HEKiM HANI
de ondan farklıdır. 1036'da ( 1627) altı ay
içinde tamamlanarak o tarihte Rumeli
kazaskeri bulunan Ahizade Hüseyin Efendi'ye sunulan Heft Hô.n kendi türündeki
eserlerle aynı vezinde (feilatün mefailün
feilün) yazılmıştır. Şair eserinin yaklaşık
3000 beyit olduğunu söyler, Turgut Karacan'ın on nüshayı karşılaştırarakyayım
ladığı tenkitli metne göre ise (bk. bibl.)
mesnevi 2787 beyittir.
Heft Hô.n tevhid, münacat, na't , mi'raciyye, IV. Murad'a övgü ve sebeb-i te'lif
manzumelerinden oluşan 456 beyitlik bir
girişle başlar. Daha sonra İstanbul'da bir
güzele gönül veren ve onun aşkı ile kendini kaybeden bir aşıkın hikayesi anlatı
lır. Bu aşıkın yedi dostu tarafından Göksu'ya götürülmesi, Akbaba'nın suyundan
şifa um u lması ve sandalla gezintiye çıka
rılması bir sonuç vermeyince arkadaşla
rından her biri onu teselli için birer hikaye anlatmaya başlar. Gerek ana hikaye
gerekse diğer yedi hikaye yerli hayata yönelik unsurlarla zenginleştirilmiştiL Özellikle bazı vak'aları İstanbul ile Bursa ve
Edirne gibi Osmanlı şehirlerinde geçen
iki hikayede (ı ve 7. hikaye). eski mesnevi
geleneğinde rastlanmayan gerçekçi rnektın ve çevre tasvirlerine yer verilmiştir.
Bu hikayelerdeki bazı parçaların Osmanlı
başşehrin e ve taşra hayatına yönelik bilgiler ihtiva etmesi, bunlarda İstanbul
halkının dini ve içtimai hayatına dair unsurlarla halk hikayelerinden alınmış anekdotlara yer verilmesi, eserdeki anlatırnın
bazı atasözleri ve mahalli tabirlerle zenginleştirilmesi ve hikaye kahramanları
arasında halk ve esnafın da yer alması
Heft Hô.n' ı , konuları genelde hayali ülkelerde geçen mesnevilerden ayırır. Türkçe kelimelerle zenginleştirilmiş bir nazım
diline sahip olan yedinci hikayeden sonra
mesnevi, aşıkın kendine gelmesi ve o zam ana kadar sadakatini deneyen sevgilisine kavuşması ile son bulur.
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Malatya-Sivas yolu üzerinde
Selçuklu kervansarayı.
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Hekimhan'da bulunan ve buraya adını
veren kervansaray halk arasında Taşhan
olarak da anılır. Biri Arapça- ErmeniceSüryanice olmak üzere üç ayrı dilde yazı!-
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yazılmı ş

mış , diğeri yalnız Arapça olan iki inşa kitabesinden. Malatyalı hekim Ebu Salim
b. Ebü'I-Hasan tarafından yaptınldığı ve
615 (1218) yılında başlayan inşaatının ı.
Alaeddin Keykubad döneminde (ı 220ı 237) tamamlandığı, üçüncü bir kitabeden de 1071 Muharreminde (Eylül 1660)
Osmanlı mimarı Hasan Ağa tarafından
tamir edildiği öğrenilmektedir.
Sultan hanları karakterinde olan yapı.
çevresinde sivri tonozlu derin eyvanlar
dizili geniş bir avlu ile (29 x 30 m.). buradan geçilen iki sıralı on kesme taş sütun
üzerine oturtulmuş sivri tonozlarla örtülü, uzunluğuna üç nefli büyük bir kapalı
mekandan (19 x 29 m.) meydana gelmektedir. Yazılı kaynaklarda mescid. hamam ve çeşme gibi mimari yapılara da
sahip olduğu belirtilen kervansaray bugün büyük ölçüde harap durumdad ı r ve
bu sebeple bazı bölümlerinin işlevi kesin
biçimde tesbit edilememektedir. Eyvanlar değişik boyutlarda olup kullanılır durumdakilerinin önü yakın zamanlarda camekanla kapatılmıştır: köşe mekanları
ise oda şeklindedir. Avlunun orta eyvanından , depo olarak kullanıldığı anlaşılan
kapalı mahallin sütunlar arasında kalan
orta nefine geçilir. 7,1 O m. genişliğinde
ki bu nefte, dikdörtgen kesitli sütunların
üst taraflarında konsol şeklinde öne doğ
ru çıkıntılar yer almakta ve orta tonozu
tutan kemerler buralara oturmaktadır.
Aydınlatma. arka duvardan neflere açı
lan yüksekçe üç mazgal pencere ile sağ
lanmıştır. Özellikle bu kısmın batı ve arka

kitabesi

Eserde yedi kişi tarafından anlatılan
yedi hikayedeki başlıca olaylar Şam. Çin-i
Maçin, Gazne, Bağdat, Rey, Belh ve İstan
bul'da geçer. Hakiki aşktan nasibi olmayan Behram Şah'ı eserine kahraman olarak seçmesi ve aşka cinsi arzu karıştırma
sı yüzünden Nizami'yi tenkit eden Atai,
kendisinden önceki Türk şai rlerinin yaptığı gibi Nizami'yi tercüme etme yoluna
gitmemiş , eserini gerçeğe uygun mekanlar içinde geçen ve yerli hayattan çizgiler
taşıyan bir mesnevi şeklinde kaleme alarak ona kişiliğinin ve yaşadığı çağın damgasını vurmuştur.
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duvarında XVII. yüzyıldaki tamirata ait
muntazam bir kesme taş işçiliği görülür.
Ayrıca batı duvarında, yine Osmanlı tamiratı sırasında yapıldığı sanılan kare kesitli üç payanda bulunmaktadır. Orüinal doğu duvarının dış yüzünde ise çok iyi işlen
memiş büyük taş bloklar göze çarpar. Tamirat sırasında binanın içindeki sütunların büyük çoğunluğu yeniden yapılmış
ve ara duvarlar onarılmıştır. Özellikle ka-

palı mekanın duvarlarında çeşitli taşçı
işaretlerine rastlanmaktadır.

yette olan cümle
metredir.

Harap vazi2,60

kapısının genişliği
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İslam devletlerinde sarayda ve ülkenin
çeşitli şehirlerinde

bulunan tabipler için
genellikle "relsületıbba" unvanı kullanıl
mış olup aynı anlamda "hekim başı" tabiri daha ziyade Osmanlılar döneminde yaygınlık kazanmıştır. Osmanlılar'ın ilk devirlerinden itibaren resmi kayıtlarda relsületıbba ve "seretıbba" gibi unvaniara
rastlanmaktaysa da bu görevliler devlet
ricali ve halk arasında hekimbaşı olarak
anılmış. zamanla bu unvan ön plana çı
karak resmi literatüre de girmiştir. Eski
Türkler'de "otacı iliği" denilen bir sağlık
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görevlisinin varlığı bilinmekteyse de
(Ögel. s. 655) bunun bir kurum niteliği
kazanıp kazanmadığı belli değildir.
Hekimbaşılık kurumunun ilk defa eski
Yunanistan'da ortaya çıktığı anlaşılmak
tadır. Tıbbın babası sayılan Grek hekimleri, kendi haklarını garanti altına almak
ve tıp mesleğini bilgisiz kişilerle sahtekarlardan korumak için bu mesleğe girmek isteyenlerin eğitimlerinden sonra
ayrıca bir imtihana tabi tutulmalarını
şart koşmuşlardı. idareciler de bu konuda ihtiyatlı davranarak her şehirde en
meşhur hekimleri seçip onları diğer hekimleri imtihan etmekle görevlendirirlerdi; ancak bu imtihanı kazananlar "hekimlik kürsüsü"ne oturabilirlerdi. Grekler'deki bu usulü Galen (Cal1n0s) eserlerinde
anlatmıştır (ishak b. Ali er-Ruhavl. s.
244-245 ).
Hz. Peygamber'in hastalıklardan korunma ve tedaviyle ilgili emir ve tavsiyeleri, İslam dünyasında tıp ilmine özel bir
alaka gösterilmesi ve bu alanda gerekli
kurumların teşekkül etmesinde önemli
rol oynamıştır. Özellikle tıp bilgisi bulunmadığı halde hasta tedavi eden kimsenin verdiği zararı ödeyeceğine dair hadis
(Ebu DavOd. "Diyat", 23). yöneticiler ve
hekimlerle ilgili idari ve hukuki mesuliye- .
te işaret etmiş, İslam devletlerinde sağlık
işlerinden sorumlu resmi hekimlik müessesesinin kurulmasında etkili olmuştur.
İlk dönemlerde hekimler, belli bir bilgi
ve tecrübeye sahip olunca hiçbir şart ve
kayda bağlı olmaksızın mesleklerini icra
ediyorlardı . Daha sonra içlerinden birinin
başkan tayin edildiği ve gerektiğinde yöneticilerin onun veya seçkin hekimlerin
önünde diğerlerini imtihan ettikleri bilinmektedir. İbn Ebu Usaybia'nın anlatlı
ğına göre, 171 (787) yılında bir baş ağrısı
çeken Abbas! Halifesi HarGnürreşld, CündişapGr'dan getirttiği BuhtlşG' b. Curds'i Bağdat'taki ünlü hekimlerden Ebu
Kureyş Isa. Abdullah et-Tayfı1rl, Davı1d
b. SerabiyOn ve Sercis'in (Sergios) önünde imtihana tabi tutmuş, uzman olduğu
nu anladıktan sonra kendisini ödüllendirerek onun bütün hekimlerin başı (reisületıbba) olmasını ve hepsinin kendisine itaat etmesini emretmiştir ('Uyünü'l-enba' , s. 186-187). İbn Fazlullah el-Ömer!, o
sırada HarGnürreşld'in tabibi Ebu Kureyş
Isa'nın relsületıbba bulunduğunu kaydettiğine göre (Mesalik, IX. 18 I) bu kurumun daha önce de mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Halife Mu'tasım - Billah ve ordu kumandanı Afşin'in de eczacı1arı (attar) imtihan ettikleri bilinmektedir. Afşin .

tabip Zekeriyya b. Abdullah et-TayfGrl'nin yardımıyla karargahındaki eczacıları
imtihandan geçirmiş, başarı gösterenlere belge verip diğerlerini oradan uzaklaş
tırmıştır; Halife Mu'tasım da onun bu icraatını onaylamıştır (ibn Ebu Useybia. s.
224-225; Ahmed Isa Bey, Tarfl]u '1-bimaristanat, s. 49-50).
Tıp mesleğinin

resmi bir hüviyete kaise Halife Muktedir- Billah zamanında (908-932) gerçekleşmiştir. Tıp
tarihçisi Ahmed lsa Bey, halkın menfaatini korumak amacıyla hekimliği müessese haline getiren ilk müslüman devlet adamının bu halife olduğunu söylemektedir (a .g.e., s. 4I-42). Muktedir- Billah, halktan bir kişinin uygulanan
yanlış tedavi sonucunda ölmesi üzerine
muhtesib İbrahim b. Muhammed b. Batha'dan. Sinan b. Sabit b. Kurre'nin imtihan ettikten sonra yetki belgesi vereceği hekimler dışındaki kimselerin çalışma
larını yasaklamasını istemiş. bunun üzerine mesleğinde ün yapmış hekimlerle
halifenin özel hekimleri hariç bütün hekimler Relsületıbba Sinan b. Sabit b. Kurre tarafından imtihandan geçirilerek başarılı olanlara tıpta yetki belgesi verilmiş
tir. İbn Ebu Usaybia'ya göre Bağdat'ta
bunların sayısı 860 kadardı ('Uyünü'l-enba', s. 302) . Bu uygulamanın arkasından,
tıp eğitimini tamamlayan kimselerin hekimlik yapma hakkını elde edebilmeleri
için relsületıbbanın önünde imtihan edilip
diplama (icazetü't-tıb) almaları usulü getirildi (Ahmed Isa Bey, Tarfl]u'l-bfmaristanat, s. 4I-43). Ünlü hekim İshak b. Ali erRuhavl, bu usulün IV. (X.) yüzyılın başla 
rında Şam'da da devam ettiğini haber
vermektedir (Edebü 't-tabib, s. 236-264).
Relsületıbbalar. imtihanda başarısız olanların hasta tedavi etmelerini yasaklayıp
bilgi ve tecrübelerini biraz daha arttır
malarını tavsiye ediyorlardı (Şeyzeri, s.
97; ibnü'l-ihve. s. 255). Sistemin işleyişini
kontrol yetkisi ise ihtisab teşkilatma verilmişti. Relsületıbba başkanlığında Huneyn b. İshak'ın Mil)netü'l-etıbbfı' (İm
W:ıanü '1-etıbba.') adlı kitabındaki usule
göre yapılan imtihanlarda muhtesib de
bulunuyor ve başarılı olan hekimlere daha sonra onun huzurunda -Şeyzerl ve İb
nü'l-İhve'nin eserlerinde kaydettikleriHipakrat yemininin İslam ilkelerine göre
düzeltilmiş şekli okutturuluyordu (Şey
zer!. s. 98; ibnü'l-ihve, s. 256).
vuşması

Tedaviye başlayan hekim hastanın durumunu, hastalığın sebebini, kendi teş
hisini, uyguladığı tedaviyi, verdiği ilaçları
"düstur" denilen bir kağıda yazarak has-

