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Medeniyet Tariizimizden )'apraklar: · · 

FATİH DARÜŞŞİFASI 

Halim Baki KUNTER 

I. GİRİŞ 

Şefkat ve merhamet, dinimizin başta gelen şiarıdır. Bunun gibi sağlığı 
korumak ta İslam Dininde ferdiere düşen ehemmiyetli bir vazifedir. 
Herkes sağlığını korl)makla mükelleftir. 

. "04..):11 r~ f 01..~;:11 ~ç. 0\,k f,JI" 
"İlim ikidir. Evvela beden ilmi, sonra din ilmi" sözü ile 

"iu_ı ':ı' i ·.ı.P .u J1>. _, :,rı '.b ~t .iiıl 0ı.; _,_,ı..w" 

" Tedavi olununuz. :(}ra Allalz-,ü Teala hiç bir hastalık )'aratmamıştır ki, 
onun devasını da )'aratmamış olsun. Ancak ölüm bundan müstesl}.adır." Hadis-i 
Şerif'i bu lüz.fımu belirtmektedir. Bumaksada hizmet için kurulmuş olan 
Darüşşifalar Türk ve İslam şefkatinin tecessüm etmiş abideleridir. 

II. Türk Darüşşifaları arasinda_ Fatih Dariişşifası: 
Bu yazıda. bkuyu:cularımıza bütün hususiyetleriyle birlikte . tal!-ltmak 

istediğimiz Fatih Darüşşifası, memlt~ketimizde ku~ulan ilk Tiif.k hastahanesi 
olmadığı gibi Osmanlı Türkleri'nin kurdukları ilk hastahane de değildir. 
Osmanlılar deVrinde Fatih Darüşşifasındaiı evvel Bursa Darüş§ifası 
(H. 8o2- M., I 339) ile Edirne Güzzam Hastahanesi (H. 824- M. 142 I) · 
mevcuttur. 

Anadolu'da en eski Türk hastahanesi Selçuk prenseslerinden Gevher 
Nesibe tarafi.~dan (H. 6o2-M. I205)'de inşa ettirilen Kayseri Darüşşifasıdır. 

Onu takip edenler : 

Bulunduğu yer 

Sivas Darüşşifası 
Divriği , 
Çankırı , 
Kastamonu , 
Amasya , 
Konya , 
Aksaray , 
Tokad 

" 

Yaphran 

I. Keykavus 
Prenses Melik Turan 
Atabek Ferrah 
Ali Pervane 
Köle Anber Abdullah 

Ali ··Pervane bey 

H;izmete giriş tarihi 

H. 614- M. 1217 
H. 626- M. I228 
H. 633 -· M: 1235 
H. 67I - M. I272 
H. 708 - ~-. I 308 
asır M. XIII 

1' " 

H. 674- M. I275 
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Görülüyor ki, be§ asır önce hizmete giren Fatih DarÜ§§İÜisı memleketi
niizde Türkler tarafından te'sis olunan hastahanelerin on ikincisidir ve 
saydıklarımızdan ba§ka bugün milll hududlarıriıız dı§ında kalan eski Türk. 
Darü§§ifaları da vardır. · 

Fatih DarÜ§§İfasından sonra İstanbul'da kurulan sağlık te'sisleri de 
Haseki Darü§§ifası (H. 946- 1539), Süleymaniye Darü§§ifası (H. 963- M. 
1555), Üsküdar Atik Valde (Nf:ır-Banu) Darü§§ifası (H. 961- M. 1583), 
Sultan Ahmet DarÜ§§ifası (H. 1026-M. 1616)dır. · 

Memleketirrıizde her sahada muasır medeniyet seviyesjne ula§abilmek 
için sarfedilen emekler arasında sağlık te'sislerine de ~hemrrıiyet veril
mekte, modern hastahane binaları yaptırılmakta, bunlar her tÜrlü yasıta 
ve imkanlada ve ehliyetli elemanlada teçhiz edilerek hastalara kusursuz 
hizmette bulunulabilmeğe çalı§ılmaktadır. 

Bugüİı için garp memleketlerine nazaran l:firçok eksikleririz olmasına 
ve onlarla aramızda hayli mesafe bulunmasına rağmen vaktiyle zamammn 
en mütekaınil hastahanelerine ve en iyi i§leyen hastahane servislerine malik 
olduğumuz tarihi bir gerçektir. Edirne'd~ki II. BayezitDarÜ§§ifası (H. 890-
M. 1485) plammn garp memleketlerinde birçok hastahane birralarına model 
ittihaz edildiği, Avrupada akıl ve ruh hastalarımn "şeytana mensuptur" 
denilerek ate§de yakıldığı sıralarda adıgeçen Darü§§i~ada . bu kabil hasta
ların musik1 ve av etleriyle tedavi edildiği de bilinen bir keyfiyettir. Bu 
hakikatleri zaman zaman hatırlamakta ve yeni yeti§en nesillere, vesika
lariyle birlikte, tamtınada fayda mülahaza etmekteyiz. 

III. Fatih Diirii.şşifiisının ·işlf:)'işi: 

Fatih Darü§§İfası Türklerin İstanbul'dainşa ve te'sis ettikleri ilk has
tahanedir. 

Fatih külliyesinin birçok aksarnı ayakta ka:labildiği halde Darüşşifa 
maalesef yıkılmış bulunmaktadır. Darü§§ifamn ve müşteinilatımn kain 
olduğu yerde şimdi evler ve sokaklar vardır. Be§ asır önce İn§a edilen ye 
asırlar boyu hizmetine devam eden Darüşşifa, Fatih külliyesinin doğu 
cihetinde ve halen mevcut olan tabhaneye mütenazır bir bina idi. 

İstanbul Ürtiversitesi Tıb Tarihi Enstitüsü Müdürü. sayın üstad Profe
sör Dr. Süheyl Ünver bu Darüşşifa ha~nda kıymetli neşriyatta bulunmak 
ve son yıllarda ele geçeiı bir plamm neşretmek suretiyle ilim aleinine büyük 
hizmet ifa eyleinİ§tir. Zamanında örnek hizmetler ·ıra eden bu müessese 
hakkında Fatih Sultan Mehmet vakfİyesinde esaslı ma'lumat mevcuttur. 
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Fatih vakfİyesindeki ma'lumata ve elde mevcut diğer kaynaklara göre Fatih 
Darüşşifasının nasıl işledigini kısaca aniatmağa çalışacağız. 

Vakfİyede "Diiriişşifii"dan ilk defa "imaret" ile birlikte bahsedilmekte 
ve şöyle denilmektedir : 

"Cami-i şerif civarında iki iilf imiiret ve ziyiifethiine-i pür ni'met binli buyur
dular k'i, her biri b{r mihmanhline-i yegane ve zi_yiifetlıiine-i bf misl..:i behiinedir. N atm-i 
cinan gibi feyz;,i kesilmez ve rahmet-i Ralzman gibi bezille eksilmez. İki buk<a-i şer'i
fenin birine Dlirüşşifli birine !miiret tesmi.Jie buyurdular" (S. 55 ve 56). Bu ifadenin 

· bugünkü kaqılığı şöyledir=-

"Ciimi~i şerif -civarında iki muazzam ve ni'metlerle dolu bina yaptırdılar ki, 
her biri oraya gelenleri eşsiz ve benzeri olmıyan bir şekilde barındırır ve yedirip 
iyirir. Bunların, cennet ni'metleri gibifeyzi kesilmez ve Allah'ın rahmeti gibi bol bol 
verildiği halde eksilmez." 

Darüşşifanın ne içiri yapıldığı ve kimlere bakacağı da şöyle aıılatıl-
maktadır: i 

"Diirüşşifli su-i mfziica müptela olmakla muhtac-ı ilaÇ olan marfz-i altl ve 
imiiret-i Sultaniye amme-ı müsiifidn ve ebnd-i sebtli§in vakf-ı celflleridir." (S. 63). 

"Ve İmiiret ve Dliriişşifiiyı amme-i elzl-i İslam belki kiijje-i ibiid-ı Rabbü' l-'-
. · eniim i§in vakfeyledim. "_{S: 359). . ' 

ifadelerinden Darüşşifaya Müslüman hastalada beraber, müracaat 
vukuunda, hangi din ve mezhebden ·olursa olsun ilaca ve tedaviye İnuhtaç 
olan bütün hastalann kabul edildiği, kapısİnın "Alliih'ın bütün kullan" için 
açık bulunduğu bizzat vakıf salıibinin ifadesincl,en saraha tl e aııla§ılmaktadır. 

Bu müessesede hizmet görecek personel sayısı ile kendilerinde aranan 
vasıfl.ar da vakfİyede gösterilmiştir. Zamaııla kadrolara bazı ilaveler yapıldığı 
"Fatih Sultan Mehmet Evktifının şartZatını gôsteren difter"den * ve Vakıflar 

, Umum Müdürlüğü ar§İvİndeki kayıtlardan anlaşılmaktadır. Vakfİyede 

· Darüş§ifa kadrosu ve kendilerine tahsis olunan gündelikler şöyledir: 

2 Tabib (bjri Ba§hekim mevkiinde) 20 ak ca güıide 
~ 

I Kehhal (göz tabibi) 8 " " 
I Cerrah (Opera tör) 8 

" " 
I Eczacı (ilaçlan yapan) 6 

" " 
ı İlaç deposu memuru (mahzen emini) 4 " " 

* Topkapı sarayı müzesi atşivi, numara: 3882. 
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I Mubayea memuru (vekilharç) 
I Ambar memuru (masraf emini) 
2 Aşçı 

I Kapıcı 

2 Hasta bakıcı (hasta hizmetkarı) 
I Teınizlik memuru 
Bu kadroya sonradan §U hizmetler ilave edilıniştir: 
I Göz doktoru 
2 Cerrah 
I Eczacı 

2 Tabib şakird (stajiyer tabib) 
4 Hasta bakıcı 
4 Musluklara, helalara, oturaklara bakan kimse 
I Bulaşıkcı 

I Noktacı ( devaını kontrol eden) 
I İmam 
I Müezzin. 

145 

4 ak ce günde. 
~ 

. 4 
" " 

3 " " 
3 " " 
3 " " 
2 

" " 

Darü§şifanın günde 20 akça alan bir de Şeyh'i vardır ki, gördüğu hiz
met hastahanelerde bugünkü Dahiliye Müdürlerinin vazifesinin aynıdır. 

Doktorların "vlikif-ı ahvlil-i nabz-ı marfz, ilm-i teşrihte sahib-i ilm-i artz, 
fenn-i tıb ve kiinun-ı şiflida faik iki tabıb-i Mücerrib-i hlizık" olması vakfiye §artı 
icabından dır. Bu ifadenin. bugünkü konuşma diline çevrihni§ şekli: 

. "Hastaların nabızlanndan (ve umumi hallerinden) hastalıklannın mfihi
yetini anlayabilen, teşrih ilminde ( anatoıni) geniş bilgiler sahibi, tıb ftnninden· ve 
İbn-i Sina'nın "Kiinun-ı Şf:fa·" adlı meşhur eserinden yilksek bilgiler edinmiş, çok 
tecrübe görmüş (tecrübe ve: mü§ahedeye muktedir) ve kendisi de tecrübe edilmiş, 
teşhis ve tedavisi keskin, mdhir üstad doktorlar"dır. 

Ç}öz doktorları "kehhlil-i hlizık, vakıf-ı illic-ı muvlifık" yani "teşhis ve 
tedavisi keskin, en ryi ve muvfJjık ilaçlan bilen" diye tavsif edilıniş, cerrahın 
"üstad", ilaç döğücü ve pişirici diye adlandırılan eczacının "mlicunların, 
şurublann ve hapların yapılmasını bilen olgunlaşmış ve tecritbeli bir kimse" olması 
lazımgeldiğine . i§ ar et edilıniştir. 

Doktorların hastalara nasıl bakacakları vakfİyede ~pyle aıılatılmaktadır: 

"Her biri killle yevmin ikişer defa Dliriişşif~' da derd-i b ldevii-yı kazlidan hasta 
· hatır ve Dlirilşşifli-i rnekarim-i Plidişlihlden iziile-i emrliz edecek habb-i şifa bahş-i 
atiyylita milterakkip ve muntazır, derd-ü mend-ü muhtaç ve arzumend-i deva ve ilaç 
olan merzli-yi müslimini ·tefakkud ile tekayyüd edip kiltilb-i tayyibe-i tıbbiyyede beylin 

F. ro 
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olunan illic-ı münasibi ile mualece etmekte sa)-ı betıga ve min-gayr-i müsahele edii-yi 
hizmet-i lazimesinde cehd-i bi-diriğ eyleyüp .. " 

Bu ifadeden anla§ılclığına göre: doktorlar; "Her biri birer derd ile Da
rüşşifliya düşen ve oradaki bakımdan, verilecek ilaçlardan deviisını bekleyen hastaları 
günde iki defa inieden ince.Jıe ve bütün dikkatleri ile muayene ederek, illetlerini ve 
sebeblerini araştınp en makbul ve meşhur tıb kitaplarında yazılı olan en münasip 
ilaçlar ve en son tedavi usulleriyle, onları usandırmadan, iyileştirmek için elinden gelen 
her türlü hizmeti eksiksiz olarak yapmağa a'zamf gayret göstereceklerdir." 

Burada dikkatimizi çekmesi lazımgelen · nokta, zamammızdaki vizit 
kontr vizit usUlüne mukabil Fatih Darü§§İfasında da hastaların sabah ve ak
§am iki defa umumi bir muayene ve mü§ahededen geçirilmeleri hususudur. 

Hastalara hizmet eden kimselerin haiz olmaları lazımgelen vasıflar 
üzei:-inde de bilhassa durulmuştur. · 

Vakfiyenin buna ait fıkralarını tarihi bir vesika olarak aynen nakledi
yoruz: 

"Umur-dide ve kar-iizmude, acz-ü keselden lıiitı, hizmet-i merzd)'ı inkardan 
tab'-ı atı kirnesneler merzanfn hizmetine ta)fn oluna, ta ki ateşdan-ı kaza vü kaderde 
suhte-lzatır ve şerhethline-i elliif-ı siıltaniyeden kase-i db-ı hayat-ı· iltifdta muntazır 
olan merzdnın ağ diye ve eşribesini ihrdz ve purşfş-i hatır-ı marfz hemişe . tekrar ve 
bast-ı 'jürnş ve gasl-i siyap ve kens-i menazil ve reşş-i ma-i biirid etmekle gubiir-ı 
hiitır-ı marizi ziiil edip bunun emsal i kayyım ve ferraş hizmetlerini teatf edip . .. " 

Yukanya aynen dereettiğimiz §arta göre: "Hasta(ara bakan kimselerin 
tenbel, düşkün, kımıldamaktan üşenir, işten usanmış, hastanın istediği ve beklediği 

hizmeti duymazlıktan, gö"rmez[ikten veya işitmezlik~en gelen kimseler olmamaları; (eli 
ayağı çabuk, merhametli), hastanın her zaman hatırını, bir şey isteyip istemediğini, 
bir hizmete ihtiyacı olup olmadığını sorarak gö"nlünü alır, derdini unutturur, sıkıntısını 
giderir, yatağını düzeltir, çamaşırını değiştirir ve yıkar; etrdfın temizliğine i'tinalı
dır, (yemeğini yedi_rir, suyunu verir) icabında soğuk su ile serinletir, bunun gibi 
muhtaç oldukları her türlü hizmeti istekle ve eksiksiz olarak yapan kimseler olması" 
lazımdır. 

DarÜ§§ifa'da çalı§anlann hepsine gündelik hesabiyle verilen paradan 
ba§ka vakıftan aş ve ekmek de tahsis olunmuştur. Tıb talebderi ile stajiyer 
tabibler Darü§şifa'mn üzerindeki küçük odalarda ikamet ederlerdi. 

Fatih Darü§§ifası aym zamanda arneli ve nazari tıb öğretimi yapılan 
· bir müessese idi. Darü§şifa müstahdeınlerinin gündelikleri yekunu günde 

ı o o akçe, ilaç ve levazım masrafı. da günde 200 akçe olarak tahdid edilmişti. 
Ayrıca ölen hastaların techiz ve tekfin masrafı. olarak günde 5 akça aynl
ffil§tı. ·Mübayea ve anbar memurlanmn alı§ veri§ten anlar, kötü mallan 
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almaz, vakfin hakkını korur, korumasını bi?r, her veçhile i'timad edilir 
kimseler olması lüzumu da vakfiyede bilhassa belirtilmi§tir. 

Vakfiyedeki hususi bir şarta göre §eker, (sabun) ve saire gibi levazım 
senelik ihtiyacı kar§ılayacak mikdaı::da, vakit ve zamaniyle alınıp ambara 
konulacak, mevsim icabı olarak bir §eyin bulunmamasına mahal bırakıl
mıyacaktır. 

Fatih külliyesinin İmaret kısmında ayrıca büyük bir umumi matbalı 
mevcut olduğu halde Darüş§ifa'nın matbahı ayrılmı§ ve hasta yenieklerinin 
tabib nezareti altında mütehassıs a§çılar tarafindan pi§irilmesi §art edil:mj§tir. 

"Dariişşifdnın iki merd-i salih tabbak-ı tadmı olup killle yevmin tabip ma'ri
fetiyle berk-i kazan gibi çekre-i zerd ile miibteld-yı hezdr dert olan müstahikk-i mer
hamet emr_dz-ı muhtelife-i kazadan zaif ve me')ız1sü' l-ildç derdmend-i muhtaca küt-ı 
kuvvet-i hayat olmak için gıda tabh eyleyip huzur-ı marfza ihzdr ve ol bfmdrın dş-i 
dil-i mecruhuna tımtir ve tatyfb-i kalb-i mecruhuna sa')ı-i bfşümdr eyleyip . .. " · 
ifadesiyle "bin pii dertden birine uğrayarak kazan yaprakları gibi saranp solmuş, 
zaif düşmüş, yapılan tedaviden ve alınan ilaçların hiç birinden fayda görmiyerek ye' se 
uğramış hastalara Dariişşifdnın matbalıında tabıbin ta'rifi ve nezdreti altında bu işi 
öğrenmiş aşçılar tarafından kuvvet ve şifa verecek yenzekler hazırlanacağı", aşçılann 
da hastalann tedavisinde ehemmiyetli hizmeti olacağı açıkca belirtilmektedir 
ki, bu usul zamanımızda tatbik edilmekte olan diyet tedavisi ve buna mahsus 
diyet matbahı usulünün Fatih devrinde bilindiğini ve Türklerin İstanbul'da 
kurdukları ilk hastahanede muvaffakiyetle tatbik edildiğini göstermektedir. 

Dclrü§şifa'da haftada birgün sabahın erken saatlerinde şehirdeki. has
talardan evine doktor getirrneğe ve lazım olanilacı alınağa kudreti olmayan
lara bakılmakta ve tedavileri için muhtaç olduklan şeyler Darü§şifa'dan 
kendilerine meccanen verilmekte idi. 

"Vakjiyedeki ol sahib-i hayrdtın ambar ve kilarından istidd-i inôyet e_denlerden 
vakf-ı şerifleri dirfğ olunnzayıp kerem-i şamilleri timme-i endma vds.ıl olmakla sdhibü' l
hayra ecr-i azfnz hdsıl ola." ibaresinde ambar ve kilann' sarahatle zikredil
mesinden hastalara ilaçlan ile beraber bünyelerini kuvvetlendirmeye ya
rayan bazı gıdaların da verilmekte olduğu anla§ılıyoL 

Zamanının_ örnek ve eİı ileri bir sağlık te'sisi olan Fatih Darüşşifası 
medeniyet tarihinde şerefli bir yer alan milletimizin üstün vasıflannı ve 
teşkilatcılığını cihana isbat ve ilan eyleyeıi tarihi müesseselerden biridir; 
ecdadımız böyle bir baŞanya ula§mıştır. 

Zamanımızda devrimizin üstün ve örnek müesseselerini kurmak ve 
i§letmek de bizlere düşmektedir. 


