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28) JJ~~ı ı:ı_,~· .. r--:-1 i _,.:~JJ::ı..,. o::i-.J::;--1 JJ_,-1.. ~J.r.-1.. 

o~.:.ı.lll İmparatoryayı. berridir yani bir nebatı müstemirredir ki ke

refs nevindendir ve yapraklan kerefs yaprakianna müşabih, lakin büyük 

ve bahari ve magdanoz taamına benzer taamludurlar. Sakları üç dört 

karış · kadar yükselirler ve dallar verirler ve teptlerinde şemsiye 

tarz,nda müctemi ve ufacık ve çepçevre beşer beyaz varaklardan 

ibaret çiçekler açar ve sonra ikişer ikişer ve büyücek ve müdevversi 

ve siyah, acı tohumları hasıl olurlar. Kökü orta boylu ve kalın ve 

beyazdır, Bu nebat gölgelik ve sulak ve kayalık ve denize yakın 

yerlerde biter. : ~ • ..::_llrU"::I i<ökü ve yapraklan ve ekseriya tohumları 

kullanılır. J\ •• :_ "::IJ~)· matbuh ve nuku olunur. U"! _,lı muvakkız ve 

muhaddiş ve mtlfettihtir. Jl.....:-'YI füturdan olan bevlin ve hayzın ihÜ

basında ve kuluncu rebhide kullanılır. Jl...::-":JI.;I..U.. yimrp dirhemden 

bir dirheme kadar 80 dirhem suda nuku ya matbuh olunur. 

29) ~)\: • .!..1 Çadır çiçeği nevindendir. Anınla böylece tarif olunur. 

30) .ı;::.!l 

·":J>Ill Bir marqf nebatı seneviyedir ki evvela iki nevi vardır. 

Bi ı ine ak eştir ve öbürüne kırmızı .eştir derler. Ve bunların birbirinin 

k e bir ve sa gir nevileri vardı;: ·K e birleri dörder karış v.e sa girleri 

birer karış kadar yükselirler ve cümlesi se.bze makulesindendirler. 

Lakin . taamları ve gıdaiyetleri güzel olmadıklarından agnıya itibar 
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T ABABET T ARİHiMIZE AİT VESİKALAR 

HiKMET TURHAN DAGLIOGLU 
>' , 

ı '·' 
Tababet tarihimize dair neşettiğimiz bu ondört v~sikıinın hepsi 

de devlet arşivinde buluqan mühimme defterle~iyle yine ' bu daireCl-e 

bulunan bazı yesikalardan .alınmıştır. B.u vesikalardan bir kısmı miladi . 

XVİ i~~i ·a~ra 'ait olup bir kısmı 'd~ . XVIII inci asr~ aittirler. 

·Bir kısmı tabib tayinl,erinden ibaret o lan bu vesikalarc;la bir çok 

cerrah. ve kehhallerin acHarını ög-reniyoruz. Kanuni devri başhekimler

inden Bedreddzn in Edirne ve fstanbu,ldaki hast~hanelere yevmi iki 

akçadan başlamak suretiyle on, onbeş, yirmi, otuz akçaya kadar tabib 

tayin .ettiğini görüyoruz. -Ve başlıca mühim hastahanelerimizin yine 

bu vesikalar~ göre Istanbul, Edirne, Manisada bu~unduklarını anliyor

uz. Neşrettiğimiz dördüı)cü ve beşinci vesikalarda Mısirdan cerrah 

ol~rak 'Ali ve· k~hhal . yani göz tabibi olarak ta Ah~et i&mi~de iki 

hekimin getirttirilmiş old~ğuna rastlıyoruz. Onuncuya kadar .olan 

ves~kalar hep bir takım tabib yayinlerindeı:t ibaret vesikalardır. 

- On birinci vesikada Sala'mon adlı · bir yahudi tabibden .bahs-

. edildiğini görüyoruz. Vesikaya nazaran bu tabib lstanbula bir ·gemi 

ile .doksan fıçı limon su~u. getirmiş ve bunu o zamanın narhın~ göre 

paz~rcılara · satmat için _kadı ile mühtesibe yani belediye reisi ne bir . 

hüküm istemiştir . .Yahudi tabibe bu müsaade miri canibine. borcu 

olduğu için verılmiştir. "' . 

. On ikinci vesika ise ' hekimbaşı yusuf Efe~diye gönderilen bir 

hüküııtdürki tababet tarihimiz bakımından üzerinde durulması lazım 

gelen bir veşikadır. Bu vesikaya nazaran bir takım mütetabbiblerin 

ortalı~ı kaplamış olduğunu ve bu gibi adamların sanattan men'edil

meleri lazımgeldig-ini okuyoruz. Tabibliğin çok güç bir san~t olduğu 
ve ustadc.ı hizmet etmiyenleri~ iJ:i birer cerrah ve keh.hal ~olamiyacak
ları V!! b'u emir hilafına hareket edenlerin şiddetle tedib ye hatta 

nefyedilmeleri zikredilmektedir. On üçüncü vesika ise 1745 · tarihli 

bi~ vesika olup · Yakotah adında bir yahudi tabibin ölen babası 
/ 

l . 
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· Koyuko~lu Haytm ye-rine tabib · olması için · musaade istemektedir. 

tstanb~I. , Galata ve Üsküdar najblerine yazılan hükümd~ · Y akatalı'ın 
icray~ .tababetine:..müsaade edilmekte ve kendisiyle hizmetkarlarİnın . . . .. . 

giydikleri elbiselerle bindikleri atlara: kimsenin taarr~z ve müman.aat 

etmemesi emredilmektedir. Bu vesika · ile gayri mü~lim ·anasırın ili~ 
ve sanat sahibi olanlarına ne kadar çok 'müsa~dekar ciavranıldıiüıı 
görmekteyiz. 

On 4ördüncü vesika ise yine H~zinei Evrak daqiliye. kısıiıı 

Muaıiiu; Cevdet Tasiıifi. arasında buluna~ 6602. sayılı ta~abet 'tarihi:. 

mizi alat<adar' eden 'bi~ vesikadir. 1708 senesine ait alan bu ve~il~a 
Osmanlı lmpara~-orluğ~nun XVIII -inci asırda nasıl siyasi bazJ nüfuz

lar~ maruz kaldığı~ı · ~e tabi b, rahip kıyafe.ti~e. giren bazı ecnebilerin 

idaremiz aitında bulu.nan gayri müslim anasirı a)ey~imize tahrik içiiı 

. ne yold, hareket ettiklerini göstermektedir. Sivas Valisine gönderilen 

.bu hüküm bize bazı · frenklerio Anadol~nun ta içelerin.e kadar fena 

m~ksatlarla sokulmuş olduklarını sarih olarak anlatmaktadı~. -

Mllhimme yaİıi içinde devlet m,uhaberatının ve bilhassa · divan -

kalemind~n yazılmış emir ve hükümlerin ~ulunduğu bu defterlerle . 
/ 

J:Iazinei Evrakin. sıhhiyye kısmİna ayrılmış ~vrak arasında tababet 

tarihimizi aydınJatacak çol< kıymetli vesikala~a rastlamak mümkün~ür: 
."'·Neşretti~imiz bu vesikalar şöylece ve gelişi güzel gözümüze ilişmiş 

vesikalardim ibarettir. 

Vesika 1 

. · Reisül'etibba Mevlana . Bedreddin · mektup . gönderüp ma'İırusei 
Edirnede yevmi iki akçe ile cerrab olan Eyyub fevtolup Behraııi _için 
hidmeti mezbureye mahaldir deyu tavsıye edüp arzetmeğ_in buyuruldu. · 

· 23 Safer 9_63 (1555) 
Mühimme defteri 2, S.· 203 

Vesilta 2 

Reisül'etıbba Mevlana Bedreddin !llektup gönderüp haliya Edir· 

ne datüŞ_şifasıncİa on ~kçe ile t~bibi sani olan Mevlana Muslihuddin· 
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ehliyet ve . . .. il~ müeddeb ve mevsUf olup onbeş akçe ile Edir· 

ned~ Serayi atik. tababeti hizmeti sadaka oluna deyu arzedüp_ yerini 

on akçe ile Mevlana Mehmede te.vcib edüp . ikisi dahi müşarünileyh · 

arzı mucibince buyuruldu. 21 Receb 963 (1555) 

Mühimme 2, S. 87 

Vesika 3 

Reisül'etıbba Mevlana Bedreddin efend i mektup gönderüp mah· 

miyei Mağnisada merhı,ıme ve mağfure Sultan hazretlerinin · bina et

tikleri darüşşifada tabibi sani ol.an Mevlana Mehmet ihtiyarile feragat 

~düp Şartı vakıf mucibince yevmi on .akçe ulafe ile Mevlana şeyh 

Mehmet için münasiptir deyu arzetmeğin buyuruldu. 
' 23 Şevval 963 (1555) 

Mühimme 2, 

Vesika ·4 

Hehim başı mektup gönder~p Mısır cerrahiarından emr ile geti· 

rilen üstad Ali fende kamil olup Asitane hizmetine layıktır deyu 

bildirrneğin yirmi akçe ile cerrah olinak btiyuruldu. 

26 Recep 967 (1559) 
Mübimme 4, S. 28 

Vesika 5 
Hakimbaşı mektub gönderüb emr ile Mısırden getirülen Mevlana . ' 

Ahmed kehbal kemalı ehliyet ile maruf v~ fartı hazakat ile mevsuf 

atebei ulyada hıdroete layık kirnesnedir deyu arzetmeğin ptuz akça 

ile kehbal olmak buyuruldu. 
Fi. 23 Şaban 967 (1559). 

Mühimme 4. S. 38 

Vesika 6 

Hekim · başı mektup gönderüp Edirnede_ merhum Sultan Bayezit 

\ 

o 



· Han darüşşifasında yevmi otuz akçe ile tabibi evvel olan Mevlana 

Vefa Asitanei seadette hizmete layık görülüp mezbur Vefanın yeri 

merhume Sultanın darüşşifasıoda tabibi e_vvel olan Remeza~a yevmi . 

otuz akçe ile layık. görülüp merhum Sultan Mehmet H~nın . darüşşi

falarında yirmi akçe ile tabibi evvel .olan Muslihudd!~ şartı vakıf 

m.ucibince Remezan yerine mahal olup mer~uıiıe Sultan darüşşifasın
da o.ubeş ~kçe ile ·tabibi sani o_lan Muslihüddin mezbur M~sli~uddin 
yerine mahal 'oldu~un arzetmeğİn buyuruldu. 

17 Saferülmuzaffer 968 (1560) 
Mühimme 2, S. 78 . 

Vesika 7 

Hekim başı mektup gönderüp mahrusei Bursada . merhum Sultan 

_Bayezit Han darüşşifasında tabiöi evvel olan Mevlana Kasım Asitanei_ 

seadette h.izmete tayin olunup anın yeri merhum Sultan Mustafanın 

tababeti hizmetinde olan Mevlana Bo~tana mahaldir _deyu arzetmeğİn 

.•. Mevlana Kasım otuz akçe ile boyuruldu. · 

Bursa müddile yirmi müdd buğday dört müdd pirinç Istanbul müd-

ciile on müd buğday ~e iki müd pirinci var imiş, ._ 

Mühimme 6 S. 78 
17 Saferülmusaffer 968 (1560) 

V esika 8 01 esi ka 6 ya bak) 

Fi. 17 Sefer 968 (15.60) 

· Mühimme 6 S. 78 

· Vesika 9 

Hekim başı mektup gönderüp merhum -Sultan Mehmet Han da

rüşşifasında yirmi akçe ile tabibi salis olan Abdürrahman hüsni ihti

yarile feragat edüp yeri mah~t1ldür deyu Padişahı Alempinalı Hazret· 

. lerinin darüşşifalarında onbeş akçe ile tabibi sani olan Seyyid oğlu ~ 

.Mehmede mahal görülüp ve Mehmedin yeri merhum Sultan Mehmet 
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darlışşifasında on iki ak_çe ile · tabib olan Hasa.na mahal !l:Örülüp ve 

Hasanın yeri Edir.nede merhum S~ltan Bayezit Han darüşşifal~rınaa 

ön akçe ile tabib ol~n Sinana mahal görü!üp ve Si~anın yeri talebe-

-_ den·. Mustafa ya mahcıl · görG19ü deyu i'lam edüp Defterdar efendi arz 

eyl'eyüp buyurulmağı~ kaydolu_ndu. Fi 7 Rebiulevvel 968 (1560) 

Mühimme 2, S. 83 

Vesika 10 
. . .... ~ 

Hekim başı mektup gö_nderüp' hali ya Hasbahçede Asitanei sea-

detlerinde olan etibbadan tababe.t hizmetin e~en Bayezidin hizmeti 

kesi~ ve kendisi pirdir de yu Edirnede Sultan Bayezit darüşşifasında· · . 
. - 'yevmi otuz akçe ile tab~bi evvel olup Edirne d~rllşşifa.sında tabib 

olan· Remeza~ yevmi otuz akçe ile olmak mahal görüldü deyu bildirüp 

- Defterdar efendiye arzetmeğin buy!)ruldu. 

6 Recebülmüreccep 968 (1560) 
Mühimme 2, S. 100 . 

Vesika· 11 

Salamon .nam hakimi· yahudi gelüb· miri canibine deyui olub bir 

gemi _ile doks~n fuÇu limon suyu geturdüb mahrusei lstanbul~a na_rh_ı. 
ruzi üzere pazarcılara tevzi' olunmak içün kadıya ve muhtesibe 

hükmü şerif taleb etmeğİn buyuruldu. 

Fi. 979_ (1571) 
Mühimnie 15. S. 280 

Vesika 1'2 

Hakimbaşı Mevlana_ Yusuf Efendiye hüküm ki: 

Süddei saadetime mektup gönderüb mevalii izam bidmetine vasıl 

olub tahsili ulum etmeyüb ve hükemai hazikinden taallümü ilmi tıb 
etmeyüb amelini' ilmine tatbik etmeyüb -ve bilcümle cahil iken kendu 

reyi ile tatabbub ed~n. cehele ·ebdanı müslimin v~ gayriden nice· 

fesJda ve zarara bais · oldukları- ecelden men' ve ha cr belki ta' zir ve 

,i 
! " 
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te'dib ve_-nefyi. beled et~D:ek meşru olup olbabda fetvayi şerife verilüb 

ve çerrah ve kahhal geçitıüb pst~da hidmet etmemişken' ke~d~ reyi 

ile cerrahlık ve · kahhall.ik edüb zararı ·am olan kirnesneler men' ve 

refi' olunmak. babında hükmü humayunu~ recasına arzeyledijğün 
ecelden bu makuleler meni' ve te'dib ~lunreak ·emredüb .biıyurdum ki 

vardul<cl'a on at . . veçhile mukayyed . olu b an~n . gibi talimi il ;ni ' tıb · 
etmeyüb kendu re'yi il~ tatabJ:ınb edüb ve üstada hidmet . etmekle 

cerrahl~k ve . kahhallık edenleri men' ve refi' eyliyesin . . Amma g.ara~ 
ve taassub ile ehli ilm ol\}b san' atlarında m aharetleri olanlara taar· ·, 
ruzdan ihtiyat eyliyesin. 

Fi. J 001 (1592) . 
Mühimme 70. S. 155 

· · Ves~ka 13 
Istanbul ve Galata kadılarına haslar ve Üsküdar naiblerine 

hüküm ki 

[ Y akutah ] yahudi süddei seadeti~e arzıhal ed üp bundan babası 

et.ıbbadan Koyuk oğlu Hayim na~ tabi b ~erzaya m~'alece ve kudreti · 

me.rtebe s~dakııt ile ibadullaha müdavat eder iken tnürd olmı;ğ.la ken-
. ' 

d unun ve . etbaının li basma ve tavarına müruanaat olun~amak için 

bab!isı mürdi mesfurun yedine veril.e11 emri_ Şerif m!Jcebince ~enduye 
dahi emri şerif verilmek .. babınqa istidası inayet ve divanı HUmayu

numda malifuz evrak ve. kuyudü _ahkama mürac'iıat olunı:)u~ta ~tı~bai . 
saire . misilla k~n~isi~in- ve ·hi~me.tl<arlahnın giyd.~kleri libasları ve 

. Jc>indiği tavar.ına bir ferd dahi ve taarruz . eylemeyüp müo;ıanaat ve 

tencide olun'ınamak için yüz kırk altı seneşi evabiri sa{~rinde babası 
~ _.. - . . . . 

mürdi mesfurun yedine emri şerif :rerildiği mukay~~d bu.lu~-~!lğın 

mesfur, mürdi mesfurun oğlu olmağla riıu.k.addema sadır qlan emri 
şerifim mucibince amel o lu~mak emrolundu. 

Fi Evabiri safer 1158 (1745) 
Mühimme 151, S. 175 
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Hazinei Evrak, Dahiliye kısmı, ·Cevdet tasnifi No. 6602 

·sıvas Valisine hüküm ki: 

Fransız taifesinde~ bazi henkler kimisi etibba ve kimisi rehabin 

kıyafetinde memaliki mahrusemde gezüp fırsat buldukça ehli ·zimmet 

reayayı ' ayını efrence int ihal için i~va ve idlal eyledikleri istima' 

olunmakla olmakule etibba suretinde ve . rehabin kıyaf~tinde gezen 

frenklerden Sıvasdan ihraç ve ib'ad olunmak için sen ki veziri 

müşariileyhsin bundan akdem sana emri şerifimle tenbihi humayunum 

olma~la haliya tarafından gelen mektubumd~ , bazı mukaddemat irat 

ile bu hususu teftiş için binn~fis kendin Tokat ve Amasya ve 

Merzifon semtlerine azimete müteheyyi' oİdu~un ilam olunuh lakin 

bu madde için mukaddema emri şerifimle sana tenbihden maksud 

ancak rehabin suretinde ve etib_ba kıyafetinde _g:ezüb kasdı fasid eden 

frenklerio men'i olub olmakuleler ise beş nefer eşhası tecavüz etmek · 

ihtimali olmayub ehli zimmet. reayayı teftiş iktiza eder keyfiyet 

olmakla sen ki .~eziri müşari ilçyhsin emri şerifim vusulünde bu hususu 

teftiş mülabesesiyle zinhar fukara üzerine çıkmayub ve eğer çıkmış 

bulunur isen dahi emri şerifim sana her nerede vasıl olur ise .ol 

saatta yine Sıvas~ avdet edüb mukaddema ve hala sadı.r olan emri 

şerifim mucibinde ha~eket .ve S~vas'da oturdu~u~ yerde i cr ai levazımı 
istibsa r ile. istıtla ' ve. istiş' ar olar _!lk ancak olmak~le etibba ve reha

oin kıyafetine girüb bir fesad kasdinQe olan . frenkleri haber alub ve 

Sıvas'da durmayub ihraç ve ib'ad ile defi'asarı .mekr ve fesadiarına 

takayyüd ve ihtimam eyl~yüb amma bu · bahane ile ehli zimm~t 

reayayı - teftiş' daiyesine düşmekden bigayet hazer eylerneo babında 

fermanı alışanım sadır o~muşdur. 

Emrimdir. 

Fi. Evasıtı Ca. 1120 (1708) 

.. 


	Button6: 


