
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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regı nazari ve uygulamalı eğitimlerini 

sürdürürlerdi. Topkapı Sarayı Müzesi Ar
şivi'ndeki ehl-i hiref mevacib defterle
rinde, çeşitli yıllarda ehl-i hiref teşkila
tma bağlı olarak görev yapan cerrah, üs
tat, şakird ve müteferrikaların isimleri, 
aldıkları yevmiye miktarları ve kimlikle
ri hakkında bilgiler vardır. Bu defterle
re göre mesela 1525'te cerrahiarın mev
cudu kırk beş, şakirdlerin mevcudu ise 
beş iken 1596'da cerrah sayısının yet
miş dokuz, şakirdlerinin ise otuz üç ki
şi olduğu görülmektedir. XVII. yüzyılda 
saray cerrahiarının mevcudu kırk elli ci
varında idi. Evliya Çelebi, dışarıda özel 
muayenehanesi olan cerrah esnafının 

700 kişi olduğunu ve istanbul · da 400 
cerrah dükkanı bulunduğunu yazmak
tadır . Ona göre cerrahlar esnaf resmi
geçitlerine katılırlar, tahtırevanlar üze
rinde kerpeten, mengene. küskü, teste
re. eğe vb. çeşitli cerrahi aletler dizip ba
zı adamların kollarını, başlarını. ayakla
rını tedavi ederek gösteri yapariardı (Se· 
yahatname, ı, 532) 

Cerrahlar zaman zaman tabip, keh
hal ve attarlar gibi hekimbaşı tarafın
dan imtihan edilir, yeterli bulunanlara 
hekimbaşının mührünü taşıyan bir izin 
belgesi verilir. cerrahlıktan anlamayan
lar ise cezalandırılırdı. 
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CERRAHPAŞA KÜLLİYESİ 

Cerrah Mehmed Paşa'nın 
İstanbul'da kendi adıyla anılan 

Cerrahpaşa semtinde yaptırdığı külliye. 
L ~ 

Cerrahpaşa Camii, lll. Mehmed dev
rinde 1 598-1599 yılları arasında dokuz 
ay kadar sadrazamlık makamında bulu
nan Cerrah Mehmed Paşa tarafından in
şa ettirilmiştir. Cami cümle kapısı üstün
deki Arapça kitabesine göre 1002 ( 1593-
94) yılında yaptırılmıştır. Avlu duvarı dı
şında bulunan çeşmenin manzum kita
besi de 1003 ( 1594 -95) tarihini gösterir. 
Cerrah Mehmed Paşa Camii, Hassa Baş
mimarı Davud Ağa zamanında inşa edil
miştir. 

Cerrah Mehmed Paşa Camii 1070 ( 1660) 
yılındaki büyük yangın felaketinde içi
ne sığınanlarla birlikte yanmış ve erte
si yıl tamir edilmiştir. Katibzade adlı bir 
şair tarafından yazılan ve Ayvansarayf'
nin Mecmıla-i Tevdrfh'inde yer alan 
manzum "Tarih-i ihrak-ı Kebir" başlıklı 
destanda bu yangına temas edilmiştir 
(s 423) Hatta Turhan Valide Sultan bir 
hayrat yaptırtmak istediğinde Cerrah
paşa Camii'ni ihya ettirmesi düşünül
müş, fakat sonra bundan vazgeçilerek. 
inşaatı uzun yıllardır durmuş olan yeni 
Valide Camii'ni tamamiatması daha uy
gun görülmüştür. 13-14 Ramazan 1196 
gecesi (22-23 Ağustos 1782) meydana 
gelen büyük yangında da Cerrahpaşa 

Camii'nin bir defa daha zarar gördüğü 
bilinmektedir. Bu büyük yangın felaket
lerinden sonra Cerrah Mehmed Paşa Ca
mii, 1894'te istanbul'un tarihi eserlerin
de büyük tahribat yapan zelzelede tek-

Cerrahpaşa Camii ve Türbesi - istanbul 

Cerrahpaşa 

camii'nin 
içinden 

bir görünüs 
(1992 

onarımı ndan 

önce ) 

rar zarar görmüş, minaresi ve son ce
maat yeri kubbeleri tamamen yıkılmış
tır. Minare XX. yüzyıl başlarında taş kü
lahlı ve değişik bir üslüpta yeniden ya
pılmış, fakat son cemaat yeri olduğu gi
bi bırakılmıştır. Uzun yıllar son cemaat 
yerinin sadece mermer sütunları. demir 
gergi kirişleriyle birbirlerine bağlanmış 
olarak duruyordu. Cami 1958'den itiba
ren bir tamir görmüş, 1982'de de son 
cemaat yeri kubbelerinin ihyasına girişii 

rnek suretiyle mimarisi tamamlanmıştır. 

Cerrahpaşa Külliyesi cami, medrese, 
hamam. türbe, şadırvan ve çeşmeden 
meydana gelir; ancak bugün Aksaray 
Kocamustafapaşa yolu. medrese ile kül
liyenin diğer binalarını birbirinden ayır
mış durumdadır. Cami altı payeli mer
kezi plan tipinin en başarılı örneklerin
dendiL Merkezde hafif basık olan ana 
kubbe sivri kemerler aracılığı ile altı pa
yeye oturmaktadır. Kubbe baskısı altı 

yöndeki eksedralar üzerinden kemerler 
vasıtası ile duvarlara aktarılmıştır. Mih
rap kısmının üzerini örten güneydeki ek
sedra diğerlerinden farklı tutularak iki 
paye arası genişliğinde yapılmış, ana me
kan içinde yer alan kuzeydeki eksedra
nın iki yanındaki köşeler ik işer küçük 
kubbe ile örtülmüş, batı ve doğuda bu
lunan dört ~ksedra ise karşılıklı olarak 
caminin ana mekan şemasına katılmış
tı r. Camiyi iç taraftan saran ikinci kat 
koridoru kemerler vasıtasıyla taşınmak
tadır. Duvarların dış yüzlerinde içteki pa
yelerin aksına gelen noktalara örme pa
yeler konulmuş ve ağ ı rlık bu payelere 
bindiğinden cephelere bol pencere aç
ma imkanı elde edilmiştir. Yapının ku
zeyinde sekiz sütunun taşıdığı altı kub
beli bir son cemaat yeri bulunmaktadır. 
Eksendeki girişin üzerini, altı kubbenin 
ortasında yer alan bir aynalı tonoz ör
ter. Son cemaat yeri harimden daha ge
niş yapılmıştır ve iki mihrap nişine sa
hiptir. Kuzeybatıda kare kaidesi duvar 


