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ÖZET Tıp ve tıp dışı alanlarda muhtelif kitap ve makaleleri bulunan
Dr. Bafralı Yanko’nun hayatına dair kapsamlı ve ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Kendisi ve eserleri ile ilgili çalışmalar da çok değildir.
Onunla ilgili bilinmeyenlerden birisi de II. Meşrutiyet’in ilanından
sonra ihdas edilen Osmanlı Hukuk Encümeni’nde görev almış olmasıdır. Bu encümendeki görevi adli tıp alanında hukuk camiasını aydınlatmak ve bilgi vermektir. Bu çalışmada, Dr. Bafralı Yanko’nun,
Osmanlı Hukuk Encümeni’nde görev aldığı sıralarda, 1910 yılında Ceride-i Adliye dergisinde yayımladığı bir yazı dizisi ele alınmıştır. Bu
yazı dizisi iki kısımdan oluşmakta ve adli tıp konu edilmektedir. Dr.
Yanko Batıda ve Osmanlı’da adli tıbbın durumu, kitaplar, eğitim gibi
hususları değerlendirmektedir. Ayrıca, adli tıptaki bazı gelişmeler ile
adli tıbbın hukuka ne şekilde fayda sağladığını örneklerle açıklamaktadır. Dr. Bafralı Yanko’nun bu yazı dizisi kendisi ile ilgili bir takım biyografik bilgiler verdiği gibi, tıp tarihimize ve bilhassa adli tıp tarihine
de önemli katkılar sunmaktadır. Onun adli tıp hakkındaki görüş ve yorumları, değerlendirmeleri adli tıbbın bugünkü sorunlarının kaynağına
da bazı göndermelerde bulunmaktadır.

ABSTRACT There is no comprehensive and detailed information about
life of Doctor Bafrali Yanko who has books and articles in medical and
non-medical fields. Also, studies on him and his works are not very
much. One of the unknown about him is that he took part in the Ottoman
Legal Committee, which was established after the declaration of the
Constitutional. His duty in this committee is to enlighten and inform the
legal community in the field of forensic medicine. In this study, a series
of articles that published by Dr. Bafrali Yanko in 1910 in Ceride-i Adliye
magazine, while he was working in the Ottoman Legal Committee, was
discussed. This series of articles consists of two parts and the subject of
them is forensic medicine. Dr. Yanko has evaluated issues such as condition of forensic medicine in the West and the Ottoman Empire, books,
and education. In addition, he has explained some developments in
forensic medicine and, how forensic medicine has benefited the law.
This series of the articles by Dr. Yanko provides some biographical information about himself, as well as making important contributions to
our history of medicine and especially the history of forensic medicine.
His views and comments on forensic medicine make some references to
the source of the current problems of forensic medicine.
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Ana çizgileriyle bilinmesine rağmen tarihçesinde
henüz noksanlar bulunan bilim dallarından biri de
adli tıptır.
Bu çalışmada, adli tıp ihtisası yaptığı hususunda
bir bilgi bulunmamakla birlikte, XX. yüzyıl başında
adli tıp alanında-kısa bir süre için de olsa- çalışan Dr.
Bafralı Yanko’nun dikkat çekici bir yazı serisi üze-

Tıp tarihi araştırmalarında hatırat nevinden, o
devri idrak etmiş hekimlerin yaşadıklarını ve kendi
pencerelerinden o dünyayı ve içindekileri nasıl gördüklerini bilmek çok değerlidir. Bilhassa, aynı dönemi yaşayan birden fazla kişi tarafından nakledilen
bilgi ve belgeler, sonrakiler için mukayeseye de
imkân vermesi açısından, birer ayna mesabesindedir.
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anlaşılmaktadır. Tıp eğitim dilinin Türkçe olması hususundaki görüşlerini henüz tıbbiye öğrencisi iken Tarik
adlı gazetede başlatılan polemiğe, kendisi ile aynı görüşteki Dr. Hüseyin Hulki (1862-1894) ve Dr. Besim
Ömer (1862-1940) gibi hekimlerle birlikte cevaplar
yazmak suretiyle ortaya koymuştur.10 Nitekim, kendisi
de telif ve tercüme eserler üretmek yoluyla tıp eğitim
dilinin Türkçe olması için çabalayan Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye’nin bir üyesi olup, aynı zamanda Terakki adlı Yunan harfli Türkçe yayın yapan bir dergide
de yazılar yazdığı bilinmektedir. Bu dergide kendisinden “Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmâniye azasından, Ceridei Emâkin-ül Sıhha muharrirlerinden ve Bâb-ı Seraskerî
Hastahânesinde müstahdem Doktor Kolağası Bafralı
Yanko Efendi” şeklinde bahsedildiği nakledilmektedir.11 İlk mikrobiyologlarımızdan ve Dr. Zoeros Paşa’nın (1842-1917) muavinliğini de yapan Dr. Ahmet
Sadi Beyiii, bir mülakatında Dr. Yanko’nun Daülkelb
Tedavihânesi müdürü Dr. Zoeros Paşa’nın muavini olmayı arzuladığını, fakat Zoeros Paşa’nın kendisini atlattığını anlatmaktadır.12

rinde durulmuştur. Dr. Yanko bu yazılarda, dönemin
adli tıp eğitimi, adli tıbbın Batı’daki ve Osmanlı’daki
durumu, hukuk âleminde adli tıbbın yeri, adli tıpta
bazı yeni gelişmeler gibi ilgiye değer hususları ele almıştır. Dönemin bir tanığı olması hasebiyle adli tıp
tarihimize ve adli tıbbın durumuna ışık tutan bu yazı
serisi, çalışmanın ekler kısmında bugünkü harfler ile
de araştırıcıların dikkatine sunulmuştur.

DR. BAFRAlI YANKO HARAlAMBO
(HARAlAMBOPUlOS) (1861-1936)
İstanbul’da 1861 yılında doğan Dr. Yanko, Mekteb-i
Tıbbiye-i Askeriye’den 1301 yılında mezun olmuş ve
Makedonya’da çalışmıştır. Kendisi hakkında 1903 yılında, rütbesi henüz binbaşı iken hastaları tedavide
gösterdiği gayret ve üstünlükten ötürü terfisi için Seraskerlik’e bir ariza yazılmıştır.1 Bir başka arşiv belgesine göre ise 1907 yılı Haziran ayında Manastır
Askeri Hastanesinde çalıştığı görülmektedir.2 Akabinde Kasımpaşa Askeri Hastanesi dahiliye tabipliğinde (1908-1912), Balkan Harbi başlarında Bulgar
cephesinde 1. Fırka 1. Seyyar Hastanesi baştabipliğinde
ve nihayet Maltepe Hastanesi 2. tabipliğinde bulunmuştur.3 Bir makalesinde, 1908 yılında kurulan Osmanlı Hukuk Encümeni’ne adli tıp alanında bir nevi
danışmanlık/bilirkişilik yapması için alındığını yazmaktadır.4 Askeri hekimlikten ayrıldıktan sonra resmi
bir vazife almayarak, Bakırköy’de oturmuşi ve Sirkeci’de serbest hekimlikii yapmıştır.5,6 İstanbul’da 27 Aralık 1936 tarihinde ölmüş ve cenaze merasimi Bakırköy
Rum Kilisesi’nde icra edilmiştir.7-9

Eserleri:3,9,13
■ Kütüphâne-i Etfâl, İstanbul 1299, 132 sayfa.
■ Fikir ve Kalem Tecrübelerimden, İstanbul
1315, 107 sayfa.
■ Yozgat Seyahatnâmesi, Konstatiniye 1306, 32
sayfa.
■ Şeriat-ı Garrâ-yı İslâmiye’ye Dâir Mütâlaatı Sıhhiye, A. Kristidi, Çeviren: Doktor Bafralı Yanko,
İstanbul 1305, 55 sayfa.
■ Daü’lkelb ve Pastör

Kişiliği ve hayatı ile ilgili çok fazla bilgi bulunamayan Dr. Bafralı Yanko’nun çok yönlü bir aydın olduğu, hekimlik mesleğinin dışında edebiyat sahasında
ve diğer gayr-ı tıbbi alanlarda da bazı eserler verdiği

■ Zebedlerin Tahlilât-ı Kimyeviyeleri Hakkında
Tecârib-i Cedide, Johny Josef, Çeviren/Hazırlayan:
Bafralı Yanko- H. Hulki, İstanbul 1300, 20 sayfa.

i. İstanbul Ansiklopedisi’nin Bakırköy maddesinde, Sermed Muhtar Alus’tan alınmış, eskiden Bakırköy’de ikamet edenler hakkında şöyle bir bilgi vardır: “…Mezarlığın arkasındaki çayırın
başında Doktor Bafralı Yanko …” Bkz. Reşad Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi, 1960, cilt 4, sayfa 1895; Dr. Yanko’nun mirasçılarından karısı Terpsitea Hanım’a hitaben 1939 yılında
İstanbul Kadastro Hakimliği’nin bir gazetede çıkan ilamına göre Dr. Yanko Bakırköyü’nde Kartaltepe Millet Bahçesi Sokağı’nda 8 nolu hanede oturmuştur. Bkz. Son Telgraf, 21 Mart
1939, sayfa 6.
ii. Osmanlı Devleti’nin son dönem dava vekillerinden olan ve anlaşıldığı kadarıyla Dr. Yanko’yu yakından tanıyan Abdurrahman Adil Eren (1868-1942) bir yazısında: ”…Doktor Bafralı
Yanko orta boylu, beyaz tenli, kumral bıyıklı, elâ gözlü, yanaklarından dokunulsa kan fışkıran bir gençlik ve güzellikte idi. Sirkeci garından çıkar, kırmızı fesini arkasına diker, mor yakalı
ve kollu askeri doktor caketinin ilikleri açık olduğu halde Babıâli caddesinden yukarı doğrulurdu. Ya Karabetin, ya Kasbarın, veyahut Arakelin kitapçı dükânına girerdi. …. Doktor Bafralı
Yanko da asker olmasına, Mekteb-i Tıbbiye hocalarından bulunmasına rağmen, karşısındaki Vafyadis fotoğrafhanesinin bulunduğu köşebaşı binada üçüncü katta bir muayenehane sahibi
idi.” [Yazının imlâsına müdahale edilmemiştir.] Bkz. A. Adil Eren, “İki Eski Doktor Yazıcımız”, Yarım Ay Dergisi, 14 Temmuz 1937, sayfa 3. 1930 yılında çıkan gazete ilanlarına göre Dr.
Yanko’nun muayenehanesi Cağaloğlu’nda Mahmudiye Caddesi’nde 22 numaradadır. Bkz. Milliyet, 6.11.1930 sayfa 4; Son Posta, 11.11.1930, sayfa 8; Cumhuriyet, 7.11.1930, sayfa 8.
iii. Mekteb-i Tıbbiye’den 1887 yılında mezun olmuş, ardından Daülkelb Tedavihânesi’nde Dr. Zoeros’un muavinliğini yapmıştır. 1904 yılında Telkihhâne muavinliğine getirilmiş ve 1908
tarihinden sonra emekli olmuştur. Bkz. Ekrem Kadri Unat, Osmanlı İmparatorluğu’nda Bakteriyoloji ve Viroloji. 1970, sayfa 33; Rıza Tahsin, Tıp Fakültesi Tarihçesi. Eklerle Yayınlayan:
Aykut Kazancıgil, İstanbul: Özel Yayınlar; 1991. Cilt. 2, sayfa 32.
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sıra bu konulara temas eden yazılar yazmaktan kendisini alıkoyamadığını ifade etmektedir.

■ “Üzn-i Eyserde Neşvü Nemâ Bulan Kurtların
(Diydân) Sûret-i İhrâcı”, Ceride-i Emâkinü’l-Sıhha,
13 Nisan 1887, Sayı 1, sayfa 4-5.

Ardından, bizde adli tıp malumatının-abartısızyok mertebesinde olduğuna, adli tıbba şimdiye kadar
hiç-hem de hiç-iv ehemmiyet verilmediğine ve adliye
mahkemelerinde varlığına ihtiyaç hissedilmediğine
dikkat çekilmektedir. Dr. Yanko’ya göre hekimlerin
düzenledikleri raporlarda, bilimsel terimlere harfi
harfine uyulmak mecburiyeti, buna karşılık hukuk fakültelerinde öğrencilere adli tıbba dair bir harf dahi
öğretilmemesi ve ders verilmemesi, adli tıbbı meyve
vermeyen bir ağaç konumuna düşürmekte ve bu durumdan hekimler, hâkimler ve millet dâhil hiç kimse
fayda görememektedir. Kendisi bu eksikliğin giderilmesi için hizmet etmeyi istemektedir.

■ Servet-i Fünun, Ceride-i Adliye, Terakki ve
Malumat gibi süreli yayınlarda çok sayıda çeşitli konularda yazıları bulunduğuiv nakledilmektedir.9,11

GEREÇ VE YÖNTEMlER
Dr. Bafralı Yanko’nun ilk sayısı 5 Kanûn-ı Evvel
1325 [M. 18 Aralık 1909] tarihinde çıkan Ceride-i
Adliye isimli derginin 19 Kanûn-ı Evvel 1325 [M. 1
Ocak 1910] tarihli 2. ve 2 Kanûn-ı Sânî 1325 [M.15
Ocak 1910] tarihli 3. sayılarında Tıbb-ı Kanûnî ana
başlığı altında çıkan ve 2 parçadan oluşan yazı serisi
Latin harflerine aktarılarak değerlendirilmiştir (Ek 1,
Ek 2).4,14

Sosyoloji ile çok sıkı yakınlığı bulunan adli tıbba
Batılı hukuk bilginleri gereken önemi verdiklerinden,
onların sayesinde, bu hususta hayli eser yazılmış ve
mühim bir kütüphane teşkil etmiştir. Bu meyanda Dr.
Yanko, Tardieu ve Orfila gibi Fransa’dan bazı isimler
zikretmekte, Almanya ile İngiltere’de de benzer şekilde bilginler bulunduğunu söylemektedir.

BUlGUlAR
Dr. Yanko’nun Ceride-i Adliye’de çıkan ve yapılan
taramalarda yalnızca birbirini takip eden 2 kısımdan
oluştuğu anlaşılan bu yazı dizisi toplamda yaklaşık 8
sayfa civarındadır. İlk yazı, “Tıbb-ı Kanûnî” üst başlığına ek olarak, “Bizde Tıbb-ı Kanûnî’ye Dâir Birkaç Söz” alt başlığını taşımaktadır. Yazı altlarındaki
tarihlerden ilkini 27 Aralık 1909’da, ikincisini ise 11
Ocak 1910’da kaleme aldığı görülmektedir.

Dr. Yanko, kendi öğrencilik yıllarındaki duruma
temasla, o dönemde Agop Handanyan’ın (18341899) Fransızca’dan çevirdiği kitabını anmakta; fakat
kitabın kurgulanış tarzı ile muhtevasındaki darlık nedeniyle öğrencilerin pek de işine yaramadığını belirtmektedir. Hatta, yabancı dile vakıf olanlar Fransızca 2
ciltlik Briand et Chaudè’nin klasikleşmiş eserine müracaat etmektedirler. Bununla birlikte, son sınıfta ve sadece haftada bir kez verilen adli tıp dersinin ve bu 2
ciltlik kitabı bir öğrencinin bitirebilmesindeki zorluğun,
fakülteden adli tıbbı yeterince bilen çok az sayıda öğrencinin mezun olmasına yol açtığının altını çizmektedir. Yazının kaleme alındığı devr-i Meşrutiyet’te ise
fakültedeki adli tıp dersleri Dr. Bahaeddin Şakir Bey
gibi kudretli bir hocaya tevdi edilmiştir. Dr. Yanko,
bu değişim sayesinde tıp fakültesinin yanı sıra hukuk
fakültesinin, hâkimlerin, mahkemelerin ve tüm milletin yarar göreceği kanısındadır.

Yazı Meşrutiyet dönemine kısa bir medhiye ile
başlamakta, her alanda yenilenme ve ilerleme olacağını bildirmektedir. Bu meyanda Adliye Nezareti’nin
de kendisine yeni bir yön verdiğine, istifade edilmek
şöyle dursun, vakit kaybına hizmetten başka bir işe
yaramayan ve Meşrutiyet’in şanına yaraşmayan Cerîde-i Mehâkim-i Adliye’ninv artık devamına müsaade edilmediğine atıf yapmaktadır.
Bir önceki yıl ihdas edilmiş olan Osmanlı Hukuk
Encümeni’nde “tıbb-ı kanûnî-i psychiatire denilen
tıbb-ı rûhî” (adli psikiyatri) gibi tıp dallarına giren
konularda mesleki bilgilerini aktarmak suretiyle bir
nevi danışmanlık/bilirkişilik yapacağını bildiren Dr.
Yanko, ilk sayısını incelediği Ceride-i Adliye’de ara

iv. “Elifba-yı lisan-ı Rumi” gibi bazı eserlerin de Dr. Bafralı Yanko’ya ait olduğunun nakledildiği görülmekle birlikte; bu eserlerde muharrir olarak yalnızca “Yanko” adı geçtiği görülmüş,
bunun Dr. Bafralı Yanko olduğuna dair kesin bir emare bulunmamış ve-bir karışıklığa mahal vermemek kasdıyla- bu eserlerin adları burada zikredilmemiştir.
v. İlk sayısı 12 Ekim 1901 tarihinde yayımlanan Ceride-i Mehâkim-i Adliye (1901-1908) isimli dergi.
vi. Vurgular Dr. Yanko’ya aittir.
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EK 1: Dr. Bafralı Yanko’nun Ceride-i Adliye isimli derginin 19 Kanûn-ı Evvel 1325 [M. 1 Ocak 1910] tarihli 2. sayısında yayımlanan
Tıbb-ı Kanûnî başlıklı ilk yazısı.
Tıbb-ı Kanûnî
Bizde Tıbb-ı Kanûnî’ye Dâ’ir Birkaç Söz
[60] Süllem-i tekâmülde işgâl ettiğimiz mevkic-i mahsûs ictibâriyle cazîz ve mukaddes vatanımızın cihâna karşı irâ’e etmeğe başladığı safahât-ı teceddüd ve inkılâbda
husûl-i maksadı te’mîn etmek yacnî sademât-ı dehr ile âhenk devrânına kesl cârız olmuş olan âsyâb-ı irâdeye bir istikamet-i dîger vererek tarîk-ı Meşrûtiyet’te küşâde
ve bülend bir cebhe ile dâ’imâ ileri doğru bî-muhâbâ yürüyebilmek içün mü’essir-i hakîkîyi tevzîc-i cadâlette arayan erkân-ı muhtereme-i hükûmetimiz meyânında cAdliye Nezâreti’nin vezâ’if-i müterettibe-i müşkilesini mukarr ve mucterif olanlar lâ-şekk ikrâr ve ictirâflarında sâdık kalanlardır.
Bir nazar-ı şâmil ve nakkad ile teşkîlâtın her cihete birden catf-ı elhâz-ı intizâm ve istikmâl eden nezâret-i celîle, devr-i zâ’ilde mütâlacası, te’mîn-i istifâde şöyle dursun izâca-i vakte hâdim olmaktan başka meziyeti olmayan ve erbâb-ı cadl u hukuk elinde bir safha-i meyyite gibi şurada burada sürüklenen “Cerîde-i Mehâkim-i cAdliye”nin şân-ı Meşrûtiyet’e lâyık ve âmâl-i kemâlât-perestâne-i millete muvâfık bir tarz-ı nevîn ve metîn üzere intişârında ihtiyâr-ı müsâmaha edemezdi.
[61] Kasr-ı bedâca ve cacz-i noksânımla berâber geçen sene te’sîsine muvaffakiyet elveren “cOsmânlı Hukuk Encümeni”ne kabûl ve idhâl edilmiş olmak salâhiyetiyle
ve fuhûl ve esâtize-i hukukumuzdan müteşekkil olan bu cilmî ve güzîn zümre-i fudalâda vazîfe-i câcizânem, tıbb-ı kanûnî-i Psychiatire denilen tıbb-ı rûhî gibi şucabâta temâs edecek mesâ’ilde be-hasbü’l-meslek bildiklerimi carz etmek dâ’iresinde tacyîn ve takyîd edilmiş bulunmak haysiyetiyle ilk nüshası manzûr-ı çeşm-i mefharetim olan “Cerîde-i cAdliye”mize mesâ’il-i mebhûsü canhâya dâ’ir arada birkaç satır yazı yazmaktan nefsimi menc edemezdim.
Hakîkat düşünülürse denilebilir ki bizde bilâ-mübâlağa yok mertebesinde nâkıs olan maclûmâttan en ziyâde göze çarpanı, mehâkim-i cadliyemize de henüz lüzûm ve
mevcûdiyeti hiss olunmamış ve şimdiye kadar kendisine hiç-hem de hiç-ehemmiyet verilmemiş olan tıbb-ı kanûnîdir.
Bir yandan etıbbâ tarafından tanzîm olunan raporların mustalahât-ı fenniyemize hüve hüvesine tatbîkan tanzîmindeki takdîr ve mecbûriyet dîger yandan Mekteb-i
Âlî-i Hukukumuzda bu şucbeye dâ’ir talebeye harf-i vâhid taclîm ve tedrîs olunmamasıyla araya giren bî-gânegî ve garâbet, medâris-i tıbbiyemizde hezâr mezâhim
ile iktisâb edilen maclûmât-ı tıbb-ı kanûnîyi bir şecer-i bî-semer gibi cakîm bırakmakta ve bundan ne etıbbâ, ne hükkâm ve ne de dolayısıyla millet ve memleket istifâde edemeyerek ve kim bilir nice nice cadâlet-cûyân ümmet-bu anlaşılmazlık yüzünden-haklarını ihkak eyleyemeyerek rûh-ı cadâlete müşkilü’l-tacmîr darbeler vurulmaktadır!
Bu bir noksândır; ve öyle bir noksân ki bunun ikmâl ve istikmâlinde zerre kadar tereddüde, tecvîz-i terâhîye mahall ve mesâg yoktur. Vatana bu noktadan olsun
cüz’îce bir hidmette bulunabilirsem ne mutlu bana!...
İctimâciyât ile pek sıkı sıhriyet ve irtibâtı olan bu şucbe-i mühimmeye garb hukuk culemâsının catf ettikleri ehemmiyet-i cazîme sâyesinde bunun kütübhâne-i cirfâna
ziynet verecek, tenmiye-i fikr-i beşer içün bir enmûzec-i bî-bedel teşkîl edecek, mâ-hasal dehâ-yı feyyâz-ı garb içün bir şeref-i mahz cadd edilecek nice muhalledât
ve müdevvenâtın mücellâ-yı imkânda sûret-pezîr olmasına meydân açılmış olduğundan şu hâlin pek çok husûsâtta olduğu gibi bu şucbe-i müstesnâ-yı fende de teşnegân-ı terâkki ve tekemmülümüze bedreka-i istirşâd ve iktidâ’ olması - menfacatimiz nâmına-en çok temennî olunacak mühimmelerdendir.
İşte Fransa’da (Orfilavii)lar, (Deverjiviii)ler, (Tardiyoix)lar, (Delanx)lar, (Buixi)ler ve en son olarak yetişen (Broardelxii)ler, bu cümleden Almanya ve İngiltere’de türeyen nice
etıbbâ-yı kanûnîye bu zümre-i güzîdedendir.
Âvân-ı tahsîlimizde mîralây müteveffâ Agob Handanyan Bey’inxiii Fransızca’dan lisânımıza menkûl muhtasar tıbb-ı kanûnîsi gerek tarz-ı inşâ ve gerek tengî-i dâ’irei ihtivâ cihetlerinden kalbleri ihtirâsât-ı feyz u kemâl ile lebrîz olan tullâb-ı tıbbın pek o kadar işine yaramadığından içimizde lisân-ı efrencîye vukûfu olanlar, hall-i müşkil zımnında o sıralarda klasik olmak üzere kabûl olunan ve iki büyük cild üzerine tedvîn edilmiş bulunan (Briyan e Şodexiv) [62] ‘nin eserine mürâcacat ederler idiyse
de bu mühim dersin yalnız son sınıfta ve o da haftada ancak bir kere tedrîs edilmekte olması ve Fransa’dan getirilen o kocaman iki cild kitâbın böyle talebelik câleminde devr u ikmâli dâ’ire-i istihâlede bulunması cihetleriyle içimizde mektebden tıbb-ı kanûnîye lâyıkıyla vâkıf olarak yetişen etıbbânın cadedce pek kalîl olduğunu
ictirâf etmek muktezâ-yı hakk-gûyî ve nasfet ve bundaki ısrârımız mücerred “kişi noksânını bilmek gibi cirfân olmaz” mısrac-ı macrûfun hükmüne tabciyettir der isem
kimsenin mu’âhezesine hedef olmam sanırım.
Meca-hazâ bu ders-i mühimmin bugün fakültede Doktor Bahâeddin Şâkir Beyxv gibi bir yed-i muktedire tevdiciyle karîben bizde de tıbb-ı kanûnînin vücûduna dâr-ı terakkiyât-ı manzûr olacak ve bundan yalnız medrese-i tıbbiyemiz değil, Mekteb-i Hukukumuz, hükkâmımız ve mehâkimimiz ve netîcetü’l-netîce olarak da milletimiz
ve memleketimiz cihet cihet istifâdeler te’mîn edebilecektir.
Öyle bir devirde yaşıyoruz ki umûr-ı mucâmelât-ı cadliyemizin sevâ’ik-i istikmâli meyânında tıbb-ı kanûnî gibi bürhân-ı temeddün ve daha doğrusu hadd-i zâtında temdîn-kâr bir sâ’ik-i mü’essirin gûşe-i nisyân ve ictizâlde kemâ-kân câtıl ve hâbîde bir hâlde kalmasına artık tahammül yok. Buna ne zamân cevâz veriyor ne de vicdân!
Bu medhali tackîb edecek silsile-i makalâtta bir program, mucayyen ve sâbit bir hatt-ı harekete tabciyete mecbûr olduğumuzu şimdiden hiss ediyoruz. Bilâ-istisnâ cümlesi lisân-ı fasâhat-i cArabdan mechûz mustalahât-ı mevzûca-i tıbbiyemizin yacnî cümleler arasında isticmâline mecbûr kalacağımız tacbîrât-ı fenniyenin gerek hukuk
talebesi ve gerek hükkâmımızca tamâmiyle inkişâf etmesi; işte mechûl ve hattâ mübhem hiçbir nokta kalmaması içün işârât-ı mahsûsa ile sarf-ı Türkçe’ye nakl ve
tercümesinde zühûl edilmeyecek ve her şeyden evvel meselâ: cuzviyet-i beşer, bir ıklimiye teşbîh olunarak “ıklîm-i beden” sûretinde yâd edildiği ve her ıklîm nasıl vilâyât ve elviye ve kazâ ve nevâhîye taksîm olunmuş ise “ıklîm-i beden” de cilm-i teşrîhde birçok nevâhîye taksîm olunduğu içün ilk hatve-i cehdimiz vücûd-ı insâniyenin teşrîhen munkasım olduğu nevâhîyi telhîsen bast u îzâh cihetine tevcîh edilecek ve ez-an-cümle: nâhiye-i me’bızıye, nâhiye-i mirfakıye, nâhiye-i rakabiye, nâhiye-i
ıbtiye, nâhiye-i magbeniye, nâhiye-i şersûfiye, nâhiye-i haseliye, nâhiye-i cıcân ve emsâli nevâhî-i mühimme-i bedenin-yine telhîsen-Türkçe tacrîfâtıyla şerh ve nakline çalışılacaktır. Tâ ki mehâkimimizde tıbbî bir rapor kırâ’at ve mütâlaca olunduğu vakit hiç olmazsa bu tacbîrât ile vücûdun hangi tarafı kasd edildiği yek-nazarda
anlaşılabilsin.

devamı→
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EK 1: Dr. Bafralı Yanko’nun Ceride-i Adliye isimli derginin 19 Kanûn-ı Evvel 1325 [M. 1 Ocak 1910] tarihli 2. sayısında yayımlanan
Tıbb-ı Kanûnî başlıklı ilk yazısı. (devamı)
Biz burada bi’l-tabic tıb talebesine hitâb etmeyeceğimizden medâris-i tıbbiyede tedrîs olunan tıbb-ı kanûnîye bir cereyân-ı mackûs vermeğe mecbûr olacak yacnî
tıbb-ı kanûnîye mülâbis ve mehâkim-i cadliyeyi tenvîre sâcî maclûmât-ı tıbbiyenin erbâb-ı hukuk tarafından nasıl ve ne sûretle tefehhüm ve telâkkî edilmesi lâzım geleceğini irâ’e ve teshîle [63] çalışacağız. Tâ ki tarafeyn beyninde yacnî devâ’ir-i tıbbiye ile mehâkim-i cadliye arasında hiçbir nokta-i şekk husûlüne meydân kalmasın.
Ümîd olunur ki hatt-ı hareketimiz bu olunca şucabât-ı mühimme-i cadliyeden biri olup memleketimizde haksız olarak en geri kalmış olduğu dîde-i telehhüfle görülen
tıbb-i kanûnîye bir tâziyâne şevk-efzâ vurularak bacdezîn ona kemâ-yenbagî bir hayât-ı nevîn ve tâze verilir ve böylelikle nazar-gâh-ı hükkâm-ı kirâma vâsic bir hâr-ı
tetebbuc, millet ve memleketimizde feyyâz ve pür-envâr bir vâha-i tekemmül ve teceddüd küşâdı müyesser olur.
Fî 14 Kânûn-ı Evvel 325 [27 Aralık 1909 Pazartesi]
Doktor Bafralı Yanko
vii. Mathieu Joseph Bonaventure Orfila (1787-1853), İspanyol asıllı Fransız toksikolog ve kimyacı. Adli tıp alanındaki çalışmalarından bazıları: leçons de Médecine légale, Tome 1,
Deuxiéme Édition, Paris 1828; Traité de Médecine légale, Tome 3, Troisiéme Édition, Paris 1832. [Hn]
viii. Marie Guillaume Alphonse Devergie (1798-1879), Fransız hekim. Adli tıp alanındaki çalışmalarından örnekler: Médecine légale, Théorique et Pratique, Tome 1, Bruxelle 1837;
l'Expérimentation Physiologique dans l'Expertise Médico-légale, 1866. [Hn]
ix. Auguste Ambroise Tardieu (1818-1879), Fransız hekim. Adli tıbba dair eserlerinden bazıları: Étude Médico-légale sur les Attentats aux Moeurs, Paris 1857; Étude Médico-légale
sur l'Avortement, Paris 1864; Étude Médico-légale sur l'Infanticide, Paris 1868; Étude Médico-légale sur les Blessures, Paris 1879. [Hn]
x. Nicolas Philibert Adelon (1782-1862), Fransız hekim, Physiologie de l'Homme (Tome 1, 1823) ve Cours de Médecine légale (1856) gibi çalışmaların yazarıdır. [Hn]
xi. Dominique François Jules Bouis (1822-1886), Fransız toksikolog. Adli tıpla ilgili eserlerinden bazıları: Notice sur les Travaux Scientifiques, Paris 1858; Traité Élémentaire de Chimie
légale a Joseph Briand; Ernest Chaudé Manuel Complet de Médecine légale, Paris 1874. [Hn]
xii. Paul Camille Hippolyte Brouardel (1837-1906), Fransız hekim. Adli tıp alanındaki çalışmalarından bazıları: Recherches Expérimentales sur la Mort par Submersion Brusque, 1889;
l'infanticide, 1897; les Attentats aux Moeurs, 1906. [Hn]
xiii. Dr. Agob Handanyan (1834-1899) Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye ve Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye adli tıp hocası. Joseph Briand ve Ernst Chaudè’nin Manuel Complet de Médecine légale (1ére éd. 1821) adlı eserinden tercüme ile Tıbb-ı Kanûnî (1293) ve Kimyâ-yı Kanûnî (1302) adındaki eserleri kaleme almıştır. [Hn]
xiv. Joseph Briand (tıp doktoru) ve Joseph Victor Ernest Chaudé (hukuk doktoru), Manuel Complet de Médecine légale isimli birçok kez yeniden basılan ünlü adli tıp kitabının yazarları.
[Hn]
xv. Dr. Bahaeddin Şakir Bey (1874-1922), Mekteb-i Tıbbiye ve ardından kurulan İstanbul Darülfünûn Tıp Fakültesi’nde adli tıp dersleri vermiştir. Tıbb-ı Kanûnî Dersleri isimli telif eseriyle ülkemiz adli tıp tarihinde önemli bir yere sahiptir. [Hn]

takım örneklerle, adli tıbbın hukuka ne suretle fayda
sağladığına ve adli tıbbın işlevine dair bilgi verilmektedir. Adaletin yerini bulması için bazı davalarda
adli tıbbın yardımı şarttır.

Bunu takiben, bir program çerçevesinde hazırlayacağı bir dizi makaleler yazacağını; tıp terminolojisinde geçen ve Arap dilinden alınmış bilimsel
tabirler yerine, hukuk öğrencilerinin ve hâkimlerin
anlayabileceği, hiçbir karanlık ve anlaşılmaz noktanın bulunmayacağı Türkçe ifadelerin kullanılacağını
bildirmektedir. Böylelikle, mahkemede bir rapor
okunduğu vakit, vücudun hangi bölgesinden bahsedildiği anlaşılabilecektir. Dr. Yanko programına ilk
olarak, tıpkı bir vilayetin kısımlarını oluşturan kaza
ve nahiyeler misali, insan bedeninin kısımlarını bölge
bölge ele almakla başlayacağını haber vermektedir.

Bunun ardından, Dr. Yanko “kimyâ-yı tıbbî”
diye andığı ve kimyanın adli tıpla ilişkili kısımlarını
kapsadığını belirttiği bir özel bilim dalından bahsetmektedir. Adli tıp bazen diğer bilim dallarından da
beslenmektedir. Bunun bir diğer örneği de “mikrobiyoloji” ve “bakteriyoloji” bilimleridir. Dr. Yanko’nun
ifadesiyle, bu değerli tıp dallarının bizde bugüne
kadar içinde kalmış olduğu atalet, adliye dairelerinde
uygulamalar yapıldıkça yakın zamanda kaybolacaktır. Bu gidişattan da anlaşıldığı üzere, Dr. Yanko programında önce adli tıp, ardından adli kimya ve ondan
sonra da mikrobiyoloji ve bakteriyolojiden kısaca
bahsedeceğine işaret etmektedir.

İkinci yazısına ise adli tıbbın Batı’da ve son zamanlarda nasıl tanımlandığına ve neleri kapsadığına
dair bazı açıklama ve örneklerle başlamaktadır. Orfila ve Devergie’nin tanımlarının ardından, kendisince de en kapsamlı ve uygun olduğunu kabul ettiği
bir tanım vermektedir. Buna göre adli tıp: ceza hukuku, medeni hukuk ve idare hukuku ile ilişkili olan
tıp ve ona bağlı diğer çeşitli bilim ve fenlerden oluşmaktadır. Bu tanımın ardından, bunu destekleyici bir

Son olarak, adli tıbbı 4 kısımda ve adli kimyayı
ise 3 fasılda ele alacağını bildirerek, bunların içeriklerini sırasıyla ana başlıklar hâlinde belirtmekte ve
yazısını noktalamaktadır.
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EK 2: Dr. Bafralı Yanko’nun Ceride-i Adliye isimli derginin 2 Kanûn-ı Sânî 1325 [M.15 Ocak 1910] tarihli 3. sayılarında
Tıbb-ı Kanûnî başlıklı 2. Yazısı.
Tıbb-ı Kanûnî
[105] “Medhal” sûretinde yazdığımız bundan evvelki makalemizde bizde tıbb-ı kanûnînin yok mertebesinde noksânından bahs etmiş ve içinde bulunduğumuz şu devri terakkî ve tekemmülde bu noksânın ikmâli mertebe-i vücûbda bulunduğunu lüzûmu derecede tafsîl ve îzâh eylemiş idik.
Tıbb-ı kanûnî deyince ne anlıyoruz? Nedir tıbb-ı kanûnî? Nedir tıbb-ı kanûnînin mehâkimi tenvîrdeki vazîfe ve te’sîri? İşte bugünkü nüviştecâtımız bu cihetlerin tacrîf
ve tavzîhine inhisâr edecektir.
[106] Kudemâ-yı mü’ellifîn taraflarından tıbb-ı kanûnî “umûr-ı cadliyede raporlar tanzîm etmek fennidir” sûretinde tacrîf edilmiş ise de bugün culûm-ı tabîciyede müşâhid olan terakkiyât, culûm-ı mezkûra tatbîkatini devâ’ir-i cadliye ile daha samîmi bir temâsta, daha çok ve daha mucayyen ve katcî bir münâsebette bulundurup tabîb-i
kanûnî sıfatını hâ’iz olan zâtın mesâcîsi yalnız rapor tanzîminden cibâret kalmadığından tıbb-ı kanûnîyi daha mükemmel ve daha sarîh bir sûrette tacrîf etmek lüzûmunu
hiss eden hey’et-i mü’ellifîn-i mucâsırîn bu lüzûmu tasdîkte müttefekun caleyhdirler.
Meşhûr (Orfila)ya göre: “Tıbb-ı kanûnî, maclûmât-ı tıbbiyenin şol bir mecmûcasıdır ki maclûmât-ı mezkûre mesâ’il-i muhtelife-i hukuku tenvîre ve tanzîm-i kavânînde
vâzcü’l-kanûn olan zevâtı hedef-i maksûda doğru idâre ve sevke hâdimdir.”
Macrûf (Deverji)ye göre: “Tıbb-ı kanûnî, baczı kavânînin tanzîminde ve mebâhis-i cadliyeye câ’id baczı vekayicin macrifet ve tefsîrinde culûm-ı hikemiye ve tıbbiyenin bize
bahş eylediği vesâ’ikin tatbîki fennidir.”
Mü’ellifîn-i müte’ahhirînce mârrü’l-beyân tacrîfât esâsen kabûl edilmekle berâber tıbb-ı kanûnînin: “hukuk-ı cinâ’iye ve hukuk-ı mülkiye ve hukuk-ı idâriye ile münâsebette bulunan tabâbet ve ona müteferric culûm ve fünûn-ı şettâ” sûretinde tacrîfi daha şümullü ve daha câmic görülüyor.
Fi’l-hakîka şu son tacrîf, muharrir-i câcizce de fikre daha mülâyim geliyor. Çünki zamân oluyor ki tabîb-i kanûnî cerâ’im ve cinâyâtın mâhiyetini tacyîne, onların fâcillerini irâ’eye, taharriyât-ı câlimânesi sâyesinde bir maznûnun macsûmiyet veyâ mücrimiyetini isbâta dacvet olunur. Zamân oluyor ki mevâdd-ı hukukîyede maclûmâtına
mürâcacat olunuyor; ve meselâ bir kadında târîh-i hamli tacyîn etmek, bir tıfl-i nevzâdın yaşamağa kabiliyeti olup olmadığını tebeyyün eylemek ve bir şahsın melekâtı cakliyesi hakkında re’y vermek gibi her biri hey’et-i ictimâciyeyi hissedâr-ı nefc ve zarar etmek şânından olan mebâhis-i mühimme-i cadliyede terâzinin bir kefesinde
c

adâleti dîger kefesinde dahi ebnâ-yı nevcinden birinin servetini, şerefini veyâ mevkic-i ictimâciyesini bulundurarak bunları tartıyor. Hülâsâ baczı zamânlar oluyor ki şu

veyâ bu mü’essese-i cumûmiye veyâ husûsiyenin, şu veyâ bu vesâ’it-i fenniye veyâ sınâciyenin, filân veyâ fülân tedâbîr-i zâbıta-i tıbbiyenin ve gayruhüm husûsâtın fevâ’id veyâ mahâzîrine dâ’ir makamât ve devâ’ir-i idâriyeyi tenvîr ve îkâz eyliyor.
Bunlardan mâcadâ baczı cerâ’im ve cinâyâta tesâdüf olunuyor ki mehâkim-i cadliye bunların zâhire ihrâcı içün mutlak tıbb-ı kanûnînin dest-i mucâvenetine muhtâc bulunuyor. Meselâ: tesemmümât, baczı mevâdd-ı gıdâ’iyede tahlîtât ve tagşîşât, katiller ve tacaddiyât, demm veyâ ifrâzât-ı meneviye lekelerinin mevcûdiyetini tacyîn ve
isbât, hülâsâ tağyîr-i hat ve emsâli husûsâtta engüşt-i tabâbet işe karışmadıkça izhâr-ı hakk imkânsız oluyor. Bunlar ve bunlara müteferric cerâ’im ve cinâyât, tıbb-ı kanûnî bi’l-hâssa dediğimiz şucbe hâricinde kaldıklarından ve bunlardan ekserîsi sûret-i [107] mutlakada fenn-i kimyâya temâs ettiklerinden caded ve ehemmiyetleri nisbetinde bir fenn husûle gelmiştir ki bu fenn-i husûsî ya da “kimyâ-yı kanûnî” nâmı verilmiştir.
Bu son rubc-ı casırda dâ’ire-i tabâbet hayret-bahş-ı cukûl olacak derecede alabildiğine tevsic etmiş olduğundan baczan tıbb-ı kanûnî ve kimyâ-yı kanûnî ile halline muvaffak olunamayan mesâ’il-i cadliyede “mikrobiyoloji” ve “bakteriyoloji” gibi tıbb-ı hâzırın gerçekten birer bedîca gibi kabûl edilmek lâzım gelen şucabâtından da isticâneye lüzûm görülmektedir.
Hey’et-i ictimâciye-i beşeriyeyi terkîb eden efrâd arasında izhâr-ı hakk ve tevzîc-i cadâlet içün her biri elde birer silâh-ı sıyânet, birer vâsıta-i defc-i mazarrat ve cadâlet
olan bu kıymetli şucabât-ı tıbbın bizde bugüne kadar muhâfaza edegeldiği catâlet, her biri devâ’ir-i cadliyemizde yerli yerine mahall-i tatbîk buldukça can-karîb elbette
mübeddel-i facâliyet olacaklarında en derîn ümîdlerle ümîd-vâr olabiliriz.
Şu muhtasar tafsîlâttan anlaşılıyor ki silsile-i makalâtımızda evvelâ “tıbb-ı kanûnî” sonra “kimyâ-yı kanûnî” tackîb edilecek ve muvaffakiyet elverdiği ve lüzûm da görüldüğü sûrette bir nebzecik yacnî sarf-ı maclûmât-ı ibtidâ’iye kabîlinden olmak üzere ufak tefek “mikrobiyoloji” ve “bakteriyoloji”den de bahs olunacaktır. Meca-mâ-fîh
programımız ve hatt-ı hareketimiz hakkında şimdiden bir fikr-i icmâli hâsıl olabilmek içün silk-i sutûra çekeceğimiz mebâhis ve mesâ’ilin ufak bir fihristini şimdiden takdîm edersek fâ’ideden hâlî kalmaz.
İmdi tıbb-ı kanûnîye câ’id programımız dört kısma munkasımdır. Birinci kısım: ahlâka ve tenâsül-i nevca tacaddiyât; esbâb-ı haml; sıkt ve vazc-ı haml? te’ahhur etmiş
tevellüdât; etfâl-i nevzâdda hayât ve kabiliyet-i hayâtiye; refc-i etfâl, istibdâl-i etfâl ve teşhîr-i etfâl yacnî çocuk kaldırma, çocuk değiştirme ve sokakta çocuk terk etme
gibi fazâyih ile katl-i etfâl denilen çocuk katilliği mebhaslarını hâvî olacaktır.
İkinci kısım: Sıhhat ve hayâta tacaddiyât; (burada katl-i nefs-i beşerden bahs olunacak ve tarz-ı husûlüne, musâb olan kısm-ı bedene ve mecrûh olan cuzva göre tasnîf olunan cürûh bu fasla dâhil olcaktır.) İntihâr; nedbât yacnî yaralar iltiyâm bulduktan sonra bıraktıkları izler ve eserler; sonra cale’l-cumûm ihtinâklar yacnî boğulmalar; hevâ-yı teneffüsiyenin fıkdânı ile, türlü gazlarla, turuk-ı hevâ’iyenin tıkanmasıyla, boğazı sıkmakla, asmakla ve suya batmakla boğulmalar ve nihâyette zehirlemekle
katl-i nefs-i beşer mebhasları da bu kısmı işgâl edecektir.
Üçüncü kısım: Bu kısım sırf emrâz-ı cakliyeye hasr edilecek. Burada ihtilâlât-ı şucûrun, hukuk-ı mülkiye ve hukuk-ı cüz’iyede tevlîd ettiği hâdisât tedkîk edildikten sonra
cinnet-i bi’l-hâssadan, ihtirâsâttan ve baczı ahvâl-i fizyolojiye veyâ maraziyenin hürriyet-i ahlâkiye üzerinde husûle getirdiği te’sîrâttan bahs olunacaktır.
[108] Dördüncü kısım: burada mesâ’il-i hüviyet, emrâz-ı mütemârıza, bahâne ittihâz olunan emrâz ve hidmet-i caskeriyeden cafvı müstelzem emrâzın hukuk ve cerâ’ime
temâs eden aksâmıyla iştigâl edilecektir. İşte tıbb-ı kanûnîde tackîb olunacak program bu. Kimyâ-yı kanûnîye gelince: bundan da muhtasaran bahs ederek makalemize nihâyet verelim.

devamı→
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EK 2: Dr. Bafralı Yanko’nun Ceride-i Adliye isimli derginin 2 Kanûn-ı Sânî 1325 [M.15 Ocak 1910] tarihli 3. sayılarında
Tıbb-ı Kanûnî başlıklı 2. Yazısı. (devamı)
Birinci fasıl: bu faslın muhtevî olduğu mebâhis, cumûmiyetle sümûmu tecrîd ve bunların vücûdunu setr ve ihfâ eden mevâdd-ı cuzviyeyi izâle ve tahrîbden ve sonra taharri-i sümûm içün isticmâl edilegelmekte olan usûl ve vesâ’it-i cumûmiyeden cibâret olup bu cihetler ise müntesibîn-i hukuktan ziyâde tıb ile ünsiyette bulunanları calâkadâr ettiğinden fasl-ı mezkûrun yalnız cumûmiyâtından bahs edilerek tafsîlâtını programımız hâricinde bırakmak zarûretinde kalacağız.
İkinci fasıl: bu fasıl dahi tahlîlât-ı kimyeviye ile birlikte hurdebîn isticmâlinden hâsıl olacak fevâ’id-i lâ-tuhsâdan bâhis tafsîlâtı hâvî olup bunda kan ve meni lekeleri, seyelân-ı ebyaz yacnî beyâz akıntılar ve hukatü’l-bevl yacnî bel soğukluğu gibi aczâ-yı tenâsüliye-i zükûr ve inâsdan cereyân eden ifrâzât-ı muhâtaba-i muhtelife yacnî
sümük kıvâmında akıntılar, yübûset kesb etmiş cevher-i dimâğî yacnî kurumuş beyin aksâmı ve kılların, saçların ve sakalın tabicat ve levni tacyîn olunmak içün bu iki
vesâ’it-i tecrübiyenin tatbîki ile tenvîr-i mehâkim husûsunda ne yamân hidmetler carz edileceği ve bu lekeler kumaş, ahşâb, demir ve çelik gibi eşyâdan herhangisine
bulaşmış olursa olsun ve ne kadar eski yacnî üzerinden ne kadar seneler mürûr etmiş bulunursa bulunsun vesâ’it-i tecrübiye-i mezkûre ile insân kanı, kuş kanı ve envâcı hayvânât kanı arasındaki farkın – daha fennîsi – evsâf-ı mümeyyize-i demmin tacyîn-i katcîsi mümkün olabileceği ve esâsen meniyi teşkîl eden cismân-ı müvellidenin yacnî doğuruculuk hassâsını hâ’iz hurde-bînî aksâmın ve (mekonyum) (1xvi) ile (tılâ-yı düheni-i nevzâd)ın (2xvii) evsâf-ı tabîciyesinin macrifet-i katciyesi, bir sürü esrâr
ve hafâyâ ile pûşîde-i mesâ’il-i cadliye ve kanûnîyenin halline yegâne medâr olacağı bast u tafsîl edilmek iktizâ ederse de müntesibîn-i hukuk bu cihetlere dahi o kadar
c

alâkadâr olmadıklarından bu faslın da cumûmiyâtından şöylece bahs edilerek geçilecektir.

Bunlardan sonra üçüncü yacnî son fasılda mevâdd-ı cinâ’iye-i hukukiye ve ticâriye ve idâriyede vukûc bulan [109] keşflerin müstelzem olduğu mesâ’il-i mütecaddideden ve ez-an-cümle unların, şarâbların ve sirkelerin, sütün ve ecsâm-ı şahmiyenin yacnî sâde yağ ve zeytin yağı gibi mevâddın, mensûcâtın, esliha-i nâriyeden bir silâhın ne vakitten beri dolu olduğunun yâhûd ne vakitten beri ateş edip boşaldığının, tağyîr-i hattın, kalb akçelerin ve kıllarla saçların boyanması gibi ahvâlin hangi calâ’im
ile maclûm olabileceğinden hülâsâ her tabîb-i kanûnî içün bilinmesi ve her hâkim içün hiç olmazsa anlaşılması ve takdîr edilmesi lâzım gelen nice nice maclûmâttan
bahs olunmak îcâb eder ise de bunlardan da evvelki fasıllar gibi calâ-vetîretü’l-îcâz şöylece bahs edilip geçilecek ve işte tıbb-ı kanûnî ser-levhası altında tackîbini tasmîm ettiğimiz program, ânifü’l-beyân fusûl ve aksâmdan cibâret bulunacaktır.
29 Kanûn-ı Evvel sene 345xviii [11 Ocak 1910 Salı]
Doktor Bafralı Yanko
xvi. Tıpta yeni doğan çocuğun ilk defca ettiği kazûrâta calem olmuştur.
xvii. Yeni doğan çocuğun rahm-i mâderde bulunduğu müddetçe cuzviyetini vikayeten serâpâ cildine pomat şeklinde sürülmüş yağlı bir mâddedir. Mâdde-i mezkûra hîn-i vilâdetinde çocuğun
üzerinde bulunduğundan yacnî vekayic-i cinâ’iyede istidlâlât-ı tıbbiye nokta-i nazarından son derece hâ’iz-i ehemmiyettir.
xviii. Sehven 345 yazılmış doğrusu 325 olmalı [Hn.]

olmadığı hâlde kendisinin neden adli tıp alanında
her ne kadar devamı getirilmemiş olsa da bir program dahilinde yazı dizisi hazırladığı tam olarak açıklığa kavuşturulamamıştır. Eldeki kısıtlı veriler
değerlendirildiğinde, kendisinin o yıllarda tecrübeli,
İstanbul çevrelerinde tanınmış ve daha önemlisi Meşrutiyet taraftarı bir hekim olması bunda etkili olmuş
olabilir. Yazısına Meşrutiyet’i yüceltmekle başlaması
ve bir yerde artık fakültede adli tıp derslerinin Dr. Bahaeddin Şakir Bey gibi yetkin bir zat tarafından verilmesini pek olumlu bir gelişme olarak kaydetmesi
bu yorumu destekler niteliktedir. Başka hiçbir kaynakta bahsi geçmeyen Osmanlı Hukuk Encümeni’ndeki bu görevinin de ne kadar sürdüğü konusunda
bir bilgiye rastlanmamıştır.
Bu yazı dizisindeki en dikkat çekici bölümlerden biri, adli tıbbın Batı’da ve Osmanlı’daki durumunu yansıttığı satırlardır. Ona göre, Batı’da uzun
süreden beri adli tıbba ilm-i ictimâiyât (sosyoloji) ile
yakınlığı da göz önünde bulundurularak hak ettiği

TARTIŞMA
II. Meşrutiyet ile birlikte, daha önce yayımlanmakta
olan Ceride-i Mehâkim-i Adliye yerine 15 günde bir
yayımlanan Ceride-i Adliye isimli dergi çıkarılmaya
başlanmıştır.15 Dr. Yanko’nun da ilk yazısında değindiği gibi yeni bir devir başlamış; böylece ilerleme ve
yenilenme fikirlerinin fişeklediği gayretle, atalet
içindeki fayda vermeyen eskilerin yenileriyle değiştirilme yoluna gidilmiştir. Böyle bir atmosfer içerisinde, kendisi de Osmanlı Hukuk Encümeni’nde
görev almış ve mesleki bilgi ve tecrübelerinin elverdiği ölçüde hukukun tıpla kesişimine giren konularda
danışmanlık/bilirkişilik yapmaya başlamıştır. Kendisinden bahseden çalışmalarda, Dr. Yanko’nun adli tıp
veya psikiyatri ihtisası yaptığına dair herhangi bir
bilgi bulunmadığı gibi onun fakülteden mezun olduktan sonra dahiliye tabipliği yaptığı bilinmektedir.
Bu bağlamda, Dr. Yanko’nun neden Osmanlı Hukuk
Encümeni’ne dâhil edildiği ve adli tıp mütehassısı
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sinin Dr. Ali Rüştü Bey tarafından verildiğini, derslerin sadece teorik olduğunu, bir otopsi veya herhangi
bir uygulama görmeden mezun olduklarını vurgulamaktadır.21 Bu kısa tabloya nazaran Dr. Yanko’nun,
yazısını hazırladığı 1909-1910 yıllarında, Batı’da adli
tıp sahasında çoktan büyük bir kütüphane meydana
getirilmiş olduğunu, bizde adli tıbba hiç ehemmiyet
verilmediğini, öğrencilerin istifade edeceği nitelikte
adli tıp kitapları bulunmadığını, müfredatta bulunan
dersin yeterli olmadığını, tıbbiyeden adli tıp bilgisine
vakıf çok az kişinin mezun olduğunu, hukuk fakültelerinde adli tıp dersi okutulmadığını ve mahkemelerde adli tıbbın gerekliliğinin hissedilmediğini
bildirmesi pek de abartılı sayılmamalıdır.

değer verilmekte olduğundan, adli tıp alanında cilt
cilt kitaplar yazılıp geniş bir kütüphane meydana getirilmiştir. Oysa kendi öğrencilik yıllarında, Osmanlı’da adli tıp namına Dr. Handanyan’ın tercüme eseri
bulunmaktadır ve öğrenciler de bu eserden istenildiği
ölçüde yararlanamamaktadır. Dr. Yanko’nun yazısında zikrettiği isimler incelendiğinde, bir kısmının
XIX. yüzyıl ilk yarısında, daha henüz Osmanlı’da
modern anlamda adli tıp bilimi ortaya çıkmamışken,
adli tıp alanında ciddi araştırmalar yapmış ve eserler
telif etmiş kişiler olduğu görülmektedir. Elbette bu
duruma yol açan birden fazla sebep bulunmakla birlikte, bunlar içerisinde en göze çarpanlardan biri adli
tıbbın ölü insan bedeni ile olan münasebetinde aranabilir.

Dr. Yanko yazısında, Batı’da adli tıbba uzun süreden beri hak ettiği değerin verilmesini bir yönüyle
sosyoloji ile yakınlığına bağlamaktadır. Toplumsal
düzen, topluluk hayatı ve toplulukların sorunları üzerine insanlar çok eski dönemlerden beri düşünüyor
olmalarına rağmen bilimsel anlamda bir bilim dalı
olarak, sosyolojinin XIX. yüzyılın ilk yarısında doğduğu kabul edilmektedir. Sosyoloji birden bire ortaya
çıkmamış; felsefi düşünce, aydınlanma, sanayi devrimi, siyasal devrimler gibi bir takım tarihi olayların
sonucu olarak doğmuştur.22 Dr. Yanko’nun sosyolojiden kastının, henüz genç addedilen bir bilim dalını
değil, toplumsal hayat üzerine geliştirilen düşünce
sistemi olması muhtemeldir.

Bilindiği üzere Batı’da diseksiyon ve anatomi
çalışmaları çok daha eskilere gitmekle birlikte ilk adli
otopsi işlemlerinin tarihi XIV. Yüzyıl başına kadar
götürülmektedir.16 Adli tıp derslerinin ise ilk kez Leipzig Üniversitesi’nde müfredata alındığı nakledilmektedir.17 Osmanlı İmparatorluğu’nda ise bilinen ilk
adli otopsi işlemi Dr. Charles Ambroise Bernard
(1808-1844) tarafından, 1843 yılında başına sırık
düşmesi sonucu ölen birisine yapılmıştır.16 Bunun dışında, Dr. Hayrullah Efendi (1818-1866) Mekteb-i
Tıbbiye-i Şâhâne’de Dr. Bernard tarafından öğrencilerin de katıldığı bazı otopsi işlemlerini anlatmaktadır.18

Tedavi edici ve koruyucu hekimlik gibi uygulamaların bulunmadığı adli tıp bilimi, Dr. Yanko’nun
yazısındaki tanıma benzer şekilde, hâlen “tıbbi bilgilerin hukuka uygulanışını ve hekimlerle ilgili yasal
noktaları ele alan bir bilim dalı” olarak tanımlanmaktadır.23 Adli tıp, esas olarak, hukuka tıp konusunda danışmanlık/bilirkişilik hizmeti sunmaktadır.
Cerrahi bilimler ya da enfeksiyon hastalıkları, bilimi
gibi doğrudan ve kısa yoldan insan sağlığına olumlu
katkılar sunan, kitleleri bir çırpıda hayattan koparan
salgınlara bend olan, kısaca hastalıklara ilaç olan bir
tıp dalı değildir. Tarihi süreçte adli tıbbın, ülkemizde
Batı’ya nazaran, neden gecikmeli olarak geliştiğinin
bir sebebi de bu noktada aranabilir. Örnek olarak, Batı’da modern cerrahinin ortaya çıkışı ve antisepsi uygulamaları dikkate alındığında, Dr. Joseph Lister’in
(1827-1912) ilk kez cerrahi aletleri ve cerrahi yaraların etrafını karbolik asitle temizlemeye başlaması ve

Osmanlı İmparatorluğu’nda adli tıp dersleri ise
ilk kez Dr. Bernard zamanında müfredata konmuş ve
ardından Dr. Sigmund Spitzer (1813-1894), Dr. Serviçen (Serovpe Viçenyan, 1815-1897), Dr. Agop
Handanyan, Dr. İbrahim Şevki, Dr. Ali Rüştü Paşa
(1854-1913) ve Dr. Bahaeddin Şakir (1870-1922) tarafından verilmiştir.19
Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye’den 1886 tarihinde
mezun olan ve ülkemizde modern cerrahinin tesisinde büyük emek sahibi Dr. Cemil Topuzlu (18661958) anılarında; Mekteb-i Tıbbiye’de kimya,
fizyoloji, teşrih-i marazi vb. laboratuvarlarının bulunmadığını, yüzü aşkın öğrencinin 3 kadavra üzerinde teşrih dersi çalıştığını, iyi teşrih görenlerin pek
nadir olduğunu beyan etmektedir.20 Buna ilave olarak, 1903 yılında Mekteb-i Tıbbiye’den mezun olan
Dr. Tevfik Sağlam (1882-1963) da tıbb-ı kanûnî der338
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vakit harcanmamıştır. Buna mukabil, adli tıp doğası
gereği diğer tıp dalları kadar şanslı olamamıştır.

sonuçlarını 1867 yılında yayımlaması bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir.24 Dr. Cemil Bey sayesinde, modern cerrahi uygulamalarının bundan en
geç bir çeyrek asır sonra ülkemizde de uygulanabilir olduğu, 1895 tarihinden itibaren tıp fakültesi çıkışlı olmayan cerrahlık mesleğine son verildiği
görülmektedir.25 Louis Pasteur’ün (1822-1895) keşfettiği kuduz aşısını ilk kez 1885 yılında insanlarda
uygulaması ve başarılı sonuçlar elde etmesi ile bundan yalnızca 2 yıl sonra 1887 yılında ülkemizde de
kuduz aşısının üretilerek, hastalara uygulandığı Daülkelb Ameliyathânesi’nin kuruluşu bir başka örnektir.26

Finansal Kaynak
Bu çalışma sırasında, yapılan araştırma konusu ile ilgili doğrudan bağlantısı bulunan herhangi bir ilaç firmasından, tıbbi alet,
gereç ve malzeme sağlayan ve/veya üreten bir firma veya herhangi
bir ticari firmadan, çalışmanın değerlendirme sürecinde, çalışma
ile ilgili verilecek kararı olumsuz etkileyebilecek maddi ve/veya
manevi herhangi bir destek alınmamıştır.

Çıkar Çatışması
Bu çalışma ile ilgili olarak yazarların ve/veya aile bireylerinin
çıkar çatışması potansiyeli olabilecek bilimsel ve tıbbi komite üyeliği veya üyeleri ile ilişkisi, danışmanlık, bilirkişilik, herhangi bir
firmada çalışma durumu, hissedarlık ve benzer durumları yoktur.
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