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Modern tıp dilindeki chirurgie terimi
nin Arapça karşılığı. cerh "yaralamak. 
yaralanmak" kökünden türeyen ciraha 
kelimesidir. ilm-i ciraha veya bugünkü 
Türkçe'de kullanıldığı şekliyle cerrahi. 
cerrahiye. cerrahlık eski kaynaklarda, 
"insan bedeninde ortaya çıkan yaralarla 
bu yaraların cinslerini anlatan. hasta or
ganların ilaç kullanmak yahut kesilip çı
karılmak suretiyle tedavilerini gösteren. 
bu konuya dair her türlü ilaç ve aletler
le ilgili bilgiyi içeren ilim dalıdır" diye ta
rif edilir: modern kaynaklarda ise tıbbın 
bir şubesi olarak ele alınıp "tedavi ilmi
nin el ve aletle müdahaleyi gerektiren 
bölümü" şeklinde tanımlanır. islam kay
naklarında tarif edildiği anlamda ciraha 
kelimesine IX. yüzyıldan itibaren rastla
nır: sistematik olarak ise ilk defa ünlü 
hekim Aynizerbl tarafından kullanılmış
tır. Bundan sonra. daha önceleri Grek 
tıp kitaplarının Arapça 'ya yapılmış ter
cümelerinde cerrahlık anlamına kullanı
lan el-amel bi'l-yed veya amelü'l-yed 
(el ile yapılan işlem) teriminin yerini cira
ha kelimesine bıraktığı ve cerrahlığın bir 
bölümünü ifade etmek üzere "ameliyat" 
anlamında varlığını devam ettirdiği gö
rülmektedir. 

Cerrahi hastalıkların başlangıcı insan
lık tarihi kadar eskidir. insanoğlu ilk
çağ'larda da yaralarını tedavi etmeye ve 

Ortaçağ Avrupa cerrahisinde kullan ı lan baz ı aletler (Zeh,a· 
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kanamaları durdurmaya çalışmış. hatta 
kafatası kemiklerini açmayı dahi başa
rabilm iştir. Cerrahi ilmi bakımından bi
linen en eski yazılı belgeler Mezopotam
yalılar'a ve Mısırlılar'a aittir. Bu mede
niyetlerde tıp ilmi dini motiflerle iç içe
dir: mesela Mezopotamya'da bu alanda 
çalışanlar hekimler. cin çıkarıcılar. ilahi
ciler ve cerrahlar şeklinde sınıflandırılır
dı. Babil Kralı Hammurabi'nin (m ö 1792-

1750) kanunlarında cerrahlıkta dikkat 
edilecek hususlar belirtilmiş ve yapıla
cak hatalarla ilgili cezalar tesbit edilmiş
tir. Milattan önce 1600 yıllarında kale
me alınmış "Edwin Smith papirüsü" de
nilen bir Mısır yazılı belgesinde kırk se
kiz cerrahi vak'a gösterilmiştir. Öte yan
dan Hintliler'in de eski çağ larda cerrah
lık alanında önemli başarılar gösterdiği 
bilinmektedir. Susiuta Samhita ad lı ki
tapta kesme. kesip çıkarma . hacamat. 
sonda koyma. iğne ile boşaltma ve di
kiş gibi bazı temel cerrahlı k teknikle
rinden söz edilir. Yine bu kitapta yüzden 
faz la alet tanıtılmış, ayrıca karnın açıl

ması (laparotomi) ve taş çıkarma ameli
yatları t arif edilmiştir. Hintli cerrahla
rın. özellikle burun ve kulak gibi organ
ların cerrahi müdahale ile tedavisi hu
susunda beceri sahibi en eski plastik 
cerrahlar olduğu kaydedilmektedir. 

Eski Yunan'da ve Roma'da cerrah özel 
bir branş hekimi olarak mesleğini icra 
etmiŞtir. Klasik tıp kitaplarında kırıklar. 
çıkıkla r ve diğer cerrahi hastalıklar ko
nusunda bilgi veren çeşitli bölümler mev
cuttur. Bunların en önemlileri, sonradan 
Corpus Hyppocratum adı altında bir 
araya toplanan Hipokrat'ın (ö m.ö. 377) 
yazılarından cerrahlık üzerine olan bö
lümle. Aulus Cornelius Celsius'un (m s 
ı. yüzy ıl) ana hatlarıyla cerrahlık hakkın
da kaleme aldığı De medicinae adlı ese
ridir. Bu eserlerde cerrahiarın bilmesi 
gereken konular ve cerrahi tedavilerin 
nasıl uygulanacağı ayrıntılarıyla belirtil
miştir. Milattan sonra lll. yüzyıldan iti
baren tıp mensupları Galen (ö 200 [?[) 

doktrininin takipçisi olmuşlar ve hasta
lıkların sebeplerini sarı safra. kara saf
ra, kan ve balgamın fazla miktarlarda 
değişik yerlere toplanması şeklinde yo
rumlamışlardır. Bundan dolayı cerrahlık 
ilmi kendine yeterince faaliyet alanı bu
lamamış ve sadece yara berelerin teda
visiyle meşgul olmuştur. Ortaçağ boyun
ca cerrahlığın durumu daha da kötüye 
gitmiş ve cerrahlar kilise çevrelerinde 
hakir görülen cahil kişiler olarak kabul 

CERRAHLIK 

Ortaçag islam cerrahisinde ku ll anılan baz ı aletler IZeh,o· 
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edilmişlerdir. Hatta ünlü Fransız cerrahı 
François Quesnay (ö 1774) ve daha son
raki bazı Batılı ilim adamları. kilisenin 
cerrahiiğı yasakladığını dahi ileri sürmüş
lerdir. Gerek Galen doktrini gerekse ki
lisenin olumsuz tutumu uzun süre cer
rahinin tıp bilimlerinden sayılrnamasına 
sebep olmuş, dolayısıyla Avrupa'da cer
rahlık Rönesans dönemine !5-adar geri
lerneye devam etmiştir. 

Doğuşunda. Hint kültüründen izler ta
şıyan i ran ve eski Mezopotamya- Mısır
Grek- Roma kültür müesseselerini bün
yesinde toplamış Doğu Roma (Bizans) 
medeniyetleriyle karşılaşan islam. onlar
dan benimsediklerini bünyesine alarak 
ve tercümeler yoluyla Helenistik düşün
ceden de faydalanarak kendi orUinal me
deniyetini kurmuştur. islam medeniye
tinin ortaya çıktığı zamanlar. Ortaçağ 

Avrupası'nın hastalıkları birtakım keha
netlerle manastır köşelerinde tedavi et
meye çalıştığı karanlık tıp devirlerine 
rastlar. Meryem'in Allah'ın oğlunu değil 
sadece isa 'yı doğurduğunu söylemesi 
yüzünden patriklikten uzaklaştırılıp is
tanbul'dan kovulan rahip Nestorius'un 
(ö . 451) müridieri iran'a sığınmış ve za
manla Cündişapür'a yerleşerek Enüşir

van ' ın (531-579) kurduğu tıp ve felsefe 
okulunda görev a lmışlardı. Ayrıca 529 
yılında Atina'dan kovulan yedi Yeni Efia
tuncu filozof da i ran· a sığınarak 549 · a 
kadar orada ders vermişlerdi. islam or

. dularının i ran' ı fethettiği yıllarda en par
lak devrini yaşayan bu okulun mensupla
rı eski Yunan, Hint ve iran kaynaklarının 
Arapça'ya tercüme edilmesinde önemli 
rol oynamışlardır. 

islamiyet'in ilk dönemlerinde. kaynak 
ve temelini Arap yarımadasındaki halk 
hekimliğiyle Hz. Peygamber'in sağlık üze
rine söylenmiş hadislerinin oluşturdu

ğu bir tıp uygulaması mevcuttu. Hz. Pey
gamber zamanında damarı keserek kan 
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alma, yarayı dağlama gibi yollarla teda
vi yapıldığı ve Ebü Rimse'nin mahir bir 
cerrah olduğu bilinmektedir ( Ketta nı. ll , 
217 -21 9) Her ne kadar elde bu devirden 
kalma tıp yazmaları bulunmuyarsa da 
Asr-ı saadet'e ait rivayetlerden, o dönem
de kılıçla karnından yaralanan sahabile
re süt içirildikten sonra sütün yaradan 
çıkıp çıkmadığına bakılarak yaralanma
nın derecesinin tayin edilmesi gibi çok 
önemli cerrahi teşhisierin yapılabildiği, 
fakat bunun yanında yeniden açılan ka
buk tutmuş bir yaradaki kanamanın dur
durulamaması sonucu hastanın kaybe
dilmesi gibi tedavi yetersizliklerinin de 
yaşandığı öğrenilmektedir. 

Hz. Peygamber'in müslüman olmayan 
hekimlere sanatlarını icra etmeleri için 
izin vermiş olması (a.e., ll , 21 2-2 171. son
raki halife ve emirlerin bu hekimlere mü
samaha göstermelerine, hatta onları teş
vik ve taltif etmelerine sebep olmuştur: 
içlerinden birçoğu saray başhekimliğine 
dahi yükselmiştir. Yabancıların başlattı
ğı tercüme çalışmalarına zamanla müs
lüman hekimler de katılmış ve böyle
ce bir tercüme okulu doğmuştur. Bu fa
aliyetin öncülerinden Huneyn b. ishak 
(ö 260/ 873), Yunanlı cerrah Aeginalı 

Paulus'un (ö 690) Epitomeler'ini , Abbas 
b. Said eı-eevheri de Hintli hekim Şa
nak'a atfedilen beş risaleyi Kitô.bü 's-Sü
mı1m ve't- tiryô.k adıyla tercüme ederek 
bir taraftan Yunan ve Roma cerrahisini, 
diğer taraftan Hint cerrahi ve anestezi 
metotlarını müslüman cerrahiara tanıt
mışlardır . Bu devrin üç ünlü hekimi Ebü 
Bekir er-Razi (ö 313/ 925). Ali b. Abbas 
ei-Mecüsi (ö 384/ 994) ve ibn Sina (ö 

428 / ı 037) cerrah adına pek iltifat et
memekle birlikte bugün cerrahi vak'alar 
içinde mütalaa edilen birçok hastalık
tan bahsetmişler ve kitaplarında ayrı 

konular halinde cerrahın ve cerrahi tek
niklerin özelliklerini anlatmışlardır. Ali 
b. Tsa ei-Kehhal, Zehravi, ismail b. Ha-
san eı-eürcanf. ibn Zühr. ibnü'I-Kuf ve 

n ek teşkil etmiştir. Kitô.bü 't- Taşrif"in 

"Makale fT cameli'l-yed" adıyla cerrahlı
ğa ayrılmış olan ve üç babdan meydana 
gelen otuzuncu makalesi kısa bir süre
de bütün islam dünyasına, hemen ar
dından da Batı dünyasına yayılmıştır. 

Müslüman cerrahiarın en üstünü olarak 
kabul edilen Ebü'I-Kasım o kadar meş
hur olmuştu ki portresi Razi ve ibn Sina 
ile beraber Milano Katedrali 'ni süslemek
teydi. Kitabı XVII. yüzyılın sonlarına ka
dar Doğu'da ve Batı'da ders kitabı ola
rak okutuldu. Bu eserde birçok ameli
yat tarif edildiği gibi dağlama suretiyle 
tedavi üzerinde de durulmuş ve bu me
totla çeşitli hastalıkların nasıl tedavi edil
diği, kanamaların nasıl durdurulduğu 

açıklanmıştır : ayrıca eserde cerrahlık 

aletleri de resimleriyle tanıtılmıştır. ib
nü'l- Kuf ise devrinin en büyük cerrahı 
idi ve islami tıp literatüründe yalnız cer
rahi konuların ele alındığı ilk tıp kitabı 
olarak bilinen el- CUmde ii sınô. cati'l
cirô.ha (1-11 . Haydarabad 1937) adlı eseri 
yazmıştı. 

islam medeniyetiyle tanışmaya başla
dığı VIII-X. yüzyıllarda Avrupa. ilk defa 
islam ilminin kendi ilminden çok üstün 
olduğunu farketmiştir. VIII. yüzyılda Mi
lano'da, IX. yüzyılda Salerno ile Padova'da 
ve XII. yüzyılda Napali'de kurulan tıp okul
larına islam dünyasındaki örneklerin bü
yük tesiri olmuştur. Salerno Tıp Okulu'
nun dört kurucusundan birinin Arap Ada
le olduğu rivayet edilir. Kartaealı Konstan
tin ve erernonalı Gerard (ö. 11 871. Arap
ça tıp eserlerini ilk defa Latince'ye çe
viren Batılılar olarak ün yapmışlardır. 

erernonalı Gerard ' ın Tuleytula 'da (To
ledo) Latince 'ye çevirdiği eserlerin en 
önemlisi Zehravf'nin Kitô.bü 't- Taşrif'idir. 
Liber Alsahavari de Chirurgia adıyla 
tercüme ettiği kitabın cerrahi kısmı ön-

ce italyan. daha sonra da Fransız cer
rahiarını ileri derecede etkilemiştir. Af
rikalı Leon'a (ö. 1549) atfedilip önce J. 
H. Hottinger. ardından da J . A. Fabricius 
tarafından Libellus de viris guibusdam 
illustribus apud arabes adıyla Latince'
ye çevrilen eserdeki Ebü ' I-Kasım'a ait 
kısa biyografide kastedilen kişi Zehravi 
olduğu halde sonraki yazarların hiçbiri 
bu kısmı iktibas dahi etmemiştir. XIII. 
yüzyılda Salerno Tıp Okulu'ndan yetişip 
ilk defa cerrahi dalında üstat unvanını 
alan Chirurgia ' nın yazarı Guglielmo da 
Saliceto (ö 1277 ). XIV. yüzyılın en önem
li cerrahı olan ve Chirurgi a Magna 'yı 

yazan Guy de ehauliac (ö 1368) ve Fab
ricius ab Aquapendente (ö. 1619). eser
lerinde ve uyguladıkları cerrahi metot
larında tamamen Zehravf'nin eserinden 
faydalan mışlardır. 

Türkler kurmuş oldukları hastahane
lerde cerrahiara ve kehhallere (göz cer
rahları ) ayrı kadrolar tahsis etmişlerdir. 
Bu durum gerek Selçuklu gerekse Os
manlı tıp müesseselerinde böylece de
vam etmiştir. Genellikle Arapça ve Fars
ça tıp kitaplarından istifade eden bu dö
nem cerrahları. eski metotları uygula
dıkları gibi cerrahlığa orUinal katkılarda 
da bulunmuşlardır. ilk Türkçe cerrahi ki
tabı, Amasyalı Sabuncuoğlu Şerefeddin'in 

Cerrô.hiyye -i İlhô.niyye'sidir ( 1465) ve 
Ebü ' I-Kasım ez-Zehravfnin eserinin "Ma
kale fT cameli'l-yed" bölümünden esin
lenerek hazırlanmıştır. Sabuncuoğlu . ese
re kendi görüşlerini eklemesinin yanın
da ayrıca ameliyat ve dağlama sahnele
riyle cerrahlık aletlerini de minyatürler
le resmetmiştir. Yazar cerrahiiğı tarif 
ederken, "Geldik ey tabib şol söze kim 
bu a'mal-i ciraha vardır, kesrnekten ve 
delmekten ve yakmaktan ibarettir" de
mektedir. Eserde cerrahlığın hemen her 

ibnü'n-Neffs, islam'ın XI-XIII. yüzyıllar- Cerrahiyy e· i i/Mn iyy e'de bir dağlamayı tasvi r ed en minyatürle bir çocuğun basındaki apsenin ya rıl mas ı n ı tasvir eden 

da yetiştirdiği ünlü cerrahlardır. Bunlar- minyatür (BibBotheque Notlonale, Supp l. , Tu,cs , m . 963. " · 30', 53") 

dan Ali b. Tsa, eürcani ve ibn Zühr göz 
cerrahisinde çok ileri idiler : ibri Zühr ay
rıca modern kliniklerin de kurucusu sa
yılır. ibnü 'n-Neffs küçük kan dolaşımını 
keşfeden hekimdir. Endülüs ekolünün 
en önemli temsilcisi olan Ebü' 1- Kasım 
ez- Zehravi (ö 400 / ı O ı O civa rı ). yazdığı 

Kitô.bü't- Taşrif adlı ansiklopedik ese
riyle tedavi, farmakoloji ve bilhassa cer
rahlık açısından çağdaşlarına ve daha 
sonraki meslektaşlarına uzun yıllar ör-
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dalından ameliyat örnekleri ayrıntılarıyla 
anlatılmaktadır (geniş bilgi için bk. CER

RAHiYYE-i İLHANİYYE). Bu eserden baş
ka, geldikleri ve oturdukları yerlerin coğ
rafi konumu sebebiyle Hind'i, Çin'i ve Ba
tı'yı çok iyi tanıyan Türkler'in Selçuklu 
ve Osmanlı dönemlerinde gerek eski Yu
nanca, Arapça ve Farsça' dan tercüme, 
gerekse Türkçe telif şeklinde birçok cer
rahname kaleme alınmıştır. Mukbilzade 
Mü'min'in 841 (1437) yılında ll. Murad'a 
ithaf ettiği Zahfre-i Murddiyye adlı ese
ri, saray hekimlerinden Sursalı Ali Efen
di'nin Darüssaade ağası Beşir Ağa adı
na yazdığı Cerrdhndme ve Cerrah Me
sud'un Farsça'dan çevirdiği Terceme-i 
Huldsa if fenni'l-cirdha ile el-Umde ii 
sındati'J-cerrdhfn bunların en önemli
lerindendir. Fakat Osmanlı tıbbında cer
rahname denince akla ilk gelen eser, 
Cerrah İbrahim'e ait Aldim-i Cerrdhin 
adlı tercüme eserdir. Bu eserin aslı, ll. 
Bayezid 'in Mora seferi sırasında Modon 
Kalesi'nde ele geçirilen Eflatun, Galen, 
Hipokrat ve İbn Sina'nın görüşlerini ih
tiva eden Yunanca ve Süryanice yazılmış 
Çindar isimli bir kitaptı. Cerrah İbrahim 
bu kitaba, XIV-XV. yüzyılın ünlü Türk he
kimlerinden Hacı Paşa, Akşemseddin, Be
şir Çelebi, Hekim Şirvani ve Sabuncuoğlu 
Şerefeddin'den yaptığı alıntıtarla kendi 
tecrübe ve görüşlerini de ilave ederek 
eserini meydana getirmiştir. Yirmi iki bö
lümden oluşan kitabın bir bölümü, diğer 
cerrahnamelerden farklı olarak ok ve tü
fek yaraları ile tedavilerine dairdir. 

Türkiye'de modern cerrahi eğitimi, 

1832'de Topkapı Sarayı içinde Cerrah
hane-i Amire'nin kurulmasıyla başlar. 
Bu müessese 1836 yılında Tıbhane ile 
birleştirilerek Otlukçu Kışiası' na taşın

dı ve Mekteb-i Tıbbiyye adını aldı. Daha 
sonra da bugün Galatasaray Lisesi'nin 
bulunduğu yerdeki Enderun Ağaları Mek
tebi'nin binasına nakledildi ve ll. Mah
mud'un meşhur nutku ile açılan bu oku
la Mekteb-i Tıbbiyye-i Adliyye-i Şahane 
adı verildi ; ilk otopsi dersleri de bu okul
da yapılmıştır. 1909 yılında Haydarpaşa'
daki binada birleştirilen askeri ve mülki 
(sivil) tıbbiyeter Tıp Fakültesi adını aldı. 
Tıp fakülteleri bu tarihten itibaren di
ğer branşların yanında cerrahlık eğiti

mini de sürdürmektedirler. Türkiye'de 
cerrah yerine operatör terimi ilk defa 
Cem il Topuzlu Paşa ( 1868-1958) tarafın
dan kullanılmıştır. -

Hekimbaşı Seyyid Mehmed Çelebi'nin 
1625 'te yazdığı Enmı1zecü ·ı- tıb adlı ese
rin anatomiyle ilgili bölümünde verilen 

bilgilerden, anatomi öğrenmek için sa
vaşta ölenler üzerinde teşrih (otopsi) ya
pılabileceği anlaşılmaktadır. Yine İbnü'n 
Nefis'in XIII. yüzyılda küçük kan dolaşı
mını keşfetmesi ve İbnü'l- Kuf'un ana
tomi çalışmaları, her ikisinin de ölüler 
üzerinde araştırma yapmış olduklarını 

gösterir. Haçlı seferleri sırasında Türk
İslam hekimlerinin savaş alanından top
ladıkları düşman ölüleri üzerinde çeşitli 
çalışmalar yaptıkları bilinmektedir. 

İslam cerrahisi başlangıçta İran ve Grek 
cerrahisinden etkitenmiş ve bu etkiten
me özellikle sistematik olarak yapılan 
tercümeler yoluyla başlamıştır. Fakat 
mesele bu tercümelerle bitmemiş, aynı 
konudaki çeşitli eserlerin karşılaştırıl

ması sonucu yanlışlar düzeltilmiş, ilave
ler yapılmış ve bunun da ötesinde orüi
nal eserler meydana getirilmiştir. Bütün 
kaynakların ittifak ettikleri gerçek şu
dur ki Ortaçağ boyunca İslam cerrahia
rı Avrupalılar'dan daima çok ileride bu
lunmuşlar ve Batı'da Rönesans'tan son
ra görülen ilerlemenin öncüleri olmuş
lardır. Cerrahi en önemli hamlelerini is
lam ülkelerindeki cerrahiarın elinde yap
mıştır. Anestezi altında sezaryenden ka
tarakt ameliyatına kadar birçok müda
haleyi başarabiimiş ve orüinal cerrahi 
eserleri kaleme almış olan müslüman 
cerrahiarın geliştirdikleri birçok alet de 
zamanla değişerek günümüze kadar 
ulaşmıştır. 
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~ HASAN DoGRUYOL 

Osmanlılar'da Cerrahlık Mesleği. Cer
rahlık Osmanlılar'da maharet ve tecrü
be isteyen bir meslek dalı olarak görü
lürdü ve cerrah daha çok bir sanat er
babı sayılırdı. Bu sebeple cerrahlık mes
leği, ya sarayda ehl-i hiref* teşkilatma 
bağlı olarak veya usta bir cerrahın ya
nında yahut babadan oğula geçen bir 
sanat şeklinde öğrenilirdi. Cerrahlar da
rüşşifalarda , saraylarda, orduda veya 
"dükkan" denilen muayenehanelerinde 
çalışırlardı. Yara ve çıban tedavisi, fıtık 
rahatsızlıklarının iyileştirilmesi, diş çe
kimi, kan alma, sünnet gibi müdahale
ler cerrahın meşgul olduğu başlıca işler
di. Saray cerrahiarı ayrıca Enderun'a alı
nacak devşirmelerin ve hadım ağalarının 
muayenelerini de yaparlardı. Bunların 

amirine sercerrahin-I hassaveya cerrah
başı denirdi. Ordu cerrahlığına saray cer
rahiarının en yeteneklisi, darüşşifalara 
ise usta ve tecrübeli cerrahlar tayin edi
lirdi. Buralarda çalışan birinci cerraha 
günde ortalama 7-8 akçe, ikinci cerra
ha ise 3-4 akçe ücret verilirdi. Darüşşi
falarda görevlendirilen cerrahiarda gö
revlerini ihmal etmeme, hastalara karşı 
şefkatli ve merhametli olma gibi belirli 
ahlaki özellikler de aranırdı. 

Bfrun ağalarından olan saray cerrah
Iarı ehl-i hiref teşkilatina bağlı idiler. Bu 
teşkilatta ayrı bir cemaat oluşturan cer
rahlar, Enderun'un müteferrika* cema
ati içinde iken almaya başladıkları "mu
kaddemat-ı uiQm" derslerini tamamla
dıktan sonra gerek saray dahilinde ge
rekse dışarıda yapacakları hizmetler ge-
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