ATATURK . KULTUR,
TURK
TARiH

DiL VE TARiH
KURUMU
XXVI. Dizi - SaYJ. 148

YUKSEK KURUMU
YAYINLARI

38. Uluslararast· Ttp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabt
Proceedings of the 38th Internatio.-r:tal Congress on the
History of Medicine ·
Actes du 38eme Congres International d'Histoire de la Medecine

1-6 Eylil( 2002

+ 1-6 September 2002 + 1-6 Septembre 2002 ·

Cilt II

Editorler - Editors

· Nil Sari
Ali Haydar Bayat,-Ye§im Ulman, Mary l§In

.

•
.

.

Ankara 2005

isLAM HuKUKUNA GoRE YANLIS TEnAvinE
SoRUMLULUK

$iikru 6zen*

islam hukuk sisteminde yanh~ ve kusurlu tedavi ile ilgili temel hukukl kwallar islam'm esas
kaynaklannda belirlenmi~ ve aynntllan ictihada btraktlmt~ttr. Saghk meslegindeki ki~ilerin yeterli
mesleki bilgi ve tecrtibeye sahip olmalan zorunlulugu "Allah emanetleri (i~leri) ehli olanlara vermenizi emreder" (en-Nisa 4/58) ayetinin gene! kapsam1 i9inde degerlendirilebilecegi gibi bu konu
hakkmda sunnette dogrudan a91k bir hukilm de bulunmaktadtr. Hz. Peygamber: "Daha once t1p egitimi aldtgt bilinmeyen bir kimse hekimlik yapmaya kalkt~trsa verdigi zaran tazmin eder."J buyurmu~
tur. II. Halife Hz. Orner de 9ocuga verdigi zarardan dolayt stinnetyiye tazminat odettirmi~tir2.
islam hukukunun gene! ilkeleri konu ile ilgili aynnttlan hillcme baglama imkam saglamaktadtr.
Bu baktmdan bilhassa islam hukuk metodolojisinin maslahat (kamu yarar1) ilkesi, ftkhm gene!
ilkelerini iffide eden kavaid, ceza hukukunun ve bor9lar hukukunun bazt normlan oldukya onemi
haizdir. Ornegin btitGn ftkth tarihinin Batth anlamda ilk kanun metni olan Mecelle'de maslahatla
ilgili bir 90k esas kaide sevk edilmi~tir. Bu cumleden olarak hakkmda nas (ayet ve hadis) bulunmayan konularda idareye tanman stmrh yasama yetkisi kullamhrken mutlaka yonetilenlerin maslahatt gozetilmek, kamu adma ve yaranna icrada bulunmak mecburiyeti getirilmi~tir (md. 58). Kural
olarak toplum menfaati fertlerin menfaatine tercih olunur, zarart gidermek menfaat saglamaktan
evladtr, en ag1r zarar en hafif zarar ile giderilir, kotu olan iki ~eyden birini yapmak durumunda
kalmdtgmda zaran az olan tercih edilir ve imkan oldugu stirece zarann online ge9i lir (md. 26-31 ).
Doktorlar ve diger saghk personelinin gorev ve yetkilerinin bu gene! kurallar 9er9evesinde ele ahnacagma bizzat Mecelle'nin kendisi i~aret etmektedir. Nitekim Mecelle'de (md. 26) toplum menfaatinin fertlerin menfaatine tercih edilecegi (Zarar-1 amm1 def i9tin zarar-1 has ihtiyar olunur) kaidesine ornek olarak yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan cahil doktorun meslek icra etmekten engel
olunmas1 gosteri lmi ~tir (Tabib-i cahili men' etmek bu as1ldan teferru' eder). Bu baktmdan meslekl
bilgi ve donamm1 yetersiz doktorun zararh ilaylar vererek ve yanh~ tedavi yontemleri uygulayarak
insanlann saghklarmm daha da bozulmasma veya Oltimlerine neden olmast gene! bir zarar oldugu
i9in kazan9tan engellenmesi gibi kendisinin ozel zararma tercih edilerek topluma zarar vermesinin
online ge9ilir3. Aynca Mecelle'de "Cevaz-1 ~er'i damana mtinafi olur" (md. 21) ~eklinde ifadesini
bulan hukuk kurahnda ise ferdin hukuken izin verilmi~ bir fiilden dolayt sorumlu tutulamayacagt
ifade edilmekle aym zamanda tedavide bulunmasma izin verilmi~ bir doktorun i~inin geregini yapm t ~ olmasmdan dolayt maddi veya manevi herhangi bir sorumlulugunun bulunmamast gerektigi de
z1mnen ifade edilmi~ olmaktadtr.
Yi.izytllar boyu tartt~tlarak gtintimtize son derece iyi formtile edilmi~ biyimde aktanlan bu
kurallar ku~kusuz 9aglar boyu islam devletlerine ilham kaynagt olmu~ ve kar~tla~ttklari problemlerin yoztimtinde onlara rehberlik etmi~tir. Ornegin tip egitimi almadtgt halde hasta tedavi eden kimsenin verdigi zaran odeyecegini ifade eden yukanda zikri ge9en hadis, yoneticiler ve hekimlerle
ilgili idarl ve hukuki sorumluluga i~aret etmi~ ve islam devletlerinde saghk i~lerinden sorumlu resml
• TDV iSAM (fslarn Ara~tn-malan Merkezi) lstanbulffORKiYE. e-mail: s.ozen@lycos.corn
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hekimlik mtiessesesinin kurulmasmda· etkili olmu~tur4. islam hukuks;ulan yanh~ ve kusurlu tedavi
uygulamalannda verilen zararm tazmini konusunun hukuki yonlerini ftkth kitaplarmda ele aldiklan
gibi mesleki yonlerini de hisbe gibi farklt bir literattir is;inde tetkik etmi~lerdir. Biz bu <;ah~mamiz
da meselenin sadece teorik yamm ele almakla yetinmeyip sistemin nas1l i§ledigini gostermek i9in
ana hatlanyla kurumsal boyutlarma deginip doktrinel tart1~malann yam su·a uygulamadan ornekler
vererek konuyu aydmlatrnaya yah§acag1z.

Konunun <;en;evesi
Tedavide cezai sorumluluk konusu bilinen ilk f1kth eserlerinden itibaren islam hukuk doktrininde ele ahmp tarti§Ilmi§tir. imam Malik'in el-Muvatta'1 ve imam ~afil''niri. el-Umm'ti gibi en eski
kaynaklarda konuyla ilgili muhtelif htiktimlere yer verilmi§tir. Daha sonraki f1k1h eserlerinde ve
fetva mecmualannda da doktor, cen-ah, goz doktoru, ebe, stinnetyi, haccam ve fassad (flebotomist)
gibi saghk personeli ile ilgili htiktimler hem ceza hukukunun hataen adam oldtirme, yaralama ve
sakat buakma konusu kapsammda k1sas ve diyet boltimlerinde ve hem de bor<;lar hukuku kapsammda icare (i§ veya sipari§ = 1st1sna') akdi is;inde incelenmi§tir. Gtintimtizde ise konu hakkmda mtistakil eserler yaztlml§ veya baz1 eserlerde konuya geni§ yer verilmi~ olup bu eserlerin bir k1smmda
gtintimtiz hukuk sistemleriyle mukayeselere giri~ilmi~tirs.
islam hukuk doktrininde hekjmler, ecir-i mti§terek ad1 verilen esnaf ve sanatkarlann hukuki
yetki ve sorumluluklan ile bagh kabul edilir. T1bbl' mtidahale, hukuki bir sozle§me ile geryekle§mesi baktmmdan i~ ve kira akitlerini birlikte ifade eden icare akdi <;er<;evesinde i~ akdi olarak ele almffil§ olup doktor da kendisinden belli bir i§i gormesi istenen esnaf ve sanatkar (ecir- i mti~terek)
stattistinde gortilmti§ttir. Doktorlann hastalanna verdikleri zararm sorumlulugu genel ilkeler bakimmdan esnafve sanatkarlarm i§lerini yaparken mti~terinin maltna verdikleri zarann mali sorumlulugu kapsamt i<;inde degerlendirilmi§tir. Ancak ttbbl' mtidahalede akdin konusu diger i$ akitlerinde
oldugu gibi emek olmakla birlikte bu akit, tizerinde i§ ifa edilen varhgm mahiyeti, yani canh olmas1
baktmmdan diger i~ akitlerinden aynhg1 da goz o.ntine almarak bazt farkh htiktimler serdedilmi~
olmast dogaldtr. Bu farkhhk ozellikle sonucun istenilen vaslfla olmamast noktasmda kendisini
gostermektedir. <;tinkti diger i~ akitlerinde sonu~ta sorumlu duruma dti§memek i9in yapllan i§in
kusursuz olmast (selamet) §artt aramr. Canstz varhklar tizerinde i§lerini icra edenler, onlar tizerinde
kendilerinin yapttklan veya kendilerinin gozleri ontinde olan itlaftan dolayt tazminle sorumludurlar.
Ornegin <;ama§Irct y1kadtg1 <;ama~mn yirtllmasmdan sorumludur. <;tinkti kuma§m saglamhk ve
ineeliginin ne kadar <;itilemeye dayanabilecegini, ne kadar s;itilemenin ne kadar zarar verecegini ictihadla (daha onceki deneyimlerine dayah olarak) bilmesi mtimktindtir veya en azmdan bilmek durumundad!r. Bunu bilmek insanm gtictinti a§an bir §ey olmadtgi i<;in ba~ta zaran tazmin §artl getirilerek yap1lan akitle bunun sorumlulugunu tistlenmek hukuken ges;erli olur ve sonuyta yama§Irctya
inceliginden dolay1 y1rtllan elbise tazmin ettirilebilir. Ttbbi mtidahalede ise komplikasyonlara yol
a<;mayacak, ftkth kitaplarmda soylendigi §ekliyle "sirayet etmeyecek, sonucu selamet olacak" yani
beklenilmeyen kotti sonu<;lan olmayacak bir i~ degil, yalmzca ciddiyetle belli bir i§i yapmak tistlenilmektedir. Bu baktmdan ba§ta bu §art1 ileri siirme imkam bulunmad1gmdan sozle§mede boyle bir
§art muteber degildir. <;tinkti komplikasyonlara yol as;mayacak bir ttbbl' mtidahaleyi ba§ta garantilemek be§erin gticti dahilinde degildir. Zira dayan1khhk ki~inin tabiatmm gti<;lilltik veya zafiyeti ile
ilgilidir; hekim ki~inin yaranm ne kadanna dayanabilecegini kendi ictihadiyla kestiremez. Bu nedenle ruh ta~1yan varltk Allah'm takdiriyle insanlann bilmedikleri bir ba~ka sebeple olmti~ olabilecegi
is;in hekimler ve saghk personeli canh tizerinde tedavi uygulad1ktan sonra canhmn olmesi durumunda as;tk bi9imde onlann uygulamalarmdan olmti§ttir denemez. Ba~ka bir sebepten olmti~ de olabilir.
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Zira sirayetten kaymmak mtimktin degildir. "Saktmlmast mtimktin olmayan konularda tazminat
olmaz", "gorev geregi yapllmast gerekenle (vacib) tazmin ytiktimltiltigti bir arada bulunmaz"6 ve
"memurun fiili selamet ~artma baglanamaz"7 kaideleri geregi mtidahalede mutat olan yaptldtgt ve
kusurlu davramlmadtgt stirece ortaya ytkan komplikasyonlann yol ayhgt zarann tazmin edilmeyecegi konusunda fakihler arasmda ittifak vard1r. DolayJstyla saghk personeli yapttklan i~te izinli
olmalan bak1mmdan tazminle ytiktimli.i olmazlar. Ancak aksine bir ~ey yapthrsa tazminle sorumlu
tutulurlarB. Fakat imam Safi'i (o. 204/820) saghk personelinin mtitecaviz davranmalan halinde ba§ka
ihtimal soz konusu olabilece.g i halde bu fiille oldtigtintin kabul edilmi~ olmast dolaytstyla aym §eyin
btittin meslek sahipleri iyin de geyerli olmast gerekecegini ileri stirerek akitler arasmda ortaya kenmaya yah§!lan bu farka ele§tiri yoneltir9. Serahsl (o. 483/1 090) ise bu fikre katllmaz ve aradaki farkt
temellendirmeye s:ah§tr. Ona gore yara ruhun kaptsmm ac;Jlmastdtr; bundan sonra iyile§mekse
yaramn etkisini ortadan kaldtrrnaya kar§t btinyenin (tabiatm) gtictine kalmJ§tlr. Bu ise be~er gtictini.i
a§tlgt ic;in muavazah bir akitte boyle bir §eyi tistlenrnek caiz olmaz. Doktorun gticti dahilinde olan
sadece ciddiyetle (belli s;erc;evede) i~ini yapmakttr. izin alarak mi.idahalede bulunup i§inin geregini
yerine getirdikten sonra hasta ~ahJS else tazminat odemesi gerekmez. Ancak kusurlu davranmak
(teaddl) yahut hastanm istegi dt§mda bir §ey yapmak gibi aykm bir davrant§ta bulunursa o zaman
tazminat odemek durumunda kaltr. Ttbbl mtidahale ile diger i~ akitleri arasmda §Oyle bir fark vardtr:
Sirayet yara ile birlikte olan bir §ey degildir, yani yara varsa sirayet de vardtr denemez; aksine daha
sonra btinyenin yaramn etkisini gidermekte zafiyete dti§ti.igti ve yarahnm actlarla ktvrandtgt bir
zamanda ortaya c;tkan bir durumdur. Btiti.in bunlar i~ sahibine teslim edildikten sonra olan §eylerdir
ve i§in (all)el) tazmin sorumlulugu kapsamt dt§ma <;tkar. E lbisenin yrrttlmast ise i§ s:ama§trcmm
tazmin sorumlulugundan 91kmadan once s;itilemek ile var olan bir §eydir. Bu baktmdan kendi i§i ile
verdigi zaran tazmin eder. Zira i§i, alacagt bedel kar~thgmda tazmin sorum lulugu altmdadtr 1o.
T1bbi mudahale s:ogunlukla icare htiktimleri yeryevesinde ele ahnmakla birlikte bazt alimler
tarafmdan emanets;i huktimlerine tabi gori.ilmti§ttir. Emanetc;i (emln) kendi istegi dt§tnda, kusuru ve
hatast olmakstzm kendisine buaktlan e§yaya gelen zarardan sorumlu olmad1gt gibi hekimin de aym
§artlar altmda kendisine emanet edilen candan sorumlu tutulamayacagt ileri suri.ilmi.i~ttir. Eclr-i
mti§terek emanets;i konumunda oldugu is;in ba§ta tazmin §artt ko§ulmu§ olsa da mal onun elinde telef
olsa tazmin etmez, ancak kendi fiili ile verdigi zarart tazmin edertl. Cerrahm ameliyat sonrast hastanm iyile§memesi halinde tazminat odemeyi kabullenmesi dururnunda yine de tazminatla ytiktimlli
saytlmamasmm sebebi Alaeddin el-Haskefi'ye gore burada emanet akdinin kurallannm ges:erli
olmast, emanette ise emanet<;iye tazminat §artmm getirilmesinin ges;ersizligi kurah iken Hayreddin
er-Remll emanetin, tizerinde zilyetlik ispatt kabil bir mal oldugunu goz online alarak burada emanet
ismi verilecek bir durum bulunmadtgt is;in bu gerekc;eyi islam hukuk doktrinine uygun bulmaz ve
"buradaki illet kefalet konusu olan §eyde (mekffiltin bih) oldugu gibi gtiy yetirilemeyecek bir §ey
olmastd1r" dert2.
imam Safil'ye gore mtidahalede bulunan hekim yapllmas1 gerekenleri yapmt§ olsun veya
yapilmamast gereken bir §eyi yapmt§ olsun her iki durumda da sonuc; ba§anh, ister ba§artslz olsun
yapttg1 i§in ucretini hak eder. Safil'den gelen bir diger rivayete gore ise yap!lmamast gereken bir §ey
yapmt§Sa hi<;bir i.icret alamaz; ytinkti kusurludur, yapttgJ §ey kendisinden talep edilmeyen bir §ey
oldugu iyin tazminat oder ve ucret de alamaz. Safil'nin iki gorti§tinden en sahih olaru buduri J.

Cezai Sorumluluk
islam hukukunda halk saghgtm korumak amactyla §arlatanhk, hilekarhk ve itina ile meslek
icra etmemeye kar§t baz1 yaptmmlar getirilmi§tir. Hastay1 kas1th olarak oldtirme, sakatlama veya
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yaraJama durumunda doktor ve diger saghk personeli oteki adi suylularla aym cezai kovu~turmaya
tabi tutularak duruma gore ktsas veya diyet cezasma yarptm1Jrt4. Ancak hasta tedavi etmeye kalkt~an
ki~inin yetkili olup olmad1gma, yetkili ise i~ini kurallanna gore yaptp yapmadtgma bakthr ve verdigi
zarardan buna gore sorumlu veya muaftutulur. Hekim ve yetkili diger saghk personelinin kastt unsuru bulunmayan yanh~ tedavi ve mtidahalelerinde ise olume sebebiyet verme yahut bir orgam sakat
btrakma gibi veri len zarann buytiklugtine gore belirlenmi~ olan kan bedeli (diyet), kan bedeli belirlenmemi~ zararlarda ise klasik islam hukuku literattirtinde hi.i.k:Umetti'l-adl diye antlan hakimin
belirleyecegi bir mali bedel odettirilir. ~arlatanlara ise aynca ta'zlr ve meslekten men cezast verilir.
islam hukuku literattirunde tJbbl bir mtidahalenin ba~arlSizhkla sonuylanmast durumunda
mi.idahaJeyi yapan ki~inin t1p bilgisi, uygulamada yaptlan yanh~hk veya kusur ve hasta ya da
velisinin izni dikkate ahnarak hukuki sorumlulugu ayn kategorilerde ele almmt~tu. Bunlardan bir
ktsmt meslekl bilgi ve donamma sahip doktorlar, digerleri ise ~arlatanlar hakkmdadtr.

1. Mesleki bilgiye sahip olan saghk personelinin cezai sorumluluklan:
Mes lek! bilgi ve donanuna sahip saghk personelinin ttbbl mtidahaledeki sorumlulugu konusu
ele ahmrken mudahalenin hasta ya da velisinin izniyle yaplltp yapllmadtgt ve yaptlan i~lemin benzer durumlarda yaptlmast mutat olup olmadigi ve prosedtir dt ~ t (haricu'r-resm) anormal bir ~ey
yapthp yaptlmadtgt dikkate ahnmt~ttrts. ibnu'I-Mtinzir (o. 309/921) hekimin teadd1de bulunmamas1
durumunda tazmin sorumlulugu olmayacagt konusunda alimler arasmda icma bulundugunu kaydeder16. Teaddl ise haks1z veya hukukun izin vermedigi zararh fiil demek olup buradaki yeryevesi
itibariyle hekimin bilerek veya bilmeyerek, dogrudan veya dolayh sakmcah bir fiilde bulunmast ya
da yaptlmas t gerekeni yapmamast diye tammlanabilirt7. ~imdi bu noktalan dikkate alarak hekimin
cezal sorumJulugunu inceleyelim:
a. Uzman doktor (tabib-i haztk)t8 mesleginin hakkmt verdigi ve eliyle hakstz bir fiilde bulunmadJgt halde gerek kanun koyucu ve gerekse tlbbi mtidahalede bulundugu ki~i veya onun kanuni
temsilcisi tarafmdan izin verilen fiilinden dolayt hastarun bir organt zarar gortir, hasta oltir yahut bir
yetisi kaybolursa buradaki sirayet izin verilen bir mudahalede geryekle~tigi iyin doktorun tazminat
odemeyecegi konusunda islam hukuk~ulan arasmda goru~ birligi (ittifiik) bulunmaktadtr. brnegin
bir hasta hekime yarasmJ aymasmt yahut ilerlemesinden korktugu kangren olan orgamm kesmesini
veya bir damanndan kan akttmastm yahut hacamatytdan kendisine hacamat yapmasmt veya daglama (yakt) yapandan kendisini daglamasm1 yahut da yocugun babast sunnetyiden yocugunu stinnet
etmesini istese kendisinden bu talepte bulunulan hekim de talebi yerine getirse bundan dolayt hasta
oltir veya bil' organ1 zarar gori.irse bu durumda eger bu i~leri bilen uzmanlara gore o ki~i rnudahalede
bulunulan ki~i iyin yararh olan bir yontem izlemi~se tazminat odemesi gerekmez. Ancak hastanm
iyiligini isteyen bir ki~inin yapmayacag1 bir ~eyi bile bile yapm1~sa o zaman tazminat oder 19 .
Mtidahalede izin ~art olmakla birlikte bir hekim, aktlh olsun olmasm herhangi bir kimseye
gerektigi vakitte gerektigi ~ekilde ttbbi mtidahalede bulunsa bundan dolayt hasta olse tazminatla
sorum lu tutulmaz. izinli mudahalelerde hekimin kusur ve ihmali (teadd!) sebebiyle meydana
gelmeyen her sirayet olaymda bu geyerli bir kuraldtr. Sirayet konusunda ~u iki konuda islam
hukukyulan arasmda gorti~ birligi saglanmt~tJr: 1. Haks1z fiilin sirayeti tazmin edilir, 2. Gorev geregi
olan mtidahalenin sirayeti hederdir. Bu ikisi arasmda kalan durumlarda ise doktrinde farkh gorti~ler
vard1r. Ebu Hanife mudahale izninin zarar verilmemesi (selamet) ~artma bagh olarak geryekle~tigi
ni ileri stirerek20 verilen zarann her haltikarda tazmin edilmesini zorunlu gori.irken imam Malik ve
Ahmed b. Hanbel iznin tazmin sorumlulugunu dti~tirecegini goz online alarak bu ktsma giren zararlann tazmininin heder olacagmt soylemi~lerdir2I. <;i.inkti bu mi.idahale risk alma (tagrir) soz konusu
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olan bir i~tir. Hasta ba~ma gelen duruma sanki kendi kendisini atnu~ gibidir. Ancak bu kural siinnet~i
veya doktor, meslek bilgisine sahip olup fiilde hata etmediginde ger;erlidir22. imam Safii'ye gore
kendisinden herhangi bir ttbbl miidahalede bulunmas1 istenen hekim isteneni a~an bir uygulama yapmamt~sa diyet odemeyecegi gibi eger iyi niyetli ise ahirette bundan dolayl hesaba da r;ekilmez.
<;iinkii hekim ne yapmt~sa, miidahalenin yap!ldtgt ki~inin veya velisinin istegi iizerine onun iyiligi
ir;in yapm l~tu·23.
b. Tedavi izni bulunap mesleki bilgi ve beceriye sahip olan bir hekim mesleginin geregini
yapar, ancak yanh~hkla saglam bir organa zarar vererek organm sakat kalmasma veya tedavi ettigi
hastanm olmesine neden olursa kusurlu davrandtgt (teaddi) bilinirse tazminat oder. <;iinkii bu hataen
i~Jenen cinayet demektir. Verilen izin miidahale iznidir, kusurlu ve yanh~ mudahaleye izin degildir.
Bu baktmdan Hanbeli alimlerden ibn Kayyim el-Cevziyye teaddinin varhgt veya yoklugunun bizzat
doktorun fiili ile ili~kili oldugunu, bu konuda iznin varhgt veya yoklugunun bir etkisi bulunmadtgJna dikkat r;ekmi~tir24. Hekimin ~atah oldugu veya kastts1z olarak kusurlu davrandtgi (teadd1de
bulundugu) her dummda diyet odeyecegi ve bu diyet sorumluluguna aktlenin25 de i~tirak edecegi
konusunda icma bulundugu kaydedilmektedir26. Ancak meslek bilgisine sahip hekim veya diger
saghk personeli yaptlgt i~te hata ederse bedeni bir ceza verilmez; sadece ur;te birini kendisi, geri
kalamm akilesi olmak uzere diyet oder27. Alalesi bulunmuyorsa diyetin doktorun malmdan mJ yoksa
hazineden mi odenecegi; hazine mevcut degilse yahut borcu hazineye yiikleme imkam bulunmuyorsa diyet dii~ecek mi yoksa haks1z fiilden sorumlu olan ki~inin mahndan mt ahnacag1 konulan doktrinde tartJ~mahdtr28. imam Malik'ten gelen bir rivayete gore ise yanh~hk yapan ki~i t1p biliminde
yetkin olan bir doktor ise hir;bir ~ey odemesi gerekmez29.
Bir kimse siinnetr;iden oglunu sunnet etmesini istese, siinnetr;i de yanll~hkla ha~efeyi 30 kesse
siinnet i~inin r;enrevesi belli oldugu ve sunnetr;i de o ktsmt a~ttgt ir;in tazminat odemekle yukiimliidiir. Ancak r;ocuk iyile~irse stinnetr;i tam diyet oder, r;ocuk oliirse diyetin yansmt oder. <;iinki.i
r;ocuk iyile~tigi zaman sunnetr;i vilcutta onun i~levini goren bir ba~kasmm bulunmad1gt ve dolayisJyIa bedeli can bedeline gore belirlenen bir organ olan h~efenin tazminatmt odemek durumundad1r;
~ocuk oldtigiinde ise canm telefi biri izin verilmi~ olan gulfenin kesimi, digeri izinsiz olan ha~efenin
kesimi olmak iizere iki ayn fiille gerr;ekle~mi~tir. Bu sebeple diyetin yansm1 tazminle yiikumliidur31.
Bu mesele fakihlere olduk~a ilgins; gelmi~ olsa gerek ki "Hangi cani ki cinayet i~ledigi ki~i oliirse
yanm diyet, ya~arsa tam diyet oder?" ~eklinde bilmece konusu olmu~tur32. Zeylei "Bu en garip
meselelerdendir, iyile~ince daha r;ok, oliince daha az odemek gerekiyor!" diyerek ~a~kmhgm1 ifade
etmi~t ir33 .

c. Mesleginde mahir uzman bir doktor (emin olmadtgt bir konuda) ictihad ederek hastaya bir
ilar; tavsiye eder ve ictihadmda yanh~hk yapmas1 sonucu hastanm oliimune neden olursa hastanm
diyetini hazine mi yoksa doktorun akllesi mi odeyecektir konusu da yine doktrinde tartJ~mahdtr3 4 .
islam hukukyulannm r;ogunluguna gore doktor hatasmda diyet odeme sorumlulugu akileye yiiklenirken baz1 ilim adamlanna gore diyet doktorun mahndan almtr. Yanh~hkla (hataen) oliime sebep
olan hekimin aynca din! bir sorumluluk olan kefaret odemesinin vacip oldugu konusunda da farklt
bir an lay1~ bulunmamaktadJr35.
d. Uzman bir doktor mesleginin hakktm vererek bir yeti~kin veya yocuk yahut aktl hastasmm
bedenindeki bir yag kistini kendisinin veya velisinin lzni olmakstzm keser yahut velisinin izni
olmakstzm bir yocugu siinnet eder ve bu miidahale o ki~inin oliimiine neden olursa doktor tazminat
odemekle sorumludur. <;iinkii olilm, izinsiz bir fiilin sonucu olarak meydana gelmi~tir. Yeti~kin
ki~inin kendisi veya r;ocuk ve akll hastasmm velisi izin verirse doktor tazminat odemez36.
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2.

~arlatanlarm

cezai sorumluluklan:

a. ~arlatan (mtitetabbib, hekim taslag1) "ger<;:ekte t1p ilmini bilmedigi halde kendi iddiasma
gore doktor olan ki~i"37 diye tannnlanmaktadrr. Literattirde meslekl bilginin bulunmamas1 halinde
yap1lan mtidahalenin her haltikarda yanh~ oldugu goz online almd1gt i<;:in uygulamamn dogru veya
yanh~ olmast degerlenditmeye a hnmami ~tlr. Hasta o ki~inin hekim oldugunu sanarak bilgisinden
gtivendigi i<;:in kendisini tedavi etmeye kalkt~masma izin venni~se boyle biri kendi eliyle verdigi
zaran tazmin etmekle sorumludur. Aym ~ekilde hastaya kullanmast i<;:in bir, ila<;: tavsiye eder, hasta
da onun bilgisinden ve uzmanhgmdan dolayt tavsiye ettigini sanarak kulland1gi yanlt~ ila<;: ytiztinden oltirse hekim ge<;:inen ki~i tazminat oder. T1p bilgisine sahip olmad1gt halde tedavi ile ilgili yanh~ bilgi vererek hastayt yonlendiren ve mtidahalede bulunan ki~iler btiylik bir sorumsuzluk ornegi
sergileyerek bilgisizlikleriyle canlan telef etmeye kalkt§mt~ olduklart i<;:in hastalan aJdatmi§ olduklan a<;:tkttr. i~te makalenin ba~mda zikredilen hadis de tam bu konuya 1~1k tutmakta veya dogrudan
bu konuyu ele almaktad1r. Bu ttir kimselerin verdikleri zaran tazminle yliktimlti olduklan konusunda islam alimleri arasmda tam bir gorli§ birligi (icma) vard1r. Bilmedigi i<;:in yanh~ bilgi veren yahut
mlidahalede bulunan ki~i mtitecaviz (mtiteaddl) sayliacagt i<;:in fiilinden dolay1 hasta oltirse diyetini
odemek durumundadJr. Ancak bunu hastarun izni olmakstzm tek ba~ma yapml~ olmadigi i<;:in kisasa
gidilmez38, fakat k1rba<;: ve hapis cezasma <;:arptmlrr. Odenrnesi gereken diyetin ise kendi malmdan
mt odenecegi, yoksa aktlesine mi odettirilecegi doktrinde tartt~mahdtr39. Hattabl'nin (o. 388/998)
belit1tigine gore islam hukuk<;:ulannm geneline gore sahte hekimin verdigi zarar aktlesi tarafmdan
kar~tlanu4 o. Malik! mezhebinde diyetin su<;:lunun aktlesi yahut kendi malmdan odenmesi konusunda
iki gorti~ bulunrnakta olup birincisi ibnti'l-Kastm'a, ikincisi imam Malik'e aittir. Mezhepte ftkhmda
bu ki§inin fiili kastth oldugu ve kas1th su<;:larm diyet sorumlulugunu ise akJlenin yi.iklenmeyecegi
ileri stitiilerek su<;:lunun kendi malmdan odenecegi yolundaki ikinci gorti§ tercih edilmi§tir4'.
b. Cahil §arlatan ki§i tedaviye kalkt~ttgi ki§i tizerinde mtidahalede bulunur ve hasta bu nedenle ollirse bu durumda eger kendisine kar§l hakstz fiilde bulunulan ki~i sozli edilen ~ahsm bilgisiz
cahil biri oldugunu bile bile kendisini mtidahalede bulunrnasma izin venni~se ~arlatamn tazmin
sorum lugu yoktur. Bu hukuk kurah yukanda ge<;:en "daha once ttp egitimi aldigl bilinrneyen bir
kimse hekimlik yapmaya kalki~trsa verdigi zaran tazmin eder" hadisiyle <;:eli§mez. <;unkti hadisin
baglammdan ve sozlin gliclinden bu hadiste anlatJlan ki~inin hastay1 aldatt1g1 ve kendisinin hekim
oldugu izlenimi uyandJrdtgi anla~Ilmaktad!r. Oysa burada tasvir edilen hukuki kural oyle degildir42.

Hekim - Basta Kontrat1
Hz. Ali'nin: "Hekim yapt1g1 tedaviye §ahit tutmazsa kendisinden ba§kasmt kmamasm. Zaran
tazmin eder" dedigi ve halka hitaben yapttgi bir konu§mada: "Ey hekimler, baytarlar ve saghk
i~leriyle ugra§anlar! Sizden biri bir insan1 veya hayvam tedavi edecegi zaman kendisi i<;:in berat alsm.
<;tinkti kendisi i<;:in berat almadan tedaviye kalkt§Ir da ba~arisiz olursa tazmin eder." diye tavsiyede
bulundugu rivayet olunmaktaysa43 da islam'm ilk ~aglarmda tedavi slirecinde beklenmedik komp1ikasyonlar ortaya <;:Iktigmda veya gerekenin yap1hp yapllmadigi, doktorun kusurlu davramp davranmadigi konusunda basta ve hekim arasmda anla~mazhk <;:Ikmast ihtimaline kar§I hekimin ba§ta kendisini gtivene almak uzere hasta ya da yakmmdan resmi bir makam ontinde izin alma prosedfui.intin
bulunup bulunmadig tnl bilmemekteyiz. Ancak hisbe literattirtintin ortaya 91kmaya ba§lamas1yla bu
ttir kitaplarda hekimin sorumlu duruma dti~memesi i~in uymas1 gereken bir prosedtir onerildigi
gorlilmektedir. Buna gore:
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Doktor hastanm yanma girince hastahgmm sebebini ve hissettigi aciyi sormah ve sonra dUzenli olarak almacak ~uruplar ve sair ila9lan i9eren bir re9ete dtizenlemelidir. Sonra da hastanm
refakat9ilerinin tamkhgmda hastanm velileri iyin bunun bir kopyasm1 yazmal!dtr. Ertesi gUn doktor
gelir hastay1 kontrol eder, idrar ~i~esine bakar ve hastaya hastahgmm azahp azalmadtgmi sorar.
Sonra duruma gore gerekli tertibatt ahr ve bunu yazarak bir kopyasm1 hastanm ailesine teslim eder.
UyUncU, dordtincti gUn de aym i~lemi yapar. Hasta iyile$inceye veya oltinceye kadar bu sUrer. Hasta
iyile$ince doktor Ucretini ve ikramm1 ahr. Oltirse velileri Unlti hekimin yanma gider ve doktorun
kendilerine yaz1p verdigi kopyalan kendisine arz ederler. Hekim eger bunlarm ttp ilminin ve tabiplik sanatmm geregi oldugunu, doktorun herhangi bir kusuru ve eksik tedavisi bulunmad1gmt gorilrse
"Bu $ah1s eceli ile olmti$ttir" der. Eger durumun bunun tersine oldugunu gortirse bu sefer "Hastamzm
diyetini doktordan aim. (:Unkti yanh$ ve kusurlu tedavi ile hastamz1 oldtiren odur" der. Doktorlann
boyle bir gtizel yo! izleyerek bu derece ihtiyatlt davranmalannm sebebi ehliyetsiz kimselerin doktorluk yapmaya kalki~malarmm ve doktorun da bu meslegi icra ederken herhangi bir gev~eklik
gostermesinin online gec;mek oldugu belirtilir«.
Bazt ~er'iye sicillerinden anl~lldtgma gore Osmanlt doneminde tedavi ve ttbb1 mildahalenin
yolunda gitmemesi durumunda diyet iddialanna kar$1 cerrahlan korumak i9in gerekli bir onlem
olarak, tedavi gorecek veya ameliyat gec;irecek ki$inin veya en yakm akrabasmm (hukuken klstth
olmas1 halinde velisinin) cerraha kar~t dava ac;mayacagma dair resm) olarak mahkeme huzurunda
izninin almmast normal bir uygulama gibi goztikmektedir45. Muvafakatname diyebilecegimiz bu
izin belgeleri hekimlerin istegi Uzerine mahkemece dtizenleniyordu. Nitekim !sparta Ser'l Sicil
Defterleri'nde yer alan 1062 (1652) tarihli bir belgeye gore gayri mUslim bir $ah1s mesanesinde ta$
bulunan oglunu tedavi ettirmek lizere Ahmed ibni Musa admda bir hekime ba$vurmu~ ve hekim hastamn ameliyatsJZ iyile~meyecegini soylemi~; bunun lizerine baba mahkemeye (meclis-i ~er') gelerek
mesele ile ilgili olarak dilekyeyle b~vuruda bulunan (rafiu'l-kitab) hekimin huzurunda, velayetine
sahip bulundugu kendi oz oglunun mesanesindeki ta$1 ameliyatla 91karrnast ic;in ad1 ge9en hekimin
eline bir hticcet verilerek "Eger tedavi ve ameliyatla ta$m c;tkarllmasmdan dolay1 c;ocuk oltirse dava
ac;mayacag1m" diye ikrarda bulunmu~ ve bu ikrar mahkeme sicil defterine kaydedilmi$tir46.
28 Rebltilevvel 1146 (7 Eyltil 1733) tarihli bir ~er'iyye siciline gore Serdar (:avu$U Mehmed
Be$e admda bir hasta yarasm1 tedavi etmek lizere Cerrah Hact Ahmed ile altt kuru$a pazarltk yapml$, cerrah bu Ucrete hastaya bakmaya razt olmu$ ve paranm hasta iyile$tikten sonra verilmesi ic;in
anla~ma yapllmt~ ve bu anla$ma mahkemece kayda gec;irilmi$tir47.

Mesleki Denetim
islam toplumlart saglik alanmda $arlatanhgm, sahtekarltgm ve hilekarhgm online gec;mek ic;in
bazt tedbirler almt$ ve her meslegin mensuplarmm denetiminde oldugu gibi doktorlann ve sagl1k
personelinin denetimlerini de muhtesibler eliyle yliriltmli~tlir. Muhtesibler kadtlarm emrinde c;ah~an
resml gorevlilerdir.
(:e~itli meslekleri icra edenleri denetlemekle gorevli hisbe yahut ihtisab denilen mtiessesenin
(makamm) i~leyi$ kurallanm ele alan ve denetimlerin her meslek grubuna gore ozel yontemlerinden
soz eden islam kUlttirUnde ayn bir literatlir geli$mi$tir ve bu literatlirde saghk hizmeti verenlerin de
denetimlerinden soz edilmi~tir.
islam devletlerinde tip alanmda idarl bir fonksiyon Ustlenmi~ olan hekimba$tltk48 makamt ile
muhtesiblik (hisbe) makam1 koordineli olarak tilkede faaliyet gosteren hekimlerin denetimi gorevini yerine getirmi$lerdir. Eski Yunan'da oldugu gibi her $ehirde t1p ilminde tanmmt~ bir hekimba~J
tayin edilir, $ehrin diger hekimleri imtihan ic;in ona gonderilirdi49. Hekimler muhtesibin idarl
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kontrolii altmda hekimba~t tarafmdan her sahanm en tanmmJ§ hekimlerinin muteber saytlan eserlerinden imtihan edilirler. Omegin doktorlar Huneyn b. ishak'm Mihnetii't-tabfb adh eserinden, goz
hastahklannda Huneyn b. ishak'm el-A~ru Makaldtfi'l-ayn'dan, kemik kmklannda Kiinn~ii PU!isso
adh eserin altmct makalesinden ve cerrahide Galen'in Kata Genos (Yaralar ve pansumanlan, De
Compositione Medicamentorum Secundum Genera) adh eserinden smava tabi tutulmalan tavsiye
olunmu~turSI. Hekimba~t i~inde eksik gordtigti hekime bilgi ve becerisini attrrmak ic;:in t1p ogrenimini stirdi.irmesini ve bu ilimle ilgili kitaplar okumasmt emreder ve tedaviden men eders2. Aynca
hekimin yanmda tedavide kullamlacak ekipmanm tam olarak bulunmast oda gerekmektedir53. Bu
yolla bir standart tutturulmak istenmi~tir.
Aynca btittin hekimlere Hipokral yemini ettirilmesi muhtesibin gorevleri arasmda saytlmt~tir.
Bu yeminin ic;:erigi ise ~oyle belirlenmi~tir: "Hie;; kimseye zararh bir ilac;: vermeyecek, hie;: kimsenin
ilacma zehir katmayacak, halktan birinin yanmda tilstmlann (zehirlerin) tammlanm yapmayacak,
yocuk dti~titten ilact kadmlara ve tiremeyi kesen ilact erkeklere soylemeyecek, hastalann yanma
girdiklerinde gozlerini haramlardan sakmacak, strlart if~a etmeyecek, gizli kalmast gereken ~eyleri
ac;:mayacak ve kendi lerine yasak olan ~eylere kalki~mayacaklardtr."54
Osmanh doneminde de hekimleri ve diger saghk personelini denetleme gorevi kanunla muhtesiblere verilmi~tir. II. Bayezid doneminde 17-26 Haziran 1502 (907/ 1501) tarihleri arasmda haztrlanan istanbul ihtisab Kanunnamesi'nde (Kanunname-i jhfisab-z jstanbul el-Mahritse) "Ve dahi
hekimlere ve attarlara ve cerrahlara muhtesibin htikmti vardtr; gorse ve gozetse gerekdir"ss denilmek
suretiy le saghk alanmda hizmet verenlerin denetiminin muhtesibler tarafmdan gerc;:ekle~tiril ecegi
htikme baglanmt~ttr. Yavuz Sultan Selim (1512-1520), Kanfm1 (92911523 y1h civannda haztrlanan
Kanunname-i Osmanf) ve I. Ahmed donemlerinde haztrlanan kanunnamelerde ise muhtesiblerin
denetleme i~ini Blmaristan hekimleriyle koordineli olarak ytirtitmeleri htikmu getiri l mi~tir. Buna
gore muhtesip piyasada meslek icra eden hekimlikleri §tipheli ~ahtslan Blmaristan hekimlerine
gottirecek, buradaki hekimlerce imtihan edilen ~ahts imtiham gec;:erse mes1egini stirdtirecek, gec;:emezlerse meslekten men edileceklerdir. Aynca cerrahlar da yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadan
hie;: kimseye mtidahalede bulunmayacaklardtr56. Sahte hekimler hakkmda 1001 (1592) tarihinde
c;:•kanlan bir fermanda Hekimba§t Mevlana YusufEfendi'nin (o. 100511597) mektubundan aktanlan
"mevali-i izam hidmetine vas1l olub tahsi1-i ulOm etmeyub ve htikema-i haziklnden taallum-i ilm-i
ttb etmeytib amelini ilmine tatbik etmeytib ve bilctim1e cahil iken kendu. reyi ile tatabbub eden
cehele ... "57 ifadesinin mefhOmu muha1ifinden anla~Ilacagt uzere yeter1i bilgi ve beceriye sahip
olmanm yolu ise medresede alimlerden ilim tahsil etmekten, sahasmda uzman hekimlerden t1p ilmini ogrenip teorik bilgileri uygulamayla desteklemekten gec;:mektedir.
Padi~ahlar tarafindan hekimba§Ilar ve kadtlara gonderilen baz1 fermanlar Osmanlt tarihi
boyunca hekim denetimlerinin nasil yaplldtgmt gosteren onem1i bi1giler ic;:ermektedir. Zaman zaman
ehliyetsiz ki~ilerin hekimlik yapttklan ihbar edildigi veya boyle kiJ!lselerin hastalara zarar verdigi
§ikayetleri uzerine, istanbul'da hekimba§t htiktimdann ferman1 ile yerli ve yabahct hekimlerin tefti~i
ni yapar, gerektiginde imtihana tabi tutarak ba§anh olanlara icazetname verir; ba~artsJz olanlann i~
yerlerini kapatarak bu gibilerin hekimlik yapmalannt yasaklardt58. istanbul dt~mdaki diger vilayetlerde ise hekimlerin denetimini kadtlann yaptiklan an la~tlmaktad tr59.
Hekimba~t Garstidd1nzade Mehmed Muhyiddin'in (o. 98211575) istanbul ve diger §ehirlerdeki sahte cerrah ve hekimlerin hastalara verdikleri zararlara engel olabilmek ic;:in 981'de (1573) II.
Selim'e verdigi bir takrirle hekimlerin imtihana tabi tutulmalarmt teklif etmi~ ve bunun tizerine
padi~ah da istanbul kadtsma bir ferman gondererek tip meslegi icra edenlerin mesleklerini surdurebilmeleri ic;:in hekimba~t tarafmdan imtihana tabi tutulup ondan ruhsat alma1an gerektigini bildirmesini ve bunun ic;:in gerekli denetimleri yapmasm1 emretmi~tir6o. 1001 (1592) tarihinde Hekimba~I
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Mevlana Yusuf Efendi'ye gonderilen yukanda zikri geyen fermana gore hekimba~1, ~eyhtilish1m
tarafmdan "sahte hekimlerin hasta tedavisine kalk1~arak insanlann bedenlerine zarar verdikleri iyin
engel olunmalan, hatta ta'zlr cezasma yarptmlmalan ve surgtine gonderilmelerinin me~ru olduguna"
dair fetva verildigini hat1rlatarak hekim, cerrah ve goz doktoru gecrinen bilgisiz kimselerin engellenmesi is;in ferman talebinde bulunmu~ ve bunun tizerine boyle kimselerin meslekten el s;ektirilmeleri
ve engel olunmalan, ancak meslekte maharetleri olanlara ili~ilmemesini emreden ferman gonderilmi~tir6t. 1826'da Hekimba~t Mustafa Behyet Efendi'nin II. Mahmud'a sundugu ariza sonucu 14
Mart 1827'de T1bhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire a~Ilm1~62 ve art1k bundan boyle hekim olabilmek i~in standart bir egitim-ogretimle tlbbiyeden mezun olma ~art1 getirmenin yolu ayilrm~ oldu.

Yargdama
XVI. yilzyllm son yeyreginde yanh~ tedavi sonucu oltime sebebiyet vermekten yargilanan bir
hekimle ilgili olarak tarih kaynaklanna geymi~ bir olay, en azmdan devlet ricali ve hanedan mensuplanyla ilgili vakalarda hekimlerin yarg1lama prosedtirtinti gostermesi ay1smdan onemli ip uylan
vermektedir. Tarih-i Selanikf'de anlatild1gma gore iki yi11 a~km bir zaman bobrek ve mesane (idranm
yapamama) rahats1zhg1 sebebiyle tedavi goren emekli vezir Ferhad Pa~a 24 ~evval 982 (7 ~ubat
1575) tarihinde vefat edince ertesi gtinti p~amn adamlar1 Dlvan-1 All'ye ba~vurup hekimin yanh~
ilas: vererek oltimtine neden oldugu gereks:esiyle davact oldular. Bunun tizerine Sultan III. Murad
tezkire haztrlatarak davanm gori.ilmesi i~in onay ~1kard1. Hekimba~1 Garsuddinzade Muhyiddin
Mehmed Efendi (o. 982/1575), istanbul'da hizmet veren hekimler ve davalt hekim Divan'a getirilerek vezirier ve kazaskerler (Anadolu ve Rumeli kazaskerleri) huzurunda yargtlama yap!ldt ve
yargilama sonunda yanh~ tedavi uygulayan hekim bir ~avu~a teslim edilerek hapse konuldu63.
Atai'nin kaydma gore Sadrazam Mehmed Pa!}a yonlendirmesi ile hekimin veziri zehirledigi
yorumu yaptlarak Kanuni Sultan Stileyman'm ~ehzade lerinden Sultan Murad'm kiZI ve vezir Ferhad
P~a'nm hamm1 Htima Sultan'm padi~aha ~ikayeti uzerine hekim hakkmda dava a~Ilmi~ti64 . Dolaytsiyla uygulanan bu prosedtiri.in hanedan mensuplan ve devlet ricali ile ilgili davalarm gortilmesinde izlenen bir prosedur oldugu anla!jilabilir. Bu bak1mdan aym prosedtiri.in hekim hatalanyla
ilgili btittin davalarda uygulandigm1 soylemek mtimkun degildir.
Magdurun halktan biri olmas1 durumunda davaya yerel mahkemelerin bakacagt as;1ktu. Isparta
~er'l Sicil defterinde kaytth 1062 (1652) tarihli bir vesika Hac1 Ahmed admda bir hekimin yargtlanmasmi anlatmaktadu·. Burada anlattldtgma gore ad1 ge~en hekim Hac1 Kemal oglu Hact ~aban'm
oglunun bogazmda olu§an bir yarayt (baga) tedavi edebilecegini soyleyerek a9ar ve a9tlg1 yeri dikip
tedavisini siirdtirtirken hasta oli.ir. Olaym ya~andtgi mahalle sakinlerinden adlan belgede zikredilen
ii9 ki~i ve daha ba!jka baz1 kimseler mahkemede ~ahitlik edip mahkeme tarafmdan olaym ara~tml
masmi talep ederler. Bunun tizerine mahkeme Mevlana Mustafa Efendi admda muhtemelen ulemadan birini gondererek olay1 incelemek uzere mtiba~ir tayin edilen <;avu~zade Mehmed Bey admda bir kimse ile isimleri beigenin altmda yazth ki~ilerden olu~an bir ara§ttrma komisyonu kurdurur.
Bu komisyon hasta tizerinde otopsi yapt1ktan sonra hastamn tedavi maksad1yla ameliyat edilmek
tizere bogazmm aylldig'mt ve vefat etmi§ oldugunu gelip mahkemede beyan ederler65. Bu komisyonda yer alanlardan birinin bilirki~i sJfatJyla, muhtemelen de adt ge~en <;avu~zade Mehmed Bey'in
hekim olmast kuvvetle muhtemeldir. Zira aym mahkemenin ba~ka kayttlanndan anla~Jimaktadn· ki
hekimler yaralama ve darp vakalannda mahkemece vakanm tespitine memur edilmekteydiler66.
Olayda tip mesleginin gereginin yap1hp yapilmadtgmt tespit edecek ki§inin bu bilim dalm1 iyi bilen
biri olmas1 kaymilmazd1r.
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Geni~

f1k1h eserlerinde ve Osmanh ~er'iye sicillerinde fetva ve yargt konusu edilen hekim
mtidahaleleri ile ilgili geryek hadiselere dair daha pek 90k omek bulmak mi.imktindtir. brnegin hicri
yedinci ytizytl civannda (muhtemelen Buhara'da) bir ktiytik: k1z 90cugu yatldan di..i~tip ba~I ~i~ti; pek
90k cerrah "Kafasmt ayarsantz oltir" dedi, iylerinden birisi ise "Bugtin aymazsamz oltir, ben onu a91p
iyile~tiririm" diyerek yardt, bir iki gi..in sonra yocuk oldti. "Bu durumda cerrah tazmin eder mi?" diye
fakih Muhammed Necmeddin'e sordular. Uzun bir si..ire di..i~i..indtikten sonra "Haytr, eger ba~m ayJImast izinle olmu~67, mutat bir i~lem yapilm1~ ve prosedtir d1~ma (haricti'r-resm) ytkdarak anormal bir
~ey yapilmami~sa" cevabm1 verdi. Orada bulunanlar "(Ama yocugun ailesi) bu ti..ir bir giri~im tedavi
edicid ir dti~tincesiyle izin vermi~lerdi?" deyince "Bunu bilmek mtimktin degil. Bu baktmdan dogrudan dogruya iznin bizzat kendisi esas ahmr." "Bu cerrah: '<;ocuk oltirse ben tazmin ederim' demi~
olsaydt tazmin etmekle sorumlu olur muydu?" diye sorulmast tizerine yine "Haytr" kar~Ihgmi vermi~tir68. Osmanh doneminde Recep 941 (Ocak1535) tarihli bir mahkeme karanna gore Bursa'da
yar.llt~hkla bir oglan yocugunun ha~efesini kesen stinnetyi verdigi zarara kar~thk 42.000 ak9e odemeye mahkum edilmi~tir69. ~am'm en onemli Hanefi alimlerinden olan hm A.bidln (5. 1252/ 1836)
zamanmda da ~oy l e bir hadise olur: Bir ki~i bir ktiytik yocugun karn1m bagtrsaklarmm bir kismJ
gortinecek ~ekilde btyakla yarar. Bagtrsaklan yerine yerle~tirerek yaray1 dikmesi i9in bir cetTah
getirilir. Cerrah bunu yapabilmek i9in mutlaka yaray1 geni~letmesi gerektigini soyler. <;ocugun babasmm izin vermesi tizerine yarayt diker. Fakat o gece 90cuk oli..ir. ibn Abidl:n bu durumda (hekimin
degil) yaralayan ki~inin diyetin yansm1 kendi mahndan odemesi gerektigini, yi..inkti diger fiile (cerrahm yarayt geni~letmesine) izin verildigi i9in onun heder olacagmt belirtir70.
Soon~

Hekimlerin hastalar tizerinde mtidahaleleri ve onlara ila9 tavsiye etmeleri ile hasta tedavisinde
ya~anacak hata, kusur ve ihmallerle ilgili hukuk kurallart islam'm ilk donemlerinden itibaren belirlenmeye yah~ilmi~ttr. islam tarihi boyunca ya~anan yogun tartt~malar sonucu olu~an geni~ fik1h literattirtinde tlp mesleginin icras1 s1rasmda hastaya verilen zararlann tazmini konusuna onemli bir yer
aynhm~tlr. Bu eserlerde gerek magdurun hakkmm korunmas1 ve gerekse cerrahlann yanh~ ithamlara maruz kalarak tazminat odeme ytiktimltiltigti ile kaq1 kar~tya btrakllmamalan ic;in kurallar belirIenmeye yah~1lmt~ ve bir kimsenin hekim olarak gorev yapabilmesi i9in yeterli olup olmadtgJ
konusunda nastl karar verilecegi hakkmda bazt kriterler getirilmi~tir.
Hekimlerin tedavideki sorumluluklan teaddl, sirayet ve selamet kavramlan iyinde ele almMeslekl bilgi ve beceriye sahip hekimin prosedtirlere uymayan yanh~ bir tedavi uygulamast,
dogru bir tedavi yontemini uygularken yanh~hk yapmast yahut yap!lmast gereken bir mtidahaleyi
yerine getirmekte ihmalkar davranmas1 hakstz bir fiil (teaddl:) o larak gortilmti~ ve bu ~artlar altmda
hastaya verilen zarann hekime tazmin ettirilmesi cihetine gidilmi~tir. Literati..irde sirayet (komplikasyon) ve selamet terimleri birbirinin mukabili olarak kullantlmaktadir. Yaptlan bir mtidahalenin
beklenmedik biyimde seyir takip ederek oltime veya tedavi edilmek istenen hastahktan daha agtr bir
hastahga sebebiyet vermesi demek olan "sirayet"in dogru yontemleri uygulayan bir hekime sorumluluk ytiklemeyecegi kabul edilmi~ ve tedavinin ba~an ile sonuylanmasi anlammdaki "selamet" de
tcdaviden zorunlu olarak beklenebilecek bir sonuy olarak gortilmemi~tir. Bu temel yaki~Im btittin
islam alimlerince benimsenen hukuki bir norm olarak literati..irdeki yerini almt~t1r. Bunun yanmda
halk saghgm1 korumak maksadtyla hekimleri mesleklerini kurallanna uygun biyimde davranmaya
zorlamak i9in kas1t, hata ve ihmal durumlannda cezai sorumlulukla kar~t kar~tya btrakma ve yeterli bilgiye sahip olmadJgi halde hekimlik yapmaya kalkt~anlan meslekten men etme, ta'zlr cezasma
yarpttrma gibi bir tak1m onlemler ve yaptmmlar getirildigi gortilmektedir. bzetle islam hukukuna
mi~ttr.
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gore tJbb'i mtidahalede sorumlu olmamak i9in gerekli meslek1 bilgi ve donantma sahip bulunmak,
mtidahale oncesi hastanm veya velisinin iznini almak ve hata yapmadan mutat olan tedaviyi uygulamak yeterli sayt lmt~tlr.
Ba~ta Osmanh olmak tizere ish1m devletlerinde hekimlik yapanlarm denetimine 90k btiytik
onem verilmi~ ve bu konuda mtiteaddit yah~malar yaptlmt~tlr. Buna kar~m hekimlerin haks1z ithamlardan korunmalan iyin de mtidahale oncesi hasta ile hakim huzurunda sozle~me yapmalan kural
olarak kabul edilmi~ ve uygulanm1~tlr.

EK
BAZI ~EYHULiSLAM FETVALARJ71

1. EBUSSUUD EFENDi (o. 982/1574):
Soru: Hekim olan Zeyd, Amr't tedavi ederken Amr olse, Zeyd'e ne laztm olur?
Cevab: Diyet laztm gelmez. n
2. FEYZULLAH EFENDi (o. 1115/1703):73
Soru: Zeyd, kti9tik oglu Amr't stinnet etmesi iyin stinnet9i Bekir'e emretmekle Bekir Amr't sUnnet ederken.hataen Amr'm ha~efesini tamamen kesip daha sonra Amr tam iyile~ince asia ha~efesi
kalmasa Bekir'e ne laztm olur?
Cevab: Tam diyet.
Soru: Bu surette tam diyet

gtimti~ten

ne miktardtr?

Cevab: On bin dirhemdir."
Soru: Berber taifesinden Zeyd, Amr'm dilinin altmda olan damardan Amr'm izniyle kan
aldtgmda o daman Amr'm izni olmakstzm mutadt a~tp ziyade kesmekle Amr bu kal almadan yataga
dil~tip kalkmadan mtiteessiren olse Amr'm varisleri yartm diyetini Zeyd'den almaga kadir olurlar mt?
Cevab: Olurlar.
Soru: Bu surette Amr'm yanm diyeti

gtimti~ten be~

bin dirhem olur mu?

Cevab: Olur.
3. ABDURRAHiM EFENDi (o. 1128/1716):74

Fi'I-Cerrah ve't-Tabib (Cerrah ve Hekim Hakkmda):·
Soru: Sanatmda mahir olan cerrah Zeyd, kti9tik ktz Hind'in ba~mda 91ban 9tkmakla Hind'in
ba~ma Hind'in velisinin izniyle bir merhem stirtip birka9 gUn ge9ince Hind Allah'm takdiriyle olse
halen Hind'in varisleri Zeyd'e: "Hind'in olmesine sadece senin merhemin sebep oldu" diyerek
Zeyd'den diyet namma bir nesne almaga kadir olurlar mt?
Cevab: Olmazlar.
Soru: Cerrah olan Zeyd, Amr'm eli tizerinden kan aldtkta yaptlmast mutat olam ~tp sinirlerine ne~ter vurup bundan dolayt Zeyd'in eli ~i~ip iyile~tikten sonra belinden a~agtst tamamen i~ goremez hale gelse Zeyd'e ne laztm olur?
Cevab: Yartm diyet.
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Soru: Zeyd bir <;tirtik di~ini cerrah olan Amr'a gosterip "~u di~imi 91kanver" dedikte Arnr
Zeyd'in gosterdigi <;tiri.ik di~ini <;1kannay•p bir sag di~ini <;Jkarsa Amr'a ne laz•m olur?
Cevab: Diyetin y irmide biri (yani 500 dirhem

gtimti~

para).

Soru: Zeyd'in ayagma bir hastahk anz oldukta cerrah olan Amr, Zeyd'in izniyle bu hastahk iyin
mutat tizere Zeyd'in ayagma bir yak1 yak1p daha sonra o yak• onuldukta Zeyd'in ol ayag1 tamamen
i~ goremez o lup bas.amaz olsa Amr, yapllrnasi mutat olan1 a~marn1~ken Zeyd Amr'a o ayag1 i9in
"diyet namma bana ~u kadar ak<;e ver" deyip bir nesne almaga kadir olur mu?
Cevab: Olmaz.
Soru: Zeyd Amr'a <;tirtik di~ini 9tkarmasm1 emrettiginde Amr yapllmast mutat olam a~may1p
kerpeten ile <;ene kemiginden sokup 9ekmekle 9eneyi yerinden oynattp daha sonra onuldukta <;enesi egri kalsa Amr'a ne laz1m olur?
Cevab: HUkfirnet-i adJ.
Soru: Haz1k doktorlardan Zeyd, hasta Amr'• tedavi ederken "~erbet Iaztmd1r" deyip bir ~erbet
yap1p getirip Arnr'a teslim idip Amr dahi ahp i9se daha sonra Amr fevt oldukda varisleri "Zeyd'e
senin ~erbetin sebep oldu" deyip Zeyd'den diyet almaga kadir olurlar m1?
Cevab: Olmazlar.
Soru: Zeyd'in kti<;tik oglu Amr hasta oldukta Hind Arnr'a ila<; i9in gozta~t ve ni~ad1r stirtip bir
miktar su ile kan~tmp Zeyd'in izni olmaksJzm Amr'm bogazma gidi eliyle icra itmekle bundan
dolayt iki gtin ge9ince Amr fevt olsa Hind'e ne lazun olur?
Cevab: Diyet.

Fi'l-Hattan ve Kabile (Stinnet<;i ve Ebe Hakkmda):
Soru: Zeyd, re~id olan Amr't Amr'm ernriyle rnutat tizere sOnnet ettikte Amr o yara nefsine sirayet edip y irmi gtin ge9ince geride varis btrakrnadan olse beyttilmal emlni, Zeyd'den Amr'm diyeti
namma bir nesne almaga kadir olur mu?
Cevab: Olrnaz.
Soru: Ebelik yapan Hind, Zeyneb'i dogurturken dogum esnasmda b1rak1p gidip 90cuk olti
dogup ve Zeyneb de olse varisleri "Sadece senin gitmen ile yOCuk ve Zeyneb oldti" diyerek ebeden
diyet almaga kadir olurlar m1?
Cevab: Olmazlar."
Soru: Zeyd'in adam1 olan Amr hasta oldukta Zeyd, hekim olan Bekir'e 'Amr'1 tedavi et, sana ~u
kadar ak<;e i.icret vereyim' deyip daha sonra birka<; gtin kendi mahndan ila<;larma bir miktar ak<;e har<;
ve sarf ec;lip Amr'a ila9 edip fakat Arnr iyile§meyip Allah'm takdiriyle olse hala Bekir Zeyd'den ila<;
paras• ve ticretini talep edip almaga kadir olur mu?
Cevab: Olur.
4. YENi~EHiRLi ABDULLAH EFENDi (o. 1156/1743):75
Soru: Zeyd Amr'm bir goztinti ta§ ile vurup yaralamakla Amr, cerrah olan Bekir'e "0 gozlime
ila<; eyle" dese Bekir "iJa<; fayda vermez" dedikte Arnr "Olur olmaz, sen ila9 eyle" diyerek 1srar edip
Bekir de mutat tizere Amr'm ol goztine ila<; edip yara iyile~ip fakat Amr'm ol gozti tam amen gormez
olsa Amr Bekir'e "Senin ilacmdan goztim gormez oldu" diyerek goztiniin diyeti narnma Bekir'den
nesne almaga kadir olur mu?
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Cevab: OlmazJ6
Soru: Bu surette Bekir
olur mu?

i~inin

ve ilacmm ecr-i mislini (piyasa degerini) Amr'dan almaga kadir

Cevab: Olur.
Soru: Cerrah olan Zeyd Amr'm bir kolunun mi.i~terek damanndan Amr'm izniyle kan aldtgmda o daman Amr'm izni olmakstzm mutadt ~ tp ziyade kesmekle Amr o kan almadan yataga dti~tip
kalkmadan mtiteessir(en) olse varisleri Amr'm yanm diyetini Zeyd'den almaga kadir olurlar mt?
Cevab: Olurlar.77
Soru: Hind' in goztinde bir illet olup goz hekimi Amr'a gosterip Amr "Bu illeti kan almak izale
ider" deyip Hind'in goztintin pmanndan mutat olmayan bir ~ekilde kan ahp ziyade akttip o sozti
edilen mahalden Amr'm kan almasmdan dolayt asia gormez olsa Amr sanatmda cahil olup galat
(yanh~hk) ve hata ettigi iyin Hind goztintin diyetini Amra tazmln ettirmeye kadir olur mu?
Cevab: Olur.78
\

Soru: Goz agnsma mtiptela olan Zeyd, goz hekimi olan Amr'a gozlerine mutat tizere 1slah iden
kuhl koymaytp korltik yapan bir ot koyup bundan dolayt Zeyd'in iki gozti tamamen gormez olsa
Zeyd gozlerinin diyetini Amr'dan almaga kadir olur mu?
Cevab: Olur.79
Soru: Zeyd, berber Amr'a "Benim ~u agnyan di~imi ytkar" diyerek gosterdikten sonra Amr
hataen Zeyd'in ba~ka di~ini ytkarsa Amr'a ne laztm olur?
Cevab: Di~ diyeti.so
Soru: Ratka (rahim agtz kapah) olan Hind rahim agznu aymada mahareti olan Zeyneb'e
"Rahmimin kapah olan agzmt ay" diye emr etmekle Zeyneb dahi o yeri yartp mutadt a~mayt p daha
sonra Hind yarmadan kaynaklanan yaradan dolayt kramp (te~enntic) girip olse varisleri Hind'in
diyeti namma Zeyneb'den nesne almaga kadir olurlar mt?
Cevab: Olmazlar.sl
Soru: Zeyd ktiytik oglu Amr'1 stinnet etmesi iyin stinnetyi Bekr'e emretmekle Bekir Amr't sUnnet ederken hataen Amr'm ha~efes inin yartsmi kesip daha sonra Amr iyile~ince ha~efes inin yanst
eksik kalsa Bekr'e ne laz1m olur?
Cevab. Hukumet-i adJ.S2
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