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Kahveya .dair bir türk hekiminin şahsi mütalaaları 

M. Şereieddin Yaltkaya · 
istanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Ord. Profesörlerinden 

Pek eski tarihlerde · süzm'üş olduğum arabca edebi kitaplar 

:a.rasıııda (.j-l.b. ':-'~) nin (l;J':/1~ ~J) sını da okumuş ve ilk def'a; 
{Kanuni SüleYıman) ıq hekim · başısı olan (Mehmet Bedredqini 
Kosoni [1]) nin .adını o'rada görmüş idim. 

, Edebi bir ushibda yazılmış olan ·b·u eserde bu zatın adının 
{Bedreddin) olmasından istifade edilerek bir çok kelime oyuoları 
yapılmış ve hemen hemen söz bunuola sonuna erdirilmiş olmakla 
1;ıb tarihi noktasından bu eserden bir şey öğrenmek kabil değil
dir. Yalnız bu zatın (Kanuni Süleyman) zamanında tstanbula 

.geldiğini ve Osmanlı sarayına alınıp burada bu hükümdarıo ayak
larındaki (Nikris) i tedavi ettiğ~ni görüyoruz [2]. 

· [1] Elde bulunan türkçe ve hatta bazı arapea kitaplarda bu (Kosoni)= (Kaysu

'lli) şeklinde görülmektedir.Fakat biz bu ~elimeyi gerek bahsettiğimiz (l;J':/1~ ~J) 
da ve gerek Ragıb paşa kiitüphasindeki 1482 sayılı mecmuadaki yazma 

.(lJ""':!'•JI t-:?1~~ l>k. ~11..ıliJc..r~':ll j_,a!l ) de (varak 53) burada yazdığı
mız gibi (Kosoni) şeklinde görmekteyiz. Bu zatın istanbula mısırdan gelmiş 

olmasına ·bakılırsa kipçak türklerfndeıi olup 742 de (iskenderiye ) de öldürülen 
(Seyf~ddin Koson) ın (Mısır) da yapdırmış olduğu Cal)1ı' ve Hanikah ve saire 
:gibi müesseselerden birine nisbetle ·(kosoni) denlimiş olması kuvvetle tahmin 
olunabilir. 

[2) Bu Osmanlı hekim başısının şahsına ve zamanına ait maliimat arayan-
'lar bu kitapta şunu görürler : · 

Meşhur müverrih (~. u-!,).)1) nin oğlu (o~.UI,J.:..t); C_,-~diJ:I) in tıbdan 

(.?. .Y') inin en güzel şerhi olan (~) şerhini (Mehmet Bedreddini Kosoni) ye 

hediye etmiş ve bu hu5usta. kendisi~e bir mektup ve bir şiir göndermiş idi. 

(Kosoiıi) buna şu şi'iri ile mukabele etmiş idi : 
Kağıda yazılmış olan sabrlar yazımıdır ? 
Yoksa insanlara müessir olan bir sihirmidir ? ... 

Kelimeleri güzel bir mektupmudur ? .. 
Yoksa kadehleri pariatan şarapmıdır ? .. 
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Ben; bu kere b\];. es}ü.de_nbe:ri adını bildig-im zatın; bu; (Kanunt 
Sül~yman) ın hekim başısının. yukarda birinci .. notumda .söyledig-im 

mecmuadaki eseriere bakarken (~':l l J~ l) in elli üçüne~ varaka-
sıı;ıda; içtig-i~iz kahveya dair bir .iza.lıinı gördüm. . .. 

·su eski · Osmanlı hekim başısının kahve hakkındaki • izahı bu 
gün. bize s~lıbatimizi .kqrumak noktasından bir şey ög-retmez isede
. ~~.h ye hakkında· kendisinin dedig-i gibi eski kitapların hiç birinde

. olmayan (ve. olamayan) bu izahı ög-renwek bizim için tıb tarihi 

Okuduk ve mest olduk .. .' 
Güya ki şarap içmiş gibi ne~velendik ..... 

Onu gönderen zatu-i kendisi de Atası da _reisdirler .. . 
Göndereni yüceltmek ve kendisine olan iŞtiyakımızı. 

dinlendirrnek ·için o mektubu öpdUk.' •. 

Bu zat liitf etti ;. kerem etti; .• sonrada kölesine miikatebe_ etti. [Kölelerin 
mükatep d~ilen bir türlüsü vardır burada tevriye yapmıştır]. Ve onu her . 
şeyde kötü talitilikten kurtardı. , . 

Gön~ermiş olduğu gelin gibi güz~! ve parlak şiirlerini ka.ti görme~i . 

Birde kıymetli bir hediye gönderdi. Nefisden gelen o nefise yüz bin 
merhabalar olsun· ; .. 

Ey İdris oğlu !. ... Ey Ebul'fazıl ? . . 
Ey güneşler gibi parlak soy ... 

Kusurumun affı nı umarım ... Kusurum var ... 
Senin kıymetli olan şiirine ben kıyınetsiz sözler ile mukabeıe ettim •• 

Senin fikrinin bikrine yaşı geçkin koca karı ile 
Mukabelfede bulunmak liik ve revamıdır ? .•. 

Zaman var oldukça sevinç içinde yaşa .. Var ol 
Seni küçük düşürmek isteyenlerde felaketlerden kurtulmasılar. 
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·bakımından f3.ideli olacağı ·gibi aynı :zamanda ·bundan k~ndisiıliıi ·.
zamanında ilmi bulunduğu yerden ve Ôlduğu noktadan tecribelrrile: -
hareket ettiren ve gördüğü ile kalmayıp onu ileiletm.eğe çalışan 

bir zat ·olduğunu da öğreniyoruz ki bu da. bizi sevindirecek ve 
inşira·b verecek . bir keyfiyet olduğundan söylediğim kitaptan aşa
·ğıya doğru bunu aynile türkcemize çeviriyoruru. · 

«Heki~lerin başı olduğu 'her kesce itirazsı~ · kab"QI edilmiŞ> ·. 
«olan (Mehnıet : bin Bedreddini Kosont) · ki (Kanuni Süleyman) ın• 
chekimi idi-ye Şu suretle kahveye daiı: bir sorgu sorulrou~,.idi :» 

· «Kahve hakkında ne dersiniz ? .. Bunu içmek ~arar lımıdır ?:. 
c'menfaatllmidir? bunu~ tabiatı hararet, . burudet, yubuset ve rutu-:ı. 
<5betten '· hangisidir ?ı> · 
· «Bunu içmekte menfaat vardır derseniz ne miktarı na.fi ve .ne• 
<kadarı zararlı~r? ve bunu çok içmektezarar varmıdır yokmudur?.• 
«Bu; babı kuvvetlendirirmi, ~uvvetlimdirruezmi ? .. Tok karnına» 
<içmek muzırınıdır değilmidir ? .. Aç karnma içmek te bir zarar:ı> 
<varroıdır yokmudur .. Hazıne yardım edermi ? bunu soğukmu ;• 
<yoksa sıcakını İçınelidir? .. Fişirilirken içine birşey katma4mıdır ? .. > . . 

C.evabı : 

. «Ben; kahve hakkında; şimdiye kadar okuduğum ve gördü·> 
~ğüm tıb kitaplarında hiç bir ş.eye tesadüf etmedim. Şimdi söyle-> 
~yeceklerim hep kendi tecrübeme mpstenittir : Sorguların bepşin~> 

•birer birer cevap vereceğim» . 

«Bunun içilmesinde bir zarar olup olmasına cevabım şudur :» 
. eTiaçiardan biç bir ilaç hakkında mutlak surette oafidjr ve ya» 

<yine ro~tlak surette muzırdır deuilemez . .- Bu ilaçların hepsinde bir» 
<noktadan menfaat görülse bile başka bir noktadan. mazarrat; 
<g.örUlür. Ve her hangi ·bir ilaç bir noktada baŞka ·bir ilaçtan ·daha> , 
c,nafi . olabilir. Mesela,: (Diryakı Faruk) un ilaçlan_n en nafii oldu-:o
<ğnnda bütün hekimlerin ittifakları olmasına rağmeJ} bunun da her:o- · 
cpokta:dan mutlak surette nafi olduğtına hükmedilemez. Müberrit» -

<ı:ilaçlarında (\; ~ karnı yarık) tohumu hümmalılar için ondan daha» · 
<pek çok menfaatlı.dır». 

. <Şimdi sö~ün doğrusu kahveye de - aynı hükmü vermek ve» 
«bunun da başka illlçlar gibi yalnı~ bazı halde nafi olduğunu:ı. 
<söylemektir:.. 

<Bunun tabiaıt hakkında da şunu söylerim:» 
«Fail keyfiyatler ki bararet ve burudettir. Bunlarda mutedil» 

·' «olduğu· zahirdir. Bir az burudete maildir. Kuvvetlerinin mürekkep:~-



. ' 

- 6-
1 . 

<olması v~ . kendisinde bir har cüzü, bulunması da b ait değildir . :ı>

«Haz ı m ve saire gibi fiilieri bu. sebeble icra eder. Nitekim bir çok-ı> 
« ilaçlarda dahi bu hal vardır» . 

«Münfeil keyfiyetiere gelince ki bunlarda rutubet ve yubuse'ttir. :ı> 
<Bun~a kahveyi yubusete mail buluruz. Çünki kahve bedenlerdel} 
<tecfif filini yapıyor, ve· aynı zamanda yabis mizaçiarı · tagyir:ı>

<eQ.iyor». 
<tlçilmekteki nafi miktarı hakkında dahi derim ki :> 
<Buda istimal edenlerin mizaçıarına .göre t~kdir ediJ.ir». 
«Bunun ço.k içilmesinde zarar olup olmaması hususonda derim ki ;,.. 
c:Etibbanın : (her · şeyin çokluğu tabiatın düşmanı~ır .. ) sözü»-. 

<unutulmamalıdır. :aunun çoğunun muzır olduğunda hiç şüphe.» . 
~ . . 

«yoktur. Hususile mizacı yabis olanlar bunu çok içmekten çekin-» 
«m elidirler:&. 

«Sorgunun bahı kuv'vetlenc1irip kuvvetleoqirmen:iesi parçasına». 

<cevap olarak da»: 
«Bunun Baha araz tarikile yardımı dokuoacağı söylenebilir. »· 
«Tok karııma içmek muzurmıdır değilmidir şıkkına gelince :» 
«Tabibler gıda akibinde içiJecek Şeylerin istimalini ll?enetmiş· :ı>-

.ıılerdir. Çünkü midede gıdanın çiy kalmasına ve hazırndan evvel» 
«geçip gitmesine se b.~ b olur. Yalnız içi! en şeyler ; hususile kahve.» · 
«gibi hazıne yardımı olan ıİıeşru.blar gıdaların çiy kalmasına ve ÇİY>- · 
«olarak geçip gitmesine sebeb . olmıyacak de~ecede az mıktarda;,. 
<olmak şartile· nafidir. » · . · · 

«En doğrusu kahve ; gıdanın sonunda hazim başladıği vakit>
«içilmelidir. Aç karoma içilecek olursa· ınüceffifdir. Mizaçl;ı.rı baritı> 

«olanlara ·yarar. soğuk veya . sı ca lt fçilmesi .(burada bir ibare eksik->
«li ği olduğundan · sorgunun bu şıkkının cevabı düşmüştür.) 
. · «Pişirilirken içine başka bir maddenin ilavesi şıkk.ına ge.lince :·» 
<Bunun için de denilirki :· Her ne kad.ar ·bunun . mizacıni isl~h» 
<edecek ve filini takviye eyleyecek devalar ile birlikte pişirilmesil>
cfena olmazsa da o· zaman kahvelikten çıkmış· ve tamamire . ilaç» 
«m:ahiyetini. almış olur. Bunun . en iyisi pişirİlirken mizacı barit> 
«olanlar için içine bir . az şeker ve ya ba:I ilavesi dir.>· 

Mehmet Bed.ı·e.ddirıi' K osoizi Sene 974 (1Ş66) 
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Les opinions . personne!les d' un medecin turc du· 
XVIerne siecle concernant le cafe. .. 

Prof. M. Cherefeddin Yaltkaya 

Mehf!Iet Bed~eddin Kosoni (1) qui, venu d'Egypte, fut reçu au 
. Palais d~s sultane ottomans, qui guerit Süleyman le magnifique 

du podagre et ~ut ·nomme a cause de sa valeur med~cin en . chef 
(hekim başı), a ec~it un ouvrage importa'ot soue le titre : «El
kavl el- enis ve «d - dürr en - nefis», dont 1~ manuecrit existt> a: 
Istanbul, dans la biblioth~que de Ragıb Pacba, No. 1482. Sur fa 
fenille 53 il y ' a un expose concernant le cafe que noue buvone. 
(Annee 1567). 

L'auteur n'a . pas puise quelque part ses explicatione, car avant 
lui aucuoe etude sur le cafe n'avait pas ete ecrite. L'expose de 
Kosoni llS~ utile d~ pÖint de vue d'histoire de 1~ medecine. Dans 
ces lig~es, nous apprenons que c'etait un medecin que ne se 
contentait pas accepter la science au point Otı elle se trouvait 
de son teınps, rçais qui travaillait a la faire avancer. Quel admi
rables . reponses il se donne. a:.lui meme ~ux problemes poses sous 
forİnes de demandes, reponses s'appuyant toutes sur des observa
Üons et des experiences personnelles. Voila ce qui fait pou.r la· 
grande valeur de ces opinions . Les questions sont celles- ci : 

1 - y a - t - il du . dommage a .boire du cafe ? 
2 - QueUe est sa nature ? 
3 ..:..._ Degre d'utilite de boire du cafe ? 
4· ·- Est- il nuisible d'en .boire beaucoup ? 
5 - )lenforce - t - il la puissa.İıce sexuelle ? 
6 - ~ide ·_ til a la digestion ? 
7 - Doit · oiı. boire le cafe froid ou cbaud ? 
8 - Doit.- on Y. a jouter quelque chose en le preparant? 

Voici les reponses qu'il doİıne a ces questioos : 
Je n'ai ·rieo vu coocernant le cafe dans les livres de m~decioe 

(1) Dans certains ouvrages et llstes on ecrit cKaysuni>. Suiv~nt rnes rec
herches, il s'appelle Kosoni. II vint a istanbul d'Egypte ou ses aıicetres turcs 
etaient etablis. En'· 742, un certain Seyfeddin Koson fut assassine a Alexandrie, 
et ·l'on ·pOurrait P..enser a une relation avec· notre med ed n. İl eta it de la tribıi 
turqu.e d.es. ·Kıp~chak. 
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que j'ai vu et etudie. Tout ce que je vais dire, s'appuie su·r ;na 
propr.e experience; .J~ repondrai ~ı ·ces ,,questions -: .:un~ it· \un e. 

1 - On ne peut affi~mer d'aucu~ · m~4icame_nt qu'il est : absol-_ 
uİnent utile ou absoliıİnent nuisible. ·To us, aussi ceux q~i sont 
utiles d'un poi.nt de· vue,. presentent un dommage d'un autrE) ·côte. 
Tout · m~dicameİıt peut · ~tre plus utile qu'un au tre. sou.s un certain · 
point de vı.ıe. . . . . . · . . --:· .. . -

Par exe~ple .ıluoique . to{i~ les .·roedecins~ şo:iit' d'~ÇcÖ~4. que 1~ . 
tberiaque ~st le pimi utile· des medic~~en'ts,· 'on ne.·peti(pas· ju-· 
ger qu'il so~t. absoliiment ·utile sous töus· les points de v~e. · ' ~ı{ 
effet, il fatİt considerer ie cafe de la m~rİie ~ aniere 'et: dire qiı'il 

. est, comroe' les autres · medicaments,iitile._seuleme'nt sous' certaines! 
circonstances. . : . : _· . . 

2 - En · etat · actif; le cafe est phitôt un· peu·· troid . . E:t il.n'est 
pas it exclure que ses forces soııt coropoaees et qq'ii ii trouve 
au ss i un e .partie eli au de. · Ü'est po~rqu_Ôi · ~ı e~erce· la digestion et . 
antres fonctions. Dans ' ı;~tat :· passif, n.ous: tro~voıis le.'cafe . plutôt 
see. I_l altere '!es tempei-amentS secs. ' . · · · · 

.3 - La quantite quiil est util~ de 'boire s'apprecie selon ~e 
teroperament de ceux qui l'emploient. . 

4 - Les medecins ne· doivent pas oublier la regle ·que «Trop 
de chaque chose est ennemi de la nature». Il n'y .a pas de doute 

. que l'exces e st nu_isible ici aussi. · S urtout qui a le temperam~nt 
see doit ~e garder d'en boire trop. · . 

5 - On peut dir e qu 'il ai de a la puissance par voie s:imptô-
matique. - · 

6 - Les inMecins ont interdit l'us~ge de boissoiis sur la 
nourritu,re. Car cela a pp~ effet que la no~rriture reste erue. dans 
l~estoroae et qu'elle est expulsee avant d'~t~e digeree. Seniement 
des boissons, surtotit teıies que le cafe qui aide ·a _la digestion, 
n'ont · pas cet effet de laisser la nourriture. crue et de la faira 
fair.e en etat eru, et peuvent done etre avaıees avec profit ·an 
petites quan'tites. -Le plus juste est de bo i re le cafe . ap res le 
repas, lorsque la digestion eommence. Bu it jeun, il est profitable 
au:J!:. teroperaments froids. · · · · 

· . 7 -: (Phrase defeetuse). · · ; . 
8 -:- .Quoiqu'il D~ SOİt pas· mal _de preparer' }e· - eaf~ av~c.' .. des .' 

ingredients susceptibles d'aırieliorer son roelange· · e~ de. renforcer 
son action, il ~·est plus alors du cafe et devient· tout iı. - fait ·:un · 

~ i 
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Sivas darüşş if ası h aviısı 

1217 de birinci keykavus tarafından Sivasta yapılan hastane Anadoluda 
selçuk darüşşifalannın en büyüğüpÜr. Veremden ölen hanisi de burada 

medfundur. 1220 tarihli vakfiyesi metni M. C~vdet in (..:ıl?ll~ ~1) ese

rinde neşredilmiştir. Bu çok mühim vakfiye ile Anadoluda Selçuk hasta
nelerinin idare tarzını öğreniyoruz. Burasının müteaddi_t hekimleri, cer
.rahlan ve kehhalleri vardır. Medrese tarzında yapılap· bu hastane çok 
salabetli ve mimarice kıymetlidir. Son 1f2 asıra kad~r medrese olarak da 

kuUanılmıştır (Prof. Oabriel fotogr;ıfı). 

(TUrk Tlb Tarihi .Arkivi iiAves*) 




