas~~bile Hanya
ahalisi arasmda büyük bir panik havas~~yaratmaya yetmi~ti.6° Bu panik ve korku
havas~ndand~r ki otopsiye s~cak bakmayan Osmanl~~insanlar~~ölüm ~üphesi kolera,
tifo gibi bula~~c~~hastal~klar olunca ameliyadann icra sahas~na aktardmas~nda herkesten daha istekli olmu~tur. Hatta bazen söz konusu isteklilik ölülerin kabirlerinden
ç~kar~lmas~na kadar uzanm~~t~r. Mesela, saray mutfa~~nda misafir olarak kalan a~ç~~
60
61

BOA, A.MKT, 35/87; 18 Safer 1262/15 ~ubat 1846.
BOA, DH.MKT, 1342/5; 7 Muharrem 1301/8 Kas~m 1883.
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gra~~~Bolulu Yunus'un cesedi, ölümünün ard~ndan ortaya ç~kan baz~~ ~üpheler üzerine defnedildi~i Maçka kabristamndan ç~kar~lmak suretiyle üzerinde otopsi ameliyat~~icra olunmu~tu. Ancak vücudunda zerre kadar da olsa ~üphe uyand~racak herhangi bir alamet görülmedi~i otopsi raporuna not edilmi~ti.62
Merkezi idarenin bula~~c~~hastal~klara kar~~~büyük bir korku ta~~man~n yan~nda
daha ba~ka endi~eleri de vard~. Koleradan ölen Sivasl~~ Agop'un otopsi ameliyat~n~n
icras~~ s~ras~nda söz konusu endi~eleri görebilmek mümkündür: Nitekim ameliyatla
ilgili süren tart~~malar aras~nda kolera gibi mevsim hastaliklan üzerine fenni tetkikler icra edilirken son derece dikkatli ve titiz davran~lmas~~ gerekti~i merkezi idare
tarafindan s~k s~k vurgulanm~~ur. Çünkü Osmanl~~ ülkesinde böylesi hastal~klar~n
varl~~~na ili~kin duyulacak en ufak bir haber dahi Istanbul'un d~~ar~da "bula~~k" olarak tan~t~lmas~na sebep oluyor, bu tan~t~m ise Osmanl~~ ba~kentine gelecekleri yollar~ndan al~koydu~u gibi, kald~r~lmas~na çal~~~lan karantinalann süresini uzat~yordu.
Böyle bir geli~me ise devleti madden ve manen zarara u~ratmaktayd~. Bunun içindir
ki öyle ~üpheli hastalar~n hemen resmi bir mü~avere heyeti ile s~hhiye dairesinden
bir iki tabibin de haz~r bulundu~u s~rada, bakteriyoloji fennine uygun olarak ve hiç
vakit kaybedilmeksizin tedavilerinin yap~lmas~, ölüm halinde ise oldukça titiz bir
surette otopsi ameliyatlanmn icra olunmas~~gerekmektedir. Hastalar veya ölülerle
ilgili sa~l~kl~~ bir karara varabilmek ancak bu takdirde mümkün olabilmektedir.63
Üstelik daha 1853 senesinde ya~anan bir hadise s~ras~ nda devlet bu husustaki tutumunu aç~kça ortaya koymu~tu. ~öyle ki; Ohannes ad~ndaki bir katoli~in bula~~c~~
hastal~ktan öldü~üne dair karantina idaresinin bildirimi üzerine cesedin Ba~papaz
nezaretinde defnedildi~i Hariciye Nezareti'ne haber verilince hemen Katolik Patri~iene hitaben bir tezkere kaleme al~nm~~t~. Tezkerede; bula~~c~~hastal~ktan ölmü~~
olduklar~~iddia edilen ~ah~slar~n ke~if ve muayeneleri yap~lmadan ve zab~taya haber
verilmeksizin defnedilmelerinin kanunlara aylun64 bir hareket oldu~una dikkat çekilmi~~ve huzura ça~~nlacak olan Ba~papaza da benzer bir hadisenin ya~anmas~~
halinde cezaland~nlaca~~nm sert bir dille tembih olunmas~~gerekti~i ilgililere bildirilmi~tir.65
Yine a~~rl~k bula~~c~~hastaliklarda olmak üzere ölüm sebeplerine dair duyulan
~üpheler baz~~ordu mensuplar~n~n cesetleri üzerinde de otopsi ameliyat~~icra olunBOA, Y.PRICZB, 10/102; 12 Cemaziyelithir 1310/1 Ocak I 893.
BOA, r.Mtv, 95/43; 4 Zilhicce 1311/8 Haziran 1894.
24 Nisan 1930 tarih ve 1953 Say~l~~ Umumi H~fz~ss~hha Kanunu'nun 215.maddesine göre de defm ruhsat~~ al~ nmad~kça ve ibraz olunmad~kça hiçbir ceset gömülemez. Bkz. Polat-~nan~c~-Aksoy, a.g.e.,
s. 25.
BOA, HR.MKT, 61/88; 29 ~evval 1269/5 A~ustos 1853.
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mas~~lüzumunu ortaya ç~karm~~t~r. Mesela, T~movac~k Hudut Bölü~ü'nden Dereköy
Kumandanl~~~'na çekilen bir telgrafta bölükte ölen askerlerin otopsi ameliyatlar~~icra
olunduktan sonra o mahalde defnedildiklerinden bahsediliyordu.66 Ayn~~ ~ekilde
Manast~r Jandarma efrad~ndan olan Halil bin Hüseyin adl~~asker de duyulan lüzum
üzere gerçekle~tirilen otopsi ameliyat~ndan sonra defnedilmi~ti.67
I~te Osmanhlardan bugüne, ya~anan bula~~c~~hastal~klar münasebefiyle kazan~lan derin ve ac~~tecrübeler sayesindedir ki Türkiye'de bula~~c~~bir hastal~ktan öldü~ünden ~üphe duyulan ~ah~slar üzerinde yalanlar~mn r~zas~~all~-maksi= dahi otopsi
icra olunabilmi~~ve bu hal 24 Nisan 1930 tarih ve 1953 Say~l~~Umumi H~fz~ss~hha
Kanunu'nun 70.maddesiyle de hüküm alt~na almm~~tr.68 Buna göre; vakamn adli
bir sorun ta~~mas~mn yan~nda di~er bütün durumlarda otopsi için hasta sahiplerinin
yaz~l~~izinlerinin al~nmas~~gerelunekteciir.69 Ancak yak~n bir tarihte yap~lan düzenlemelerle, ölüm sebebi kesin olarak anla~~l~ncaya kadar cesetlerin adliyeye ait oldu~u
hüküm alt~na al~nm~~t~r. CMUK'un 79 ila 83. maddeleri böyle durumlarda nas~l bir
yol izlenilece~ine dair hükümleri ta~~maktad~r."
4) Cinayet ve Otopsi

Osmanl~lar döneminde otopsi ameliyatlanna konu olan ölüm vakalar~na ait
iddialar aras~nda cinayetler de yer almaktad~r. Cinayet iddias~yla cesedi üzerinde
otopsi ameliyat~~icra edilmesi isteminde bulunulan ~ah~slar aras~nda Osmanl~~Imparatorlu~uinda me~ruti idarenin tesisinde ba.~hca rolü oynam~~~ ~ahsiyetlerden birisi
olan Mithat Pa~a da bulunmaktad~r. Saray ile Hicaz valisi aras~nda Mithat Pa~a'n~n
ölümünden (1884) hemen sonra gerçekle~en bir dizi yaz~~madan böyle bir giri~imde
bulunuldu& anla~~lmaktad~r. Giri~imin gayesi; Mithat ve Damat Mahmud pa~alann hastal~ktan de~il de daha ba~ka sebeplerden ölmü~~olabileceklerine dair gerek
yerli ve yabanc~~bas~nda yer alan haberlerin, gerekse baz~~ileri gelen devlet temsilcileri ile halk aras~nda yarlrnakta olan dedikodulann önüne geçebilmektir. Bu do~rultuda göstermelik olma ihtimali yüksek olan bir dizi yaz~~madan sonra Hicaz Valisi
otopsi ameliyatlanm icra etmek üzere 20 May~s 1884 tarihinde Taif e git~ni~tir. 26
May~s'ta vali tarafindan Y~ld~z'a takdim olunan bir tahriratta ise pa~alann ölüm
sebeplerine ili~kin ayr~nt~l~~rapor ve mazbatalarla baz~~jurnallerin Saray'a havale
olundu~undan bahsedilecektir. Ancak Saray'dan mevzübahis vesikalann kendilerine
BOA, DH.EUM6.0, 51/29; 24 Ramazan 1333/5 A~ustos 1915.
BOA, 7FRI.MX, 15/1421; 25 Cemaziyelewel 1321/19 A~ustos 1903.
68 Gök, a.g.e., s. 49; öztürel, a.g.e., s. 224.
Talia Bal~~Aykan, Otopsi Tekni~i ve Tarduna Bilgiler (I.Kitap), ~stanbul 1986, s. 13.
Sankarda~o~lu, a.g.e., s. 38.
66
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ula~mad~~~na dair yap~lan aç~klamaya ra~men vali 13 Haziran tarihli cevabi yaz~ s~nda bunlar~~ göndermi~~oldu~unu yineleyecek, daha sonraki yaz~~ malarda ise ölüm
raporlar~na ili~ kin herhangi bir göndermede bulunulmayacakt~r.71 Saray~n buradaki
~srarc~~ tutumunun pa~alann ölüm sebeplerine ili~ kin olarak kendisine atfedilen cinayet ~üphelerini da~~ tma gayesinden mülhem olabilece~i akla gelmektedir. Söz konusu ölümlere dair çeli~ kilerin hala tam olarak bertaraf edilememi~~olmas~~ elbette
herhangi bir bask~ya maruz kal~nmaks~z~ n ve tamam~yla fenni usullere uygun olarak
giri~ilen bir otopsi ameliyat~~ ile yine ayn~~ usul üzere haz~rlanm~~~olan bir raporun
mevcut olmay~~~ndan kaynaklanmaktad~r.
Yukar~daki örnek hadise otopsi ameliyatlanmn önemine fazlas~yla vurgu yapmaktad~ r. Pa~alar kadar me~ hur olmasa da Hadimli Mustafa'n~ n 1919 senesinde,
Konya'da, Zindankale civar~ nda ve toprakla örtülü bir vaziyette bulunan cesedi
üzerinde icra k~l~ nan otopsi de, bu ameliyatlann; ölüm sebeplerinin ayd~nlat~lmas~ndaki önemini ortaya koymaktad~ r. Yoksa otopsisi icra olunmadan Mustafa'mn bo~az~ndan bir iple bo~ularak öldürüldü~ü nas~l anla~~lacakt~ ? Cinayetin ortaya ç~kmas~ndan sonra olayla ilgisi oldu~u iddia edilen ve gözalt~ na al~nan iki ~ah~s -belki
de- suçlu olduklar~~halde ellerini kollar~n~~sallayarak ulu orta dola~acaklard~.72
iskilavh Gorgi, Siroz Mebusu Dalçof Efendi'ye sundu~u arzuhalinde tam da böylesi
bir eksildikten yaldn~ yordu. Çünkü Gorgi'nin karde~i kas~tl~~ olarak öldürülmü~ken,
cesedi ke~fe gelen memurlara nüfuz sahibi olan katiller tarafindan kendi kendisini
vurdu~u ~eklinde bir ~erh dü~türülmü~tü. ~imdi ise Gorgi etrafta gezinmekte olan
katillerin yakalanmas~m, ayr~ ca tayin olunacak uzman tabipler vas~tas~yla karde~inin
cesedi üzerinde otopsi ameliyat~~icra k~l~nmas~m istiyordu.73
Cinayet iddias~yla giri~ilen son örnek otopsi ameliyat~~ise 1906 tarihlidir.
Otopsisi yap~lansa Tuzla'da ikamet etmekte olan Iran tebaas~ndan Kasap Ali R~za'n~n üvey o~lu Mehmed Cemaleddin'dir. Ancak Etibba Dairesi tarafindan haz~rlanan otopsi raporunda vücudunda cinayete dair herhangi bir alamete tesadüf olunamad~~~~ve kendisinin beyin kanamas~ndan (ihtikan-1 dimakyye) öldü~ü kaydedilmi~tir.74

' BOA, Y.EE.d, 1090.
BOA, DH.EUM.AY~, 5/94; 20 Recep 1337/21 Nisan 1919.
7 ' BOA, DH.MU~, 108-1/17; 19 Cemaziyel5hir 1328/28 Haziran 1910.
7 ' BOA, ZB, 468/55;11 May~s 1322/24 May~s 1906.
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5) Yanl~~~Tedavi/~laç ve Otopsi

Osmanl~lar zaman~ nda otopsiye konu olan ölümlerden baz~lanmn da tabiplerin yanl~~~tedavisinden veya tavsiye ettikleri ilaçlar~n yan etkisinden kaynaklancli~ma
dair iddialar ortaya at~lm~~t~r. Mesela, 1906 senesinde Tabip Aleksandros Efendi
taraf~ndan uygulanan yanl~~~ve kötü tedaviden dolay~~bir kad~mn öldü~ü iddias~yla
Zaptiye Nezareti'ne ba~vuruda bulunuhnu~ tu. Bunun ne derece do~ru oldu~unu
saptamak için de kad~n~ n cesedi üzerinde otopsi icras~~lüzumu ortaya ç~km~~t~r. Bu
do~rultuda nezaret bünyesindeki tabiplerce uygulanan otopsi ameliyat~ndan ba~ka,
tahlilleri yap~lmak üzere kad~n~n ç~kar~lan iç organlar~~da Umum-i Mekâtib-i Askeriye-i ~ahane Nezâreti'ne gönderilmi~tir.75
Yanl~~~ilaç kullan~m~~neticesinde gerçekle~ti~i iddia edilen ölüm vakalarmdan
biri ise 1902 senesinde, Istanbul'da ya~anm~~t~r. Iddiaya göre Ba~~büyük Köyü'nde
sakin olan Halil Çavu~~adl~~~ah~s Kartal Belediye tabibi taraf~ndan kendisine verilen
ilac~n kullan~m~n~~müteakip ölmü~tü. Cesedin ke~fine gönderilen memurun haz~ rlayarak Üsküdar Mutasarr~fli~q'na takdim etti~i raporda ölümün gerçek sebebinin
anla~~lmas~~için vakit kaybedilmeksizin otopsi ameliyat~nm icra olunmas~~lüzumuna
dikkat çekiliyordu. Bu raporla birlikte söz konusu ilaçlar da tahlilleri yap~lmak üzere
mutasarnfl~k kanal~yla Zaptiye'ye, oradan da T~bblye Mektebi'ne havale olurmu~tu.76 Ancak tabiplerin yanl~~~tedavi ve tavsiyelerinden kaynakland~~~~iddia edilen bu
ölümler neticesinde giri~ilen otopsi ameliyatlanna ili~kin raporlara ula~mak mümkün olmad~~~ndan iddialar~n do~ruluk dereceleriyle ilgili herhangi bir yorumda
bulunma imkan~~da hâs~l olmanu~nr.
Son olarak, incelenen vesikalar aras~nda bir de bo~ulma neticesinde giri~ilmi~~
olan otopsi ameliyat~~vard~r. 1919 tarihli bu ameliyat Kalyos Köyü'nden Yorgio~lu
Tana~~ismindeki ve 16 ya~~ndaki bir çocu~un Çekmece Gölü civar~nda, Niko Çe~mesi'nde ölmesi neticesinde gerçekle~mi~ti. Çekmece hükümet tabipleri ve Belediye
tabibi tarafindan icra k~l~nan otopsi ameliyat~~neticesinde çocu~un bo~ularak ölmü~~
oldu~u teyit edilmi~ti." Belki sudan ç~kar~lan bir ceset için bo~ulmaktan ba~ka bir
ölüm sebebi aramak yad~rgan~p, otopsi ameliyatma giri~ilmesi de gereksiz olarak
de~erlendirilebilir. Ancak bo~~danlar üzerinde uygulanan otopsi; ki~inin ölümünün
suda bo~ulmaya ba~l~~mekanik asf~ksi sonucu meydana gelip gelmedi~i, ki~inin
ölmeden evvel alkol, uyutucu veya uyu~turucu al~p almad~~~, ölümüne tesir eden bir

BOA, .?„B, 345/108; 27 Haziran 1322/10 Temmuz 1906.
BOA, DH.MKT, 501/53; 3 Safet 1320/12 May~s 1902.
77 BOA, DH.EUM.Ar 5//04 21 Receb 1337/22 Nisan 1919.
75
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darp-cebir i~aretine rastlamp rastlanmad~g~~ veya so~uk suyun aniden sinirlere bir
inhibisyon yap~p yapmad~~~~gibi sorulara cevaplar üretebilmek,78 dolay~s~yla ölüm
sebebini net bir ~ekilde aç~~a ç~karmak ad~na büyük bir öneme sahiptir.

E- Otopsi Arneliyatlarma ili~kin Mali Sorunlar
Osmanl~lar zaman~nda en az otopsi ameliyatlann~n uygulanmas~~kadar üzerinde tart~~~lan meselelerden birisi de gerek ameliyatlar~~gerçekle~tiren tabiplere
ödenecek ücretlerin, gerekse ameliyatlarda kullan~lan malzeme bedellerinin hangi
kanallardan kar~~lan~p, tabiplere ne ~ekilde tahsis edilece~i olmu~tur. Mesela, Ankara Vilayeti'nden Umum-u Mekâtib-i Askeriye-i ~ahane Nezareti'ne çekilen telgrafla;
belediye tabiplerinin otopsi ameliyatlannda kullanacaklar~~sand~k, çanta, özel ~~r~nga, kavanoz vs. malzemelerin hangi türden olmalar~~gerekti~inin, yerel idari birimlerce nereden ve kaçar kuru~a temin edilecelderinin belirsizli~inden dem vurularak,
kendilerinin bu hususta ayd~nlat~lmas~~istenilmi~ti.79
ecretlere dair hükümlerin belirsizli~i ve süreklilik göstermemesi bu husustaki
kar~~~kl~~~~daima gün yüzüne ç~karm~~t~r. Denizli Sanca~~~Belediye Tabibi ~akir
Efendi tarafindan 1898 senesinde Adliye Nezareti'ne takdim k~l~nan arzuhalde,
bazen mezarl~klardan ç~kart~lan çürümü~~ve kokrnu~~cesetleri de kapsayan otopsi
ameliyatlar~mn uygulanmas~~meselesinin söz konusu aç~kl~ktan uzak olu~u dile getirilecektir. ~akir Efendi, otopsi uygulamas~nda koku giderici olarak kullan~lan ilaçlara
ait ücretlerin kendilerine ödenmesi s~ras~nda bir ikilem ya~anmakta oldu~undan
bahsederken, üç be~~gün gibi k~sa bir süre önce defnedilmi~~olan cesetler üzerinde
gerçekle~tirilecek otopsi s~ras~nda da bu ilaçlar~n kullan~m~ n~n söz konusu ücret
kapsam~na dahil edilip edilmeyece~i hususunda kendisinin ayd~nlatilmas~ m talep
etmektedir. Bunun üzerine Adliye Nezareti'nden Denizli'deki ilgililere; ölünün sadece bir uzvunun incelenmesinin dahi otopsi demek olaca~~na dair bütün vilayetlere
tebli~~k~lmm~~~olan bir kararnamenin mevcudiyeti hat~rlat~l~rken, ~akir Efendi'nin
magduriyetinin de giderilmesi bildirilmi~tir.80 Anla~~lan o ki benzer hadiselerin ya~anmas~ndan dolay~~ söz konusu kararname 1902 senesi içerisinde bütün vilayetlere
ve mutasarnfl~ldara hitaben bir kez daha gönderilmi~tir. Buna göre alenen i~lenen
suçlar~n incelenmesi için gönderilen tabip ve memurlardan ba~ka kamu hukuku
ad~na celp olunan ~ahitlere verilecek ücret ve harc~rahlarla beraber otopsi ameliyatlarma ili~kin di~er harcamalar~n hemen ödenmesi gereken adli masraflardan olma" Sar~karda~o~lu, a.g.e., s.62; Balc~, a.g.e., s. I 05.
BOA, DH.MAT, 2461/86; 23 Zilkade 1318/14 Mart 1901.
5 ' BOA, DH.MKT, 2110/105; 10 Cemaziyelewel 1316/26 Eylül 1898.
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s~na binaen ödeme hususunda herhangi bir ertelemeye mahal vermenin uygunsuzlu~una dikkat çekilerek, bunlar~n hemen ödenmeleri gerekti~i ilgililere hat~rlat~lnu~t~r.81
Cinayet iddias~yla giri~ilen otopsi arneliyadar~nda kullan~lan ilaçlarla, ameliyatlan gerçekle~tirmek üzere olay mahalline giden tabiplere ödenecek ücretlerin de
daha sonra mahkeme karan ile haks~zl~~~~sabit olacak taraftan tahsil edilmek üzere
mal sand~ldanndan kar~~lanmas~~hükme ba~lanm~~t~r. Ancak içinde bulunulan ekonomik güçlükler sebebiyle ücretlerin halk kesiminden tahsil o kadar da kolay olmam~~t~r. Mesela, kocas~~Palaz Ali tarafindan maruz kald~~~~darb~n tesiriyle öldü~ü
iddia edilen Habibe Hatun'un otopsi ameliyaum icra eden tabipler mevzubahis
zorlukla kar~~la~m~~lard~. Çünkü fakirliklerinden dolay~~davah ve davac~~olan taraflardan ücret tahsiline gidilemeyince bahsolunan usul üzere mal sand~~~na ba~vurulmu~tu. Ancak gereksiz akçe sarfina sebebiyet verece~i bahanesiyle sand~k herhangi bir ödeme yapmaktan kagnm~~t~. Bunun üzerine Beykoz Kazas~~Kaymakaml~~~'ndan Maliye Nezareene sunulan tahriratta; ülkede süregiden bu çaresizli~in
"ddil ve hakk~n vds~ta-i te'~nini olan arne4yydt-~~ ~nuktezyyenin" icrasuu hem geciktirmekte
hem de engellemekte oldu~undan bahsedilerek, bunun kesin bir surette halledilmesi
kendilerinden talep olunmu~tur.82
Fakat otopsi ücretlerini alamayan tabiplere yard~mc~~olunmas~m isteyen vesikalann çoldu~undan ve s~kl~~~ndan anla~~lan o ki ücretlerin tahsis edilmesi problemi
imparatorlu~un çökü~üne kadar süregitmi~tir. Bu nedenle de devlet merkezi ile
çe~itli vilayetler aras~nda ücret sorununa ve bu sorunun a~~lmas~~a~amas~nda neler
yapdabilece~ine dair yo~un bir yaz~~ma trafi~i ya~annu~ur. Mesela Edirne Vilayeti'nden Umum-u Mekâtib-i Askeriye-i ~ahane Nezâreti'ne takdim olunan bir tahriratta T~bbiye Cemiyetince kararla~t~r~lan otopsi ücretlerinin tabiplere s~rf kamu
hukukunu muhafaza ad~na eksiksiz ve pe~in surette ödenmesinin gereldili~inden,
aksi takdirde onlar~~vazifelerini ifaya zorlamanm uygunsuzlu~undan bahseclihni~ti.83
Bazen de tabiplere hak ettikleri otopsi ücretlerinin ödenmesi a~amas~nda ünparatorlu~un en üst makamlar~~dahi devreye sokulmu~tur. Mesela, F~rta Nahiyesi
tabibi, Alibey köyüne giderek gerçekle~tirdi~i otopsi neticesinde almas~~gereken
ücretin ödenmesi a~amas~nda kendisine yard~mc~~olunmas~n~~istedi~i Karesi Mahkemesi'nin umursamaz tavnyla kar~~la~~nca ma~duriyetini ifade eden arzuhalini
51
BOA, BEO, 1853/138937; 16 Safer 1320/25 May~s 1902; 1853/138904; 16 Safer 1320/25 May~s 1902.
82 BOA, DH.M.A7; 2519/7; 20 Rebiyülâhir 1319/ 6 A~ustos 1901.
83 BOA, DH.MKT, 569/37; 28 Cemaziyelevvel 1320/2 Eylül 1902.
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evvela Meclis-i T~bbiye-i Mülkiye ve S~hhiye-i Umumiye Reisli'~i'ne takdim etmi~tir.
Ard~ndan arzuhali bu kanalla Dâhiliye'ye, oradan da Adliye Nezareti'ne havale
olunacakt~r. Nihayet tabip efendinin ma~duriyetinin ortadan kald~nlmasma dair
Adliye Naz~n imzal~~emir Karesi Ceza Mahkemesi Riyaseti'ne gönderilecektir."
Ayn~~ ~ekilde Hüdavendigâr Vilayetine ba~l~~Bolvadin'in Yakac~k Nahiyesi'nde ~üpheli bir ~ekilde öldü~ü iddia edilen bir kad~n~n cesedi üzerinde otopsi ameliyat~~icra
eden Aziziye Kazas~~Belediye Tabibi H~fz~~Nuri Efendi kad~n~n kocas~n~n fakir olmas~ndan dolay~~otopsi ücretinin tahsisi hususunda ma~dur edilecektir. Bunun üzerine kendisine yard~mc~~olunmas~~noktas~nda ba~vuruda bulundu~u yerel idari birimlerin ald~rmaz tav~rlanyla kar~~la~~nca -bir önceki misalde oldu~u gibi- son çare
olarak Meclis-i T~bbiye-i Mülkiye ve S~hhiye-i Umurniye Reisli~i'ne halini arz edecektir. Belediye tabiplerinin bu ~ekilde kanuna muhalif muamelelere maruz kalmalar~= uygunsuzlu~una dikkat çekilmek suretiyle mesele Dâhiliye Nezâreti'ne intikal
ettirilecek, oradan da Hüdavendigâr Vilayeti'ne çekilen telgrafla H~fz~~Nuri Efendi
örne~inden hareketle tabiplerin otopsi ameliyatlann~~gerçekle~tirmek için sarf ettikleri masraflan, geçimlerini ucu ucuna sa~lamakta olduklan maa~lanndan kar~~lamak mecburiyetinde b~rak~ld~ldanndan, bunun da kendilerini haylice geçim s~k~nt~s~na dü~ürmekte oldu~undan, dolay~s~yla otopsi ücretlerinin derhal kendilerine
ödenmesi gerekti~inden bahsedilecektir.85 Oysa ki Adliye Nezareti; cinayet, zehirlenme ve bo~ulma gibi sebeplerden kaynaldanan ölüm yakala= incelemek için
olay mahalline sevk olunan tabip, memur ve ~ahitlere verilecek ücret ve harc~rahlann yan~~ s~ra otopsi masraflann~n da ertelenmeden kar~~lanmas~~gerekti~ini her firsatta bütün vilayedere tebli~~etmekten geri durmam~~t~r.88
Daha sonraki y~llarda ise tabiplere otopsi ücretlerinin tahsisi a~amas~nda
hazineyi zarara u~ratt~~~~gerekçesiyle mal sand~ldanndan istifade olunmas~~seçene~inin devre d~~~~b~rak~lm~~~oldu~u anla~~lmaktad~r. Çünkü davac~lann ödeme güçlerinin olup olmad~~~na bak~lmadan otopsi masraflanmn mal sand~klarmdan temini,
aynca haks~z ç~ kan taraflann uzun süre otopsi ücretlerini ödememeleri mal sand~klann~n az zaman zarf~nda bo~almas~~gibi bir neticeyi do~~~rmu~tur. Bundan dolay~d~ r ki 16 Ekim 1902 tarihinde bütün vilayedere gönderilen emirle mal sandildanna
ödenmemi~~olan ücretlerin süratle tahsil olunmas~~idarecilere bildirilmi~ti.87

BOA, DH.MU1, 21-2; 26 Ramazan 1327/11 Ekim 1909.
" BOA, DH.M1.11, 58/50; 17 Muharrem 1328/29 Ocak 1910.
BOA, BEO, 1935/145123; 14 Recep 1320/17 Ekim 1902.
BOA, DH.MKT, 606/25; 1 ~aban 1320/3 Kas~m 1902.

900

AHMET YeKSEL

Merkezi idarenin yetersiz ve belirsiz tedbirleri kar~~s~ nda tabiplerin bazen
kendilerince çözüm yollan üretmeye çal~~t~klar~~da görülmektedir. Haz~rlad~klar~~
otopsi raporlanm mahkemeye teslim etmeme tabiplerin ba~vurdu~u tedbirlerden
birisi olmu~tur. Mesela, Haymana kazas~nda 2 ayl~k bir bebe~in maruz kald~~~~darb~n tesiriyle öldü~ü iddias~~üzerine giri~ilen otopsi ameliyat~n~~ icra eden belediye
tabibi otopsi ücreti olan 300 kuru~ u almadan otopsi raporunu ilgililere vermeyece~ini ifade etmi~ti.88 Bundan daha kötüsü ise ücretlerin ödenemedi~i durumlarda
otopsi ameliyadanmn icra sahas~na aktanlmamas~~gibi bir engelle kar~~la~mak olmu~tur. Nitekim, Ergin Sanca~~'mn Nepravi~te köyünden olan Hasibe Han~m arzuhalinde kocas~~ Omero~lu Vehbi'nin köylüleri Nafiz Ulvi tarafindan yaralanmas~ndan bir ay sonra öldü~ünü ifade ettikten sonra tabibe ödenmesi gereken ücreti
ödeyemedi~inden otopsi ameliyat~mn, dolay~s~yla hukukun uygulamaya konulamad~~~ndan yak~n~yordu.89 Ayn~~ ~ekilde otopsi kapsam~nda giri~ilen tahlil harçlanmn
ödenmemesinin kaidelere ayk~n oldu~una, tahlil için gönderilecek her bir parça için
5 mecidiye ödenmesi gerekti~ine ve bundan sonra harçlann ödenmemesi durumunda tahlillerin yap~lmayaca~ma dair Mekteb-i T~bbiye-i ~âhâne'nin talebi üzerine 25
Aral~ k 1893 tarihinde Dahiliye Nezâreti'nden bütün vilayetlere hitaben bir bildirimde bulunulmu~tu.9°
Konu sorunlardan aç~lm~~ken son olarak ~unu da belirtmekte fayda var ki; tabiplerin ücretlerini alamamaktan ba~ka otopsi ameliyatlanyla ilgili olarak kar~~la~t~klan sorunlardan bir di~eri de vazife sahalanndan oldukça uzak bölgelerde görevlendirilmeleridir. Sand~kli Kazas~na ba~l~~ ~eyhli Nahiyesi tabibi Yakup çali~t~~~~nahiyeden saatlerce mesafe uzakl~kta bulunan bir köydeki vukuat~n ke~fine gönderilince
Adliye Nezareti'ne sundu~u arzuhalinde söz konusu sorunu dile getirmekten çekinmeyecektir. Tabip Yakup'un üst makamlardan iste~i mecbur kalmmad~kça otopsi ve
di~er adli hususlann icras~~için belediye tabipleri bulunan mahallere d~~ar~dan bir
tabibin ça~~rdmamas~d~r.91 Türkiye'de tabiplerin bu s~k~nt~lar~~1953 tarihli Adli T~p
Müessesesi Kanunu'nun 13.maddesi ile giderilmi~ tir. Buna göre adli tabipler, bulunduklar~~yer ve vazifeler d~~~ nda herhangi bir mahal ve görevde istihdam olunamazlar.92

"" BOA, DH.MU~, 43-1/11; 12 Zilhicce 1327/25 Aral~k 1909.
BOA, DH.MKT, 1045/24; 3 Zilhicce 1323/29 Ocak 1906.
Bingöl, a.g.m., s. 44.
BOA, DH.MU~, 9-1/23; 27 ~aban 1327/13 Eylül 1909.
Oztürel, Adli T~p, s. 15,17; Adli T~p kurumunun yak~n zamanlara kadar uygulanmakta olan
otopsi tarifeleriyle ilgili olarak bkz. Adli T~p Kurumu Kanunu Döner Sermaye Tönetmer
~~~- Ve Fiyat Listesi, (Adli
T~p Kurumu Yay~nlar~), ~stanbul 1983, s. 25.
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F- Merkezi idarenin Otopsi ~çin Uygun Ortam~~Sa~lama Çabalar~~
Osmanl~lar zaman~nda gerçekle~tirilecek otopsi ameliyadann~n daha rahat ve
sa~l~kl~~bir ortamda sürdürülebilmesi ad~na çe~itli binalar~n in~as~~lüzumu ortaya
ç~km~~~Ve bürokratlar aras~nda buna dair yo~un bir yaz~~ma ve dan~~ma trafi~i ya~annu~t~r. Yap~m~~dü~ünülen binalar~n ba~~nda otopsi ameliyathaneleri gelmektedir.
Ameliyathanelerin yap~lmas~~lüzumu ilk olarak Umum-u Mekâtib-i Askeriye-i ~ahane Nezâreti'nden ~ûra-y~~Devlet'e havale olunan bir tezkere ile gündeme getirilmi~tir. Defnedildikten sonra ortaya at~lan bir tak~m iddialardan dolay~~kabirden
ç~kar~lan cesetler üzerinde yap~lacak otopsi ameliyadanmn öyle kabristanlarda, ta~~
toprak içerisinde, birçok ahalinin gözleri önünde icra edilmesinin uygun olmay~~~~ve
özellikle de di~er ülkelerin birço~-unda bu tarz yap~lar~n mevcudiyeti, ameliyathanelerin in~as~m gerektiren haller olarak s~ralanm~~t~r. iki~er odadan ve kargir malzemeden müte~ekkil surette dü~ünülen ameliyathaneler ~stanbuPda çe~itli mezheplere
mensup kabristanlarda yap~lacakt~r. Bu kabristanlar ise ~u ~ekilde s~ralannu~ûr:
Üsküdar-Karacaahmed Kabristam-Miskinler Tekkesi civar~, Kas~mpa~aDoymazdere, Topkap~~Kabristan~~içerisinde, Baldah-Rum ve Ermeni kabristanlan93
ile Eyüp, Edirneyolu, Silivri Kap~s~, Beykoz, Kad~köy, Rumelihisar~~ve Beylerbeyi
kabristanlan.
Buraya kadar her ~ey yolunda gibi gözükmektedir. Lakin Osmanl~~tarihini ilgilendiren hemen bütün meselelerde oldu~u gibi konu binalar~n yap~m finansmamn~~
sa~lamaya gelince i~ler sarpa saracakt~r. ~öyle ki ameliyathanelerden her birinin
8936,5 kuru~la vücuda getirilebilece~i hesap olunduktan sonra ~ûra-y~~Devlet bütün
masrafin Zaptiye Nezâretince kar~~lanmas~na karar verecektir. Buna kar~~n Zaptiye
Naz~n 24 Haziran 1903 tarihli cevabi yaz~s~nda otopsi ameliyadann~n savalann
talep ve iddialar~~üzerine icra edilmekte oldu~u gerekçesiyle in~a masrafianmn Adliye Nezâreti'nden kar~~lanmas~~gerekti~ine dikkat çekecektir.94 Adliye nezaretiyse
otopsilerin savalann gösterdi~i lüzum üzerine icra edildi~ini teyit etmekle birlikte
ameliyadann uygulama sahas~na aktanlmas~nda Zaptiye'ye ba~l~~sa~l~k memurlar~n~n görev ald~~~n~~bahane ederek masraflann Zaptiye Nezâretince kar~~lanmas~n~n
gereldili~inden bahsedecektir.95 Velhas~l her iki taraf da ödemeye yana~mak niyetinde olmad~~~n~~aç~kça ortaya koymu~tur. estelik Adliye Naz~n'n~n ödeme yapmamak için elinde kenclince hakl~~olan baz~~kozlar~~daha vard~r. Mesela, savc~larca

BOA, BEO, 1829/137151; 7 Muharrem 1320; 16 Nisan 1902; DH.MKT, 700/15; 2 Safer
1320/11 May~s 1902.
94 BOA, BEO, 2111/158285; 13 Rebiyülâhir 1321/9 Temmuz 1903.
95 BOA, DH.MAT, 700/15; 2 Safer 1320/11 May~s 1902.
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kamu hukuku ad~na talep edilen otopsi ameliyatlar~~o kadar s~k de~il, senede sadece
birkaç defa gerçekle~tirilmektedir. Bu ameliyadarda kullan~lan ilaçlarla di~er ameliyat malzemeleri için ödenmesi gereken 3 liran~n kar~~l~~~~olmad~~~ndan bu, daha
sonra haks~z ç~kan taraftan tahsil olunmak üzere nezâret gelirlerinden kar~~lanmaktad~n Dolay~s~yla ameliyathanelerin yap~m~~için gereken mebla~~n, bütçesinde in~aat
kalemi olmayan ve di~er gelir kalemleri de alabildi~ine yetersiz olan Adliye Nezâreti
yerine, ~ura-y~~Devlet'in de mevcut karanna uygun olarak Zaptiye veya Dâhiliye
nezâ' rederi tahsisat~ndan kar~~lanmas~n~n mecburiyeti ortadad~r. Lakin daha sonra
buna benzer yaz~~malardan anla~~ld~~~~üzere hayli zaman geçti~i ve ameliyathanelere ait hesap pusulalar~~ile resimlerin de Sadaret'e takdim lulind~~~~halde bu hususta
herhangi bir somut ad~m at~lmam~~t~r.96
Otopsi ameliyadann~n daha rahat ve s~hhadi bir ~ekilde icra sahas~na aktar~lmas~~için 1 908 senesinde Umur-u T~bbiye-i Mülkiye ve S~hhiye-i Umumiye te~kilat~~
içerisinde bir de morg idaresinin kurulmas~, buna ba~h olarak da bir morg binas~n~n
in~as~~lüzumu ortaya çdun~~97 ve ameliyathanelerin aksine herhangi bir pat~rtya
mahal vermeksizin bu binan~n yap~m~na giri~ilmi~tir. Buna göre in~a masraflar~~
Umur-u T~bbiye-i MillIdye ve S~hhiye-i Umumiye bütçesinden kar~~danacakt~r.
Gereklili~i ve önemi ayr~ca belirtilmi~~olan bu morg müessesesi için müstakil bir
binan~n in~as~na kadar Haydarpa~a'da bulunan T~p Fakültesi'nden ameliyathane
olarak istifade olunacakt~r. Dolay~s~yla bundan sonra gerek emniyete gerekse adliyeye ait olup otopsileri icap eden cesetlerin do~rudan T~p Fakültesi'nde morg müessesesi olarak ayr~lan bölüme nakledilmelerinin gereklili~i Umur-u T~bbiye-i Mülkiye
ve S~hhiye-i Umumiye Riyasetienin iste~i üzerine Dâhiliye kanal~yla Adliye Nezâreti
ile Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti'ne tebli~~olunacakur. Lakin bu tebligat~n hemen
ard~ndan Etibba Dairesi kendilerine bir soru yöneltecektir: Peki defnedilen cesetlerin bir iddia veya ihbar üzerine o ölümle ilgili ortaya ç~kan ~üpheleri da~~tmak amac~yla kabirlerinden ç~kardaralc, üzerlerinde otopsi ameliyat~~ icra etmek laz~m gelse
çürümeye ve koku~maya ba~layanlann uzak bir mahalden T~p Fakültesi'ne sevk
edilmeleri noktasu~da nas~l bir yol izlenecektir? Etibba dairesinin bu sorusuna verilen cevapsa; öyle cesetlerin yak~n köylerle Eyüp ve Topkap~~gibi memleketin oldukça uzak mahallerinden fakülteye sevk edilmeleri a~amas~nda sadece yaz mevsimlerinde biraz zorlukla kar~da~daca~~, bundan ba~ka herhangi bir s~lunt~mn ya~anma-

96 BOA, ~D, 2731/26; 6 Recep 1321/28 Eylül 1903; BEO, 2197/164719; 25 Recep 1321/17 Ekim
1903; DH.MKT, 700/15; 2 Safer 1320/11 May~s 1902.
97 Önceleri müstakil bir morg binas~n~n bulunmay~~~ndan dolay~~Istanbul'da adli otopsiler Askeri
T~bbiyye Te~rild~anesi'nde (Patolojik Anatomi Enstitüsü'nde) yap~lm~~t~r. Bkz. Gök-Özen,
s. 1.
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yaca~~~yönündedir.98 Bugün cesetlerin memleket içinde ta~~nmas~~sorunu Umumi
H~fz~ss~hha Kanunu'nun 230.maddesine dayamlarak haz~rlanan bir talimatname ile
çözüme kavu~turulmu~tur. Buna göre; ceset, %5 asit fenikli suya bat~r~larak ~slat~lan
çar~afa sar~l~p, lehimli teneke tabuta konulmak suretiyle ta~~nmalid~r.99
G- Osmanl~~T~p Talebeleri ve Otopsi
Çal~~man~n ba~~nda da dikkat çekildi~i üzere, Doktor Bernard'~n giri~imleriyle
1841 y~l~nda yarmlat~lan bir ferman sayesinde Avrupa'daki t~p okullar~nda oldu~u
gibi Türkiye'de de kadavralar üzerinde disseksiyon tatbikat' yap~lmaya ba~lanm~~t~r." Adli t~p dersleri de Mekteb-i T~bb~ye-i ~âhâne'nin ders program~nda "T~bb-~~
Kanuni" ad~~alt~nda yer alm~~~ve bu dersin ilk hocas~~da yine Doktor Bernard olmu~tur. Ayr~ca Türkiye'de 1909 y~l~ndan itibaren Hukuk Fakültesi ders programlar~nda adli t~p dersleri önceleri seçmeli, daha sonra da mecburi olmak üzere okutulmaktachr." Konunun uzmanlar~n~n ortak görü~ü; "t~bbi otopsilerin, ilmin geli~mesi
için ~ah~slar~ n ölümüne sebep olan hastal~klar~~anlamak ve aym zamanda t~p ö~renimi gören talebelerin bilgi ve tecrübelerini art~rmak için yap~ld~~~" yönündedir.182
Osmanh idaresi de T~bbiye'de okuyan talebelerin otopsi ameliyatlar~~için gerekli olan bilgi ve beceriyi eksiksiz olarak ö~renmelerine çaba göstermi~, bu do~rultuda derslerin uygulamal~~bir ~ekilde sürdürülmesi için çe~itli kanallardan kadavra
teminine çal~~~lm~~t~ r. Bugün dahi, kitaplarda teorisini okurken gerçekle yüz yüze
gelece~ini o güne kadar dü~ünememi~~heldmlerin varl~~~ ndan bahsediliyor olmas~m
bu giri~imin yerindeli~ine i~aret etmektedir. Heldmba~frun 1847 senesinde Sadaret'e takdim etti~i bir tezkereden anla~~ld~~~~üzere Mekteb-i Fünün-~~T~bbiye-i ~ahane
te~rihhanesi için ba~lang~çta Sultan'~n iradesi do~rultusunda Tersane-i Amire Hapishanesi'nde ölenlerden istifade olunmu~ tur. Daha sonra bu usulden vazgeçilerek,
uyg-ulamah otopsi derslerinde kullan~lacak cesetlerin esir pazar~ndan temini yoluna
gidihni~tir. Lakin esir pazanmn da ilga edilmesi sebebiyle uzunca bir müddet uygulamal~~otopsi derslerine ara verilmek zorunda kalinrru~t~r. Bundan dolay~d~ r ki Hekimba~~~söz konusu tezkeresinde otopsi derslerini uyg-ulamah olarak anlatmad~kça,
yani sadece kitap okumakla arzu edilen faydan~n sa~larulamayaca~~na dikkat çekiyordu. Ona göre; otopsi derslerindeki bu aksay~~~n ortadan kald~nlmas~mn yolu yine
BOA, DH.MU~, 114/57; 4 ~evval 1328/9 Ekim 1910.
Oztürel, a.g.e., s. 231.
00 Kâ'hya, a.g.m., s. 749-752.
ml Gök-özen, a.g.e., s. I, 26.
182 Tunal~, a.g.e., s. 99.
103 Sar~karda~o~lu, a.g.e., s. 41.
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ölen cariye ve gidamlar~ n düzenli ve sürekli bir vaziyette T~ bbiye'ye gönderilmelerinden geçmektedir. Bu gönderim i~inin de belirli bir düzen içerisinde sürdürülebilmesi için ölenlerin hemen mektep idaresine bildirilmeleri gerekmektedir. Bu noktada kendilerinden istifade olunacak zümre esircilerdir. Onlara meseleye dair aç~k ve
s~k~~bir uyar~da bulunulacak, bu i~i te~vik için ölenleri haber verecek olan her bir
esirciye 30 kuru~~ "ihban'ye" ödenecektir. Sadaret, Hekimba~~n~n bu teklifierinden
özellikle cesetlerin mektep tarafina sevkini oldukça yerinde bulmu~, ihbariye ücretlerinin ödenip ödenmemesi konusunda kesin bir hükme varabilmek için Sultan
Abdulmecid'e dan~~mak gerekti~ine dikkat çekmi~tir.1°4
Daha sonraki y~llarda otopsi derslerine kadavra temininde istifade olunan bir
di~er kaynak ise Dariilaceze'de ölenler olmu~ tur. Mesela, 10 Nisan 1911 tarihli bir
vesikada Darülacezede ölen Mi~on Mandil isimli ~ahsa ait ceset üzerinde otopsi
ameliyat~~icra olunmak için cesedin T~ p Fakültesi'ne gönderildi~i kaptl~d~r.105 Ancak
Darülaceze'den ceset temin etmek daima Mi~on Mandil örne~indeki gibi her zaman
sessiz sedas~z gerçekle~memi~ tir. Nitekim Hasköy'ün Hac~~ ~aban Mahallesi'nin
Yahudi sakinelerinden olup, fukaral~ktan Darülaceze'ye nakledilen ve 1914 senesinde orada ölen Yasef k~z~~Ref~ka Hatun'un cesedinin T~p Fakültesi'ne gönderildi~ini
haber alan akrabalar~~bir yaygara koparrm~~ve solu~u hemen Hahamhane'de alm~~lard~ r. Durumdan haberdar edilen Hahamba~~, derhal Adliye ve Mezahip Nezareti'ne ba~vuruda bulunarak; Yahudilerin öldükten hemen sonra kendi cemaaderine
mensup ~ah~slarca y~kan~p, kefenlenerek defnedilmelerinin gereklili~ininl°6 mezheplerinin bir hükmü oldu~unun ve bundan sonra da Darülaceze'de ölecek olan Museviler haldunda bu hükme uyulmas~~gerekti~inin ilgililere bildirilmesini istirham edecektir. Bunun üzerine Adliye ve Mezahip Nezareti yapt~~~~tahkikat neticesinde yak~nlar~~bulunan veyahut bir mahkeme karar~yla üzerinde otopsi ameliyaumn icras~~
lüzumu hâs~l olmayan ölülerin T~ p Fakültesi'ne gönderilmelerinin herhangi bir
gerekçesinin olmad~~~~yönünde Dâhiliye Nezâreti'ne bir hat~rlatmada bulunmak
suretiyle Yahudileri hakl~~buldu~unu ortaya koyacaklar. Dâhiliye Nezâreti bürokratlar~~ise kendilerini hakli ç~karmak için ~öyle bir savunma haz~rlam~~lard~r: Bu uygu°4 BOA, LDH, 144/7419; 6 Cemaziyelevvel 1263/22 Nisan 1847.

1

BOA, MEMXT, 1170/46; 27 Rebiyülal~ir 1329/27 Nisan 1911.
Gerçekten de Tevrat'ta cesedin muhakkak surette gömülmesi gerekti~inin haricinde; bir cesedin
parçalanmas~n~n veya rezil edilmesinin yasak oldu~undan bahseden hükümler vard~ r (Tensiye, 21:22-23).
Aynca bir cesetten herhangi bir ç~ kar elde etmek de yasakt~ r (Avoda Zara, 29b). Bkz. Yusuf Besalel,
Yahudilik Ansiklopedisi, II, (Bas~m Yeri Belirtilmemi~), 2001, s. 464. Ancak ~ncirde ve Kuran'da insanlar
üzerinde otopsi yap~lamayaca~~na dair bir kay~t olmamas~na ra~men gerek Hristiyan gerek ~slam Metninde ne ilmin ilerlemesine katk~~sa~lamak ne de adli olaylann ayd~ nlat~labilmesi ad~ na uzunca bir süre
otopsi ameliyat~~icra olunabilmi~tir. Bkz. Tunal~, a.g.e., s. 99.
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lama bütün hastanelerde geçerlidir. Darülacezede kal~ rken bir hastal~ktan ötürü
ölenlerin ve ölmeden evvel hastalildanna te~his konulamayanlarm cinsiyet ve mezhep aynm~~söz konusu olmaks~z~n T~p Fakültesi'ne sevk olunmalan genel bir kaidedir. Kald~~ki Ref~ka Hatun, Darülaceze'nin Musevi müstahdemince ve mezheplerinin gereklerine uygun surette y~kamp, kefenlendikten sonra fakülteye sevk olunmu~tur. Ancak Osmanl~~bürokratlanmn savunma raporlar~na silo~t~rd~ldan bir nokta
daha vard~r ki o da böyle bir uygulamamn esas maksad~m ele verecek türdendir:
"Darülaceze'de ölenlerin cesetleri üzerinde gerçekle~ tirilen otopsi ameliyatlar~~sayesinde T~p Fakültesi'nde ö~renim gören talebelerin malumatlan da artmaktad~r."107
Yoksa çok ola~anüstü haller d~~~nda Darülacezeldeld ölümlerin ya~hl~k ve ona ba~h
faktörlerden mütevellit oldu~u a~ikârd~r.
Sonuç

Osmanl~~imparatorlu~u Tanzimat Fermam'mn ilan~~(1839) ile birlikte ça~~n~n
de~i~mekte olan ~artlar~na uygun olarak idaresindeki bireyleri ve onlar~n temel haklann~~güvenceye almak istemi~tir. Ülkedeki mevcut hukuki yap~~da bunu tek ba~~na
sa~lama noktas~nda kendisinden beldenileni kar~~layamay~ nca hukuka yard~mc~~
unsurlar~n geli~mesi ve devreye girmesi gerekmi~tir. ~~te böylesi bir süreçte Osmanl~~
imparatorlu~uinda adli t~p giderek önem kazan~rken, ayn~~zamanda kökle~meye de
ba~lam~~t~r. Kimileri için bu sanc~l~~bir süreç olmakla beraber, Tanzimat'~n getirdi~i
do~al bir zorunluluktan ba~ka bir ~ey de de~ildir.108 Osmanl~~adli t~bb~~ve onun
çat~s~~alt~nda giri~ilen otopsi ameliyatlar~~nas~l bir süreçte ve ne ~ekilde ortaya ç~km~~~
olursa olsun metin içerisindeki örnek hadiselerde de görüldü~ü üzere hem merkezi
idare aç~s~ndan hem de Osmanl~~insanlar~~için e~siz bir hukuki güvence olu~turmu~tur. Bu sayede ölümü meydana getiren unsurlara, ldmli~e ve varsa san~klar hakk~nda önemli detay bilgilere ula~~labilmi~, dolay~s~yla adaletin do~ru bir ~ekilde ve zaman~nda yerine getirilmesi sa~lanabilmi~tir.
Osmanh ça~~n~n otopsiyi ilgilendiren geli~meleri bugünün modern ardlllan
için de sa~lam bir altyap~~ olu~turmu~ tur. Bu sayededir ki; teknolojik ilerlemeler
d~~~ nda gerek otopsileri icra eden Osmanh tabiplerinin bilgi ve becerileri, gerekse
öncesi ve sonras~yla otopsi ameliyatlar~~ça~da~lanndan ve bugünkülerden çok geri
bir seviyede bulunuyor olmak gibi bir yarg~ya mahküm edilmekten kurtulmu~tur.
Nitekim otopsinin amaçlar~ ndan olan ölüm sebebinin ve biçiminin belirlenmesi
noktas~nda Osmanl~~tabipleri vazifelerini ba~ar~yla yerine getirmi~lerclir.

1" BOA, DH.ID, 116/86; 6 Cemaziyel'allir 1332/2 May~s 1914.
"Bingöl, a.g.m., s. 50.

AH/v1ET YiKSEL

KAYNAKÇA
I. Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi (BOA) Belgeleri
(Dopla No/Gömlek Aro; Hicri-Rurni/Miladi tarih ~eklinde gösterilmi~tir.)
A.Sadaret Evrak~~
Sadaret Mühimme Kalemi Evrak~~(A.IMKT. MIIM)
563/13; 25 ~evval 1311/ 1 May~s 1894.
Sadaret Mektubi Kalemi Belgeleri (A.MKT)
35/87; 18 Safer 1262/15 ~ubat 1846.
Bâb-~~li Evrak Odas~~(Ar~ivi) Belgeleri (BEO)
1829/137151; 7 Muharrem 1320; 16 Nisan 1902.
1853/138904; 16 Safer 1320/25 May~s 1902.
1853/138937; 16 Safer 1320/25 May~s 1902.
1935/145123; 14 Recep 1320/17 Ekim 1902.
2111/158285; 13 Rebiyülâhir 1321/9 Temmuz 1903.
2197/164719; 25 Recep 1321/17 Ekim 1903.
B.Y~ld~z Evrak~~
Y~ld~z Esas Evrak~~Defterleri (Y.EE.d)
/090
Y~ld~z Perakende Evrak~~Zaptiye Nezareti Maruzat~~Analitik Envanteri
(Y..PRK.ZB..)
5/21; 25 Cemaziyelevvel 1307/17 Ocak 1890.
10/102; 12 Cemaziyelâhir 1310/1 Ocak 1893.
Y~ld~z Miitenevvi Maruzat Evrak~~(Y.Mtv)
95/43; 4 Zilhicce 1311/8 Haziran 1894.
Y~ld~z Perakende Evrak~~~ehremaneti Maruzât~~(Y..PRK.SH..)
4/83; 22 ~evval 1311/28 Nisan 1894.
C.Nezaretler Evrak~~
Dâhiliye Nezareti (DH.)
Dâhiliye Nezareti Mektubi Kalemi (DH.MKT.)
501/53; 3 Safer 1320/12 May~s 1902.
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569/37; 28 Cemaziyelevvel 1320/2 Eylül 1902.
606/25; 1 ~aban 1320/3 Kas~m 1902.
700/15; 2 Safer 1320/11 May~s 1902.
1045/24; 3 Zilhicce 1323/29 Ocak 1906.
1342/5; 7 Muharrem 1301/8 Kas~m 1883.
2110/105; 10 Cemaziyelevvel 1316/26 Eylül 1898.
2461/86; 23 Zilkade 1318/14 Mart 1901.
2519/7; 20 Rebiyülâhir 1319/ 6 A~ustos 1901.
Dahiliye Nezareti Muhaberât-~~Umumiye idaresi Belgeleri
(DH.MU~.)
9-1/23; 27 ~aban 1327/13 Eylül 1909.
21-2; 26 Ramazan 1327/11 Ekim 1909.
43-1/11; 12 Zilhicce 1327/25 Aral~k 1909.
58/50; 17 Muharrem 1328/29 Ocak 1910.
108-1/17; 19 Cemaziyelâhir 1328/28 Haziran 1910.
114/57; 4 ~evval 1328/9 Ekim 1910.
Dahiliye Nezareti Hukuk K~sm~~Belgeleri (DH.H).
15/10; 5 Mart 1329/18 Mart 1913.
Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti 6.

~ube

(DH.EUM.6.51~)
51/29; 24 Ramazan 1333/5 A~ustos 1915.
Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti 3.
(DH.EUM.3.513)
10/57; 13 Safer 1334/21 Aral~ k 1915.
Asayi~~Kalemi Belgeleri (DH.EUM.AY~.)
5/94; 20 Recep 1337/21 Nisan 1919.
5/101; 21 Receb 1337/22 Nisan 1919.
Idari K~s~m Belgeleri (DH.~D..)
116/86; 6 Cemaziyelâhir 1332/2 May~s 1914.
Dahiliye Nezareti Hukuk Mü~avirli~i Belgeleri (DH.HM~.)
2/3-01; 11 Recep 1334/14 May~s 1916.

~ube
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Dahiliye ~radeleri (~.DH)
144/7419; 6 Cemaziyelevvel 1263/22 Nisan 1847.
Zaptiye Nezareti (ZB.)
301/41; 21 Haziran 1319/4 Temmuz 1903.
302/33; 3 Ramazan 1321/23 Kas~m 1903.
302/39; 30 Temmuz 1321/12 A~ustos 1905.
303/159; 7 Kanunusani 1321/20 Ocak 1906.
345/50; 27 Nisan 1322/10 May~s 1906.
345/108; 27 Haziran 1322/10 Temmuz 1906.
468/55; 11 May~s 1322/24 May~s 1906.
479/28; 23 Eylül 1323/6 Ekim 1907.
40/99; 1 Te~rinisani 1323/14 Kas~m 1907.
492/3; 2 Kanunuevvel 1324/15 Aral~k 1908.
349/94;13 Haziran 1325/26 Haziran 1909.
Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi (HR.MKT)
61/88; 29 ~evval 1269/5 A~ustos 1853.
Maarif Nezareti Mektubi Kalemi (MF.MKT)
1170/46; 27 Rebiyülâhir 1329/27 Nisan 1911.
D.Tefti~at-~~Rumeli Evrak~~(Rumeli Müfetti~li~i)
Manast~r Evrak~~(TFR.I..MN..)
15/1421; 25 Cemaziyelevvel 1321 / 19 A~ustos 1903.
72/7161; 26 Cemaziyelâhir 1323/28 A~ustos 1905.
Selanik Evrak~~(TFR.I..SL..)
7/649; 29 Zilhicce 1320/ 29 Mart 1903.
Rumeli Müfettisli~i Arzuhalleri (TER.I..~KT.)
5/478; 17 Zilhicce 1320/17 Mart 1903.
E.~f~ra-y~~Devlet Belgeleri (~D)
2731/26; 6 Recep 1321/28 Eylül 1903.
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