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mir Radyosu’nda göreve baþladý. Burada
Türk Müziði Yayýnlarý müdürlüðü, TRT Ge-
nel Müdürlüðü Türk Sanat Müziði Reper-
tuvar Kurulu, Danýþma Kurulu üyeliklerin-
de bulundu. Mart 1981’de emekliye ayrýl-
dý. 1985 yýlýnda Ege Üniversitesi Konser-
vatuvarý’na öðretim görevlisi olarak tayin
edildi; burada müzik tarihi ve form bilgisi
dersleri verdi. 29 Mart 1995’te vefat etti
ve ertesi gün Buca Yeni Mezarlýða defne-
dildi.

Ortaokulda müzik hocasý Saip Egüz’den
aldýðý nota ve solfej dersleriyle mûsiki bil-
gisini arttýran Ali Rýza Avni 1945’te bir sü-
re Ankara Mûsiki Derneði’ne devam et-
miþ, burada Hayri Yenigün, Mehmet Feh-
mi Tokay, Nuri Halil Poyraz gibi hocalar-
dan faydalanmýþtýr. Ayrýca Refik Fersan,
Münir Nurettin Selçuk, Yesâri Âsým Arsoy,
Reþat Aysu gibi mûsikiþinaslarla çalýþmýþ-
týr. Devlet Demiryollarý’ndaki görevi sýra-
sýnda kurduðu Türk mûsikisi korosuyla bir-
çok konser vermiþtir. Bazý þiirler de yazan
Ali Rýza Avni 1950 yýlýnda bestekârlýða baþ-
lamýþtýr. Bestelediði ilk eser güftesi Sey-
yid Nizamoðlu’na ait, “Deldi baðrým bül-
bül-i bîçâre nâlânýn senin” mýsraýyla baþ-
layan nevâ ilâhisidir. Onun 150’nin üzerin-
de eser bestelediði bilinir. Güftelerinin ço-
ðu kendisine, bazýlarý Bedri Noyan’a ait-
tir. Mevlevî âyini, durak, tevþih ve ilâhi gi-
bi dinî mûsiki formlarýnýn yaný sýra çeþitli
makamlarda takým (peþrev, I. beste, II. bes-
te, aðýr semâi, yürük semâi, saz semâisi), kâr
ve þarkýlar bestelemiþtir. Eserlerinden ba-
zýlarý þunlardýr: Segâh peþrevi; mâhur, kür-
dili-hicazkâr, sûzidil saz semâileri; “Açmýþ-
tý alevler gibi çehrendeki güller” mýsraýyla
baþlayan sûzidil, “Cânan okuyor aþkýn ilâ-
hî sesidir bu” ve, “Düþtüm bir yol sevdâ-
sýna” mýsralarýyla baþlayan acem-aþiran,
“Mecnûn’a demem sen niye Leylâ’ya vu-
ruldun” mýsraýyla baþlayan rast, “Sensiz
geçen anlar bize zindan gibi cânâ” mýsraýy-
la baþlayan nihâvend þarkýlarý; “Ten nihân
oldukça aþktan bin niþanlar vermiþ ol” mýs-
raýyla baþlayan çârgâh duraðý ve, “Göster

bana bambaþka cihan göster ilâhî” mýs-
raýyla baþlayan neveser ilâhi.

Ali Rýza Avni 1948-1988 yýllarý arasýnda
çeþitli gazete ve dergilerde bugün örne-
ðine pek az rastlanan 187 adet eleþtiri ve
bilimsel makale þeklinde müzik yazýlarý ya-
yýmlamýþtýr. Bu gazete ve dergilerden tes-
bit edilebilenler þunlardýr: Demokrat Ýz-
mir, Ege Ekspres, Yeni Asýr; Musiki
Mecmuasý, Musiki ve Nota, Mýzrap.
Reþat Aysu’nun kürdili-hicazkâr makamýn-
da bestelediði saz semâisinin melodileriy-
le baþlayan “Ses ve Saz Dünyamýzdan” ad-
lý radyo programý 1961’den itibaren otuz
yedi yýl devam etmiþtir. En uzun soluklu
program olmasý dolayýsýyla Guinness re-
korlar kitabýna geçen bu programdan baþ-
ka “Müzik Dünyamýzdan Portreler”, “Bir
Bestecimiz Var”, “Yaþayan Bestecilerimiz”
adý altýnda programlar düzenlemiþtir. Ali
Rýza Avni’nin en önemli yönü arþivciliði-
dir. 1941 yýlýndan beri topladýðý, Türkiye’-
deki bestekârlarýn deðiþik dönemlerine ait
4000’den fazla fotoðraf, 8000 taþ plak ve
1400 makara bandýný saðlýðýnda Ege Üni-
versitesi Devlet Türk Mûsikisi Konserva-
tuvarý’na baðýþlamýþtýr. Vefatýndan sonra
geride býraktýklarý konservatuvar kütüp-
hanesiyle odasýnda korunmaktadýr.
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Arapça’da týbb mevcudu muhafazaya ve
eksik olaný (sýhhati) onarmaya iþaret eder.
Ýslâm öncesi dönemlerde bunun ism-i mef-
‘ûlü olan matbûb kelimesi “büyülenmiþ”
(meshûr) anlamýna geldiði için kelimenin
kökü ayrýca sihrî mânalar taþýmaktaydý
(Ebû Bekir Ýbnü’l-Enbârî, s. 150-151). Ýnsan
için beden saðlýðý nasýl hayatî bir önem ta-
þýyorsa saðlýklý olma yollarýný araþtýrma da
her zaman insanýn temel çabalarýndan bi-

mýþvar’da baþladý. Bugün (2009 yýlý) Timi-
þoara’nýn nüfüsunun % 85,52’si Romen-
ler, % 7,5’i Macarlar, % 2,25’i Almanlar
ve % 4,73’ü diðer milletlere ait unsurlar-
dan oluþur. Son istatistik bilgilerine göre
bölgede en büyük yatýrýmlar Ýtalyanlar’ýn-
dýr. Þehirde birkaç üniversite vardýr. Bun-
larýn en önemlisi Universitatea de Vest’-
tir. Ayrýca Romen Teatrul National, Romen
Opera Nationala, Alman Devlet Tiyatrosu
ve Macar Devlet Tiyatrosu bulunmaktadýr.
2004 yýlý tahminlerine göre 315.000 nü-
fuslu bir þehir olan Týmýþvar günümüzde
Romanya’nýn idarî birimlerinden Timiþ’in
merkezidir. Ayný zamanda önemli bir sa-
nayi merkezidir; þehirde motor, metalür-
ji, elektronik sanayii dýþýnda gýda, tekstil
ve deri sanayii önemli yer tutar.
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(1931-1995)

Türk mûsiki yazarý,
bestekâr, müzik arþivcisi ve hoca.
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Ýzmir’in Aziziye mahallesinde doðdu. Ba-
basý Hüseyin Avni Bey, annesi Þefika Ha-
ným’dýr. Kurtuluþ savaþý esnasýnda Ýzmir’e
ilk giren süvari teðmeni olan babasý “Tý-
naz” soyadýný bu savaþta katýldýðý Afyon’-
daki Týnaztepe’de çarpýþmasý sebebiyle al-
mýþ, ancak Ali Rýza Avni meslek hayatý bo-
yunca Týnaz soyadýný pek kullanmamýþtýr.
1935’te babasýnýn memuriyeti dolayýsýyla
Ankara’ya yerleþtiler. Ýlk ve orta öðreni-
mini Ankara’da tamamladýktan sonra Ýz-
mir Yüksek Ticaret ve Ýktisat Mektebi’ni
bitirdi, ardýndan Gaziemir Ýkinci Ulaþtýr-
ma Mektebi’nde yedek subaylýðýný yaptý.
Ýlk memuriyetine Salihli’deki Demirköprü
Barajý’nda baþladý. Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryollarý 3. Ýþletme Müdürlü-
ðü Sosyal Ýþler ve Basýn Bürosu Þefliði lo-
kal müdürlüðünde bulundu. 1964’te Tür-
kiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Ýz-
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bilinen ve Galen tarafýndan çoðu yeni baþ-
layanlar için yazýlmýþ temel eserlerden
oluþan koleksiyon özellikle popülerdi (Por-
mann, Hippocrates and Medical Education,
s. 419-442). Böylece Galencilik o zamanýn
hâkim týp ideolojisi haline gelmekle birlik-
te bazý týp bilginleri de talebelerini hasta-
nýn yanýnda eðitiyorlardý. Bu dönemde týp
literatürünün iki türü bilhassa öne çýkmýþ-
tý: Þerh ve ansiklopedi. Hem þerhte hem
ihtisarda týp hocalarý, konularý öðrencile-
rin kolayca kavrayýp hatýrlayabileceði bir
tarzda bölümleme ve ayrýþtýrma teknikle-
rini, hâfýzaya dayalý bölme (dihairesis) yönte-
mini kullanýyorlardý (Pormann, Philosophy,
Science and Exegesis, II, 11-33). Týp an-
siklopedileri ise mevcut týbbî bilgileri ko-
laylýkla eriþilebilir bir formatta sunmayý
amaç edinmiþti. Aeginalý Paul’un daha son-
ra Araplar arasýnda Künnâþü’s-Süreyyâ
diye bilinen Compendium of the Pleia-
des’i bu türe örnek teþkil eder. Yedi kitap-
tan oluþan bu çalýþmada temizlik (hijyen),
koruyucu hekimlik ve diyet, hummalar,
baþtan ayaða her tür hastalýk, dýþ hasta-
lýklar ve kurtçuklar, zehirli hayvanlar, ame-
liyat, basit ve bileþik ilâçlar ele alýnmýþtýr
(Pormann, The Oriental Tradition of Paul
of Aegina’s Pragmateia, Leiden 2004).

Genelde Süryânî literatüründe olduðu gi-
bi Süryânî týp geleneði de Grek mirasýna
ve özellikle geç dönem eski Ýskenderiye’si-
nin Galen týp geleneðine çok þey borçlu-
dur. Bir Ya‘kubî rahip olup Ýskenderiye’de
týp ve felsefe okuyan Re’sül‘aynlý Sergios,
Ýslâm öncesi dönemin en önemli þahsiye-
tiydi. Sergios, pek çok felsefî metni ter-
cüme etmesinin yanýnda “Galen’in On Altý
Kitabý”ný da çevirmiþtir (Bhayro, III [2005],
s. 147-165). Ýran týp geleneði de Yunan
mirasýna çok þey borçludur (Hampel, bk.
bibl.).

Süryânîce konuþan hýristiyanlarla Ýs-
kenderiye týp okullarý, bilgi alýþveriþi ko-
nusunda en önemli teþebbüslerden biri
olan Grekçe-Arapça tercüme hareketinde
önemli rol oynamýþtýr (Gutas, Greek Tho-
ught). IX. yüzyýl boyunca pek çok Grekçe
týp metni çoðunlukla Süryânî mütercim-
leri vasýtasýyla Arapça’ya çevrilmiþtir. Ön-
celikle Býtrîk gibi mütercimler Yunanca’-
dan yaptýklarý tercümelerde daha çok açýk-
layýcý bir yol izlemiþ ve diðer dillere çok sa-
yýda teknik terim kazandýrmýþlardý. Hu-
neyn b. Ýshak ve çevresi oldukça yüksek
seviyede geliþmiþ bir çeviri tarzý ortaya koy-
muþ, týp terminolojisini geliþtirmiþ, böyle-
ce son derece karmaþýk olan týbbî düþün-
celeri geliþmiþ bir Arapça’da ifade etme
imkâný saðlamýþtýr (Ullmann, Wöterburch

zu den griechisch-arabischen Übersetzun-
gen des 9. Jahrhunderts). IX. yüzyýldan
itibaren Arapça olarak ulaþýlabilen Grek týp
literatürü Ýslâm týbbýnýn geliþiminde en
önemli kaynaðý teþkil etmekle birlikte di-
ðer dillerden de bazý metinler Arapça’ya
çevrilmiþtir. Meselâ Süryânî hekimi Yuhan-
nâ b. Serâbiyûn tarafýndan yazýlan týp an-
siklopedisi defalarca Arapça’ya tercüme
edilmiþ ve Ali b. Rabben et-Taberî’nin Fir-
devsü’l-hikme* adlý eserinde Hint týp kül-
türüne dair epeyce mâlûmat yer almýþtýr.
Ticaret ve seyahatler de Ýslâm týbbýnýn ge-
liþiminde önemli katký saðlamýþtýr. Ülke-
ler arasýnda kitaplarýn ihracý ve ithali ne-
ticesinde sadece yeni metinler elde edil-
memiþ, bunun yanýnda o zamana kadar
bilinmeyen misk gibi maddeler týp paza-
rýna ulaþmýþtýr (Akasoy – Yoeli-Tlalim, III
[2007], s. 217-240). Müslüman hekimler
tarafýndan sýkça kullanýlan bölme yöntemi
geç dönem antik Ýskenderiye’sinde önemli
bir ilke idi. Meselâ týp sanatý teori ve pra-
tik olmak üzere iki kýsma, teori ayrýca fiz-
yoloji (ilmü’t-tabâi‘), etiyoloji (ilmü’l-esbâb) ve
semiyotik (ilmü’l-alâmât), pratik de koruyu-
cu ve tedavi edici hekimlik gibi alt bölüm-
lere ayrýlmýþtý. Galen’in On the Sect for
Beginners (Fî Firaši’¹-¹ýb li’l-müte£allimîn)
adlý eseri üzerine yapýlan Alexandrian
Summaries (Cevâmi£u’l-Ýskenderâniyyîn)
adlý çalýþmada yer alan bu ayýrým, Ýslâm
týbbýnýn tematik yapýsý üzerine genel bir
bakýþ için rehberlik yapabilecek nitelikte-
dir.

Týp Teorisi. Hekimler ve filozoflar týb-
býn bilgi hiyerarþisi içerisindeki yeri konu-
sunda farklý görüþlere sahiptir. IX. yüzyý-
lýn ortalarýnda yaþayan Ýshak b. Ali er-Ru-
hâvî gibi hekimlere göre týp, bilim dallarý
içerisinde anakronik bir ifadeyle insanlýða
en çok yararlý, en yüce ve en önemli ola-
nýdýr. Ýbn Sînâ gibi diðerleri ise týbbý zira-
at ve astroloji ile ayný grupta deðerlendi-
rerek uygulamalý ya da türetilmiþ bilimle
iliþkilendirmiþlerdir (Gutas, Before and Af-
ter Avicenna).

Fizyoloji. IX. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda to-
hum (germ) teorisinin ortaya çýkýþýna ka-
dar Ýslâm dünyasýnda ve Avrupa’daki týb-
bî söyleme “hümoral patoloji” teorisi hâ-
kimdi. Hümoral patolojiye göre saðlýk vü-
cuttaki kan, balgam, sarý safra ve kara
safra diye bilinen dört sývý arasýndaki den-
geden oluþur. Bu dört sývýnýn her biri so-
ðuk ve sýcak, kuru ve yaþ olmak üzere
dört temel nitelikten ikisine sahiptir. Me-
selâ kara safra soðuk ve kurudur, kan ise
sýcak ve yaþtýr. Bu dört sývýnýn (bk. AHLÂT-ý
ERBAA) birinde dengesizlik meydana gel-

ri olmuþtur. Ýslâm medeniyeti zirvede bu-
lunduðu günlerde gýpta edilen bir saðlýk
sistemi kurmuþ, VII. yüzyýldan XXI. yüzyýla
kadar týp ilmi Ýslâm dünyasýnýn farklý böl-
gelerinde oldukça karmaþýk ve deðiþik bir
disiplin halinde geliþme göstermiþtir. Fark-
lý din, dil ve etnik kökene sahip olan hekim-
ler bu ilmin geliþiminde ortak tecrübele-
rini paylaþmakla birlikte týp ülke ve inanç
sýnýrýný aþmýþtýr. Ayrýca çevre kültürlerine,
özellikle XII. yüzyýldan itibaren geliþmeye
baþlayan Avrupa üniversite týbbýna büyük
etkide bulunan Ýslâm týbbý, daha da geliþ-
miþ haliyle bugün pek çok Ýslâm ülkesin-
de ve dünyanýn deðiþik bölgelerine daðýl-
mýþ müslüman topluluklarda hayatiyetini
devam ettirmektedir. Ýslâm medeniyetin-
de týp konusu gibi çok karmaþýk bir olgu-
yu, oldukça sýnýrlý bir ansiklopedi maddesi-
nin kapsamý içinde yeterli þekilde deðer-
lendirmek mümkün deðildir. Dolayýsýyla
burada kapsayýcý bir isimler ve eserler lis-
tesinden ziyade Ýslâm týbbýnýn yaratýcý ve
çok yönlü tabiatýný ortaya koyacak dikkat
çekici örneklerin verilmesiyle yetinilecek-
tir.

Kaynaklar. Ýslâm dini Arap yarýmadasýn-
da ortaya çýkmýþ olup bu dinin çöl hayatýný
yaþayan ilk müntesipleri arasýnda çeþitli
týbbî tekniklerin bilindiði anlaþýlmaktadýr
(Pormann, Islamic Crosspollinations, s. 77-
79). Ýslâm öncesi ve erken dönem Ýslâm
þiirinde öksürük ve göz iltihabý gibi has-
talýklarýn yaný sýra kabile savaþlarý sýrasýn-
da meydana gelen yaralanmalara dair bil-
giler yer almaktadýr. Ayrýca sonda (Ar. mîl <
Yun. mele) gibi Yunan týbbýndan intikal eden
bazý aletler kullanýlmaktaydý. Bununla bir-
likte o dönemde tedavi biçimleri çok ba-
sitti; meselâ deve idrarý ve balýn kullaný-
mý oldukça yaygýndý. Ýslâm’ýn zuhurundan
önceki iki asýr içerisinde Araplar, Sâsânî-
ler ve Bizanslýlar gibi iki büyük imparator-
lukla ve ayrýca kendi dindaþlarýnca zýndýk
ilân edilerek yurtlarýndan çýkarýlan, Sür-
yânîce konuþan hýristiyanlarla irtibat kur-
muþlardý. Bütün bu toplumlar oldukça ge-
liþmiþ bir týp tecrübesine sahipti ve bun-
larýn içerisinde Yunanlýlar’ýn týp bilgisi da-
ha ileri düzeyde bulunuyordu. Bu sebep-
le Ýslâm dünyasýnda ortaya çýkan týpla ilgi-
li geliþmeleri anlayabilmek için antik dö-
nemin sonlarýndaki týp bilgisi hakkýnda fi-
kir edinmek gerekir.

Ýskenderiye þehri hem týp hem felsefe-
de önem kazanmýþtý. Þehrin ilim meclis-
lerinde “iatrosophist” (týp profesörleri) de-
nilen kimseler Hipokrat’ýn ve Galen’in (Câ-
lînûs) yazdýklarýna dayanan metinleri öð-
retiyorlardý. “Galen’in On Altý Kitabý” diye
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sel durumlar arasýndaki bað en saðlam
olanýdýr. Bir yandan üzüntü, acý, keder, kor-
ku ve endiþe hastalýða yol açabilecek be-
densel reaksiyonlara sebebiyet verirken di-
ðer yandan ruhî durumlar bir insanýn be-
den terkibi ve tabiatýnýn neticesi olarak or-
taya çýkabilir. Galen, Arapça’ya çevrilmiþ
olan “That the Faculties of the Soul Follow
the Mixtures of the Body” (Fî enne kuva’n-
nefs tevâbi. li-mizâci’l-beden) baþlýklý bir
risâle yazmýþtýr. Bir hastalýðýn kaynaðý ge-
reksiz þey (fazl / fuzûl) veya hastalýklý mad-
de de olabilir. Meselâ sindirim boyunca yi-
yecekler en önemlisi kan olan pek çok sý-
výya dönüþtürülür. Ancak bu süreçte bazý
yan ürünler de ortaya çýkmaktadýr. Bun-
larýn bir kýsmý zararsýz olup vücuttan ko-
layca atýlmakta, hatta bunlarýn olumlu bir
etkisi bulunmaktadýr. Fakat diðer fazla-
lýklar zararlý olmakta ve vücudun sývýsýnda
bir dengesizliði tahrik ettiðinden hastalýk
kaynaðý maddeye dönüþmektedir. Bütün
bu farklý etkilerin bir araya gelerek bir has-
talýða sebebiyet vermesiyle ilgili þöyle bir
örnek sunulabilir: Melankoli (mâlîhulyâ) ka-
ra safranýn yol açtýðý bir hastalýktýr. Kara
safra melankoliye sebep olmakta ve saf-
ranýn ortadan kaldýrýlmasýyla geçmekte-
dir. Ancak bu örnek, medikal teorinin böy-
le basit bir denklemin önerisinden çok da-
ha karmaþýk olduðunu göstermektedir.
Çünkü melankoli doðuþtan gelmiþ veya
daha sonra elde edilmiþ olabilir. Bazý in-
sanlar kendilerini melankoliye eðilimli ký-
lan bir mizaca sahiptir. Onlardaki kara
safra fazlalýðý her zaman bir hastalýða yol
açmasa da kandaki kara safra -özellikle ba-
har mevsiminde- harekete geçerse onu
melankoli izler. Bu tür bir doðal eðilime
sahip insanlar kýllý olmak, koyu deri, pel-
teklik, sarkýk dudaklar ve fýrlak gözler gi-
bi birçok fiziksel özelliðe sahiptir. Melan-
koliye çeþitli yollarla müptela olunabilir.
Yanlýþ beslenme melankoliye sebep olabi-
lir, fakat yanlýþ yaþam biçimi ve aþýrý dü-
þünme gibi bazý faaliyetler de buna yol
açar. Üç çeþit melankoli mevcuttur: Ku-
runtuya dayalý, beyinsel ve genel. Hasta-
lýðý tedavi için uygulanan tedbirler basit-
ten birleþik ilâçlara, müziðe, þaraba ve cin-
sel iliþkiye doðru sýralanmaktadýr (Refus
of Ephesus On Melancholy, ed. P. E. Por-
mann, Tübingen 2008; Ishâq. Ibn Imrân:
Traité de la mélancolie, ed. A. Omrani, Tu-
nis 2010). Melankoli, Ýslâm dünyasýnda he-
kimlerin çok yönlü kategoriler ve terapi-
ler geliþtirdikleri zihinsel rahatsýzlýklardan
sadece biridir. Bundan baþka akýl hasta-
lýklarýndan acý çekenlerin tedavisi için mü-
zik ve hastahaneler özel bir rol oynamýþtýr.

Semiyotik. Bir hastalýðý tedavi etmek
için öncelikle onun belirtilerini tanýyarak
teþhis etmek gerekir. Meselâ ten rengi,
idrar ve nabýz hekimlere hastanýn musta-
rip olduðu hastalýðý ortaya çýkaracak iþa-
retler vermektedir. Hastanýn baþýndan ge-
çenlerin öðrenilmesi burada önemli bir yer
iþgal eder ve týp ahlâký üzerine yazýlan bir-
kaç risâle hekimlerin bu konuda izlemesi
gereken yöntemleri de ele alýr. Bu alanda
ayrýca Hipokrat’ýn On Prognosis (Fî Taš-
dimeti’l-ma£rife) ve bu çalýþma üzerine Ga-
len’in þerhiyle yine onun On Prognosis’i
(Nevâdiru Tašdimeti’l-ma£rife) gibi Grek
metinleri önemlidir. Hekimlerin Arapça
yazdýklarý, Yunan modelinin ötesine geçip
yenilik ortaya koyacak nitelikteydi. Meselâ
çiçek ve kýzamýk hastalýklarý yüksek ateþ,
kýzarýklýk ya da ciltte ortaya çýkan kabar-
cýklar gibi benzer belirtilere sahiptir. Kli-
nik tedavi uzmaný Ebû Bekir er-Râzî her
iki durumu birbirinden ayýran, farklý teþ-
hisler için teklifler önerdiði el-Cüderî ve’l-
¼asbe adlý hacimli bir risâle yazmýþtýr. Bu
risâle sadece Doðu’da deðil XVIII ve XIX.
yüzyýllarda yapýlan Latince, Ýngilizce ve
Fransýzca tercümeleriyle Avrupa’da da son
derece etkili olmuþtur (Greenhill, bk. bibl.).
Göz perdesi örneðinde olduðu gibi göz bi-
limi (oftalmoloji) alanýnda da yeni hastalýk-
lar keþfedilmiþ ve bunlar daha önce bilinen
hastalýklardan ayýrt edilmiþtir. Limbustan
gelen kan damarlarýnýn korneayý sardýðý
bu hastalýktan klasik Yunan týp eserlerin-
de söz edilmemektedir. Bununla birlikte
Yuhannâ b. Mâseveyh ve öðrencisi Huneyn
b. Ýshak bunu göze dair eserlerine almýþ
ve tedavisi için tavsiyelerde bulunmuþtur
(Savage-Smith, Journal for the History, IV
[1980], s. 147-204).

Týp Literatürü. Ebû Bekir er-Râzî’nin el-
Cüderî ve’l-¼asbe, Huneyn b. Ýshak’ýn el-
£Aþr mašålât fi’l-£ayn adlý çalýþmalarý gi-
bi tek bir konuyla ilgili yazýlmýþ eserler bi-
rer monografi olup týp literatürü içerisin-
deki bir türü temsil eder. Oftalmoloji üze-
rine Ali b. Îsâ el-Kehhâl, Ammâr b. Ali el-
Mevsýlî ve Halîfe b. Ebü’l-Mehâsin el-Ha-
lebî gibi müelliflerce pek çok monografi
kaleme alýnmýþtýr (Augenheilkunde im Is-
lam, ed. Fuat Sezgin). Cinsel saðlýk konu-
sunda Kindî, Kustâ b. Lûka, Ebû Bekir er-
Râzî, Ýbn Sînâ, Celâleddin eþ-Þeyzerî, Ýbn
Meymûn ve Tîfâþî gibi müellifler monog-
rafiler yazmýþtýr (Pormann, O Ye Gentle-
men, s. 115-127). Bir diðer popüler tür de
derinlemesine bakýþlar sunan kýsa ve öz-
lü ifadelere sahip özdeyiþlerdir (aforizma).
Hipokrat’ýn aforizmalarýnýn (Aphorismi /
Aphorisms; Ar. Kitâbü’l-Fu½ûl) Arapça çe-

diðinde hastalýk ortaya çýkar. Bu durum-
da yapýlacak tedavi, meselâ kaný toplarda-
mardan almak (fasd) ve hacamat yoluyla
aþýrý sývýlarý izâle etmek yahut kan ve bal-
gam yapýcý diyetler vb. yoluyla eksik sývý-
yý tekrar çoðaltmak suretiyle dengeyi ye-
niden saðlamayý amaçlamaktadýr.

Ortaçað Ýslâm dünyasýndaki hekimler de
Yunanlý öncüleri gibi anatomiye (teþrîh)
büyük ilgi duymuþlardýr (bk. TEÞRÎH). An-
cak Yunanca “anatomé” kelimesi gibi Arap-
ça teþrîh de hem insan fizyolojisini (þim-
di Ýngilizce’de anatomy diye ifade edilir)
incelemeye hem ölü ya da diri insan ve
hayvan vücudunu kesip biçmeye iþaret et-
mesi sebebiyle bir belirsizlik taþýyordu. Mo-
dern anlamdaki anatomi oldukça itibarlý
idi. Sadece hekimler bunun iyi öðrenilme-
si gerektiðini ýsrarla dile getirmekle kal-
mamýþ, Gazzâlî gibi ilâhiyatçýlar da Allah’ýn
inâyetinin insan tarafýndan kavranmasýna
vesile teþkil etmesi açýsýndan buna bü-
yük deðer vermiþtir. Baþka bir anlatýmla
insan bedeninin muhteþem yapýsý Allah’ýn
maharetli tasarýmýný gözler önüne ser-
mektedir. Buna karþýlýk teþrîhin diðer an-
lamýnda kesip biçme ameliyesi Ýslâm mu-
hitinde düzenli biçimde icra edilmemiþse
de bunun insan vücuduna uygulanmasýna
engel olacak herhangi bir yasak mevcut
deðildir (Savage-Smith, Journal for the His-
tory, IV [1980], s. 147-204). Bununla bir-
likte müslüman hekimlerin Galen anato-
misine karþý meydan okumalarýyla ilgili el-
de bazý meþhur örnekler bulunmaktadýr.
Meselâ hekim ve filozof Ýbnü’n-Nefîs, Ýbn
Sînâ’nýn el-Æånûn’u üzerine yazdýðý þerh-
te kanýn pulmonar geçiþini keþfetmiþ olup
gerçekte de kan kalbin sað karýncýðýndan
sol karýncýðýna aradaki bir menfez vasýta-
sýyla deðil akciðerler yoluyla geçmektedir
(Meyerhof, XXIII [1935], s. 100-120).

Etiyoloji. Hastalýklarýn tabii olan ve ol-
mayan sebepleri vardýr. Tabii sebepler
vücutta bulunan sývýlardaki bir dengesiz-
liðe dayanýr. Kiþinin saðlýðýný etkileyen ve
tabii olmayan altý sebep ise þunlardýr:
Çevredeki hava, yiyecek ve içecekler, uy-
ku ve uykusuzluk, çalýþma ve dinlenme,
sývý tutumu ve boþaltýmý, zihnî durum.
Meselâ gereðinden fazla çalýþma baþka
fizyolojik sonuçlara yol açabilecek vü-
cuttaki aþýrý ýsýnmaya sebep olur; uyku-
suzluk saðlýk problemlerine yol açar. Tut-
ma ve boþaltma, hastanýn baðýrsak ve id-
rar hareketlerine iþaret ettiði gibi kadýn-
da ve erkekte meni boþalmasýnýn meyda-
na geldiði cinsel iliþki gibi diðer þekillerde
de olabilir (Pormann, O Ye Gentlemen, s.
115-127). Zihinle beden, zihinsel ve fizik-
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diyet için pek çok yemek tarifi ve tâlimat
mevcuttur. Hareket de saðlýðý korumada
önemli bir husustur. Böylece hekimler, ki-
þinin hastalýða yakalanmasýný engellemek
ya da hasta ise tekrar iyileþmesini saðla-
mak için tabii olmayan altý sebebi (yk.bk.)
ustalýkla kullanmýþtýr. Hastalýðýn tedavisi
için diyet baþvurulan ilk araçtý. Ayrýca ilâç
bilimiyle (farmakoloji) ilgili pek çok eser
yazýlmýþtýr (bk. AKRÂBÂZÎN; ECZACILIK).
Bu alanda basit ilâçlarla birleþik ilâçlar bir-
birinden ayrýlmalýdýr. Basit ilâçlar nane,
bal, arsenik, afyon gibi hem birincil (kuru,
ýslak, sýcak ve soðuk) hem diðer (kanamayý
durdurucu, temizleyici) niteliklere sahip bir-
leþik olmayan maddelerdir. Galen’i izleye-
rek bu nitelikler birden dörde, bazan da-
ha yükseðe doðru derecelendirilmiþtir. Bir-
leþik ilâçlar birden fazla ecza ihtiva eder
ve bazan çok karmaþýk olabilir. Meselâ ön-
ce yýlan sokmalarýna karþý, daha sonra her
türlü derde deva gibi kullanýlan tiryak ya-
pýmýna dair bazý formüller zaman zaman
tedariki çok zor onlarca farklý eczayý içer-
mektedir. Modern açýdan bakýldýðýnda ba-
zý eczanýn (meselâ afyon) son derece etkili,
diðerlerinin faydasýnýn ise tartýþmalý oldu-
ðu görünmektedir (Tîbî, bk. bibl.).

Kan hem damardan kan alma (fasd) hem
bardak çekme (hacamat) yoluyla dýþarý atý-
lýrdý. Bu tekniklerden ilkinde hastanýn da-
marlarýndan bir tanesi kesilir, böylece kan
akardý. Bazan kanýn akmasýna hasta ba-
yýlýncaya kadar izin verilirdi. Hacamatta iki
teknik söz konusu idi: Kuru hacamat ve
yaþ hacamat. Her iki durumda da haca-
mat bardaklarý hastalýklý maddeyi ve be-
denin fazla sývýsýný emmek için uygulanýr-
dý. Bu son durumda deri üzerine küçük
kesikler açýlýr ve oradan kanýn dýþarý atýl-
masý saðlanýrdý (bk. HACAMAT). Hekimler
ve cerrahlar sýkça daðlamaya da baþvu-
rurdu. Kýzgýn bir demir çubuk derinin üze-
rine konur, bu hem kanamayý durdurur
hem de bir yere kadar yarayý mikroplardan
arýndýrýrdý.

Kýrýk çýkýkçýlýk (cebr) ve ameliyat (cirâha)
Arapça týp eserlerinde tedaviyle ilgili hu-
suslar arasýnda öne çýkar. Bu eserlerde ba-
zan son derece tehlikeli olan cerrahî uy-
gulamalar, meselâ göbek fýtýðý ameliyat-
larý ayrýntýlý biçimde açýklanmýþtýr. Bunun-
la birlikte bu tür ameliyatlarýn yapýlýp ya-
pýlmadýðý þüphelidir (Savage-Smith, The
Year 1000, s. 307-321). Bu ise teorik el ki-
taplarýnda tasvir edilen tedavi usullerinin
de gerçekte uygulanýp uygulanmadýðýn-
dan ne derece emin olunabileceði gibi bir
soruyu gündeme getirmektedir. Burada,
vak‘alarla ilgili tutulan notlar hayatî önem

taþýmakta olup birkaçý günümüze kadar
gelmiþtir. Meselâ Ebû Bekir er-Râzî’nin öð-
rencilerinin derlemiþ olduðu Kitâbü’t-Te-
cârib baþlýklý bir kitap, Râzî’nin günlük uy-
gulamalarýnda týpla ilgili yazdýðý eserler-
de tasvir edilenlerden çok daha kýsýtlý ilâç-
larý ve tedavileri uyguladýðýný göstermek-
tedir (Alvarez-Millan, s. 293-306). Âdâba
dair eserlerde mevcut bir dizi týbbî anek-
toda karþýlýk kaynaklarda hastalarla ilgili
fazla bilgi yer almaz. Sadece birbirine sýrt-
tan yapýþýk olarak doðan ve her þeyi birlik-
te yapmak zorunda kalan Siyam ikizleri
hakkýnda bilgi verilmekte; rahmindeki bir
keneden dolayý ölümün eþiðine gelen ve
bunun alýnmasýndan büyük utanç duyan
kýzdan söz edilmekte; yaþadýðý acýlar se-
bebiyle çaresiz kalarak yýlan zehiriyle inti-
har etmeye çalýþýrken þans eseri Râzî ta-
rafýndan kurtarýlan birinin durumu anla-
týlmaktadýr (Bray, bk. bibl.). Gazzâlî, Ý¼-
yâßü £ulûmi’d-dîn adlý eserinde bir heki-
min çok þiþman bir kadýna zayýflamadýðý
takdirde öleceðini söylediðini aktarýr ki þim-
di bu kadýnýn ne hissettiði hususunda tah-
minde bulunmak güçtür.

Týp ve Toplum. Ýslâm toplumlarýnda has-
talar ve pratisyenler geniþ bir sosyal alan
içerisinde hareket etmiþtir. Meselâ bir ki-
þi birkaç þekilde hekim olabilirdi. Bazý öð-
renciler, Doðu’daki Buhtîþû‘ ve Batý’daki
Benî Zühr ailelerinde olduðu gibi týp sa-
natýný dost ve akrabalarýndan, diðerleri ise
çýrak olarak hizmet ettikleri tecrübeli he-
kimlerden öðrenmiþtir. Fakat týp alanýn-
da kendi kendini yetiþtiren ve Ýbn Rýdvân
ile Ýbn Sînâ gibi bazýlarý büyük bir þöhrete
kavuþan pek çok örneðe de rastlanmak-
tadýr. Rivayete göre Ýbn Rýdvân bir týp ho-
casýnýn ücretini karþýlayamayacak kadar
fakirdi, dolayýsýyla bu sanatý kendi ken-
dine öðrenmek zorunda kalmýþtý (Leiser,
XXXVIII [1983], s. 48-75). X. yüzyýldan iti-
baren hastahaneler de týp eðitiminin ve-
rildiði önemli mekânlar olmuþtur. Son za-
manlarda yapýlan araþtýrmalarýn önemli
bir konusu Ýslâm hastahaneleridir: Nere-
lerden etkilenmiþlerdir ve orijinal taraflarý
nelerdir? Þüphesiz geç dönem Grek týbbý
gibi Bizans kurumlarýyla Hýristiyanlýðýn ha-
yýr severlik anlayýþý da bu konuda büyük
rol oynamýþtýr. Ýslâm hastahanelerini daha
önceki kurumlardan ayýran ve onlardan
üstün kýlan þu faktörler sayýlabilir: Ýslâm
hukukundaki vakýflarýn statüsü sayesin-
de elde edilen yasal ve finansal güvenlik,
týbbî tedavinin seküler karakteri, seçkin
pratisyenlerin mevcudiyeti, týbbî araþtýr-
ma ve týp öðretimi (bk. BÎMÂRÝSTAN). Bü-
tün bunlarýn bir araya gelmesi hiç þüphe-

virileri güçlü bir etkiye sahipti. Bunlarýn il-
ki ve en meþhuru þudur: “Hayat kýsa, sa-
nat uzun sürelidir, fýrsat çabuk kaçar, tec-
rübe risklidir” (Rosenthal, bk. bibl.). Hem
Râzî hem Ýbn Meymûn týbbî özdeyiþler üze-
rine kitaplar yazmýþtýr. Bunun gibi Galen
örneðini izleyerek Ýbn Sînâ’nýn öðrencisi
Ebü’l-Kasým Abdurrahman b. Ali b. Ebü’s-
Sâdýk, Ýbn Meymûn, Abdüllatîf el-Baðdâdî,
Ýbnü’l-Kuf, Ýbnü’n-Nefîs gibi hekimler ve
diðerleri Hipokrat’ýn aforizmalarýyla ilgili
þerhler kaleme almýþtýr. Bu þerhler, sade-
ce âlimâne veya bir metinden türetilmiþ
çalýþmalardan ibaret olmayýp Ýbn Sînâ’nýn
el-Æånûn’u üzerine Ýbnü’n-Nefîs’in yap-
týðý þerhte görüldüðü gibi yeni buluþlara
ve deðiþikliklere vesile teþkil etmiþtir. Nite-
kim pulmonar geçiþ ilk defa bu son þerh-
te tanýmlanmýþtýr. Þerhler gibi soru ve ce-
vap tarzýnda kaleme alýnan risâle türü de
týp öðretimiyle yakýndan iliþkiliydi. Huneyn
b. Ýshak böyle üç eser yazmýþtýr. Bir tanesi
genelde týp üzerine (el-Mesâßil fi’¹-¹ýb), biri
oftalmoloji (el-Mesâßil fi’l-£ayn), diðeri de
Hipokrat’ýn Epidemics (Mesâßilü’l-£Ýbîzim-
yâ) adlý kitabýna dair yaptýðý çalýþmadýr
(Pormann, Arabic Sciences at Philosophy,
XVIII [2008], s. 247-284). Bu tarzdaki di-
ðer kitaplar arasýnda Abdülazîz b. Abdül-
cebbâr es-Sülemî’nin Ýmti¼ânü’l-elibbâß
li-kâffeti’l-e¹ýbbâß adlý eseri de sayýlabilir
(Questions and Answers for Physicians:
A Medieval Arabic Study Manual by Abd
al-Azîz al-Sulamî, ed. G. Leiser and N. al-
Khaledy, Leiden 2003). Arapça týp ansik-
lopedisi türü geç dönem Antikçað’daki iki
eðilimi izlemiþtir. Bunlardan biri malze-
meyi kolay bir þekilde takdim için bölme
yöntemini kullanan muhtasar eserler, di-
ðeri konu üzerinde kuþatýcý bir bakýþý sað-
layan el kitaplarýdýr. Ali b. Abbas el-Mecû-
sî’nin Æåmilü’½-½ýnâ£ati’¹-¹ýbbiyye adlý
eserinden sonra Ýbn Sînâ’nýn el-Æånûn
fi’¹-¹ýbb’ý hiç þüphesiz Ýslâm ve hýristiyan
dünyasýnda týp alanýnda en büyük etkiyi
yapmýþ, üzerine pek çok ihtisar, þerh ve
hâþiye yazýlmýþtýr.

Týp Uygulamasý. Týbbýn beþli taksimi
içinde amelî týp, koruyucu ve tedavi edici
týbbý içermektedir. Her iki faaliyet için di-
yet çok önemli bir rol oynamýþtýr. Yiyecek-
ler insan saðlýðýnda doðrudan bir etkiye
sahiptir. Çeþitli gýda maddeleri hümoral
patoloji ve birincil nitelikler sistemiyle bü-
tünleþmiþtir. Bunlardan bir kýsmý kan gi-
bi iyi sývýlarýn oluþmasýna imkân saðlar-
ken diðerleri bazý hastalýklarýn ortaya çýk-
masýna yol açmaktadýr (Waines, bk. bibl.).
Ayrýca vücut aðýrlýðýnýn kontrolü dikkate
deðer bir rol oynamýþ olup zayýflatýcý bir
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Kadýnlarýn sadece pratisyen deðil ayrýca
hasta olmalarý da söz konusudur. Her ne
kadar kadýnlar, erkek hekimler tarafýndan
tedavi edilirken zaman zaman utanma his-
setseler de bazý olaðan üstü durumlarda
erkek hekimlerin jinekolojik muayeneler
gerçekleþtirdikleri görülmektedir. Bu tür
uygulamalar Ýslâm hukukundaki zaruret
ilkesiyle meþrû sayýlýyordu. Kadýnlarýn sað-
lýðý diðer mülâhazalardan daha önce gel-
mekteydi. XIV. yüzyýlýn meþhur âlimi Ze-
hebî bu meseleyi ele alarak kadýnýn erke-
ði veya erkeðin kadýný muayene edip ede-
meyeceðini tartýþmýþ, bir erkeðin yakýn
akrabasý olmayan hasta bir kadýný mua-
yene etmesinin ve onu çýplak görmesinin,
bir kadýnýn da hastalýk durumunda kendi-
sini tedavi edecek bir erkeðin veya mah-
remi bir kadýnýn bulunmamasý halinde bir
erkeði muayene etmesinin, onu çýplak gör-
mesinin mubah olduðuna hükmetmiþtir
(e¹-ªýbbü’n-nebevî, s. 242). Ýslâm dünya-
sýnda týbb-ý nebevî denilen bu tür bir týp
literatürü X. yüzyýldan itibaren geliþme
göstermiþtir. Fýkýh âlimleri dinî meþruiye-
te sahip bir týp geleneði kurmak için ön-
celikle hadis koleksiyonlarýna baþvurmuþ,
bu telif türü XIII. yüzyýldan itibaren bü-
yük itibar kazanmýþtýr. Ýnsanlar zaman za-
man týbb-ý nebevî üzerine yazýlan bu ki-
taplarýn Grek etkisini gidermek üzere te-
lif edildiðini düþünmüþtür. Aslýnda bu ki-
taplarýn çoðu hümoral patolojiyi reddet-
mekten çok bünyesine katmýþtýr. Zehebî
ve çaðdaþý Ýbn Kayyim el-Cevziyye’nin eser-
leri Grek týp otoritelerine sayýsýz referans-
lar içermektedir. Dinî içerikli bir giriþten
sonra Zehebî, eserine Grek ilkelerine uy-
gun insan fizyolojisinin kapsamlý bir açýk-
lamasýyla baþlamaktadýr: “Ýnsan yapýsý ye-
di unsurla iliþkilidir. Birinci unsur dört te-
mel elementtir. Sýcak ve kuru olan ateþ,
sýcak ve yaþ olan hava, soðuk ve yaþ olan
su, soðuk ve kuru olan toprak. Ýkinci unsu-
ru sayýsý dokuz olan karýþýmlar teþkil eder.
Bu unsurlardan ilk gruptakiler ayný oran-
da dengelenmiþ olan, ikincisi eþit oranda
olmayan karýþýmlardýr ve belki de karýþma-
mýþ olduðu için sýcak, soðuk, yaþ ya da ku-
rudur” (Elgood, XIV [1962], s. 49). Týbb-ý
nebevîye dair literatür, hümoral patoloji-
nin sadece seviyeli týbbî düþünceler üze-
rinde deðil, dinî kavramlar üzerinde de ne
kadar derin bir etki býraktýðýný göstermek-
tedir (Perho, bk. bibl.).

Din ve büyü de týp konusunda farklý bi-
çimlerde rol oynamýþtýr. Hastalýkla karþý-
laþýldýðýnda pek çok müslüman, hýristiyan
ve yahudi Tanrý’ya dua ederek duygularý-

ný yansýtmýþ ve O’nun yardýmýný istemiþ-
tir. Ancak müslümanlar daha da ileri git-
miþ, bir kâðýt üzerine belirli bir sûreyi ya-
zarak onu bir kolye gibi taþýmýþlar; ya da
bazý Kur’an âyetlerinin yazýlý olduðu kâse-
lerden su içmiþlerdir. Bu konuda câiz gö-
rülen dinî uygulama ile câiz olmayan bü-
yünün kullanýmý arasýndaki çizgi her za-
man belirgin deðildir. Her hâlükârda Mý-
sýrlý âlim Ahmed b. Ali el-Bûnî’ye nisbet
edilen eser gibi büyü, efsun ve muska üze-
rine yazýlmýþ el kitaplarý mevcuttur (Magic
and Divination in Early Islam, ed. E. Sa-
vage-Smith, London 2004).

Ýslâm týp tarihçiliði için âlimler IX. yüz-
yýl Baðdat’ýnda sahaflýk yapan Ýbnü’n-Ne-
dîm’in el-Fihrist’i, Kurtubalý hekim Ýbn
Cülcül’ün ªabašåtü’l-e¹ýbbâß ve’l-¼üke-
mâßsý, Ýbnü’l-Kýftî’ye ait TârîÅu’l-¼üke-
mâßnýn Muhammed b. Ali ez-Zevzenî ta-
rafýndan yapýlan muhtasarý, Ýbn Ebû Usay-
bia’nýn £Uyûnü’l-enbâß fî ¹abašåti’l-e¹ýb-
bâßsý ve Kâtib Çelebi’nin Keþfü’¾-¾unûn’u
gibi biyobibliyografik eserlere sýkça ve ge-
reðinden fazla itibar etmiþtir. Son otuz yýl
boyunca ilim adamlarý, gittikçe artan bir
gayretle daha çok sayýda çaðdaþ kaynaðý
kullanarak Ýslâm týp tarihini yazmaya ça-
ba göstermektedir. Bununla birlikte Ýbn
Sînâ döneminden sonra bir gerileme ve
düþüþ yaþandýðýna dair genel bir kanaat
bulunmaktadýr ki bu algýnýn etkin bir þekil-
de sorgulanmasý gerekir (Joose-Pormann,
LXXXIV/1 [2010], s. 1-29). Zira týp, bu söz-
de klasik dönemden sonra Abbâsîler’in al-
týn çaðý ile Osmanlý Devleti’nin farklý böl-
gelerinde uzun zaman geliþimini sürdür-
müþtür. Suriyeli bir hekim olan Dâvûd-i
Antâkî Te×kiretü üli’l-elbâb ve’l-câmi£
li’l-£acebi’l-£ucâb adlý bir eser yazmýþ-
týr. Bu eserde sadece Ýbn Sînâ’nýn el-Æå-
nûn’unda örnekleri verilen ilk dönem Grek-
Arap týp geleneðini resmetmiþ, ayrýca ba-
zý Avrupa menþeli reçetelerle birlikte fren-
gi hastalýðý gibi yeni hastalýklarýn açýkla-
masýna yer vermiþtir. Bunun gibi saray he-
kimi olan Ýbn Sellûm Sâlih b. Nasrullah,
e¹-ªýbbü’l-cedîd el-kimyâßî adlý eserin-
de kimyasal týpta Paracelsus’un iki büyük
Alman takipçisinin eserini tercüme etmiþ-
tir (Savage-Smith, Pharmacy in History,
XXIX [1987], s. 3-28). Dolayýsýyla Doðu ile
Batý arasýndaki fikir alýþveriþi herhangi bir
zamanda kesintiye uðramadýðý gibi týp da
hiçbir zaman durgunlaþmamýþtýr. Hatta
XIX. yüzyýl boyunca sömürge týbbýyla olan
pek çok yüzleþme de Batý’nýn üstünlüðü-
nü ortaya koymuyordu. Nitekim ayný yüz-
yýlýn ilk yarýsýnda Fransýz hekimi A. B. Clot,

siz yenilikler doðurmuþtur. Ebû Bekir er-
Râzî gibi hekimler de büyük çapta araþ-
týrmalarý gerçekleþtirmeyi ya da nâdir has-
talýklarýn üstesinden gelebilmeyi ancak ku-
rumsal destek alarak baþarabilmiþtir (Por-
mann, In the Age of al-Fåråb¢, s. 95-118).

Seçkin hekimler, hem baþarýlarýyla týp
ortamýnda mevcut diðer pratisyenlerden
kendilerini ayýrmaya çaba sarfetmiþ, hem
de hekimlerin mesleðe baþlarken uzma-
ný olmalarý gereken týbbî bilgi için bir öl-
çütün varlýðýný savunmuþtur. Meselâ he-
kim Þeyzerî, XIII. yüzyýla ait hisbe el kita-
býnda hekimlerin Huneyn b. Ýshak’ýn Fî
Mi¼neti’¹-¹abîb adlý eserinde verilen tâ-
limata göre sýnavdan geçirilmelerini iste-
miþtir. Göz hekimleri Huneyn’in al-£Aþr
mašålât fi’l-£ayn’ýnýn muhtevasýndan, ký-
rýk çýkýkçýlar Aeginalý Paul’ün týp ansiklo-
pedisinin altýncý kitabýndan ve cerrahlar
Galen’in On the Composition of Simple
Drugs according to Kindsimtihana ad-
lý kitabýndan sorumlu tutulmuþtur. Ýshak
b. Ali er-Ruhâvî ve Saîd b. Hasan’ýn týp ah-
lâký üzerine, Abdülazîz es-Sülemî’nin he-
kimlerin nasýl imtihan edileceði konusun-
da yazdýklarý el kitaplarý bu yöndeki tavsi-
yeleri yansýtmaktadýr. Test edilebilir bil-
ginin ölçütü daha çok Arapça’ya çevrilen
Grek metinlerine dayanmaktaydý. Meþhur
hekim ve filozof Abdüllatîf el-Baðdâdî ken-
di okuyucularýna Hipokrat ve Galen örne-
ðine dönmelerini önermiþtir. Böylece týp
ders kitaplarýnýn muhtevasý bir mihenk ta-
þý teþkil etmiþtir. Bununla birlikte týp ah-
lâký ve hekimlerin imtihanýyla ilgili bu el
kitaplarý, týp otoritelerinin rakiplerini saf
dýþý býrakma konusunda nâdiren baþarýlý
olduklarýný göstermektedir. Nitekim Râzî
ve Saîd b. Hasan gibi hekimler, hastalarýn
kendileri gibi bilgili hekimler yerine bilgi-
siz kadýnlara ve ayak takýmýna yöneldik-
lerini üzüntü ile dile getirmiþlerdir (Por-
mann, Bulletin of the History of Medicine,
LXXIX/2 [2005], s. 189-227).

Erkek hekimlerin öfkesine yol açsa da
Ýslâm toplumlarýnda standart týbbî mu-
ayenelerin çoðu muhtemelen kadýnlar ta-
rafýndan yapýlmaktaydý. Anneler, kýz kar-
deþler, teyzeler, büyükanneler, deneyimli
kadýnlar, hemþireler ya da kadýn hekim-
ler týp konusunda önemli roller oynamýþ-
týr. Ancak týp tarihçiliðinin daha çok er-
keklerin egemen olduðu bir alan ve top-
lumun genelde ataerkil olmasý sebebiyle
kadýnlarýn sesi yüzyýllar boyunca çok cýlýz
bir þekilde günümüze ulaþmýþtýr. Yine de
kadýnlarýn deðiþik kisveler altýnda týpla uð-
raþtýklarýna dair dolaylý bilgiler mevcuttur.

TIP
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zýlmýþ pek çok eser çeþitli baskýlar yap-
maktadýr. Sonuç olarak, Yunan hümoral
patolojisiyle modern (Batýlý) týbbýn birbiriy-
le uyumlu birlikteliðinin ticarî bakýmdan
son derece baþarýlý olduðu, “füzyon týbbý”
denilebilen geniþ bir pazar da mevcuttur.
Ortaçað Ýslâm dünyasýnda geliþen týbbî
gelenek zamanýmýzda çeþitli yollarla yayýl-
maya ve büyümeye devam etmektedir.
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Mýsýr’da müslüman arkadaþlarýyla pek çok
fikir alýþveriþinde bulunmuþtur (Moulin, s.
42-58).

Ortaçað Ýslâm týbbýnýn Ortaçað’larda ve
Rönesans döneminde Avrupa üzerindeki
etkisi üzerine ne söylense azdýr. Ýtalya, Ýs-
panya ve Antakya’daki birçok Arapça týp
metni Latince’ye çevrilmiþtir. Bu çabalarda
baþarýlý iki kiþi Afrikalý Konstantin (ö. 1087)
ve Cremonalý Gerard (ö. 1187) olmuþtur.
Bunlar sadece Ebû Bekir er-Râzî’nin e¹-
ªýbbü’l-Man½ûrî (Liber ad Almansorem),
Ali b. Abbas el-Mecûsî’nin el-Kitâbü’l-
Melekî (Liber regius) ve Ýbn Sînâ’nýn el-
Æånûn fi’¹-¹ýb (Canon Medicinae) adlý bü-
yük ansiklopedik çalýþmalarýný tercüme et-
mekle kalmamýþ, bunlarýn yanýnda Ýshak
b. Ýmrân’ýn Kitâb fi’l-MâlîÅulyâ (De Me-
lancolia), Ýbnü’l-Cezzâr’ýn cinsî münase-
betle ilgili monografilerini de (De Coitu)
çevirmiþlerdir. Huneyn b. Ýshak’ýn el-Me-
sâßil fi’¹-¹ýb adlý eseri Latince’de Isagoge
Johannitii diye meþhur olmuþ, bu eser
XIII. yüzyýldan itibaren henüz geliþmekte
olan Avrupa üniversitelerinin pek çoðun-
da ders kitabý olarak okutulmuþtur. Ay-
ný þekilde Rönesans süresince Ýbn Sînâ’-
nýn el-Æånûn’u onlarca defa basýlmýþ olup
-Kur’an’la birlikte- Arapça kitap pazarý için
Avrupa’da basýlan ilk kitaptýr. Büyük Rö-
nesans anatomisti Andreas Vesalius, Râ-
zî’nin e¹-ªýbbü’l-Man½ûrî’si için bir þerh
yazmýþtýr. Dolayýsýyla Arapça kaleme alýnan
týp eserlerinin Latince çevirilerinin Batý’-
daki týp tarihi üzerinde derin ve kalýcý bir
etki býraktýðýnda hiç þüphe yoktur. Bu-
nunla birlikte Rönesans süresince bazý he-
kimler Arap týbbýnýn bu hâkim konumun-
dan memnun olmamýþ, Araplar’la müs-
lümanlarýn týbba olan katkýlarýný ortadan
kaldýrmak için þiddetle mücadele etmiþ-
tir (Pormann, Lire les médecins grecs, s.
113-141). Bunlar o dönemde Arap ve Ýs-
lâm mirasýný tarih kitaplarýndan çýkarýp at-
mada baþarýlý olmuþlarsa da günümüzde
bu eðilim tersine dönmüþtür.

Ýslâm týbbý ayrýca devam edegelen bir
gelenektir. Pek çok müslüman ülkede Ýbn
Sînâ’nýn metinleri ilgiyle okunmuþtur. Çar-
þýlarda çeþitli ilâçlar yapmak için gerekli
ecza satýn alýnabilmiþtir. Hint alt kýtasýn-
da bu týbbî gelenek þimdilerde “Yunânî
týb” olarak isimlendirilen bir biçimde ge-
liþme göstermiþtir. En büyük klasik týp ge-
leneði olan Ayurveda’nýn yanýnda müslü-
man göçmen cemaatler sayesinde günü-
müzde bu gelenek dünyanýn her köþesine
yayýlmaktadýr. Ayný þekilde týbb-ý nebevî
büyük raðbet görmekte ve bu konuda ya-
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merkant, Buhara, Tebriz ve Merâga gibi
þehirlere giderdi. Fethin ardýndan Ýstan-
bul bilim merkezi olunca Yahyâ b. Mah-
mûd Engürî, Nidâî, Abdülbâkî Þifâî, Emîr
Çelebi gibi az sayýda hekimden baþka ilim
tahsili için Anadolu coðrafyasý dýþýna pek
çýkan olmadý. Mýsýr ve Ýran’dan Ýstanbul’a
gelen hekimler yanýnda hükümdarlarýn
davetiyle saraya intisap eden ünlü ta-
bipler de vardý. XIV. yüzyýlýn sonlarýndan
XVII. yüzyýla kadar Fransa, Almanya ve
özellikle Ýspanya’dan sürülerek Osmanlý
Devleti’ne sýðýnan çok sayýda yahudi he-
kim de sarayda hizmet etti. Ayrýca birçok
gayri müslim ve Avrupalý hekim Osmanlý
topraklarýnda serbestçe mesleklerini icra
etmekteydi. Osmanlýlar’ýn hüküm sürdü-
ðü dönemde dünya bilim merkezi Doðu’-
dan Batý’ya kaymýþtý. Avrupa’da geliþmek-
te olan yeni týp XVI. yüzyýlda ürünlerini
verdi. Batý týbbýnda meydana gelen Röne-
sans XVII. yüzyýlda Osmanlý týbbýna nüfuz
etmeye baþladý ve XVIII. yüzyýlda somut
etkileri görülmekle birlikte büyük deðiþim
XIX. yüzyýlda gerçekleþti.

A) Tedavi Kurumlarý. 1. Klasik Dönem.
Merkez Teþkilâtý. Hekimbaþýlýk. Seretýbbâ-
yi hâssa, seretýbbâ-yi sultânî ve reîsüle-
týbbâ adý verilen hekimbaþýnýn yönettiði
kurumun hangi dönemde ortaya çýktýðý
kesin þekilde belli olmamakla birlikte XV.
yüzyýlýn baþlarýnda varlýðý bilinmektedir.
Saðlýk kurumunun en üst makamýnda bu-
lunan hekimbaþý sarayýn ve ülkenin sað-
lýk iþlerinden sorumluydu. Öncelikli göre-
vi hükümdarýn saðlýðýnýn korunmasý olup
sarayýn hastahane ve eczahaneleri ile dâ-
rüþþifâlara nezaret eder, bunlarýn men-
suplarýnýn tayini için tercihte bulunur ve
çalýþmalarýný denetlerdi. Son iki hekimba-
þý dýþýnda bütün hekimbaþýlar ilmiye sý-
nýfýndandý. Hekimbaþýlýða kadýlýktan tayin
âdet olduðu gibi azledilenler de kadý, mü-
derris veya kazasker olarak görevlendiri-
lirdi. XIX. yüzyýlda saðlýk teþkilâtý Batýlýlaþ-
ma doðrultusunda yeniden yapýlandýrýlýn-
ca 1837’de Bâb-ý Seraskerî’ye baðlý Sýhhi-
ye Dairesi, bir yýl sonra da salgýn hastalýk-
larla mücadele için Meclis-i Umûr-ý Sýhhiy-
ye kuruldu. Saðlýk mensuplarýnýn imtihaný,
ilâç imalinin denetimi ve saðlýkla ilgili so-
runlarýn çözümü gibi görevler 1840’ta Mek-
teb-i Týbbiyye’de kurulan Meclis-i Umûr-ý
Týbbiyye’nin yetkisine verildi. Yetki ve so-
rumluluklarý çeþitli kurumlara daðýtýlan he-
kimbaþýlýk makamýnýn 1844’te seretýbbâ-yi
þehriyârî unvanýyla hükümdarýn baþtabip-
liðiyle sýnýrlandýrýlmasýnýn ardýndan 1850
yýlýnda hekimbaþýlýk laðvedildi (bk. HEKÝM-
BAÞI).

Saray Hastahaneleri ve Saðlýk Görevli-
leri. XVI. yüzyýlda Sarây-ý Bîmârân, Oda-yý
Marîz ve XVII. yüzyýlda Dâire-i Týmarhâ-
ne, Enderûn-ý Hümâyun Hastahanesi gibi
kurumlarýn varlýðý kaynaklardan, minya-
tür ve gravürlerden öðrenilmektedir. Top-
kapý Sarayý Enderûn-ý Hümâyun Hastaha-
nesi’ni Týmarhâne aðasý (Bîmarhâne aðasý)
denilen hadým aðalar idare ederdi. Ende-
rûn-ý Hümâyun Hastahanesi’nde Has Oda,
Hazine Odasý, Büyük Oda, Seferli Odasý ve
Küçük Oda’ya ait bölümler bulunurdu. Edir-
ne Sarayý’nda, Ýstanbul’da Sarây-ý Atîk ve
Sarây-ý Cedîd’de (Topkapý Sarayý) Harem
içinde Câriyeler Hastahanesi olarak bilinen
birer hastahane ve hasta hamamý vardý.
Topkapý Sarayý Harem Hastahanesi, hama-
mý ve mutfaðý bugüne gelebilen tek ör-
nek yapýdýr. Sarây-ý Atîk’te hastalar ket-
hüdâsý kadýn, hastalar ustasý haným ana,
hastalar aðasýnýn câriyesi, hastalar kethü-
dâsýnýn câriyesi ve hekim kadýn (tabibe, ta-
bip kadýn, karý hekime), kabile (ebe kadýn) un-
vaný taþýyan kadýn saðlýkçýlar görev yapý-
yordu. Serbest çalýþan ve saraya çaðrýlan
kadýn hekimler ve ebeler de vardý. Sara-
yýn çeþitli cemaatlerine baðlý olarak saray
içinde ve dýþýnda, özellikle Ýstanbul, Bur-
sa ve Edirne’de çok sayýda tabip, cerrah
ve kehhâl (göz hekimi) çalýþýrdý. XIX. yüz-
yýlýn baþlarýnda saray hekimlerinin sayýsý
100’ün üstüne çýkmýþtý. Saraya tayin edi-
len tabiplerin çoðu dârüþþifâlardan ve Sü-
leymaniye Týp Medresesi’nden nakledilir-
di. Diðerleri ise ya hekim ailelerinden gel-
mekte ya da ünlü bir hekimden icâzetli
bulunmaktaydý. Ýspanya’dan göç eden çok
sayýda yahudi tabibin saraya alýnmasý se-
bebiyle bir de yahudi tabipler cemaati (Ce-
mâat-i Etýbbâ-yi Yahûdiyyân) oluþmuþtu. Dâ-
rüþþifâlarýn kendi vakfiyeleri doðrultusun-
da yönetilmesine karþýlýk tayinler baþta
olmak üzere iþleyiþi sarayýn yönetim dü-
zenine tâbi idi. Tabip, cerrah ve kehhâlle-
rin meslekte yükselmeleri doðrultusunda
saray, dârüþþifâ ve týp medresesi gibi res-
mî yerlere tayinlerinde bir silsile vardý ve
gerekmedikçe bu teamül bozulmazdý. Se-
fer esnasýnda saray ve dârüþþifâ tabip ve
cerrahlarýndan orduda görevlendirilenler
olurdu. Orduda ve kalelerde tabip ve cer-
rah bulundurulur, seferde seyyar saðlýk
hizmeti verilirdi. XVIII. yüzyýl sonlarýnda
ve özellikle XIX. yüzyýlda ordunun yeniden
yapýlandýrýlarak çaðdaþlaþtýrýlmasý faaliyet-
leri kapsamýnda asker hastahaneleri ku-
ruldu. Ulûfeli tabipler izinle dükkân açýp
dýþarýda özel hasta da bakabilirdi. Dükkân
adý verilen bu muayenehaneler çok deðer-
liydi, çünkü bunlarýn açýlmasý gedik deni-
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Osmanlý Dönemi. Osmanlý hekimleri
XVIII. yüzyýlýn ilk çeyreðine kadar klasik Ýs-
lâm týbbýna baðlý kaldý. Huneyn b. Ýshak’ýn
eserleri, Ýbn Sînâ’nýn el-Æånûn fi’¹-¹ýb,
Ebü’l-Kasým ez-Zehrâvî’nin Kitâbü’t-Ta½-
rîf, Ebû Bekir er-Râzî’nin el-¥âvî fi’¹-¹ýb,
Ýsmâil b. Hasan el-Cürcânî’nin ¬aÅîre-i
ƒârizmþâhî, Ýbnü’l-Baytâr’ýn el-Câmi£ li-
müfredâti’l-edviye ve’l-a³×iye, Ýbnü’n-
Nefîs’in el-Mûcez fi’¹-¹ýb gibi týbba dair
temel eserler okutuldu; ayrýca bu kitap-
lardan Türkçe’ye alýntýlar ve çeviriler yapýl-
dý. Ýslâm týbbýnýn temel eseri ve Osmanlý
hekimlerinin baþlýca kaynaðý olan el-Æå-
nûn fi’¹-¹ýb, Mustafa b. Ahmed et-Toka-
dî tarafýndan Tahbîzü’l-mathûn adýyla
Türkçe’ye tercüme edildi. Ayný zamanda
antik dönemin önde gelen isimlerinden
Hipokrat, Galen (Câlînûs), Dioskorides gibi
þahsiyetlerin kitaplarýndan çeviriler ve alýn-
týlar üzerinde açýklamalar yapýlarak tar-
týþmalar yürütüldü. Muhammed b. Mah-
mûd eþ-Þirvânî, Sabuncuoðlu Þerefeddin,
Sinoplu Mü’min b. Mukbil gibi hekimler
çeviri, þerh ve telif eserlerin içine kendi
tecrübelerini de kaydettiler. Kuruluþ dö-
neminde âlimler tecrübe ve bilgilerini ge-
liþtirmek amacýyla önde gelen ilim mer-
kezlerinden Dýmaþk, Baðdat, Kahire, Se-
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