
lar ihmal edilen halkın dini bilgilerle il
gili ihtiyacının giderilmesinde önemli bir 
boşluğu doldurmuştur. 3. Kur'an-ı Ke
rim 'in Türkçe Meal-i Alisi ve Tefsiri 
(l-Vlll , İ stanbul 1963 -1966). Eserde önce 
sOreler ve muhtevaları hakkında kısa bil
gi verildikten sonra ayetterin meali yer 
almakta. ardından her ayetin sade bir 
üs!Opla izah ve tefsiri yapılmaktadır. Tef
sirin daha sonra çeşitli baskı ları yapıl

mıştır. 4. Büyük Tefsir Tarihi (1 -11, An
kara 1955-1961 ). İki kısımdan oluşan ese
r in birinci kısmı (!, 9- 176) usOI-i tefsire. 
ikinci kısmı ise tefsir tarihine ayrılmış
tır. Bu kısımda önce "mümtaz tabaka" 
diye adlandırdığı ashabı ele alan müel
lif, daha sonra. vefat tarihlerine göre on 
dört tabakaya ayırdığı müfessirler hak
kında bilgi vermektedir. ll. cildin sonun
da 663 tefsir kitabıyla bunların müellif
lerini ihtiva eden alfabetik bir liste var
dır. Bunu kırk altı tefsire ait ek bir liste 
takip etmekte, daha sonra da Kur'an-ı 
Kerim'le ilgili çeşitli ilimiere dair 489 ki
tabı ve bunların müelliflerini kapsayan 
bir liste yer almaktadır. Eserin çeşitli 

baskıları yapılmıştır. s. Kur'an-ı Kerim'
den Dersler ve Öğütler (İstanbu l 194 7) 
6. Sure-i Fethin Türkçe Tefsiri İ'tila-yı 
İslam ile İstanbul Tarihçesi (İ stanbu l 
1953, 1972). 7. Hikmet Goncaları. SOO 
hadisin tercüme ve izahını ihtiva etmek
tedir (İstanbul 1963) 8. Muvazzah İlm-i 
Kelam ,,, (İstanbul 1955) Geniş bir girişle 
altı bölüm ve sonuç kısmından oluşan ve 
yeni ilm-i kelam çığırında yazılmış olan 
eserde başlıca itikadf ve kelamf konular 
yanında İslam inançlarına ters düşen ba
zı modern felsefi akımlar da tenkit edil
meye çalışılmıştır. 9. Mülehhas İlm-i 
Tevhid Akaid-i İsWmiye (İstanbul 1962, 
ı 973). 1 o. Yüksek İsWm Ahlakı (istan
bull949, 1964).11. Dini Bilgiler(Ankara 
1959). Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çe
şitli görevler için yapılan imtihanlara gi
recek kimseler için sorulu cevaplı ola
rak hazırlanmış bir eser olup tefsir, ha
dis. kelam. usOI-i fıkıh, vakıf, feraiz ve 
siyer konularını ele almaktadır. Eserin 
daha sonra da birçok baskısı yapılmış

tır. 

Beyanülhak, Sırat- ı Müstakim ve Se
bi'lürreşad mecmualarında çeşitli maka
leleri yayımlanan Ömer Nasuhi Bilmen'in 
ayrıca gençlik yıllarında Farsça olarak 
yazıp Türkçe'ye çevirdiği Nüzhetü'l-er
vah (İ stanbul 1968) adlı bir divançesiyle 
1322'de (1904) yazdığı İki Şükufe-i Ta
aşşıık (bk Ahmet Selim Bilmen, s. 99- 168) 
adlı bir romanı da vardır. 
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BİMARHANE 

(bk. BİMARİSTAN). 

BiMARİSTAN 

(wl:.:.....>~) 

İsli1m dünyasında 
klasik hastahanelerin genel adı. 

_j 

_j 

Birnar (hasta) kelimesinden yer adı 

yapmakta kullanılan -istan ekiyle türe
tilmiş Farsça bir isimdir. Halk arasında 
ve daha çok "tımarhane" anlamında bu 
kelimeden bozulmuş maristan adının 

kullanıldığı, bunun da müslüman İspan
ya'da malastan 1 marastan, Mısır'da mu
rustan, Mağrib'de marstan 1 mestran 
şekline dön üştüğü görülür. İlk islam has
tahanelerinin gelişmesinde büyük rol oy
nayan ve Hz. Peygamber döneminin ün
lü hekimi Haris b. Kelede'nin de tıp tah
sil ettiği İran· daki CündişapOr hasta
hane ve tıp okulunun birnaristan adıyla 
anılmasının, bu .deyimin erken dönem
lerden itibaren Araplar arasında da be
nimsenmesine yol açtı ğı söylenebilir. İ lk 
müslüman Karahanlı hakanı Tamgaç 
Buğra Han ' ın 1 06S'te Semerkant'ta te
sis ettiği hastahanenin Arapça vakfiye
sinden. Orta Asya müslümanlarının bf
maristan yerine darülmerza. Selçuklu
lar'ın ise darülafiye, darüşşifa tabirlerini 
kullandıkları anlaşılmaktadır. Osmanlı

lar darüşşifa ile birlikte daha çok darüs
sıhha, şifahane, birnarhane ve tırnarha

ne kelimelerini kullanmışlar, XIX. yüzyıl
dan itibaren de özellikle Avrupa'daki gi
bi modern sağlık kuruluşlarının tesisiy-

BTMARiSTAN 

le buralara hastahane demeyi tercih et
mişlerdir. Bugünkü Arap dünyasında ise 
müsteşfa kelimesi yaygın bulunmakta
dır. 

İlk Birnaristan Tesisleri ve Doğu İslam 
Dünyası. İl k İslam bfmaristanının Hz. Pey
gamber tarafından, Hendek Gazvesi sı 

rasında yaralanan Sa'd b. Muaz ve diğer 
yaralılar için seyyar savaş hastahanesi 
olarak kurulduğu eski İs lam kaynakla
rında şöyle anlatı lmaktadır: "Hz. Pey
gamber yaralanan Sa'd b. Muaz' ı , kendi 
mescidinde bulunan ve Eslem kabile
sinden Rufeyde ei-Ensariyye adındaki 

kadına ait olan çad ıra yerleştirdi. Rufey
de yaralıları tedavi ederdi; kendisini 
müslümanlardan yaralı ve hasta olanla
rın hizmetine vakfetmişti. Hz. Peygam
ber, Hendek Gazvesi'nde Sa 'd b. Muaz'a 
ok isabet ettiği zaman yanında bulunan
lara, "Sa'd'ı Rufeyde'nin çadırına kaldı
rın ki onu sık sık ziyaret edebileyim" de
mişti (ibn Hi şam, II , 239; Ahmed Isa, s. 9) 

İslamiyet'ten önce dünyada ilk hasta
hanenin, mitolojik Kıptl Mısır Hükümda
rı Manakyus (MenakiyQş b. UşmQn) veya 
ünlü Yunan hekimi Hipokrat tarafından 
evinin yanında İhsinüdOkiyün ( c_ı:S_,..c:......>! , 
Xenodokeion) adı altında açıldığından bah
seden Makrfzf, İslam'da ilk hastahaneyi 
88 (707) yılında Emevi Halifesi Velid b. 
Abdülmelik'in kurduğunu ve buraya he
kimler tayin ederek onlara maaş bağ la

dığını, diğer taraftan cüzzamlı hastala
rın ortalıkta gezinmelerini önlemek için 
bun ların tecrit edilmesini emrettiğini, 

cüzzamlılara ve körlere erzak tayin etti
ğini söyler (el·tfltat, ll , 405) Osmanlı ta
rihçisi Bostanzade Yahya Efendi de Tuh
fetü'l-ahbr'ib (Tarrh-i Saf) adlı eserinde, 
İslam ülkelerinde ilk defa akıl ve beden 
hastalıklarının tedavisine mahsus has
tahaneler yaptıran kişinin Halife Velid 
b. Abdülmelik olduğunu kaynak zikret
meden kaydeder (s 134). İbn Dokmak 
ise Em eviler döneminde Mısır' da Fus
tat ' ın Kanadli sokağındaki EbO Zübeyd'in 
evinin blmaristana çevrildiğini yazmak
tadır (e l-İntişar li-uasitat 'ikdi'l-emşar, rv. 
99) 

Emevfler döneminde kurulmaya baş
lanan blmaristanların ilk parlak devri 
Abbas! halifeleri zamanına rastlar. Bağ
dat'ın kurucusu olan ikinci Abbas! hali
fesi MansOr'un hastalığı sırasında, Sa
sanf!er döneminden beri faal olan Cün
dişapOr hastahane ve tıp okulundan ün
lü hekim Curcls b. BuhtfşO'un 148 (765) 
yılında Bağdat'a çağrılmasından sonra 
bu hastahaneden yetişen hekimlerin is-
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lam tababetinin ve blmaristanların ge
lişmesine önemli katkıları olmuştur. 

Cündişapur tıp okulunun Sasanl Hü
kümdarı ı. Şapur tarafından 260 yılı do
laylarında, yanındaki hastahanenin de 
ll. Şapur tarafından 3SO'de kurulup X. 
yüzyılın sonuna kadar hizmet gördüğü 
bilinmektedir. ı. Hüsrev Enüşirvan zama
nında (532-579), yani Hz. Muhammed'in 
doğduğu yıllarda hayli parlak bir devir 
yaşayan bu hastahane ve tıp okulunun 
gelişmesinde, 489'da Bizans'tan kovu
lan Nesturl hekimlerle Buda zamanın

dan beri ileri bir düzeye ulaşmış bulu
nan Hint tıbbının büyük rolü olmuştur. 
Abbasller döneminde de faal olan Cün
dişapur'daki tıp okulunu ve hastahane
yi Ahmed fsa Bey ilk islam hastahane
lerinin başında zikrederse de (Tarfl].u ' l · 
bfmaristanat fi'l- islam, s. 61-62) yapılan 

son araştırmalarla burada tıp tahsili ya
pabilmek için Nestürl mezhebinde hıris
tiyan olmak şartının arandığı tesbit edil
miş, dolayısıyla bu müessesenin isla
mı sayılamayacağı ortaya konulmuştur 
(Schöffler, s. 42). Ancak buranın islam 
tıbbının gelişmesinde ve ilk islam has
tahanelerinin kuruluşunda büyük bir rol 
oynadığı muhakkaktır. Çünkü Harünür
reşld'in (786-809) yine Buhtlşu' ailesin
den CibraTI b. Buhtlşu' b. Curcls'i Bağ
dat'a çağırarak Kerhaya Kanalı kenarın
da Cündişapur'daki gibi bir hastahane 
kurdurduğu ve başına Cündişapur'dan 
ünlü hekim Ebü Yuhanna Maseveyh'i ge
tirttiği, sonra da onun yerine oğlu Ebu 
Zekeriyya Yuhanna b. Maseveyh'in geç
tiği bilinmektedir (İbn Ebü Usaybia, s. 
242-243, 246 vd.) . Ayrıca Bermekl vezir 
ailesinin de Bağdat'ta kendi adlarıyla 

anılan bir hastahane kurdukları ve Hint 
tababetine rağbet ettiklerinden dolayı 

başına İbn Dehn adlı bir Hintli hekimi 
getirerek ona Sanskritçe tıbbi eserleri 
Arapça'ya tercüme etiirdikleri kaynak
larda belirtilmektedir (İbnü'n-Nedlm, s. 
305). Bağdat'ta ilk bTmaristanı tesis eden 
Harunürreşld 'i n, kendisini tedavi için 
Cündişapur'dan getirttiği Hintli hekim 
Menkeh'e (Mankah) ünlü Hint hekimi Ça
nakya'nın (Şanak) eserini ve yine Hintli
ler'in ünlü Susruta-Samhita'sını tercü
me ettirmesi (İbnü'n-Nedim, s. 305; İbn 

Ebü Usaybia, s. 474-475). o dönemde an
tik Yunan ve Nestüri tıbbının yanı sıra 
Hint tıbbının da İslam tıbbı üzerinde et
kili olduğunu göstermektedir. Harunür
reşid'in kurduğu bu hastahanenin faali
yetini ne zamana kadar sürdürdüğü bi
linmiyorsa da daha sonra Bağdat'ta ve 
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diğer şehirlerde açılan bimatistanlara 
örnek teşkil ettiği muhakkaktır. 

Halife Mütevekkil- Aleilah'ın vezirle
rinden Türk asıllı Feth b. Hakan'ın 861 ·
de Mısır' da Fustat' ın Meafir semtinde 
(Makrizi, ll, 406), vezir Ali b. fsa b. Cer
rah'ın 914 yılında Bağdat'ın Harbiye sem
tinde işletmeye açtıkları blmaristanlar
dan sonra gerek Bağdat'ta gerekse di
ğer yörelerde inşa edilen hastahaneie
rin sayısının arttığı ve X. yüzyılda islam 
hastahaneciliğinin ve tababetinin par
lak bir devir yaşad ığı görülmektedir. Ali 
b. fsa, Bağdat'takilerden başka Mekke 
ve Medine'deki blmaristanların da yöne
timiyle ünlü hekim Ebu Osman Said b. 
Ya'kub ed - Dımaşki'yi görevlendirmişti 

(İbn Ebü Usaybia, s. 316). Daha önce ise 
Halife Mu'tazıd - Billah devrinde (892 -

902) onun gulamı Bedr tarafından Bağ
dat'ta Dicle'nin doğu yakasındaki Mu
harrem semtinde bir birnaristan tesis 
edilmişti (a.g.e., s. 301). BüveyhTier'den 
Mecdüddevle'nin annesi adına Bağdat'ın 
Suku Yahya semtinde kurulan Blmaris
tanü's-Seyyide. ünlü hekim Sinan b. Sa
bit tarafından 1 Muharrem 306'da (14 
Haziran 918) hizmete açılmıştı. Bu blma
ristanın aylık masrafları 600 dinara ulaş
maktaydı (İbnü'l-Kıfti, s. 195; İbn Ebü 

Usaybia, s. 302). Hekim Sinan b. Sabit'in 
tavsiyesi üzerine Halife Muktedir-Billah, 
Bağdat'ın Babüşşam tarafında 918 yı
lında kendi adıyla anılan Blmaristanü'l
Muktediri'yi kurdu ve masrafları için bu
raya ayda 200 dinar tahsis etti (İbnü'l
Kıfti, s. 194-195; İbn Ebü Usaybia, s. 302). 

Muktedir-Billah'ın vezirlerinden İ bnü'l 
Furat Bağdat'ın doğu yakasındaki Der
bülmufaddal semtinde bir birnaristan 
kurmuş, kendisinden sonra vezir olan 
Hakanı, hekim Sabit b. Sinan b. Sabit'i 
92S'te buranın başına getirmişti (İbn Ebu 
Usaybia, s. 304-305). Türk asıllı Emlrü'l
ümera Ebü'l-Hasan Beckem de Vasıt 

şehrinde bir darüzziyafe (aşevi) ile 941'
de Bağdat'ta Dicle'nin batı kenarında 

eskiden Harunürreşld'in sarayının bu
lunduğu küçük tepeye, hekim Sinan b. 
Sabit'in tavsiyesi üzerine kendi adıyla 

anılan bir birnaristan tesis etmişti (İb

nü'l-Kıftl, s. 193; İbn Ebü Usaybia, s. 304; 

Mez, s. 357). 

Taşradaki hastahaneler hakkında faz
la bilgi bulunmamakla birlikte bu devir
de Vasıt, Rakka, Anadolu'nun güneyin
de Meyyafarikin, Harran, Antakya, Nu
saybin, Türkistan'ın Merv, İran'ın Rey, 
Şlraz , İsfahan ve Sicistan'ın Zerenc şe
hirlerinde çeşitli blmaristanların mev-

Bağdat'ta Abbasiler dönemi birnaristan tesisleri ile sağ alt köşede Selçuklular devrinde Doğu. Bağdat'ta birnaristan ve 
medreseleri n konumu (Le Strange'nin planı üzerinde A. Terzioğlu tarafından tesbit edilerek işaretlenmi ştir) 
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cut olduğu bilinmektedir {Terzioğlu, Diss. 

TU, s. 42-52; Ahmed Isa, s. 198, 201 -202, 

204, 266-269) Abbasiler döneminde has
tahanecilik ve halk sağlığı alanındaki 

gelişmenin bir kanıtı da ünlü hekim Si
nan b. Sabit'in tavsiyesi ve vezir Ali b. 
isa'nın emriyle hekimlerin her gün ha
pishanelere gidip hasta muayene etme
leri ve onlar için çeşitli ilaçlar hazırlama
larıdır {İbn Ebü Usaybia, s. 301) . Yine ve
zir Ali b. isa'nın bir fermanı ile Aşağı 
Irak'ta Sevad bölgesi köylerine hekim
lerle birlikte bir seyyar hastahanenin 
gönderildiği ve tabip Sinan b. Sabit'le 
vezir Ali b. isa 'nın yazışmalarından bu 
seyyar bimaristanda müslümanlarla bir
likte gayri müslimlerin de muayene ve 
tedavilerinin yapıldığı öğrenilmekte {İb
nü ' l-Kıhi. s. 193; İbn Ebü Usaybia, s. 301 ), 

böylece o dönemdeki bimaristanları sey
yar ve sabit olarak ikiye ayırmak müm
kün olmaktadır. 

O dönemde her türlü hastalığın teda
vi edildiği tam teşekküllü birer hasta
hane görünümünde olan bimaristanlar
dan başka sadece akıl hastaları ile meş
gul olan tekke niteliğinde hastahane
lerin de bulunduğu, Halife Mütevekkil
Alellah zamanında {847-861) ünlü dilci 
Müberred tarafından Bağdat ile Vasıt 
arasındaki Deyrihizkıl'da kurulmuş böy
le bir müessesenin ziyaret edilmesinden 
anlaşılmaktadır. Deyrihizkıl'daki bu has
tahane hakkında IX ve X. yüzyıl müellif
leri tarafından geniş bilgi verildiğine gö
re {Ya'kübi, s. 32 ı ; Mes'üdi. IV, 89; Yaküt, 
II, 540-54 I) hiç şüphesiz burası, sadece 
delilerin tedavisine tahsis edildiği bel
gelerle ispat edilebilen en eski psikiyat
rik hastahane olma vasfına, Avrupalı

lar'ın bu hususta ileri sürdükleri 1409'
da İspanya'da kurulan Hospital General 
Valencia'dan veya 1404'te altı akıl has
tasının yatırıldığı bilinen Londra· daki 
Bethlehem Hastahanesi'nden daha la
yıktır {Terzioğlu, Diss. TU, s. 42). IX. yüz
yılda bimaristanlarda diğer hastaların 

yanı sıra akıl hastalarının da tedavi edil
diğini gösteren en güzel örnek olarak, 
872 yılında Türk asıllı Ahmed b. Tolun'un 
Mısır'da Fustat'ta kurduğu kendi adıyla 
anılan birnaristanı zikretmek mümkün
dür. Bugün hala ayakta duran İbn To
lun Camii'nin yanında bir çifte hamam
la birlikte yaptırılan İbn Tolun Birnaris
tanı hakkında Makrizi'nin verdiği bilgi
lerden, burada hastaların özel hastaha
ne elbiseleriyle yattıkları, hekimler ta
rafından tedavi edildikleri, ilaç ve ye-

rneklerinin önlerine getirildiği öğrenil

mektedir. İbn Tolun'un. inşası için 60.000 
dinar tahsis ettiği bu bimaristana köle 
ve askerler dışında zengin fakir herkes 
kabul edilirdi. İbn Tolun her cuma has
tahaneye giderek inceleme yapar. he
kim ve hastalarla görüşürdü. Bu ziyaret
lerinden birinde, deli olmadığı halde te
davi altına alındığını iddia eden akıl has
talarından birisi kendisinden Ariş'te ye
tişen bir elma arzu ettiğini söyler. Bu
nun üzerine Ahmed b. Tolun hemen el
manın temin edilmesini emreder. Fakat 
deli elmayı eline alır almaz hükümdarın 
göğsüne fırlatır. Ahmed b. Tolun delinin 
hemen tecrit edilmesini emrederek has
tahaneyi terkeder (el·ljıtat, ll. 405 -406). 

Yine Makrizi'nin verdiği bilgilerden, tıp 
ve psikiyatri tarihinde büyük bir öneme 
sahip olan bu bimaristanın 872 yılında 
kurulmasına rağmen, teknik imkanlar 
bir tarafa bırakılırsa, hasta bakım ve hiz
metleri yönünden bugünkü modern has
tahanelerin vasıflarını taşıdığı anlaşıl

maktadır. Mısır'da İbn Tolun'dan sonra 
devlet kuran İhşidiler'in dördüncü hü
kümdarı KafQr el- İhşidi de 957 yılında 
Fustat'ta Blmaristanü'l-Esfel adıyla anı
lan bir hastahane tesis etmişti {Makrizi, 
II , 406; Ahmed Isa, s. 74) . 

İslam dünyasının X. yüzyılda kurulan 
en ünlü hastahanesi, Bağdat'ın batısında 
Dicle'nin kenarında Büveyhi Emiri Adu
düddevle'nin 981 yılında yaptırdığı Birna
ristan-ı Adudfdir {İbn EbO Usaybia, s. 211 , 

342, 349, 415-416; Ebü'l -Ferec. s. 299). 

Burasının Halife MansOr tarafından inşa 
ettirilen Huld Sarayı'ndan hastahaneye 
çevrildiği de söylenir {İA, ll, ı 99) Birna
ristan-ı Adudi, Dicle nehrinden özel bir 
sistemle suyunu alan konforlu bir klinik 
niteliğindeydi. Bir rivayete göre hasta
hane kurulmadan önce E bO Bekir er- Ra
zi şehrin çeşitli yerlerinde ağaçlara et 
parçaları asarak bir süre bekletmiş ve 
etin en geç çürüdüğü semtte bu hasta
hanenin yapılmasını istemiştir; ayrıca 

Adudüddevle Razi'yi 100'den fazla he
kim arasından bizzat seçmiştir. Ancak 
Razi bimaristanın kuruluşundan elli yıl 

önce ölmüş olduğundan burada çalışma
sına imkan yoktur. İbn EbO Usaybia'nın 
da işaret ettiği gibi {s 4 I 5) bu yanlışlı

ğın sebebi, Birnaristan-ı Adudi ile Razı 
henüz hayatta iken Bağdat'ta kurulan 
Bimaristanü' ı- Mu ' tazıdi' nin yazılışının 

( ı.>..ı...;w.JI - ı.>~l) benzerliği olsa gerek
tir (E/ 2, ı. 1224). İlk kurulduğu zaman has
tahanede, aralarında dahiliyeci, göz he-
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kimi (kehhal), cerrah ve ortopedist (mü
cebbir) gibi uzmanların da bulunduğu yir
mi dört hekim çalışıyordu {İbnü ' l-Kıhi, 

s. 235-236 ; İbn Ebü Usaybia, s. 4 ı 5) 81-
maristanda haftada iki gün ve iki gece 
nöbet tutan hekim Cibrail b. Ubeydullah 
b. BuhtişQ'un aldığı maaş ayda 300 dir
herndi {İbnü' l -Kıhi , s. 148) . Selçuklular za
manında Sultan Tuğrul'un {1 040- 1063) 

emriyle veziri Arnidülmülk el -Kündüri ve
ya Bağdat'ın ileri gelenlerinden Şeyh Ab
dülmelik b. Yusuf tarafından yeniden 
düzenlenen hastahanede hekim sayısı 

yirmi sekize çıkarılmış ve yoğun bir şe
kilde tıp eğitimine de başlanarak bura
sı o dönemin en büyük tıp merkezine 
dönüştürülmüştür {Bündari, s. 32-33; ib
nü'l-Fuvati, s. 64 ; Ahmed Isa, s. 189-190) 

17 Mayıs 1184 tarihinde Bağdat'ı ziya
ret eden İbn Cübeyr, bir saraya benzet
tiği bu hastahanede hekimlerin pazar
tesi ve perşembe günleri hastaları mu
ayene ederek gereken ilaçları tavsiye et
tiklerini belirtmektedir (er·Rihle, s. 201) . 

Moğollar'ın 1258' de Bağdat' ı zaptetme
sine kadar faal olan Birnaristan-ı Adu
dfden bugüne hiçbir iz kalmamıştır. Sel
çuklular döneminden öneeye ait herhan
gi bir İslam hastahanesi günümüze ka
dar harabe halinde dahi ulaşmadığı gi
bi EbQ Bekir er- Razi'nin Ki tab ii şıfô.
ti'I-bimô.ristô.ni'si ve Xl. yüzyılda Meyya
farikin Hastahanesi'nin başhekimi olan 
Zahidü'l- ulema el- Fariki'nin Kitô.bü'I
Bimaristô.nô.t'ı gibi hastahaneler hak
kında yazılmış çeşitli kitaplar da zama
nımıza kadar gelmemiştir {bk. İbnü'l-Kıhi, 
s. 272; İbn Ebü Usaybia, s. 34 I, 4 14-415). 

Kuzeybatı Afrika ve İspanya'da Birnaris
tan Tesisleri. Mağrib ve Endülüs'te ku
rulan bimaristanların hemen hiçbiri es
ki haliyle bugüne kadar ulaşmamıştır. 

Tunus'ta bulunan en eski bimaristan, 
Ağiebi Emiri ı. Ziyadetullah {81 7-838) ta
rafından Kayrevan şehrinin Dimne ma
hallesindeki büyük caminin yakınında te
sis edilmişti. Bu birnaristan hasta koğuş
ları, ziyaretçilerin bekleme odaları ve bir 
küçük meseldie dini derslerin verildiği 

bir dershaneden meydana geliyor ve bu
rada tayin edilmiş hekimlerle Sudanlı 
hasta bakıcı kadınlar hastaların tedavi
leriyle meşgul oluyorlardı {Hasan Abdül
vehhab, s. 907, 916 ; Hamarneh, s. 375) . 

Zerkeşi'ye göre Tunus'ta hasta ve sa
kat müslümanlar için ilk hastahaneyi 
Hafsi sülalesinden Ebü Faris yaptırmış 
ve binanın inşaatı 1420'de tamamlan
mıştı (Tarfl]u'd·deuleteyn, s. 102) 
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Fas'taki ilk büyük birnaristan hakkın
da mevcut yegane bilgi, Merakeş'te Mu
vahhidler Sultanı Ya 'küb el-Mansür ( 1184-

1! 99) tarafından kurulmuş olduğudur. 

Hastahanelerin yapımına büyük önem 
veren bu sultan sarayına İbn Tufeyl, İbn 
Rüşd, İ bn Zühr el-Hafid ve oğlu Abdul
lah b. Hafid gibi devrinin en ünlü hekim
lerini çağırdıktan sonra müslümanlar 
için büyük bir hastahane inşa ettirdi ; bu 
hastahane Abdülvahid el - Merraküşi'nin 

de tarif ettiği gibi muhteşem bir bina 
idi (el-Mu'cib tr teli]Jşi al]bari'l-Magrib, s. 
209) Aynı hükümdarın ülkesinin çeşitli 

yerlerinde akıl hastaları, cüzzamlılar ve 
körler için de hastahaneler yaptırdığı bi
linmektedir. Büyük Merini sultanları Ebü 
Yüsuf Ya'küb, Ebü'l -Hasan el-Merini ve 
Ebü İnan el-Merini bu tesisleri korumuş
lar ve kendileri de ayrıca çeşitli hasta
haneler inşa ettirmişlerdir. 1349-1358 
yılları arasında hükümdarlık yapan Ebü 
İnan ' ın çağdaşı İbn Battüta (ö 1383), bu 
sultanın ülkesinin hemen her şehrinde 
bir hastahane yaptırdığını, buralarda ça
lışan hekimlerin ve kullanılan ilaçların 

masraflarını karşılamak üzere de çok 

Nasriler döneminde Gı rnata'da bimaristan la rı n konumu 
(E. Kühnel'den) 
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Nasri Su lta n ı 

V. Muhammed 'in 
G ı rnata'da 

inşa ettirdiğ i 

bimaristanın 

plan ve kesit i 
(Gailhabaud'dan) 

sayıda vakıf kurduğunu belirtmektedir 
(er-Rif:tle, s. 43, 663). Daha sonra başa ge
çen hükümdarlar bu vakıfların gelirleri
ni kendileri almışlar, böylece hastahane
ler geriteyerek ortadan kalkmışlardır. 

Merakeş'teki meşhur Muvahhid Hasta
hanesi hiçbir iz bırakmadan yok olmuş, 
aynı yerdeSa'di Sultanı Abdullah el-Ga
lib Billah'ın (1557-1574) kurduğu hasta
hane ise faaliyeti durduktan sonra ka
dınlar hapishanesi olarak kullanılmıştır 
(Selavi, V, 39). Leo Africanus, XVI. yüzyı
lın başında Fas şehrindeki bir hastaha
neyi tamamen harap halde gördüğünü, 
burasının mahkümlarla tehlikeli akıl has
taları için tecrit yeri olarak kullanıldığını 
belirtmektedir (Description de L 'Afrique, 
ll, 78). Alevi Sultanı Mevla Abdurrahman 
1247'de (1831-32) Sela'da Seydl b. Aşir 
Türbesi'ne bitişik bir hastahane yaptır
mıştı; fakat yakın zamana kadar faali
yette olan bu hastahanede hastalar iyi
leşme umudunu hekimlerden değil tür
bede yatan ermişten bekliyorlardı. 

Fas'ta cüzzamlılar genellikle şehrin dış 
mahallerinde hare denilen semtlere yer
leştirilirlerdi. Önceleri Fas-Tilimsan (Tiem
sen) yolu üstündeki Babülhavha civarın
da toplanan bu hastalar, xııı. yüzyılın ilk 
yarısında Babüşşerla'nın dışındaki ma
ğaralara götürülmüşlerdir. Müslümanla
rın hakimiyeti altındaki İspanya'da ise 
cüzzamlıları tecrit için şehirlerin dışında 
özel hastahaneler (leprosarium) tesis edil
mişti. Mesela Kurtuba (Cordova) yakın
larında Vadilkebir'in (Guadalquivir) sol ke
narındaki Münyetü Aceb Sarayı'nın ya
kınında böyle bir tesisin kurulduğu bilin
mektedir (U'!vi-Provençal , III, 434) . 

Makkarl'nin belirttiğine göre İslami 
devirde Kurtuba'da elli birnaristan faal 
durumda idi (Neff:tu}trb, ll, 97; Schmidt, 
s. 5). Fakat İspanya'daki bu İslam has
tahaneleri hiçbir iz bırakmadan yok ol
muşlardır. Yalnız Nasri Sultanı V. Mu
hammed'in 1375 yılında Gırnata'da in
şa ettirdiği bir birnaristan İspanyollar 
tarafından darphane olarak kullanılma-

ya devam etmiştir. Bu bina da 1844'te 
ortadan kaldırılmış, ancak Fransız mi
marı Gailhabaud rölövelerini yapmıştır. 

Bu yaptığ ı rölöveden, blmaristanın bir 
iç avlu etrafında sütunlu galerilerle çev
rili iki katlı bir yapı olduğu ve kendisin
den 100 yıl önce 1274'te Tokat'ta Mui
nüddin Süleyman Pervane tarafından 

yaptırılan ve halen Gökmedrese adıyla 
ayakta duran Selçuklu hastahanesine 
(bugün müze) çok benzediği anlaşılmak
tadır (Terzi oğlu, Diss. TU, s. 58-62 ; Gailha
baud, VI, 4!4) . Her ne kadar bugün Ora
nada Müzesi'nde bulunan kitabesinde 
buranın her türlü hastalığın tedavi edil
diği, o güne kadar eşi görülmemiş gü
zellikte bir hastahane olduğu söyleniyor
sa da bu ifade biraz mübalağalı gibidir ; 
çünkü yalnız Endülüs genelinde değil 

Gırnata'da dahi buna benzer pek çok bi
nanın varlığı bilinen bir husustur. İslam 
sanatları tarihçisi E. Kühnel'in eski kay
naklara dayanarak yaptığı Nasıriler dö
nemi G ırnata planında , şehrin surların

daki kapılardan büyük camiye yakın olan 
batıdakine "Babülmaristan" denildiği gö
rülmekte ve bu husus Elhamra Sarayı'nın 
yakınında yer alan V. Muhammed'in yap
tırdığı bu bimaristandan başl<a o civar
da da bir bimaristanın bulunduğunu gös
termektedir (Terzi oğlu, Diss. TU, s. 57, 58). 

Endülüs'te İslami devir sona erdikten 
sonra da müslüman mimarlar İspanyol 
prens ve prensesleri hatta papazları için 
sarayların yanı sıra hastahaneler de yap
mışlardır. Mesela Madrid'de Hospital de 
Latina, ispanyolca vakfiyesinde belirti!-

Hospital de la Latin a 'n ı n cümle k apı s ı- Madrid 
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Sam'daki NOreddin Bimaristanı·nın planı (A . Te,.ıo~ıu'ndanl. Keykavus Darüşşifası'n ı n p l anı ve Dımaşk'ta 1248'de tesis edi
len Kaymeri Bimaristanı'n ı n planı 

diğine göre müslüman mimar Hasan ta
rafından inşa edilmiştir (]uan, s. 24 ı). Bu 
hastahanenin cümle kapısı bugün hala 
ayakta olup o zamanki İslam ve Avrupa 
mimarisinin bir sentezidir. 

Selçuklu Döneminde Bimaristan, Birnar
hane ve Darüşşifa Adı Altında Kurulan Has
tahaneler. Selçuklular'ın 1 OSS'te Doğu is
lam dünyasının hakimi ve koruyucusu 
olarak Çin ve Hindistan'dan Akdeniz'e 
kadar yayılmalarının sadece Türk- İslam 
tarihi için değil Avrupa tarihi için de bir 
dönüm noktası teşkil ettiği, ancak son 
zamanlarda- yapılan araştırmaların ışı

ğında aniaşılmaya başlamıştır. Avrupa'
da Rönesans devrinin doğmasında Türk
ler'in oynadığı rol etraflıca incelendiğin 

de Selçuklular'ın Avrupa kültürünü, özel
likle Avrupa tıbbını, hastahanelerini ve 
üniversite kuruluşlarını ne kadar çok et
kiledikleri daha belirli bir şekilde ortaya 
çıkacaktır. 

Bazı kaynaklarda belirtildiğine göre 
ilk Selçuklu hastahanesi ve tıp medre
sesi Alparslan 'ın (1063-1072) veziri Ni
zamülmülk tarafından Nfşabur'da ku
rulmuştur (Sübki, IV, 314). Ne yazık ki bu 
ilk Selçuklu medrese ve hastahanesi de 
Karahanit Hükümdan Tamgaç Buğra 

Han tarafından Semerkant'ta tesis edi
len hastahane ve BfrOnf'nin {ö. 1061 !?ll 
Kitôbü's-Saydele adlı eserinde zikrettiği 
Gazneliler döneminde Gazne'de bulu
nan hastahane gibi bugün ortadan kalk
mış durumdadır (Terzioğlu , KOr., X/ 1-2, 
s. ı 44 ı Selçuklular'ın 1 OS S 'ten itibaren 
Bağdat, Şfraz, Berdesfr, Kaşan, Ebher, 

Zencan, Gence, Harran ve Mardin'de kur
dukları bfmaristanlar da ortadan kalk
mıştır. 

Bugüne ulaşabilen Selçuklu bfmaris
tanlarından Şam'daki NOreddin Hasta
hanesi (1 154), Kayseri'deki Gevher Nesi
be Darüşşifası ve Gıyaseddin Keyhusrev 
Tıp Medresesi (ı 206), Sivas'taki Keyka
vus Darüşşifası (12 17), Divriği'deki Beh
ram Şah'ın kızı Turan Melik'in hastaha
nesi ( 1228), Tokat'taki Gökmedrese de
nilen Pervane Bey Darüşşifası ( 1275) ile 
Çankırı'da Atabey Perruh (1235) ve Kas
tamonu'daki Ali b. Pervane hastahane
lerinin ( 1272) incelenmesiyle Selçuklu
lar'ın , bunların haç şeklindeki dört ey
vanlı planları ile sonradan Avrupa'da go
tik mimarinin gelişmesinde rol oynayan 
kubbe konstrüksiyon özelliklerinin yanı 
sıra on iki hayvanlı takvimlerinden esin
lenen hayvan figürleriyle ay ve güneş 
motiflerini birlikte ön Asya'ya eski va-

Sivas'taki 
Keykavus 

Darüşşifası. 

darüssifanın 

rekonstrüksiyonu 
(Süheyl 

Ünver 'den) 

ve içinden 
bir detay 
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tanları Türkistan' dan getirdikleri anla
şılmaktadır. Selçuklu bfmaristanları, sa
dece günümüze ulaşan en eski İslam 
hastahaneleri oldukları için değil aynı 

zamanda Avrupa'da İslam kültürünün 
en etkili dönemini teşkil eden Haçlı se
ferleri sırasında faal bulundukları için 
de dünya hastahane tarihi ve hastaha
nelerin genealojisini araştırma açısından 
büyük öneme sahiptirler. 

Selçuklular döneminde genel birnaris
taniardan başka sadece akıl hastalarının 
tedavisiyle uğraşan Bağdat'taki Deyri
hizkıl Tekkesi gibi müesseselerle cüz
zamlıların tecrit edilerek bakıldığı mis
kinler tekkesi veya cüzzamhane denilen 
hastahaneler de kurulmuş ve bunlardan 
Anadolu'da bulunanlar Osmanlılar tara
fından yakın zamanlara kadar işletilmiş
tir. Mesela Afyon dolaylarındaki Karaca
ahmet Tekkesi ile Burdur yakınlarında 
Onacak'taki Melek Dede Türbesi bunlar
dandır. Erzurum civarında şimdiki adı 
Deli Baba olan köyde akıl hastalarının 

tedavisiyle uğraşan Selçuklular'a ait böy
le bir tekkenin >N. yüzyılın başlarında fa
al olduğu, İspanya kralının Timur'a gön
derdiği elçi KlavUo'nun seyahatnamesin
den öğrenilmektedir. Semerkant' a gi
derken buradan geçen KlavUo'nun yaz
dığına göre Deli Baba köyünde akıl has
talarının tedavisiyle meşgul olan derviş
ler yaşıyor ve buraya getirilen hastalar 
onların telkinleriyle ve meşguliyet teda
vileriyle şifa buluyorlardı. Bu tekkenin 
kapısında bir püskül ve bir ay tasviri gö
rülmekteydi (Klavijo, s. 79). Kayseri ve Si
vas'taki Selçuklu şifahanelerinde de ay 
ve güneş tasvirlerinin kazılı olması, Kla
vüo'nun verdiği bu bilgiye büyük bir de
ğer kazandırmaktadır. Selçuklular döne
minde Konya'da cüzzamlıların tecrit edil
diği Sıracalılar Tekkesi denilen bir mü-
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1. Sütunıu avlu 2. Yatan erkek hastalar 
evvanr 3, Yatan kadın hastalar salonu 
4. Iyileşen erkek hasta lar salonu s. lviiesen 
kadın hastalar sa lonu 6. Hasta bakıcıl ar 9. 
Tabut1uk 10. Gasilhane 11 . Vakacak deposu 
12. Bashekim odası13. Cerrahiarın odası 

Cenaze namazının lı:ılındıQı yer
musaila 16. Sütunıu avlu 18. 
Erkek delilerin odalan 20. Kadın ı 
delilerin odaları 22. Su havuzları 
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essese kurulduğu ve Sultan Alaeddin Bf

maristanı'ndan iki hekimin muayenesin
den sonra cüzzamlı olanların buraya alın
dığı. F. Nafiz Uzluk'un Konya şer'iyye si
cilleri üzerinde yaptığı araştırmalardan 
öğrenilmektedir (Terzioğlu, Heilkunst, s. 
1) . Selçuklular döneminde Kayseri, Sivas, 
Kastamonu ve Tokat'ta da buna benzer 
tesislerin bulunduğu Başbakanlık Ar
şivi'ndeki belgelerden an laşılmaktadır 

(a.g.e., s. 2). 

Çeşitli hastalıkların tedavisi için bir
çok hamam ve kaplıcanın da kurulduğu 
Anadolu'daki esas Selçuklu hastahane
lerini eski kaynaklardan elde edilen bil
gilerin ışığında şu dört sınıfa ayırarak 
incelemek mümkündür: 

1. Seyyar Bimaristanlar. Selçuklu Sul
tanı Melikşah'ın ordusunda, tabiplerle 
hastaların ve alet ed evatın 1 00 deve ile 
taşındığı bir seyyar birnaristan vardı (Ün
ver, Selçuklu Tababeti, s. 1 1 ). Kaynakla
ra göre ünlü hekim Ebü'l-Hakem el -Ba
hili el- Endelüsi (ö ı ı 55) , ·ırak Selçuklu 
Sultanı Mahmud 'un (1118-1131) ordu
sundaki kırk deve ile taşınan ve karar
gah yerlerinde kurulan seyyar birnaris
tanda tabipti (İbnü'l-Kıfti, s. 405; İbn Hal
li kan, lll, ı 23- ı 24) Ayrıca Selçuklu Sulta
nı Mahmud'un ordusunda Azizüddin Ebu 
Nasr Ahmed b. Hamid tarafından baş

ka bir seyyar hastahane daha tesis edil
mişti ki bunun hekim ve ağırlıkları da 
200 deve ile taşınıyordu (Bündari, s. 129-

130). Mısır'da Memlük sultanlarının Sel
çuklular'ın bu geleneğini sürdürdükle
ri ve _bir yere giderken seyyar hastaha
nelerini yanlarında götürdükleri bilin
mektedir (Makrizi, II, 200; Ahmed isa, s. 
14-15) 

Z. Kervansaray Bimaristanları. Selçuklu 
İmparatorluğu'nun hemen her yöresin
de, özellikle Anadolu'da kurulmuş olan 
kervansaraylarda, hastalanan yolcular 
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Coste'den) 

için birer birnaristan bulunduğu Kalka
şendi ve İbn Fazlullah el-Ömeri tarafın
dan belirtilmektedir (Şubhu'l -a 'şa, XIV, 
152-157; fVlesa likü'l-ebsar, s. 10- 14). Kay
seri yakınlarındaki Karatay Ham'nın vak
fiyesinde yer alan hasta yolcuların te
davisi için ilaç ve meşrubat tayini hak
kındaki şartlar, bu iki müellifin verdiği 
bilgiyi doğrulamaktadır (bk. Turan, s. 58). 

3. Saray Bimaristanları. Selçuklular dö
neminde saraylarda da bimaristanlar 
kurulmuştu. Mesela Kirman Selçuklula
rı'ndan ı. Turan Şah ' ın (1085-1097) baş

şehri Berdeslr' in dışında bir saray ile 
onun güneyinde bir cami ve hepsi bir
birine bitişik olmak üzere bTmaristan, 
medrese, hankah, hamam ve ribattan 
oluşan bir yapı kompleksini 478 (1085-
86) yılında tesis ettiği bilinmektedir (Be
dayi'u'l -ezman fi ue~ayi'i Kirman, s. ı 9). 

Turan Şah'ın sarayında kurduğu bu has
tahane herhalde saray mensupları ve 
muhafızları için olsa gerektir. Çünkü da
ha sonra I. Muhammed de (1 142-1 156) 

şehir halkının ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere Berdesir'in dışında medrese, ri
bat, mescid ve kendi türbesiyle birlikte 
bir de bTmaristan inşa ettirmişti' (a.g.e., 

s. 27) Selahaddin-i EyyübT. Selçuklu At a
begi Nureddin ZengT'nin kumandanı iken 
Kah i re 'yi zaptettiğinde (1 ı 8 ı) oradaki 
Fatımi sarayının bir bölümünde bir has
tahane kurmuştu (Ahmed isa, s. 76-77). 

Şeref Han da bu hastahanenin bir sa
ray hastahanesi olduğunu belirtmekte
dir (Şerefname, I, 92). Selçuklu saray has
tahaneleri geleneği Osmanlılar'a ve Mo
ğollar döneminde de Çin'e kadar tesir 
etmiştir. 

4. Halkın Sağlığı ve Tıp Eğitimi İçin Ku
rulan Genel Hastahane Niteliğindeki Bima
ristanlar. Selçuklular döneminde ilk med
rese ve ilk bTmaristanı NTşabur'da yap
tıran vezir Nizamülmülk, 1066 yılında 

Bağdat'ta yaptırdığı ünlü Nizarniye Med
resesi'nde bir hastahane kurmuştu (Ha
fız- ı Ebru, vr. 53•). Yine Bağdat'ta Alpars
lan'ın oğlu Melik Tutuş adına kurulan 
BTmaristanü'l-Tutuşi de Tutuşiye Med
resesi ile birlikte Nizarniye Medresesi'nin 
yer aldığı Dicle'nin doğu yakasında bu
lunuyordu (Streck, I, 142; Sarre- Herzfeld, 
II, 161) 

Selçuklular'dan bir süre önce Büvey
hoğulları'ndan Adudüddevle tarafından 
Bağdat'ta kurulan Birnaristan-ı AdudT'
nin Cündişapür okulu gibi ünlü bir tıp 
merkezi olduğu ve Selçuklular zamanın
da Sultan Tuğrul'un emriyle Amidülmülk 
el- KündürT tarafından yeniden düzen
lenmesinden sonra burada tıp eğitimi
nin de yapıldığı ve o dönemin en büyük 
tıp merkezine dönüştüğü kaynaklardan 
öğrenilmektedir (yk bk. ). Hastaların te
davisi yanında burada ayrıca devrin en 
ünlü hocaları tıp öğrencilerine ders ve
riyorlardı (Ahmed isa, s. 188, 193 vd; El
good, A Medical H istory of Persia and the 
Easterr1 Caliphate, s. 161 -238). Cündişa
pur'daki tıp okulunda yetişen Sabür b. 
Sehl'in yazdığı Kitabü'I-Al}rabti?in el
kebir'in, Selçuklular döneminde Birna
ristan - ı AdudT'de ilaçların hazırlanması 

için ana kaynak olarak kullanıldığı ve bu 
hastahanede Selçuklu Sultanı Sencer dev
rinde başhekimlik yapan İ bnü't-TilmTz' in 
de böyle bir akrabazin ile diğer bazı eser
ler yazdığı ve tıp dersleri verdiği bilin
mektedir (geniş bilgi için bk. AKRABAziN). 

Selçuklular döneminde ünlü bir tıp 

akademisi haline dönüşen Birnaristan-ı 
AdudT'de eğitim gören öğrencilerin dok
tora tezi mahiyetinde bir risale hazırla 

dı kları, 1178 yılında Galenos' un hıfzıs-

D ivriğ i Ulucamii ile Turan M elik Darüşşifası'nın plan ve ke

sit i (A. Gabrıe_l'den) 



sıhhası üzerine yazılan ve önsözünde 
baştabip Ebü Said el-Herevi tarafından 
okunup tez olarak kabul edildiği belirti
len Kitabü Ctilfnıls if tedbiri 'ş -şıJ:ıJ:ıa 
adlı bir eserden anlaşılmaktadır (Süley
maniye Ktp ., Ayasofya, nr. 3594) . Bugüne 
ulaşmış en eski tıp doktora tezi olan bu 
çalışma, bu usulün Avrupa · daki tıp fa
kültelerini de etkilediği Selçuklular dö
neminde islam hastahanelerinin tıp eği
timinde ulaştıkları gelişmeyi gösterme
si bakımından önemlidir. 

Bağdat'ta 1223'te Halife Müstansır
Billah tarafından inşa ettirilen MOstan
sıriye Medresesi de diğer ilimterin yanı 
sıra içindeki hastahanede tıp eğitiminin 
yapıldığı bir üniversite mahiyetinde idi. 
Bu medresenin tesisinden sonra Birna
ristan-ı Adudi'nin önemini kaybetmeye 
başladığı ve Nizarniye Medresesi ile bir
likte her ikisinin de Hülagü'nun Bağdat'ı 
zaptı sırasında harabeye döndüğü bilin
mektedir. 

Selçuklular döneminde Şam · da Ata
beg Nüreddin Zengi'nin 1154'te kurdu
ğu kendi adıyla anılan birnaristan çok 
önemli bir tıp merkezi olarak ortaya çık
mıştır. Nüreddin Zengi bu hastahane
yi, Haçlı seferleri sırasında esir aldığı 

bir Frank kralından alınan fidye ile yap
tırmıştı. islam dünyasında Birnaristan-ı 
Azam adıyla büyük bir üne sahip olan 
NOreddin Bimaristanı'nı kuruluşundan 

otuz yıl sonra ziyaret eden ibn Cübeyr, 
burada yapı bakımından birbirine ben
zeyen biri yeni, diğeri eski iki birnaris
tanın bulunduğunu, yeni olanında yani 
NOreddin Bimaristanı'nda hekimlerin her 
gün sabahın erken saatlerinde viziteye 
çıktıklarını ve hastalara verilecek ilaçlar
la yiyecekleri tayin ettiklerini söylemek
tedir (er-Rif:ıle, s. 255-256). ibn Cübeyr'in 
sözünü ettiği eski bimaristan, 11 04'te 
ölen Suriye Selçuklu Hükümdan Dukak 
b. Tutuş'un Şam'ın Babülberid kesimin
de tesis ettiği hastahane olsa gerektir ; 
çünkü tarihçi ibn Asakir de (ö . ı ı 76) ese-

setçuktutar 
döneminde 
1227'de 
Bağdat'ta 

inşa editen 
Müstansıriye 

Medresesi ve 
içindeki 
birnaristan 
(H. Schmid'den) 

rinde Dukak b. Tutuş'un Şam'daki bima
ristanından bahseder (Elisseeff, s. 267) . 

Nüreddin Bimaristanı, Orta Asya Türk 
evleri ve Selçuklu medreseleri gibi bir iç 
avlu etrafında çift eksenli haç şeklinde 
kurulmuş dört eyvanlı bir yapı olup ori
jinal haliyle bugüne kadar ulaşan en es
ki Selçuklu hastahanesidir. Burası aynı 
zamanda. XIII. yüzyılda yetiştirdiği ünlü 
göz hekimi ve tıp tarihçisi ibn EbO Usay
bia'nın Taba~ii.tü '1- eübbô' adlı eserin
de yazdıkları sayesinde tıp eğitiminin na
sıl yapıldığına dair en geniş bilgiye sa
hip olduğumuz kurumdur. 

ibn EbO Usaybia, NOreddin Zengi ta
rafından bu hastahanenin başhekimli
ğine getirilen Ebü'l-Mecd b. Ebü'l-Ha
kem'den bahsederken onun önce yanın
da asistanları olduğu halde koğuşlarda 
hastaları nasıl muayene ettiğini, onlara 
gerekli perhiz ve ilaçları tavsiye ettikten 
sonra girişin karşısındaki büyük eyvan
da öğrencilerine çeşitli hastalık vak'ala
rını , Galenos, Razi, ibn Sina gibi eski üs
tatların eserlerine ve kendi görüşlerine 
göre değerlendirerek nasıl açıkladığını 

BTMARiSTAN 

ve günde üç saat pratiğe dayalı teorik 
dersleri nasıl verdiğini ayrıntılı bir şekil

de anlatır (cUyunü'l-enba', s. 628) . Bura
da hangi sınıflarda hangi derslerin ve 
kitapların okutulduğu belirtilmiyorsa da 
öğrencilere hasta yatağı başında pratik 
tıp eğitiminin verildiği ve buna dayalı 

teorik derslerde de özellikle Hipokrat, 
Galenos, Razi ve ibn Sina'nın eserlerinin 
esas alındığı anlaşılmaktadır. Ayrıca bu 
hastahanede hocalık yapan Dahvar'ın da 
Fahreddin el -Mardini'den ibn Sina· nın 
el-~ii.nun tj'f-pbb'ını okuduğu bilinmek
tedir. Nüreddin Bimaristanı ' nda önce 
göz hekimi, sonra müderris olan Dah
var'ın burada yetiştirdiği öğrencilerden 
ibnü'n-Nefis. el-Kanun fi't-pb'daki ana
tomi bölümü için yazdığı ŞerJ:ıu teşriJ:ıi'l
~ii.nun li'bni Sfnti adlı eserinde ibn Si
na'nın anatemiyle ilgili düşüncelerinin 

tenkidini yaparken Miguel Servedo (ö . 
ı 558) ve Realdo Colombo'dan (ö . 1560'

tan sonra) çok önce akciğer kan dolaşı
mını keşfetmiş ve doğru olarak tanım

lamıştır (Meyerhof, s. 42 ; Ullmann. s. 176-

177). Dahvar'ın öğrencileri ibnü'n-Nefis 
ile ibn EbO Usaybia'nın yine bu hasta
hanede yetiştirdikleri öğrencilerden ib
nü'l-Kuf da ibn Sina'nın el-~ii.nıln'una 
bir şerh yazmış ve William Harvey ile 
Malpigi'den önce kan dolaşımında kılcal 
(kapiıer) sistemin varlığını ileri sürmüş

tür (Ullmann. s. 177). 

NOreddin Birnaristanı örnek alınarak 
1284'te Kahire'de Memlük Sultanı Man
sOr el -Kalavun'un kurduğu Kalavun Bi
maristanı'nda da aynı şekilde teori ve 
pratiğe dayalı tıp eğitimi yapıldığı ve bu-

Gevher Nesi be Darüşş ifa s ı ile Gıya seddin Keyhusrev Tıp Medresesi 'nin rölövesi (M. Akok 'ıanJ ve Gevher Nesi be Darüşş ifa
s ı·nın bugünkü durumu - Kayseri 
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ra nın İbnü'n-Nefis'in bağışladığı kitap
ları da ihtiva eden büyük bir kütüpha
neye sahip olduğu bilinmektedir. Bu bf
maristan Kalavun tarafından, 8000 ki
şinin yaşadığı Kutbiyye adlı bir Fatımf 
sarayı bazı değişiklikler ve ilaveler ya
pılmak suretiyle dört eyvanlı bir hasta
hane şekline sokularak yanında yer alan 
bir tıp medresesi ve kendi türbesiyle bir
likte külliye biçiminde kurulmuştu (Mak
riz!, ll , 406-408; Herz, s. l -43) Fransız 

mimarı Pascal Coste'in 1817-1826 yıl
ları arasında planını yaptığı bu hasta
hane dört eyvanlı olup bunların haçvari 
kesiştikleri merkezi mekanın bir kubbe 
ile kapalı olduğu da Evliya Çelebi'nin ta
rifinden anlaşılmaktadır (Seyahatname, 

Süleymaniye Ktp , Beşir Ağa, nr. 452, X, vr. 
45a; Terzioğlu , Diss. TU, s. 91-97) Kaynak
lara göre. Bfmaristanü'I-Mansürf adıyla 
da tanınan Kalavun Bfmaristanı'nda Sel
çuklu hastahaneterindeki gibi her türlü 
hasta, hatta deliler dahi tedavi edilir ve 
çok sayıdaki hekim tarafından tıp öğ
rencilerine dersler verilirdi. Suranın Os
man1ılar döneminde XVII. yüzyılda bile 
İslam dünyasının en ünlü hastahane ve 
tıp merkezi olarak görev yaptığı bilin
mektedir (Ahmed Isa, s. 44-48) 

Selçuklular döneminde teori ve pratiğe 
dayalı tıp eğitiminin verildiği diğer bir 
önemli müessese de Kayseri'de 1204'te. 
Anadolu Selçuklu Hükümdan Gıyased

din Keyhusrev ile kız kardeşi Gevher Ne
sibe Hatun'un yan yana yaptırdıkları ken
di adlarıyla anılan tıp medresesi hasta
hane kompleksidir (Gabriel, I, 90). Bugü
ne kadar eski halini muhafaza eden bu 
tıp merkezinde, Sultan Veled'in Kayseri 
hakkındaki bir şiirinden ünlü hekim ve 
astronom Kutbüddfn-i Sirazi'nin de bir 
süre çalışmış olabileceği anlaşılmakta

dır (Uzluk, s. 5). Şam'daki Nilreddin Bf
maristanı 1239' da genişletildiğinde Kay
seri'deki bu hastahane ve tıp medrese
sinin örnek alındığı görülmektedir. Ayrı
ca bu dönemde Basra'da da bir tıp med
resesinin tesisi, tıp eğitiminin artık tam 
olarak akademik bir mahiyet aldığını gös
termesi bakımından önemlidir. Tahsilini 
Bağdat Nizarniye Medresesi'nde yapan 
ve Galenos'un osteolojiye ait yanlışlarını 
bulan ünlü hekim Abdüllatff el - Bağda

df'nin (ö 1231 ), Erzincan 'da Mengücü
koğulları'ndan Alaeddin Davud b. Beh
ram'ın yanında çalışırken hükümdarın 

kızı Turan Melik'in Divriği'de yaptırdığı 
kendi adıyla anılan ve bugüri hala ayak
ta duran şifahanenin inşasında hekim 
sıfatıyla fikir beyan etmiş olması, Sel-
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çuklu döneminde hastahanelere verilen 
önemin bir işaretidir. 

Selçuklular'ın son döneminde Amas
ya' da kurulan hastahanede (ı 309) tıp 

eğitiminin İlhanlılar'dan sonra Osmanlı
lar'da da devam ettiğini gösteren güzel 
bir örnek, bu hastahanede on dört yıl 
hekim ve hoca olarak çalışan Türk alimi 
Sabuncuoğlu Şerefeddin'in 1465 yılında 
Ebü'l - Kasım ez-Zehravf'nin meşhur Ki
tdbü't- Tasrif'ine ve kendi tecrübelerine 
dayanarak hasta ve hekim resimleriyle 
ameliyatların gösterildiği Cerrdhiyye-i 
İlhdniyye adıyla Türkçe bir eser yaz
ması ve bu hastahanede öğrencisi olan 
Muhyiddin Efendi'nin daha sonra Osman
lı sarayında hekimbaşı, diğer bir öğren

cisi ve Mir, dtü's-sıhha adlı eserin mü
ellifi Gıyas b. Muhammed İsfahanf'nin 
de vatanı İran'a döndüğünde Safevi şa
hının saray hekimi olmasıdır (Terzioğlu , 

TT, s. 28-32; Elgood, Safauid Medical Prac· 
tice, s. X-XII) 

Selçuklu hastahanelerinde İbn Sina, 
Razi, Galenos ve Hipokrat'ın eserierinin 
yanı sıra İ smail b. Hasan el-Cürcanf'nin 
?.al]ire-i Ijdrizmşdhf adlı akrabazininin 
de ders kitabı olarak okutulduğu tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. Sult an Sencer 
dönemi (ı 117 -11 57) hekim ve astronom
larından Türk ası llı Nizarni-i Arüzf'nin 
Çehdr Malf.ö.:Ie adlı eserinin dördüncü 
makalesinde ve yine Selçuklular döne
minde 1082'de yazılan Kö.busndme ad
lı Farsça eserde tıp öğrencilerine hangi 
sınıfta, hangi eserlerin okutulduğuna 

dair ayrıntılı bilgilere rastlanmaktadır. 

Bunlarda ve diğer kaynaklarda verilen 
bilgiler, Ortaçağ'da Salerno, Montpellier 
ve Paris gibi Avrupa 'nın önemli şehirle

rindeki tıp fakültelerinde okutulan ki
tapların listesiyle (b k Sch ipperges, s. ı 05-
l 09) karşılaştırıldığında Selçuklular dö
nemindeki hastahaneterin Avrupa'da yal
nız tıbbı ve hastahane mimarisini değil 
tıp eğitimini de etkilemiş olduğu görülür. 

Ortaçağ'da Selçuklu Hastahanelerinde 
ve Avrupa Tıp Mekteplerinde Okutulan Ki
taplar. Selçuklular Dönemi (Xl ·XIV. yüzyıl· 

lar). 1. yıl. Huneyn b. İshak, el-Mesd ,il 
fi't - tıb, Medhal fi't- tıb; Hipokrat. Afo
ri;~alar (Fus"aw B~kr~t). Md,ü'ş-şacir; 
Nfşabürlu Nflf'nin bu üç eser hakkında 
yazdığı şerh. 2. yıl. Razi, Kitdbü't- Tıbbi'l
Mansurf; Galenos. Summeria Alexan
drinorum (Galen' in on altı makalesi), Teşc 

rfh-i Büzürk; Sabit b. Kurre, ?.a{1ire; 
Ebü Bekir Ecvfnf, Hiddye; Ahmed Ferec, 
Kifdye (yahut Ehliye); Seyyid İsmail b. 
Hasan el- Cürcanf, ?.al]ire -i Ijdrizmşd-

hi; Sehlf Mesihi, Sad Bdb. 3. ve daha ile
riki yıllar. Razi, Kitdbü'l-Hdvf; Ali b. Ab
bas al-Mecüsf, el-Kitdbü'l-Melekf; İ bn 
Sina, el-Kanun ti't-tıb. 

Salerno, Montpellier, Paris (XII· XVI. yüz· 
yıllar). 1. yıl. Huneyn b. İshak (Johannitus), 
lsagoge in artem parvam Galeni; Hi
pokrat, Aphorismen, Prognostikon, De 
regimine acutorum. 2. yıl. Razi (Rha
zes), Liber de medicina admansorem; 
Galenos, Summeria Alexandrinorum; 
De malicia complexionis, De ingenio 
complexionis, De ingenio sanitatis, De 
simplici medicina, De morbo et acci
denti, De crisi et critis diebus. 3. ve da
ha ileriki yıllar. Razi, Liber Continens; 
Ali b. Abbas ei-Mecüsf (Haly Abbas), Li
ber regius; İbnü'I-Cezzar. Viaticum; İbn 
Sina (Avicenna), Canon medicinae (XVII. 
yüzyılda Vallodolid'de Özel Avicenna Kür
süsü kurulmuştur) Selçuklular dönemin
de Bağdat'a kadar gelerek orada topla
dığı Razi ve Ali b. Abbas el-Mecüsf gibi 
ünlü İslam hekimlerinin eserlerini Sa
lerno'da Latince'ye tercüme eden Cons
tantin Africanus vasıtasıyla bu eserlerin 
Salerno ve diğer Avrupa tıp fakültelerin
de ders kitabı olarak okutulması, Selçuk
lular döneminde kurulan hastahaneler
de tıp eğitimi alanında erişilen ilmi se
viyenin Avrupa 'yı etkilediğini gösterme
si bakımından önemlidir. 

Selçuklu döneminde 1072'de hekim
lik ah lakı üzerine Kitdbü't- Teşvfki't-tıb
bf adlı bir kitap yazan Said b. Hasan ei
Mütetabbib, on iki bab ve bir hatimeden 
oluşan eserinde hekim - hasta ilişkilerini 
anlatırken hekim adaylarının hastahane
deki eğitimleri sırasında nasıl davran
maları gerektiği hususuna ayrı bir bö
lüm ayırmıştır. XII. yüzyıl alimlerinden 
Abdurrahman b. Nasr eş-Şeyzerf'nin his
be* teşkilatma dair yazdığı Nihdyetü'r 
rütbe if talebi'l -hişbe adlı eserçle. he
kimlerin mesleklerini icra edebilmeleri 
için muhtesibin huzurunda refsületibba 
tarafından imtihan edilmeleri ve daha 
sonra "Hipokrat and ı " içmeleri gerekti
ğinden söz edilmesi ve yemin metninin 
verilmesi çok önemlidir. Hipokrat andı
nın Arapça'ya iyi bir tercümesi olan me
tindeki değişiklik, Yunan sağlık tanrıları 
yerine Allah'a yemin edilmesinden iba
rettir. Selçuklular'daki bu kontrol siste
minin Katalik İspanya'da ve ll. Friedrich 
zamanında (1 197- 1250) Sicilya'da aynen 
uygulandığı bilinmektedir. İslam kültürü
ne olan hayranlığı ile ünlü ll. Friedrich'in 
1231 ·de çıkardığı Melfi yasasının taba
beti ilgilendiren kısmında (Constitutiones 
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medicinales), hekimlik yapacak kişilere Sa
lema Tıp Okulu'nun hocaları tarafından 
imtihana tabi tutulmaları ve kazandık

ları takdirde yemin etmeleri mükellefi
yetinin getirilmiş olması, Hipokrat andı

nın Avrupa'ya Bizans'tan değil isıarn 
dünyasından geçtiğini göstermesi açı

sından önem taşımaktadı r. 

Selçuklu Bimaristanlarının Mimari Ka-
rakterinin Menşei, Avrupa ve Doğu Asya'
daki Hastahane Yapılarında Görülen Sel
çuklu Tesirleri. Günümüze orüinal halle
riyle ulaşan Şam' daki Nüreddin ve 1248'
de inşa edilen Kaymeri hastahaneleriyle 
Kayseri· deki Gevher Nesi be Darüşşifası 
ve yanındaki Gıyaseddin Keyhusrev Tıp 
Medresesi'nde göze çarpan ortak mima
ri karakter, bir iç avlu etrafında grup
lanmış çift eksenli tertip ile dört eyvanlı 
oluşlarıdır. 

İlk Selçuklu medrese ve hastahanesi-
nin Alparslan zamanında Nişabur'da ku
ruldugu göz önünde tutulduğunda Sel
çuklu hastahane ve medrese yapılarının 
menşeinin aynı kaynaktan ve aynı kül
tür bölgesinden geldiği sonucu ortaya 
çıkmaktadır. A. Gadard dört eyvanlı med
rese, cami ve kervansarayların menşeini 

Horasan'da Samiyan'da bulunan, Xl. yüz
yılda yapılmış Terken Hatun'un sarayı 

olduğu anlaşılan dört eyvanlı ev tipinde 
arar (Al, XV-XVI, 1-9). Ayrıca Orta Asya'
da yapılan kazılarda haç şeklinde ve or
tadaki avlusu kubbe ile örtülü ev tiple
rine rastlanması, merkezi kubbeli dört 
eyvanlı medrese ve hastahane tipinin 
menşeinin bu evlerde aranması gerek
tiğ ini gösterir (Pugaçenkova, s. 142- ı 58). 

Karahanlılar'ın İslamiyet'i kabul eden ilk 
hakanlarından Tamgaç Buğra Han'ın Se
merkant'ta 1065-1066 yıllarında kurdu
ğu hastahane ile medresenin vaktiyesi
nin 1967'de, medresenin ise Nemzova 
tarafından 1969-1972 yılları arasında ka
zılarla ortaya çıkarılarak ilmi raporunun 
197 4'te yayımlanması ile Selçuklular'ın 
Nişabur, Hargird ve Bağdat'ta ilk med
reseleri tesis ettikleri dönemde Semer
kant'ta da Tamgaç Buğra 'nın medrese 
kurduğu, hatta bu vakfiyeye göre Semer
kant'ta daha önce tesis edilen Kadi Ha
san b. Ali'nin medresesinin mevcut ol
duğu kesinlik kazanmıştır. Tamgaç Buğ
ra Han'ın hastahanesi de vaktiyesinden 
anlaşıldığı üzere onun vakfettiği bir ev
de kurulduğuna göre herhalde Nemzo
va'nın kazılarıyla ortaya çıkan ve hasta
hane ile aynı zamanda (ı 066) vakfedilen 
Tamgaç Buğra Han· ın medresesi gibi 
tipik dört eyvanlı bir Orta Asya evi ka
rakterindeydi. 

1154'te Şam'da Nüreddin Zengi'nin 
kurduğu ve bugün hala ayakta duran 
Nüreddin Hastahanesi gibi bu tip dört 
eyvanlı yapıların menşeini, milartan ön
ce 150 yıllarında Mezopotamya'da Asur'
da tesis edilen Partlıla r dönemine ait 
sarayda aramak yerine yine Orta Asya 
ev ve saray yapılarında aramanın daha 
doğru olacağını, son yıllarda Orta Asya'
da yapılan arkeolajik araştırmalar so
nunda bulunan milartan önce V- IV. yüz
yıllara ait Kala l ı - Gir Sarayı'nın böyle dört 

BlMARiSTAN 

eyvanlı oluşu ispat etmektedir. Bir iç av
lu etrafında çift eksenli dört eyvanlı bu 
yapı tipi, Tamgaç Buğra Han'ın medrese
sinde ve büyük bir ihtimalle hastahane
sinde olduğu gibi, Xl. yüzyılda Merv'de
ki Selçuklu sarayında ve Samiyan'daki 
Terken Hatun'un sarayı olan ev ile di
ğer Selçuklu medrese, kervansaray, ca
mi ve hastahanelerinde görülmektedir. 
Bu Orta Asya evlerine has dört eyvan
lı yapı tipinin VII ve VIII. yüzyıllarda ya
pıldığı tahmin edilen Açina Tepe'deki 
Budist manastırında (vihara) görülmesi, 
medreselerin Xl. yüzyılda teşekkülünde 
viharaların tesirini gösterir: ancak bun
ların her ikisinde de görülen dört eyvan
lı yapı tipinin menşeini Orta Asya ev ti
pinden aldıklarını göz önünde tutmak 
gerekir. 

Diğer taraftan çift eksenli dört eyvan
lı ve bu eyvanların kesiştiği merkezi me
kanı bir kubbe ile kapalı medrese ve 
hastahane yapılarının menşeini de yine 
Orta Asya'da aramak gerekir. Zira mi
lattan önce V ve IV. yüzyıllarda inşa edi
len Orta Asya'daki Babiş Mulla ll Anıt
mezarı, merkezi mekanı kubbe ile örtü
lü dört eyvanlı yapılardan Creswell'in re
konstrüksiyonunu yaptığı EbG Müslim-i 
Horasani'nin Merv'deki darülimaresi, Ab
basiler'in Bağdat'taki ei-Kubbetü'I -Had
ra'sı ve yine Orta Asya'da Tirmiz'deki Vlll 
ve IX. yüzyıllara ait abidevi şekliyle Kırk
kız Sarayı'nın olduğu kadar Divriği'de 

1229'da inşa edilen Turan Melik Darüş
şifası ile bilhassa 1283'te Kahire'de ya
pılan merkezi kubbe ile örtülü dört ey
vanlı Kalavun Hastahanesi'nin ve 1457'
de Milana'da inşasına başlanan Dspe
dale Maggiore Hastahanesi' nin, hatta 
Bramante'nin ideal planına göre inşa 

edilen St. Peter Kilisesi gibi Rönesans'ın 
mimari şaheserlerinin bile menşeini teş
kil edecek karakterdedir. Bu sebeple Sel
çuklu devri hastahanelerinden Şam'da
ki Nüreddin Hastahanesi ve Memlük 
Sultanı Kalavun'un Kahire'de kurduğu 
hastahanenin Orta Asya evleri gibi dört 
eyvanlı haçvari planlarıyla İtalya, ispan-

samivan'da xı. yüzyıldan kalma bir evin, Hargird'de ve Rev'deki Selçuklu Medreseleri'nin p l an l arı (A. Goda<d'd'"J ile sam·- ya ve dolayısıyla diğer Avrupa ülkelerin-
daki Nüreddin Zengi Bimaristanı'n ı n planı (E. Herde ı d'den) deki planları haç şeklinde olan Rönesans 

ıl)'":: 

~ c{~~c 
O \0 20m 

hastahanelerini etkiledikleri muhakkak-
tır {Terz i oğ lu , Acta Cangressus lnterna· 
tionalis, ll , 873-879). 

Selçuklu hastahanelerinin Avrupa'da 
Rönesans hastahanelerine tesirleri sa
dece dört eyvanlı plan bakımından de
ğil çok belirgin bir şekilde konstrüksi
yon ve iç süslemeler bakımından da ol
muştur. Mesela ispanya-Fransa sınırın
da bulunan Hospital Saint-Biaise'in kub-
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Turan Melik Darüssifası ' na benzeyen Hospital de Saint 
Blaise' in plan ve kubbe konstrüksiyonu 

be konstrüksiyonu Turan Melik Darüş

şifası'ndakinin bir kopyası gibidir. Nured
din Bimaristanı'nda bulunan Nilreddin 
Zengi'nin arması zambak motifi. Kala
vun Bimaristanı'nda Sultan Kalavun'un 
arması olarak yer aldığı gibi Haçlı şöval
yelerinin 1440-1489 yılları arasında Ro
dos'ta inşa ertirdikleri iki katlı hastaha
nenin üst katındaki hasta koğuşunda da 
süsleme motifi olarak kullanılmıştır; da
ha sonra bu Selçuklu arınasının Fransa 
krallarına geçtiği görülmektedir. Ayrıca 
Rodos şövalyeleri hastahanesinin planı
nın Tokat'taki iki katlı Selçuklu şifaha
nesine (Gökmedrese) benzemesi, Selçuk
lu hastahanelerinin kültür ve hastaha
ne tarihi bakımından önemini gösterir 
(Terzioğlu. Fifth International Congress of 
Turkish Art, s. 828-829). 

Selçuklu hastahanelerinin tesirleri yal
nız Avrupa'ya münhasır kalmamış, Ya
kındoğu'nun hemen tamamından Uzak
doğu'ya kadar yayılmıştır. Bunda ithan
lılar döneminden itibaren Selçuklu has
tahanelerini örnek alarak Amasya, Sivas, 
Tebriz, Hemedan, Sultaniye, Şiraz ve Bağ
dat gibi birçok şehirde çeşitli hastaha
neler kuran Moğollar'ın büyük rolü ol
duğu muhakkaktır. ilhanlılar'dan Olcay
tu Han'ın veziri hekim ve tarihçi Reşi-
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düddin Fazlullah Tebriz'de hastahanele
ri, eczahaneleri, bahçeleriyle Rab' -i Re
şidi adıyla anılan bir üniversite şehri kur
muştu. Burada Bizans dahil dünyanın 
her yerinden gelen öğrenciler için yurt
lar mevcuttu. 131 O yılında inşa edilen bu 
yerleşme merkezi bugünkü modern üni
versite kampüslerinin bir öncüsü gibidir. 
Bu kuruluşta Selçuklular döneminde te
sis edilen Nizamiye, Tutuşiye; Müstansı
riye medrese ve hastahaneleriyle Doğu 
Bağdat'ın örnek alındığı anlaşılmaktadır 
(Terzioğlu. Zeitschrift {ür Geschichte der 
arabisch · islamisehen Wissenscha{ten, s. 
199). 

Timur'un bir ilim ve kültür merkezi 
haline getirdiği Semerkant'ta bir saray 
ve bir hastahane inşa ettirdiği bilinmek
tedir. Bu hastahane (Elgood, A Medical 
History o{ Persia and the Eastern Calip· 
hate, s. 173), Karahanit Hükümdan Tam
gaç Buğra Han'ın Xl. yüzyılda kurduğu 
hastahaneden sonra Semerkant'taki ikin
ci büyük sağlık tesisi olsa gerektir. Ti
mur'un oğlu Şahruh Mirza'nın da Herat'
ta bir hastahane yaptırdığı bilinmekte
dir. Herafta yine Timur soyundan ge
len Sultan Hüseyin Baykara döneminde 
de ünlü Türk şairi ve devlet adamı Ali 
Şir Nevai, incil Kanalı üzerinde kurduğu, 
içinde kendi sarayı ile havuzlu bahçele
rinin de yer aldığı büyük külliyede bir 
tıp medresesiyle birlikte bir de hasta
hane inşa ettirmişti (İA, 1, 352). 

Timur istilasından sonra iran'da ve 
Doğu Anadolu'da Akkoyunlu Devleti'ni 
kuran Uzun Hasan'ın yerine geçen oğlu 
Yakub, 1488 yılına doğru Tebriz'de Sa
hibabad bahçesinde Heşt- Bihişt Sara
yı'nı yaptınrken yanında da 1000 has
tanın tedavi edildiği bir hastahane inşa 
ettirmişti. Bu sarayla yanındaki hasta
hane, 1507-1 S 14 yılları arasında Şah is
mail zamanında Tebriz'i ziyaret eden bir 
Venedikli tacir tarafından etraflıca tas-

Tokat'ta 

Gökmedrese 
olarak bi linen 
darüssifanın 

ana eyvanı 
ile gi rişi 

Gökmedrese'nin plan ve kesiti (A. Gabriel 'den) 

vir edilir (Ramusio, s. 83-85). Akkoyunlu
lar' dan sonra Safevi hanedam dönemin
de, özellikle XVI -XVII. yüzyıllarda ilim ve 
sanatta parlak bir devir yaşayan iran'
da Tebriz'den başka isfahan, Şiraz, Kaz
vin, Yezd ve Erdebil gibi büyük merkez
lerde Selçuklu dönemindekilere benzer 
hastahaneterin faaliyette olduğu çeşit
li seyyahların seyahatnamelerinden an
laşılmaktadır. Ancak bunlar günümüze 
kadar ulaşamadan yok olmuşlardır; yal
nız bir Farsça el yazması eserde o de
virdeki bir islam hastahanesinin minya
türü yer almaktadır (Elgood, A Medical 
History of Persia and the Eastern Calip· 
hate, s. 28-29). 

Hindistan'da Babürlü imparatorluğu'
nun kurucusu Babür'ün torunu olan Ek
ber Şah'ın 1 569'da inşa ettirdiği Fetih
pOr Sikri Sarayı'nda çok lüks bir hasta
hane bulunmaktaydı. Günümüzde sağ
lam olarak duran bu saray hastahanesi
nin haremdeki kadınlara tahsis edildiği, 
XVII. yüzyılda burada çalışan Niccolao 
Manucci adlı bir italyan hekiminin ha
tıratından öğrenilmektedir (Burghatn, Ci
ba·Zschr., s. 2185 -2186) . Hastahanede on 
iki hasta odası ile yeteri kadar tuvalet, 
banyo ve el yıkama yeri bulunmaktadır. 

Hala güzelliğini kaybetmemiş olan işle

meli tavanlar, bu saray hastahanesinin 
o zaman çok görkemli bir şekilde tezyin 
ve dekore edildiğini göstermektedir. Has
ta odalarının güneşten korunması için 
önlerine üstü örtülü verandalar yaptırıl
mıştı. Hekimler için inşa edilen daireler
le sarayın hamamları da hastahaneden 
pek uzak olmayan bir köşede bugün de 
sağlam olarak durmaktadır. Ekber'in 
oğlu Cihangir, şehirlerde halk için has-



tahaneler kurulmasını ve buralarda has
taların ücretsiz tedavi edilmesini em
retmişti: bu umumi hastahanelerden bi
rinin harabesi bugün Agra şehrinde bu
lunmaktadır (Burgham, a.e., s. 21 92). 

Hindistan'da daha önce Delhi Sultan
lıği zamanında da pek çok abidevi has
tahane kurulmuş, ancak bunların he
men hiçbiri bugüne ulaşamamıştır. Mu
hammed b. Tuğluk zamanında Kalkaşen
di'ye göre yalnız Delhi'de yetmiş birna
ristan vardı (Spies, s. 29). Firişte, Sultan 
Ffrüz Şah'ın bunlara beş tane daha ek
lediğini bildirmektedir. Hastahanelere 
cerrah ve göz uzmanı gibi ihtisas sahibi 
hekimlerle hemşire ve hasta bakıcılar 

tayin edilmiş, hastalara bedava ilaç ve 
yiyecek verilmesi sağlanmıştı. Bu hasta
haneler her sınıf halka açıktı. Ffrüz Şah, 
yıllık geliri muayyen bir miktarı aşan köy
lerden para toplatarak hastahane mas
raflarını karşılamış, ayrıca fakirler için 
başka çalışmaların da yapılmasını iste
mişti. Bu hükümdarıo saltanatının yir
minci yılında (772/ 1370) tamamlanan ve 
bugün tek nüshası Hudabahş Kütüpha
nesi'nde (BankipGr) bulunan Abdülmuk
tedir'in Siret-i Fin1z Şahi adlı eserinin 
dördüncü bölümünde hastahanede kul
lanılan ilaçlar hakkında ayrıntılı bilgi ve
rilmekte ve terkipleri açıklanmaktadır. 

Kutubşahl hükümdarlarından Muham
med Ku lı Kutubşah ( 1580-1596) Hayda
rabad'da. Newab Hayr Andeş Han da 
Etavah'da (ltave) birer hastahane tesis 
etmişlerdir. Kendisi de hekim olan Hayr 
Andeş Han. bu müesseselerde görevlen
dirilen ehliyetli hekimler hakkında Kay
ru 't- Tajaribi adlı bir kitap yazmıştır (Sıd
dıqi, s. 168-169) 

Selçuklu blmaristanlarının Hindistan'
daki Türk- M oğal hastahanelerine olan 
mimari etkiler ini tesbit edebilmek. bu 
kuruluşların çoğunun ortadan kalkmış 

Ekber Şah' ın Fetihpür Sikri'de inşa ettirdiği saray hasta· 

hanesinin bugünkü durumu 

Amasya 

Darüşşifası·nın 

taç kapısı ile 

içinden 

bir görünüş 

olması sebebiyle hayli güçse de Selçuk
lu tesirinin Moğollar vasıtasıyla Çin'e ka
dar yayıldığı göz önüne alındığında bu
nun Hindistan'da da kendini hissettirmiş 
olması gerektiği kabul edilebilir. Moğol

lar Türkistan, İran, Irak ve Anadolu ' da
ki Selçuklu İslam medeniyetini çok sars
mışlar, fakat bu kültürün tesirlerini de 
Rusya'dan Hindistan'a ve Çin'e kadar yay
mışlardır. Kubilay Han zamanında (1259-

1294) Çin'de, Türkistan ve iran'daki Sel
çuklu hastahaneleri tarzında üç hastaha
nenin tesis edildiği bilinmektedir. Bun
lardan biri Kubilay'ın Ciandu'daki (Shank
tu) yazlık sarayında, diğeri de Ta - tu'da 
(Hanbalık, Pekin) idi. Bu hastahaneler 1292 
yılından beri İslam hekimlerinin idare
sinde işletmeye açılmış durumdaydılar. 

Daha büyük olan üçüncü hastahane ise 
Kuang- hui- sze adıyla Selçuklu hastaha
neleri şeklinde Pekin'deki sarayda ku
rulan saray hastahanesiydi. Sadece bu 
hastahanelerde değil Çin'deki saray ec
zahanelerinde bile İslam hekimleri ça
lışmakta idiler. 

M oğallar döneminde Amasya' da ku
rulan (ı 309) ve günümüze kadar gelen 
hast ahane de Selçuklu hastahane mima
risinin bütün özelliklerini taşımaktadır 

(Ral!. s. 30; M. Sabüro, s. 159-160). 

Selçuklu döneminde ve sonrasında As
ya ve Avrupa'da kurulan hastahanelerin 
sadece çeşitli mimari özelliklerinin ve 
hasta yatağı başında klinik dersler ve
rilmesinin menşeini değil akıl hastaları
nın ilaç ve müzikle tedavi edilmelerinin 
esasların ı da Selçuklu hastahanelerinde 
aramak gerekir. 

Osmanlı Döneminde Kurulan Hastaha
neler. Bugüne u laşabilen İslam hastaha
nelerinin çoğu Osmanlılar'a ait olanlar
dır. Özellikle XVI -XVII. yüzyıllarda dünya 
tarihinin en büyük devletlerinden biri 
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haline gelen Osmanlı İmparatorluğu'nun 
geniş topraklarında da yine halk, ordu 
ve saray mensupları için blmaristan, bl
marhane, tımarhane, şifahane veya da
rüşşifa denilen hastahaneler tesis edil
miştir. 

XVI. yüzyılda istanbul Kasımpaşa Ter
sanesi'nde Osmanlı donanınası için ku
rulmuş bir hastahanenin varlığı. 1 591 yı

lında Avusturya elçilik heyetiyle istanbul'a 
gelen Baran Wenceslaw Wratislaw'ın ha
tıralarından öğrenilmektedir (Anı/ar, s. 
ı 5). Osmanlı donanmasına bağlı Kasım

paşa'daki Sakızağacı ve Aynalıkavak has
tahanelerinden başka Girit'te, Basra'da 
ve Preveze'de bahriye hastahaneleri ol
duğu gibi Gemlik, İzmit, İznik, Rusçuk, 
Tulci, Vidin. Suda (Girit), Süveyş ve Basra 
tersanelerinde de buralarda çalışanlar 
için hastahanelerin varlığı arşiv belgele
rinden öğrenilmektedir (Terzioğlu, Actes 

Proceeding of XXX. International Congress 
of the History of Medicine, s. 53-61 ). Faal 
olan Selçuklu ve Memlük hastahaneleri
nin bulunduğu yerlerde yenilerini yap
maya ihtiyaç duymayan Osmanlılar. bun
ları vakıflarına uygun biçimde işleterek 
fethettikleri Bursa. Edirne, İstanbul, Se
lanik, Belgrad ve Budapeşte gibi şehir
lerde yeni hastahaneler inşa etmişlerdir. 

Niğbolu Savaşı'nda Türkler'e esir dü
şüp 1402 yılına kadar Yıldırım Bayezid'in 
hizmetinde bulunan Alman Johannes 
Schiltberger'in hatıralarında belirttiğine 
göre. o devirde Osmanlı başşehri Bur
sa'da faaliyette olan sekiz hastahanede 
din ve ırk farkı gözetilmeden bütün has
taların tedavileri yapılıyordu (Schiltberger, 
s. 94) Bugün bu sekiz hastahanenin yal
nız 1390-1394 yılları arasında Yıldırım 
Bayezid'in inşa ettirdiğinden 1 m. kadar 
yükseklikte bazı duvar harabeleri kal
mıştır. Mimar Sedat Çetintaş harabe-
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Haseki Darüşş ifas ı 'n ın kesiti ve vaziyet p l an ı ile bugünkü 

görünüşü - istanbul 

yi inceleyerek rekonstrüksiyonunu yap
mış, böylece hiç olmazsa ilk devir Os
manlı hastahane mimarisine bir ışık tut
muştur (Türk Mimari Anıt/an, s. 38-40). 

Bazı kaynaklarda, Edirne'nin başşehir ol
masından sonra ll. Murad tarafından Ki
rişhane mahallesinde cüzzamlılar için bir 
cüzzamhane ve Muradiye mahallesinde 
de "Hastalar Odası" denilen saraya ait 
bir hastahanenin tesis edildiği ileri sü
rülmektedir (Terzioğlu, Die Ho{spitaler, s. 
58) Osmanlılar devrinde özellikle istan
bul'da çok sayıda hastahane kurulmuş 
olup bunların ilki. Fatih Sultan Mehmed 
tarafından 1470'te kendi adıyla anılan 
külliyenin içinde yaptırılan şifahanedir. 
Fatih Külliyesi'nde hastahane ve cami
den başka, astronomi, matematik gibi 
fen bilimlerinin de tahsil edildiği fakül
te niteliğinde medreseler de yar a lıyor

du. Buradaki tıp medresesinin başına 

Ahmed Kutbüddin'i getiren Fatih Sultan 
Mehmed, ispanya' dan Kastilya Kralı V. 
Alfons'un hekimi Ephraim b. Sandschi'
yi, İtalya'dan Maestro iacopo'yu (sonra
dan müslüman olup Yakub Paşa adını al
mıştır). Türk hekimleri Altuncuzade, Ahi 
Çelebi, Beşir Çelebi'den başka iran'dan 
Şirvanlı Şükrullah'ı ve hekim Larl'yi, Se
merkant'tan astronom ve matematikçi 
Ali Kuşçu'yu, İtalya'dan Gentille Bellini, 
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Costanzo de Ferrara gibi ressamları, mi
mar Antonio Filarete 'yi ve Trabzon'un 
zaptından sonra Yunanlı ilim adamı Ge
orgios Amirutzes'i sarayına toplayarak 
İtalya'daki gibi ilim ve sanat alanında bir 
Türk rönesansı başiatmıştı (Babinger. 
RSO, XXVI, 87-88 ; Terzioğlu, Historia Hos

pitalium, s. 14 -24) 

imparatorluğun en parlak devrinde 
Mimar Sinan tarafından istanbul'da in
şa edilen ve bugüne sağlam durumda 
ulaşan · Haseki Hastahanesi (I 538-1550), 

Süleymaniye Külliyesi'ndeki şifahane ile 
tıp medresesi (1550- 1-557 ) ve Atik Valide 
Hastahanesi ( 1583- 1587), her türlü has
tanın yanı sıra akıl hastalarının da te
davi edildiği ünlü Osmanlı hastahanele
ridir. Süleymaniye Külliyesi'nin vakfiye
sine göre şitahanede bir başhekim, iki 
hekim. iki kehhal, iki cerrah, bir eczacı, 
bir eczacı yardımcısı ve çok sayıda has
tahane personeli 30 akçe ile 3 akçe ara
sında günlük ücretle, tıp medresesinde 
ise bir tıp müderrisi 20 akçe gündelik
le, sekiz danişmend, bir kapıcı, bir hiz
metçi ve bir mubassır da 3 akçe ile 2 
akçe arasında değişen gündeliklerle gö
revlendirilmişlerdi. Vakfiyeye göre tıp 

medresesine tayin edilecek tıp müderri
si "EflatUn, Aristo veya Galenos gibi alim 
bir zat" olmalı idi. Tıp medresesinde haf
tada dört gün teorik tıp dersleri verilir, 
yanındaki hastahanede ise öğrenciler 

klinik bilgilerini tamamlarlardı. Hastaha-

Süleymaniye Darüşşifas ı ve Tıp Medresesi ile da rüşş ifan ı n 

planı - istanbu l 

At ik Vali de Darüşşi fası'nın içten görünüşü -

Üsküda r 1 ista nbul 

nenin açıldığı zamandaki durumuna ait 
ayrıntılı bilgileri Celalzade Mustafa Çe
lebi' nin Tabaka tü '1- memd1ik ve dere
cdtü '1 -mesd1ik adlı eserinde bulmak 
mümkündür (Süleymaniye Ktp , Ayasof
ya, nr. 3296, vr. 414) Bu hastahanede XIX. 
yüzyılın başına kadar tıp eğitimi yapıl
mış, XX. yüzyıla kadar da hasta tedavi 
edilmiştir (Terzioğlu , Historia Hospitalium, 
S. 28-33) 

istanbul dışındaki klasik Osmanlı has
tahanelerinden yalnız Edirne'deki Il. Ba
yezid Darüşşifası ( 1484-1488) ile Mani
sa'daki Hafsa Sultan Darüşşifası bugü
ne gelebilmişlerdir. Manisa ' da 1 539 yı
lında hizmete açılan ve Yavuz Sultan Se
lim'in zevcesi Hafsa Sultan'ın vakfı olan 
bu hastahane günümüzde restore edil
miştir ve sağlık müzesi olarak kullanıl

maktadır. Vakfiyesine göre hastahane
de bir başhekim, bir cerrah, iki göz he
kimi, bir akıl hastalıkları uzmanı, iki ec
zacı, iki eczacı yardımcısı, ikisi gece, iki
si gündüz çalışan dört has'ta bakıcı, bir 
idareci, bir katip, iki aşçı ve bir çamaşır
cıdan oluşan bir personel kadrosu çalış
maktaydı. Bu hastahanede her yıl Nev
ruz bayramında Manisa mesiri denilen 
bir macun (mithridatikum) hazırlanarak 
hastalara ve artarsa halka dağıtılırdı; 

IV. Mehmed zamanında (1648-1687) me
sir için gerekli tahsisat 1200 akçeye yük
seltilmişti. 

Avusturya imparatoru Il. Rudolf'un 
Bartholomaus Petz başkanlığındaki elçi
lik heyetiyle birlikte 1 S87'de istanbul'a 
gelen eczacı Reinhold Lubenau'nun ha
tıralarında belirtildiğine göre o zamanki 
istanbul' da 11 O hastahane bulunmaktay
dı (Beschreibung der Reisen des Reinhold 

Lubenau, s. 168) Bu hastahaneterin ço
ğu 1 SO, büyük olanları ise 300 hasta ala
bilmekte, bazı ları din ayırımı yapmadan 
her türlü inanıştaki hastaları, bazıları da 
sadece kadınları kabul etmekteydi. Ni
colaus Höniger tarafından Basel' de 1 573 



yılında Hathallung des Türkisehen 
Kaisers und Ottomanische Reiches 
Beschreibung adıyla yayımlanan Ceno
valı Antonius Menavinus'un eserinin on 
ikinci bölümünün 30 ve 31. sayfaların 

da Sultan Il. Bayezid'in istanbul'da yap
tırdığı tımarhaneden bahsedilmekte ve 
orada her kırk akıl hastasının bir koğuş
taki birbirinden uzak yataklarda yattığı 
ve hastahanede 1 SO hasta bakıcı bulun
duğu anlatılmaktadır. Ancak bu tımar
hanenin ll. Bayezid'in istanbul'daki has
tahanesiyle aynı veya başka bir kuruluş 
olup olmadığı kesin biçimde anlaşılama
maktadır. ll. Bayezid'in İ stanbu l'daki ca
miinin yanında bulunan hastahanesinden 
XVII. yüzyıl başında şehri ziyaret eden 
Wilhelm Dilich de bahseder. Wilhelm Di
lich'in Kassel'de 1606 yılında yayımlanan 
eserinde, Kanünf'nin oğlu Il. Selim'in sal
tanatının üçüncü yılında yaptırdığı şim
diye kadar bilinmeyen bir hastahane
den de kısaca söz ettiği görülür (Dilich, 
s. 52). Bu hastahanelerden başka istan
bul'da 1616'da tesis edilen Sultan Ah
med Külliyesi içindeki birnarhane son 
yüzyılda ortadan kalkmıştır (Ayvansara
yT, I, 18-1 9) 

Osmanlı hastahanelerinin en bariz mi
mari özelliği cami. medrese, imaret. tab
hane. kervansaray, hamam, çarşı, çeşme 
ve benzerlerinden meydana gelen külli
yelerin bir parçası olarak planlanmaları

dır. Bu külliyeler şehir içinde birer kü
çük şehir oluşturarak bir sosyal merkez 

Yıldırı m Bayezid Darüşş ifas ı·nın plan ve rekonstrüksivonu 
(S. Çetıntaşi ile bugünkü ka l ıntıları • Bursa 

Manisa Hafsa Sultan Oarüşşifas ı ve planı (A. Terzioğ l u'ndan) 

gibi halkın her türlü sosyokültürel ve 
sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını da karşılamak
taydı. Ne yazık ki XVI. yüzyıl istanbul'un
da çok olduğu bilinen hastahanelerden 
yalnızca Mimar Sinan'ın inşa ettikleriy
le Topkapı Sarayı'nda bulunan Cariye
ler Hastahanesi bugüne kadar gelebil
miştir. 

Osmanlı hastahanelerinde Selçuklu 
geleneklerinin devam ettirildiği, ancak 
bu Rönesans dönemi hastahanelerinde 
yeni mimari fikirlerio de uygulandığı gö
rülmektedir. Mesela Bursa'daki Yıldırım 
Bayezid ve Manisa'daki Hafsa Sultan da
rüşşifalarında Selçuklu hastahanelerinin 
mimari özellikleri yaşatılırken Edirne'
deki II. Bayezid Darüşşifası'nda ve Mi
mar Sinan'ın İstanbul'da yaptığı hasta
hanelerde yeni mimari düşüncelere yer 
verilmiştir. 

Edirne'deki Mimar Hayreddin'in inşa 
ettiği Il. Bayezid Darüşşifası , Rönesans 
devrinde ve hatta hastahane tarihinde 
bir eşi daha bulunmayan bir abidedir. 
Bu h~~tahanenin 'külliyeye dahil medre
se, cami, tabhane, fırın ve imaretle bir
likte Tunca nehrinin kenarında yeşil bir 
·sahaya inşa edilişi, şehireilik bakımın
dan bugünün modern İsveç hastahane
lerindeki en ileri planlama yönteminin 
Türkler tarafından SOO yıl önce uygulan
dığını göstermektedir. Önceki Osmanlı 
külliyelerinde ağırlığın daha çok cami 
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yapısına verilmiş olmasına karşılık bu 
külliyede ağırlık merkezini hastahane ile 
onun bitişiğinde yer alan ve Evliya Çe
lebi'ye göre (Seyahatname, Süleymaniye 
Ktp, Beş ir Ağa, nr. 449. lll, vr. 163a-164a) 

tıp tahsiline ayrılmış olan medrese teş
kil etmektedir. Kayseri Gevher Nesibe 
Darüşşifası ile Sultan Gıyaseddin Tıp 

Medresesi'nde olduğu gibi yanyana in
şa edilen Selçuklu hastahane ve medre
selerinin planları arasındaki benzerlik, 
II. Bayezid Darüşşifası ile yanındaki med
resede görülmez. Bu hastahanenin, Sel
çuklu ve diğer Osmanlı hastahanelerinin 
medreseleri andıran dört eyvanlı ve çift 
eksenli plan şemalarından farklı şekilde 
ve ilk defa hastahane fonksiyanlarına 
ve merkezi sisteme önem verilerek plan
Ianmış olduğu görülmektedir. Bu külli
yedeki hastahane, ortadaki büyük, di
ğer on ikisi küçük on üç kubbe ile örtü
lü altı köşeli ana bina, hemen onun ya
nındaki küçük iç avlu etrafında grup
Ianmış, muhtemelen poliklinik ve idare 
binası olarak kullanılan kısımla büyük 
avlu etrafına sıralanmış sa ldırgan akıl 

hastalarına mahsus altı odadan müte
şekkil tırnarhane bölümü. mutfak ve ça
maşırhaneden oluşmaktadır. Bu son bö
lümde ayrıca yandaki tıp medresesine 
geçişi sağlayan ve içinde helaların da bu
lunduğu bir kısım yer alır. 

Ana binada, ortası havuzlu ve üzeri 
büyük kubbe ile örtülü merkezi avlunun 

Su ltan 11. Bayezid Darüşşifası ve içinden bir görünüş -
Edi rne 
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L. Ch. Sturm tarafından 1920'de merkezi şekilde planlan

mış hastahane projesi 

etrafında altısı kış, altısı yaz için tasar
lanmış hasta mekanları sıralanmakta ve 
bunlardan girişin karşısındakinin müzik 
odası olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır; 
bina kusursuz bir akustik yapıya sahip
tir. Rönesans devrinde hastahane mi
marisinin bir dönüm noktası olarak ka
bul edilen, 14S7'de Antonio Filarete'nin 
merkezi sistem sağlamak için haç şek
linde planladığı Milana'daki Ospedale 
Maggiore'den otuz yıl sonra Mimar Hay
reddin tarafından Edirne'de inşa edilen 
ll. Bayezid Darüşşifası, gerek müzikle 
tedavi için akustiğin sağlanması, gerek
se merkezi sistemde inşa edildiği bilinen 
ilk hastahane olması sebebiyle ondan 
daha üstün bir konuma sahiptir. L. Ch. 
Sturm tarafından 1720'de Augsburg'da 
yayımlanan Vollstiindige Anweisung 
Spitiiler tür Alte und Kranke adlı eser
de, merkezi kubbe üzerine yerleştirilen 
havalandırma fenerinin (Il, lv. XI-XII) yer 
aldığı merkezi şekilde planlanmış has
tahane projesinin ll. Bayezid Darüşşifa
sı'ndakine benzemesi, üzerinde durula
cak önemli bir husustur. Sturm'un, mer
kezi mekanın ve etrafında gruplanan has
ta odalarının yalnız ortadaki havalandır-
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ma feneriyle havalandırılmasını yetersiz 
bir çözüm olarak ortaya koymasına kar
şılık Mimar Hayreddin, sadece merkezi 
mekan ile ona açılan yaz odalarını orta
daki havalandırma fenerine bağlamış, 

kış odalarının ayrı birer baca vasıtasıyla 
havalandırılmasını temin ederek teknik 
açıdan çok daha iyi bir çözüm yolu bul
muştur (Terzioğlu, Bifaskop, [19851, s. 16-

24). Az personelle yüksek randıman sağ
lamak gayesiyle yapılan merkezi planla
manın birer ürünü olan Antwerpen'deki 
Stuivenberg Hastahanesi (1855), Phile
delphia'daki Presbyterian Hastahanesi 
(1885), Bradford Çocuk Hastahanesi (1890) 

ve bilhassa Liverpool'daki Seaford As
keri Hastahanesi'nin ( 1884) planları, on
lardan 400 yıl kadar önce Edirne'de in
şa edilen ll. Bayezid Darüşşifası'na çok 
benzemektedir (Kuhn, s. 519, 884, şekil 

420, s. 941, şekil 444) 

Avrupa'da akıl hastalarının yakıldığı 

bir devirde, ruhi ve diğer hastalıklara 

müptela olanların tedavileri için müzik 
dahil gerekli her şey düşünülerek plan
lanan Edirne'deki 11. Bayezid Darüşşifa
sı'na, gerek ilk defa az personelle yük
sek randıman almayı amaçlayan mer
kezi sistemi ve gerekse o döneme göre 
çok ileri, hatta XVIII -XIX. yüzyıllardaki 
hastahane yapılarına ışık tutacak kadar 
mükemmel olan bir havalandırma siste
mini getirmesi açısından Ospedale Mag
giore'den daha fazla Rönesans devri has
tahane mimarisinde çığır açmış örnek 
bir yapı olduğu söylenebilir. 

Edirne ve istanbul'daki Osmanlı saray
larında Enderun, Harem ve Birun men
supları için özel hastahanelerin kurul
muş olduğu görülür. Mesela bunlardan 
biri, Kanünf Sultan Süleyman devrinde 
Topkapı Sarayı'nda bostancılar için te
sis edilmiş "Hastalık Odası" denilen has
tahane idi ki bu yapı 1832'den yıktırıl-

Topkap ı 

sarayı 

C:iriyeler 

Hastahanesi ve 
hastahanenin 

kesiti ile 

planı

Istanbul 

masına kadar Cerrahhane-i Amire adı 
altında modern cerrah yetiştiren yüksek 
bir okul olarak kullanılmıştır. 

Topkapı Sarayı'nda kurulan çok sayı

daki hastahanelerden yalnız Fatih dev
rinde tesis edilip XVI. yüzyılda Kanünf 
zamanında bugünkü duruma gelen Ca
riyeler Hastahanesi denilen Harem Has
tahanesi günümüze kadar ulaşabilmiş
tir. Topkapı Sarayı'nda XV. yüzyılın son
larında kurulan, XVI ve XVII. yüzyıllarda 
gelişen Enderun Hastahanesi'nin, Ali Uf
kf Bey'in (Aiberto Bobovio) 166S'te yaz
dığı Serai Enderum adlı İtalyanca ese
rindeki tariflerine ve planına göre, belli 
fonksiyonel düşünceler ön planda tutu
larak inşa edilmiş olduğu görülmektedir 
(Terzioğlu, Die Ho{spitaler, s. 126-137). 

Edirne'deki 11. Bayezid Darüşşifası ile bu 
hastahane, Rönesans dönemi Osmanlı 
mimarlarının hastahaneleri fonksiyonel 
ve rasyonel esaslara göre planlayıp inşa 
ettiklerini göstermektedir. Ayrıca Os
manlı mimarlarının hastahane planla
masında hastalara uygulanacak müzik
le ve banyo ile tedaviyi ve tehlikeli deli
ler gibi bazı hastaların tecrit edilmesini 
de dikkate aldıkları görülmektedir. 

Viyana'da XVI. yüzyılda kurulan Bal
lhausplatz'taki saray hastahanesinin iç 
avlu etrafında revaklarla çevrili mimari 
özelliği ve Dresden'de 1 S36'da inşa edi
len St. Jakobs Hastahanesi'nin planının 
Bursa'daki Yıldırım Bayezid'in kurduğu 
hastahanenin planına çok benzemesi, 
XVI. yüzyılda Orta Avrupa'da Budapeş

te'ye kadar yaygın olan Osmanlı hasta
hanelerinin tesirlerini kanıtlayıcı somut 
örneklerdir. Ali Ufkf Bey'in kitabının Ni
colaus Brenner tarafından Almanca 'ya 
tercüme edilerek Avusturya imparatoru 
Leopold'un özel izniyle Viyana'da 1667'
de bastırılması da hiç şüphesiz bu te-
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Ali Uf ki Bey' in 1665' te yazdıg ı Serai Enderum ... ad lı eser

de Topkapı Sa rayı ve Enderun Hastahanesi'nin planı : 50. 

Enderun Hastahanesi, 51 . Hastahanenin idari amirinin da 

iresi, 52. Analar denilen yas lı kadın hasta bakıc ı lar . 53 . Has 

Oda'ya ait hastahane. 54. Hazine Odas ı 'na ait hastahane, 

55. Büyük Oda'ya ait hastahane. 56. Seferli Odası ' n a ait 

hastahane, 57 . Küçük Oda'ya ait hastahane. 59. Hadıma

ga l arın hastahanesi, 60. Enderun Hastahanesi'ne g iriş, 

68. Hasta hane hamam ı 

sirlerin devam ettiğinin bir kanıtı niteli
ğindedir. 

XV-XVI. yüzyıllarda Osmanlı hastaha
ne mimarisinde mevcut özellikle mer
kezi sistem. tehlikeli hastaların tecridi, 
havalandırma ve müzikle tedavi konula
rını göz önünde tutan tasarımlardaki 
ileri düzeye Batı'da XVIII-XIX. yüzyıllar
da, hatta bazı ayrıntılar açısından an
cak XX. yüzyılda ulaşılabilmiştir. Klasik 
Osmanlı hastahaneleri XVII. yüzyılda da 
Budapeşte'den Kırım'a, Selanik'ten Mek
ke'ye kadar bütün imparatorluk sathın
da faaliyette olup IV. Mehmed devrinde 
son parlak dönemlerini yaşıyariardı (Ev
liya Çelebi l nşr. Z. Danışmani. X, 35; Xl , 
216; XII 108; XIV, 266) Bu yüzyılda yal
nız istanbul'da 183 hastahanenin bulun
duğundan bahseden Avrupa kaynakla
rına rastlanmaktadır (b k. Stern, s. ı 00, 
101). 

Batılılaşma hareketinin başlamasından 
sonra XIX. yüzyılın başında Avrupa tar
zında modern hastahanelerin ve modern 
tıp eğitimi için eğitim hastahanelerinin 
açılmaya başladığı görülür. Avrupa tar
zında ilk müessese olarak Kasımpaşa'
daki Tersane-i Amire'de hekim ve cer
rahiarın yetişmesi için tesisi düşünülen 
modern tıbbiyenin eğitim hastahanesi 

niteliğindeki Spitalya'nın kurulduğu, ora
ya bir hekimbaşı ile bir cerrahbaşının 
tayini için Bahriye nazırının Babtali 'ye 
yazdığı 18 Zilkade 1219 ( 19 Şubat 1805) 
tarihli bir yazıdan anlaşılmaktadır (BA, 
Cevdet-Bahriye, nr. 1259). Bu tesis Tem
muz 1822 Kasımpaşa yangınına kadar 
faaliyetini sürdürmüştür. Daha sonra 
Viyana'da Josefinum örnek alınarak 17 
Şubat 1839'da Galatasaray'da Mekteb-i 
Tıbbiyye-i Adliyye-i Şahane modern tıp 
eğitimi içinde eğitim hastahanesiyle bir
likte tesis edilerek işletmeye açılmıştı 
(Terzioğlu , Acta Pharmaceutica Turcica, 
s. 129- 133). Askeri hastahanelerin mo
dernleştirilmesi için 1842'de İstanbul'a 
getirtilen Avusturyalı Dr. Larenz Rigler, 
1823'te ll. Mahmud'un kurduğu Malte
pe Askeri Hastahanesi'ni Viyana'daki Jo
sefinum tarzında yeniden düzenlemiş, 

ayrıca 1843-1846 yılları arasında yaptı
rılan altı yeni askeri hastahanenin de 
planlama ve teşkilatiandırma çalışmala

rında büyük rol oynamıştır. Sultan Ab
dülmecid'in annesi Bezm-i Alem Valide 
Sultan yine 1843 yılında. büyük bir ihti
malle Münih'teki Allgemeine Kranken
haus'u örnek alarak ilk modern sivil Os
manlı hastahanesini Gureba-yi Müslimin 
Hastahanesi adıyla tesis etmiştir. Şişli' 

de Haziran 1899'da açılan Hamidiye-i 
Etfal Hastahanesi ise Berlin'deki Kaiser 

XVI. yüzyılda hastahanede vara lar ı daglama usulü ile t e

davi eden Osman l ı ! Mısıri hekimleri gravü rü (Prospe'"' Aıp t · 

n us, De medicine Aegypliorum, 1. bs. , V en edi k 1591) 

Bir islam 

bimaristanında 

hasta l arın 

t edavi edi liş in i 

gösteren 

bir minyatür 

(Haydarabad 

SAlar Jang 

Müzesi) 
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und Kaiserin Friedrich Kinderkranken
haus örnek alınarak inşa edilmiş ilk mo
dern çocuk hastahanesidir. Bunları di
ğer modern sağlık kuruluşları takip et
miş ve artık bimaristan. bimarhane, tı
marhane, şifahane ve darüşşifa yerine 
yalnız "hastahane" tabiri kullanılmaya 

başlanmıştır. 
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