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OSMANLI SAÖLIK HAYATINDA-KADININ YERi 

Prof. Dr. Nil SARI* 

• WOMEN DEALING WITH HEALTH DURING THE OTIOMAN REIGN 

The role and funclion of women practicing medicine or dealing w ith health in the Ottoman Empire 
has not been studied thoroughly yet, although there were women of all statuses and dasses who had a 
relation with health, either in spansoring health institutions or practicing medicine themselves . W e 
know that many of the famous hospitals were founded by ladies, either wifes or mothers of sultans; 
but, it is interestiı:ıg that, all health personnel were male. The female was probably treated either at 
their homesor at the residences of the medical practitioners until the nineteenth century. This alsa 
sornewhat explains th'e-rich varieties of females practicing medicine both in and outside the Ottoman 
palace. W e will give brief ~nformatin of these various dasses of female medical practitioners. 

First we will dea! with the subject of female physicians, who were regarded as a different class 
from midwifery, as the midwife was called e be or kabile, whose main job was to help chil d birth. 

As is depicted in the miniature paintings of the I5th century Turkish manuscript on surgery, called 
Cerrahiyetii'l Haııiyye of Sabuncuoğlu, female physicians who were involved with the operation of 
women patients were called tabibe meaning female physician, while mid_wifes called kahile were 
noted as treating living and dead feotuses. 

Several documents related with the Ottoman palace give us reliable material about female physici
ans.We know that, each palace had a large hospital anda bath for the patients within the harem. The
re were female physicians callad hastalar ustası, meaning the patiellt's mistre ss and her assistant 
called hastalar kethı/dası meaning the female warden qf patiens employed at the harem hospitals. 

When the treatment at the palace failed to heal the women or the Sultan's children, female physici
ans outside the co urt called hekime ka dm were invited by the head physician to the palace to heal fe
m ale patients and were assigned salaries and awarded allowances. In Iate I8th century, D'ohsson, no
tesfemale plıysicians with little knowledge, but,great experience, who were called to the harem, 
when needed. An interesting example is that, as a result of the failure of the physicians employed at 
the palace to cure Abdülı'necid, the heir to the throne, a female healer called Meryem Kadın was cal
led to the palace. This woman being successful to cure Abdülmecid, was awarded a monthly salary 
and free entrance to the harem. Employrnent of female physicians at the palace was continued in the 
second half of the 19th century. One of the ten Moslem physicians employed at the Yıldız Palace in 
the year 1872 was a female physician, namedtahibe Giilbeyaz Harun, whose rnonthly salary was 200 
akçe. · 

Female physicians called morti tabibe were alsa ernployed at the quarantine office, probably for 
post mortem studies. W e fınd their salaries in a register of the quarantine personnel. 

Anather source which proves the existence of female physicians are epitaphs, of which an inıercs
ting exarnple is found at the mosque yard of the smail Aiasophia mosque in· IstanbuL A meaningful 
verse w as engraved on the tombostone of ıı rabibe kadm, a female physician, dated 1802. A line of 
the verse laments, Ala s! tlıe fenıale physician, her owıı ailmelll she failed to lıeal. 

Female healers practicing traditional hearth medicine formed anather group or-fcmalc medical 
practitioners,_ who gencrally used to dea[ with a single illness trcating w ith folkloric medicine, usually 
ritually administered. The earliest samples related with the hearth medicine goes back to the l4th 
century, when Karacaahmed, and his grand daughte~s carne to be known for the treatment of insane 
females. The most known of these healers were women inoculating against smallpox, the practice of 
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whom, Lady Montagu, the w i fe of the English ambassador, deseribed in her leuers se nt ıo her friend 
in England in 1717. 

Other groups of female healers were called hekim kadm, known for ırcating syphilis; kirbacı ka
dm, treating sıomach s well ing; al aze ı kadm, who cu red a ki nd of eczama; heal·ers of alopecia; and 
those known for ıreating phobias ete. Women preparing and seliing drugs can be classificd as anat
her group of specialist. Many of the prescriptions prepared were taken i~ the spring as prophylactic 
againsı illnesses. Women who prepared medicine from animals were known according to the dnig 
prepared, such as wshağcı kadm, meaningtortoiser women. 

As to midwifery, there was a long tradition of females practicing midwifery.during the Ottoman 
reign. There are arehive documents recording the appointrnent of primary and secondary midwifes 
to the palace. Besides paid midwifes employed in the palace,there were others called in from time to 
time. The midwifes at the palace an.d those in the service of the nobles !ed a rich life. Clcanliness 
and good manners as well as efficiency in delivery were im portant merits in order to be favored and 
becoriıe famous. Although abortion was strictly forbidden, there aresome documenis proving that it 
was practiced from time ıo time especia!ly in the 19th century. There were three dasses of midwi
fes, rlıe midwife of rlıe palact!, rhe nıidwife of the noble, the midwife of the commrm people. So me 
of the known midwifes of the 19th century were called by nicknames, such as Silver Knifed, Pretry 
Ha11ded, Ear Riııged, Virgin ete. and same were known with their birthplaçes. Epitaphs of midwi
fes are also found in cemeıeries, the one of Emine Kadın, dated 1750 is an example. 

Unlike medicine and midwifery, nursing as a profession for the female was not emphasized until 
the beginning of the twenıieth century, as relatives, mothers, wives, sisters ete. of the sick sponıane
ously acted as nurses. Though, we musı point out that, all through Oııoman history there were male 
nurses, called kayyum. Male nurses were also found in armies.The only excepıion we know of fe
male nurses are the old women called nineler, meaning grandmothers, or analar, meaning mot
hers, who were paid nurses employed at the Palace School hospitals for pages and the harem hospi
ıals. The formal educaıion of female nurses was started as an independent profession at the begin
ning of the century. 

A question we should point to is the male treating the female. Though a female practiıioner was 
preferred to treat the sick female, we know that, especially in case of need for a surgeon, even those 
who were non-Moslems were allawed to treat them. We have miniature paintings in Cerralıiyetü'l 
Haniyye, depicting male physicians treating females stark naked. This fact can also be seen in the 
documenıs of illustrative cases of trials. For example, a document from Afyon dated 1691, is a conı
ract of consent which was signed between the female patiı:nt named Zeynep, suffering from a tumo
ur in her throat and a male surgeon, named Abdurrahman Çelebi, for the operation. W e have several 
other examples of men treating female, some of which are related with the Sultan's wifes and mot-
hers. · 

Finally, a question occurs about the education of female physicians and midwives. There is no 
document showing or implying that women physicians were educated at an instituıion untill922. lt 
will not be wrong to say that women were educated in the master apprenıiceship method, the arı 
usually being ctelivered from mather to daughteror a close female relative. 

The practice of these traditional medical practitioners were started to be regarded as illegal in the 
middle of the 19th century, though it continued for a long time with that of. the health person.nel who 
had a diploma. Even midwifery came to be a problem, as a result of the modem medical educaıion 
startedin Istanbul for the male. The midwives, namely Yentour from Paris and Messani from Aust
ria were invited to teach midwifery at the Medical School orderly in 1841 and 1846 and only midwi
fery, though restricted to childbirth, was to be permitted for those who attended successfully the co
urse of midwifery run at the Medical School. 

In the course of time this process resulted with isolation and withdrawal of women, specially 
Mos i em practilioners, from the field. Male graduates of the Medical School replaced the traditional 
practitioners in the field; though, European and Ottoman non-Moslem women who attended medi
cal, midwifery and dentistry schoolsin Europe utilized.the .tendency to prefer female practitioners to 
men in the treatment of the ferrıale. There were several non-Moslem female physicians educated at 
European schools who udvertised in newspapers that they were practicing medicine at their offi
ccs.American female physicians who applied and asked to be permitted to practice medicine in the 
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Ottoman dominion were al so wellcomed, believing it to be more convenient for the female to be tre
ated by the female . 

. Female sıudems were begun to be admitted to the Turkish Medical School in 1922, almost a cen
tury after its foundation. This admittance was proved to be painful. Though midwifery was always 
rcgarded as a proper profession for the female and nursing was regarded as a natural service for 
the female, contrary to the examples that continued for centuries, as we have noted, medicine as a 
profession was not regarded as a proper employment for the Moslem female during the Iate ninete
enth and early twentieth century. Turkish Icaders of the feminist mavement succeeded ıo win it as a 
riglıt after a long struggle through the mass media against the Schoo~ Faculty. 

The 75th year of the enrollment of female students to the Medical School in Turkey is going to 
be celebrated in 1997. This is in fact the official canfirmation of the female service in the health fi-
eld through the Ottoman rei~n. · 

KEY WORDS: Ottoman medical history, female physician, midwife, nurse, fema~e patient 

Osmanlı döneminde sağlık alanında · Tarihte Türk Kadınının Sağlık 
hizmet veren kadl{l.ların faaliyetleri, rol- Hayatmdaki Yerine Kısa Bir Bakış: 

leri ve toplum içindeki yerleri henüz ye- Türk kadınının sağlıkçı rolünü üst
terince araştırılmış değildir. Hastane lenmesinin çok eski bir geleneği vardır. 
yaptıran saray memubu han_ımların oldu- İslam öncesi Türk kültüründe, kam ya 
ğunu biliyoruz; darüşşifa adı verilen has-

da oyun adı verilen şamanlardan kadın 
tanelerin bir kısmı sultanların eşleri ya olanlar kam katun diye tanınırdı. Kadın 
da arıneleri tarafından vakıf olarak yaptı- karnların en güçlü şamanlar olduğuna 
rılmıştı. Manisa'da Hafsa Sultan'ın inanılırdı. Yakut Türkleri ve Moğollar 
(1539); İ.stanbul'da Haseki Sultan (1550) kadın kama ·udagan adını verirdi. Kır
ve Nurbanu Sultan'ın (1582) kurduğu da-
rüşşifaları örnek olarak verebilirizı. An- gizlarda ise şaman rolündeki kadın bak-

sı-ya bübü denirdi. Müslüman Uygur 
cak, darüşşifa vakfiyeleri ve darüşşifaya baksıları, baksı sanatının ijz.Fatma ile 
tayin ve terfi ile ilgili arşiv belgeleri, da- başlarlığına inaruyordu. Uygurlar gibi 
rüşşifalardaki sağlık mensuplarının er-

Müslüman Türkmenler · de oyun adını 
kek olduğunu ortaya koyuyoi2. Yine eli-
mizdeki arşiv l:Jelgelerinden anlaşıldığı- verdikleri şamanın sanatını Hz.Fat-

ma'dan devraldığını ve böyleçe ·onun 
na göre kadınlar ancak 19'uncu yüzyılda mesleğin piri olduğunu düşündürdü. 
bazı hastanelerde tedavi edilmeye baş- Türk kültürünün erken dönemlerinde 
lanmıştı; ve hastaneye yatırılanlar da, bilgili olma erdemine sahip olan erke
özellikle fakir, ~vsiz, sahipsiz veya sakat ğin yanısıra kadına da bilge adının ve
olanlardı3. Bu ön bilgiler bizi, hem Os- ri1m · ki T .. k t ı ml d k d · esı es ur op u arın a a ının 
manlı saraylarında, hem de saray dışında tkin 1.. .. .. t ·d· 4 . . e ro unun gos ergesı ır . 
tedavı sanatını uygulayan kadınlarm var · 
olması gereğini araştırmaya sevketti. Ça
lışmamız ile, Osmanlı toplumunun çeşit

·li kesimlerinde kadının sağlığa hizmetil!! 
belgelere dayanan örnekleriyle ortaya 
koymayı amaçlıyorum. 

Müslüman olduktan sonra bir yan
dan eski geleneklerini sürdüren Türkler 
diğer yandan İslam örf ve adetlerini ör
nek almaya ve İslam anlayışına uygun 
bir hayatı benimsemeye başlamıştı. İs-
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Manisa'da Haj.1·a Snlum'm vakfelli.~i Daruşşifa(Bh. 
dipnmu 1: Selçuklu ve O.mumlı Dariişifulurı .) 

Haseki Dariişşi/a.rt hiinisi Hiirrem Sulwn (Me/clıior 
Lorc:k: KanKilige Kohberstik Samiing'den yaytttlayan 
N. Taşkıran: Ha.w:ki'nin Kitahı'nm kapa,~t) 

Nurbanu Sııltan'llll'ltkfettiği Toptaşı Atik \la/ide Dariişşifasımn hugiiııkii dımmıu. 
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OSMANLI KADlN HEKiMLER: 

Tabibe, ya da lıekime olarak adiandı
ntaran kadın hekimler daha çok kabile 
olarak ifade edi len ebeden görevi bak ı

mından, zaman zaman ayırt edi lirdi. Bu 
nedenle ebeleri ayrı bir başlık altında ele 
almakla birfıkte, gerektiğinde diğer sınıf
lamalar içinde de ebelerden söz edilecek
tir. 

lam savaşlannda kadıniann yarall askerle
re baktığı ve tedavi ettiğine dair rivayetler 
Türk geleneğine de uygun düşüyor .~e bi
rer örnek teşkil ediyordu. Mesela, Ummü 
Atiyye, Ümeyye binti Kays el- Gıfariyye, 
Küaybe binti Said el-Eslemiyye savaş ala
nında yaralılan tedavi ettiği nakledilen ka
dınlardan bazılarıdır; Beoü Evd kabilesin
den tabibe Zeynep ise ~n ünlülerindendir. 
Bu kadınlar içinde ruhani tedavi yapanlara 
da rastlıyoruz; isminin Leyla olduğu bili- l5'inci yüzyılda Amasya Darüşşifa
nen eş-Şifa binti Abdullah diye anılan ka- sı'nın başhekimlctrinden olan Şerefeddin 
dının rukye yaparak, yani suya o]\uyarak Sabuncuoğlu'nun Cerrahiyetü'l Haniy
hasta tedavi ettiği ve bunun için Hz.Pey- ye'si kabilenin yanı sıra, tabibe tabi~i-

'-. · · ilm k d.·~ nin kullanıldığı en eski örneklerdendır. o-amberin izni oldugu bildır e te ır. 
o Cerrahi müdahale yaparken göste~ilen 

Anadolu'ya yerleştikten sonra da Türk kadınların, bu minyatürlerin yanındaki 
kadını toplum içindeki faaliyetlerini sür- açıklarnalarda tabibe olarak nitelendiril
dürmüş, hatta Anadolu Selçuklulan zama- mesi ilgi çekicidir. Sabuncuoğlu'nun, 
nında Anadolu bacılan "B acıyan-ı Rum" hünsa; ve Jerci bit evi, ya da göti bitevi 
adı altında ahilik teşkilatırun kadınlar ko- doğan çocuğun tedavisini ve fercde olan 
lunu kurmuştu. Anadolu bacıJarının doku- bdslirlar, si8iller ve kızı l sivileelerin 
macılık, askerlik gibi faa liyetlerinin yatu ameliyatını yaparken gösterdiği kadınla
sıra yolcu ve kimsesizlerin misafir edilme- i:a tabibe adını vermesine karşılık metin
si gibi hizmetlerinin olması sağlık alanına lerinde rabibe sözcüğü yer almaz. Mese
da katkılarının olabileceği konusunun la, "ferci bitevi togan kızlarun" tedavisi
araştırılınasını gerektirmektedir 

6
. Selçuk- nin ebe tarafından yapılacağı, "bu ille

lular dönemine ait yeterince~b~i~i_:s~ah~ib~i==--------:--~~-=---~-, 
değiliz; ancak, yaptığunız 

ön çalışmalar kadın sağlık- ıı-:.....;.;;;..,.,.:=~=--,;,----~--;....o;.~~-----ı 
cılar konusunda Osmanlı 
dönemine ait önemli kay
nak bllgiler olduğunu orta
ya koymuştur. 

Ccrmlıiyctii"l Hmıinc"dc. tabibe 
lıı7ıısıı tetla11isi yaparkım 
( Oilıliotlıeqııc Ncllirmcıle. d ((Jil} 
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anılan bir 
kadın hekim 
günde iki 
akçe ile gö
rev yapıyor-

:!5H~"'->:3· ;ı du s_ 

Osmanlı sa
;rayı ile ilgili 
bazı belge-
1ler kadın he

~):..:~~~:~~~~~;~~~~ kimler ko
~.::.:;~..\\. \.;;::,ı~-:----'-'-~'""':."'.,.--~--....~~~~~""":"<~~·~tC..S:::b?'f~! l nusunda gü-

~.....,;;,;,;.,;~--,..,;, ............. ___ !!I!!!!!!!_..........,_!!!!!!!!B"'"""-..,.,;,"""""""""""""""'~~ venilir bilgi 
Cerralı~ı·etii'l-Hcmiyye'de. tabibe. "ferci bitevi dagan sağlamaktadır. Edirne Sarayı (1450) ile 
km "ledal'i ederken (Bihliollıc!que Na/irma/e, ıt,/ 12°) Beyazıt'daki Saray-ı Atik (Eski Saray) ve 

rün ma'rıfetini kilbileden ya'ni mamıdan 
bilmek gerekdür" ifadesiyle belirtilir. 
Sabuncuoğlu, rahimdeki çıbanın yarıl
ması, ters gelen cenin; ölü ceninin çıka
rılması; eşin çıkarılması; ve kapalı maka
dın açılması için cerrahi müdahaleleri 
kabile adı verilen ebeden bekler. Ana 
karnında ölen çocuğun çıkartılmasında 
kullanılan aletiere ait bilgiler de ebenin 
görevi olarak belirtiliyordu. Dolayısıyla, 
ebenin yapması söz konusu olan müda
haleler yalnızca doğum ile ilgili olmayıp, 
kadm hastalıkları ile ilgili bazı cerrahl 
müdahaleler de .<;ından beklenirdi. Sabun
cuoğlu'nun tercü~e ~dip kendi deneyim
lerini de ekiemiş olduğu lO'uncu yüzyılın 
ünlü cerrahı Zehravi'nin kitabında ise sa
dece ebe tabiri kullanılır 7• 

Osmanlılarda kadın hekimin varlığını 
ortaya koyan en eski kaynaklardan olan 
16'ıncı yüzyıla ait bir belgeden öğrendi
ğimize göre, tahta çıkmadan önce sancak 
beyliği sırasında veliaht Süleyman'ın 
hizmetinde olan ve kan hekime· diye 

Topkapı S~ayı'nda harem içinde birer 

Cerralıiyelii'l Hani):ve'de, kabile • "anası karnında iilen 
oğlum" çıkarirken. (Bihliotlu?que Natimıale. v.IJBh) 
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hastahane ve hasta ha
mam ı olduğunu 

biliyoruz9 . Topkapı 
Sarayı harem hastane
si, hamarnı ve mutfağı n:-:-....v-.,~1. 
ise bugüne kadar ge
lebilen tek örnek ya
pıdır. 

Eski Saray'daki 
Hastalar Dairesi, bu
gün Cariyeter Hasta
nesi olarak bilinen ~:2.~~~~~~~~:::_:..:.::::~~~:.L2..-::S.:..2illii 
Topkapı Sarayı harem hastanesinin yapı
mından sonra da '4aliyetine devam et
mişti. Eski Saray'a ait 1798 ve 1799 tarihli 
maaş defterleri, burada bir kadın sağlık 
örgütünün olduğunu ortaya koyuyor. Bu 
belgelere göre her üç ayda bir, has/alar 
ketlu'idasr kadm 10 kuruş; lıaslalar usta-

Cermlıiyetii'l Hani.ıTe'de. kabile. "mm.rı kanımda 
iilen o.~lom" çıkarırkı:11. (Millet Ktp., ı•.l/3ll) 

Si Hanım Ana 52,5 kuruş; hastalar 
ağasrnw cariyesi 7,5 kuruş; hastalar 
keıhadasrnrn cariyesi 7,5 kuruş; hekim 
kadm 7,5 kuruş maaş alıyordu. Harem 
Hastanesi'nin, halk deyimiyle kahyası 

,...-,...,.,,...,...---,---.,......,.--.,----.,.--...,.,..,...,..,.., olan hastalar kethüdasr kadm, hastane-

nin yöneticisi olabilir. Saray kalfalannın 
kıdemlileri hakkında kullanılan usta ta
biri de gösteriyor ki, kadın hekimlerin 
en üsL makarnı Hastalar Ustası Hamm 
Ana idi. Teşkilatın başı olduğunu tah
min ettiğimiz Hastalar Ağası listede yer 
almamakla birlikte, tıpkı hastalar kethü
dasırunki gibi onun da bir cariyesinin ol
ması, yetenekli cariyelerin çırak edilip, 
hekim ya da hastabakıcı olarak yetiştiril
diğini gösteriyor. Cariyeler ka~ar maaş 
alan hekim kadının ise hastalar ustasının 
çırağı olma ihtimalirıin yanı sıra, hasta
lara dışarıdan çağrılan bir hekim de ola
bilir. Bu sağlık ekibinin ne gibi tıbbi 
müdahalelerde bulunduğu hakkında hiç 
bir fikrimiz yoktur. Ancak, hastalar us-

~~~~~~ tası ve hastalar kethiidasmm hasta te

Topkapı Sarayı Harem Hasta/leSiliili hugıi11kii dıırımm. 

davi ve bakımının yanı sıra, harerne alı
nan cariyelerin sağlık muayenesiyle de 
ilgilendiği tahmin ediliyor ıo. 
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çok takdir ediliyor ol
malıydJ ki, 1838 tarihli 
bir En'am-ı Şerlfe'nin 
refetlıi tabibe ıısta 

olarak nitelenen bir ka
dın hekime ithaf edi i-

;":;J~~~~ diğini mukaddimesin
den öğreniyoruz 14

• 

Kadın hekimler gerek-

~~~~fi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tiğinde erkekleri tedavi ~ etme~ üzere de saraya 
çağrıİabiliyordu. Me
sela, I.Abdülharnid 'i 
kadın hekimler de te-

isıanbuf'ım[etlıiııden J'Onru Futılı wrafmdan yaplinlan Eski Saray: Sı!my-ı Atik-i 
Mun11ir~(S.Unver: Fatih'in Dt!jtt!ri,/.vı. Bıiyilkşelıir Belediyesi Kı71tiirlşlerl Daire 
B aşk. Yay. 1996. 34iillcı7 n: sim. ) 

Saray kadınlanrun veya su ltan çocuk
l arının saraydaki sağlık görevlilerince te
davisi sonuç vermediğinde, saray dışın
dan sağlık mensupları çağnlırdı 11

• Topka
pı Sarayı'nda kayıtlı, l7'inci yüzyılın orta
larına ait iki belge, bir lu!kime kadının, 
"Üsküdar'do Kepeci mahallesinde saki
ne, raşradan gelme hekime lıatım " diye 
tanındığını ve Eski Saray'dakj Hastalar 
Dairesi'nde bulunan Farniyaz Kalfa, 
U.lezar Kalfa ve Nazenin Kalfa adındaki 
üç kadın hastayı tedavi etmek üzere He
kimbaşı Cemalzade Mehmet Efendi tara
fından çağrıldığım gösteriyor 12• 

18 'inci yüzyılın sonlannda İsveçli elçi 
d'Ohsson da, Türkiye'nin gelenek ve göre
n~lderin! anlatarı kitabında, "Bir hastalık 
halinde harem mensuplanrun çoğu hekim 
gibi kadmlara başvurur. Bunların bilgile
ri az, fakat tecrübeleri çoktur. Bu bakun
dan özellikle kadın hastaJı.kJanyla alakalı 
hususlarda başarılı olurlar. Sarayda olsun, 
başka yerlerde olsun, doğumları yaptıran
lar da bunlardır. Zaten bu başlı başına bir 
meslektir ve bu mesleği icra edenler ebe 
kadın diye anılır" demektedir13. 

Hekim kadınlardan bazıları o kadar 

davi etmişti. Bir diğer örnek ise, 19'uncu 
yüzyıl başlarında sarayda görevli he
kimlerin halife Abdülmecid'i tedavideki 

B1111111 htıji,lama şı:kliylt! lwsıa a/d11,iilllllt lıelirtl!ll 
kadmlııwa (f11pkapı Sarayı Kpt. Oa.I'IIW :/085. 
Resim (193) " lt'f8") 
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başarısızlığı sonucu Meryem Kadın 
adında bir tedavicinin saraya davet edil
diğinin anlatılmasıdır. Abdülmecid'i ba
şarıyla tedavi eden bu kadın hekime ay
lık maaş bağlanmış ve harerne serbest gi
riş izni sağtannuşt ı 15• 

Sarayda kadın hekimlerin görevlendi
rilmesi 19'uncu yüzyılın ikinci yarısında 
devam etti. 1872'de Yıldız Sarayı'nda gö
rev yaparı on Müslüman hekimden biri 
rabibe Giilbeyaz Haw;ı adı verilen bir 
kadın hekim olup aylık maaşı 200 

olup, herkezce tarıınırdı. Abdülaziz Bey, 
"her ihtimale karşı sarayda bir hekim ha
nımın bulundurulduğunu; oturmaları 

için saraydan ev ve tayınlarının verildi
ğini; senelik maaş ve bayrarnhkları" ol
duğunu bildiriyor. Hekim hanımlar sa
ray dışından çağıranlara da gider ve has
ta evindeki odalardan birine keçeden ça
dır, yani bir ~eşit oba kurardı17 • 

19'uncu yüzytl karantina uygulamala
n belli bir alarıda uzmanıaşmayı göste
ren yeni bir kadın hekim sınıfını ortaya 

~~rrrrrw.--~~~~~~~~~~~~~~~~çıkardı. Karantina 
teşkilatında yedi mütetabbi
bin yanı sıra, dört miitetab
bibenin, yani usta kadın 

hekimlerin görevlendirilme
si kararlaştınlnuştı. Kuleli 
Tahaffuzhane-si'nin 1842 
yılı kadrosunda üç m01·ri 
tabibe ve maaşları yer alır; 
buna göre, morti tabibeler

~~~1 den birine 200, diğer ikisine 
250'şer kuruş verildiği 

li..:~~~~.J~.;;.~~;;.~~~g~~~~~~ anlaşılıyor18 . Öliiniin Jıeki
Tttlıilu: Gt7/beyaz Httllltt'ttll !lrireı· yapiiğı Yıldız Sarayı eczanesi 1'1! 

hasta nı11ayene tıdalammı .r:ıittfimıizdeki dttnımıı. (Bkz. dip11o111, 15) 
mi anlamında, morri rabibe 
adı verilen bu kadın hekimler 

akçeydi 16• 

Kadın tedavicileri sarayda görevlen
dirme ve gerektiğinde saray dışından ça
ğırma geleneği Osmanlı'nın son yıllanna 
kadar devam etmiş olmalıydı ki, Umur-u 
Mülkiyye nazırı Pertevpaşazade Ahmed 
Cemaleddin Rey'in oğlu Abdülaziz 
Bey'in (1850-1918) Osmanlı Adet Mera
sim ve Tabirleri adıyla kitap olarak ya
yınlanan notlannda, hekim hamm/arın 
sarayda görevlendirildiği belirtilir. Ocak 
tabir olunan bu aile mesleğinde bilgi ve 
beceri anneden kız çocuğa geçerdi. İlaç 
hazırlayan ve frengi tedavisi ile şöhret 
yapmış olan hekim hanımlar sayıca az 

belki de ölüm sonrası (post mortem) in
celemeler yapmak ve ölen kadınların 
ölüm nedenlerini araştırmak üzere ka
rantinalarda görevlendirilirdi. 

Medeniyet tarihimize ışık t~:~tan me
zar taşları, konumuza da katkıda bulun
maktadır. İstanbul Küçük Ayasofya Ca
mii haziresinde bulunan 1802 tarihli bjr 
mezar taşında iki kez yer alan 1abib ka
dın uadesi bu taşın bir kadın hekime ait 
olduğunu gösterir. Usta bir battat elin
den çıkmış olan taş zamanının hatırı sa
yılır bir tabib kadınına ait olması gere
kir. Adının Rabia, ya da Zehra veya her 
ikisi birden olabileceğini düşündüğümüz 
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14'üncü yüzyılda Afyon'da kendi adı ile 
arnlan ve akıl hastalannın tedavi yurdu 
olan Karacaahmet'dir. 2° Karacaahmet'in 
kız torunları kadın akıl hastalarını tedavi 
etmekte ün kazanmıştı. Bu gelenek 
20'inci yüzyılda da devam etti. 

Halk tıbbını uygulayan tedavicilerin 
en ünlü leri İngiliz elçisinin eşi Lady 
Montagu'nun Edirne'den İngiltere'deki 
arkadaşına 1717'de yolladığı rnekrubunda 
anlattığı çiçek hastalığına karşı aşı yapan 
kadıniard ır: 

"Birçok ilıtiyar kadln vard1r ki lıer 
sonbalıann Ey/ii/ aymda, su:ak/ar lıafif
lediği zaman, bu uygulamayi yapmay1 
kendilerine iş edin,nıişlerdir. Ahali birbi
rine haber yollayarak aileden birisinin 
çiçek aş1sı isteyip istemediğini sordurur. 
Bunlann on beş, on alttSI bir yere geldi 

. mi, ihtiyar kadm, içerisi en iyi çiçek ce-
- . . ........._......__ ralıati dolu bir ceviz kabuğu ile gelir ve 

Kııçfik Aya.rofya lıazıresmde hıılıınun tabib kadın nıezortap. . / . d . . -. 
sıze ıangı amarımzı açt1rmayı ıstedıgı-

bu tabib kadın, aynı adı taşıyan İslam nizi sorar. Sonra derhal gösterdiğiniz 
dünyasının iki önemli şahsiyetine de ben- yeri büyük bir iğne ile, size çizikten faz
zetiliyor. Taşın anlamlı dizelerinden, la hiçbir acı vermeden açar ve damarın 
"Bulmayıp derdine derman tabib kadın içine iğnenin başımn alacaği kadar im 
alı!"rrusraı, tedavi sanatıyla uğraşanların zehirden koyar ve sonra içi boş bir par
ecele yenik düşmesindeki buruk acıyı ça kabuk ile yarayı bağlar". 

vurguJuyor
19

• Doktor Rıfat Osman. çiçek aşısı ya-

· HAST A!-IK ADI VEYA TEDAvi 
YÖNTEMİ 1LE ANILAN KADlN
LAR: 

Genellikle tek bir hastalığı ya da ben
zer hastalıkları gelenekci bir yöntemle, 
çok kere bir çeşit tören eşliğinde tedavi 
eden; ve bir kısım bir ocağa bağlı olan 
kadın tedavieller halk tıbbını uyguluyor 
ve yaptıklan tedaviyi tanımlayan özel bir 
ad ile anılıyordu. Bu tür geleneksel ampi
rik tedaviterin en eski örneklerinden biri 

pan kadınların, aşıcı lıatun, aştct kadm, 
çiçekçi lıamm gibi isimlerle anıldığını 
anlatır. Devlet Salnamelerinde aşıcı ka
dınlar ile yeniden karşılaşıyoruz; meseHi, 
Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane memurların
dan olup muayenehaneye devam edenle
re ait 1899- 1901 listelerinden kadın aşt 
memurlannın Sadberk ve Sabiha ha
nımlar olduğunu öğreniyoruz; ancak on
ların uyguladığı çiçek aşısı artık Jen
ner'in buluşu olarak kabul edilir 21 • 

Yapımı fetih yıllarına indirilen, Ha
seki Hastanesi karşısındaki Keyci Hatun 
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Camiinin banisi Keyci Harun ise, key ile 
dağiayarak tedavi yapan bir halk hekimi 
olmalıydı22 . 

19'uncu yüzyılın ortalarında diplomasız 
ve çalışma ruhsalı olmadan yaygın bir şe
kilde geleneksel ampirik tedavi yapanlar 
arasında kadınlar önemli bir yer tutuyordu. 
G. Naranzi, çok ilgisini çeken ve toplumda 
önemli bir yeri olan İstanbul'un geleneksel 
kadin tedavicilerinden biİ kısmını, Nisan 
1857 tarihli Gazette Medical D'orient'te ta
mtır. Naranzi'ye göre bu kadınlar, herkesee 
bilinen ve önemli hasta kitlesine sahip 

1jirk ıısttlıi çiçek oıısını tOIII!On Uıdy Mof!tagtt (Bkz. S. 
U.m:.er: Tıirl..iye'dt Çiçtk Aıısı ı•t Tarilıi.lst. 1948, 
~I.U.Ttp Tarihi Enst. NoJ8•. Atsc:ıılop~ mtcnıuost 1925 
kolltksiyonımdon naldtn. Rt!sinıltr rt! /ıahlor. s. V 

olan; hastaya zarar verilse bile hastası 
eksilmeyen, keseleri alıınla dolup taşan 
k.imselerdi. Bunlardan, gelincik hastalı
ğını tedavi eden kadınlar çoğunluktaydı . 
Gelincik hastalan san benizü, kansız, za
yıf, el ve ayakları ödemü olurdu. Gelirı
cik hastasını, hastalık belirtilerini ve ev
relerini tanıy"an, tedavisi(ıi bilen kadınlar 
kendilerine başvuranlara içi sıvı ilaç dolu 
kaplar verirdi. Naranzi, sınıru kendine 
sakladığı bir tozu 250 kuruşa (50 frank) 
satarak gelincik hastalarını tedavi eden 
bir kadından da ~öz eder. Bir diğer ünlü 
kadın sağlıkcı sınıfı da akrwı tedavisi 
yapaİılardı. Çocuklarda kasılmalara ne
den olan akrun adlı hastalığın tedavisin
de çok ünlü olan kadınlar vardı. Halk, 
hekimlerin bu konuda bilgisiz olduğunu 
düşünür ve hekim çaresiz kaldığında ak
run tedavisi ile ünlü kadınlar çağrılırdı. 

Bu kadınlar, tedavi amacıyla belkemiği 
üzerine çok sayıda çizikler atar ve üstüne 
özel bir toz ekerdi. Büyük üne sahip olan 
diğer bir sağlıkcı kadın sınıfı da, ağızda 
yara ve aftlar ile ortaya çıkan kw·bağa
ctk hastalığım başarı ile tedavi ederdi. 
Kadın kelılıaller, yani göz hastalıklarını 
tedavi edenler de vardı ; bakırlı merhem
ler, göz damlaları, toz iHlçlar hazırlar; 
iHiç ile tedavinin yanı sıra göz ameliyat
ları da yapardı23 . 

Bu konudaki en geniş bilgiyi, Abdü
laziz Bey'in Osmanlı Adet, Merasim ve 
Tabirleri adlı kitabından ediniyoruz. İs
tanbul'da geleneksel tedavilerle uğraşan 
kadınların birkaç sınıfa ayrıldığım söyle
yen Abdiliaziz Bey, çocuklardaki karın 
şişliğini ve ishali tedavi edenlere ku·bacı 
kadmlar dendiğini ve bunların İstan
bill'da Aksaray ile Bozdoğan Kemeri ci
varında bulunduğunu söylüyor. Kırbacı 
kadınlar, kül, kemik ya da kemikte üre-
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sını vb. tedavi etmeye çalışırdı. Nazar 
deadiaine inanılan bu gibi hastalara kur-

b b 

şun dökenler yaşlı kadınlardı. Daha çok 
kuduz tedavisiyle uğraşan parptctlar ile 
muska yazıp, cin çağıran kanşmtş fcttıile
re de iyileşme ümidiyle başvurulurdu. 

~ • d •?4 Karıştk kodttıların çogu zencıy ı- . . 

miş kurtcuklar vb. ile dua ve bazı mistik 
uygulamalar eşliğinde tedavi ederdi. Bir 
diğer geleneksel kadın tedavici sınıfı da, 
kaşıntılı ve kabuklu bir çeşit egzama 
olan ve genellikle çocukların yanakların
da görülen ve alaz denilen hastalığı te
davi eden alazet kadmfat·dt . Çocuklar 
gün doğumundan önce alaıcı kadınlara 
götürülür, ya da alaıcılar hastanın evine 
çağrılır; çakmaktaşı ve pamuk tedarik İLAÇ HAZIRLAY AN VE SA TAN 
edilirdi. Çocuğun yüzüne sürülen küllü KADlNLAR: 

suyun yaru sıra, yine dua ve mistik uygu- ilaç hazırlayan ve sa~an kadınlar bir 
lamalar, tedaviye eşük ederdi. Bir diğer başka grup olarak sınıflanabilir. Gerek 
sınıf ise kelci kadmlardı. Başlangıçta Evliya Çelebi Seyahatnamesinde, gerekse 
bunlar daha çok Yahudi olmakla birlikte, Alıdülaziz Bey'in kitabında, tıp bitkilerin
sonraları İstanbul'un çeşitli bölgelerinde den ve hayvan maddelerinden geleneksel 
bu sanatı Müslüman kadınlar da uygula- terkipler haztrlayan kadınlarİn varlığın
maya başlamıştı. Bunların bir çoğu aynı dan söz edilir. Evliya Çelebi, "kocaman 
zamanda ebelik yapıyordu. Yalnız kel te- bir at üzerinde kiip kadar bakır kazanlar 
davisi ile uğraşan kelci kadınlar da bulu- içre giilab (giil suyu) satan Edirne/i /ıa
nurdu. Abdülaziz Bey, bu hastalığı, baş- tunlan" ecza haztrlayan esnaf arasında 
da görülen, daima kanayan ve sulanan, sayar25. Abdülaziz Bey'in naklettiğine 
kalın bir kabuk oluşturan, kaşıntılı ve göre, çingene kodttı/ann kırlardan, bakla 
usandırıcı bir tür egzama olarak tarif tarlalarından topladığı kokulu çiçek ve 
eder. Tedavi yöntemi çok acı verici ol- tıbbi bitkilerden halk, hele kadınlar bü
makla birlikte genellikle yararlıydı. Te- yük özenle bahar mevsimi ilaçlarını ya
davi işlemi uzundu; birkaç gün süreyle pardı. Abdiliaziz Bey, "her yönüyle he
başa bir kil sürdükten sonra, zift, çam sa- kimlikle ilişkileri vardır inanctyla ebe
kızı, yağmumu ve havacıva denilen ila- lerden hastalar için i/aç soruldıtğllllıt ve 
cın katılmasıyla yapılan bir terkip ile baş onlam1 da bilmediklerini itiraf edecek 
sıvanır ve onbeş dakika kadar sonra çı- yerde iliiç tarifine giriştikleriili ve za
ka.nlıp alıntrdı.:. Kabuklar dökülüp baş man/a halk wcıstnda kocakarı iliiçiarı 
iyilcşene kadar çeşitli işlemler yapılırdı. ile yaptiatı bir tababerin ortaya çıktiğım; 
Birşeyden korkan kadın ya da çocuğu te- ancak ebelerin tertip/edikieri ilaçların 
davi eden kadınlara ise korku damarına zararlt ve zehir/i maddelerden değil, za
basıcı/ar denmekte idi; korku damarının ren bilinen bitkilerden elde edildiğini" 
kasık bölgesinde olduğuna ioarulırdı; bildirir. Hayvan maddelerinden ilaç ya
hepsi yaşlı olan bu kadınlar korku dama- pan kadınlar da vardı ve bunlara hazırla
rını ve ona nasıl basılacağını bitirdi. dıklan ilacın kaynağını çağrıştıran adlar 
Kurşun dökiicii/er ise, çocukların nöbet, verilmişti. Mesela, kaplumbağa kanından 
uykusuzluk ve uykuda sıçramasını; yaşlı ilaç hazırlayanlar tosbağact kadm olarak 
kadınların başağrısı, bulantı ve iç sıkıntı- tanıntrdı. Bu ilaçların çoğu hastalıklara 
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karşı koruyucu olarak ilkbahar aylannda 
kullanılmak üzere hazırlanırdı. Yine Ab
dülaziz Bey'e göre, /ıa/1/mlarm çoğu, 
zeytinyağına kattıkları bazı maddeleri, 
sirke içine attıkları gül yapraklarını şişe 
içine koyar ve evin güneş gören pencere
si dışına asardı. Papatya, pelin, ıhlamur, 
hatmi çiçeği, turunç kabuğu, nar kabuğu, 
mazı, çörek otu, zencefıl, anason, üzerlik 
gibi bitkiler her evde bulundurulur ve 
hastatanan olduğunda il~ç tertip etmek 
üzere mahallenin ihtiyar lıanunlamıa 
başvurulurdu26• 

EBELİK: 

Çeşitli toplumlarda olduğu gibi, Os
manlılar'da da kadının ebe görevini üstlen
mesinin bir gelenek olduğunu görüyoruz. 
Ebelik sanatı çok kere anneden kız çocuğa 
ya da yakın bir kadın ak.rabaya usta-çırak 
yöntemi ile aktarılan bir aile mesleği ola
rak yürütülürrlu 27. 

Sarayda görevli maaştı ebelerin yanısı
ra zaman zaman saraya çağrılanlar da 
varru28 . Sarayda görevlendirilen ebelerin 
birinci ve ikinci ebe, olarak tayinlerini gös
teren arşiv belgeleri bulunrnak.tadı?9. Sa
ray ebesinin asıl görevi doğum yaptırmak 
olmakla birlikte, harerne alınan kadınların 
bazen ebeler tarafından muayene edildiği 
kaydediliyor3°. 

· Saray ve konaklarda hizmet veren ebe
ler zengin bir hayat sürerdi. Birebenin ter
cih edilmesi ve ün kazanması için doğumu 
yaptınDadaki becerisi kadar temizliği ve 

Bir kmıaJ.. ya dtt samyda doğ11m saluıı:si. Gebe kadın do
.~ımı iskt:mlcsiudc ulllrııyor. ArJ.usı drimik olun t:he. başla 
gelen ~·tiCII,~/1 tiriii u/mıdtm alıyor. Akan kan ı·c sıı için 
bit lı:~c11 ko11nı11ş. Sn/daki lıummm di11dc lnllltsa şt:rbeti 
ı·e ünde çocuğ11n beşiği .r:ürfiliiyor.(Endcrwıi H.Faııl: 
Zcnu/1/lamc. ist.ÜIIi. Ktp. No. T.Y. 5502. ı•. /42u) Topkapı Stmıyıllrkimbuşı Otlasmd11 tcşlıir edilc11 

sedef kcıkm11/ı doiıını sa11dalyı:si 
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Yaşlı Jıulk ebesi ı:ec:e doğumu fliderkt:ll he_kçi de ebe is
kı:mh:.ı·ini omu:ımdu taşıyor. ( B.Ömı:r (Akli/m): Dogıım 
Tarilıi. s.4/) 

iyi ahlakı da aranan özelliklerdi. Bazen 
ebelerin müdahaleleri başarısızlıkla so
nuçlanabiliyordu. Nitekim, Evliya Çele
bi'nin naklettiğine göre, 1659'de IV.Mu

para cezası verilmişti 32. Buna karşılık, sa
ray içinde ve dışında görev yapan başarılı 
ebeler her devirde rağbet gördü ve ödüllen
dirildi. Mesela, 1891 'de Haseki N isa Hasta
nesi'nde görevli kabile Zeliha Hanım, keh
hal, eczacı ve tımarcılada birlikte iftihar 
madalyalarıyla; 1894'de kabile Tevhid~ ha
rum ile sütnine Hanife'nin uygun şekilde 
taltif edilmeleri için ferman çıkrmştı33. 

Ebenin esas görevi doğum yaptırmak ol
makla birlikte, zaman zaman kızlık muaye
nesiyle de ilgilerıirdi34. Hatta, her ne kadar 
sıkı bir şekilde yasaklanmış ise de, çocuk 
düşürmekle meşgul olan ebeler de vardı. 
Özellikle l9'uncu yü~yılda ıskat-ı cenin ile 
suçlanan, yani ana karnındaki çocuğu düşü
ren ebelerden şikayet edilen ru:şiv belgeleri 
dikkat çekicidir35. Saray'da da, özellikle 
şebzadelerin cariyeden olma çocuklarının 
düşürtüldüğü bazı kaynaklarda iddia edili
yor. Mesela, Sultan Reşad devri haremini 
anlatanİzzet Ziya'nın neşeedilmemiş sözle
rini nakleden Ali S ey di Bey, sarayda çocuk 
düşürtmenin bir adet olduğunu, hatta Sul
tan Reşad'ın buna izin bile verdiğini 
yazıyo~6. 

rat'ıo kızı Kaya Sultan, 
Fatma Sultan'ı doğurur
ken, ~belerin zorlamalan 
sonu e u rabroL delinerek 
ölmüştü31 • Ebelerifı· cle ce
zai sorumluluğu vardı. 

Mesela 1765'de, alışılını
şın aksine bebeğin göbe
ğini ikinci kere kesmesi 
sonucu yaranın kanama
sıyla bebeğin ölümüne 
neden olan Kasımpaşa'lı 
ebelerden Ali kızı Sali
ha'ya diyet karşılığında 

Bo.~uk doğan çocuğu diri/tmeye çalışall che {B.Önrer (Akalm): Doğum Tarilıi. s. 43) 
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Abdülaziz Bey'e göre üç sınıf ebe 
vardı; saraya hizmet eden saray-1 lıü
mayun ebesi, üst tabakanın ebesine ki
bar ehesi, ve halkın hizmetinde olana 
ôlıôd-i nôs (avtim) ebesi denirdi. Saray 
ebesi, saraydan maaş, erzak, Ramazan 
harcamaları, bayram ikrarniyeleri alırdı; 
konağında uşakları, cariyeleri olur; zen
gin bir hayat sürer, saygı görürdü. Kibar 
ebelerin de konakları ve hizmetkarları 
vardı; kibar ailelerine çağrılan, güngör
müş, temiz ve zarif iiTSanlardı. 19'uncu 
yüzyılın ürıJü ebelerinden bir kısmı Gü
müş Çak11i Ebe, Eli Güzel Ebe, Salla
baş Ebe, Çamal1 Ebe, Klipeli Ebe, Fu
ÇIII Ebe, K1z Ehe, gibi lakaplar ile am
lırdı; baztlan ise--Şehremin/i Hacı Ebe, 
Ladinli Ebe gibi, · geldiği semt ya da 
merrıleket adıyla tarururdı 37• 

1842'de Mekteb-i Tıbbiyye'de ebelik 
kurslannın açılması, geleneksel tarzda 
ebeliğin giderek ortadan kalkmasının da 
başlangıcı oldu. 184l'de Paris'ten gelen 
ebe Madam Yentura ve Avusturya'dan 
gelen Madam Messanti ebelik eğitimine 
önemli katkıda bulundu. Ebelik eğitimi
ne katılan ilk 36 ebeden lO'u Müslüman
dı. Çeşitli tarihlerde askeri ve sivil Mek
teb-i Tıbbiye muayenehane ve nöbet 
mahallerinde hasta muayene ve tedavi 

Ebe Emille Kudm'm 1750 turi/ıli mcım·tuşı (Bkz. dip11m11, 39) 

eden ebe madamlar Robers, Pizipio, Mari
ça, Monie ile kabile Lebibe ve Hafıze Ha
tunlardan sonra çok sayıda Türk ebenin 
görev yaptığlOJ çeşitli kaynaklardan, özel
likle salnamelerden öğreniyoruz 38. Ebeler 
Mekteb-i Tıbbiye polikliniklerinde görev
lendirilmenin yanı sıra, devlet memurluk-

17'"3~s~a~~:5~~~;;::==:::::::;;a;:;;;;::~::;;;::;~;:;:;;:;;;ı larma da atandılar. Mesela, 
1863'de, Nefise ve Fatma Ha
nımların et tayınlerının maaj,a 
tahvil kaydı dikkat çekiyor 9. 
ilerki yıllarda, gureba hastane
lerinin yanı sıra, belediyelerde, 
tabib, eczacı vb.nın yanı sıra 
ebenin de memur kadrosunda 
yer aldığlOJ görüyoruz; mesela, 
1 903'de Makedonya'da Gevge
li kazası belediye ebeliğine, tıp 
mektebi mezunu Eda Hamm 
dört yüz kuruş aylık ile atan

ı=:=:::::=::::=-~~:..:!.:..~~::::::::::=:::::::::::::~~~~:::.:::.J mıştı. ı 906'da, Selanik beledi-
Cımıhllriyet daMmi11e ait sm ı Arap /ıurfli ı! be diplonıalamıdun yesinde görev li dört e be ve diptomalı 
(Cerrahpaşa Tıp Fak .. Tıp Tarihi mıi:tsilldt! teılıirdedir). bağımsız bir e be vardı. 1322 Afyon 
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Salnamesi 1905-6 yıllarında belediye daire- r-~--------:---:---~.., 
sinde görevli kabilenin adının Hayriye Ha
Ilim olduğunu bildiriyor 40. 

Mezar taşlan etielik tarihine de ışık tuta
bilmektedir; ancak bulabildiğiıniz tek örnek 
Emille Kadm'a ait, 1750 tarihli , boynu bü-
kük bir mezar taşı41 . ı;:;ç:ı~~t~~ 

KADIN HASTABAKICILAR: 

Kadın hemşire eğitiminin öncüsü doktor 
Besim Ömer Paşa'nın (1862- 1940) yazdıkla
rından öğrendiğimize göre eşler, anneler, 
kızkardeşler ve kadın akrabalar hastabakıcı
lık görevini üstlenmiş olduğundan, 19. yüz
yılın sonları hatta 20 'inci yüzyıl başlarına 

"Ci/ımı !.'lll'aşmdu grimilili ı·e fedt!kfır hemşireler gmhu: 
lıı:psi asil ııı: .vaydt ai/ı: /ıammlcmt' tliyı: urkasmdtt açtk
lcmıa.w olcmlm[fl/n,~rctji res.mm Gii=iu Durcm, S. Ün
ı·er'ı: lıediyı: r:tmiş. (FmoirafCerralıpaşa Tlfı Torilıi 
11.8.0. arşiviudetlir.) 

kadar hastabakıcılık ayrı bir meslek 
,.,------,.-=-.,.,...,.--=----.....,--.,.,..,.~---,~--=::-::o::"'!"r:-----:-:--ı o larak değerlendiril

Mtstr tlilôl-i Alımeri Bı:ylerheyi HCISfttlumesi lıeyet·i sılılıiyesi. 
(Osmurılt Hi/61-i Alınıt!r CemZ\'ı:ti 1329-1331 Sulnônıl!si. s. 182) 

Dr. Kulımwv Haswlıaur:si lıel't!l·i sılılıil'esi ı·e nwcrulıitı. 
(H. Alımer Saluiimesi. a.J{.t:. ~. 2,'/8) · 

memiş ve kurumlaş
mamıştı 42. Fakat, bü
tün Osmanlı tarihi bo
yunca kayyum adı ve
rilen erkek hastabaki
cıların darüşşifalarda 
görevlendirildiğini bi
liyoruz. Kayyum'lardan 
beklenen ahlak nitelik
lerini hastane vakfİye
lerinde aynnrılarıyla 
bulmaktayız43. Orduda 

da erkek hastabakıcılar hizmet veri
yordu 44. Enderun ve harem has
tanelerinde ise nineler ya da 
analar adıyla görev yapan ve 
bazı tıp tarihçilerinin hastabakıcı 
olarak nitelediği yaşlı kadınların 
faaliyeti hakkında bir bilgimiz 
yok. 1 300 tarihli Düstur'da yer 
alan sağlık memurlarıyla ilgili 
maddelerden anlaşıldığına göre. 
1884-85 yıllarında hastabakıcılık 
nigôlı-bôn-ı /ıastegôn_ scm'atı 

olarak ifade ediliyordu4:ı. 

1891 yılına ait bir belgede Haseki 
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FmoiJrafm sol alt küşesinde. "Hi/til-i Ahmer lıemşire/e.ri Besinı" 
Ömer Paşa ile Be_ro.~lu Ril{il-i Almıa Hastanesi nde" kaydı dii· 
şiilmiiş; sağ alt k</ şeye ise 3/ Ekim 1915 tarihi konmuş. Fotoğ
rafınailmda resimde lmlıaıanlarm imzalan yer alıyor. (Bu fo· 

itibaren bazı hastanelere kadın has
taların alınınasıyla birlikte kadm 
hizmetçi, ya da inôs !ıade me olarak 
çalıştırılan kadınlar temizlik ve ye
mek işlerinden sorumluydu. Kadın 
hademe hasta bakımıyla ilgilense 
de, sağlık bilgi ve eğitiminden yok
sundu. İlk hastabakıcılık eğitimi 
ebelere verilmeye başlandı. 1889'da 
ebe eğitimini üstlenen Besim Ömer 
Paşa, hastapakıcılığın ebeler için 
önemini diKkate almış ve öğretimin 
birinci yılını hastabakıcılığa ayır
mıştı. Bu yıllar hastabakıcılığın ku
rumlaşmasının başlangıcı oldu. Ka-

to,~raf isı. Tıp Fak. A.B.D. mii:esinde teşlıirdi!dir.) ~~;;;::;:;::;::;;;-ET.~5~~~~~*~0:z?r~~;;:ı 

Nisa Hastanesi'nde pansumancı kadın

lardan tmıarct-1 evvel Hatice ve sam 
Ayşe Hanım'ın, ebe Züleyha Hanım 
ile birlikte, iftihar madalyasıyla talti1 
edilmiş olması gibi örnekler Türk ka
dınının hastabakıcı olarak hastanede 
çalışma tarihini l9'uncu yüzyılın ikinci 
yarısına götürmektedir46. 

19 uncu yüzyılın ikinci yarısından 

"flamidiye Etfal flastahane-i Aliyyesinde nıiistalıdem Alman
yalı şvr:sterler." (Bkz. Hamidiye Et/tti Hastahane-i Alisinin 
i.waıisıik Risale-i Tıbbiyye.ı'i. Üçiincii sene, 13201 13181 
19 A,~usws /902 s. 22-23 arasuıda yer alanfmoğraf). 

/9 A,~11stos /3201/904'de Selfmik Hamidiye Hastane 
sinin açılışmda Bolıen'm çektiii lıaswhakıcı ve 
lıadenıegCin kul/amw aitfow.~raf. (i.Ü.Ktp. Alhiim 
No. 90549-2, Resim No: /5) 

dırga'da ebelere verilen hastabakıcılık 
· derslerini Kenan Tevfik ve Refik 

Münir kitap haline getirdi. Nihayet, 
doktor İsmail Derviş Paşa'nın 1900 
tarihli yazısından öğrendiğinüze gö- o/ 
re, Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'de 
ebeler sınıfına, hastabakımı için gere
ken teorik ve uygulamalı tıp dersleri
nin yanı sıra, hasta bak17Ja usulü der
sinin konmasıyla, bu tarihten itibaren 
ebeler gard ma/ad şehadetnômesine, 
yani hastabakıcı diplamasına da sahip 
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olacak ve böylece ger~ktiğinde kendilerin
den hastabakıcı olarak yararlanılabilecekti 
47 

Hemşireliğe bir bakuna örnek olanlar 
dış ülkelerden gelen yabancı hastabakıcı
lardı. 1897 Türk Yunan Savaşında Alman
ya'dan getirtilen ve İstanbul'da mecruhin 
baştanelerinde istihdam edilen hemşire 
rahibefer; Berlin'den gelen ve Hamidiye 
Etfal Hastanesinde 1900'de istihdam olu
nan AnnaVabel ve Paulande gibi hemşi
reler; aynı hastanede görevli o'lup liyakat 
madalyası. alan Elise Wegener (1899) ile 
"altun liyakat madalyas1 ilısan buyrulan" 
Bina Monica ve Louise" (1905) gibi has
tabakıcı şvesterler; Rieder Paşa'nın 1903 
tarihlerinde Almanya'dan Gülhane'ye ge
tirdiği hem_şireler; Balkan Savaşından kısa 
süre önce Usküp'te kurulan Hilal-i Ahmer 
hastanesinde gönüllü hastabakıcılık göre
vini üstlenen Fransız ve Alman hanımlar; 
Kadırga Seririyat-ı VeHidiyesi'nde hasta
bakıcılık yapan Türkistanlı ve diğer ya
banc~ hanımlar Türk kadınının hastabakıcı 
rolünü benimsernesinde etkili olmuştu48. 
Her ne kadar Florance Nightingale Kırım 
Savaşı sırasında İstanbul'da hemşirelik 

hanede nazari ve uygulamalı hastabakıcılık 
eğitimi gören hanımlar.a verilen 
şehadetnfuneler ise hastabakıcılığın ·eğitim 
gerektiren bir meslek olarak kabullenilme
sinin en önemU göstergesiydi. Balkan ve 
I.Dünya Savaşlan yaralı askerlerin tedavi
sillde eğitim görmüş kadın hastabakı~ılara 
olan büyük ihtiyacı ortaya koymuş ve bir 
kadın mesleği olarak uygulamalı ve nazari 
gönüllü hastabakıcı eğitiminin Hilal-i Ah
mer Cemiyeti Merkezinde başlatılmasında 
önemli rol oynamıştı49. · 

ERKEKLEJÜN KADlNLARI 
TEDAVi ETMESi: 

Osmanlı tarihinde tedavi sanatını uygu
layan kadınların olması, kadınları daima 
kadınlar tedavi ediyordu anlamına gelmi
yordu. Her ne kadar hasta kadını kadın 
sağlıkemın tedavisi tercih ediliyorduysa 
da, blliyor.uz ki gerektiğinde zaruretler 
günahlan niühalı k!lar görüşüne dayanıili 
ve özellikle kadın hekim bulunmaz ve has
talık tehlikeli veya hasta sancılı ise, erkek 
hekimirı, hatta Müslüman olmayan erkek 

yaptıysa da, Osmanlı toplu- ~~::.M~~)ty~~~~~~~-===--:==g.-:iS"5~;::;] 
munu etkilememişti. Floian-
ce Nightingale, kadın hasta
bakıcı eğitiminin öncüsü 
doktor Besim Ömer Pa
şa'~ onu örnek gösterme
siyle ancak çok~onraları ta-
nınacaktı. ·· 

Hastabakıcılığın eğitim 
gerektiren ayrı bir meslek 
olduğu anlayışının benim
senmesinde doktor Besim 
Ömer Paşa'nın büyük gayre
ti olmuştu. Hastabakıcı 

mektebi kurma girişimleri t.Q:;,·;L:f._,__' _"""'-'.:..:.;..;.'"'"""=-"-"-:=..=-=..t::.::.='-" 
sürerken, Kadırga Serifiyat-ı Cerralıiyetii'I-Haniyye'de. "rıılıim 11//11'//Z/11111" erkek hekim /ar(l[llldmıtedavisi
Veladiyesi'nde açılan ders- ni gtisterenmitıyatiir. (1. Bab. 39./asıl. v39'' Bibliotlıeque Natimıale niislwsı) 
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Ccrralu)·ıw'i'I·Nmılyyt:'dt:, mw·azım11" erkek hekim wrafmdan tt:· 

"Harun kişilerde taş hadis 
olur ise ilaç ,qiiç ola; .... ka
dm/an" tedavisinde engeller 
çokfllr: bakiredir; kadm na
mus/u olur, kend nefsini ta
hibe arz edemez; tabibin ak
rabasmdan olur, kendini 
saklar; llp sanatiill iyi bilen 
tabijıe avret bulunmaz, llll
susa el işinde; kadmlarm 
yaracak yeri uzak olur erke
ğinden ve derin yarmak ge
rekir, onda telı/ike vardır. 
Eğer zoruret olup, yarmağa 
mulırac olursa, iyi tabibe av
ret bulunmazsa, bir namuslu 
yoldaş ve dost bir tabib bu
lasm ki, bu sancil içinde usta 
olsun, bunun gibi işi çok işle-

davisini .~listel'l!lllllill)'llli/1', (/. Balı, 39 flwl, v.J3a, i.ü. Tıp Tarihi A.B.D. 
11iis/wsı) 

hekimin kadını tedavisine izin verilirdi50. 

Nitekim, tıp yazmalarında kadınların er
kekleri, erkeklerin de kadınları tedavisi
nin caiz olduğuna dair ifadeler, Hz.Mu
ham.med'in döneminde Gıfariyye gibi ka
dıp.lann savaşta yaralanan erkekleri teda
vi ettiklerine dair örneklere dayandınlı
yordu 51 • 

15 'inci yüzyıla ait Cerraruyetü'l Ha
rıiyye'de, I. kitabın 39 'uncu faslında ra
lıim marazı tedavisinin anlatıldığı metnin 
tasvir edildiği minyatürde, erkek 
hekim çıplak bir kadını tedavi 
ederken resmedilmiş; ve metinde 
de rahim marazını tedavi eden 
kişi ıabib, yani erkek hekim 
olarak ifade edilmişttr52• 

miş olsun"53. 

Sarayın haremine olduğu gibi, erkan 
evlerine de erkek hekimler, hana Müslü
man olmayanlar girebiliyor ve evin ka
dınlanru tedavi edebiliyordu. Mesela, Si
nan Paşa'nın hizmetinde olan İspanyol 
And!es Laguna, Sultan'ın kızı olan Sadra
zamın kansını tedavi etmişti. Sanı'ın ya
yınladığı el yazmasına dayanarak, "Türki
ye'nin I?ört Yılı 1552-1556" adıyla basılan 
kitapta ıspanyol hekimin; doğurmak iste-

Erkek hekimin kadını tedavi 
etme gerekçelerini Cerr!hiyetü'l 
Haruyye'nin II. babında, "A vret
ierde hadis olan taşun ilactmn 
larikasuı bildiriir", başlıklı 

6l'inci faslında bu luyoruz. Bu 
metinde Sabuncuoğlu kadın he
kim için tabibe avret tabirini 
kullanır: 

Hilôl-i Ahmu Mııhacirin Hasuıhane.ri i116s kısmı (H. Alımtr 
Solnlimesi. o.g~. s . 3/0) 
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"işhu /;(((/111111 kurm yarılarak lıt!r-lıuym lıir çocuk ulumıış ııe 
l'(t/idesi de ktimile11 şifuytih olımışlllr". 
(i.ü. K tp. Allıtim No. !J050fı. Resim No. 8} 

yen, aybaşı gecikmesi veya rahim hastalığın
dan şikayet eden pek çok subay veya bezir
gan eşi olan hastayı tedavi ettiği nakledili
yor. Nitekim, başka erkekler harerne gireme
diği halde, hekimler kadınların bulunduğu 
yerlere girebiliyor, kadınların el ve kollarını 

cerrah Hüseyin'den eşi adına Hasan'ın 
davacı olduğuna dairdiil5. 

Afyon'a ait 1691 tarihli diğer belge, 
bağazındaki bir şiştikten rahatsız olan 
Zeynep admdaki kadın hasta ile ameli
yatı yapacak olan erkek c:errah Abdur
ralıman Çelebi arasında iınzal(!.nmış 
olan rıza senedidir. Aslında, bu gibi 
mahkeme sözleşmeleri geniş ölçüde in
celendiğinde, kadın-trkek, küçük-bü
yük, Müslüman olan ve olmayan, her 
kesimden insanın hekime başvurduğu 
ve ayırım yapılmaksıZın tedavi edildiği 
anlaşılır 56. . 

Erkeğin kadını tedavisi konusunda 
değişik kaynaklardan daha çeşitli bilgi
ler de bulmaktay ız. Mesela, İngiliz elçi
liğinin resmi görevlisi olan ve V enedik
li diplomat Ottaviano Bonn'un 17 'inci 
yüzyılın başında İstanbul hayatma ait 
incelemesini nakleden Robert Whithers, 
saray mensubu kadının sağlığına kavuş
mak için bir cerrah gerektiğinde inanç 
sıkıntısı olmayıp, elinden geleni yaptı
ğını; bu duJumda etini hekimden sakla
yamayacağını ifade eder. Nitekim, Sul
tan'ın izni ile, kadınları tedavi amacıyla 
hekimbaşı barerne girebilirdi57. d'Ohs-

tutabiliyor, yüzlerini görebili- ı-.--:-==--~~:-:::::-~~-=-;::=::;:;;-===~~:;-:
yordu 54. 

·Kadın hastanın Ledavisinin 
kadınların y~_ıra erkekler ta
rafından da yürütül.düğü gerçe
ği şer'! mahkeme sicillerindeki 
belgelerden d_e tesbit edilebil
mektedir. Mesela, Afyon Ka
rahisar'a ait iki mahkeme kay
dını yaşanmış birer kanıt ola
rak verebiliriz. 1654 tarihli 
olan belge, karıs1 Ziilfi'nin a1-
rundaki bir uru ameliyatı sonu-
cunda karısının hayatını kay- · 
b t · d 1 k kş~"!.ı"da Hamidiye fıilsUılumusilldu 130 Yilfllldawfat ude11 Kmut:r Hmum. 

e mesıne ne en O an er e (I.U. Kıp.l\lhiim No. 9586. Rusinı No. lfı} 
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Son yıllarını hastaiılda geçirmiş 
olan llLMustafa'nın baş kadını 
Mihrişah Sultan'a ise hekimler 
çeşitli teşhisler koymuş; nihayet 
alıiret nöbeti hastalığı olduğuna 
karar vererek Hallac Baba'ya 
başvurulmu~; o da bir takım ilaç
lar xeı-mişti 2. 

19 'uncu yüzyılda erkek hekimle
rin saray kadınlarını tedavisi gi
derek arttı. l9uncu yüzyılın ilk 
yarısına ait belgeler, kadı n he
kimlerin yanısıra, erkek hekimle-

,__ __ -"11'"''4;;.;-'.:..:.'~..:..'"-'""'''"-'1'""·, ..,.._:. ~~·"""""'';_~~~:.ı;;''".....;:.:~' •. -----'-' ·:.::.:·<:'"'' ·-=·"':...:.-';;!:S.;..; .. 'ı.:.•· 1w· rin de sarayın haremine tay in 
edildiğini gösteriyor. Mesela, er-

IN31J•da Sul!.alllf.llt/almı!u)<mı Gala/11.\'111'11)'1 Mı:ktuh-i T1hhiyye'siui zi· 
yarcti. (S. U11vcr: Atili Sultali Malmltul'ıuı M ekich-i Ttlılıiyyc-i Aliye-i 
Şaltmıeyi Açr.şda11 Dtimişii. 19321 

kek ceıTah ve tabibierin haremde 
görevtendirildiğini 1835-36 tarihli 
arşiv belgelerinden öğreniyoruz. 

son ise, "kadın hastaya bir erkek hekim ve
ya cerrahın çağrılmasının, ancak hayatı 
tehlikeye girecek derecede ağırsamümkün 
olur", demektedir SR_ Çeşitli kaynaklara 
göre, erkek hekim hasta kadının nabzını 
tutarken kolu genellikle tülbent veya ince 
bir bezle örtülü olmakta, ancak gerekirse 
kadın vücudunun başka yerlerini de heki
me gösterebilmekteydi; yani hekimin ka
dın hastaya, gerektiği kadar, bakması ca
izdir 59. 

Arşiv belgeleri, cariyelerin sağlık nıua
yenelerirıin hekimler tarafından yapılabil
diğini ortaya koyuyor. Mesela, kırk iki bu
çuk keseye alınan Bedr-i cihan adlı cariye
yi hekimin muayene ettiği ve "bir miktar 
öksürüğü varsa da bunun nezle sonucu 
olup, zararı yoktur" diye ilgiliye cev~ 
verdiği bir arşiv belgesinden anlaşılıyor 6 . 

Sultanların arme ve eşierini erkek he.: 
kimlerin de tedavi ettiğini gösteren çeşitli 
kanıtlar vardır. Bu kaynaklardan, 1624 ta
rihli bir maaş defterinde Melımed adlı ta
bibin Şehzade Sultan Mehmed Han'ın do
ğumunu yaptırdığı, miivel/idi sözcüğü ile_ 
bildiriliyor 61 . 

Buna göre, "harem-i iffet- makrıin
şalıanede helıer giin bir lıti.ı.zk tabib, Tıb
lıane-i Amire'den bir muavin efendi ve 
Cerralılu1ne-i Ma'mure'den bir cerralı 
nöbet beklemek ii=ere", tayin kılırırnıştı63 . 
Dışarıdan da erkek hekimler saraya çağrı
lıyordu . 1845'de Sultan Abdülmecid, 
Üçüncü kadınını ve annesi Bezm-i Alem'i 
tedavi etmek üzere, Avusturya'dan gelen 
ve Mekteb-i Tıbbiye hocalarından olan 
Dr.Sigmund Spitzer'i harerne çağırmıştt64. 
19 'uncu yüzyılın sonlarında Vahld Bey ve 
Besim Ömer Paşa gibi ünlü hekimler er
kek ebe sıfatıyla sarayın haremille davet 
ediliyordu 65• 

Tıp mektebini bitirmiş olan· hekimler 
kadın anatomisini taruyordu. Tıphane dö
nemi tıp öğrencileri kadm cinsiyet organ
larını ve anne karnındaki çocuğun anato
misini modeller üzerinde öğreniyordu. 
1837 tarihli bir hatt-ı bümayun ile·, "Pa
ris'den gönderilmiş olan ziikıira mahsus 
teşri/ı modellerinden maada kafie-i aza
yı uisaiyyesi ve cenini mevcud olmak 
üzere bir çift bıas modeli" getirtiliyordu. 
Modelleri Büyükelçi aracı!Jğıyla yollaya-
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Hilôl-i Alımer Mııhacir/ıı Ha.wahmıesi11de /olııısalar 
kofiuşıı (11. Alımer Saluômı:si.a .. ~.ı: . . v. 307) 

cak olan Dr. Auzoux, "lıamileliğin tüm 
evrelerine ait kadavra temininin giiçlii
liii." nedeniyle, koleksiyonuna, "gebeli
.~in başlangıç döneminde uterusu ve ce
ninin gelişimini gösteren ek modeller" 
hazırlıyarak, "Zat-ı Şahanelerinin ha
nllnlannm ihtiyacını karşılayabilmeyi" 
amaç edindiğini Büyükelçiye bildirmişti. 
Prangalı mahkumların cesetleri üzerinde 
anatomi çalışmaları yapma izni alınan 
184 I tarihinden itibaren kadavra üzerinde 

yapılan eğitimin yanı 
sıra, hasta başında 
görülen klinik eği
tim, erkek hekimleri 
kadın hastalarm teda
visinde giderek daha 
da bilgili ve dene- · 
yiıiıli kılıyordu 66. 

M~kteb-i Tıbbiye-i 
Adliye-i Şahane ta
bib ve cerrahiarının 
Sultan Bayezıd civa
rındaki ispençiyar 
odasında muayene ve 

tedavi ettikleri hastaların bir kısmı, "keri
me, zevce, va/ide, ca/·iye, taallukatdan bir 
hatun" gibi tabirlerle tanıtılan kadın akraba 
veya yakınlan idi~7 . 1841-42 dönemi Mek
teb-i Tıbbiyye faaliyet raporu da 5651 
Müslüman kadın hastanın muayene edilip, 
tedavisinin yapıldığını ortaya koyuyor. 
Bundan sonraki yıllarda da, Mekteb-i Tıb
biyye hoca ve asistanları binlerce Müslü
man, Hıristiyan ve Musevi kadın hastayı 
muayene ve tedavi ettiler. Çoğu fakir olan 
kadın ve çocuk hastalar, 1844'de Galatasa
ray Tıp Mektebi civarında kiralanan evler
de ücretsiz tedavi edilir~en, öğrenciler de 

--== hazır bulunuyordu. 

Kadll"filt Hastahanesi heyet-i sılılıiyesi (H. Ahmer Salnômesi. a.g.e. s. 124) 

Nihayet I892'de Be
sim Ömer Paşa'nın 
ifadesiyle, küçük bir 
"seririy§.t-ı vel§.diye" 
açılarak, "fenn-i kı.

bale ve emraz-ı 
nisiinın anıelf ola
rak tedavisine ve 
ameliyat-ı vellidiye 
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iraesine" başlandı. Böylece, doğum ve 
kadın hastalıkları üzerinde öğrencilerin 
en uygun şekilde eğitilebildiği hastane 
koşulları gerçekleşebilrnişti 68. 

Ancak, şunu da unutmamalıyız ki, er
kek hekim ya da kadın tedavici seçimi, 
hastalığın ağırlığı ve cerraru gereksinim 
kadar, ailenin, özellikle evin erkeğinin tu-

uzun imparatorluk dönemi boyunca kadın 
hekimlerin medrese, hastane veya saray 
okulu gibi bir kurumda eğitildiklerini 
gösteren ya da ima eden hiçbir belge yok
tur. Saraylarda resmen görevlendirilen 
kadın hekimlerin eğitim ve meslek duru
munu açıklamak gerçekten zordur. 

~ 

Kadınların usta-çırak usulü ile, genel-
Likle arıneden eviada sa
natın aktarılması şeklinde 
eğitildiklerini söylemek 
yanlış olmayacaktır. Ayrı
ca,,Osmanlılarda pek çok 
ünlü hekimin usta bir ta
bibin dükkarunda usta-çı
rak yöntemiyle eğitildiği
ni ve hatta tıp kitaplarını 
okuyara,k hekimliğe me
rak saranların olduğunu 
biliyoruz71 . 

· 1922 yılmda Darii'/fiiniin Tıp Mektebine kaydnlan kız öğrenciler anatomi der
sinde kadavrcı başmdo. (i.ü. Cemılıpaşa Tıp Fak. Tıp Tarihi A.B.D. orşivi} 

Rafaella Lewis, hem ca
hil, hem de eğitilmiş kişi
lerin becerik.Ji kadınları 
hekimlere tercih ettikleri-

tumuna göre değişebi
liyordu ve bu nedenle
dir ki, bazen, ihtiyaç 
halindeki "endişeli 
kadınlar ve dertli an
neler iifürükçiilerden 
medet umabiliyor-

. du"69. 

KADlNLARlN 
EGİTİMİ: 

Kadın hekim ve 
ebe eğitimi konusu 
cevapsız kalan soru
lardan biridir. 1922 yı
lında Darü'l fünun Tıp 
Mektebi'ne kadınların 
öğrenci Ölarak kabul 
edilmelerine 70 kadarki 

1922 yılmda Dani'l füniin Tıp Mektebine ku.bul olumıp, up egitinıi gören altı kadm 
hekimili yer aldiği 1928 yili nıezımiyetfamğrafı: iJ/et Nuim (Onur}. Suat Rasinı 
(Giz). Filllal C elli/ (faygun), Sabilıu Slileymcm (Suym), Milfide Klizmı ( Kıiley) ve 
Hamdiye Abdurralıim (Moral). BuftJinğrafta yer olali ilk kudm/ıekimlerin kimlik
lerini tomtali sayın Dr. Şeref E1ker'e 1eşekkıir l!deriz. {i.ü. Cerrolıpoşu Tıp Fak. 
T1p Tarihi A.B.D. arşivi.) 
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Tıp Fakültesinin ilk kadmmezımlarından Suat Rasim 
(Giz). ( 1928 mezımiyet fow.~rafmda!ı ayrmn) 

Tıp Fakii/lesinin ilk kadm meıwi/amıdan Sobilıa Sü
lcynum (Saym)( /928me~wıiyel fowğrofmdon ayrımı} 

'(ıp Fakültesini;ı ·ilk kadın mezımlarmdon, kısa boylu olan 
1./fel Nainı (Onur), uzun boylu olan Hamdiye Abdiirra/ıim 
Rauf(Morol)( 1928 mezımiyetfmo.~rafmdan aynntı) 

ni ve kocakarı ilaçlarına sık başvurulduğu
nu yazıyor. Lewis'e göre her ne kadar 
Müslüman kadının erkek gibi tıp eğitimi 
görmesi imkansız ise de, bu konuda eli 
yatkın olan bazı yetenekli kadınlar kısa sü
rede tecrübe edinirdi; hatta bir hekimden 
biraz ders alabilirse hasta kadınları ameli
yat edebilecek seviyeye bile ulaşabilirdi 72. 

Tıp Fokii/tesinin ilk kadm meum/armdmı Finu11 Cl!lôl 
(Tayguıı) ( 1928 mezımiyc1 fuwf:mfuulau ay mm) 

Tıp Fakii/tesinin ilk kadm mezımlarmdan Mıifide 
Kôzım (Kıiley) ( /928memniyt!t/tıuığrafindall ayrm/1) 

Her ne kadar 19 'uncu yüiyılın ikinci 
yarısında geleneksel tedavicilerin uygula
maları yasadışı sayılıyorduysa da, diplo
malı sağlık mensuplarının yanı sıra- uzun 
bir süre faaliyete devam ettiler73. Ancak, 
Mekteb-i Tıbbiye'de erkekler için çağdaş 
tıp eğitiminin başlamasından sonra usta
çırak usulü yetişmiş halk hekimleri gibi, 
resmi eğitimi olmayan ebeler de sorun ol
maya başlamıştı. 1842 tarihinden itibaren, 
resmi eğitimi ve ruhsatı olmayan ebelerin 
çalışması yasaklanmış; Mekteb-i Tıbbi
ye'de yürütülen ebelik kurslarına başarıy
la devam edenlerin ebelik yapmasına izin 
verilmişti. Dış ülkelerde eğitim görmüş 
olan ebeler de Mekteb-i Tıbbiye'de sınav 
verip, serbest çalışma izni alabiliyordu. 
Ancak yine de ampirik yollarla tedavi ge
leneğini sürdüren ebeler mesleğini yürü
tüyordu. G. Naranzi 1857'de yayınlanan 
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yazısında ebeleri, Mekteb-i Tıbbiyye'de 
veya başka yerlerde eğitim görmüş olan ve 
eğitim görmemiş olup, steril koşullarda ça
lışmayan, işini mesleld bazı sırlar la yürüt
meye çalışan kadınlar olarak iki sınıfa ayı
rır. G. Naranzi, kan alma dahil, eski yön
temlerle çalışan, rahme kadar elini sokup, 
çeşitli manevralar deneyen; çavdar mah
muzlu tozlar dahil, çeşitli il§çlar veren eği
timsiz ebelerin tercih edilip, uzman heki
min çağrılmadığından y'akınır. Bu ebelerin, 
ölü doğan bebeği canlandırma çabalarırı
dan söz eden Naranzi, doğumun gerçekleş
mesi durumunda bebeğin bakınunın yanı 
sıra, kırk günlük loğusa döneminde ortaya 
çıkabilecek hastalikları da ebenin tedaviye 
çalıştığını, ilaç verdiğini, sütUn gelmesi 
için uğraşıp, meme apse ve çatlaklıklarını 
da tedaviye çalıştığını; ve bir hekim çağrıl
sa bile ebenin en az bir hekim kadar yetki
si olduğunu yazar. Cahil ebelere engel ol
ma amacıyla, "/abd/e kadmların mengene 
ve diğer ebelik aletlerinden birini kullan
most ve ralını-i maderde çocuğu çevirmesi 
ve delice denilen malımuz/u çavdar gibi 
kavi'ül te'sir edviye isti'mal ve tertib eyle
mesi herhalde memnu' olur" şeklinde çı
karılan yasa maddesi diplomasız ebelerin, 
özellikle hekim bulunmadığında bu gibi 
tehlikeli işlemleri uzun yıllar boyunca sür
dürdüğünü gösteriyor74

. 

Sağlık hizmeti verenlerden resmi eği
tim ve çalışma ruhsatı aranması kadınların, 
özellikle de Türk ve Müslüman kadınların 
tedavi alanından dışlanması ve çekilmesiy
le sonuçlandı. Avrupa okullannda tıp, ebe
Lik ve diş heldmliği tahsil eden Avrupalı 
ve Müslüman olmayan Osmanlı kadınları 
ise çağdaş bilgi ve üstün becerilerinin yanı 
sıra, kadını tedavide kadm sağltkcının ter
cih edilmesi eğiliminden de yararlanarak, 
geleneksel kadın sağlıkcılann yerini aldı. 
Avrupa okuUarında eğitim görmüş olan ve 
çalışma rubsatı olup muayenehanesinde 
mesleğini uygulayan kadın hekim ve ebe-

ler gazetelerde ilan vermeye başladı. Ör
neğin, Montpellier'de ebe okulu mezunu 
Madam Annetle Yentura (1840); İngilte
re'de ebelik Lahsil etmiş olup, Beyoğ
lu'nda hizmet veren ebe Arnade Tilleul 
(1842); cerrah veebeMadam Marie Zi
bold (1894); Paris Tıp Okulu mezunu İri
ni Anapiloidis (1896); Bab-ı Ali'de mua
yenehanesi olan diş hekimi Matmazel 
Flora (1903) ve diğerleri gazete ilanlarıyla 
kendini tamttı 75. 

1892 tarihli bir arşiv belgesinden öğ
rendiğimize göry iki Amerika'lı kadın he
kim de Osmanlı ülkesinde hekimlik yap
malarına izin verilmesi için resmen baş
vurmuş; yabancı hekimlerin istenmeyen 
hareket ve faaliyetlerde bulunma ihtimali 
nedeniyle bu hanunlara önce çalışma izni 
verilmemesine karşılık sonradan, "bazt 
emraz-ı nisaiyyenin muayene ve tedavisi 
zımnında erıbbaya miiracaat zarzıreti ta
hakkuk edince kadmlarca tabibelerden 
daha ziyade istifade tabii olacağt" kanı
sıyla başvurulan işleme konmuştu76. 

Yurt dışındald gelişmeler, özellikle 
Amerika ve Fransa'da kadınların tıp öğre
nimi görmeleri ve hekimlik yapmaları 
Türk basınına da yansırmştı. Mesela, Ah
met Mithat Tercüman-ı Hakikat'da yayın
lanan, 1890 tarihli Tabibeler başlıklı ya
zısında, o güne kadar, "kadmdan tabib 
sözii kale aluur alınmaz herkesin yüzün
de gözünde manalt tebessiimler peyda" 
olduğu; ancak bir ingiliz gazetesinde ya
zıldığına göre, "artık mesele11in lehinde 
ve aleyhinde serd-i muhôkemat etmek ve 
ne naima ne mıhına vurmak" gibi şeyle
re gerek kalmadığı; "zira tababer denilen 
şeye kadıniann da iştiraki öyle kuru bir 
hevesten addolwıabilecek dereceyi geçe
rek kadmlann bu iştiraklerini ciddi sure
tine ifrağ eylediklerini"; o tarihde Ameri
ka'da üçbin kadm etibbô olduğunu; Paris 
Mekteb-i Tıbbiyyesi'nde ise 195 kadın 
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şakird bulunduğunu bildiriyor. İlgi çekicidir 
ki, "mühim malumat-ı tarilıiyyeyi tarih-i 
tahabete bir hizmet-i mahsusa" addeden ya
zar, verdiği kısa tariliçede 13 ve 14 'üncü yüz
yıllarda İtalya'da üç kadın hekim olduğunu 
hatırlatrrken, Osmanlı kadın hekimlerden hiç 
söz etrniyor77. 

Kadınların hekim olup olamayacağının 
basında tartışılması, kadınların Osmanlı ül
kesinde hekimlik yapmalarına müsaade edi
lip edilerneyeceği konusunun resmen ele 
alırımasını gerektirmiş; ancak, konuyu bir 
süre inceleyen Şı1ra-yi Devlet, kadınların he
kimlik mesleğini icra etmelerini uygun gör
memiş ve bu karar 23 Mayıs 1898 tarihli ga
zetelerde ilan edilmişti78• 

1908 inkılabından sonra kadın haklarının 
tartışılması giderek güçlendi. Ancak, 1913 yı
lına gelindiğinde hekimler ve yazarlar kadın 
hekim konusunu yine tartışıyordu. Yazar 
Mahmut Sadık Servet-i Fünun'daki yazısın
da, "Bu konuda en çok isteklendirme/eri ve 
teşvikte bulunmaları, yol göstermeleri gere
ken tabiplerimizden bir kısnıımn kızlara ve 
kadınlara Tıp Fakültesi'nin kaptlarını sım
sıki kapamak istemiş oldukları hatirlanmlz
dadır. Hastabakıcı olsunlar; fakat niçin ec
zacı, tab ip olmasın/ar?", derken erkek he
kimlerin olumsuz tavırlarından dert 
yanıyordu79 . 

1915'de İstanbul Darü'l fünun'una kız öğ
renci alıhması kızların yüksek öğrenim gör
me ve i:neslek edinmesine kapı açtı. Bu ta
rihlerde Türk kızla;;·· .dl<J. tıp öğrenimi için 
yurt dışına gitmeye başlamıştı. Almanya'da 
tıp eğitimi gören Safiye Ali 1921'de ilk Türk 
kadın hekim olarak tarihe geçti. Nihayet, 
1922'de, tıp mektebinin kuruluşundan nere
deyse bir asır kadar sonra kız öğrencilerin 
Darü'l fünun Tıp Mektebine alınmasıyla tar
tışmalar sona erdi. İstanbul'un işgal yılları 
sırasındaki bu kabul e~iiliş oldukça sancılı 
olmuştu. Ebelik kadınlara uygun bir meslek 
_olarak kabul görürken ve hastabakıcılık ka-

dill.ıar için doğal bir hizmet sayılırken, belirtti
ğimiz üzere yüzyıllarca süregelen örneklerinin 
aksine 19 'uncu yüzyılın sonlarİ ile 20 'inci 
yüzyılın başlarında bir meslek olarak hekimlik 
kadınlar için uygun bir iş sayılmıyordu. İstan
bul Darü'l fünun'u Tıp Mektebi'nin tutumuna 
karşı basın yayın aracılığı ile kadın haklarını 
savunanlar uzun bir mücadelenin sonunda kız

lar için tıp öğrenimini bir hak olarak elde et
meyi başardılar 80. 

Türkiye'de tıp fakültesine kız öğrencilerin 
kaydedilmesinin 75'inci yıl~ 1997'de kutlana
caktu. Bu tarih aynı zamanda Osmanlı idaresi 
boyunca kadının· sağlık alanına hizmetinin ye
niden ve resmen onaylandığı tarih olarak da 
anılmalıdır. 

SONUÇ: 

Osmanlı döneminde tedavi sanatı ile uğra
şan kadınlar yaptıkları tedaviyi niteleyen, ta
hibe, hekime, kabile, aşıcı kadın, tosbağct ka
dın vb. gibi bir meslek adı, ya da lakabı ile 
anılırdı. Adlarını belgelerden öğrenebildiği
miz, tabibe Giilheyaz Harun, ebe Sitti Hatun , 
ebe Perihan Hatun ve Emir ehe Kadm gibi 
bazı kadın sağlık görevlileri dışında, sarayın 
maaş defterleri ile diğer kayıtlarda sadece 
meslek adıyla anılan ve hatta kayıtlara hiç 
geçmerniş, ama insan sağlığına yıllarca hizmet 
etmiş olan kadınların pek çoğunun adını bile 
bilmiyoruz. 

Tabibe ve hekime gibi meslek adlarıyla 
arulan Osmanlı hanımlarının ne gibi tedaviler
le uğraştığı hakkında da yeterince bilgi sahibi 
değiliz. Ancak, Osmanlı tarilii boyunca ebele
rin zaman zaman hekim, zaman zaman da has
tabakıcı görevini üsttendiğini söyleyebiliriz. 

Osmanlı kadın sağlıkcıların nerede ve nasıl 
eğitilclikleri hakkında herhangi bir belgeye 
rastlanmamıştır. Gerek tabibelerin, gerekse 
ebe ve ilaç hazırlayan/ann, ocak adı verilen 
aile içinde, anneden kıza .ya da yakın akraba 
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bir kadına bilgi ve becerinin aktarılması 
şeklinde eğitildiklerini varsayabiliriz. Ünlü 
Osmanlı hekimlerinin pek çoğu da usta bir 
tabibin dükkanında usta-çırak yöntemiyle 
yetişmiş ve icazet alnuştı. 

Osmanlı hayatındaki kadın erkek mah
remiyetinin hasta tedavisinde en aza indiği
ni, gerektiğinde de ortadan kalktığını öne 
sürebiliriz. Ancak, ondokuzuncu yüzyılın 
il.lç yarısında hekimlik eğitimini çağdaş ze
mine oturtma çabaları ve mesleğin uygu
lanmasına kanuna dayalı düzenlemeler ge
tirilmesi gelenekci hekimlik uygulayıcıları
nın yasadışı bir seçenek olarak kabul edil
mesiyle sonuçlandı. Sağlığa hizmet alanı 
giderek daralan kadfu tedaviciler tıp kuru
mundarı resmi olarak uzun bir süre dışlan
dı. Önce ebelik, sonra hastabakıcılı.k eğiti
mi verilen kadırılar, 1922'de, tıp mektebi
nin kuruluşundan yaklaşık bir yüzyıl kadar 
sonra, tıp öğrenimini görme hakkını kazarı
dı ve böylece hekim olarak yeniden hizmet 
verebilme olanağına kavuşmuş oldu. 

DiPNOTLARI VE KAYNAKLAR 

1- A.H. Bayat : Manisa Mesir Bayramı Ve Da
rüşşifası . Manisa Turizm Derneği Yayını 2, Manisa, 
1981. 

N. Taşkının ; Haseki'nin Kitabı. İst. 1972, Haseki 
Hastanesini Kalkındırma Dern. Yay. No:6. 

N. Sarı : "Toptaşı Nurbana Valide Sullan Darüş
şifası", !.Türk Tıp Tarihi Kongresi'ne Sunulan Bildi
riler, Türk Tarih Kurumu Yayınları, VU.Dizi, Sa.l31, 
Ank. 1992, s.l69-176. . 

S.elçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları: Birleşik Al
man llaç Fabrikaları T.A.Ş. 1986 Ajandası. 

2- N. Sarı : "Osmanlı Darüşşifalarına Tayin Edi
lecek Görevlilerde Aranacak Nitelikler", Yeni Tıp 
Tarihi Araştırmaları 1, lst.1995, s.44. 

3- N. Taşkıran: Haseki'njn Kitabı s_.216. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi., Irade Defter 

no.l925, 1289/1873 !arihli belge, "Zaptiye Nezare
ti'nce bilindiği gibi, lsraııhııl ve civarmda kadm has
ralara malısus bir hastane olmadığı için ... " sözleriy
le başlayıp; Haseki Hastanesi'nin kadın hastalara ay
rılmasından söz etmekle beraber; Başbakanlık Os
manlı Arşiv i, Cevdet Sınruye; No.650 ve 20. Muhar-

rem 1264/28 Aral ık 1847 tarihli tezkere, 1847 lari
hinden önce İstanbul'da Yeni Balıçe semtinde kadm 
lıasralaro ait bir Jıastafuı11e olduğunu ortaya koyu
yor. 

K. Şahin : "XIX.yy.'ın Birinci Yarısında Belge
lerle Osmanlılarda Çocuk Düşürme Problemleri 
Üzerine Bazı Gözlemler. Vakıf Doğumevi, Eczane 
Açılması". Xll.Vakıf Haftası Kitabı , Vakıflar Genel 
Md. Yay. 1994, s.57,68. Bkz. Ek:! 

Haseki Darüşşifası'na kadın hastaların alınması
nı Lütfi tarihi 1848 o larak verirken; "Milessesat-ı 
Hayriyye-i Sıhhiyye Müdiriyeti", daha önce hasta 
tutuklu kadınlara ayrılan Ha.reki Darılşşifasuw ka
dm hasra/ar için 1286(1870' de _BO yatak tesis edil
diğini bildiriyor. Bkz. Idarenin, Istanbul, 1327/191 1 
tarihli aynı adlı yayını, s.20. Ayrıca bkz. N.Taşkıran: 
Haseki'nin Kitabı, s.l38-139, 208-10. 

İstanbul dışında da durum aynıydı ve 19'uncu 
yllzyıl hastanelerinin ancak bir kaçında kadınlara bir 
bölüm ayrılmıştı. Anadolu sınırları dışında kalan yö
re lerden şu örnekleri verebiliriz: 1 863'de yoksul 
halk ve göçmenler için kurulan Rusçuk Gureba Has
tane~inin erkek v~ kadınlara mahsus iki ayrı bölü
mll; ebesi ve kadın hizmetçileri vardı. Hacıoğlu Pa
zarcığı Hastanesinde de kadınlar için bir bö!Um ay
nlmış olup, iki kadın bademesi vardı. 1866'da Sa
raybosna'da kurulan Gureba Hastanesinde bir yıl 
sonra kadınlar için de bir bina yaptırılmıştt; "Şam 
gibi büyük bir şehirde kadın hastaların tedavisizlik
den ölümü nedeniyle, 1876'da açılan Gureba Hasta
nesinde, 1886'da kadınlar için bir koğuş hazırlatıla
rak burası Nisa Hastanesi yapılmıştı .. Sırayla bkz. 
I.Eren: Bulgaristan, Romanya'da Sağlık Kuruluşları. 
s . . 78-79 ~e Yugoslavya'daki Türk Sağlık Kuruluşları 
s. 26; E. lhsaooğlu: "Sur!ye'de Son Dönem Osmanlı 
Sağlık Müesseseleri ile Ilgili Bazı Notlar" s. 42. f. 
Türk Tıp Tarihi Kongresi-Kongreye Sunulan Bildi
riler. Türk Tarih Kur. Yay. VII. Dizi-Sa. 131. 
Ank.l992. 

Bu durumda, kadınların hastahaneye ilk yatırıl
dığı tarihin kesin tespiti için ayrı bir araşnrma yap· 
mak gerekmektedir. 

4- N. San : "A View on the Dealers W ith He
alth in the Turkish Medical History 1". Tıp Tarihi 
Araştırmalan 3. İsı., 1989, s.l2, 14, 17. 

5- L. Öztürk : "Asr- ı Saadeue Sağlık Hizmetle
rinde Kadınlar". Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler 
Vakfı Bülteni. 1996, sayı5, s. 14-19 

M. Denizkuşları :. Tıbb-ı Nebevi-Peygamberimiz 
ve Tıp. Marifet Yay. lst.l981. s.l4, 100. 

6- M. Bayram : Saciyan-ı Rum (Anadolu Sel
çukluları Zamanında Genç Kızlar Te§kilaıı). Konya, 
1987, s.47-54. 

7- Ş. Sabuncuoğlu: C~rrahiyetU'I-Haniyye I. Ya
yına Hazırlayan: Prof.Dr.Ilter Uzel. Türk Tarih Ku
rumu Yayınları lll. Dizi; Sa.IS, Ankara, 1992. 

Ş. Sabuncuoğlu: Cerrahiyetü'l Haniyye. "Hünsa 
' iliicınun ıarikasın bildürür". Bab ll, fasıl 70, 
Bibliotheque Nationale, v.IIO b; Millet Ktp., v.I04 b; 
i.U. Tıp Fak. Tıp Tarihi A.B.D.Ktp., No:35. v.96a-
96b. 

THE NEW HISTORY OF MEDICINE STUDIES 2-3, 1996/97 37 



Ş. Sabuncuoğlu : .. Ferci bitevi togan kızlarün 
"ilaeınün ıarikasın bildtirür". Bab II, fasıl 72, 
Bibliot~egue Nationale, v.lllb -112 a; Millet Ktp., 
v.l05b; I.U.Tıp Fak. Tıp Tarihi A.B.D. Ktp., v.97a-
97b. 

Ş. Sabuneuoğlu : .. Basürlar ve sigiller ve kızıl 
sivileeler kim feree hadis olur 'illlcınun tarikasın 
bildUrur··. Bab ll, Fasıl 73, Bil?.Jiotheque Nationale, 
v.ll2b;, Millet Ktp .• v.I06a; I.U.Tıp Fıı.k.Tıp Tarihi 
A.B.D.Ktp., v.97b-98b. 

Ş. Sabuneuoğlu : .. Fercde hadis olan hurricun 
yarınağı ve 'il acınun ıan1<asın bildürür ... Bab ll, Fa
sıl 74, Bibliotheque Nationale, v.ll3a-113b, Millet 
Ktp .• v.l06b -107a; i.ü.Tıp Fak. Tıp Tarihi 
A.B.D.Ktp. s. 98b- 99b. • 

Ş. Sabuncuoğlu : "Oğlaneuklar 'iidet-i 
ıabai'aisinden muğayir togsu anun 'iliicınun 
ıarikasın bildürür .. Bab ll, Fas ıl 75, Bibliotheque 
Naıionale, v.114a - 116a; Millet Ktp., v.I07b-109b; 
l.ü.Tıp Fak. Tıp Tarihi A.B.D. Ktp. v.99b -102a. 

Ş. Sabuneuoğlu : .. Anası karnında ölen oglanun 
'i l lleınun tarikasın bildürUr". Bab II, Fası1.76. 
Bibliothequı; ~aıionale. v.ll6b-118b; Millet Ktp, 
v.110a-112a; l.U. Tıp Fak. Tıp Tarihi A.B.D.Ktp .• 
v.l02a-104b. 

Ş. Sabuneuoğlu : "Şol aletlerün suretierin bildü
rtir kim ana karnında ölen oglanı çıkarınakla is
ti'mal olur ... Bab Il , Fasıl 77, Bibliotheque Nationa
lc, v.ll8b-119b; Millet Ktp .• v.ll2b-114a. 

Ş. Sabuneuoğlu : "Oglan işi çıkarmagun 
turikasın bildürür'. Bab ll, Fasıl 78, Bibliotheque 
Nationale, v.ll9b-120b; Millet Kıp, v.ll4a-114b. 

Ş. Sabuncuoğlu : .. Göti bitevi togan oğlaneukla· 
run 'ilaeınun tarikasın bildürür". Bab ll, Fasıl 79, 
Bib. Nationale, v. 121u. 

M.S. Spınk, Lewis G.L. :Aibucasis On Surgery 
And lnstrumems. The Wellcome l nstıtute of the 
History of Medicine, Book Two, London, 1973, 
ss.458-459, 465, 468,469,476,477,477, 484, 488, 
495,496,497,500,501. 

8- Sarayı örnek alan t~ralı erkanın ve veliahtla
rın ev halkı hekimleri ve yardımcılarını da kapsardı. 
B~.Ç.Uiuçay: 'Kanuni Suhan Süleyman ve Ailesi 
ile-Ilgili B.l!Z.ı .Notlar ve Vesikalar.' Kanuni Armağa
nı. Ank. 1970.s:245, 248. 

Topkapı Sarayı Ar~. D.8030 ve 10052; 
G.A.Russell: Physicians aı the Otıoman Courı. 

Medical History. Vol.34, No.3, July, 1990. 
9- N. Sarı , G. Dinç, A. Narnal : .. Edirne Sara

yı'nda Tıp Tarihi ile ilgili Yapılar ... l.Edirne Sarayı 
Sempo~yumu,25-27, Ekim, 1995. 

V. Ozkan - Göksoy : "Topkapı Sarayı'nda Cari
yeler Hastanesi". !.Türk Tıp Tarihi Kongresi, 
Kongreye sunulan bildiriler, Ankara, 1994 "Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu T.T.K. Yay. 
VII.Dizi, sa.l31, 17-19 Şubat 1988, s.l93-198~ 

A. Terzioğlu : Die Hofspiıaler und Arıdere Ge
sundheitsrichtungen Der Osmanisehen Paliıstbauten 
Unter Berueksiehtigung Der Ursprungsfrage So wie 
lhre Beziehungen Zu Den Abendlandisehen Hofs-

piıalern, MUnehen, 1979, s.l43-165. 
. E.H. Ayverdi : Fatih D.evri Mimurisi. 1953. 
lst.Fatih Derneği Neşr. No.ll, I sı., s.292-294. , 

10-Topkapı Sanıyı Arş., No. D.2999. Bkz.Ek:2 
A.Osmanoğlu: Babam Abdülhamid, Ankara, 

Selçuk Yay., 1984; A.Osmanoğlu, "vaktiyle Topkapı 
Sarayı'nda bir de hastahane ve hastahanenin başı nd u 
da Hastalar Ustası varmış. Sarayda her kim hasta 
olursa oraya götürüp tedavi olunurmuş ... diyor. (s. 
88) . . 

Ç.Uiuçay: Harem ll. Türk Tarih Kurumu. Ank. 
1992, s.l4-15. 

Meslek tabirlerinin anlamı icin bkz. M.Z. Paka
l m,: Osmanlı Tarih Qeyimleri ve Terimleri Sözlü
ğü. M.E.B.Basımevi, Isı., 1971, C.l, s.22; C.ll, s.251; 
c.uı. s.554. , 

ll- R. Withers: Büyük Efendi'nin Saruyı. Çevi
ren:Cahit Kayra. isı., 1996, s.95-96. 

M. Baudier : Histoire Generalle du Serrailet de 
la Cour du Grand Seigneur Empereur des Turcs. Pa
ris 1631, s.62-63. 

L. Saz : Haremin iÇ Yüzü, istanbul, 1974, s.ll6-
117. 

12- i. Kumbaracıl!lde: Hekimbaşı Odası, İlk Ec- · 
zane, B~lala Kulesi . lst., 1933. s. 20 Bkz. Ek.3/l-2. 

13- M. D'Ohsson : 18.yy. Türkiye'sinde Örf ve 
Adetler. Çeviren: Z. Yüksel. Tercüman 1001 Temel 
Eser, s.l94-195. 
. !.4- En'am-ı Şerifc ( 1254/1838); ~ehmet Salih. 
Isı. Uni. Kıp. No. 5197 Bu kaynağı S. Unvcr naklet
miştir. 

15- E. Atabek: .. Türk Kadın Hekimlcri", Dirim. 
Sa.7.-8, Temmuz - Agusıos 1997 s. ;l32 

ı. H. Danişmend : Tarihi lbret Levhaları. 
18.Asırda Kadın Hekimler. Yeni Istanbul. 
24.111.1964. 

A. Terzioğlu : s.ISO. 
16- Dolmubuhçe Sarayı Arşivi : Defter 

No:221/231-243, (1289/1872). 
R.Dr.ımur, : Yıldız Sarayı'nda Eczane ve Hekim 

Odalarıl!ın Yerleri. Milli Suraylar Simpozyumu Bil
dirileri, I sı. 1985, s.l54; 

R. Dramur: "Yıldız Sarayı Askeri Hastanesi ve 
Yı ldız Sarayı Eczanesi." Sandoz Bülteni. 1989, Sayı 
4, s. 14. 

17- Abdülaziz Bey : Osmanlı Adet Merasim ve 
Tabirleri 2. Yayına Hazırlayanlar: Prof.Dr.Kazım 
Ansan, puygu Arısan Günay. Tarih Vakfı Yurt Ya
yınları, Isı. , 1995, s.356. 

18- Başbakanlık Osmanlı Arşivi: Cevdet Sıhhı
ye tasnifi., No.673. 

G.Sarıyıldız: Karantina TeşkilaLının Kuruluşu 
Y~. Faaliyetleri( 1838-1876). Yüksek Lisans Tezi. 
I.U.Sosyal Bilimler Ensı.Yakın Çağ Tarihi, 1987. 
s.37, 90-91. 

N.Uzluk'un 1665'de Londra'daki veba salgınıo
da, "mühürlenmiş evden kimse dışarı çıkmadığı gi
bi, oraya pek seyrek bulunan hekim veya ölüleri gö
rüp sebebini araşurmakla görevli arayu.:ı kadmlar 
müstesna olmak üzere kimseler giremiyordu" şek-

38 YENİ TIPTARIHi ARAŞTIRMALARI2-3, 1996/97 



linde verdiği bilgi, Batı'da !?.'inci yüzyılda ölüm ne
denlerini anı~ııran kadın görevlilerin var olduğuna 
i,şarel ediyor. F.N.Uzluk: Genel Tıp Tarihi 1. Ank. 
U.Tıp Fak.Yay. Sa.68. Ank.l958, s.l63. 

19- Bkz. Ek.4 
W- E.A. Baki : Karacaahmet ve Delileri Tedavi 

Yurdu. lst., Milli Mecmua Basımevi.l947, s.l3. 
21 - A.S. Ün ver : Türkiye'de Çiçek A~ıs ı ve Tari

hi. lst. 1948. s.l9-23. · 
Salname-i Devlet-i Aliye-i Osmaniyye, ı 3 ı 7 1 

1899. s. 808. 1318/ 1900. s. 882. 1319 1 1901, s. 
222. 

22- Fatih Camiileri. Türkiye Diyancı Vakfı Fatih 
Şubesi. (A.H. qemir başkanlığında bir komisyonca 
hazırlanmıştır.) lsı.l991 , s.l52. 

23- E. Aıabek: L'exercice de la Medecine Empi
rique. Jadis. Dans L'empire Ottoman. "Pagıne dı Sto
rıa Della Medıcına Anno XV-N.S- Seııembre- Ot
ıobre. Roma; 1971 s. 1 3-17. 

G. Naranzi: Fcuılleton "De l'exercice de la 
m~decine a ConstanıinQple". Gazette Medical e 
D'Orienı. No. ı, Avril l857. s. 4-7 

Zagorianopoulos : Feuılleton "Reclamaıion d'un 
Empirique". Gazette Medicale d'Orient, Septembre 
1858. s. 101-110 

-Feuilleıon: "Leııre d'un vicux preıicien au 
Comiıc de publication". Gazeııe Medicale D'Orient, 
Novembre 1858. 

- Bulleıin: "Sur la reglemenıation de l'exercice 
de la medecine". Gazeııe Medicale D'Oricnı, Octob
rc 1858. 

Frans!.ZCa metinleri n okunmasında yardımcı olan 
sayın Y. Ulman'a teşekkür ederiz. 
· 24- Abdülaziz Bey: s.354-357. Ocak/ı ve izinli 
yani bu uygulamayı yapmasına icazct verilen kimse
nin tedavisinin cıkili olacağına inanılırdı. 

2~- Evliya Çelebi : Scyahatnaınesi. Devlet Mat
buası lst. 1938. s.S32-533 

T.Temclkuran, ~.Aktaş : Evliya Çelebi Tam 
Metin Seyahatname, Isı., 1993, c.l -2, s.I2Ö-365. 

26- A~~ülaziz Bey : s.348-351; 353-35~. 
27- B.Omer (Akalın): Doğum Tarihi, lsL 1932. 
B.Ömcr (Akalın): "Ebelik ve Doğum Bizde Na-

sıldı Ye. Ne Haldcdir? Sıhhat Almanağı", Mazhar 
Osman. Istanbul 1933, Kader Maıbaası, s.289-296. 

B:Şehsuvaroğlu: "Ebe, Ebe Mektebi, Ebe Okul
ları". Istanbul Ansiklopedisi, C.IX, 1968. 

. Ali Seydi Bey : Teşrifat ve Teşkilatımız. Yayma 
Hazırlayan: Niyazi Ahmed Banoğlu. TercUman 1001 
Temel Eser, s.S4-SS. 

K. Arısan : "Doğum Yardımı11ın DünU, Bugünü 
y~ Bizde Ev-Saray Doğumlarıylıı ilgili Gelenekler". 
I.Ü.lsıanbul Tıp Fakültesi Mec., C.43, suppl.85, 
1980. 

28- Abdülaziz Bey : s.346. 
29- Başbakanlık Osmanlı Arşivi: lbn'ül Emin 

Saray ıasnifi, No: 3136, (4.Cemaziyelahtr 1135/12 
Martl723) Bkz.Ek.S. . 

30- Ç.Uiuçay: Harem IL Türk Tarih Kur. Yay. 
VII. Dizi-Sa.56 b, 1992 A.nk., s.l4-15; Topkapı Sarayı 

Arş.D. 8799. . 
31- Mehm~d Zeli lbn D.crviş: Evliya Çelebi Se

yahatnamcsi: Uçüncü cild, lkdam Maı~. Dersaadeı. 
1314, s. 524-528. Ayrıca bkz. M.f':l. Ozön: Evliya 
Çelebi Seyahatname (Oördüklerim) Isı. s.382-385. 

Ç. Ulucay: Padi~ahların Kad ı nları ve Kızları. 
Tarih Tarih Kur. Yay. VII. Dizi. sa.63. 1980, Ank. 
s.SS 
. 32- ------------ : "Osmanlı Toplum Yaşayışıyla 
ligili Belgeler. Bilgiler Suçlar ve Cezalar. lll". Tarih 
ve Toplum, 9 Eytbl 1984, s.9. 

;n- Başbakanlık Osmanlı Arşivi: 
Irade Dahiliye No. 95/158, {16 Ramazan 1308/23 

Nisan 1306/25 Nisan 1891) 
Irade Hususi, No. 81/1310,30 Ramazan 1310 ve S 

Nisan 1309 ( 17 Nisan 1893); Bkz.Ek.6/l-2. 
34- E.A.Baki : Şeriye Sicillerine Göre Afyon 

Karahisar'da XVII.- XVIII.Asırlarda Meçhul Halk 
Tarihi. Afyon, 1951, s.45. Ek.7 

35- N. Sarı. A. Nama!, R. Tuğ : "19.yy.'da Os
manlı Devletinde Iskat - ı .Ccnin Sorunu". JV.Türk 
Tıp Tarihi Kongresi. 18-20 EylUl 1996, s.74 

36- Ç.Uiuçay : Harem ll, s.70, 138; Ali Seydi 
Bey: Hazırlayan: N.A .Banoğlu. Teşrifat ve Teşkilat
ı Kadimcmiz. Tercüman 1001 Temel Eser 17. s.S7-58. 

37- Abdülaziz Bey: s.346-347. 
K. Arısan : "Doi!:um ve Kadın HastıHıklarının 

Türk Tababeı Tarihindeki Yeri,_Anadolu'da Doğum
la Ilgili Tıbbi Folklor". I.Türk Islam Bilim ve Tek
noloji Tarihi Kongresi, 1981, s.l70. 

38- Ceridc-i Havadis: 18.Safer 1257 ( 12 Nisan 
1841 }, No.29. Bkz. Hakkı Tarık Uz, 3069/1. Bkz. 
Ek8/l. 

.Başbakanlık Osmanlı Arşivi: irade Dahiliye, No: 
7498, IO.Cemaziyclevvel 1263 (26 Nisan 1847). Bkz. 
Ek8/2. 

N. Taşkıran: "Türkiye'de Ebelik Eğitimi". Hasc
ki Tıp Bülıeni .. 1973, c.ll, Sayı:3, s.229-240; 

O. Ergin: !stanbul Tıp Mektepleri Enslitüleri ve 
·Cemiyet leri. Istanbul, Osmanbey Matbuası 1940. 
s.l9. 

1832'de Mısır'da kurulan ebelik okulu için bkz. 
M.Y.Haıem : " The Professionalization of Health 
and the Control of Women's Bodies as Modern Oo
vernmentaliıie.~ in Ninetecnlh Century Egypı. " . M. 
C. Zilfi : Women in the Oıtoman Empire : Middle 
Eastern Women in ıhe Early Modern Era. Leiden, 
Brill, 1997, s. 66-llO. 

Y.I.Ülman: Journal de Constantınople'a göre 
Mekteb-ı.~!bbiyc- i Adliye-i Şahane'nin Galatasaray 
Dönemi.l.y. Deonıoloji ve Tıp Tarihi A.B.D. Y. Li
sans Tezi. Isı. 1994, s.37 

Devlet Salnamelerinde "Mekıeb-i Tıbbiyye- i 
Şahane'de Pazar ve Cuma günlerinden ma'ada ey
yamda saat beşten sekize kadar lsHim ve reayadan 
ziiktır (erkek) ve inas (kadın) her kim olursa olsun 
gelen ·hastaları meccancn muayene ve illetlerine gö
re ikıiza eden reçetelerini i'ıaya memur olan etibba
nın" adlarının yanı sıra çiçek aşıcıları ile "fenn-i kı
haleye dair mesai! hal ve keşfe memur ebelerin isim-

THE NEW HISTORY OF MEDICINE STUDJES 2-3. 1996/97 39· 



leri verilir: 1270 1 1854 'de kı bale Mariça ve Lebibe 
Hatun (s.96); 1271 1 1855 'de kıbale Mariça ve Le
hibe Hatun (s. 1 05-106); 1272/1856 'da kı bale Ma
riça, Lebibe ve Hafize Hatunlar (s. 111-112) 

Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye'leri li
sans üstü tezi olarak inceleyen sayın Yasemin Öztu
na'nın kaynağını verme nezaketinde bulunduğu ebe 
adlarından bazı örnekler aşağıdadır: 

1296/1879 tarihli Sulname'ye göre; Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şahane memurlarından olup, müracaat 
edenlere müdavat etmek üzere muayenehaneye de
vam edenlerin listesine göre; Pazanesi: kab.ile Naile 
Hanım ve Madam Monye (Monie); Salı: Yeniha
mamlı Hafize Hanım; Çarşamba: Nesibe ve Müfti
hamamlı Hafize Hanımlar; Perşembe: Madam Rob
ros, Hoca Hafız Hanım; Cuma: Ganime. Azime, Ve
fal ı Zeliha Hanımlar; Cumartesi: Madam Monye ve 
Hediye Hanım görevliydi.(s.l23). 

1297/1880 tarihli Salname'de, Mekteb-i Tıbbiy
ye-i Şahane memurlarından olup müracaat edenlere 
mUdavernet etmek üzere muayenehaneye devarn 
edenler listesinde; Pazartesi: kabileNaile Hanım· ve 
Madam Monye(s.324); Salı: Yenihamamlı Hafize 
Hanım ; Çarşamba: Nesibe ve Müftihamamlı Hafize 
Hanım lar; Perşembe: Madam Robros ve Hoca Hafi
ze Hanımlar; Cumartesi: Ganime, Azime ve Vefalı 
Zeliha Hanımlar, Madam Monye, Hediye Hanım. 
(s.325) · 

1298/1881 tarihli Salname'de, Mekteb-i Tıbbiy
ye-i Şahane memurlanndan olup, müracaat edenlere 
müdavat etmek üzere muayenehaneye devam eden
lerirı listesinde, Pazartesi: kabileNaile Hanım, Ma
dam Monye; Salı: kabile Yenihamamlı Hafize Ha
nım; Çarşamba: kabile Nesibe ve MUftihamamlı Ha
fize Harumlar; Perşembe: kabile Madam Robros ve 
Hafize Hanım; Cumartesi: kabile Ganime, Azime ve 
Vefatı Zeliha Hanımlar, Madam Monye, Hediye 
Hanım (s. 190) 

1299/1882 'de Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane me
murlarından olup, müracaat edenlere müdavat et
mek üzere muayenehaneye devam edenler: Pazarte
si: kabile Naile ve Hediye Hanımlar; Salı: kabile 
Vefatı Zeliha ve Hafıze HanımJar; Çarşamba; kabile 
Madam Robros, Ganime Hanım; Perşembe: kabile 
Nesibe ve Yenihamamlı Zeliha Hanımlar; Cumarte
si: kabile· Madam Robros, Azime Hanım (s.203); 
Bab-ı Zabtiye eiibb~ heyetinden kabile Madam Şek
ri görev yapıyordu. (s.317) 

1316/1898 tarihli Salname-i Nezaret-i Maarif-i 
Umumiye'de verilen, Mekteb-i Tıbbiyye-i Mülkiy
ye-i Şahane muayenehanesine devam etmekte olan 
etıbbıı listesinde; Cumartesi: kabile Hacı Safinaz 
Hanım; Pazartesi: kabile Hacı Safinaz Hanım 
(s.549); Çarşamba: kabile Şadiye Hanım; Perşembe: 
kabile Şadiye Hanım yer alıyor. (s.550) 

1316/1898'de, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane me
murlarından olup müracaat edenlere müdaval etmek 
üzere muayenehaneye devam edenler: Cumartesi: 
kabile Hoca Azime ve Hoca Ziyncti Hanımlar, Ma
dam Mari; Pazar: kabile Sıdıka ve Fatma Hürmüz 

Hanımlar; Pazartesi: kabile Hıdırlı Zeliba ve Emine 
Hanımlar (s.717): Salı: kabile Servet .ve Ve fal ı Zeli
ha Hanımlar; Çarşamba: kabile E9a ve Tevhide Ha
nımlar; Perşembe: kabile Nesibe ve Müfide Hanım
lar; Madam Lizu.(s.718) 

1317/1899'da Mekteb-i Tıbbiyye-i MU!kiyye-i 
Şahane muayenehanesine devam etmekde olan etib
ha listesi: Cumartesi: kabile Hacı Sufinaz Hanım; 
Pazartesi: kabile Hacı Safi.naz Hanım (s.587); Çar
şamba: kabile Şadiye Hanım; Perşembe: kabile Şa-
diye Hanım (s.588) · 

Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane memurlarından 
olup müracaat edenlere müdavat etmek üzere mua
yenehaneye devam edenler listesinde: Cumartesi: 
nöbetçi kabile: Hoca Azime, Hıdırh Zeliha ve Emi
ne Hanımlar, Madam Mari; aşı memuru Sadberk 
Hanım; Pazar: nöbetçi kabile: Sıdıka ve Fatma Ha
rumlar; aşı memurıı Sabihıi Hanım; Pazartesi: nö
betçi kabile: Hoca Ziyneli ve Ayşe Hanımlar; aşı 
memuru Sadberı< Hanım; Salı: nöbetçi kabile: Vefa
lı Zeliha, Servet, Faika ve Hayriye Hanımlar, Ma
dam Toras; aşı memuru Sabiha Hanım (s.807) Çar
şamba: nöbetçi kabile: Tevhide, Eda ve Latife 1-la
nımlar; aşı memuru Sadberk Hanım; Perşembe: nö
betçi kabile: Hoca Nesi be, Mü fide ve Emine Hanım
lar, Madam Liza; aşı memuru Sabiha Hanım (s. 
808) 

1318/1900 tarihindeMekteb-i Tıbbiyye-i Mül
kiyye-i Şahane muayenehanesine devam etmekte 
olan etibba listesinde; Pazartesi ve Cumartesi: kabile 
Hacı Safinaz Hanım(s.626); Perşembe: kabile Şadi
ye Hanım(s.627); diğer bilgiler I 317 tarihli salname 
ile aynı (s. 587-588); 

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane memurlarından olup 
müracaat edenlere müdavat etmek üzere muayene
haneye devam edenler: Salı günü nöbetçi kabile Fai
ka Hanım'm olmaması dışında diğer bilgiler ~ 317 
tarihli salname ile aynı (s.881-882). 

1319/1901 tarihli Mekteb-i Mülkiyye-i Şahane 
muayenehanesine devam etmekte olan etibba liste
sinde; Cumartesi: kabile:Hacı Safinaz Hanım; Pa
zartesi: kabile Hacı Safinaz Hanım; Çarşamba: kabi
le Şadiye Hanım; Perşembe: kabile Şadiye Hanım 
yer alıyor (s.86) 

Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane memurlarından 
olup müracaat edenlere müdavat etmek üzere mua
yenehaneye devam edenler:Cumartesi: nöbetçi kabi
le:Hoca Azime, Hıdırlı Zeliha ve Emine Hanımlar, 
Madam Mari; aşı memuru Sadberk Hanım; Pazar: 
nöbetçi kabile: Sıdıka ve Fatma Hanımlar; aşı me
muru: Sabiha Hanım; Pazartesi:nöbetçi kabile: Ho
ca Ziyneti ve Ayşe Hanımlar; aşı menwru: Sadberk 
Hanım; Salı: nöbetçi kabile: Vefah Zeliba, Servet, 
Faika ve Hayriye Hanımlar, Madam Toras; aşı me
muru: Sabiha Hanım; Çarşamba: nöbetçi kabile: 
Tevhide, Eda ve Lalife Hanırnlar; aşı memıını: Sad
berk Hanım; Perşembe: nöbetçi kabile: Hoca Nesi
be, Müfide ve Emine Hanımlar, Madam Liza; aşı 
memuru: Sabiha Hanım (s.222). 

39- N. Taşkıran : "Türkiye'de Ebelik Eğitimi". 
s.238. 
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40- i. Eren: s. 31; Salnamc-i Vilayet-i Tu na. Defa lerini ~Ç>yle wmamlar: 
1. Rusçuk 1285 ( 1868), s. 31; . " ... lsti fade olunacak hastabakıcıların sermayesi 

Asır gazetesi , s.803, 27 Temmuz 1903, s.3; yalnız görgü ve tecrübeye münhasıt olmayıp, teşrih, 
Selanik Vilayeıi Salnamesi Defa 19, Selanik 1324 menafıü'l a'za. hıfzü'sıhhaya aid mccmulen ma'liimatı 
( 1906), s .548. olması ve bu san'atın nazariyar ve tatbikatı mükem-

Afyon ~alnamesi. Belediye Dairesi. 1322. s.230. mel suretde tahsil eylemesi lazımdır. 
41- N. Işli: "Kitab~ler ve Tıp Tarihi" . .Yeni Tıp Memleketimizin bu yüzden olan ihtiyacı da na-

Tarihi Araştırmalan ~··Istanbul, 1995, s.89... zar-ı dikkat ve i'ıibare alınarak Mekteb-i Tıbbiyye- i 
42- N. Sarı, Z. Özaydın : "Dr.Besim ümer Paşa Şahane'de ebelcr sınıfının proğramına bu seneden 

ve Kadın Hastabakıcı Eğitiminin Nedenleri (1)" Send- i'tibaren bir de hasta hakmak ıiSiılii ı•e ders i ilave 
rom, vol.4, No:4,.Nisan 1992, s.72-80; .. olunmuştur. Bundan böyle ebelerimiz gard nıaffid 

N. Sarı , Z. Ozaydın : "Dr.Besim ümer Paşa ve şelıadetniinıesini haiz olacaklar ve bu sa.yede lüzumu 
Kadın Kastabakıcı Eğitiminin Nedenleri If", Send- takdirinde bu vazifeyi ifiiya mukıedir ve sahib-i 
r0m, vol.4, No:5, Mayıs 1992, s.72-80; ma'liimat hastabakıcı lar bulunabilecekdir. " 

43- N. Sarı : "Osmanlı Darüşşifalarına Tayin Edi- Bu kaynağı duyuran Prof. Dr. E.K.Unaı'a ıeşek~ 
lecek Görevlilerde Aranan Nitelikler". s.44. kür ederiz. · 

·osmanlı öncesi Türk-İsHim dünyasında bu konu- 48- B.N.Şehsuvaroğlu, A.E. Demirhan, G.C.Gü-
da farklı uygulamalara rastlanmaktadır. Mesela, reşsever: Türk Tıp Tarihi, Bursa, 1984, Resim 14. 
1284'de Kahire'de yaptırılan Kalavun Hastanesi'ne T. Sağlam: Türk Hekimliğinde (Gülhane)'nin 
kadın hastalar alınıyqr ve kadın hastabakıcılar tayin Rolü. Asker i Tıbbiye Matbuası 1944, s .lO. 
ediliyordu. Bkz. A.S.~ . .pver: Selçuk Tababeti XI-XIV Başbakanlık Osmanlı Arşivi: 
üncü asırlar Türk Tarili Kur. Yay. VIII. Seri, No.7, Yıldız Mütenevvi, Dosya No.201, Gömlek Sıra 
Ank. 1940, s.37. No.78; (18 Zilhicce 1317/5 Nisan 1316/19 Nisan 1900); 

44- K. Özbay : Tür.k Askeri Hekimliği Tarihi ve 1324. M.İ.Taltifat 114 (İrade) , (27 Muharrem 
Asker Hastaneleri. C.l, Isı., 1976, s.37. 1323/21 Mart 1321/3 Nisan 1905); 

45- Silahdar Fındıklı Mehmed Ağa Tarihi. Top- Yıldız Mütenevvi, Dosya No, 196, Gömlek Sıra 
kapı Sarayı Hazine Kütüphanesi, No:l413, cilt 3, No.: 51. (13 Receb 1317 1 17 Kasım I 899) 
v.369. Bkz.Ek.9/l-5. 

B. M iller: The Palace School of Muhammad the i. Eren: s .29 .. .. . 
Conqueror. Cambridge, 1941, s. 48-53; Bobovi: N. Sarı, Z. Ozaydın: Dr. Sesim ümer Paşa ve 
Description du Serial du Grand Seigneur. 1666, Paris. Kadın Hasıabakı.~ı Eğitiminin Nedenleri ll, s. 75 
Bibliotheque National, Fr. Nouv. Acq. 4997. N. Sarı, Z. Ozaydın : "Türk Hemşireliği'ne Os-

A· Osmanoğlu : s.88. manlı Hanımefendileri'nin ve Hillil-i Ahmer (Kızı-
I.H.Baykal : Enqerun Mekıebi Tarihi Kuran: Fa- lay)'in Desteği". Sendrom, Vol.4, No:3, Mart 1992, 

ıih Sultan Mehmed. lst. Fethi Dern. Neşr. Sa.20,1953, ·s.66-78. 
s.96. 49- N. San-Z.Özaydın : Dr.Besim Ömer Paşa ve 

Düstı1r. C.Ill, Zeyl, 7. fasıl. Dersaadet 1300. Kadın HastabakJet Eğitiminin Nedenleri (1). Send-
s.210-211 rom, Nisan 1992 .. Sayı:4, s.IO. 

N. Sarı - Z. Özaydın : Dr. Besim Ömer Paşa ve N. San, Z. Ozaydın : "Türk Hemşireliği'ne Os-
Kadın Hastabakıcı Eğitiminin Nedenleri (1). s. 10, manlı Hanımefendileri'nin ve HiHiJ-i· Ahmer (Kızı-
ll, 18; Nedenler (ll)s. 74 lay)'in Desteği". s. 66 

46- N. Taşkıran : Haseki'nin Kita~ı . s.299; 50- H.H. Işık: Tam İlmihal, Se'adeı-i Ebediyye. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi: Irade Dahili ye, 23.baskı Jst.l979, Işık Kitabevi, s.l55. . 

No.95/158 (16 Ramazan 1308/ 23 Nisan 1306). 51 - M. Denizkuşları: Tıbb-ı Nebevi. Istanbul, 
Bkz.Ek.6/l 1981, M~rifet Yay., s.l4. . . 

1255 (1839) da "iftihar" madalyalan basılmış; son- H. Ozönder: Tıbb-ı Nebevi. Istanbul, 1974, lrfan 
radan "iftihar" adlı ikinci bir madalya yapı ldığı için Maıbaası, s.l22-123. · 
buna "aıik iftihar" denilmiştir. Bkz. M.Z. Pakalın: C. 52- Ş . Sabuncuoğlu: I.Ba~ •.. 39. fas ı l, 
ll. s.378. Bibliotheque Nationale, v.38b-39a; I.U.Tıp Tarihi ve 

i. Arıu.k, C. Artuk : Osmanlı Nişanlan. İstanbul Deontoloji Anabilim Dalı Kıp. v.l3a. 
Matbaası,lst., 1967, s.l4. 53- Ş. Sabuncuoğlu: JJ.Bab, 6l.fasıl, Biblioteque 

47- Bkz. 3 nolu dipnotu. O. N. Ergin: Mecelle-i Nation'!!e, v.lp2b-103b; Millet Kütüphanesi, v.97a
Umur-ı Belediyye. C.IV., 1293/1876, s.373. Bimar- 98a, t.U.Tıp Tarih i ve Deontoloji Anabilim Dalı 
~ane ve Müşahadehane Talimatnamesi mad. 37. Bkz. K tp., _v.86a-87b;Spink, M.S :, Lewıs G.L. : s.420, 
lniis. haderne görevleri Uzel, I. C.!, s.290. 

I smail Derviş: " G_ard MaHid-Hasıa~akıcı. " 54- O. Russel : s.264; Ayrıca bkz. A.Kurtluoğlu 
Nefsal-i 'Afıy.et. (Sesim Ömer), ikinci sene, isı. 1316, (Çev.) (Manuel Serrano Y.Sanz'ın yayınladığı el yaz
s. 237-239. Isınail Derviş Paşa, 16 teşrin- i evvel mas ında) :Türkiye'nin Dört Yıll552-1556. Tercüman 
1316/29 Ekim 1900 tarihli bu yazısında, hastabakıcı- 1001 Temel Eser 18. s.36-37, 
nın görevlerine ve önemine ai t örnekler ile "gard 55- E.A. Baki: s.43-44. Bkz.Ek. 10. 
maladların derece-i lüziimunu" anlattıktan sonra söz- 56- E.A. Gökpınar: "Şeriye Sicillerine Göre Eski 
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Zumanlıırda Afyon'da Yaşııyı~ ll". Tıışpınar, 19 Eylül 
1936, c.4, No.47, s.214. Bkz.Ek. 1 1 

R. Özdemir: XIX. Yü:zyılın lik Yarısında Anka
ra (Fiziki, Demografik, Idari ve Sosyo-Ekonomik 
Yapısı) 1785-1840. *ülıür ve Turizm Bakanlığı 
Yay.: 694, Kültür Eserleri Dizisi: 59 Ank.l986, s. 
2 14-215. 

57- R. Withers: s.97; O.A.Rusell: s.263. 
58- M. d'Ohsson: s. l95. 
59- M. d'Ohsson: s.l94-195. 
A. Osmanoğlu: s.48, 114, 282. 
R. Withers: s.96-97. 
A.Refık: Sultan Abdülmecid Hanın Sarayıoda 

(Die Briefe von Dr.SpiLZer). "Tarihi Osmani Encü
meni Mecmuası", No.34, 1 Teşrinievvcll331, s.599. 

H.H.I.şık: s.I55. 
60- Ç.Uiuçay: Harem Il. s.J5. 
Topkapı Sarayı Arş. E.8799. Bkz.Ek.l2 
61- Başbakanlık Osmanlı Arşivi: Kamil Kepeci, 

Küçük Ruznar,ı:ıçe Kalemi: Müşahere- harun mevaci
bi, No. 3399, üzel No.2. 1036 yılı listesi. Bu belgeyi 
duyuran Prof. Halil Sahillioğlu'na teşekkür ederiz. 

62- M.Ç.Uiuçay: Padişahların Kadınları ve Kız
ları. Türk Tarih Kurumu Yay. VII.Dizi, Sa.63. 1980, 
s.99. Topkapı Sarayı Arş. E.No.7995. 

63- Başbakanlık Osmanlı Arşivi: 
Cevdet Sıhhıye Tasnifi, No.411, (Rebiü'l ahiri 

1250/7 Ağustos 1834- 4 Eylüll834) 
Cevdet Sıhhiye Tasnifı No.653; (27 Zilkade 1251 

/16 Mart 1836) Bkz.Ek.l3/l-2 
64- A. Refik: s.599-622. 
A. Osmanoğlu : s. 282; "Hanıidiye Etfal Hasra

llesi yapılım:aya kadar Cemi/ Paşa Sarayda bazı 
kalfalemt ameliyat yapmış// ... ; Hastwıe yapıldıktan 
. wmra "ameliyatı icap eden kalfa/ar nı·ada ya Nu
rc:ddiıı, yalılll Ra.~ilı.Bey'e ameliyatiamu yaptırır/ar, 
Cemi/ Paşa'dan iirkerlerdi. Çiinki, Cemi/ Paşa Nai
ma Sulta11'111. kalfalarti/daii Feryôdil Kalfa'mll boy-
tllllidaii hir ur pkarmış, hu kadnıcağız anıeliyar gii
niimill akşammda ölünce, Paşa'ya itimad kalmamış
ll". 

65- S.M. Alus: "Eski Kadın Hekimieri, Lavta
lar'', Akşam Gazetesi, 7 Martl951, s.4. 

66- Başbakanlık Osmanlı Arşivi: Hau-ı Hüma
yun, No.35262.(ı_4 Temmuz, 1837). Bkz.Ek.l4/1-6 

K. Esin: "Bizdlff>ısseksiyon Ne Zaman ve Nasıl 
Başladı?. Belleten, c.43)ayı 172, 1979, s.750. 

67- Topkapı Sanıyı Arşiv i: D. 6303. Bkz. Ek. 15. 
R. Dramuf: "Beyazıt Civarında Devlet Tarafın~ 

ı.Jan Kinılanan Bir Eczanede Hasta Tedavisi" Vakıf 
Oureba Hastanesi Dergisi. C. 15, sa. 2, 1988, s. 234 
-244. 

68- Topkapı Sarayı Arşivi: 1257-58 (1841-42) 
dönemi Galatasarayı Mekteb-i Tıbbiyye~i Adiiye 
Faaliyeti_ hakkında takrir. Bkz Ek. l6; 

Y.I.Üiman: s. 44, 52, 58. 
B. Ömer (Akalın): Doğum Tarihi. s.51. . 
69- Edmondo De Amıcıs; Çev. B.Akyavaş: Is-

tanbul. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. 382, Ter
cüme Eserleri Dizisi 55. Ank. 1986. s.l47, 259-260; 

R.Lewis, (Çev.M.Poroy): Osmanlı Türkiyesinde 
Gündelik. Hayat ( adetler ve gelenekler) Doiun Kar-
deş Yay . ..Jst. 1973, s.ll2. . 

70- O. Öncel: "Sai!lık Alanında Ilk Kadınları
mız". Dirim 4, 1:51 NÖ.9, Eylül 1976, s.355-360. 
1922'de kayıt yapııran 10 kız öğrenciden birinin ölü
mü, diğer üçünUn okulu bırakması nedeniyle ancak 
6'sı 1928'de; bırakanlardan biri 1929'da mezun oldu. 
Bkz. Ş. Etker- O. Dinç: Cumhuriyet'in lik Kadın 
Cerrahları: Dr. Suat Rasim, Dr. Fitnat CeHil ve Dr. 
İffet Naim. "Sağlık Alaompa Türk Kadını Sempoz
yumu (12-14 Kasım 1997, Isı. Bildirileri) 

71- N. Akdc.niz(Sarı): Osmanlılarda Hekim ve 
Deontolojisi. 1977 .. s.6R-69. ·. 

72- R. Lewis: :..110-112. 
73- Bkz. dipnotu 23. 
74- N.Taşkının: "Türkiye~de Ebelik Eğitimi". 

s.23 1-2. Bkz. Ek ~/1 ,2 
Düstilr: C. lll , Zcyl, 1 Fasıl, s.218. 
O. Naranzi: s. 5-7 
Düstur 1. tertip, C. ll Matbaa-ı Amire 1289, 

s.81 4 
E. Atabek: s. 14-17 
75- Ceride-i Huvadis: 21 Cemaziyelahir. 1256/ 

20 Ağustos 1840, No.3 
Ceride-i Havadis: 7 Safer 1258/ 20 Mart 1842, 

No.78. Bkz.Ek.l7/l-2 
N. Yıldırım: "istanbul Eczanelerinde Hasta Mua

yenesi ve Tıbbi Tahlil Laboratuvari arı" Yeni Tıp Ta
rihi Araşurmaları Sayı 2, s. -

76- Başbakanlık Osmanlı Arşivi: Yıldız Tasnifı, 
Mütenevvi Maruzat Evrakı Bölümü, Dosya No.95, 
Gömlek Sıra No:84. (7 Zilkade 1311 /12 Mayıs 1894) 
Bkz. Ek. 18. Bu ve diğer bazı belgeleri bize. duyuran 
sayın Celil Ender'e teşekkür ederiz . 

· 77- Ahmet Mithat: "Mevad-ı_ Tıbbiye ve S ıhhi
ye: "Tabibeler". Tercüman-ı Hakikat. 18.Teşrin-i Ev
vel. Perşembe 1890. Bkz.Ek.l9. Bu makaleyi bize 
duyuran_şayın Doç.Dr.Himmet Uç'a teşekkür ederiz. 
· 78- O.S. Co~ar: Atatürk Aosiklopedisi. C.l, Isı., 
1973. 

79- N. Sarı, Z. Özaydın: "Kadın Hastabakıcılur 
ve Osmanlı Toplumunda Uyandırdığı Yankılar. s.8 · 

80- T. Toros: Dr. Safiye Ali. Skylife, Temmuz 
1993. s.52-56; T. Toros: lik Kadm Doktorumuz Sa
fıye Ali Hanım. Yıllar Boyu, Sayı 8, Kasım 1978, s: 
30. T. Toros, Safiye Ali'den sonra yurt dışında ııp 
öğrenimi gören Suat, Saada, Emin Kliatçılar, Nami
ye, Semiramis Teze!, Hayrünnisa ve Bedriye Bedri 
Hanımlardon söz eder. 

Ş. Etker, O.Dinç: a.g.e. 
K.Ş. Mutlu: TürkiY.!! Cumhuriyeti'nin 50.Yılında 

Tıpta Türk Kadını A.U.Tıp Fak. Yayını. No.:300, 
Tıp Fak. Yay. No:30, 1973, s.35. 

A. Arslan:Darülfünun'dan Üniversite'ye. isı. 
1995, s.68-69. 

T. Taşkıran: Cumhuriyet'in 50.Yılında Türk Ka
dın Hakları. Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı. 
Cumhuriyet'in 50.Yıldönümü Yayını, No.5, 1973. 
s.l61-162. 
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Ek Belgeler : 

Ek: I 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cevdet-Sıhhıye, No. 650 
Evkaf-ı Hümayiin Nazırı Miirüvvetlü Paşa hazretleri 
Dersaadet ve bilad-ı selasede nisvan raifesinden pek çok gurahô ve fitkara olup bıınla

rın yafacak yerleri ve bakacak kimseleri olmadığınd~n içferinden zayıf olanları ve hamile 
bulunanları sokaklarda yatup sürünrnek ve bazısı virane arasmda hamiini vaz etmekte ol
dukları misüllü (iki veya bir kadın dahi) fakfru'l-hal olanları hamile oldukça bizzariire ba
zı mu'alece isti'mal ederek çocuk düşürdükleri rivayat-ı sahfha ile müsebbit (ve talıkfk .... ) 

*Belgelerin okunınasında değerli katkıları için sayın Ramazan Tuğ, Yahya Okuyan ve Prof. Faruk A
kün'e; ebe ve hastabakıcılarla ilgili arşiv belgelerini duyuran sayın Celil Ender'e çok teşekkür ederim. 
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Ek:2 

ve bu maku/e aczen nisvanın böyle dilçar-ı zarfiret ve sejfiler olmaları şiiyiln-ı 
ştım merhamete nişdn-ı cerıab-ı mülfiktine olmayacağından ( .... ) Hazreti 
Ştıhônelerde Yenibalıçe Hastanesi gibi rilife-ı nisvan hastagllmna dahi mah
sus olup o ma'kfile kimsesiz (fakire hasta ... .) ifllkat gelinceye kadar meccanen 
miidôvôt olunmak ve yedi sekiz aylık hômile bulımanlara dahi hamiini vaz'e
dinceye kadar (. ... ) ıskat-ı cenfn ( .... ) bazı ilel-i sôirenin önü kestirifrnek üzere 
Evkaf Hiimfıytm hazinesine miilhak evkaftan olarak bir müdettenberu half ve 
mıt'atfal bulıman Haseki Bfmdrhanesi'nin derı1nwıa bir eczalıdn'e ve bir mat- · 
balı yapılarak ve ba'zı mahalleri dahi icab-ı vechile tevsi tamir olunacak ora- · 
11111 nisvdn Hastagônına tahsisi ile idibfıtımn icrası Ser-Etıbbd-i Cenlib-ı 
Cilıilndtiri saadetiii efendi hazretleri tarafindan bii-takrfr inhii ve iş'ar olun
muş olduğundan keyfiyel Meclis-i Viilfı'ya havfıle ve zôtı atılfetleri ve Môliye 
Nlizm Devletlü Paşa ve Efendi miişarun ileyh Hazerfıtıyla mfihajıere oluna
rak suver-i nıulıarrerenin bir ilişiği olmadığından sliye-i kudret-vdye-ı ceniibı 
nıiifı1kônede balıo-ı nıezkfirun ber-mflceb-i ked ve f'mdr ve ilıyôsına nıesôrift 
olan 60.000 (altmış bin) kuruşun Evkôf-ı Hümftyfln hazinesinden fta olunması 
ve dilimi sıiretinde ril'yeti Ltızım gelen mesôrifin dahi Milliye Haz'ine-i 
celflesine dokunmayarak Efendi-i müşllrun ileyh marifetiyle rıı'yet ve tesviye 
kiiınması tensip olunmuş ve bilis-ti'zfin (. ... ) Cenllb-ı mülfikône dahi bu mer
kezde miiteallık ve serefsudilr buyurularak mficibince keyfiyer efendi-i 
miişftrun ileylıe bildirilmiş olmakla emru fermfin men-lehulemrindi1:. Emr-i 
Pôdişfılıf buyurularak mailtilk-ı celfli üzere milru'z-zikir 60.000 (altmış bin) 
kuruşwı Hôzfne-i merknma dinibinden tessiye ve ftôsı hususıma (. ... ) Fermfın
ı Aliştın. 20 Muharrem 1264 (29 Aralık 1847) 

* Tırnak arası boşluklar, yazuar silinmiş olduğundan okunamadı. 

61i?B~§;:::;;w-~5! 

Topkapı Sarayı ar,ıivi No. D 2999 

44 YENİ TIPTARiHi ARAŞTrRMALARJ 2-3, 1996/97 



__.f·~ '- ~· ("'- ;.;.ı ;;,~ ;;,}.~ 

Ek. 3/1 / .1 
~)_/.)tı;, J,;_~_,;.·;,~\.~ty. 4-',!.;• _;a_,ı(~'~"~ ~ 

Saaderlii, mürii.vvetla, 
1 . ; 1 · ·' re'ferlı? peder-i valii-şant m, 1 1 ~ • 1 . 

1 l, ... .-,_, ~·-~ \(~ :,t,· · A'~ ".:,.~••,,)\;..ı~~ o\ \ ,,':! s;,'b•e)J-({ğa- yı celilüş'şan ıazretleri, - r. """''' , ı:ı--- "\,Y.. .... """-"' .... 

Hemişe 'avn-1 barfde ı/i:~\u .. ..,\;.· 0~ j,ı #~ ~-'Y.· JJJ u?s~ 
miistedam olmanız ed'iyesiyle ( \: 
minlıô-y1 muhlisanemiz budur ~_:..., ~· ,y;_, ..ı., ~~'J J ~,,.:> .j.~_,,t,).J, 
ki; Bundan akdem taraf-ı saa- , 
deti1iize ifadesi tahrir olunan ~. · J. 1 / · • • • . /. , ··" ll .. .... .P 

~..,. 'J';J ~~ . .; ~_,;,; ~)&,~ ..v-.. ı.a.-'9" rı_,:.ı .~-:--
/ıekfme kadın için mulıassa-
san ·adenı gönderitiz merku- ~.)J:;,•V.:# ·A.Aj~fl\{/»."w?J~. · ı;,\P_, 
meyi Saray-ı Atfk'e getirtme- \-. .. 
ğe himmet buyrulub ma'Jumü.'l-ism olan kalfalara ıımar ve mualece idecektir. Uskü
dar'da Kebeci mahallesinde sakine taşradan gelme hekfme hatun deyü süal olunup se
ra'yı Atika gelmesi içün denerek taraf-ı saadetinizden bir bendelerini gönderip 
mezbareyi getirtmeniz hususu ve hassaten isti'lam-ı tab'ı mealileri siyakı işbu nemika-ı 
muhlisf terkimine ibtidar kılındı. 

(Bkz. İ. Kumbaracızade:Hekimbaşı Odası, İlk Eczane, Başiala Kulesi. İst. 1933. s.20) 

Ek. 3/2 

SaadetlU, müruvvetlu, 
re'fetltl peder-i vala-şanım, 
ağa- yı celilüş'şan hazretleri, 

_# • .;:·u.-v ~~~~ ;.;l..ıı""&.\; J.:iı J~ .. .s,u,. ('i,. <fk~.J-~1} 
·~CI'<J?_.s,!. C);.~~ ,,.. 4-ıt d .P.;:)> /L. c;4/,J_.;. .. ? 

.......r'aJi, j. v.k~ .. a.;:.~,ı; ,.,,;):.4- ~.w~ ....... ~; w)~ 
~lu 1. ....... ~.. • •:.i . . , 

· Jl'r. _ >;1Uct-:-ı C!·~r ··t,. ~~;;b·..... ~ıl} il; .s~, ü\i,•j Jı) 

Hemare mesnedim ömr-ü __s,j.',.:.;• ~~,j' 6et' ,/;:,:_. ~;;..,.}~..- 1,'--J. a .· 1 , 
'afiyeıde herdevam du'avatı · · ·· ·· • l ,_ • ), ~~~· 
takdfmi nümayende-i halisanemiz budur ki Mis-i tezkire-i nıuhlfsi Üskiidar'da Kebeci 
mahallesinde sakine taşradan gelme hekim kadın demekle ma'rıife nam hatun saray-ı 
'atik-i ma'murede hastalar tarafında hazinedar usta hazretlerinin cariyelerinden 
Farniyaz ka/fa ve defa iki hasta dahi, birinin ismi Lalezar.kalfa, ve biriNazenin ka/fa, 
bu üç nefer hastalara mezbure hekim kadın ıa'yin olunub, tırnar ve mualece 
edecekdir. Sizlerin dahi malıtm-ı saadetiniz buyuru/mak lçün işbu tezkire-i muhlisl 
ta/u·fr ve terkimine ibtidar kılındı. 

(Bkz. İ. Kumbaracızade : Hekimbaşı Odası, İlk Eczane, Başlala Kulesi. İst. 1933. 
s.20) 
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Ek.4 

El Baki- Hüvel/alı 

Kimseler çerh-i cefô pfşeye bel bağlamastn 
Ummasm ôkil olan zerrece hiç bı?y-i vefa 
Firakdanı dahi elbet edecektir tefrik . 
De'bidir gonceden etmek gül-i ranô'yı ciidô 
Bulmayıp derdine derman tabib kadın_ ah 
Nilş-ı daruy-ı fenô etti diriğa Jıayfô 
Rôbia siret idi if/et ile eli'inyada 
Ola ukbada şefi'i dahi yarabb Zelu·ô 
Güher-i eşkle tarihi dua oldu.lebld 
Cennetü'l-adn tabib laıdına o/sım me'vô 
121711802 
(Küçük Ayasofya Cami haziresi) 

+ 
. • : ' ! 4~:. . ~ \ '< \ 
. AI<~J·t§/i; 3 h ·r·;r~ l j t -"'V"'l 

'l' • J ~ ... ' • 
·.Hi.~ ~-. 
~ • - ) "1 ? ;:;· 
~·~~~ . ,,_ ! 

),o 

Ek.5 .Q . 
f3aşbakanlık Osmanlı Arşivi • • ~ 
Ibn'ülEminSaray No. 3136 Ôk;J ı ~ 
Merhume ikinci ebe Sitti Haıun ·: fJ~\ıiJj(fj . · J j . A .: 

kaç akçe ulufeye mutasarrıf olmuş- .h • .. ı,J : • • "P'~ ~0/./JJ'/n~r 
sa lıôla ikinci ebe olan Perihan ~Jo.i''"J'(JVifoJJ.,j .. · · 
Hatwı'a ol mikdar ulufe Harc-ı /~~· · ı ...,;~ 
~:ssa malmc/an verilmek buyurul- ~-.:~~ }~~~bt) 

~~· 

1;2jfemaziyelahır 1135 (12 Mart : .:-- : ~- .:-~~~~~: .. 

M evcibat-ı Emir eb e kaduı der ~--:;::~~;7~·:-::--:==-~-;::=====:::=: 
Harem-i Hiimayım Saray-ı Cedid-i Amirefi beher yevm be '/ . 
şehr. dadeş. ~. . "1 

Sağ yevmiye 40 (,)'r!J~t.· r, ·. • ~ 
An mal-ı harc-ı hassa-yı Istanbul ~i- -~~~~ 
Veeh-i meşruh üzere Emir ebe kadın yevmi kırk sağ akçe- <.~"'v_,~z 

ye mutasarrıf olup fevt oldukda ulufesi hazine mande olmuş- -...... ~ · . . _.e.. 
dur. Ferman devletlu Saadet/u sultanım hazretlerinindir. ~,e; 

4.Cemaziyelalıır 1135 (12 Mart 1723) '<('tt · 
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Ek.6/l 
~aşbakanLLk Osmanlı Arşivi 
Irade Dahil iye, No. 95/158 
Yildtz Saray-1 Hiimanuyu 
Baş Kiwbel Dairesi 
Haseki N isa Haslahanesi Seriabibi Saa- ~ .... -..:..;...!',.?ı:.,.:..;!-..,..:<~ ... ·~·...ı:...; ..... .A · .. . . , . 

1 / .. F "k E:r. d" "/ b"l · · · R ,t. .:ı ... :,.,.~~.J,.,• "" • , · . ~ . . -. 4

. _ • • . .~ u-:u__..L.J.JG; c. el u at ' :~en ı 1 e la 1 ,_, sa msı a1 et ve , , , .. , . ~ ~~("if..~ .. _, ''?' .. _,J.,• ~~:, ~:.P, .;...: .N". 
salisi Alımed Nureeldin Bey/ere ve kehhal "·~h,.,J.U?vr.V• Gıt'l-.-...,;,ı., · · .:. .• ' 
B . b D"k l H d. ..4_.~• ... . - """'''!'~-""'-' "/1!-,~,r,,_,.v~;.,tÇ m aşt 1 -ran ve eczaet-I evve am 1 ~CJ -.d ... ~ .... ·.~\1-'~' ... ;.... .. . .. , .,., .... .. : . 
Efendilere ve kabile Zelilıa Hanım ile tı- ~~ •·-' · · ....., "'-'..u..._-

'i$-? l""'...,. Vs,;Z~ L • 
marcı-ı evvel Hadice ve sqni Ayşe Hanım- t- «~' " 
lai·a ifti/ıar madalyaları ilısan buyrıdarak '---....:·_" _____________ ___ı 
muamele-i lazımeni n ifası şeref-sadır olan irade-i seni'yye-i hazrel-i lıilafel-pemt!u ik1fza-yı ce
lilinden olmağ/a ol habda emr ii ferman hazret-i veliyyii'l-emrindir. 

Ser kalib-i Hazrel-i Şehriyari 
16 Ramazan/3081 23 Nisan/306 (25 Nisan1891) 

Ek.6/2 
'\., 

~aşbakanlık Osmanlı Arşivi 
Irade Hususi 81/No. 1310 
Yıldız Saray-1 Hiimayunu 
Baş Kitabet Dairesi -6.-· · 
ll.ro 7358 .. ""'(~~ <·'- (....., ·• -~ -· ıy , . ..,. ... ; ... ~ ~ ~"'"'J .,_, Jı'.J.; . •. -

-· 
Nı·sa Hastahanesı· nıenııı1·ıA1ı ve ·''·• ··. ·"-· eJJ-' '-' .:.r ·. :- .:aı-1..- -J.··'- ·· ·· • .-:.,._.;ı,...:, -· . • ~·- .IJ.J• .... ı;· · CJ[," • - --:-.s-::,.. • .1(..,.·" -· • 

müstahdemininden olub şayan-1 atı- · · .u~;.~,,~,;;~ .. :·~ . -:-''N.t•..J,., :., , . ·,"JIJ 
fet-ı seniyye bulundukları ma'ruzat-1 Ji)-'~.f.-b ,J.JJ· ;,......._· -~j{"~.~--;,, 
vakıadan malum-1 mekarim melzum- v./ .-;;~.~ . t, ~,_ •·\· . ..t1J ~:~.~G. ~ 

1 hazret-i padişahi olan ser-tabib ,, •..u tt-,J, ~· 
Faik Efendi ile tabib Ahmed Kema- .._ ____ ____ _ ____ _ _ ...;...__ı 

leddii1 Beyin ve Hastalar Ağast Ahmed Harndi ve vekil-i harç Melımed Efendilerin ve 
mezkur-hasıalıanede südni.ne Hanife ve kabile Tev/ıide Hanımların nıünasib suretle 
taltifleri hususunun arz-1 atebe-i ulya kılmması mukteza-yı irade-i seniyye-i hazret-i 
hilafet- penahiden olmagta ol babda emr üfermanlıazret-i veliyyii'l- emrındir. 

Ser-katib-i Hazreı-i Şehriyari 
30 Ramazan 131015 Nisanl309 (17 Nisan 1893) 

Ek.7 
Miitesellim Mehmet ağanın miibaşırı meclis-i şer'a gelip Milıail karyesinden Kula 

Mahmut kızı Emineyi ilızar edip bu kızın bikri zail olmuştur deyu bir kimse ağaya 
gamzeyledi. "Tarafı şer' i miitahharden mutemedin aleyha· ve diyaf'let ile meşhur e bir 
kabile irsal ve ona göre baktimak iltimas ederiz dedikte, tarafeynin izin ve rızalan ile 
Medine-i mezbure sükkamndan e/hac Mustafa nam kirnesnenin zevcesine irsal olun
dukda badelııt gelip meclisi şeride mezbure Eminenin bekareti şeklinde hekareti mev
cudedir deyü haber verildikten sonra mutesillimi mumaileyh tef..Tar kanaat etmeyip bir 
a/ıer kabileye dahi irsa/ edip oldahi alaveçlıi minvali muharrer haber vermeyin mez
bure Eminenin afife anizzina olduğu ledeşşer işşerif sabite ve zalıire olmağm mübaşiri 
mezbur Ali bey merkum koca Mahmuda ve kızı Mezbureyi hilafi şer'i şerif rencide et
memek üzere işbu huruf bersebili temessük ketbü talırir olundu. 

1077 (1666) 
(Bkz. E. A. Baki: Şer'iye Sicillerine Göre Afyonkarah.isar'd~ XVTI., XVIll. Asırlar-

da Meçhul Halk Tarihi. 1951, Afyon. s.45) · 
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Ek. 8/1 

Ceride-i Havadis No. 29. 

18 Sofer 1257 (1 1 Nisan1841) 

Havadisat-ı Dalıi/iye 

"Herkese malumdur ki hatunların 
hamiini vaz etmeleri sıkiet/i şey olarak · ··-:·.' '. 
hususiyi e ebe dalı i üsıad olmazsa ol · ' ·._:· ·· -~,çJ.. ı );. jl ~ 
vakit çekilen meşakkatten başka bazı · · •• . ·D_. v-Vı.J-..... 
kere dahi hüda lızfz eylesin bayağı teh- .:F~ı.iJ.ıl;ı.;.j:lZ..J~ıt:"'_,.$~:;.ı):_,.'l;.. ..s~..ı.._,ı ....... (, .. 
/ike/udur. Binaenaleyh e belerin üstad .-.,s:.s~.:.i-! ~.:ı~.:.~.:.>_,ı,ı ~ljU_,I ~ı:..ı~""!' 
olması pe~ dikkat olun~ta~ şey olur. ..:.,;, ~_,l,l:..l :JJ~' .,ı-"·1:.: ı:~ı..ci,: . .iL.:Lı,.J:u.::....'.....: 
B~ ek~ lık ıs e Y?lnız te~ru~e ıl~ olmaY_ıP. .•,'=!ı_,: ._-.;.1':'':'~-''~'-:~.:,C~ "'--!!.:.D':'.?.':'tA,;..;-:-.:ı_,ı 
çunku Avrupa da he kımlık kıtabı gıbı .ı.....;,y ..)...ı· 1~ırJ· ~ 1 J,\{' ~ (' t';":·u G 
bunun dahi kitaplan vardır. Ol kitap- . ·:, i·. ~- : ' _ _,.~,.s .. · ~.i.'-" ~ .... '· .~ 
lar okunmadıkça layıkiyle ebelik öğ- ~-:_-': ",:";;-_.....,_ r.-'-.:(ı_,~..ı...a_,1 J!.:-~ .h"-»<:.1 

• .. k" J d v d .!i:ı::f.._..ıı.;.,.. __ ,__....n_~ ı.5 ı;~. ~·· oı;.,~ ,.(". 
renmesı mum·un oama ıgın an ve ,· .. ~ .. />~"'"' · . ., ..1"',-.J' ·.r .,-r. 
rabbim ömrü şevketinimüzdad etsin }~~.:ı ~·~"'t:'-'~.ı;.,~-~.ı:;;.ıı,ı . ..:;...ı_,:"1V"'J-Ih.r .. 
Şevket/upadi şahımız Efendimiz Haz- ::·~[<t~~"~-"~...;.ı ·.ı~~~J-.. .;:,.~.:ıy_,ı • ..s:.G;.~ 
retleri Jıer halde tab'ası çoğalıp müm- ·..s~f'*.ı~:,i)ıo.t.ıJ-•i:,i.ı1~~.t<:' .:Js:i':h~~~ü.ıf.l.!l.l..ı.f"',,.:. 
kün olamadığından ve rabbim ömrü ~~-~:·~~~·l~_-:ı,_:~;~ı_,ı.;,.ıı~~y,ı..;.ıJ, .. ı::,ı.r...::~ ':'..r-1:1 

şevketini müz4a4 etsin Şev~etlu padi- :~~;~~'-~~~6~~~~.-::-~~~.;~ 
şahım ız Efendımız Hazretlerı her halde ~~1.\'-'~~'J(~ı~:b'·~:s;.tv.~.iı>·~ .cı>:.~t:ı,ı;...;:::v.!:r-
ıab'ası çogvalıp mülkünün marnur olma- !rı· ·::~~tLgiLt{'''ıt;"= ::.;..,··: : .i<>~ ·;, ·.d 

ı.ı:-:;;-#'J.:;; • • .; .. ~ --""~~:ı~::v.: . . :.s • .;.ı>; ••.• • 
sını murat buyurmakta olduklarından o .~~'itjS.:.:J~)l;-~;,l.:.ıcr'~ı:,.; · )t:..i ,. ·, ··ı:) ı·~ 
makule hamiini vaz esnada ziyade me- -:B.S:ı2::ıı:·1 .~1 - ·L ·;!11 ~"~·t~ .. ~~· 

kk k k l h 1 d h . "·; ·:, -.. .. ~.s ~". ':'J·-~JJ...s:" ..... ,r--J) 
şa at çe me te o an at un ara a ı -::...,_,_,-,ı_,i-.·, ·Jc· .. :·;,:ıli.· ... ·. ı..ıGı J ·-~1 • ..;..;,, · .ı.. .:.t .. 

1 b k b .. d d h' '' · · · ,. J ~ <i..,.ı_ , ~ • u.r- -. mer ıamet uyurara u yuz en a ı ı;.· ·::.c.c·~ v u:; ·· ... ,1 •• • 
1 

_;1 :.cl. ... .. 
kirnesne zarar görmemek için işbu e be- ··;:·•7:~tfW:,· ' ·.-," .• .ı . .ı . ~.~_,.....,J. ~,~r.Y,·.ı. ı.J"'>~ ..ı.r:JJ! 
tlğin kitaplarını okumuş ve hezar behe- .. ..ı:;-:~}·t-~~'·1·-~-?~.!i.!~~?~'fii"'::'.:ı~:-: ... ·'t="-'~):f 
zar tecrübesini eyleyip yedine şelıadet- ;~~~~~'j·:>, ~:~~\~~~~~~~ı}':.~l..._,~:.ı~~,ı;.ı:~ 

--ı.<-:o-ı.;:·-~ · ·..::..ı ····~ı c ,. -ı..:;., " L... 4- - · ~ · 
name verilmiş olan Fransa/u ebe V en· .... :· ·~t.::-~~~-,-.~.~·-- ;.-i~~' ·.J."' . ~ .W!~-~..v. 
tura nam ebeyi bu defa mahsus aylık ~~~~~~~Jl~?.~§.e·~·j~f.l·~~'ı(~ 
ve tayinat ile Mekteb-i Tıbbiyye yani ,_,~_.,)!;:\ 

. Beyoğlunda mukaddema Galatasarayı tabir alıman mahalle memur ve tayin buyur
muş o·lmakla_bu ebe hergün oraya gidecek ve mukatf.demce tayin buyuru/an herke
sin hastasına ba.,d-ı hava nasıl bakariarsa bu dahi Islam ve raaya Jıer kimin o mi
sul/u telaş edecek ziyade sı.kletlu ve zahmet/u hamilesi var ise giqüp bad-ı ~ya 
maslahatını eda edecektir. Işte keyfiyet cümlenin malumu oldukçla Istanbul ve Us
küdar ve Boğaziçi her nerede olursa olsun ve hangi milletten bulunursa bulunsun 
bu misullu ziyade sıkfet çeken ve birkaç günler hamiini vaz edemiyen hatunlar için 
ihmal olunmayıp oraya bir haber gönderi/erek derhal zikrolunan ebenin celb olun
masına dikkat olunmak ve hiçbir vakitte böyle bir insan ve inayeti meşhud es laf ol
mayan zat-ı şevket sematı mülukaneye gece ve gündüz canı gönülden dua olunmak 
için malısusca tab ile ilan kılınmıştır. 
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• 6,M.>(..:;' j;,~ -"~ . ,., .. 
Ek8/2 ·::..,·~J·.,~ee\..o'?,;; ~.,;' ıü·~:. · ~ · ... ~.,~ ~v-

. ~- . ' . . • .. :..c-6. ~,au,_..ı,........,.fd:':?""~~:<!.l!t."~..ıl:' ..... ?:e::.J..): 

Başbakanlık Osmanlı "'-:- e.:_aı.. .. <~.ı...~~~- ~.ıv~·~ ~~~~;.,· ~.:ı,·.lf:'· .;~~; ~;,:j<i.,ul ..>;.;~..;cr.., .;;_: :.. , 
Arşivi, İrade Dahiliye,_ . _;,;_,).,.,.._._, a>:u.; -~- , . . .• .., .• . .. . . · • · • .C.: <:r 
No .. 7498 ', ·. . · .. :ıll(l'ô~ı.o~,•u-ıJ,?\.o'~..> .. H,,..Öfu•.:U•u-,:,•~-,~·~.. " 

~ua;.'~,/b• &}.. · 'e! 1· , .. • •• • • • • · '- 'J :...:'-'~<'"" 
S o ''ll h ' A d l /" • '· o ~ ,..r'..J...r1..t!M..:..~MJJ..,• !J"'<'.rfiJ~ M' ,_ı \,•: J • • • enıyyu - ımema ev .et u !.-;r•..: !J.ı. .. · . .. . .. ..' < . ' __ :u;..,., "CP ':""(·Y~~' c.u .... ,;; 

1 1 1'. I A ,/'. d' h .... ~....;v.~...-... , . ...ı./~1.>~\. o!P.; ~· . . 'J • ' • • • • inayel u atıvet 11 e1 en ım az- e·· . . . .. · · .. ~ ,~v-,·~ a!.cr~:~>-vW-CJo.&·.s · ıa,. .. . · 
-~ ·J.H~.-.., ).'~..-ı~ ~~~·a1.h~,"-' Ji,..,.w• r .. · . . , .· · ı'. · . . ·· · ,...,_ .""'-~~ retleri ..-• . . · ç. • reı._.. .. ....,,. ... ...,, v .. ·~.y, .:w •. · • 
.• ..;..._.,,.t?.ı;..:.- a.ı:,b • . .'< • - .. . . '-' ""'~~--Mekteb-i Tıbbiye-i Şiılu2- • . : ı.--,.. -:.w;,...Ji..rtı'~f/M-'fd.;;;.;~, .,.. • -- .... ... 
tr-...vftJ(!,\..~ . . • • • • .. .. . ..,..,.., ,...(;I::' ............ ~., ...... }.J!.ı:...-~ c~. 

ne'de f enn-i kıbalayi talim et- .. .. ~!.-!S' -...~.v~ .... ,ı;,d, c.u$:...:..9 .... ..-;c.(.:,... a.ı_... ·. : · · • ~ :.:' 
lnek için şehriyye bin kuruş -_,.>~.,_.:;.eı,_,.;,ı.-</i~ -~-. : .:. - · '"'..-ıı.<·i;:'-.1..:~~ · -::.-.=.:·:rt.:..;:..; 

r.}' •· .. •• " ..... (('~'cı:.~·y~,.......~-...f. · 4(.:,' ,;;ro -. · · 
maas verilmek ve beş sene -~-!:l'~ . ..ı ... ~:"'~~ a,ç,;p_,~,:.:;~::· ·- . • . . ;_.. .. e ?· ıv-<!N~ı.. ,;,ı.:..,.H-, 

~ ~ -. - . "":'"'" d!-'1./dx.. CJt. '!.~),~• )~ . -. ,. • . • " • ~· .. 
müddet ifiı-yı memuriyet ey/e- · ''):,..~_ı;~-:ııı:..,..:,.. ~.u!--;;_.,,, , ·_ .. . ~.eıı~·~-~""<-"'' "'::.-_...;.:~ 
dig~i takdirde maaşının nıs+ı ve i ~ 'Y - -~ .i",:· _.<:~~-lf"" 7~ ~~"·.:.v•l,ı~ ... .:.;:,.%·J-- · 

'.1' ?' .l·.t . ,l ·'f:o' :i :jl} ·'1 . .. -- • (~' .... ~ 
egel·çe on sene ı'stihdam olu ( .~.;ı: }· 6 "! .~ -?ız..-.:;•,J··.r~ ·. , - '7 '" ; :; Oj '1 /' ·ı'' \1 '\•\!.: ~(:' -J~ ....... ..: ·~·ı.. 
nur ise cümlesi kayd-ı hayat .,~~/l .. /-pr ~,,->':~t ~-·..!1 . .. 

şartıyla tahsis kılın_nzak üzere ~ J' -~:'·;ı~ 'i' i 
kontratoya rabt olunarak .-j :/''){/'.;j•:.~,.· .. · ~·1""<-;.' . 
Avusturya canibinden ce/b _i/'J .• ;: .l ~·~ >~ ;y:. · 
olunmuş olan Madam Mes- ~f~~~1~A .. <~·.'H;ı/. ~ . 
santi (Masatti) nam ebenin '--------------------- -...<:....-'---' 
beş sene miiddeti hitam bulduğundan kontrata hükmünün icriısı Avusturya Devleti Sefareti ta
rafindan ifade olunmuş olmağın maaşının nısfi olan beş yüz kuruşun herveeh-i mukavele mer
kumeye tekaüdlük vechile tahsisi lazım ge/üp fakat merkume bundan böyle dahi hasbe'/-liizüm 
istihdam olunacağından beş sene sonra maaş-ı mezkiirun msf-ı digeri ol suretle i'ta ve dahil-i 
kontrato bulunan senevf iki bin kuruş hane kirası dahi ifa olunması hususlarından sarf-ı na-

. zar/a marrü'l-beyan tahsis olunacak beşyüz kuruşdan miı'ada müddet-i istihdamında şelıriyye 
bin kuruş maaş verilmek vee hi yle merkume irzii ve. mukaddemki koniratonun hükmü ilga olun
duğu saadet/u hekimbaşı efendi tarafindan batakrir inlıa· ve mukavele-i ahiren in kabulunu 
şiimil sefaret-i müşarünileylıiıdan verilen takrir- ı resmi isrii olunmuş ve bu suret nezd-i haz
reı-i Seraskeri'de dahi tensfb kılınmış idügünden müddel-i mukavelenin lıitamı tarihi olan se
ne-i sabıka şehr-i Teşrin-i Siın f'si ibtidasından itibaren meikur beş yüz kuruş tekaiidlük maaşı
nın Nizarniye Hazinesinden tahsis ve bundan böyle merktimeye müddet-i isli/ıdarnında yalnız 
bin kuruş mfraş verilmesi w mukavele-i sabıkamn hükmü fes lı olunduğunun lazım gelen ma
hallere bildırilmesi zımnında iktiılisının icrası Masarıfat Nazm Saadet/u Bey efendi hazretleri 
tarafindan ba takrfr-i mezbur Maliye Nazırı devlet/U Paşa Hazret/erine hava/e olunmaktan 
niışi her minviil-i muharrer tesviyesi istizanına dair müşariinileylı hazretlerinin bir kıt'a takriri 
manzur-ı iılf buyrulmak için arz ve takdim kılınmış olmağla nıüvafik-ı enır ve irade-i isabet-i 
ifade-i cetu2b-ı mulfikiıne buyrulur ise ber mılceb-i takrfr icabının icrası müşarwıileyh Nazır 
Paşa hazretler(ne hava/e olunacağı beyanıyla tezkire-i seniiverf terkfm kılındı efendim. 10. 
Cemaziyelevvel/263 (26 Nisan 1847) 

Marılı-ı çaker-ı musadakat-kösterleridir ki 
Ralıe-pirô.-yi ibeiii olan işbu tezkire-i samiye--i asıfiıneleriyle zikr olunan takrir manzıtr-ı 

aif-i Hazret-i Şahane bıtyrulmuş ve iş'ar ve istizan buyrulduğu veeiziyle husfis-ı mezburun her 
müceb-i tala·fr icabının icrası müşarunileyh N azır Paşa Hazret/erine hava/e olunmuş mütaal
lık ve şeref- südiir buyrulan emr ve iriide-i seniyye-i C enlib-ı mii!akiıne iktiza-yi {ifisinden bu
lunmuş -ve mezkur takrir yine taraf-ı valiı-yı Vekiılet-penalıfye iade ve tesyfr kılınmış olduğu 
muhiıt-ı ilm-i Samimi asıfiler; buyruldukda elbabda emr ii ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir. 
12. Cemaziyelevvel/263 (28 Nisan 1847) 
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-tı.:: .. ~.:....: .. :..:-:·~~'('": ... ÜJ ... :~ı.l>-f• ,.1...~.!:• .;~ ....... ~·~ .:..,p; . .. ':':'. 
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~:; f'"''-' ~ .. ~:;...!-~• ~-!:.e;~·~~..,:.. ·.-:....;:,.,.,.;;.. .. ,...:uu,~ ~"·-'-PLJ.; 
""';~G!..I~;:,._,";~·~.,t~,~~.t.)~ ... -9:,~ ... :.,.~~"'"~~---:·":·,.-: 

t:-~·.:..f.-~-....,_ .. _;:"':,ı/-!.,#~.,:;.,ı,A,"'!~':.:-:J.o~• ;.,.::.·;C,~~er'~~~l! 

Ek.9/l 
Hôk-ı pôy-i Hiimciyım-1 Ceuub-i d/um /ulniye Af: 
man yu Sefiri Prens On Reidı'ıu :ern •si turufwduu 
rakdim kıluwu uri:umn terdimesidir. 
Saksonya Kruliçl'si lıuşmetlii Kuralu Hazretleri w
rafilldan emıd-i adza/11!111 ii: eriue gönderilmiş nluu 
on bir nefer ralıibenin ''asti n/muş olduklarını biz
zat ur: ı·l! hl!\'lli/U dir'ef t•derim. Miisarıinilevlıa 
Kraliçenin arzu-yı l'ii:ılıa.wıa göre btı rulıihell!r 
ancak Dersuadeı'fl! mı!crulıln lıaswlıwıelerinde is
tilıdanı olımacaklardtr. M!!zkıir ruhihelerin lıer bi
ri Fiimm-ı Tıhhin•l! ve Cerralıiı• ı•t•'de terhive-i 
kanıile <>örmiis o/{Jiık/w:uıu mebni iabibi ere .. e=.lıer o-,:,~;,~... ~ .. 

..:.ı...-. · c:ihet pek ll/ci nıııaı·euet ede/1ilirler. Umid-i 
Ot:izanemiı giriftor-ı allim olun iusuniyyete zat-ı Hiimayun-ı ı:enôln miiliikôue/erininmenôfi-i hakikiyyeleri
ne hizmet etmektir. Binôenaleyh işbu ralıibelerin hemen yerleştirilmesi ve• işe mı{htişerr:f euirilme.vi için ge· 
rek Hilal-i Ahmer Cemiyeri'ne gerek memurin-i nıiilkiyye ve askeriye'ye irade-i selliye-i H:.Şôlu1nelerinin 
ısdar huyrulmasım rica ederim. Zat-! Şevket- simat-ı cihôn-/ulnilerine lıufi olmadıf!ı iirere bu ruhihelerili 
iJ·sali Ceneı•re Muahedcsi Cemiyet-i/ nsaniyet perverônesi'nin gerek lıukkmıda gerek /m cemiyetin Osmanlı 
şubesi hakkmda hir nişône-i emniyeti olduğundan ve humm takdir huyurulaca.(:mı hi/diğimdc•n ur:-ı mej7ıa
rer ederim. 

Prens Reidı dö Sadıs (131311897) 
(Bkz. B.Şelısııvaroğlu, A. Erdemir, G. Giireşsever: Tiirk Tıp Tarihi. /984 . Bursa , Resim41 .) 

Ek.9/2 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi 
Yıl d ız Müıenevvi, Dosya No.l96, Gömlek Sıra No: 51 
Hamidiyye Erfal Hastahanesi Müdiri ile hemşire Elise Wegener arasmda akd o/ıman kolllrato 
/-Hemşire E/ise Wegener Istanbul'da kôin Hamidiye E/fal Hasru/ıanesi'nde ulıdesitıe lıaı·ale alıman lıas- • 

ta/ara hakmak memuriyeti sadıkane ve mükemmel surelde icra eyleyeceğini ı•e Tiirk kadmlarmdan lıusraha
ku:ıları yetiştirmeyi derulıde ve kendiisii dahi Türkçe lisanım öğretınıek iizere icab eden say ve gayretde ku
sur ermeyeceğini taalılıiid eder. 

2- Hamidiyye Erfal Hastahline si lıenışireye lıer ay ihtidôsmda tediyye olunmak fi zere şelıri Alman akçesi 
olarak yiiz mark yalwd beş buçuk Osmanlı lirası aylık verecek ve Berlin'den hareketinde gidiip gelme harcı
ra/u olmak iizere yedine dörtyüz markirsal ve tediye ettirecektir. 

3- Hemşirenin aylığmdan maada iskan ve taamı ile hizmet elbisesi hastahane tarafından resıriye olunaL·a
ğı gibi hasta olduğu takdirde tedal'isine aid hilct7'!ıle nıarifat dalıi hastahaneden tedarik ve ira olwıacakdır. 
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4- Berlin'den lıurekı!l ctme:den el'l'ellwrcıralıdwı başka lem:ınıaf-1 .referiyyesinill t<•dôriki :wı
mnda Jıemşireye fazla olarak lıasra/ıane canibinden yüz mark giinderilecekdir 

5- Hemşire tarafmdan lıastulıane kovanin ve niziinıafllıa mııgayir bir halin zıılııınma sebebiyet 
l'crildiğinde veyalıııd vezaif-i mevdııcı:mıı ifada rekasiil nlımdıığu nıiişalu:de edildikde lıa.l'/alwne nıii
diiriyerinin işbu komrawyıı fes/ı eylemeye ve bıınwı için de yalmz o malı ibtidasmda onbeş giin eııl'el 
lıenışireye ilıbar-ı ke)fiyet/e memııriyetinden ilırac eylemeye lıakkı olacakdJr. 

6- Iş/nt kmıtrat imzalandığı günden itibaren iki sene müdder için nıııreher olııp müddet-i 
mezktireninlıitanıwda tarcı/eynin rızli ve rensibi üzerine tekrar bir sene tec:did o/ımabi/ir. 

13 Rec:eh 1317 (17 Kasım /899) 

Ek.9/3 
Başbakanlık Osmanlı Arşiv i 
Yıldız Mütenevvi, Nô.
Berlin Sefaret-i Seniyyesi 
1272,78 

~ . ..-\"':~ 
~·. 1 • H 

Mabeyn-i Hümayan Cenab-ı 
C 

1 • 
Mülükline Başkitabet-i elilesi'ne -·ıı.r·~,..... .; . . . ... · ~.;~., --'M' 

Martiz-ı acizleridir · · .. :'"-'".'-:: -'""-'i:!"··-'r:-.tt?.~· .• ı:.. :. ; ... ., •. ;..: ;·.(. • ., . 
J.,,.,f,..Jv)u~J!! • .iJ, ', • · · · :!. .. ... ..- ~·-... w f .ı 

D d t'd b 1 d - d ~ r~--:J:,,J/,P.•/,,J" ':.•y.,'.J.~~ .. .J/,~r·\· • . ~~ .,../ ' . • 
ersaa e e : p un ugum es na a ~-~· J.'Mi~ '"'"·. ~:t!)iJ';.L. .:.;...;-..J.,. .. ·· -, •· ·.~. ~. -''J··•t~ 

tebliğ buyrulan irade-i seniyye-i ce- ~~-(Mı-~ .. •., ·/.;.....:v,!: .. .P!.P. • , • •. -· 7:"..ı.v ":'""'J ... _n•.J:1,;:, ~ 
h 1 

,Ç. h k A/ • .. • ,.. ~ ... .#,;J.-JJ.-.~rf,. . ..r; '· . . , • \ • 
nab-ı i a1 et-pena f manta -ı u isınce . · .. ..ı.. ... ~~.ç~ · • :" -:•J.• ·· ... ~ ... ,,s,.:..,~ 

J S l 
.,., .. .,1r_,p,.,~ , _,..,J""" • -:-V.,ı ı ... '-~.r..:..U.; · ~. . ... . . . 

Firdevs- aşyan mer ıume Hatice u tan ·!,·;.~ · · · · · · ~ • .y ...... ...,J~J. 
hazretleri namına Hamidiye Etfal Has- ~~~Cl~ .... ;, .. ~ 1 
tahanesi için liizumu olan iki hemşire . . .· ,_.... " • •t'-
bu defa bulduru/up tanzim olunan kontrata sureti lejfen takdim-/ pişgôh-ı alileri kılmmağla 
bade'l-mütalaa tensib buyrulduğu surerde mezkur konn·atoyu bil-imza bir an evvel Dersaa
det'e azimet/eri için hareketlerinden evve/tediyesi lazım gelen azimet ve avdet lıarc:ıralıla
rıyla tedarikat-ı seferiye balıası olan yüz markın dahi taraf-ı aciziye iı·saline bezl-ı inayer 
buyrulması babında emr ii ferman hazret-i menlehü'l- emrindir. 

Yaver-i lıarb Hazret-i Şehriyari Berlin Sefiri bende Alımed Tevfik b. Sali/ı. 
13 Receb 131714 Teşrin-i Slinf 1315 (17 Kasım 1899) 

Ek.9/4 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, 
Yıldız Mütenevvi, 
Dosya No. 201, 
Gömlek Sıra No. 78 
Berlin Sefaret-i Seniyyesi 
1455 
48 
Mabeyn-i hümayun Cenab-ı 

M iiliikiine Başkitabet-i Celilesine 
Maniz-ı aciz/eridir. 
Hamidiye Etfal Hastahanesi'nin 

istihdam olunmak üzere bulduru/an 
Anna Vabel ve Palilande isimlerinde 

... 

;.,..,,,,,.. ~;j).A~~.~}J,"·~·ı>• .. C\.-.,...,.J/ •;,,..7,'(•?•~(..J,ıü)ı ... / 
c.iv;~wN>:ı..,J;, r/~ :.J,:/~J;JI;y) ... ,~ . ..:ı,: ~j.~; ~/J J_JJ, ~~~·;s. f..:; ;1 

;,,s.;j.ıj); "" ,· . .. ;,. . . : ... ... . • . • . . . . ... , .. . 
• V'i.IJ~\.1.) .~wo\&o"# U..)ıi.J; .::'-'""'/V,~,ı.v .. ,~~..v..,,ıcJ.~,)~h ~ v . " . . . . . . ,. . 
~~/JV.v~:aı-.".J'~'t.N,D, ~'-!rhJJ;.,~:;.,.,..;.(.U....: :/'.:_'-!'.,...,.;.J·~·v,;.;. 

,J ·:..:-..'~J-f''"~ 
-~y.% 
· -v 

iki hemşirenin 8 ve ll Mart efrenci L---"''c:::" ·c.:.· _______ _______ _ı 

tarilı/i telgrafname-i devletleri mucebince kontratları imza edilip lıarcırahlan dahi kendi
lerine tediye edilmiş olmağla mumaileyhimanın mah-1 lıal-1 efrencinin ondakuzunda Der
saader'e müteveccihen mütehe'yi-i azimet bulunduklarının ve sefaret-i seniyyec:e imza ve 
teali olunan kontrato/arı dalıi Rastalıane-i mezkur Ser tababerine gönderi/diğinin arww 
miicaseret kılmmağla ol babdave her halde emr üferman hazret-i menlelıii'l-emriııdir. 

Yaver-1 lıarb Hazret-i Şehriyari Berlin Sefiri bende Alımed Tevftkb.Salih. 
18 Zi!Jıicc:e 131715 Nisan 1316 (18 Nisan 1900) 
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Ek.9/5 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi 
1324 M. i. Taltifat 114 (irade) 
Yıldız Saray-ı Hiimayunu 
Başkitabet Dairesi 
502 
Ma'ruz-ı çilker-i kemineleridir ki, 
Hamidiyye Etfal Hastahanesi'nde müstahdem sörlerinden başşvester Eina Monica ile şves

ter Louise devlet/u necilbetlfl Ahmed Efendi hazretlerinin müd!.ivôt1 husı1sunda takdir-i aliye 
şayan surerde bezl-ı mesai etmiş olduklan vechile mumaileylıimaya all~fn liyakaı madalyası 
ihsan buyrulduğundan muamele-i lôzımenin ifası şeref-sadr olan irade-i seniyye-i cenôb-ı 
lıilôfet-penahf icôb-i Iilisinden olmağ/a o/babda emr üferman hazret-i veliyyii'l-emrindir. 

Serkôtib-i hairet-i Şehriyarf bende Tahsin ı 
27 Muharrem 1323121 Mart 1321 (3 Nisan 1905) 

Ek. lO 
Karahisar-ı Sdhib kazasına tabi, Harman/ı nilm karye ehtilisinden Hasan 

bin Abdülkerim nam kirnesne meclis-i şer'i htitır-ı tazimii't-tevkfrde üstad cer
rahiardan Hüseyin nilm kirnesne muvilceJıesinde takrir-i kelam ve takrfr-i ani'I
meram edip zevcem Zülfi nam lıatunun alnında ur peyda olup mezbur Hüseyi
ne gösterdiğİrnde ildeıli bu maku/e ur yarılagelmiştir dedikle benim zevcem mez
bure Zülfi biemrillahi teala müteveffiyye oldu. Keyfiyet-i merkarn Hüseyinden 
sual olsun dedikte gibbessüal mumaileyh cerrah Hüseyin cevabınde filhakika 
müteveffıyeye-i merkumenin alnında olan ur marazını zevc:i merkum Hasan ba
na gösterip ildetti murad olunduğu surette uru yarmak ve içinde olan 1/ihmi 
zaidi çıkarmak niçe defa lfakatı mücerreb edegeldiğimizden müteveffiye-i 
merkume Züljinin nzlisı ve zevci merlcum Hasanın icazeti ile kat'ı lazım gelen 
mahalli yarıp mevzi-i ildiyi tecavüz etmedim, merkame Ziilfi biemrillilhi teilla 
müteveffiye oldu. Dedikde bu makuleden cerrahlar mevzi-i adiyi tecavüz musar
rah olmağın mevaka'a kayd şud. Hürrire fi. evasiti Cemaziyelilhir. Li-seneti 
Jıamse ve sitlin ve elf 

Sofer 1065 (1654) 

(Bkz. E.A. Baki: Afyonkarahisar'da XVII, XV/ll inci Asırlarda Meçhul Halk 
Tarihi. Afyon 1951, s. 43-44.) 
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Ek. I 1 

Kasaba-i Şuhud'a tabi, KöyviJ·an nam kariyye sakinlerinden Zeyneb binti 
Mustafa nam lıatun meclis-i şer-i şerifte cerrah taifesinde olup beynennas 
san'atile meşhur olan htifizu'lkitap Abdurrahman Çelebi bin Yusuf mahze
rinde ikrar-ı tam ve takrir-i kelam edüp bundan akdem boğazının sağ taraftn
da ur tabir olunan maraz hadis olup bir vechile ilaç· mümkün olmayup gün
begün müşted olmağla mezbur Abdurrahman Çelebi elıil ve :hazık olduğuna 
binaen boğazında olan uru yarup ·ihraç ve mualece etmeye "yarım kuruş" üc
retile mezburu ica; eyledim ba'delyevm mezbUr Abdurrahman Çelebi'nin ya
rup boğazmdan uru ihraç ve mualecesinden sirayet edüp biemrıllahi taala 
ecel isabet edüp fevt olursam dem ve deynine muteallık benden ve veresern
den vesair bir ferdden mezbur Abdurrahman Çelebi'den dava ve taleb ve niza 
eylemesüm de dikte ma'hüve'l va ki kay ıd şud. l/03 ( 1691 )·' 

(Bkz. E.A~-!Jaki: a.q.e. s. 42-43) 

Ek.l2 
Huricenan kırk kiseyedir. 
Beğend(~iniz Cenanyar' ın yerine 
geriiye gitmiştir, hastalıklı olduğı i
çiin 
Nümayan otuz kiseyedir. 
Bedr-i Cihan kırk iki buçuk kiseye
dir. Bunun bir mikdar öksürdüği var 
isede nevazildendir. Zararı yokdur 
deyü hekim cevab vil·di. 
Mislicihan yirmi beş kisedir. 
Bezm-i gül yirmi sekiz buçuk kiseye
dir. 
Cenanyar yirmi dokuz kiseyedir. Bu
nun özri olduğundan sahibine viril
mişdir. 
Bu beş aded cariyenin bekaları 
cem' an yekun yüz altmış altı kise ak
çedir. 
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~Jt;H 
Ek 13/1 .:#: - ~ J . .. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi '-"'"lf., ~ .-.· i · .• · . . . . . :-:~-:-
cevdet Sıhhı.ye 653 .. ..~ . .. _w . v /.1 ıJ.Jv, .. ,_if""··.)_ l· r .· '·u.·, ... 

~fi ·~t • tJ • r ' .-~c).v;ı.JU"·ı'-"' v" -'?1 UJVIJ;, 
Takr/r-i diiileridir ki, c/-~~.,,.:...!.~,.~-'-"0 cr, ı · ·,ı.; : · · " 1 • •• 

''""~Af,· d·.· . . · ~· "'~--'·~Uı....4~ ... .r_, .. ..,...:_,..-;, •• , ·, 
Saray-ı Jınmayım ve harem-i ismet· L.r:i.,: ·;.-: · ... ~7:"'~;.:..;._,~,,.~~.; ..... ..;; ~:;j._· ,(·_._ .. ~.~ 

makriin-ı Şiilıônede belıer gün haZir •'..!':>·'!:(..:,.(,::.. ,(.· .·;_.;0/.· • ·:ı-;."' ' · ··~ {ı · .,..;.....~. /' . . . . ~:z:-· ".:J-.. ,..;~ .. , (!':11.. ı .. . • .. • 
tabib. TıblziiTıe-i Amire'den h ir mua- c.-!...ld,...b.ıv. .~;, ... ·: . · · · ... .:-:: "'U:t;~ ,;.;,r;:~~-:.:-;~; ,;: 

' ,• ....... , -.1'. ~ .. •:1)-~'JI' •lı'%•, f. ' • ,· • V • 

' ,r, d' C J l ·M · · ·' rer"ıf• (!':..-'~ ~·'f!:.· " ••m eJen ı ve erra ı ıane-ı amu- · · ~ · .. · . - ,, '::'.!:...: . ..;.., 
re'den bir cerralı nöbet beklemek ~-hı_ ~ll~..;.-;. · 
ii zere b/i-irade-i seniyye ra 'yi n b uyu- 1 ll&J· 
rıt!an malumii'l-esiimi, etibba ve mua- ,..).JJJ! 
vin ve cerralıfn maaş-ı kodimiyle r.~_i.JL. 
me'mur olanlardan maiidamızm kul- d: ..... :·. 
/amu n maaş-ı kadiminin iki yüz elli (:!':::::.., .. -. 
kuruş zanımıyla miiceddeden maaş tahsis buyrulan dört nefer rabib kullarına iki bin yedi yüz 
elli kuruş ve beş nefer muavin efendi kuL/anna ikişer yüz kuruş ve beş nefer cerı·alıfn kullarma 
dahi yedi yiiz el/i k11mş ve İ!Jralıim Efendi'nin tekaüdlük mô.lıiyyesi yiiz elli kuruş ki cem'an 
4650 ku rı'} işbu iki yiiz elli bir senesi Zilka'detii'ş şerif nıiihiyyeleri Mansure-i Mulıammediyye 
Hazine-i Amiresi'nden itii buyuru/ması babmda emr lıazrer-i menlelıiil-emrindir. 

Abdiiihak 
27 Zilkade 1251 (15 Mart 1836) 

Ek.l3/2 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi 
Cevdet Sıhhiye 411 ·ı..!.;: 

Takrfr-i ciaileridir ki, .1'~j,i-<v<i-=';,~ .. ..;.~:..-.F~·''~·P·~~~f.i~~(~' ~;~~;p_ 
Saray-ı Jııimayıin-ı fevz-niil.'lttn ve .Jft:..v~.r~-t-?b1 ı,..,."'"''"~:".'.J~~.,_.P.':"i.!I.J""'rr•--:-:;:1:/.• :'! 

lıarem-i iffet-makrtitı-ı şiihiinede b~- '..:/f~!r~:--.P.:#+t;.-;;'/.,.;{J;,•v.:r.<~'-·-;f(f;.-!;~·::...::·t/;.-;'~':1~ 
her gün bir lıiizık tabfh Tıblıane-i A· iJ.~,;:.-.-(._,. • ..r,~.l';~-.:l!:h-i.:.flr.-:..ı:-Uto!';~;!,_.Mva:'l:"-''"~· 

• .Çf~u~/,•·i-}...!... . ..,,4v~.;.;l'.,..y;_.~~)~ ·/r~~:/:d-< 
mire'den bir muavin efendi ve · · · ' r · · · ·· · 
Cerralılıline-i Ma'm11re'den bir cer- , @b !:::_ \..u 
ra/ı nöbet beklemek üzere bii-iriide-i ';vJ 
s'eniyye ra'yin buyuru/an malı1nıü'l- · · 
esami- etibb/i ve muavin ve ' . 
cerr_ahinden ··maaş- ı kadFmleriyle ~ ~ 
me'mur olanlardan maiidamızm ku/la- =;;;;:;-~ · ' -

rınm maaş-11 kadimdi1dıindiki yiiz el/ihku- ~-~··· .•=1~ 
mş zammıy a müce e en maaş ta sis ,.. 
huyurulan dört nefer etibhii kullarına iki bin yedi yüz elli kuruş ve beş nefer muavin efendi kul
Ianna bin kuruş ve beş nefer cerrahfn kullarına yed,i yüz elli kuruş. Ve bu defa memur buyuru
lan cerralı Şiikir Efendi kullarına yüz elli kumş ve Jbriihim Efendi'nin tekaiidliik malıiyyesi yüz 
elli kumş ki cem'an dört bin sekiz yüz kuruşım iş bf1 iki yüz elli senesi Rebi'iilôhir mahiyyeleri
IU! mahsuben Mansure-i Muhammediyye Hazine-i Amiresi'nden i'ta huyurulması babmdan emr 
/ıazrer-i men/elıii'l emri ndir. 
Ahdüllıak 
(Metin içinde geçentarih 1250 senesi Rebiii'l ahir: 7 AğusTos 14 Ey/iii 1834; 
siyakat yaz1da bulunan tari/ı : 2 Ziflıicce 1252110 Mart 1837 
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Ek.14/l ~ 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi . ·if·~~it' .çı• 
Hatt-ı Hümayun: 35262 ~~ ·!. i' 1(·--: 

Seniyyü'l-hinıema belıiyyü'ş- şiyema · ' l:.J -'fiH-l 
(!!ayetlıl atufetlıl oğlum efendim hazretle- . ./'/lt.·.~~ 

1 

71. .·1::1 t r'P 
Malum-~. aif ~uyrulduğu ü_ze,_re ~undt::n . . /~·~, 'l,;/./' 

akdem muteallık buyuru/an ırade-ı senıy- ~ t~ 1· ~ .. i ·.f· ~ · • 
ye-i hazret-i mütakcme mucebince Pa- · /' {r ·/· / ./' 1: ... · · 
ris'den gönderilmiş olan zükura mahsus ~ :. . · · · 

·teşri!ı ~'?lode{lerinde'! 'r(laada kaffe-i fiz~- ~--.."~:ıf.A. ~ . •. . ~'--'' f-· ~- ~~ ~eY. .~~"~ 
yı msaıyyesı ve cenmı mevcud olmak u- ~..lı •• .' .. "':"'.:-·._,.,,.,.,.,_.,~...._r_., .... ;-: ,;;.~,ı.,~Ji.r..._ 
zere bir çift inas modeli dahi mübtiyaa ve ; v..;;:~«-~ı..>~,;;.;:.. .. ~, ... lf'.;,;.,;; .... ~,v..;,r 
irsal kı[ınn;ı* mukaçJdern__ce Pa:is seffri ·(?.,-~t:-~ı.-t;.?y~~~ 
saad_etlu Nurı Efendı senoverlerı tqraftna .f~:.ti'-~ 
tahrır olunmuş ve bu defa fakat bır aded .ı~ . ..,.; __ ""!'~ ..... :..;ı;;.:....;_;;.IY'.f....,.;;,__s..._~~ • .'="· :: :.;~!i 
inas ve Jıasbe'l.f€;n ~:ıuktezi olan göz ve ~~ "'7·~~.~,!-.:.ı... ..,.._.,_,, ,.....,,:t:ıv;.:.-·~,~~ . .. ~ 
ku la} mo~le[len mubayaa kJlımnış ~e -~.::~~~~..ı.·J>...o.t..,ı..:. -.~.:.;..,. r~·.,_f-,~ •. ~ 
cemn teşrılıı mevcud olmadıgından yır- LL ."'"'•..ı.. ........ ~(,.._.. ·<?.!.ıı •• ~;ı-.ı.~..ıı.....,ti.;...,. 
mi günlükden dokuz aylığa kadar mev- '..;.,-:;".;~~ı:-...,~"~ı.- .~...~~ ... ı:r..;;~~i~ 
cu_d olmak ve altı ye~i ma~ .zarft.ndan. tr; k- =...,~, ~~ ..,.....,. &-!..;J.v.,. .... :-~...a:-oı,+-i·~· ~ı>!(,>~ .d 
mı! et"!!e~ _şart1y_laA s~a:~t-1 ım_alı Pans de ~J~~...;~·~·eı,;_..;;.ı.-: .. ~;ıJı.~,v,.~~ıe!.;. .. · : 
olan pmıl~:ıeA sıparış u tenbıh olunara~ ~:.J;· ~ -~~l?Jiv~, ;'·t..ı.tı;~~_;.ı,;_..__;J. .. ~, · ~ 
mezkur mubayaa olunan modeller da hı L;.;;:-~-;-:.ı; ..... ~;, • .. t-!-~'...w.",.!ı..eı. ~ ... ·.. ·•. <4.~· 
M ·ı .b. d . D d ' .. d . ~<-- {JJ"S. • .I: •• ""~ıJ: • . ar~ı ya ca_nı ın ~~ ersa_a et e A!JOil -~- ~ ·, ;~.J:-ıu·~..:..~· - :-·-1'...:.., ...... ~.., ... .•. ~..,..~~ 
nlmış oldugy~~a daır sefir-ı ;numaıleyhuz iu.~~,t~;>;-.ı~o.:,~·~"'':ı•J,ı...ı..ıı&.:. ı.ı:ı'~""#'lı" 
bu defa tevarud eden bır kıta şukkası ve i ·~·~ı.....,,:,aci ,:ıı..;ı-.-:-:-· •• ~.M· . -~~·~·<ll.1i,; 

k A d ll • A "1 • A ,/', 1 ,. '1 ;, .ı..lJ,_, .,{;t ' ' :.OJ""*'" ll'± • m ez ~r mo e e rı n .anıı -ı m ers um taraJ u~- i;".··\ .. \1.~ ~ . -;.r.~. , :"t-.ı:·&!-..ir~...;;.· ...:..ı~-;·v; 
dan 1 ta olunarak ırsat olunmuş olan bır ..,;;_:,.Jğ7ı_;·~'f~~;ı.,?-- J3: :ıt.~. : :1:!-•ı._, ":-..;;.;..~ 
krt'a fatura kağıdı tercüme ettiriferek ~>J.:Jf{~'i'/..{~·"!·'i'J·,r~qı_ oft· • ıı.ı:-_~..:_I!..~.V...·.i:" 
manzur-1 lıümayun-ı mekarim-nümun-ı .. -· ·· .. _ ... - .. 
cenab-ı şehinşahf buyrulmak üzere irsal-ı sıl-yı vaUlları kılındı. Sefir-i 
mumaileyhin meal-i iş'arına nazaran bu tarafa gönderilmiş olan modellerin ikıiza 
eden iki bin iki yüz şu kadar aded frank kuruş-ı O.sonzanf hesabıyla dokuz bin altı 
yüz bu kadar kuruş balıası Alyon Bazergan şeriki tarafından verilmeyerek sair 
mahalden uyuşdurulmuş olduğundan gerek bunun ve gerek imal olunmakda olan 
modelin iktiza eden bakası olarak tercüme-i mezkure mucebinçe lazım gelen otuz 
bir bin sekiz yüz şu kadar kuruşun sabıkı vechiyle Tophane-i Amire masarıfı ola
rak Mansure Hazinesinden itasıyla poliçesi bit- tanzim sefir-i mumaileyh tarafina 
gönderilmesi hu~usunda ne vechile irade-i seniyye-i cenab-ı hilafet-penahf müre
allik buyrulur ise İcra-yı iktiılisına mübaderet kılınacağı ve Marsi/ya canibinden 
gönderilmiş olan marü'z-zikr modeller dahi henüz vürud etmemiş idüğü beyanıyla 
tezkire-i senaveri terkimine mübaderet kılındı. 
Ma'ruz-ı çaker-ı kemfneleridir ki, 
Hame-pfrfi-yı tekrfm olan işbu emirname-i veliyyün- niamleriyle sefir-i 

mumaileJhin şukkası ve kağıd-ı mezkur tercümesi mübarek ve mesud-ı hak-pay-ı 
tutfya-sa-yı hazret-i mülulCaneye arz ve takdim ile manzur-ı mekarim-mevfur-ı 
cenab-ı cihan-blinf buyrulmuş ve salifü'l-beyan modellerin balıası olan otuz bir 
bin sekiz yüz ~u kadar kuruşun sabıkı vechiyle Tophane-i Amfre masarıft olarak 
Man.sure f:!azın~si;nderz. ita~ıyla poliç~si bi'f.-tqnzim sefir-i m11mailey~e gönderil
mesı hususuna ırade·-ı senıyye-ı cenab-ı şahane tea/luk etmış olmagla olbabda 
e mr ü ferman hazret-i menlehü'l-emrindir. 
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,~ .t: \J) 

~--Ek. 14/2 
1 numaralı iradenin 
melfufudur 3.5262-A 
Binıennihi Taala 

N 
-~ 
'1--> 

f 

~~ 
~ '-· 
~ 

Efhanı-ı viikela-yı saltanat
ı seniyyeden umur-ı Mülkiye 
Nezaret-i Celilesi'ne revnak
efza-yı iclal olan müşir-i 
müşteri tedbir devlet/u 

ı:---, . {. 

inqyetlu fehametlu aifet/u '-----.:='-'-------------- - ------' 
re'fetlu velinimet-i bfnimetim kesirı:t'l-kerem efendimiz hazretlerinin hakpa-yı 
asıfilerine. 

Ek. 14/3 ~:..~~+-...... .. . , '.!~):_!;~.;. • .- 7.J,~· .. I.l'~ 
B bakanlık O ı Ar 

. . r. _, • .,....,..,.. )J .. • • • 
aş sman ı şıvı ... ,,,.,;,;.;~.· . . ... 'J .s ~~ &J..,\.ı,·.s~'...ıU\.J.:.~ •· , .•• _ .. , . , , . . . .,._ ... -"'*d-/ı ı... - ••• - ,;,J ........... - • .~ .. '..ıı.cs-

Hattı-ı Hümayun No. 35262-A .:.ı:·.:..:., ,.ı..::,. , ·-· <~.~~.,..~-:..ı:."""-, •. , ..,., · ·. · . . 
A b . l " . .{:" l . . ,. . .. (' ... ..-_hlfi--.a.J '· - . --' ~~,.,..~ .. ~ v.:ü te e-ı u ya-yı ası,ane enne ·~~":" .... oJ,~z.ı< ·"'~.ı,,. .;;,'<:~~~·..$1 _. .. ,.: . ·: · 

A Ak k ' l 'd ' k' _..ı ••, J ... .;#.:.... ... :s~ ... ~41..,v);ı..,..ıv-\..•\-' ı 
maruz-ı ça er-ı emıne erı ır ı, ::~..ı; .......... _,· . • .. ıı •.•• ~..r.,...ıv'-•· .. · .... 
M k " · "d • · • ;;. 4"'.~).1.,,.. uı 1• - · '-\-....ı..,...,:ı ... ,.ıı. .. J t • ... ,., u teza-yı ıra e-ı senıyye-ı <:'-._.:..,~· ..... ..;.ı ~ '~' ~..ı.ı..;.;,:...,., .•. , ·. · ;; ""' .....,,,. 

•• A '[ • " k dd b''l '•!O • ::.ı..-,J; • Al' • il'<iJ,J>;.ı~ c.l; •• ' • muşu·ı erı uzere mu a emce ı - "-"vrP. • .:..o;J;;., ·. ...,~ .... ,.... v.:.;..J,·~.: . '.' ~·':":"'·~ 
mübayaa irsal olunan teşrih modelle- .;,;;; ... .,_.;ı~ ·:l-l' ~.;J,•-"!~.;-.-,., ... ~,· ·:.~·~"'""• ;fo J:.U ... ,JtJ~, .,. , 
ri zükura mahsus olmak mü.labesiyle cı~'•-~v •. ..:ı_.. '•:.-..- .;,~·:.;,:.s. '''":u-~;. ~i~_." . .:.; .. • 
k ')l+. • A ' A • ' ' ' d h' ..-: ., ~ ......... •jj ..... ;.~ •J .~.ı- ..... a,,e-r aza-yı nısaıyesı ve cenını a ı -ıt·~ ...... __ ,j, · ·''.....-.,.ı:;~"""' · ·. v.;·.ı'--•.:...ı....,u..ı. : 
me~clft ol"!:ak üzere b~r çif! ~nr;s mp-_ ~-'"'~"•(.;;: ~··-:-· .:;.s..iJ.v.;:.t'"'.:.:--:"'•eJ;.,,.:..ı:.~. ~.: ~":. 
delımn mubayaa ve ırsalr ıradesını ·:--..:.a.l.,..,..., ~·<-... ·~·ı-ı . ..:.·~ :· ":1:~·-.....~,-ı: ..... ..;;_· · ~~ 
n:utazam_mı~ re~ide_.-i .cJ..est-i iftilım: ~~~·,.;JJ-:·.~~6-"'.,,.:ı,.~~ ~·~:, ...... , ..,,..ı,.~:;~-~-"'>'>: 
olan emırname-ı samı-r asıjanelen 4':t.ı;;,rJ "-'-~• .. :..:.c-.w.. •• "'-:"..,....,·':';.:ı:-M·~,· . . =--.f-a:.,.,. 
mezaya-yı alfsi rehin-i iz'an-ı kemre- ·~·,.~~ ~..:...:.. ... "':"-~ ~...:. ....... ;0 ....• .,, __ ,..,,;..~, <.!j, 

teranem olmuhdur. Model-i ~ '\<" • ..... _<'--•a.ı;...:..~ ........ "'!"-"~---; ... .f~;..-~ ... ::1~ 
"ii i!i • ,... •. • .:w'..,.J!:ıı .. mezkurwı arnili o an adam celb ile a ~t'-'.Q~.J'.!..~ 0. ... ·4+~- .;.ı;:_e!) 

bir çift ünas modelinin dahi usu-ı = · '"'uıı..o&i..ı.~Q'.ı:~.~ ",;.;. ' 
sabık vechiyle Dersaadet'e fl·sali le- ~ 
de'! ifade elhaletü hazihi kendisinde bir aded inas modeli mevcut ise de cenini ol
mayıp imal ve tekmili dahi, taekal beş altımahan mütevakkıl olduğunu ve zikr olu
nan modellerin biri sade ve diğeri ceniniyle beraber olmak ve bunlardan fazla göz 
ve kulak gayet dakfk olduğundan onların dahi bir kıt'ası bulunmak hasbe'l-fen lazi
meden idügünü ilıbat eylediğine binaen bir aded inas ve zikr olunan göz ve kulak 
modelleri miibayaa olunarak tarih-i arıza-ı kemteranemden beş altı gün mukaddem-

. ce MalsilJq iskelesine irsal olunmu§ ve cenini yirmi günlükten dokuz aylığa kadar 
mevcut olmak . .ve altı yedi mah zarfında tekmil etmek şartıyla diğer ünas modelinin 
dahi suret-i imali mersume tavsiye ve tenbih kılınmış olduğu ve bu kere mübayaa 
olunan modellerin bahaları ve MarsUya'ya kadar nakliye masrafları yalnız ikibiniki
yüzyetmişaltı franga reslde olmuş ve bu akçe Paris'de olan Mösyo Albo'nun şeriki 
tarafından taleb olunarak Dersaadet'e paliçe olunmuş teklif ettirifmiş ise de mersum 
bir muannid adam olduğurzdan zikr olunan akçeyi vermekte ~uret-i tereddüd izhar 
etmesiyle meblağ-ı mezbur başka bir mahatden tedarfk olunarak amil mersuma ve
rilmiş ve mersumun taraf-ı çakeraneme takdim eylediği varaka derun-ı arfza-ı kem
teraneme mevzu'an takelim-i hakpa-yı mekarim-ezva-yı asıjaneleri kılınmış olmağla 
meblağ-ı mezbarun digenn hfn-i tekmilinde verilecek akçe içün iktiza eden po/içe 
senedinin irsali mütevakkıf-ı inayet-i aliyye-i müşfrileri idügü inşaallahu taala 
muhat-ı ilm-i alem-şümul-1 daverane/eri buyruldukda herhalde emr ü ferman haz
ret-i menlelıül-emr efendimizindir. 5. Cemaziyelevve/1235 119 Şubat 18'20 

BendeNuri 
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EK 14/4 cl .•• . , -:i-:-J;f)~.;.,_... ~);~· .. ı..-~ 
Başbakanılk Osmanlı Arşl.vı· .,,..~~ ..... .,..,_.,J, .. u .. , .•••• · ı .. , .... • . • .• -

• • • lY>": uV. ~-~ .,,,...,..._~,.,...,... .,.,ı,r.),,. .r.)"y :_Vi/ 
H tt Hu··mayun No 37465 L ...:.>, .ı,• uJ.:..,.., .: • ·J • · • . · • • •· '· <' <-"" a -ı . - . . . .. . . ,, ..,r-ıu~,.,.~>ı..;~ ..... ~.,., .,.,.,..,.,..:•·· ..• ~ ••• · 
At b • 1 A ol'. 1 • ~~~ 0 • ~•• , • • .-~-~~- .. ~~ e e-ı uya-yı ası1ane .erıne • "'='·!.1•,,·-.;; . .;;.>uJ•.;.u.:.>•eL,)J...(.>• ~. · ., 

' A Ak • k • 1 'd' ~..~. .. ' • ı::: • 0 0 
• .: .: 

0 

• ~ • ~1:'-,\. ,.,,V;. ... ı.& ma ruz-ı ça er-ı emın e en ır ~ & ... V:...P .,,.., ~ ....... ~ ... ~.;:. ~..;,..; ~~ .. • • . 
ki Ma'lüm-1 jeJıômet-melzfim-1 rr. · · r: · ·• · · • .....,,.... d'-.,ı.• ..ı-ı. 
müşfdtneleri buyruldu.~u üzere ~ •.r .... ıd;.;.;:....,.,\Y .:.P ~':J, ... :'!.I"'..ıoı ~:ı • ..:,r/~~;· 
mukteza-yı iriide-i seniye üzere '-----~~----:::.._ ____ ______ ....J 

Paris'de imal ettirilmekıe olan bir çift teşrih modeli kôffe-i aza-yı nisiiyeler; mevcud ol
mak ve bir haftadan dokuz malıa kadar ceninleri bulmak üzere ve bu defa tekmil olarak 
1ıeman bugünlerde MarsUya tarfkıyla bahren atO.fetlfi giimriikcü Bey Efendi bendeleri ta
rafına gönderilmek üzere karar verilmiş olduğu beyanıyla ifade-i hal-ı maruzımda arfza-i 
ubfidiyetjariza-ı kemteranem terkim ve takririne miibaderet kılındığı inşae/kerim muhôt
ı ilm-i alem-şumat-ı asıJaneleri buyruldukda herhalde e mr ii fermiirz hazret-i veliyyı71-emr 
efendimizindir. 3 Rebiü'lahir 125317 Temmuz 1837 · 
Bende Mehmed Talat 

"'· 
Ek. 14/5 

. Başbakanlık Osmanlı Arşivi 
Hatt-ı Hümayun No. 35262 -C 
Paris, 24 Temmuz 1837 
Saym Büyükelçi, 
Zat-ı Şahanelei·inin emrine (siparişi

ne) uygun olarak Marsilya üzerinden Is
tanbu/'a 2276 numaralı posta lle, incele
menizden onur duyaca,~11n, anatonıi obje
lerini yol/adını. 

Hamileliğin tüm evrelerine ait ka
davra temin etmenin güçlüğü beni, kol
/eksiyonu tamamlarken, gebeliğin baş
langıç dönemlerine ait uterus ve fetüsün 
gelişimini göstermek için ııygun yedek 
malzeme sağlamaya zorladı; hali hazırda 
çok ilerleme kaydetmiş durumda o(an bu 
çalışma 1838 yılımn ilk aylarmda, belki 
de daha önce bitecek ve böylece Zat-ı Şa
lıatıeleriiıin kurumlarıtım ihtiyacını 
karşılıyabilecek, Ekselans/arına tüm ...... . 
mi verece,~im. 

Teslim edilen malzeme listesi 

,.._._~ 

J. ~v--.:tC .. -
'1\-.ı-r •. --'~"' 

-1837 Tenımuzunda yollanan kadm konuJıı .malzemenin tümü 1.500.00 Frank 
- Derisi yüzülnıüş kadın bedeni modeli 3.000.00 Frank 
-Gebeliğin tiim evrelerini göstermek için kullanılan parçalar 1.500.00 Frank 
-Kutu/ama ve ambalajlama 200.00 Frank 
-Nakliye ve Gümrük bedeli 150.00 Frank 
-Müteakib notta zikredilen erkeklerle ilgili malzeme istenecek olursa 1.000.00 Frank 
-Ambalaj ve destekler 150.00 Frank 

Toplam: 7.500.00 Frank 
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Osman/i Padişalıı'mn saym hiiyiikelçilerinin talebi 
iiıerine Doktor Auzoux tarafindan 24 Temmuz 
1837'de yollanan/ar: 

!-Doğum (dersleri) için 
bir kadm modeli iicrcti 1.500.00 Frank 

2-Biiyük boyutlarda bir kulak 300.00 Frank 
3-Biiyiik boyutlarda bir göz 200.00 Frank 
4-Biitiin destekler, sandtk ve sandtktaki 

parçaların paketlennıesi (ambalajı)200.00 Frank 
5-Giimriikten geçmek için gerekli 

bedel ile sandı.~m çifte kat olarak 
paketlennıesi ücreti 44.00 Frank 
Paris'ten Marsi/ya'ya nakliyat ücreti31 .00 Frank . 

Toplam 2.276.00 Frank 

Osman!t Padişahı'mn sayın büyükelçisi'nce öde
nen iki bin iki yüz yetmiş altı frank 

Paris 24 Temmuz 
(İmza) 

Auzoux 

Sandığın içinde muhafaza edilenler: 
1- Kadın bedeninin incelenmesin e 

yardımcı olacak bir özet tablo 
2- Kulağın incelenmesinde yardımcı o

lacak bir özet tablo 
3~ Göze ilişkin herŞeyin bulunduğu 25 

numaralı sayfada basılı olan özet tablo. 
Bundan ayrıca Akademinin raporunu 

da malzemelere ekledim. 
Not: Sandıktabulunan 2 numaralı mal-

rı-ı.-ıl...-.t
.~ ;:,/.,.1; ;:_. _. _ ,.., __ ". 

zemeye destek olmak üzere demir bir çu- >;A/·~ /[4.-:if.<-"..-~'J:~~ . .-....-~.? 
bu k ta yerleştirilmiştir. . tolı·./~"ro(."'· ~ f.,.,. /..: : /"..-;.-.,..,.-Aı:>a.-
Ekselanslarının incelemesine sunmak- ~· . · ·· • ·· ' · · ... ,;. · - · 

ran onur duyduğum küçük insan modeli- ' · ··. · · · tf1f:.··~/{.'}·~41f/'r-i:=/ 
nin 1000 Frankı geçmeyen bir maliyeti . ...::-..:, ·,._ .. ·· ~· •,._ ~· ~· ·\1 . .... • ...... ,, Jn»L""-' 

. •. .. ' .. •· ~>,_../ oldu,~mw Zat-ı Şahanelerinin yiice hükii- . ; "" . • , .•.• ··' ·'\!' ,, •. ~jl 
mC!Tine bir bilgi olarak arzetinekle onur .,.-. (~ . . · · ~·"·' ·:·\~~(' 
dayarım;--bu..m.pdel aynı sandıklarda ve ~ --· ~~ ·w-..::.:-:-.~:._;~~~~~~;\;_~~ . 
aynı boyutta 3000-Frank maliyetle bulun- .___· .. _:'~.::...'----· ~ • .....:,.,.:-_~_.s._ • ..,.\··:..."' ......... ..._•·"'-_,_,''~".!..·. ·_ · _ _ ____ _J 

maktadır. 
Çok sayula dinleyicinin lıaıtr bulunduğu kamuya açık demonstrasyonlar (sunular) için çok el

verişli kabul edilmeyen bu küçük model, kara ve deniz orduları için son derece kullanışlı bulun
muştur; . bu modeller lıer gemide iisı bordaya yerleştirmiştir; ve bunun ardından bütün birlikler 
bu modellerden hekimler ve cerrahiarın herhangi bir ameliyatta her seferinde başvurmak üzere 
yararlanabilmeleri ve a,~rıyt önleyebilmeleri için bulundurulmaktadır. 

Ekselans/anna hürmetlerimi sunmaktan şeref du yarım 
Aciz hizmetkdrınız 

Auzoux 
(İmza) 

* Yukardaki Fran~ızca belgeyi Türkçe'ye çeviren Sayın Y. Ülman'a çok teşekkUr ederim. 
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Ek.l4/6 
Başbakanlık Osmanlı A.rşivi 
Hatl-ı Hümayun: No. 37465 . 
Bir çift teşrih modelinin Marsilya yoluyla gönderilmesine 

dair belge • 

Ek .lS 
Asitane-i safidel aMUsinden 
bi-vakt mulıtfic-ı müd!i.vfit o
lanlara t edtıbir- i 
ictıbiyyelerinin icrası içün 
Sulrcin Bayezfd civcirında is
cekir olunan istenciyar 
diikk!i.nı oda s ma M ekıeb-i 
Tıbbıyye-i · Adliyye-i 
Şahcineden beher gice 
müncivebeten gidük gelen 
etibbti ve cerrdhin bendefe
rinin hin-i memuriyerlerin
den bu ana değin iki malı 
miiddetde ma'rifetleriyle bil 
muayene teddbir-i lazımele
ri icrci olunmuş olan 
eş/ıasın mııs'ab olduklan il
let/eri ile escimilerinin ber 
veelı-i ati miifredat defteri-
dir. · 
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Attar Mehmed nam şahsın kerimesi 
tuzlu balgama miibtela olmuş 
olduğundan icab iden tedabtl·-i 
tıbbiyyesi icra olunmuş idüğü 

Gedikpaşa hamamclSI Salih nam 
şahsın zevcesi müznıine-i 
ilıihab-ı rahme miibtelô: 
olmuş olduğundan icab-
iden tedabir-i tıbbiyesi 

icra olunmuş id~ğü 

Maraşit Kenan Paşa hazretlerinin 
validesi rih-i rayyara mübtela 

olmuş JJlduğundan icab iden tedabir-i 
tıbbiyyesi icra olunmuş idüğü · 

Konya Meclis reisi SelimPaşa 
hazretlerinin cariyelerinin birisi 

ittiMb-ı kasabat-ür-rieye ve 
diğer iltihô:b-ı mide ve kebede 

mübtelil olmuş olduğundan icab 
iden redabir-i tıbbiyyesi icra 

· olunmuş idüğü 
ŞekerciHacı Veli nôm şahsm 

kerimesi kazaen diişüb 
ayağı kırılmış olduğundan 

icab iden redabir-i cerralıiyyesi 
icra olunmuş idüğü 

Yorgancı Alımed nam şahsın 
cariyesi illet-i hanazire 

miibtela olmuş olduğundan 
icab iden ıedabir-i tıbbiyyesi 

icra olunmuş idiiğü - · ·-

Ağn~t; ··,ruznamçecisi Ömer 
Efendinin zevcesi iltilıdb-ı 

mideye mübte/a olduğundan 
icab iden redabir-i 

ttbbiyyesi icrd olunmuş idüğü 
2 

Evkaf-ı Hümayun Hazinesi ketebesinden 
Mehmed Efendinin validesi sahn-ı kalbe 

mübtela olmuş olduğundan 
tedabir-i tıbbıyyesi icrasıyla ·~azım 
gelen reçetesi ita olunmuş olduğu 

Ketebeden Ştıkir Efendinin 
validesi zatürrieye mü bt e/d 

olmuş olduğundan icab iden redabir-i 
tıbbiyesi icra olunmuş idüğii 

Hacegan-ı Divan-ı Hiimayundan 
Kuddüs Beyin taallukatından 

bir lıatun miizmine-i 
illeı-i rahme mübıeta olmuş ve 
bazı mazarr ecia istimalından 

naşi illeti müşted olmuş 
olduğundan icab iden reçetesi 

i'ta olunmuş idüğii 

Evk{lf-ı Hümayım Miiftttişi ketebesinden 
Sadık Efendinin kerimesine 
telkilı-ı bakari icra olunmuş 
ise de adeta çiçek çıkarmış 

olduğundan icab iden tedabir-i 
ııbbıyyesi icra olunmuş idüğü 

Basmacı Mehmed nam kirnesnenin 
zevcesi tevsi'-i şiryan-ı ebher 

mübtela olmuş olduğundan ictib 
iden redabir-i tıbbiyyes( icrasıyla 

Lazımgelen reçetesi i'tq 
olunmuş idüğii 

Hasırcı Hacı Ali nam kirnesnenin 
zevcesi diiş_üb kolu incinmiş 

olduğundan icab iden tedtibir-i 
cerrôhiyyesi ic:ra olunmuş idüğü 

Kaşıkcı Hacı Mustafa nam 
şalısm zevcesi fakrii'd deme 
mübtela olmuş olduğundan 

icap iden tedôbir-ı tıbbiyyesi 
icrasıyla lazım gelen reçetesi 

i'tô olunmuş idüğii 
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Ek.l6 

1841-42 dönemi Mekteb-i Tıbbiyye faaliyet 
raporu (Topkapı Sarayı Arşivi) 

Ek.l7/l· 

--:J J J".JI 0; A....:l,\ ~::J o.J.:;..C :ıl;~ J o ..ı; Jt-~· .._:1:, ,. •.l ~~.;~ 
·..~<':...i..ıS'~'~\ .j.;.\ u_,~~_,:1.!1\~~~_.l ·~ ~ v-l~- 'J.;r:.•.b' ·' 
• )~..>~d~ i; rl: J_,::;ı_, ~T rb~ ~\ 0v,r-~ -'~L. ... .J.l 4_ ... ;.) _": 

~J Ic ·)~~··L_a;_,) ~. \.. u-:"J...a>-~):L: ':ı.; \S"~-,~~ .ı.~L : _, 
.~_,1~ (~\ ":"JIJI dJ'-4--- •J.:-:~I..ı; 4.,:.,\c/1 .J ..~!S'i.J-~:).~;)'.!'1 
.:..!_;l..u ~,ı_,ı ...:.G· • ..t:J:;,... ~1_, • .),:.. ):· ..f .. .J.JV . ....,j~ '-~ı;_,.:.:. ~ 
.:;)l_~ı.:;,_f.~ ı.,;ı,ı r''·-·· ~;:."':" .ü -~ •.)'J-'' --:)_,.\ ___ ()._~, .... ~n . 

. ; \ 
:)_)"'Y 

Ceride-i Havadis No:3 
21 Cemaziyelahir 1256 (20 Ağustos 1840) 
Fransa'da Montpellier şehrindeki kıoale mektebinde terbiye olunarak öğrenüb 

ve ol şehrin Meclis-i Tıbbiyesi'nde imtihan olunup dip/oma ahzettikten sonra bu de
fa Dersaadet'e gelmiş olan ebe madam Annette Yentur nam kabilenin kadınlara ve 
nisaya mahsus ktiffe-i illetler btihusus hamileler ve nifasa hatunlara arız olan keyif
sizlikler ve emrazın tedavisinde maharetli olup e/yevm Beyoğlu'nda Leh sokağı 
ittisalinde Yeni Çarşıda vaki menıilinde mütemekkfne olup müdavat taleb edenler 
gidüp orada bulacakları ma'lum olmak içün ilan olunur. 
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Ek. 17/2 
Ceride-i Havadis No:78 
7 Safer 1258 (20 Mart 
1842) 
ingiltere kişizade/erin

den vaktini zayi etmeyerek 
ebelik fennini tahsil etmiş 
olan Amade Tileul nam ha
tım bu defa Asitane-i Aliy
ye'ye geliib yedinde olan 
şelıadetnômesi Mekteb-i 
Ttbbiye-i Şahane'de tasdik 
olunmuş ve fennf kıba{Ciye 
miiteallik cemi'-i fiitıiın'da 

.;y_,ı~ı~~.:Jl.c:l :.J~~-1~\.:..~J .:.ı..ı:j •J ljj.\._;.JÇI 

.:...ıl-t!.JYJI • .ı;..!:. '":',.ts'~·-~ :ı;~ .W;-~J! .:.ıjl::. (\; J* • J \,\ 

~ ~~-~~~ı} J ._;.tl' 1 ~!..ı.-.i .:.ı.) ~ 1..2.1.;. ~ '":'":S:: ı.> •~\: 
c.:~ .:.ı~~..ıl_,l v.ı.o 4-~ ..:..-...:.; .u;.ı -''IS' -11· n;y... . .ı:_,:; 

;..ı..:L',ı; ~l.ı.rlll..ı~ 

malıaret-t ktimilesi olmağla 
ru/ısaı-1 k'lmilesi verilmiş .SL.. • ..ı:J_,I.:.ı:-ıl;:~ ~ d;l&_,ıJC..& .x ... \.:-lil • ...d.ç,ı_:~ "'ı' y,:..l 
olduğundan cemi'-i ibadul- ;.ı..:.l.J..>-?- .:.ı ~:;:~ı;ı o.) lı\ J,ı :J);•.;. • .ı .U~l_,! 
lahq ihbar olunmuştur. 

Işbu ebe Beyoğlu'nda Ağa camiinde Askeroğlu'nun yeni yapılan evlerinde 
sakine olmağZa isteyeniai/ı ol arada araması haber verilmiştir. 
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slimisine ar: olwınıuş Fe bu babdaki esbab-t maniadan olmak üzere Rusya'da 
tabibelerin ço,qu nihflist oldu,~u milşahade olunmasmc/an naşi oraca dahi müsaa
de olunmanıakda oldukları ve bunlar tabib stfatıyla haneler derununa serbestçe 
girip çtkttkça e/ıl-i fesad taraflarmdan alet-i tehlike ve mezheb vaizi gibi kullam
lacaklan Mekôtib-ı Tıbbiye Nezaretinden 20 Eylül 98 tarihli tezkire arz olunması 
üzerine bunların Menw/ik-i Şahane'de icra-yı tababer etmelerine müsaade olun
maması ba tezkire-i samiye bildirildiği ve buna istinaden Mekteb-i Tıbbiyece ec
nebi tabibelere ruhsat ııerilmemekte olduğu iş'ar kılmmış idi. Tezkire-i ma'ruza 
Meclis-i Viike/ô'da mevki'-i müzakereye vaz' olunarak nizamnamenin üçüncü 
maddesi ale'/- ufak isbat-ı elzliyyet eden doktor/ara ruhsat itasıni mutazammm 

· oldu,~ u cilıetle hükm1iniin kadtnlara da şümulu tabif i düğüne ve bazt emraz-ı 
nisiiiyyenin muayene ve tedavfsi zımmtıda ettibiiya müracaat zarureti tahakkuk 
edince kadınlarca tabibelerden dalıa ziyade istifade tabif olacağına ve binaena
leyh muma iley!timôya bi'l-imtihan ruhsat-ı mattabenin i't-ası lazım geleceğine 
karar verilmiş idi. · 
Alıfren Mekteb-i Tıbbiye-i Ştıhane Nezareti'nden alınan tezkirede 

mumaileylıimaylrM ekteb-i Ttbbiye-i Ştıhane'den henüz ruhsatname verilmemiş 
ise istimal-l !isan-ı münasible avk u te'hfri ve memalik-i ecnebiyeden gelip de me
malik-i malıruse-i hazret-i padişahfde icra-yı sanat-ı tababer edecek olan tabib 
ve tabibelerin yedierine ruhsatname verilmezden evvel bunların ejkôr-1 müfrite 
aslıabmdan olup olmadıklarıyla furuk- ı muhtelife-i müfrfteye mensub bulunup 
bulunmadıklanmn ve lı er nev ve şan ve sanatların~n tahkiki e mr ü ferman-ı ki
ram- tıbyan-ı hazret-i zilliillçıhi icabôt-1 mukaddesesinden bulundu.~u ettiba-yr 
hazret-i şelıriyarfden Ferik lsmet Paşa· hazretleri tarafmdan tebliğ buyrulduğu 
beyan ve iş'ar ve mezkure/erden yalnız birisi müracaat etmesiyle hal ve şam tah
kik edildikten sonra imtilıanı icra olunmuş ise de elindeki dip/omanın zahrı henüz 
usıllen tasdik edilmediği ve icra-yı tababer için mezuniyet istihsali zımnında etib
ba-yı zukurdan müracaat edenlerin mensup oldukları sefaretler/e kançı/aryalar
dan pasaportlarının musaddak bulunması ve Bab-ı Aif'de müteşekkil olan 
Tabi'yyet Kalemince de taht-ı tasdikde alınmost badehu Mekteb-i Tıbbiye-i 
Ştıhane'ce imtihanın icrtı qlunması mine't-kadim mütt~hiz olan usul ve kaide 
icabatmdan olmağla mumaileyha hakkında dahi aynı muamele icra edildiği iz
bar kılınmıştır. 

Amerika sefareti baş tercümanmdan bu kere alınan tezkirede Meclis-i 
Vükeltı'mn karar-ı maruzundan bahs edilerek tabfbe-i mumtıileyhtınzn diploması
nın tasdfk u ita olunması rica olunmuş ve bundan böyle karar-ı ma'ruzdan haber
dar olacak bu misullü tabibelerin istihsal-ı ruhsat için müracaat edecekleri de 
muhtemel bulunmuş olduğuna binaen gerek tabibe- i mumtı-ileyhanın ve gerek 
bademtı Memalik-i Mahrt'lse-i Şahane'de icrtı-yı sanat-ı tabtıbet için ruhsatname 
istilısali zımnında müracatıt·edecek tabibeler için icrtı kılmacak muamele hakkm
da emr ü. ferman: ı isabet-beyan-ı .hazret-i hilafet-penahf her ne merkezde şel:ef
efza-yı sunuh u sudur buyurul?tr ~se mahz-ı keramet u isabet olacağının arz ve is
tizamna ibtidar kılındı. Ol babda emr ü fennan hazret-i menlehi't'l-enırindir. 7 
Zilkade 1311 ve 30 Nisan1310 (12 Mayıs 1894) 
Ytıveran-1 hazret-i şehriyarfden 
Tophane-i Amire Müşiri ve Umum 
Mekatıb-1 Askeriye-i Şôlıiine Naw·ı 
bende Zeki 
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Ek.19 
Tercüman-ı Hakikat, No. 3692, s.S 
18 Teşrin-i evvel-i rumi Perşembe 1306 f 16 Rebiü'l evvel 1308/30.10.1890 
Mevat-ı Tı~biye ve Sıhhiye 
Tabibeler 
İş artt k istilıfaf ve istilııô mertilibine geçti. Mal/im şimdiye kadar "kadından tabib" söz ii 

kaale alınır alınmaz herkesin yüzünde göziinde mônôlı tebessümler peydah olur idi. Haliii 
çend hafta evvel bizim yazmtş olduğumuz bir makaleden de miistefid olmuş bulunduğu ol
duğu iizre pek yak m vakit/ere kadar ô/em-1 ma~buôlla bu mesel en in /e/ı inde veya al ey/ı inde 
mulıtikemôta devcını olunur idi. Ancak bu defa Ingiliz gazetelerinden birisinde okuduğumu
za göre artik meseleni n lehinde veya aleyhinde serd-i multiikemar etmek ve ne naima ?'" nu
lıına vurmak gibi şeylere liizıım kalmadt. Zira tababet denilen şeye kadmlarm da işrirôki 
öyle kuru bir hevesten ad olunabilecek dereceyi geçerek kadınlar bu işıiraklarım ciddi su
re/ine ifrağ eyledi/er. 

Ellıôletu lıazilıi Amerika'da 3000 kadın etibba bulımdu,~u mukayyed olup bunlann yal
nız 450'si New York şehrinde icrfi-yt san~(jt etmekıeymişler. Amerika tabibeleri kendi 
nev'iyyet-i nisvfiniyeleri erbôbmdan Avrupa'da dah.i kaç e/ıl-i sa~ıat1 bulıındı!lftmu talıhik 
merakma düşerek mulıôberat-ı lôzimeye bil-ibtidar /sviçre'de 40, lsveç'de 5./spanya'dct 2, 
Romanya'da 2 ve Belçika'da 1 kadının el hôleru Ju1zilıi icrô-yt tahabet eylemekle bulunduk
ları anlaşıldtlfı gibi Paris Mekreb-i Tıbbiyyesi'nde dahi 195 kadın şôkiJ·d bulımarak,fakat 
bunların yalmz 12'si Fransız oldukları ve bôkisi hep memôlik-i ecnebiden gelmiş bulunduk
ları tahakkuk eylem iştir. Amerika tabthelerinin kendilerine malısus bir kaltp/arı bulunarak 
terakkiyyat-ı mat/libelerini o kalup/arda müzakere eylemekredirler. Almanya devleti henüz 
nisvanının mekôtib-i tıbbiyyeye şakird olaTak kabul olunmasma müsiiade vermeyip türlü 
mülalıazôt-ı sa/ıifeye bindyi özr ederek red ey/ernekte bulımduğundan Amerika'da tabibeler 
kalıbt şu mudmeleyi pek lıakstz Abulara k: "Avrupa denilen eski diinya asırdan astra terakki 
edeceği ne redenni mi ediyor? A 'stir-ı sdlifenin côiz gördii.~ii hususat-ı memdulıayı usar-ı 
cedide münami etmelidir?" diye muôlıezdta girişmektedirler. 

Tabibelerin işbu mualıezôtında bazt pek miihim malumat-ı tarihiyye dahi bulunduğım
dan on/ann da her-vech-i ati ic:môlini tarih-i rababete bir hizmet-i:nıalisusa addeyleriz. 

Yeni dünyadaki karlınlar eski diinyGf1111 tevtirihini eski dünya erbab-ı tedkikinden ziyade 
teharri ederek isbat eyliyor ki 14. asr-ı milaqlde Palermo Dariii Muarifinde "Taratula" na
mında bir kadm tababer redris eyliyor imiş. Kadınlardan muallimelik mertabcsini haiz dok
tor bulunduğu halde adeta icra-i sanat eder kadınların adem-i viic:fidu zann olunabiliyor 
mu? 

Yine İtalya'da 1250 sene-i milôdisinde vuklia gelen bir mulıarebe esnasmda mecrfilıfn-i 
askeriyyeyi ;edôvi hususunda lıüsn-i hizmeti göriilen bir kadın cerraha tahsil dip/oması ve
ri/mi§. olduğu dalıi zikr o/ıman Palermo Dfırii'l-matirifi kuyfid-ı aifkasmda miinderiç imiş. 
Yine/ talya'da 1311 sene-i miladiyesinde neşr ~lımmuş bir kanun mevcuddur ki kadınlardan 
cerralılık edenlerin evvel ce bir Jıeye't-i tablb.e huzurunda imtihan vererek şehôdetname alız 
etmeyince icra-i sanattan men edilmelerine Ira/ya'da gerek rahabet ve gerekse c:errahltk hi
dematmde kadınlar dahi erkekler gibi mustahdim imiş/er. 

Hele_"Sevrde Şarita (Charitas Verbund) "denilen cemiyet-i mhbfiniyeyye mensub ka
dınlar meyamf.!dan öteden beri pek çok rabibeler zulwr ey/emiş olduklan bedihiyyôtlandtr. 

Şimdi Amerika tabibeleri oradaki refikaları ile dahi bi'f.:muhabere gelecek sene Ameri
ka'da bir tahôbet kongresi akdine çalışmakta imiş/er. Bu kqngrenin esas miizakeresi dahi 
rabahet denilen Şey erkeklerden ziyade kadınlara yakıştk olan lıidemfitran bulunmasıyla ka
dm/arın tababciten men edilmeleri şöyle dursun, hattfı bu hizmetin münhasıran kendilerine 
tahsisi ile erkeklerin ondan men'-i lüzfimunu temin eylemek maddesi olacak imiş. Dikkar 
buyuruluyor ya. şimdiye kadar kodm/ar nıu'terizin ileylıô ve erkekler mu'reriz bulunuyor
lar iken badema iş değişerek kadınlar muterize ve erkekler mu'teriztn ileylı lıiikmiinii ala
caklardır. Muvaffak olabilip olamayacakları meçlıulôttan ise de herşeyin vasatı tercih 
olunmak muvôfik-ı hikmet olacağına göre bu mücôdelatm neticesi erkekten de kadmdan da 
bila-remy/ı ii tefi·lk tabib bulunsun gibi bir nokta-i miisa/ahaya miincer olunabileceğini 
ümit eyler isek doğruya en karib bir iimidde bulunmuş oluruz. 

*Kaynağı duyumn Doç.Dr. Himmeı uç·a teşekkür ederiz. 
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