
beslenme ve spor konularına yer verilir. 
Yemekten sonra ağır iş ve hareketler. ay
rıca cinsi münasebet ve hamama girme 
zararlı görülür. Müellif tıp ilminin üç ted
birden meydana geldiğini belirtir ve hıf
zıssıhhayı bunların en önemlisi olarak 
kaydeder. Diğer ikisi. hastalığın teşhis ve 
tedavisiyle yaşlılarda olduğu gibi ne has
ta ne de tam sağlıklı olanlar için öngörü
len tedbirlerdir. İbn Meymun sağlık için 
tabiatın önemine dikkat çeker ve temiz 
hava, temiz su ve temiz gıda alınmasını 
şart koşar. Eserin son bölümünde sağlık
lı beslenme. sağlıklı cinsel ilişki. hamam
lardan faydalanma ve giyimle ilgili tavsi
yeler yer almaktadır. 

ibnü'n-Nefis. İbn Sinifnın el-KanCın'u
nun uygulama amaçlı bir özeti olan el

MCıcez fi't-tıb adlı eserinin girişinde hıf
zıssıhha hakkında genel bilgiler vermek
tedir. Müellif eserinde hastalıklardan söz 
ederken sebep ve tedavileri üzerinde dur
makta. kitabın sonunda da saçın korun
ması. hastalıklar ve tedavileri. zehirlen
melere karşı çareler. haşarat ve zararlı 
hayvanları evden uzaklaştırmanın yol
larına dair çeşitli bilgiler vermektedir. 
Rabat'ta Kral Hasan'ın Saray Kütüpha
nesi'nde (ei-Hizanetü'I-Melikiyye) bulunan 
Muhammed b. Yusuf b. Halsun'un (VII/ 

XIII. yüzyıl) Kitdbü'l-Ag?;iye ve ]J.ıf?-ı'ş
şı]J.]J.a adlı eseri de hıfzıssıhhaya dairdir. 
Müellif eserinde tıbbı hıfzıssıhha ve has
talığın izalesi olarak ikiye ayırır. Kitapta 
ceninin oluşması, organların görevleri. . 
organlardan her birinin korunması. ge
nel hıfzıssıhha konuları. mevsimlere gö
re alınacak tedbirler ve sağlıklı beslenme 
üzerinde durulmuştur (Muhammed ei
ArabTei-HattabT, ll, ı 1-23) 

Hıfzıssıhha konusu daha birçok bilim 
adamı tarafından ele alınmıştır. İbn 
Rüşd'ün el-Külliyyat ti't-tıb adlı kitabı
nın bir bölümü ile (s. 3 ı 5-340) Lisanüddin 
ibnü'l-Hatlb'in Nasrl Sultanı Ganl- Billah'a 
sunduğu el- Vüşulli-]J.ıf?-ı'ş-şı]J.J:ıa fi'l
fuşul adlı kitabın tamamı bu konu hak
kındadır (a.g.e., II , 189-243). Ebu Bekir 
er-Razl'nin eserlerinde de konuya birçok 
vesile ile temas edilir. 

islam ülkelerinde genel olarak hıfzıssıh
ha ile ilgili kurallar son asırlara kadar ih
tisab teşkilatları tarafından uygulanmış
tır. Muhtesibin en önemli görevi sağlık 
şartlarını temin etmesiydi; esnafı , özel
likle gıda: işiyle meşgul olanları denetler. 
çürük. bayat. kalitesiz ve temiz olmayan 
malların satılmasını engellerdi. Hisbeyle 
ilgili eserlerde teşkilatın nasıl çalıştığına 
dair geniş bilgi bulunmaktadır. Mesela 

Şeyzeri'den öğrenildiğine göre (Nihaye
tü'r-rütbe, s. 22) muhtesib fırın binasının 
bu iş için uygun olup olmadığına bakar. 
fırıncılar hakkında defter tutar. hamur 
yoğrulan kapların. ekmek pişirilen yerle
rin. örtülerin ve hamurkarların temiz ol
masına dikkat ederdi. Ayrıca balıkçıların 
kullandıkları kapların temizliği ve sattık
ları balıkların taze olup olmadığı her gün 
kontrol edilirdi (a.g.e., s. 33). 
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[il NEsi BOZKURT 

Osmanlılar'da Hıfzıssıhha. Osmanlı

lar'da genel halk sağlığına ilk dönemler
den itibaren önem verilmiştir. ilk Osman
lı kroniklerinde, özellikle savaşlardan son
ra ortada kalan cesetlerin derhal gömül
mesinin emredildiğine dair bazı bilgilere 
rastlanması çıkab i lecek salgın hastalık

lara karşı birtakım tedbirlerin alındığın ı 

gösterir. Öte yandan Osmanlı ordusu hak
kında bilgi veren bazı yabancı seyyahlar 
da genel temizlik kurallarına nasıl titiz
likle uyulduğunu anlatırlar. Mesela Habs
burg elçilik heyetinin başında bulunan 
Busbeke, Osmanlı ordugahında gübre yı
ğınına veya süprüntülere rastlanmadığı
nı. bunların ya yakılarak imha edildiğini 
ya da çukurlara gömüldüğünü belirtir 
(Türk Mektupları, s. 20 ı) . Fatih Sultan 
Mehmed'e atfedilen bir vakıf kaydında 
temizlik konusunda alınan bazı tedbirle
re dair bilgilere rastlanır (Yeni Türkiye, ll 
5, s. 7) . Burada. istanbul'un her sokağı 
için ikişer kişinin görevlendirilerek bunla
rın kireç tozu veya kömür külüyle tükü
rükleri temizlemeleri, ayrıca ayın belli 
günlerinde kapı kapı dolaşıp evde hasta 
olup olmadığını araştırmaları ve bu gö
revlilerin ücretlerinin vakfedilen dükkan
Iarın kira gelirlerinden karşılanması ge
rektiği belirtilmiştir. Halk sağlığı açısın
dan sokakların ve meydanların temiz tu
tulması gerekli görüldüğünden bu konu
da da zaman zaman emirler yayımlandı
ğı bilinmektedir. Mesela 1 539 tarihli bir 
yasaknarnede Edirne subaşısına sokak
ların temizlenmesi için talimat verilmiş, 
hiç kimsenin ev ve dükkanının önüne çöp 
dökmemesi, hamamların pis sularının so
kaklara akıtılmaması, bu amaçla yapılmış 
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olan kanallar üzerine hela inşa edilmeme
si, hayvan pisliklerinin ve leşlerinin top
latılması , çamaşır yıkanmış kirli , sabun
lu suların yollara dökülmemesi için ikaz
da bulunulmuştur ( Osmanll Kanunname

l eri, VI, 540-542). Su başı yanında" çöplük
baş ı" adlı bir görevli de mahallelerin 
süpürülmesine ve birike.n çöplerin kal
dırılmasına nezaret ediyordu. 1695 ta
rihli bir hükümde, istanbul'un sokak ve 
mahallelerinin temizlenmesi için subaşı 
ve asesbaşıya gerekli önlernin alınması 
için talimat verilmiş. toplanan mezbele
lerin denize dökülmesi, herkesin kendi 
evinin ve dükkanının önünü süpürmesi 
istenmiştir. Bu konuda esaslı bir nizam
name ise 1719'da çıkarılmıştır. Buna gö
re çarşı ve sokaklardaki hayvan ölüleri, 
mezbele vb. pisliklerin ortadan kaldırıl
ması için her mahalleye durumuna göre 
ikişer üçer süpürücü tayin edilmesi ve 
bunların ücretlerinin evierden ve dükkan
Iardan toplanması, bu hususta kontrolün 
mahalle imamları tarafından yapılması 
kararı alınmıştır (Mecelle-i Umar- ı Bele
d iyye, ı, 956-958) . istanbul kadısına gön
derilen 1813 tarihli bir diğer hükümde 
ise sokak ve mahalle aralarında biriken 
çöpterin "hastalığa badi" olması ihtima
linden söz edilerek bunların mahalle hal
kı ve esnafı tarafından kaldırılması için 
gerekli tedbirlerin alınması emredilmiş
tir (a.g. e., 1, 959-960). 

Sadece devletin değil halkın da hıfzıs
sıhha konusundaki bazı uygulamalarına 
dair örnekler vardır. Mesela halkın baş
vurduğu koruyucu sağlık kurallarının ön
de gelenlerinden biri kan aldırma veya 
hacamattı : ancak bu alınan kanların so
kaklara dökülmesi yasaktı. Devlet ise ih
tisab müessesesi kanalıyla uygulattığı ba
zı tedbirlerle genel sağlığın korunması
na nezaret ederdi. 1640 tarihli narh def
terinde hamamcıların müşterilerine kar
şı dikkatli davranmaları, temiz ve kuru 
peştamal vermeleri , leğenleri kurnaların 
önüne koymamaları , berberlerin kalay
sız kap kullanmamaları, usturalarının kes
kin olması . tıraş, hacarn at ve cerrahlıkta 
hizmet göreceklere beş yıldan önce ica
zet verilmemesi gibi konular yer almak
tadır. Esnaf nizarn namelerinde de halk 
sağlığıyla ilgili hususlarda titiz davranıl
dığı ve ilgili esnafın bu bakımdan kontrol 
altında tutulduğu anlaşılmaktadır. Os
manlılar 'da hayvan kesiminin mutlaka 
meskQn mahaller dışındaki sahalarda ya
pılması gerekiyordu: sokak ve mahalle 
aralarında hayvan kesimi yasaklanmıştı. 
Aşçı dükkaniarında kullanılan kap kaca-
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ğın kalaylı ve temiz olmasına . bulaşıkla

rın temiz su ile yıkanmasına , yemekierin 
titizlikle pişirilmesine dikkat çekilir, pa
zarlarda satılan gıda maddelerinin sağlı
ğa uygunluğu kontrol edilirdi. Yolların ve 
kaldırımların bakım ve onarımına neza
retle yükümlü olan muhtesib hasta-he
kim ilişkilerini de düzenlerdi. Hamamla
rın belli bir nizama bağlanmasına ve te
mizliğine özellikle ihtimam gösterilirdi. 
Sağlığa uygun olmayan meskenler zaman 
zaman padişahların hatt-ı hümayunlarıy
la yıktırılırdı. 

Hıfzıssıhhanın Batı 'da XVII. yüzyılın ikin
ci yarısından itibaren tıp ilminin ayrı bir 
dalı olarak ele alınması ve özellikle XIX. 
yüzyılda ingiltere ve Fransa gibi bazı ül
kelerde halk sağlığını korumaya yönelik 
kanunlar çıkarılıp çeşitli komiteler kurul
ması Osmanlılar'ı da etkiledi. İlk defa. ge
nel sağlığı korumaya ve salgın hastalık
ları önlemeye çalışan ll. Mahmud, geçici 
tedbirlerle yetinmeyerek devamlı bir sağ
lık teşkilatı ile o dönemde hıfzıssıhha için 
büyük önem taşıyan karantina teşkilatı
nı kurdu ( 1838) ve mevcut sağlık kurum
larını modernleştirmeye başladı. Genel 
sağlığın temini için gerekli olan pek çok 
tedbir karantina nizarnları arasında yer 
aldı. Çevreyi ve havayı kirleten pislikterin 
ortadan kaldırılması , imalathaneterin şe
hir dışına çıkarılması, gıda maddelerinin 
sağlıklı ve temiz olması, ağaçlandırma, 
mezarlıkların yerleşim yerlerinin dışında 
kurulması, ölü defninde mutlaka ruhsat 
alınması . mezarların belli bir derinliğe ka
dar kazılması gibi kuralların uygulanma
sında hassas davranıldı ve cezai müeyyi
deler getirildi. Ceza kanunnamesinin 3. 
babına, "Yasak olan yerlere ölü defneden
ler,. ettirenler ve ruhsat verenler bir ay
dan bir yıla kadar hapis ve bir adet yüz
lük Osmanlı altınından on adet Osmanlı 
altınına kadar nakdi ceza ile cezalandırı
lır" hükmü ilave edildi. XIX. yüzyılın orta
larından itibaren hacca gidenlerin sayısın
daki artışa paralel olarak Kızıldeniz sahil
lerinde ve Hicaz'da karantina ağı teşkil 
edilip Hindistan kaynaklı koleranın Hicaz 
üzerinden islam dünyasına yayılması bü
yük çapta engellendi. 

Osmanlı Devleti 1851 yılında Paris'te 
toplanan 1. Milletlerarası Sağlık Konferan
sı'na katıldı. Konferansta hekim delege
ler, halk sağlığının korunması ve salgın

ların önlenmesi için gereken tedbirler hu
susunda "karantinistler" ve "hüyenistler" 
olarak iki gruba ayrıldı. Osmanlı Devleti, 
Fransa ve diğer Akdeniz ülkeleriyle birlik-

te karantinistler arasında yer aldı. Bun
lar gemilerin, insanların ve emtianın tec
rit edilmesini şart koşuyorlardı. Hüyenist
!erin başında ise karantina uygulamala
rından ticareti büyük zarar gören ingil
tere geliyordu. Hüyenistler, İngiltere 'de 
sağlık işlerine bakan General Board of 
Health ' ın uyguladığı hüyen. temizlik, ha
valandırma, gemileri ve malları dezenfek
te etme tedbirlerini tesisi düşünülen ye
ni sağlık sisteminin temeli olarak görü
yordu. Halk sağlığının muhafazası için bir 
hüyen sistemine ihtiyaç bulunduğu belir
tilen konferansta hayvan i ve ne bati ar
tıkların , çöplerin . mezbahaların şehir ve 
köylerden uzaklaştırılması , pis suların ka
palı lağımlarla akıtılması , her eve içilebi
lir temiz su sağlanması , baraka türü sa
taş yapıların ortadan kaldırılması ve yol
ların ıslahı gibi tedbirler tavsiye edilmiş

, tir. Hüyenistlerin etkisinde kalan konfe
rans her olaya karşı hıfzıssıhha tedbirle
rinin alınmasını mecbur tutmuştur. 

Osmanlılar'da karantina uygulaması
nın yanında yeni tıp dallarının gelişmesi, 
ancak bunların tıp eğitiminin müfredat 
programına girmesinden sonra oldu . 

. Mekteb-i Tıbbiyye'de 1841-1842 öğretim 
yılında okutulan dersler arasında ilm-i 
hıfzıssıhhanın da yer aldığı görülmek
tedir. Hıfzıssıhhanın gelişmesinde çok 
önemli bir yeri olan bakteriyolojinin ül
kedeki tarihi 1887'de başlar. ll. Abdülha
mid'in emriyle Zeoros Paşa , Dersaadet 
Daülkelb ve Bakteriyoloji Ameliyathane
si'ni kurarak çalışmaya başladı . 1893 yılın
da Maurice Nicolle ve Hasan Zühdü Nazif 
Bey tarafından Bakteriyoloji-i Şahane te
sis edildi: gerek görüldüğü zaman karan
tina evlerinde de (ta haffüzhane) bakteri
yoloji laboratuvarları açıldı. Çiçek aşısı uy
gulamaları ise çok eski tarihlerden beri 
yapılmaktaydı. 1811 yılında tabip Şaniza
de Mehmed Ataullah Efendi'nin ve 1847'
de İsmail Paşa 'nın başarısız kalan aşı ha
zırlama müessesesi kurma teşebbüsle
rinden sonra B. C. Violi 1880'de özel bir çi
çek aşısı hazırlama laboratuvarı açmayı 
başardı. Bir devlet müessesesi olan aşı 
evi ise (telkihhane) 1892 yılında Hüseyin 
Remzi Bey tarafından kuruldu. istanbul'
dan sonra Mekke, Basra , Şam . San'a, 
Bağdat, Musul. Erzincan, Sivas ve Ma
nastır şehirlerinde de şubeleri açıldı. Tel
kihhanenin açılmasıyla daha önceleri it
hal edilen aşılar burada hazırlandı. Bu 
müessese Haziran 1954'te kapatılarak 
yerine Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha 
Enstitüsü kuruldu. Hıfzıssıhha hizmetle
rinin en önemlilerinden olan dezenfeksi-



yon işlemi Osmanlılar'da yaygın biçimde 
uygulanmakta ve bu iş için tebhir (tütsü
leme. etüvden geçirme) aletleri kullanıl-

. maktaydı. Salgın ve bulaşıcı hastalık za
man larında tebhirhaneler önemli hizmet
ler yapıyordu; pek çok tahaffüzhanede 
de tebhir aletleri mevcuttu. Bunların dı
şında 1893 büyük kolera salgını sırasın

da istanbul'da belediyeye bağlı olarak fa
aliyet gösteren Üsküdar, Galata ve Gedik
paşa tebhirhaneleri açılmıştır. Bu tebhir
haneler 1911 yılında Müessesat-ı Hayriy
ye-i Sıhhiyye Müdüriyeti'ne devredildi. 

Türkiye Cumhuriyeti anayasasının 56. 
maddesi kişi ve çevre sağlığının korunma
sıyla ilgilidir. Ayrıca kamu sağlığına dair 
iki temel yasa vardır; bunlardan biri 24 
Nisan 1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu. diğeri 7 Mayıs 1987 
tarih ve 3359 sayı lı Sağlık Hizmetleri Ka
nunu'dur. 
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ı merkezlerinde bulunduğu göz önüne alı-
nırsa Hılati'nin ilim tahsili için bu şehirle

L 

r HILATi 
(~).i.:;.JI) 

Ebu Abdiilah Sadrüddin Muhammed 

-, 

.J re gitmiş olduğu düşünülebilir. Kahire'de 
Süyüfiyye Medresesi'nde ders verdiği bi
linen Hılati'nin talebelerinden sadece Mı
sır Hanefi kadılkudatı Ahmed b. ibrahim 
es-Serüci'nin adı zikredilmektedir. Hılati 
Receb 652'de (Eylül 1254) vefat etti. 

b. Abbad b . Me lik Dad el-Hılati 
(ö . 652/ 1254) 

L 
Hane fi fakihi . 

_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Bitlis'in bir ilçesi olan Ahlat'a (Arapça 
eserlerde H1lat) nisbet te Hılati diye anıl
maktadır. Cemaleddin Mahmüd b. Ah-
med el-Hasiri'den fıkıh okudu ve Şa]J.i]J.-i 
Müslim'i dinledi. Kureşi'nin Zebidi, ibn 
Kutluboğa'nın ibnü'z-Zebidi şeklinde kay
dettiği bir alimden de Şa]J.i]J.-i Bul)arfyi 
dinledi. Her iki kaynağın da adını belirt
ınediği bu alim, Hanefi ve Hanbeli taba
kat kitaplarında Zebidi veya ibnü'z'-Ze
bidi diye anılan ve çeşitli şehirlerde Şa
]J.i]J.-i Bul)arfyi okuttuğu kaydedilen Ebü 
Abdullah Hüseyin b. Mübarek ez-Zebidi 
(ö. 631 / ı 234) olmalıdır. Her iki hocasının 
da Dımaşk, Halep ve Bağdat gibi ilim 

Eserleri. 1. Tell)işü'l-Cami'i'l-kebir. 

Muhammed b. Hasan eş-Şeybani'nin Ha
nefi mezhebinin ana kaynaklarından olan 
el-Cami'u 'l-kebir'inin muhtasarıdır. is
tanbul kütüphanelerinde çok sayıda yaz
ma nüshası bulunan (mesela bk. Süley
maniye Ktp., Fatih , nr. 1552; Hasan Hüs
nü Paşa, nr. 513; Esad Efendi, nr. 584; La
leli, nr. 841; Ayasofya, nr. 1073; Yenicami, 
nr. 378) eserin birçok şerhi yapılmıştır. 
Günümüze ulaşan önemli şerhleri arasın
da ibn Balaban'ın TuJ:ıfetü'l-J:ıariş li şer
]J.i't-Tell)iş, Mes'üd b. Muhammed el
Gucdüvani'nin et-Tenvir şer]J.u Tell)işi'l
Cami'i'l-kebir, Baberti'nin ŞerJ:ıu Tel
l)işi'l-Cami'i'l-kebir adlı eserleriyle Sa'
deddinet-Teftazani ve Molla Fenari'nin 
şerhleri zikredilebilir. Tell)iş'in bir kısmı 
Mevküfati Mehmed Efendi tarafından 
Türkçe'ye çevrilerek şerhedilmiştir. Bu 

Hılati ' n i n Teltıişü 'l -Ciimi'i 'l-kebiradlı eserinin Mevküfati Mehmed Efendi tarafından yapılan Türkçe tercümesinin ilk 
iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 71 9) 
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