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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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rasý ecza deposu þeklinde hizmet verir ve
diðer dârüþþifâlara da ilâç saðlanýrdý.

Hastahane yönetmeliði niteliðindeki vak-
fiyelerde dârüþþifânýn yönetim kurallarý ve
gelirlerin hangi kalemlerde ne kadar kul-
lanýlacaðý açýkça belirtilmiþtir. Çalýþanlarýn
görev tanýmlarý ve görev daðýlýmý, hasta-
larla iliþkide gözetilmesi gereken ahlâk öl-
çüleri, tayin edilecek görevlilerde aranan
meslekî bilgiler, beceri ve ahlâk özellikle-
ri, görevlilerin sorumluluðu, beklenen ba-
kým düzeyi vakfiyelerde ayrýntýlarýyla orta-
ya konur. Bu saðlýk kurumlarý idarî ve ma-
lî bakýmdan mütevelli heyetine baðlý ol-
makla birlikte devletin gözetimindeydi ve
özellikle saðlýk görevlilerinin tayinleri sa-
raydan yapýlýrdý. Osmanlý dârüþþifâlarýn-
da hastalar ücretsiz tedavi edilir, bütün
ihtiyaçlarý ve ilâçlarý devletçe karþýlanýrdý.
Özellikle ihtiyaç sahiplerinin tedavi edilme-
si ve tedavide zengin fakir ayýrýmý yapýl-
mamasý vakfiyelerde þart koþulurdu. Kül-
liyenin idaresiyle ilgilenen, vakfý yöneten
mütevelli dârüþþifâ yönetiminden de so-
rumluydu. Güvenilir bir kiþi olmasý gere-
ken mütevelli genellikle devlet tecrübesi-
ne sahip, medrese mezunu ve üst rütbe-
den ulemâ, asker, sancak beyleri, defter-
darlar, sipahi aðalarý gibi devlet ricali ara-
sýndan seçilirdi. Dârüþþifâlarda tabip, cer-
rah, göz hekimi, eczacý, hasta bakýcý, aþ-
çý, kilerci, temizlikçi, bulaþýkçý, çamaþýrcý,
kapýcý, vekilharç, kâtip ve diðer birçok gö-
revli çalýþýrdý. Mescidi bulunan dârüþþifâ-
larda imam, müezzin, gassâl, hamamý
olanlarda külhancý ve tellâk gibi görevliler
de vardý. Tabip ücretleri oldukça yüksekti.
Günlük hesaplanan ve nakit ödenen ma-
aþýn yaný sýra arpa, buðday ve pirinç ola-

rak verilen aynî yardýmlar da vardý. Vakfi-
yelerde yer almayan yeni hizmetlerin üc-
retleri herhalde mütevellinin takdirine bý-
rakýlmýþtýr. Dârüþþifâda baþhekimin gün-
delik ücreti 20 ile 30 akçe arasýnda deði-
þirdi. Ýkinci tabibin gündeliði 10-15 akçe
arasýnda olup 25 akçeye kadar çýkabilirdi.
Birinci cerrahýn gündeliði 5-8 akçe, ikinci
cerrahýn gündeliði 3-4 akçe, göz hekimi-
ninki 3 ile 8 akçe arasýnda deðiþirdi. XVI.
yüzyýlda Süleymaniye Dârüþþifâsý eczacý-
sýnýn gündeliði 3 ile 5 akçe arasýndaydý.

Dârüþþifâya eczanýn temini, ilâçlarýn ha-
zýrlanmasý ve korunmasýyla ilgilenen gö-
revliler yaptýklarý iþi tanýmlayan çeþitli sý-
fatlar ve meslek adlarýyla anýlýrdý. Bitki-
lerden ilâç yapan eczacýya “aþþâb / sayda-
lânî”, ham eczayý dövüp ezen eczacý kal-
fasýna “edviye-kûb”, þerbet adý verilen sý-
vý ilâçlarý hekimin reçetesine göre hazýr-
layanlara “þerbetçi / þerbetçiyân”, macun
yapanlara “macunciyân” denirdi. Süleyma-
niye Dârüþþifâsý’nýn günlük ilâç masrafý-
nýn 300 akçe olduðu kaydedilir. Dârüþþi-
fâdaki bir hizmet için yapýlan görevlen-
dirmede belirli bir süre yoktu; ölüm, isti-
fa ve azil gibi sebeplerle boþaldýðýnda ye-
ni tayin yapýlýrdý. Dârüþþifânýn idaresi ve
ihtiyaçlarýnýn giderilmesi vakfiye doðrultu-
sunda mütevelliye aitti. Gerek bir dârüþþi-
fâya tayin ve dükkân açma gerekse dük-
kânsýz gezgin saðlýkçýlarýn çalýþmasýna izin
verme konusunda bir üstada hizmet et-
miþ ve iþinin ehli olma ölçüsü aranýrdý. He-
kimbaþý veya saray hekimleri ya da o yöre-
de bulunan beratlý dârüþþifâ ve ordu he-
kimlerinin yaptýðý soruþturmanýn sonucun-
da mesleðe ehil olmadýðý anlaþýlan kiþinin
faaliyetine son verilirdi. Ameliyat veya te-

len izne baðlýydý. Dükkân gediði ancak ru-
ûslu bir hekimin ölümü, emekliliði ya da
yer deðiþtirmesiyle boþaldýðýnda baþka bir
hekime verilirdi. Hekimbaþý Odasý olarak
bilinen Baþlala Kulesi ile Helvahâne ve Gül-
hane gibi yapýlarda saray mensuplarý için
çeþitli ilâçlar hazýrlanýrdý. Hekimbaþýnýn ta-
rifiyle eczacýlar baþlala, Enderun kulluk-
çusu ve zülüflü baltacýlarýn gözetiminde
ilâç yapardý. Ýlâçlar baþlala ve hekimbaþý
ile birlikte mühürlendikten sonra muha-
faza edilirdi. Dârüþþifâlarda olduðu gibi
sarayda da ecza ve ilâçlar Kilâr-ý Hâssa
Odasý’nda saklanýp korunurdu. Kilâr-ý Hâs-
sa Odasý’ndan Harem’e geçildiðinde sul-
tana yemek piþirilen mutfakla Harem ec-
zahanesi vardý. Saray mutfaðýnýn Helvahâ-
ne adý verilen bölümünde de þifalý yiyecek
ve içecekler, tiryak, cevâriþ, þerbet gibi
mürekkep ilâçlar hazýrlanýr, büyük kazan-
lar içinde þurup, reçel, helva gibi tatlýlar
ve kokulu sabunlar yapýlýrdý.

Dârüþþifâlar. Selçuklular’da olduðu gibi
Osmanlýlar da fethettikleri yerlerde Ana-
dolu sýnýrlarý içinde ve dýþýnda hastahane
kurma geleneðini sürdürdüler ve Selçuk-
lu dönemi dârüþþifâlarýndan yararlandý-
lar. Ýlk Osmanlý dârüþþifâsýný Yýldýrým Ba-
yezid Bursa’da tesis etti. Ýstanbul dârüþ-
þifâlarýnýn ilkini Fâtih Sultan Mehmed, Fâ-
tih Külliyesi bünyesinde inþa ettirdi. Os-
manlý baþþehirleri dýþýndaki ilk dârüþþifâ
ise Manisa’da yaptýrýldý. XIV- XVII. yüzyýl-
lar arasýnda Anadolu’da inþa edilen dârüþ-
þifâlar tarih sýrasýyla þunlardýr: Bursa Yýl-
dýrým Dârüþþifâsý (1399), Ýstanbul Fâtih
Dârüþþifâsý, Edirne Beyazýt Dârüþþifâsý,
Manisa Hafsa Sultan Dârüþþifâsý, Ýstanbul
Haseki Hürrem Sultan Dârüþþifâsý, Süley-
maniye Dârüþþifâsý ve Týp Medresesi, Atik
Vâlide Nurbânû Sultan Dârüþþifâsý, Sul-
tan I. Ahmed Dârüþþifâsý (1620). Osman-
lý dârüþþifâlarý çok amaçlý ve çok birimli
külliye yapýlanmasý içinde yer alýr. Külliye-
nin merkezinde cami, etrafýnda medrese,
imaret, hamam, dârüþþifâ ve ihtiyaca gö-
re diðer kurumlar bulunur. Külliye içindeki
imarethânenin mutfaðýnda piþirilen ye-
meklerden külliye çalýþanlarýnýn yaný sýra
yoksullar, yetimler ve yolcular da yararla-
nýrdý. Bazý dârüþþifâlarda tabhâne deni-
len birim, nekahet döneminde olan has-
talarýn dinlendiði bir mekân olmasý sebe-
biyle ayrýca önem taþýr. Külliyelerin bün-
yesinde dârüþþifâ ile doðrudan iliþkisi olan
iki birim daha vardýr ki bunlar sadece Sü-
leymaniye Külliyesi’nde bulunur. Bunlar-
dan biri týp medresesi (dârüttýb), diðeri dâ-
rüþþifânýn karþýsýnda yer alan ve dârûhâ-
ne (dârülakakýr) adý verilen ecza evidir. Bu-
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tahaneleri, yüzyýlýn ikinci yarýsýnda da be-
lediye hastahaneleri açýlmaya baþlandý. Böy-
lece genel hastahane hizmeti veren dârüþ-
þifâlarda her çeþit hasta tedavi edilirken
gureba hastahanelerinin kurulmasýyla bir-
likte dârüþþifâlarda evinde bakýlamayan
veya kimsesiz olan akýl hastalarýna bakýl-
dý. Bunun sonucunda týmarhâne ve bîmar-
hâne tabirleri akýl hastahanesi karþýlýðýn-
da kullanýldý. Eski dârüþþifâ geleneðinde
olduðu gibi gureba hastahanelerinde de
öncelikle yoksul halka ve gelip geçen yol-
culara hizmet verildi.

Mevcut bilgilere göre kimsesiz yoksul-
lar (garipler / gureba) için yaptýrýlan ilk has-
tahane, 1836’da Edirnekapý’daki Mihrimah
Sultan Külliyesi Medresesi’nde açýlan Gu-
reba ve Bekâr Hastahanesi’dir. 1843 çiçek
salgýný esnasýnda hastahanelerin yetersiz
kalmasý üzerine Sultan Abdülmecid’in an-
nesi Bezmiâlem Vâlide Sultan’ýn inþa et-
tirdiði, 1845’te tamamlanan Bezmiâlem
Vâlide Sultan Vakýf Gureba Hastahanesi
(Gurebâ-yi Müslimîn Hastahanesi) 1847’de has-
ta kabul etmeye baþladý. Adýnda ilk defa
“hastahane” kelimesi kullanýlan bu saðlýk
kurumu bir vakýf eseri olmasý bakýmýndan
ayný zamanda Avrupalýlaþma döneminin
ilk sivil saðlýk kuruluþudur. Anadolu’daki
çeþitli þehirlerin yaný sýra Balkanlar’da, Or-
tadoðu’da ve günümüzde Ýsrail, Suudi Ara-
bistan, Yemen, Libya gibi ülkelerin bulun-
duðu Osmanlý topraklarýnda gureba has-
tahaneleri açýldý. Mýsýr Valisi Kavalalý Meh-
med Ali Paþa’nýn kýzý Zeynep Haným ile
eþi Yûsuf Kâmil Paþa’nýn kurduðu Zeynep
Kâmil Hastahanesi (1862) vakýf gelirleri ol-
madýðýndan vârislerin tahsisatýyla onarým-
larý yapýldý, zaman içinde zengin hastalar-
dan ücret alýnarak yaþatýldý; daha sonra
askeriye, týp fakültesi ve belediye gibi çe-
þitli kurumlarca iþletildi. Günümüzde ka-
dýn-doðum ve çocuk hastalýklarý hastaha-
nesi olarak faaliyet görmektedir.

Islahat Fermaný ile birlikte (1856) hapis-
hane binalarý ve saðlýk koþullarý düzenlen-
meye, bu baðlamda merkezî hapishaneler-
de hastahaneler kurulmaya baþlandý. 1880
yýlýnda çýkarýlan Hapishaneler ve Tevkifha-
neler Nizamnâmesi her hapishaneye bir
hastahane binasý ya da odasýnýn yapýlma-
sýný gerektiriyordu. 1865 kolera salgýný-
nýn ardýndan Beyoðlu’nda kurulan Altýncý
Dâire-i Belediyye Hastahanesi ilk belediye
hastahanesidir. St. Vincent de Paul rahi-
belerinin de çalýþtýðý bu kurumda inanç
ve soy ayýrýmý yapýlmadan hastalar ücret-
siz tedavi edilirdi. 1874’te bu hastahane
Tophane’ye taþýndý ve daha çok Galata ve
Beyoðlu’nda kavga edip yaralananlar gel-

diðinden buraya Altýncý Dâire-i Belediyye
Mecrûhîn Hastahanesi adý verildi. 1910’-
da Müessesât-ý Hayriyye-i Sýhhiyye Müdü-
riyeti’ne devredilen bu hastahane erkek-
lere ayrýlarak Beyoðlu Zükûr Hastahane-
si oldu. Günümüzde Beyoðlu Devlet Has-
tahanesi adýyla faaliyetini sürdürmekte-
dir. XIX. yüzyýlýn son çeyreðinde kadýnlar
için hastahaneler yaptýrýldý veya hastaha-
nelerin içinde kadýnlara mahsus bölümler
açýldý, doðumhaneler kuruldu. Frengi gi-
bi bulaþýcý hastalýklarýn yayýlmasýný önle-
mek amacýyla 1879’da hazýrlanan tâlimat-
nâme gereði Karaköy’deki bir konakta Al-
týncý Dâire-i Belediyye Nisâ Hastahanesi
açýldý. Özellikle kimsesiz olan veya zührevî
hastalýklara yakalanan kadýnlar için Beyoð-
lu Nisâ Hastahanesi (Emrâz-ý Zühreviyye Has-
tahanesi) 1883’te faaliyete baþladý. Ýstan-
bul’un ilk modern doðumevi (vilâdethâne,
serîriyyât-ý vilâdiyye) 1892’de Gülhane Bah-
çesi içindeki bir binada açýldý, 1909’da Ka-
dýrga’ya taþýndý.

1877-1878 Osmanlý-Rus Savaþý (Doksa-
nüç Muharebesi) sonrasýnda Rumeli’den göç
eden hastalar, sakatlar, dul ve yetimlere
hizmet vermek için 1891’de Bursa Dârü-
lacezesi kuruldu. II. Abdülhamid’in irade-
si ve baðýþlarýyla Ýstanbul’da 1896’da açý-
lan Dârülaceze Müessesesi’nde inanç ve
soy ayýrýmý yapýlmadan muhtaç kimselere
hizmet verildi. Ýstanbul Dârülacezesi ýr-
da‘hâne (sütçocuðu yuvasý), yetimhane, mek-
teb-i ibtidâî, dilsiz ve âmâlar mektebi, ima-
lâthaneler, hastahane, doðumevi, bakteri-
yolojihâne, etüv dairesi, çamaþýrhane, ec-
zahane ve ibadethaneleriyle (cami, Rum
ve Ermeni kiliseleri ve sinagogu) çok yön-
lü hizmet veren, her ihtiyacýn düþünüldü-
ðü komple bir saðlýk ve sosyal yardým ku-
rumudur (bk. DÂRÜLACEZE). Dünyanýn ilk
çocuk hastahanelerinden olan Hamidiye
Etfâl Hastahâne-i Âlîsi, dönemin en ileri
saðlýk kurumu olarak II. Abdülhamid’in 16
Þubat 1898 tarihli iradesiyle yaptýrýldý. Bu-
rada inanç ve soy ayýrýmý gözetmeden bü-
tün çocuklar ücretsiz tedavi edilirdi. Tür-
kiye’de stetoskopun ilk kullanýmý, röntgen
ýþýnlarýyla kanser tedavisinin ilk uygulaný-
þý ve kaloriferle ýsýtma ilk defa bu hasta-
hanede gerçekleþti. 1908 yýlýndan sonra
ihmale uðrayan hastahanenin tarihî yapý-
larý 1968’de yýkýldý ve yapýlan yeni hasta-
hanenin adý da Þiþli Çocuk Hastahanesi
oldu.

II. Abdülhamid döneminde bulaþýcý has-
talýklara karþý büyük bir mücadele verile-
rek Avrupa’da kaydedilen mikrobiyoloji ala-
nýndaki buluþlar ve yenilikler yakýndan iz-
lendi ve en kýsa sürede uygulandý. Karan-

davi öncesinde kadý ve þahitler huzurun-
da hasta ya da vasîsinin rýzasý alýnýrdý. Da-
vacý olunmasýný önlemek amacýyla yapý-
lan rýza sözleþmesi, hekimin kusuru veya
bilinen yöntemler dýþýnda tedavisi sonu-
cunda hastanýn zarar görmesi durumun-
da dava açýlmasýna engel deðildi. Kadýlar
akýl hastalarýnýn gözetim altýna alýnmasý,
hasta ve yakýnlarýnýn þikâyetleri, adlî týp
uygulamalarý gibi çeþitli konularla da ilgi-
lenirlerdi. Osmanlý hekimlik töresinde din
ve ýrk ayýrýmý yapýlmazdý. Sarayda olduðu
gibi halk arasýnda da müslüman olan ve
olmayanýn birbirini tedavi edebildiði arþiv
belgeleri ve mahkeme kayýtlarýndaki söz-
leþmelerden anlaþýlmaktadýr (ayrýca bk.
BÎMÂRÝSTAN).

Cüzzamhâneler. Osmanlýlar, Selçuklular
gibi cüzzam hastalýðýnýn bulaþýcý olduðu-
nu düþünür ve hastalarý þehir dýþýnda yap-
týrdýklarý cüzzamhânelerde tedavi ederler-
di. Dârüþþifâlara cüzzamlýlar yatýrýlmazdý.
Cüzzam hastalýðýna yakalandýðý tabip ta-
rafýndan belirlenen kiþi kanun gereði bir
cüzzamhânede tecrit edilirdi. Cüzzamhâ-
neye Miskinler Tekkesi de denirdi. Selçuk-
lular’ýn Kayseri, Sivas, Konya, Adana, Amas-
ya, Kastamonu ve Tokat’ta kurduklarý cüz-
zamhânelerden yararlanan Osmanlýlar ay-
rýca Bursa, Edirne, Ýstanbul, Kýbrýs, Sakýz,
Girit ve Sömbeki (Nimöz) adalarýnda cüz-
zamhâneler açmýþtý. Cüzzamhânelerden
en ünlüleri Kayseri'deki Meczûmîn Zâviye-
si, Üsküdar ve Konya’daki Miskinler Tekke-
si’ydi. 1514’te Yavuz Sultan Selim’in Bað-
dat yolu kenarýnda þehrin uzaðýna inþa
ettirdiði ve Üsküdar Miskinler Tekkesi ola-
rak tanýnan cüzzamhânenin iç bahçeye ba-
kan odalarý, hamamý, çamaþýrhanesi ve
mescidi vardý. Burada tecrit edilen cüz-
zamlýlar aileleriyle birlikte yaþardý (bk. CÜZ-
ZAM; MÝSKÝNLER TEKKESÝ).

2. Modern Dönem. Sivil Hastahaneler.
Klasik dönemde halka saðlýk hizmeti ve-
ren vakýf kurumlarý olan dârüþþifâlarýn ya-
pýmý XVII. yüzyýldan sonra sürdürülmedi.
Depremler ve yangýnlar yüzünden harap
olmalarý yanýnda zengin gelir kaynaklarý-
nýn XIX. yüzyýlda kaybedilen topraklarda
kalmasý veya baþka kiþi ve kurumlara dev-
redilmesi gibi sebeplerle gereken onarým-
larý yapýlamadý ve kuruluþ amacýna uygun
olarak iþletilemez duruma geldi. Diðer yan-
dan týp alanýndaki yenilikler karþýsýnda ye-
tersiz kalmaya baþlayan, geliþen yeni týb-
býn gereklerini karþýlayamayan yapýlarýyla
dârüþþifâlar kuruluþtaki iþlevlerini kaybet-
ti. XIX. yüzyýlýn ilk yarýsýndan itibaren ça-
ðýn týp uygulamalarýna ve görev daðýlýmý-
na uygun biçimde planlanan gureba has-
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Seraskerî Hastahanesi (1826), Ýstanbul’un
en büyük hastahanelerinden biri olan Mal-
tepe Hastahanesi (Asâkir-i Mansûre Has-
tahanesi, 1827-1828), Bahriye teþkilâtýnýn
ilk hastahanesi Merkez Bahriye Hastaha-
nesi (1827), Mühimmât-ý Harbiyye (Aske-
riyye) Hastahanesi (Cebehâne Hastahane-
si, 1828), Selimiye Hastahanesi (1833), Mek-
teb-i Harbiyye Hastahanesi (1834), Hum-
barahâne-i Ma‘mûre Hastahanesi (1836),
Liman-ý Kebîr (Kavak) Hastahanesi (1838)
sayýlabilir. Ýstanbul’da Hassa askerlerinin
tedavisi için Selimiye Kýþlasý yakýnýnda Hay-
darpaþa Asker Hastahanesi (1846) ve Ýs-
tanbul yakasýndaki topçu askerlerin te-
davisi için Gümüþsuyu Asker Hastahane-
si (1849) Sultan Abdülmecid döneminde
açýldý.

II. Abdülhamid zamanýnda Osmanlý-
Rus Savaþý (1877-1878) sebebiyle Ýstan-
bul ve taþradaki bazý yapýlar hastahane-
ye dönüþtürüldü, askerler ve göçmenler
için sabit ve seyyar hastahaneler yapýl-
dý. Mîrgûn (Emirgân), Ýplikhâne, Beylerbeyi
hastahaneleriyle Serviburnu Asker Has-
tahanesi ve Þemsipaþa Muhâcirîn Hasta-
hanesi bu dönemde kuruldu. II. Abdülha-
mid’in saray mensuplarý ve muhafýzlarý
için 1884’te tesis ettiði Yýldýz Asker Has-
tahanesi en son týbbî geliþmelerin izlen-
diði bir kurum olarak geliþti. 1897’de Os-
manlý-Yunan savaþý sýrasýnda yaralýlarýn
tedavi edildiði Yýldýz Asker Hastahanesi’n-
de dünyada ilk defa savaþ yaralýlarýndaki
mermilerin yeri ameliyat öncesinde rönt-
gen çekimiyle tesbit edildi. Çanakkale sa-
vaþlarý esnasýnda Ýstihlâk-i Millî Cemiyeti
Hastahanesi, Moda Asker Hastahanesi, Fe-
nerbahçe Asker Hastahanesi, Aða Hama-
mý Hastahanesi, Makriköy (Bakýrköy) Has-
tahanesi kuruldu. I. Dünya Savaþý’nda açý-
lan Çamlýca Asker Hastahanesi, Davutpa-
þa Asker Hastahanesi, Teâlî-i Nisvân Ce-

miyeti Hastahanesi, Pangaltý Asker Hasta-
hanesi dýþýnda daha pek çok asker hasta-
hanesi faaliyete geçti. Osmanlý Hilâliah-
mer Cemiyeti (Kýzýlay Derneði) Osmanlý-Rus,
Osmanlý-Yunan (1897), Trablusgarp ve Bal-
kan (1912-1913) savaþlarýnda yaralý, hasta
ve muhacirler için seyyar ve geçici hasta-
haneler açtý. Bu cemiyetin desteðiyle Bal-
kan Savaþý sýrasýnda Demirkapý ve Ayas-
tefanos (Yeþilköy), Taþkýþla, Kandilli, Þiþli’-
de (Klemov) asker hastahaneleri kuruldu;
Maçka Hastahanesi ile Tuzla Asker Has-
tahanesi de ayný dönemde açýldý.

Hýfzýssýhha Kurumlarý. Bulaþýcý hastalýk-
larla mücadeleye XIX. yüzyýlda büyük önem
verildi, hastalýklarýn yayýlmasýný önlemek
için çeþitli saðlýk kuruluþlarý oluþturuldu.
Karantinalar kurulmadan önce salgýn has-
talýklar sýrasýnda Maltepe Hastahanesi’n-
de asker hastalarý tedavi ve tecrit edilir-
di. Hastahanenin yetersiz kalmasý dola-
yýsýyla koleralý hastalar 1831’de Kýzkulesi
Mat‘ûnîn Hastahanesi adý altýnda Kýzkule-
si’nde tecrit ve tedavi edildi. 1837’de Mec-
lis-i Tehaffuz adý verilen karantina meclisi
(Meclis-i Umûr-ý Sýhhiyye) kurulduktan sonra
salgýn hastalýklarýn yayýlmasýný önlemek
amacýyla Ýstanbul’da gerekli görülen yer-
lere karantinahaneler (tehaffuzhâneler) açýl-
dý. Ýlk defa 1838’de Kuleli Kýþlasý tehaffuz-
hâne yapýlarak gemiler burada denetlen-
di, yolcular bekletilerek izlendi ve hasta-
lar tedavi edildi. Karantina hizmeti veren
sýhhiye görevlileri burada eðitildi. Tehaf-
fuzhâne 1842’de Anadolukavaðý’na taþýn-
dý. 1867 tarihli Kolera Nizamnâmesi’nden
sonra Boðazlar’da yeni tehaffuzhâneler
açýldý. Koruyucu saðlýk kuruluþlarý Mek-
teb-i Týbbiyye-i Þâhâne’nin bünyesinde oluþ-
turuldu. Pasteur’ün bulduðu kuduz aþýsý-
ný hazýrlamak ve salgýn hastalýklarý araþ-
týrmak üzere Dersaâdet Dâülkelb ve Bak-
teriyoloji Ameliyathanesi açýldý (1887). Çi-

tina, tebhîrhâne, aþý üretimi, bakteriyolo-
jihâne gibi kurumlarýn yaný sýra hastaha-
nelerde bulaþýcý hastalýklarla ilgili ayrý bi-
rimler oluþturuldu; frengi ve kolera gibi
hýzla yayýlan hastalýklara mahsus hasta-
haneler tesis edildi. Hamidiye Etfâl ve
Haseki Nisâ (Hamidiye) Hastahanesi gibi
büyük hastahanelerde difteri, kýzýl, kýza-
mýk, verem, boðmaca, yýlancýk gibi hasta-
lýklara ayrýlan koðuþ, baraka ve pavyonlar
oluþturuldu. Bu dönemde Karadeniz’den
Orta Anadolu’ya doðru yayýlan, ayrýca Lo-
ros, Silifke, Gazze, Yemen, Kudüs gibi ül-
kenin güney bölgelerinde seyreden frengi
salgýnýna karþý frengi hastahaneleri yaptý-
rýldý. Ýstanbul’da geçici kolera hastahane-
leri kuruldu ve hastalar tecrit edildi. 1893
kolera salgýný esnasýnda þehremâneti ta-
rafýndan hastalarý tedavi ve tecrit ama-
cýyla Cerrahpaþa semtindeki Takýyyüddin
Paþa Konaðý satýn alýnarak hastahaneye
dönüþtürüldü. Burasý 1910’da Cerrahpa-
þa Zükûr Hastahanesi adý altýnda erkek-
ler için bir belediye hastahanesi oldu. Yýký-
lan binanýn yerine 1912’de, günümüzde
biri Cerrahpaþa Týp Fakültesi Müzesi, di-
ðeri dekanlýk binasý olarak kullanýlan iki
kâgir bina yaptýrýldý.

Askerî Hastahaneler. Osmanlý ordusun-
da ve kalelerde tabip ve cerrah görevlen-
dirilmesi eski tarihlere kadar gider. Ter-
saneye ve seferde donanma gemilerine
tabip ve cerrah tayin edilir, savaþ alaný dý-
þýnda yaralý ve hasta askerler kýþlalarda
hasta odalarýnda iyileþtirilirdi. Ordunun sað-
lýk iþleri ordu hekimbaþýsý ve cerrahbaþýsý
sorumluluðunda yürütülürdü. XVIII. yüz-
yýlýn sonlarýnda ve XIX. yüzyýlda ordunun
yeniden yapýlandýrýlmasý faaliyetleri kap-
samýnda Osmanlý coðrafyasýnýn her yerin-
de asker hastahaneleri kuruldu. Savaþla-
rýn ve salgýnlarýn yoðunlaþtýðý dönemlerde
geçici hastahaneler açýldý. III. Selim dev-
rinde 1793’te Nizâm-ý Cedîd ordusunun
teþkiliyle askerî alanda baþlatýlan yeni dü-
zenlemeler daha sonra týp alanýný yoðun
biçimde etkiledi ve çaðýn geliþmelerine uy-
gun planlanýp düzenlenen sabit asker has-
tahaneleri inþa edilmeye baþlandý. XVIII.
yüzyýlýn sonlarýnda kurulan Tophâne-i Âmi-
re Hastahanesi ilk asker hastahanesi ola-
rak bilinir. Levent Çiftliði Hastahanesi ve
Toptaþý Asâkir-i Hâssa-i Muhammediyye
Hastahanesi de ilk kurumlar arasýnda yer
alýr. Donanmaya mensup erler ve subay-
lar için Kasýmpaþa Deniz Hastahanesi yap-
týrýldý (1795-1804). Osmanlý coðrafyasýnda
asker hastahaneleri ileriki yýllarda gide-
rek artan sayýlarda açýldý. II. Mahmud dev-
rinde kurulan hastahaneler arasýnda Bâb-ý
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ile nabzý yoklar, bakmak suretiyle idrar ve
gaita tetkiki yaparak hastalýðýn teþhisini
koyar ve seyrini tahmin ederdi. Daha ön-
ceki Ýslâm týp geleneði doðrultusunda Os-
manlý týbbýnda da dört unsur / dört tabi-
at (mizaç) nazariyesi esas alýndý. Buna gö-
re tabiattaki dört unsurun (ateþ, su, top-
rak, hava) karþýlýðýnda insanda bulunan
dört hýlt yani kan, balgam, sarý safra ve
kara safra farklý nitelikler (sýcaklýk, kuru-
luk, soðukluk, nemlilik) taþýr (bk. AHLÂT-ý
ERBAA). Bu dört hýltýn karýþýmý mizacý þe-
killendirir. Bir hýltýn niteliðinin deðiþerek
bozulmasý ya da miktarýnýn çoðalýp azal-
masý hýltlar arasýnda dengesizliðe ve so-
nuçta hastalýða yol açar. Hastayý tedavi
için fazla ya da bozulmuþ olan hýltý vücut-
tan atmak gerekir. Hastalýða sebebiyet ve-
ren zararlý hýltlar idrar söktürücü, müshil,
kusturucu, terletici etkilere sahip ecza-
larla boþaltýlýrdý. Bozulduðu düþünülen kan
unsuru hacamat ve sülük uygulanarak vü-
cuttan atýlýrdý.

Saðlýklý Yaþama ve Hastalýktan Korun-
ma. Klasik Osmanlý týbbý hastalýklardan
korunma üzerinde yoðunlaþmýþtý. Teda-
vinin esasý bozulan mizacýn düzeltilmesi-
ne dayanýrdý. Osmanlý týp kitaplarýnda sað-
lýklý yaþama kurallarýna büyük önem ve-
rilir. Yiyecek ve içecekler, spor, uyku, ha-
mamda yýkanma ve duygularýn insan sað-
lýðý üzerindeki etkileri, saðlýklý yaþama yar-
dýmcý olacak tedbirler anlatýlýr. Saðlýðý ko-
ruma ve saðlýklý yaþam için nelerin yapý-
lýp nelerin yapýlmayacaðý; mizaca, mevsi-
me, zamana göre alýnmasý uygun gýda çe-
þitleri ve nitelikleri; giysilerin saðlýða etki-
si; beden hareketinin ve dinlenmenin ya-
rar ve zararlarý, uykunun etkileri, hama-
mýn yarar ve zararlarý; cinsel iliþkinin ya-
rar ve zararlarý; organlarýn korunmasý; kus-
turucular ve müshillerle bedenin temiz-
lenmesi gibi konular iþlenir.

Ýlâçla Tedavi. Klasik Osmanlý týbbýnda
bazý meyve ve sebzelerle hayvan ürünleri
iþlenmeden ilâç gibi doðrudan hastalara
verilirdi. Meselâ elma, üzüm, tavuk, balýk
gibi besin maddeleri hastayý tedavi ama-
cýyla reçete edilirdi. Tabip hastanýn saðlý-
ðýný önce yiyecek ve içeceklerle korumaya
ve tedavi etmeye çalýþýrdý. Bunun yanýn-
da hastalar bitki, hayvan ve madenlerden
elde edilen ilâç ham maddesiyle ya da bun-
lardan terkip edilen ilâçlarla tedavi edilir-
di. Hastaya uygun ilâcýn verilebilmesi için
eczalarýn sýcak, soðuk, kuru veya yaþ ola-
rak tanýmlanan doðal niteliklerini ve týbbî
etkilerini bilmek gerekir. Vakfiyelerde, dâ-
rüþþifâda görevlendirilecek tabibin ilâçla-
rýn terkip ve hazýrlanýþý konusunda usta ve
tecrübeli olmasý þart koþulurdu. Etkili mad-
deleri elde edilmek istenen çiçekler, to-
humlar, kökler vb. çeþitli yöntemlerle iþ-
lendikten sonra basit ilâç haline getirilir-
di. Farklý eczanýn karýþtýrýlmasýyla hazýrla-
nan ilâçlara mürekkebat adý verilirdi. Ýlâç
terkipleri macun, merhem-pomat, yað, ko-
ku, toz, hap, tablet, pastil, fitil, yaký vb.
þekillerde hazýrlanýrdý. Tabipler ve cerrah-
lar ilâç yapmayý bilirdi. Ayrýca ilâçla uðra-
þan meslek sýnýflarý vardý ve yaptýklarý iþin
mahiyetine göre adlar alýrlardý. Týbbî yað-
larý ve kokulu sularý elde etme geleneði
ve attarlýk önemli bir ticaret alaný olup Ýs-
tanbul’da XVII. yüzyýlýn ortalarýnda 2000
civarýnda attar dükkânýnýn varlýðý kayde-
dilmektedir. Osmanlý arþiv belgelerinde yer
alan ecza ve ilâç listelerinden 150-200 ci-
varýnda ham eczanýn pazarlandýðý öðre-
nilmektedir. XIX. yüzyýla kadar hastalara
verilen ilâçlarýn büyük çoðunluðu dârüþþi-
fâlarda imal edilirdi; birtakým þerbet, tir-
yak, macun, merhem ve haplar dýþarýdan
satýn alýnsa da bunlarýn miktarý çok azdý.
Ýslâm dünyasýnda modern anlamda ilk ec-
zacýlýk öðretimi Ýstanbul’da 1839 yýlýnda
Mekteb-i Týbbiyye-i Adliyye-i Þâhâne’de

çek aþýsý hazýrlanmasý için Telkýhhâne-i Þâ-
hâne (1892) kuruldu, hekimler ve hasta-
haneler burada üretilen aþýlarý kullandý.
1893-1894 kolera salgýnýnda hastalýktan
koruma ve tedavi sorumluluðunu üstle-
nen belediye dairelerince açýlan hastaha-
nelerin yaný sýra bulaþýcý hastalýklara ya-
kalananlarýn elbise ve eþyalarýnýn, bulaþ-
mýþ mekânlarýn temizlendiði tebhîrhâne-
ler yaptýrýldý. Gedikpaþa, Tophane ve Üs-
küdar’da açýlan tebhîrhânelerden Üskü-
dar Tebhîrhânesi günümüze kadar koru-
nabilmiþtir. Bulaþýcý salgýn hastalýklar ko-
nusunda çok hassas davranan II. Abdül-
hamid, Demirkapý’daki Mekteb-i Týbbiy-
ye-i Þâhâne’nin bahçesinde bir Bakteriyo-
lojihâne-i Þâhâne yaptýrdý (1893). 1894’te
burada hekimlere, veterinerlere eðitim
verildi, Osmanlý Devleti’nin serum ve aþý-
larý üretildi. 1894’ten sonra sadece kuduz
çalýþmalarýnýn yapýldýðý kuduz müessesesi-
ne Dâülkelb Ameliyathanesi denildi. 1922’-
de bu kurumlar Kimyahâne ve Sýhhî Müze
ile birlikte Hýfzýssýhha Müessesesi adýyla
birleþtirildi (bk. HIFZISSIHHA).

Gayri Müslim ve Yabancý Hastahanele-
ri. Gayri müslim tebaa, Avrupa devletleri
ve Amerikalý misyonerler Osmanlý coðraf-
yasýnda çeþitli saðlýk faaliyetlerinde bulun-
du, cemaatleri ve yurttaþlarý için hastaha-
neler kurdu. Karaköy’de açýlan Balýklý Rum
Hastahanesi, gemi yoluyla bulaþýcý hasta-
lýklarýn taþýndýðý limana yakýnlýðý dolayýsýy-
la 1753’te Yedikule’de sur dýþýnda yapýlan
binalara taþýndý. Bu hastahane günümüz-
de de saðlýk hizmeti vermeye devam et-
mektedir. Ýstanbul’da Rum Ortodoks ce-
maatine ait Yedikule Veba Hastahanesi
(1753), Beyoðlu Veba Hastahanesi (1779) ve
Gemici Hastahanesi (1762) açýldý. Taksim’-
de Surp Agop (St. Jacques) Ermeni-Kato-
lik Hastahanesi (1836) dýþýnda Ýstanbul’un
Ermeni hastahanelerinden biri de muh-
taç hasta ve yaþlýlar için 1838’de Kazlýçeþ-
me Yedikule’de inþa edilen Surp Pýrgiç Er-
meni Hastahanesi’dir. Balat Mûsevî Hasta-
hanesi diye bilinen Or-Ahayim Hastahane-
si 1886’da Balat civarýndaki fakirlere hiz-
met verilen bir dispanser olarak kuruldu.
1898’de hizmete açýlan Balat Ayvansaray’-
daki binasýnda hizmet gören, vakfý tara-
fýndan yönetilen hastahane halen faaliye-
tini sürdürmektedir.

B) Tedavi Yöntemleri. Hýltlar Nazariye-
si. Günümüz teþhis araçlarýnýn bulunma-
dýðý dârüþþifâlarda hekim hastayý gözler,
þikâyetlerini dinler ve hastalýk belirtilerini
izlerdi. Fizik muayeneyle hastada ateþ, ter-
leme, sararma gibi belirtiler arar, ayrýca el
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rüþþifâlarýnda sâzendeler ve hânendeler
mûsiki icra ederek hastalarýn tedavisine
yardýmcý olurdu. Ta‘dîlü’l-emzice adlý ese-
rinde müzikle tedaviye bir bölüm ayýran
Osmanlý hekimi Þuûrî Hasan Efendi, Be-
yazýt (II.) Dârüþþifâsý’nda bazý kiþilerin mü-
zikle tedaviyi eðlenceye dönüþtürüp gö-
revlerini ihmal etmeleri ve bazý hastala-
rýn rahatsýz olmasý yüzünden bunun ya-
saklandýðýný kaydeder.

C) Týp Eðitimi. Önceleri dârüþþifâlarda
tabip þâkirdi adý verilen öðrenciler tabip-
lerin yanýnda çýraklýk yoluyla ustalaþýrdý.
Bursa ve Fâtih dârüþþifâlarýnda bir eði-
timcinin bulunduðu ve usta-çýrak usulüy-
le hasta baþýnda eðitim gören týp öðren-
cilerine odalar ayrýldýðý arþiv belgelerinden
öðrenilmektedir. Þâkirdler cemâat-i þâkir-
dân-ý etýbbâ denilen bir sýnýf teþkil eder
ve her biri günde 5 akçe alýrdý. Usta olduk-
larýnda üçüncü ve ikinci tabip sýfatýyla dâ-
rüþþifâlara gönderilirlerdi. Süleymaniye
Külliyesi içinde yer alan Týp Medresesi (dâ-
rüttýb) dönemin týp bilgi ve uygulamasýnýn
öðretildiði ilk Osmanlý medresesidir. Baþ-
langýçta burada bir müderris, sekiz dâniþ-
mend, bir muîd ve bir noktacý görevlen-
dirilmiþti. Daha önce klasik medrese eði-
timi alan ve dâniþmend adý verilen yev-
miyeli öðrenciler mezun olduðunda ilmi-
ye kadrolarýna tayin edilebilirdi. Baþarýlý
dâniþmendlerden seçilen bir muîd yardým-
cý öðretim görevlisi sýfatýyla müderrisin
verdiði dersleri öðrencilere tekrar ettirir-
di. Noktacý ise faaliyetleri teftiþ ederdi. Ter-
fi eden dâniþmendler Fâtih Dârüþþifâsý’na
þâkird olarak tayin edilir, terfi ya da beca-
yiþ yoluyla dârüþþifâya üçüncü ya da ikinci
tabip olurdu. Fâtih Dârüþþifâsý ve Süley-
maniye Týp Medresesi dârüþþifâlara, sa-
raylara ve orduya tabip yetiþtiren baþlýca
kurumlardý. Süleymaniye Týp Medresesi’n-

den sonra sarayda yabancý hekim istih-
damý giderek azaldý. Dârüþþifâlarda has-
ta baþýnda hekim eðitiminin yaný sýra he-
kim muayenehanelerinde teorik ve uygu-
lamalý týp eðitimi yaygýndý.

Modern Týp Eðitimi. Osmanlý hekimleri
Batý dillerinden yapýlan çeviriler, Avrupa’-
da týp mekteplerinde tahsil gören Osman-
lý tebaasý gayri müslimler ve Osmanlý coð-
rafyasýnda faaliyette bulunan Avrupalý he-
kimler vasýtasýyla Batý týbbýyla temasa geç-
miþti. Fakat Týp Medresesi’nde gelenek-
sel Ýslâm týbbý ve uygulamasý öðretilirdi.
XIX. yüzyýlýn baþýnda Batý týbbýný öðrete-
cek okullara ihtiyaç doðdu. Çaðdaþ týp öð-
retilmesi amacýyla 1805’te Rum tebaasý-
na kurdurulan mekteple donanmada gö-
revlendirilecek hekim ve cerrahlarýn eði-
timi için Kasýmpaþa’da 1806’da Tersâne-i
Âmire Hastahanesi’nin (Ýspitalya) yanýna
açýlan Týbhâne’nin ömrü uzun sürmedi.
Týbhâne-i Âmire (Dârüttýbb-ý Âmire) adýyla
anýlan ve günümüz týp fakültelerinin baþ-
langýcý kabul edilen yeni týp mektebi II.
Mahmud döneminde 14 Mart 1827 tari-
hinde resmen kuruldu. Bundan sonra Ýs-
lâm týbbýndan Avrupa týbbýna geçiþ hýz-
landý. Bu okula Tanzimat’ýn ilânýna kadar
yalnýz müslüman öðrenci alýnýrken 1839’-
dan itibaren her cemaatten öðrenci oku-
la kaydedildi. 17 Þubat 1839’da Mekteb-i
Týbbiyye’nin Galatasaray’daki yeni binasý-
nýn açýlýþ töreni yapýldý. Ardýndan yangýn ve
yetersizlik gibi sebeplerle bu okul faali-
yetlerini deðiþik semtlerde sürdürdü. Ký-
rým savaþýnda (1853-1856) orduda hizmet
edecek yeterince hekim bulanamayýp Av-
rupalý hekimlere baþvurulmasý üzerine he-
kim sayýsýný arttýrmak amacýyla özel bir sý-
nýf açýlarak Türkçe eðitime geçildi. 1866’-
da bu mektebin içinde sivil bir týp mektebi
kurulmasý için irade çýktý ve bir yýl sonra
ayrý bir sýnýf olarak Türkçe týp eðitimine
baþlandý. Türkçe eðitimin baþarýlý olmasý
üzerine orduya hekim yetiþtiren askerî ký-
sýmda 1870’te ilk sýnýftan itibaren tedri-
sat Türkçeleþtirildi. Böylece bu dönemde
Ýstanbul’da çaðýn yeni týp eðitiminin ve-
rildiði biri askerî (Mekteb-i Týbbiyye-i Aske-
riyye-i Þâhâne), diðeri mülkî (Mekteb-i Týb-
biyye-i Mükiyye-i Þâhâne) iki týp mektebi fa-
aliyette bulunuyordu.

Haydarpaþa Asker Hastahanesi 1870’te
Haydarpaþa Tatbîkat-ý Týbbiyye-i Askeriyye
Mektebi olarak eðitim hastahanesine dö-
nüþtürüldü; hekim, cerrah ve eczacýlar, bu-
rada iki yýl staj yaptýktan ve imtihan edi-
lip yeterlik belgesi aldýktan sonra tabur
ve hastahanelere tayin edilmeye baþlan-
dý. 1889 yýlýndan itibaren mezunlar ihtisas

açýlan üç yýl süreli eczacý sýnýfý ile baþla-
dý (ayrýca bk. AKRÂBÂZÎN; ATTAR; ECZA-
CILIK).

Cerrahî Tedavi. Klasik dönem Osmanlý
hekimliðinde ilâçla tedaviye gayret edilir,
mecbur kalýnmadýkça cerrahî giriþimde
bulunulmazdý. Anestezi ve antisepsi gibi
tedbirlerin bulunmadýðý bir çaðda büyük
ameliyatlardan kaçýnýlmasý gerekirdi. Ame-
liyat öncesinde hasta veya yakýnlarýndan
alýnan rýza senetlerinden anlaþýlacaðý üze-
re en sýk rastlanan cerrahî giriþimler me-
sâneden taþ çýkarma, fýtýk ve sýraca (scro-
fulo) ameliyatlarýdýr. Cerrahî uygulamala-
rýn büyük çoðunluðu hâricî tedavilerden
oluþurdu (bk. CERRAHLIK; TEÞRÎH).

Müzikle Tedavi. Dârüþþifâ týbbý dört un-
sur nazariyesiyle yürütüldüðü gibi müzik-
le tedavi de dört unsur nazariyesine da-
yandýrýlýrdý. Müzik aletlerinin, teganni tarz-
larýnýn ve makamlarýn tesirinin mizaçlara
ve hastalýklara göre deðiþtiði kabul edilir-
di. Dolayýsýyla her hastaya ve hastalýða uy-
gun makamda icra yapýlýrdý. Meselâ týp
yazmalarýnda felç hastalýðýna rast maka-
mýnýn iyi geldiði bildirilir. Günün saatleri-
nin tedaviyi etkilediði kabul edildiðinden
kaynaklarda hangi mûsikinin günün hangi
saatinde, haftanýn hangi gününde, hangi
makamýn hangi mizaca iyi geleceðine dair
ayrýntýlý bilgiler ve çizelgeler bulunur. So-
ðuk mevsimde sýcak naðmelerin, sýcakta
soðuk tabiatlý naðmelerin çalýnmasý öne-
rilirdi. Birçok hastalýkta nabýz atýþlarýnýn
çeþitli ritimler göstermesinden bazý an-
lamlar çýkarýlýr ve nabýzla müzik naðme-
leri arasýnda ilgi kurularak nabýz hareket-
lerinin her biri bir makamla iliþkilendirilir-
di. Ritmi aksayan, yavaþ ya da hýzlý ritim-
li nabýzlar hastalýk belirtisi açýsýndan teþ-
histe önem kazandýðý için hekimin müzik
bilgisine de sahip olmasý beklenirdi. Amas-
ya, Fâtih, II. Bayezid ve Süleymaniye dâ-
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sit ilâçlar ve kullanýldýklarý hastalýklar, hýlt-
lar nazariyesi, saðlýklý yaþama þartlarý, cin-
sel iliþki, ihtiyarlýk gibi konularda döne-
min týp bilgisi halkýn anlayacaðý bir dille
anlatýlmýþtýr. Bu dönemin Türkçe týp ki-
taplarýndan bir diðeri Abdülvehhâb b. Yû-
suf el-Mârdânî’nin (ö. 823/1420’den son-
ra) Kitâbü’l-Müntehab fi’t-týb adlý ese-
ridir. Mârdânî, Çaðmînî’nin Ýbn Sînâ’ya ait
el-Æånûn’u ihtisar ettiði Æånûnçe fi’¹-
¹ýb adlý eserini Tercüme-i Kånûnçe adýy-
la Türkçe’ye çevirmiþtir. Muhammed b.
Mahmûd eþ-Þirvânî ise ilk dönem Osmanlý
týbbýnýn en çok eser veren müellifidir. Þir-
vânî saðlýklý yaþam kurallarýndan söz eden
Sultâniyye’sini Çelebi Sultan Mehmed’e,
Tuhfe-i Murâdî’sini II. Murad’a ithaf et-
miþtir. Eþref b. Muhammed Hazâinü’s-
saâde adlý eserinde koruyucu hekimliðe
dair bilgiler verir. Yine ilk dönem yazar-
larýndan Hacý Paþa’nýn (ö. 827/1424 [?])
Müntehab-ý Þifâ’sýnda görüldüðü gibi týp
bilgisinin yaný sýra dua, týlsým, muska for-
mülleri vb. madde ötesi uygulamalara yer
verilmesi istisnaî bir durumdur. Klasik týp
kitaplarýnýn neredeyse tamamý hýltlar na-
zariyesine dayanan ve maddî tedavi yön-
temlerini içeren eserlerdir.

Kütüphanelerdeki yazma nüshalarýndan
halk arasýnda çok tutulduðu anlaþýlan ba-
zý Türkçe týp kitaplarýnda genel bilgiler ve-
rilmekte, hastalýklar ve tedavileri sade bir
dille ifade edilmektedir. Osmanlý medrese-
lerinde ders kitabý olarak okutulan Ýbn Þe-
rîf’in (Ali Çelebi) Yâdigâr fi’t-týbb’ýnda
(828/1425 ?) koruyucu hekimliðe ait bilgi-
lerle baþtan ayaða hastalýklar ve tedavileri
anlatýlýr. Nidâî’nin Türkçe muhtasar kita-
bý Menâfiu’n-nâs da halk arasýnda çok
tutulmuþtur. Enmûzecü’t-týb adlý eser-
de klasik týp bilgisiyle hastalýklarý ve te-
davilerini açýklayan Hekimbaþý Emîr Çele-
bi, anatominin öneminden ve anatominin

seferlerde ölenlerin cesetlerinden öðre-
nilmesi gerektiðinden bahseder. Kitabýn
son bölümünde diðer bazý týp kitaplarýn-
da olduðu gibi “Vesâyâ-i hükemâ-i selef ve
etýbbâ-i halef” baþlýðý altýnda hekim ahlâ-
kýndan söz edilir. Emîr Çelebi’nin yardým-
cýsý için hazýrladýðý Netîcetü’t-týb bir el ki-
tabý niteliði taþýr. Zeynelâbidîn b. Halîl’in
Fâtih Dârüþþifâsý baþhekimliði sýrasýnda
yazýp II. Murad’a takdim ettiði Þifâü’l-
fuâd li-Hazreti Sultân Murâd da çok tu-
tulmuþ ve iki buçuk asýr sonra Batý týbbý-
nýn hâkim olduðu bir dönemde de baský-
sý yapýlmýþtýr (Ýstanbul 1289; Bulak 1300).

Osmanlý hekimleri eczacýlýk konusuna
büyük önem vermiþ, genel týp kitaplarýn-
da ilâç tedavilerine daima geniþ yer ayýr-
mýþ, basit ve birleþik ilâçlarla ilgili birçok
telif ve çeviri kitap hazýrlanmýþtýr. Ýbnü’l-
Baytâr’ýn el-Müfredât’ýnýn tercümeleri
Anadolu’nun bitki örtüsünü de kapsadý-
ðýndan çok önem taþýr. Mahmûd b. Ýlyâs
eþ-Þîrâzî’nin el-¥âvî fî £ilmi’t-tedâvî’si-
nin çevirisi olan Mecmûatü’l-mücerre-
bât adlý eser organlara göre dâhilî ve hâri-
cî hastalýklarla ateþli hastalýklarýn yaný sýra
basit ve birleþik ilâçlara dair bilgiler içerir.
Sabuncuoðlu Þerefeddin, Ýsmâil b. Hasan
el-Cürcânî’nin ¬aÅîre-i ƒârizmþâhî’sinin
“Akrâbâzîn” bölümünü Türkçe’ye çevirmiþ
ve ona iki fasýl eklemiþtir. Sabuncuoðlu,
meslekî tecrübelerine yer verdiði Mücer-
rebnâme (873/1468) adlý farmakoloji ki-
tabýnda ilâçlarý hazýrlanýþ þekline göre sý-
nýflandýrmýþ ve hangi rahatsýzlýkta nasýl
kullanýlacaklarýný yazmýþtýr. Mücerrebnâ-
me Türkçe yazýlan ilk tecrübî týp eseri ka-
bul edilir.

Hekimler veya hekim olmayanlarca ya-
zýlan Türkçe týp ve ilâç terimleri sözlükleri
Osmanlý týp literatürünün bir baþka dalý-
ný teþkil eder. XVII. yüzyýlda ansiklopedist
Osmanlý âlimi Hezarfen Hüseyin Efendi’-

için Berlin’e gönderilmeye baþlandý. Gül-
hane Askerî Rüþdiye Mektebi binasý 150
yataklý bir hastahane durumuna getirilip
1898’de Gülhane Tatbikat Mektebi ve Se-
rîriyat Hastahanesi adýyla açýldýktan son-
ra stajlar burada yapýldý. II. Meþrutiyet’in
ilânýnýn ardýndan bu uygulama hastahane-
yi ayrý bir týp okuluna dönüþtürdü. Askerî
hekimlik derslerinin programa alýndýðý bu
okul 1941 yýlýnda Ankara’ya taþýndý ve gü-
nümüze kadar Gülhane Askerî Týp Aka-
demisi olarak faaliyetini yürüttü. Askerî
Týbbiye’nin bulunduðu Demirkapý Kýþla-
sý’nýn yetersiz kalmasý üzerine 1895’te II.
Abdülhamid’in iradesiyle Kadýköy Haydar-
paþa’da Askerî Týbbiye için Haydarpaþa
Asker Hastahanesi yanýndaki geniþ arazi-
ye yeni bir binanýn yapýlmasý kararlaþtýrýldý
ve okul buraya nakledildi (1903). Bu bina-
nýn karþýsýna inþa edilen beþ pavyon oku-
lun eðitim hastahanesi þeklinde kullanýldý.
Bu hastahane günümüzde Haydarpaþa
Numune Hastahanesi adýyla faaliyet gös-
termektedir. 31 Aðustos 1903 tarihinde
Þam Mekteb-i Týbbiyye-i Mülkiyyesi üçün-
cü týp mektebi olarak açýldý. Suriye vilâye-
tinin merkezi olan Þam’da kurulan Mek-
teb-i Týbbiyye, Ýstanbul dýþýnda kurulan ilk
ve tek týp okuludur. Meþrutiyet’in ilânýn-
dan sonra Ýstanbul’da askerî ve mülkî iki
týp okulunun durumu yeniden deðerlen-
dirildi ve Mekteb-i Týbbiyye-i Mülkiyye ile
Þam Mekteb-i Týbbiyye-i Mülkiyyesi, Ma-
arif Nezâreti’ne baðlandý. Yeni kadrosu ve
yeni þekliyle Mekteb-i Týbbiyye-i Mülkiyye
1908’de Ýstanbul Dârülfünunu’nun bir þu-
besi olarak fakülte haline getirildi. 1909’-
da Askerî Týbbiye’nin de baðlanmasýyla iki
okul Dârülfünûn-ý Osmânî Týp Fakültesi adý
altýnda resmen birleþtirildi (bk. MEKTEB-i
TIBBÝYYE).

D) Literatür. Klasik Dönem. Klasik dö-
nemin Osmanlý hekimleri Ýslâm týbbýnýn
Arapça ve Farsça kaynak eserlerinden doð-
rudan ya da Türkçe’ye çevirilerinden ya-
rarlanmanýn yaný sýra telif eserler de mey-
dana getirmiþtir. XV. yüzyýldan itibaren
sayýsý hýzla artan Türkçe týp kitabý müel-
liflerinin çoðu ana kaynaklarýný belirtmiþ,
kendi fikirlerini ileri sürmüþ ve tecrübele-
rini bildirmiþtir. Osmanlý döneminde Dâ-
vûd-i Antâkî, Hacý Paþa ve Muhammed b.
Mahmûd eþ-Þirvânî gibi âlimler tarafýndan
Arapça ve Farsça týp kitaplarý kaleme alýn-
mýþtýr. Erken dönem Türkçe týp kitaplarý
Türkçe týp dilini en üst seviyede yansýt-
masý bakýmýndan büyük deðer taþýr. Os-
manlý dönemine ait bilinen ilk Türkçe týp
kitabý Geredeli Ýshak’ýn 792’de (1390) yaz-
dýðý Edviye-i Müfrede’dir. Bu eserde ba-
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Yirmisekizçelebizâde Mehmed Said Paþa
Ferâidü’l-müfredât adýyla bir ecza lugatý
hazýrlamýþ ve alfabetik sýrayla verdiði Arap-
ça, Farsça, Türkçe, az sayýda Latince, Yu-
nanca, Süryânîce drog isimlerinin Farsça,
Türkçe, Arapça, daha az sayýda Yunan-
ca, Hintçe, Latince, Ýspanyolca, Ýtalyanca,
Süryânîce karþýlýklarýný zikretmiþtir. Faz-
lýzâde Mehmed’in Müfredât-ý Týbb’ýnda
alfabe sýrasýyla Arapça, Farsça, az sayýda
Süryânîce drog adlarýnýn Türkçe, Arapça,
Farsça, az sayýda Frenk, Rum ve Mýsýr dil-
lerinde karþýlýklarý ve droglar hakkýnda ay-
rýntýlý bilgi verilir. Osman b. Abdurrahman,
Ýslâm ve Osmanlý dönemi ecza bilgisinin
baþlýca kaynaðý olan, Antikçað Yunan heki-
mi Dioscorides’i temel alan Pietro Andrea
Matthioli’nin Di Pedacio Dioscoride Ana-
zarbeo della Materia Medicinale adlý
kitabýný Kitâbü’n-Nebât adýyla Türkçe’-
ye çevirmiþtir (1184/1770). Çok geniþ bi-
çimde ele alýnan droglarýn Frenkçe, Arap-
ça ve Türkçe adlarýnýn Latince, Türkçe,
Arapça, Boþnakça, Yunanca ve az sayýda
Nemçe dilinde karþýlýklarý yazýlýr.

Cerrahî kitaplarý arasýnda en önemlisi,
Amasya Dârüþþifâsý’nda on dört yýl hekim-
lik yapan ve birçok öðrenci yetiþtiren Sa-

buncuoðlu Þerefeddin’in Cerrâhiyyetü’l-
Hâniyye adlý eseridir (870/1465). Türkçe
en kapsamlý cerrahî kitabý olan eser, En-
dülüslü hekim Ebü’l-Kasým ez-Zehrâvî’nin
Kitâbü’t-Ta½rîf li-men £aceze £ani’t-teß-
lîf adlý ansiklopedik týp kitabýnýn cerrahî
bölümünün çevirisi olmakla birlikte Sabun-
cuoðlu’nun tecrübelerine ve farklý cerrahî
alet çizimlerine de yer verilmiþtir. Cerrâ-
hiyyetü’l-Hâniyye’de hastanýn durumu-
nu ve ameliyat sýrasýnda cerrahý gösteren
tasvirlerin bulunmasý Ýslâm týp tarihinde
bir ilktir. Diðer cerrahî kitaplarý arasýnda
Ebû Tâhir Ýbrâhim b. Muhammed el-Gaz-
nevî’ye isnat edilen el-ƒulâ½a fî fenni’l-
cirâ¼a isimli eserin Cerrah Mesud tara-
fýndan yapýlan çevirisi, Muhammed b. Mah-
mûd eþ-Þirvânî’nin Timurtaþ Umur Bey’e it-
haf ettiði Cerrahnâme adlý eseri, cerrah
Ýbrâhim b. Abdullah’ýn Çintar adlý Yunan-
ca / Süryânîce cerrahî kitabýný tercüme
ettiði Alâim-i Cerrâhîn’i dikkat çeker.
Alâim-i Cerrâhîn’de ayrýca Þirvânî, Hacý
Paþa, Sabuncuoðlu ve Akþemseddin gibi
Türk hekimlerinin ilâç terkipleri bulunur.
Yaralar, kýrýk çýkýklar, urlar, kanserler, þar-
bon, dolama, fýtýk, apse ve frengi gibi ko-
nularýn ele alýndýðý eser ateþli silâh yarala-
rýndan ve frengiden ilk defa söz eden ki-
tap olarak bilinir. Bursalý Ali Münþî Efen-
di’nin Cerrahnâme’sinde de cerrahî ra-
hatsýzlýklar ve tedavileri anlatýlýr.

Osmanlý döneminin en kapsamlý göz
hastalýklarý ve tedavisi kitabý Muhammed
b. Mahmûd eþ-Þirvânî’nin Mürþid adlý ese-
ridir (841/1438). Sinoplu Mü’min b. Muk-
bil’in Miftâhu’n-nûr ve hazâinü’s-sü-
rûr’unda baþýn yapýsý ve hastalýklarýnýn ya-
ný sýra göz hastalýklarý ve tedavileri ele alý-
nýr. Mü’min b. Mukbil, Zahîre-i Murâdiy-
ye fi’t-týb adlý eserinde (841/1438) çeþit-
li hastalýklarýn yaný sýra göz aðrýlarý, göz
kapaðý ve göz tabakalarý hastalýklarý ve
tedavilerini anlatýr; ayrýca alet çizimleri
verir ve kendi tecrübelerini aktarýr. Gele-
neksel Osmanlý hekimliðinin son temsilci-
si kabul edilen Gevrekzâde Hasan Efendi’-
nin (ö. 1216/1801), Sadaka b. Ýbrâhim’in
göz hastalýklarýna dair el-£Umdetü’l-kü¼-
liyye adlý kitabýnýn Zübdetü’l-kühliyye
fî teþrîhi’l-basariyye adýyla çevirisinde
modern göz anatomisi tasvirlerinin olma-
sý dikkat çekicidir. Doðum ve çocuk has-
talýklarý konusunda ilk Osmanlý eseri olan
Þâbân-ý Þifâî’nin (ö. 1116/1705) Tedbîrü’l-
mevlûd’ü klasik Ýslâm kaynaklarýndaki bil-
giler yanýnda yazarýn kendi tecrübelerini
de ihtiva eder. Gevrekzâde Hasan’ýn Ne-
tîcetü’l-fikriyye fî tedbîri vilâdeti’l-bik-
riyye’si kadýn ve çocuk hastalýklarý hak-

nin Lisânü’l-etýbbâ fî lugati’l-edviye (Fih-
risü’l-ervâm fî lisâni’l-etýbbâ), Derviþ Mus-
tafa Siyâhî’nin Lugat-ý Müþkilât-ý Eczâ,
Hekimbaþý Sakýzlý Îsâ Çelebi’nin droglarýn
Arapça, Farsça, Türkçe, Rumca, Süryânî-
ce, Hintçe ve Frenkçe karþýlýklarýný verdi-
ði Nizâmü’l-edviye adlý eserleri vardýr.
XVIII. yüzyýlda Hayâtîzâde Þâkirdi diye ta-
nýnan Ebülfeyz Mustafa’nýn Risâle-i Fey-
ziyye fî lugåti’l-müfredâti’t-týbbiyye’sin-
de droglar alfabe sýrasýyla Türkçe ve Arap-
ça olarak verilir; bazan da Farsça, Yunan-
ca, Berberîce, Latince, Hintçe gibi diller-
den karþýlýklarý zikredilir. Ebülfeyz Musta-
fa’nýn müfret ve mürekkep devalarý anla-
tan Düstûrü’t-tabîb fî ameli mîzâni’t-
terâkîb adlý eseri ecza ölçülerinin tanýtýl-
masý bakýmýndan ayrýca önemlidir. Mu-
hammed Mü’min Hüseynî Tenkâbünî’nin
Tu¼fetü’l-müßminîn adlý, basit ve mürek-
kep devalarý anlatan Farsça eseri Gevrek-
zâde Ahmed-i Sânî tarafýndan Gunye-
tü’l-muhassýlîn fî tercemeti Tuhfeti’l-
mü’minîn ismiyle Türkçe’ye çevrilmiþtir.
Maddelerin Yunanca, Süryânîce, Arapça,
Farsça, Hintçe, Türkçe karþýlýklarýnýn ve-
rildiði eser mütercimin þerhleri ve tenkit-
leri bakýmýndan deðerlidir. Hekim olmayan

Ýbn Þerîf’in Yâdigâr fi’t-týb adlý eserinin ilk iki sayfasý (Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 1041)
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(ö. 931/1524) kendi tecrübelerine de yer
verdiði, böbrek ve mesâne taþlarýnýn se-
bepleri, belirtileri ve tedavisine dair Risâ-
le-i Hasâtü’l-kilye ve’l-mesâne adlý ese-
ri çok önemlidir. Belirli konularla ilgili bir-
den çok risâle kaleme alan hekimler de var-
dýr. Bunlardan Kâtibzâde Mehmed Refî’-
nin Ýllet-i Sadr ve Rie, Evcâu’l-mefâsýl,
Ýllet-i Mesâne ile Pâdzehr ve Anber ve
Za’fü’l-bâh adlý risâleleri anýlabilir. Gev-
rekzâde Hasan da Risâle-i Nikris’te gut
hastalýðý ve tedavisini, Risâle fî mara-
zi’l-iskorbût’ta C vitamini eksikliðinden
olan iskorbüt hastalýðýný, Risâletü’l-Mû-
sikýyye mine’d-devâi’r-rûhâniyye’de
müzikle tedavi konusunu iþlemiþtir. Seyyid
Mehmed Said Efendi’nin Mîzân-ý Nabz’ýn-
da nabýzla teþhis üzerine klasik bilgiler ve-
rilir. Bazý hekimler bilgilerin kolay akýlda tu-
tulmasý için manzum týp kitaplarý yazmýþ-
týr. Bunlardan Tutmacý lakaplý bir müellifin
Aydýnoðlu Umur Bey adýna kaleme aldýðý
Tabîatnâme adlý risâle koruyucu hekim-
liðe dairdir. Sabuncuoðlu Þerefeddin’in öð-
rencisi Muhyiddin Mehî, Hacý Paþa’nýn na-
zarî ve amelî týp konularýný ihtiva eden
Teshîl’ini Nazmü’t-Teshîl (Müfîd) adýyla
manzum hale getirmiþtir. Meþhur divan
þairi Ahmedî dönemin týbbýna dair Ter-
vîhu’l-ervâh adlý mesneviyi yazmýþ, Ni-
dâî de II. Selim’e sunduðu Dürr-i Man-
zûm’u (Manzûme-i Týb) kaleme almýþtýr.
Derviþ Mustafa Siyâhî Mecmau’t-týb ve
Risâle fi’t-týb adlý manzum eserlerinde
çeþitli konularý anlatýr. Bazý kitaplar doð-
rudan týpla ilgili olmamakla birlikte týbba
dair meseleleri de içerir. Muhammed b.
Mahmûd eþ-Þirvânî Cevhernâme’sinde ba-
zý deðerli taþlarýn týbbî etkilerini tanýtýr.
Tuhfe-i Murâdî’sinde ise taþlarýn yaný sý-

ra afrodizyaklar ve kokular ele alýnýr. Mus-
tafa b. Seydî’nin Cevâhirnâme-i Murâdî’-
sinde taþlar ve güzel kokulardan, Zaîfî Pîr
Mehmed b. Evrenos’un Risâle-i Cevâhir-
nâme’sinde taþlardan söz edilir. Þâbân-ý
Þifâî’nin Þifâiyye fi’t-týb adlý eseri de kýy-
metli taþlar ve panzehirler üzerinedir.

Batýlýlaþma Dönemi. Avrupa dillerini bi-
len Osmanlý tebaasý yahudi, Rum ve Er-
meni tabip ve cerrahlarla Fransa, Hollan-
da, Ýtalya ve Ýspanya gibi Batý ülkelerin-
den gelerek Osmanlý coðrafyasýnda he-
kimlik yapan yabancýlarýn Avrupa týbbýn-
daki buluþlara âþina olduklarý düþünülse
de XIX. yüzyýl öncesinde Osmanlý hekim-
liðine etkilerini gösteren eserlere ulaþýla-
mamýþtýr. XVII. yüzyýldan itibaren yazýlý
metinlerde Avrupa týbbýnýn etkisi görül-
meye baþlar. Þemseddîn-i Itâký’nin Teþ-
rî¼u’l-ebdân adlý anatomi çalýþmasýnda
(1041/1632) Ýslâm dönemine ait anatomi
çizimlerinin yaný sýra Avrupa anatomi ki-
taplarýndan örnekler aktarýlmakta, ayrýca
müellifin kendi katkýlarý yer almaktadýr. Ye-
ni anatomi bilgisinin tam aktarýmý ise Þâ-
nîzâde Atâullah Mehmed Efendi’nin Mir’â-
tü’l-ebdân fî teþrîhi a‘zâi’l-insân adlý
eseriyle gerçekleþmiþtir (Ýstanbul 1235).
XVII ve XVIII. yüzyýllarda Avrupa týbbýnýn
Osmanlý toplumuna ilk yaygýn, fakat olum-
suz etkisi Ýsviçreli Paracelsus (T. B. von
Hohenheim Paracelsus, ö. 1541) týbbýyla
gelmiþtir. Avrupa týbbýný Osmanlý hekimle-
rine aktaran müelliflerden olan Hekimba-
þý Sâlih b. Nasrullah (Ýbn Sellûm el-Halebî),
Ýznikli Ömer b. Sinan, Ömer Þifâî Efendi,
eski týbba baðlý Gevrekzâde Hasan Efen-
di gibi Osmanlý hekimleri Paracelsus týb-
býndan çeviriler, alýntýlar yapmýþ, Avru-

kýnda yazýlan ikinci eserdir. Bahnâme adý
verilen kitap türünde ise cinsel gücü art-
týrýcý afrodizyaklarýn yaný sýra hamile kal-
ma ve gebelikten korunma gibi konular
ele alýnýr. Tîfâþî’den ve Nasîrüddîn-i Tûsî’-
den yararlanarak yazýlan Türkçe bahnâ-
melerden Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Râ-
hatü’n nüfûs fi’l-bâh, Taþköprizâde’nin
Bâhnâme-i Pâdiþâhî, Ebülfeyz Mustafa’-
nýn Tuhfe-i Müteehhilîn’i anýlabilir. Bu-
laþýcý hastalýklarla ilgili olarak Nidâî’nin ve-
ba ve bundan korunma yollarýna dair ri-
sâlesi Rebîu’s-selâme klasik Ýslâm týb-
býna ve yazarýn kendi tecrübelerine daya-
nýr. Osman b. Mûsâ Eskiþehrî el-Mâûn fî
mes’eleti’t-tâûn adlý eserinde (1210/1795)
bulaþýcý hastalýklarla veba hakkýnda bilgi-
ler verir. Gevrekzâde Hasan Efendi, Abdüs-
selâm el-Mühtedî’nin (Ýliya / Ýlyâs b. Ab-
ram) II. Bayezid için kaleme aldýðý Micen-
netü’¹-¹â£ûn ve’l-vebâ’yý Türkçe’ye çe-
virmiþtir (1209/1795). Ýslâm týbbýna baðlý
olan Gevrekzâde Hasan, Ebû Mansûr Ha-
san b. Nûh el-Kumrî’nin Sâmânî Hüküm-
darý II. Mansûr için yazdýðý el-øýnâ ve’l-
münâ adlý dâhilî ve ateþli hastalýklara dair
eserini Dürre mensûriyye fî terceme-
ti’l-Mansûriyye adýyla Türkçe’ye tercü-
me etmiþtir.

Belirli bir konuyu ele alan monografi ni-
teliðindeki eserler arasýnda Ahî Çelebi’nin

TIP

Ahmedî’nin Tervîhu’l-ervâh adlý eserinin ilk sayfasý (Manisa
Ýl Halk Ktp., nr. 1852)

Bursalý

Ali Münþî’nin

Cerrahnâme adlý

eserinin

ilk iki sayfasý
(Süleymaniye Ktp.,

Hâlet Efendi,
nr. 751)



110

TIP

adlý beþ kitaptan oluþan eserinde J. Fre-
nel, D. Sennert, H. Fabricus, Z. Lusitanus,
R. Fonseca, F. Platter, Anton, A. Benivieni,
G. Fracastoro gibi Batýlý yazarlara atýflar-
da bulunur.

Muhtemelen Giritli bir Rum mühtedi-
si olan Hekimbaþý Nûh b. Abdülmennân,
Melchios isimli bir kiþinin Yunanca ese-
rinden oðlu Ömer Efendi’nin baþladýðý çe-
viriyi Tercüme-i Akrâbâzîn-i Melikyu
adýyla tamamlamýþ ve kitaba kendi tec-
rübelerini de eklemiþtir. Ömer Þifâî Efen-
di’nin Minhâcü’þ-þifâî fî týbbi’l-kimyâî
ve Mürþidü’l-muhtâr fî ilmi’l-esrâr adlý
eserleri, baþta Paracelsus olmak üzere
Avrupalý hekimlerden aktarýlan týbbî kim-
ya bilgilerini içerir. Þifâî’nin el-Cevherü’l-
ferîd fî týbbi’l-cedîd’inde yeni týbba da-
yanan basit ve mürekkep ilâçlar ele alýnýr.
Þifâî’nin talebesi Bursalý Ali Münþî Efen-
di’nin alfabe sýrasýyla ilâç terkiplerini kay-
dettiði ve þifalý maden sularýndan söz etti-
ði Bidâatü’l-mübtedî, zehirlere karþý ted-
birleri anlattýðý Risâle-i Pâdzehir adlý eser-
lerinin yaný sýra Adrian von Mynsicht’den
çevirdiði Tercüme-i Akrâbâzîn isimli ki-
taplarý yeni týbbýn ürünleridir. Ali Münþî
Efendi monografi tarzýnda ele aldýðý týbbî
bitkilerle ilgili risâleleriyle de tanýnýr. Ab-
bas Vesim Efendi’nin Düstûru Vesîm fî
týbbi’l-cedîd ve’l-kadîm adlý hacimli ese-

ri teorik ve uygulamalý bilgilere yer veri-
len, Ýslâm ve Avrupa týbbýnýn konu edildi-
ði, kendi tecrübelerini de kaydettiði, eski
týptan yeni týbba geçiþi yansýtan çok önem-
li bir çalýþmadýr. Abbas Vesim’in Macar Ge-
orgios’tan çevirdiði Vesîletü’l-metâlib fî
ilmi’t-terâkib birleþik ilâçlara dairdir. He-
kimbaþý Abdülaziz Efendi, Herman Boer-
haave’nin Aphorismi de Cognoscendis
et Curandis Morbis in Usum Doctrinae
Domesticae Digesti adlý kitabýný Kýtaâtü
nekåve fî tercemeti kelimâti Boerhâ-
ve baþlýðýyla Türkçe’ye çevirmiþtir (1709).
Bu çeviri Latince birçok týp teriminin ak-
tarýlmasý bakýmýndan deðerlidir. Avrupa
týbbýnýn öðretildiði Týbhâne-i Âmire ve
Cerrahhâne-i Âmire’nin kurulmasýný sað-
layan Hekimbaþý Behcet Mustafa Efendi
yaptýðý tercümelerle Batý týbbýndaki geliþ-
meleri Osmanlý týbbýna aktarmýþtýr. Me-
selâ Antonio Caldani’nin fizyolojiye dair ki-
tabýný Vezâif-i A‘zâ, Jenner’in çiçek aþý-
sýyla ilgili eserini Risâle-i Telk¢h-i Baka-
rî, Johannes von Plench’in frengiye ait ki-
tabýný Makåle fî emrâzi’l-firengiyye is-
miyle tercüme etmiþtir.

Ýlk basýlan Türkçe týp kitabý Mustafa Re-
þid Efendi ve Behcet Mustafa Efendi’nin
birlikte hazýrladýðý Tertîb-i Eczâ’dýr (Ýstan-
bul 1232). Batý týbbýný aktaran en önemli
kitap ise modern týbbýn öncüsü Þânîzâde
Mehmed Atâullah Efendi’nin Hamse-i Þâ-
nîzâde’sidir. Eser, Osmanlý döneminin ilk
modern anatomi çalýþmasý Mir’âtü’l-eb-
dân fî teþrîh-i a‘zâi’l-insân, ilk modern
fizyoloji kitabý Usûlü’t-tabîa, iç hastalýk-
larýna dair Mi‘yârü’l-etýbbâ (üç eser bir-
likte, Ýstanbul 1235), Kånûnü’l-cerrâhîn
(Bulak 1244) ve farmakolojiyle ilgili basý-
lamayan Mîzânü’l-edviye olmak üzere
beþ kitaptan meydana gelir. Behcet Mus-
tafa’nýn Almanca ve Arapça’ya da çevri-
len Kolera Risâlesi (Ýstanbul 1247), Kars-
lýzâde Cemâleddin Mehmed’in sünnetle
ilgili Me’debetü’l-hýtân’ý (Ýstanbul 1252),
Reîsületýbbâ Ýsmâil Paþa’nýn Kolera Risâ-
lesi (Ýstanbul 1263) bunlarý izler. Osman
Sâib Efendi’nin August François Chomel’in
Elements de pathologie générale adlý
kitabýndan Ahkâmü’l-emrâz adýyla (Ýs-
tanbul 1252) yaptýðý muhtasar çeviri ste-
toskop, oskültasyon ve perküsyondan söz
eden ilk eserdir. Ýlk doktora tezi olan Reîsü-
letýbbâ Hayrullah Efendi’nin Makålât-ý Týb-
biyye’sinde (Ýstanbul 1259) Karl Ambras
Bernard’ýn diseksiyonlarý aktarýlarak ilk
otopsi protokolleri verilir. Zeki Ali Bey’in
Havâss-ý Biberiyye’si (Ýstanbul 1269),
Mustafa Hâmi Paþa’nýn Panzehirnâme
(Ýstanbul 1271) ve Menâfiu’l-hüccâc’ý

pa’dan aktarýlan bu yeni týp “týbb-ý cedîd”
(týbb-ý cedîd-i kimyevî) adýyla tanýnmýþtýr.
Ýnorganik ilâçlar ve özellikle minerallerle
tedaviye önem veren, týbbî kimya ile uð-
raþan ve “hükemâ-i kimyâiyyûn” diye aný-
lan hekimlerin öncüsü olan Paracelsus’un
Osmanlý týbbýna etkisi XIX. yüzyýlýn baþla-
rýna kadar sürmüþtür. øåyetü’l-beyân fî
tedbîri bedeni’l-insân adlý eserinde Sa-
lernolu Nicolaus Myrepsos’dan yararlanan
Sâlih b. Nasrullah, inorganik birleþikleri kul-
lanarak kimyasal tedaviye öncülük eden
Paracelsus’un görüþlerine geniþ yer verdi-
ði e¹-ªýbbü’l-cedîd el-kimyâßî’yi yazmýþ,
bu eser saray hekimi Hasan tarafýndan
Gåyetü’l-münâ fî tedbîri’l-merdâ adýy-
la Türkçe’ye çevrilmiþtir. Sâlih b. Nasrullah,
Senartus’un farmakolojiye dair Latince ki-
tabý ile anýlan eserinin özetini hassa tabip-
lerinden Nikola ile birlikte Tercüme-i Ak-
râbâzîn-i Cedîd adýyla tercümeye baþla-
mýþ, vefatý üzerine bu çalýþma Hayâtîzâ-
de Damadý Süleyman Efendi tarafýndan
tamamlanmýþtýr. Yeni týbbýn aktarýldýðý bu
kitaplarýn bir kýsmýnda ilâç yapýmýnda kul-
lanýlan araç ve gereçlerin çizimleri ve re-
simleri yer almakta, ham eczanýn iþlen-
mesi ve ilâç haline getirilmesiyle ilgili ta-
nýmlar ve bilgiler bulunmaktadýr. Bir ya-
hudi mühtedisi olan Hekimbaþý Hayâtîzâ-
de Mustafa Feyzî Hamse-i Hayâtîzâde
(er-Resâilü’l-müþfiye li’l-emrâzi’l-müþkile)

Sabuncuoðlu Þerefeddin’in Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye adlý eserinin ilk iki sayfasý (Millet Ktp., Ali Emîrî, Týp, nr. 79)
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Ebü’l-Fevâris el-Kâmil Týrâd
b. Muhammed b. Alî
ez-Zeynebî el-Hâþimî

(ö. 491/1098)

Iraklý muhaddis
ve nak¢bü’n-nükabâ.

˜ ™

Þevval 398’de (Haziran 1008) doðdu. Ab-
dullah b. Abbas’ýn oðlu Ali’nin torunu Zey-
neb bint Süleyman’ýn (ö. 218/833 [?]) so-
yundan gelen ailesi Zeynebî nisbesiyle anýl-
mýþtýr. Abbasoðullarý’nýn nakibliðini yapan
aile ilim ve faziletiyle tanýnýr. Dedesi Ali ve
muhaddis olan babasý Muhammed de na-
kiblik yapmýþlardý. Hepsi de âlim olan beþ
erkek kardeþinden dördü doksan yýldan
fazla yaþadýðý için âlî isnad sahibiydi. En
büyükleri Ebû Temmâm Muhammed’dir.
Ebû Mansûr Muhammed, Vezir Îsâ b. Ali’-
nin öðrencisiydi. Ebû Nasr Muhammed
“zâhid, müsnidü Baðdâd ve müsnidü’l-
vakt” olarak anýlýyordu. Kardeþlerinden Ebû

(Ýstanbul 1272) bu dönemde basýlmýþtýr.
Eski týbbýn tamamen terkedilmediði XIX.
yüzyýlýn ikinci yarýsýnda çok az sayýda da
olsa bu alanda kitaplar basýlmýþtýr. Bun-
lardan biri Ýbn Sellûm’un øåyetü’l-itšån
fî tedbîri bedeni’l-insân’ýn Ebülfeyz Mus-
tafa tarafýndan Nüzhetü’l-ebdân fî ter-
cüme-i Gåyeti’l-itkån adýyla yapýlan þerh
ve tercümesidir (Ýstanbul 1303).

Ýlk basýlan týp kitabý Tertîb-i Eczâ’dan
sonra 1856 yýlýna kadar yirmi beþ civarýn-
da eser neþredilmiþtir. Bu tarihte týp öð-
retiminin Türkçeleþtirilmesi için týp kitap-
larýný Türkçe’ye çevirecek bir sýnýfýn týbbi-
yede açýlmasý, 1866’da Cem‘iyyet-i Týbbiy-
ye-i Osmâniyye’nin kurulmasýyla çeviri týp
kitaplarýnýn yayýmlanmasý, 1867’de açýlan
Mekteb-i Týbbiyye-i Mülkiyye’de Türkçe öð-
retim yapýlmasý ve 1870’te Askerî Týbbi-
ye’nin Türkçe týp öðretimine geçmesiyle
basýlý týp kitaplarýnýn sayýsý hýzla artmýþ-
týr. 1844-1928 yýllarý arasýnda sadece Mek-
teb-i Týbbiyye Matbaasý’nda 256 kitap ve
dokuz süreli yayýnýn basýldýðý belirlenmiþ-
tir. Týbbiye kitaplarýnýn çoðu ders kitabý
niteliðinde temel týp bilimleri ve cerrahî
konularýndadýr. XX. yüzyýlýn baþlarýnda bi-
limsel alt yapýnýn oturmasýyla birlikte ya-
yýmlanan telif eser sayýsý da hýzla artmýþ-
týr. Mekteb-i Týbbiyye-i Þâhâne tarafýndan
çýkarýlan ilk Türkçe týp dergisi Vekåyi-i
Týbbiyye (1849) ayný zamanda ilk Türkçe
bilim dergisidir. En uzun ömürlü týp der-
gisi olan Cerîde-i Týbbiyye-i Askeriyye
ile (1871-1921) Sýhhat-nümâ ve Mir’â-
tü’l-ebdân onu takip eden týp dergileri-
dir. Trabzon’da neþredilen Hekim (1910)
Ýstanbul dýþýnda basýlan ilk týp dergisidir.
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