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ESKi HEKiM BAŞlLAR LiSTESi 

( Hekim Hayrullah efendiye göre ) 

Dr. A. SÜHEYL ÜNVER 

Bizde hekim baş.ıların li~tesi Bursa lı Mehmed Tahir beyin Os

manlı Müellifleri e~erinde etibba faslının sonunda neşredilmiştir. Bu 

ş'ekilde bir liste başka bir yerde neşredilmediği için bunu tedkikleri

miz esnasında kısmen iktibası muvafık buluyorduk. Merhum Sursalı 

Tahir bey bu liste yi nereden iktihas ettiğin i bildirmemiştir. Fakat bu 

eseri neşri sırasında eserin müsvecİdeleri Bayezit Umumi Kütüphane

sinde durur, ve müracaatimizde bize kendisine esirgenmediği üzere . 

icab ede~ malüroatı oradan cömertçe verirdi. O zaman ve sonraları 
bu es~ri neşrederken sandukai kemalat, üstad İsmail Saib efendi ho

cadan Çok müstefid olduğunu duyardık. Bu cihetle de hekim başılara 

·ait bu listenin doğruluğuna, tereddüt göstermekle btraber, inanı

yorduk. 

Topkapı Sarayı Müzesi müdür muavini lzzet beyin yazdığı hekim 

başı odası eserinde buna benzer ve kendisinin de ilave ettiği bazı 

hekimlerle beraber ikinci bir listeye müsadif olduk . İzzet bey şüphe 

yok ki Tahir beyin bu listesini ve Osmanlı hekimleri fişlerini esas 

tutmuştur. Burada birçok yan.lışlıklar tekerrür etmiştir. Maalesef lis

teyi nereden ve ne suretle tamamladığını bildirmemiştir. Bunu da bit

tabı tereddütle karşılayorduk. 

Şimdi, fsmail Saib efendi üstadımızın Maarif Vekaletince satın 

alınacak li:itapları tasnif olunurkeıi hekim başılara ait merhumun kü

tüphanesinden bir listenin çıktığını değerli alimimiz Kilisli bay Rifat 

bize haber verdi ve bu mühim vesikayı da gösterdi. Biz de fotoğraf

rını ve klişelerini hazırlattıktan sonra kısa izahlarile cümlesinin ruh

ları şadolsun diye basınağa karar verdik. 



TIB TARİHİ ENSTiTÜSÜNÜN ÇİZDİGİ 

HEKiMLİK ROZETİNE DAiR 

Dr. REBİ' BARKIN 

Tıb Tarihi Enstitüsü tarafından çizilerek türk hekimliğinin alame

ti olarak taşınması teklif olunan rozet'in Çankırı 'da Atabey Ferruh 

darüşşifasında taşa işlenmiş bir. yılan şeklinden alındığı enstitünün 

arşivinde yezılıdır. Prof. Süheyl Ünve~ bana çok alakarnı celbe_den 

bu şekli~ . a~ı~dığı _e sa~ fotoğrafı ile kendi çizdiği ro zet şeklini verdi. 
(Şekil 1 ve 3) 

Atabey Ferruh darüşşifasının 1235. milat yılında yapılmış olma

sına göre bu şeklin Türkiyede çok eski bir tarilıi vardır. Amma aşa

ğıdaki izahatta n görüleceği üzerı! Lu şekil yalnız Türki yede değil 

. belki Anadolu haricindeki Trük Dünyasının muhtelif yerlerindeki 

eserlerde dahi kullan·ılmıştır. 

~ki hattın biribirine dolanarak örgüye benzer bir şekil vücuda 

getirdiği bu alametin Türk san' at aleminin en eski motiflerinden 

biri olduğunda şüphe yoktur. Çok eski ve orjinal bir medeniyetin 

içinde kemal bulmuş olan eski Türk hükim~iğini anmak için bugünkü 

Türk hekimliği için de hunun çok uygun bir alarnet olduğuna kaniim. 

Bundan başka bu motif bize türklerin yekdiğerinden çok uzak 

ve coğrafi şartları ayrı mu~telif ülkelerde kurduğu birçok dev

letlerin karakterleri . müşterek bir kültüre sahip olduklarını ve bun

lar arasında sıkı münasebetl~rin mevcut olduğu~u gösterir. Bu mü

nasebetlerin bugün tasavvur ettiğimizden çok daha sıkı olduğuna 

türklerin yayılmış olduğu muhtelif memle~etlerde bugün bakayası 

mevcut yapı eserieri iizerinde yaptığım tetkikatla her gün biraz daha 

inanıyorum. Bahis mevzuu olan örgü şeklini hem bu düşüncemin bir 

delili, hem de türk hekimliği için taşınması çok isabetli olarak teklif 

olunan bir alarnet olmasından dolayı aşağıda bu şekli nerelerde gör

düğümü . yazmak ve menşeine dair bazı m alumat vermek istedim. 
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Y e.kdiğerinden çok uzakta ve hiç. münasebeti olm.ıyan yerl.er· 

d e .rastladğım şekillerin yekdiğe benzernesinden te~a~üfün bir r9lü 

oldu~una kani değilim. Çllnkü çizginin karışıklığı buna ·~tisait de~iİ
dir. Misal ·alarak gösterilen şekiller muhtelif zaman ·ve me~anl~rda 

h.ep eski bir örneğe benzetilmek iradesile çizilmiş stereotypiq.~e bir 

motifdir. 

. 1 ::- Atabey Ferrub da_rüşşifasındaki yılan şekli (şekil 1. v.e 2) : 

Bu şeklin esasını yılanların başları ve kuyrukları kaldırıldığı zaman 

orfa taraflarının vücuda getirdiği örgü teşkil eder. Nitekim tıb tarihi 

~enstitüsü de yılanların başı ve .kuyruk taraflarını kısaltmış ve meydana 

(~kil ı) 

Çankırı'da Atabek Ferruh dariişŞÜası;daki rılon:'şek'li 

öyle bir şekil getir

miştir ki aşağıda örne

ğini bastığımız Uy

gurca metindeki şek

lin aynıdır. 

Yılan eski Yunan 

mitolojisinde tıb ve 

farmasinin bir timsali 

olarak gösterilir. Türk-

Şeki l 2 
Tıb Tarihi Enstitüsü 
tarafından çizilen 

rozet şekli 

ler . aşağıda yazıldığı 

üze~e, esasında ana 

va.tanlarında bir saa

det ve kutluluk çiz· 

gisi: olarak telakki 

olunan bu örgü şekli

ni yılan, a çevirerek 

darüşşifasının kapısına 

hakketmişlerdir. 

2 - Uygurca metindeki örgü şekli : Bu şekil turfanda uy~ur 

harflerile yazılmış eski bir türkçe metnin altında ve imza yerindedir.. 

Kağıt üzerine yazılmış olanı bu metin turfanda Kara khotoda Aurel 
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'Stelii tarafından bulunmuştur ( *) . şekle dikkat olunursa bunun 

"Süb~yLÜnver tarafından çizilen rozet şeklinin tamamen aynı olôufU 

rör~tür. ~undan evvel ~i rçok tesadüflerle görmüş oldutum · Uyrur 

·harf}'erile yazılmış eski türkçe metinlerio bazı larında da ayni tekli .. 
gördütümü hatırlıyorum. Fakat kopyelerini alamadıtım gibi nerede 

gördübümü de hatırlıyamıyorum. Amma yukanki şekil bunun Uygur 

yazısite -yazılmış eski türkçe metinlerde rastgelindiğine ·delildir. 

'ı . 

Şekil 3 

Turlanda bulunan Uygur harflerile yazılmış türkçe bir mektup 

3 - Biçaburdaki büyük t ürbenin duvarındaki örgü ~ekli (~ekli 4 

ve :5) : Cenubi Hindistanda Deken yayiasındaki Biçapur ~ehr inde 

·Mehme~ Adil Şah'ın türbesinin duvarında ve türbenin büy~k k~pı· 
. . 

( • ) .Au ret Steni. Inııermost Asia, vo 13. Pl CXXVJ. 
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tının yanındaki dekorlardan bir madalyon şekli içinde yine .ay~ı şek
le rastladım. 

Şekil 4 

Mehmd Adil Şahın türbesi" dıvarındaki 
roadafyon ve örg:ü şekli 

Şekil4 ·ve 5 de görüldüğü üzere yıl an şekli ve Uygurca metindeki 

çizginin hemen aynı (*) olan bu girift şekil zincir ucunda sarkan .bir 

-(•) ·Biçapur şehri Deken yayiasının eenubu garbi bölgesinde 1470 yılından 

1686 yılına kadar iki asır kadar saltanat süren ve Adil~abiler denilen bir sülalenin 

mer!te~idir. Burası bilhassa ' 16 neı asırda Hindistan ın ve belki dünyanın en :ı:engin 

·ve ·mamur · ııehirlerinden biri idi. Hindistandili islam saltanatlarına. dair en i:lotra 
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~~·d:İ~~n içerisindedir. Fakat çizginin yukariki şeİ<ille~d.e .' ·~erb~st 
olari ve yılanın başı ve kuyruklarını teşkil eden uçları bu şekilde 

yekdiğerile birleştirilmiştir. Şeklin bu türbede yine 

delalet ettiğini tayin etmek kabil değildir. Amma bu 

müşahede mevzuubahis örgü şeklinin türk san' at ve 

fikir aleminde asırlarca yaşayıp herhangi konkret bir 

mefhuma delale~ ettiğini gösterir .. Türbe 1650 senele

rine doğru inşa olunmuştur. 

Şekil 5 
Örgü şeklinin y:ı
kıodan görünüşü 

Orta Asya ve Nepalde tesadüf olunan sembolik 

çizgi (şekil 6) : Tibet ve Nepal ha valisindeki san'at 

eserlerine dair enteresan malumatı ihtiva eden Le

onard Adam'ın ( Die hochasiatische Kunst ) isimli 

küçük eserin~e aynı örgü şeklinin saa

det çizgisi olarak kullanıldığı ve lama

ların sekiz mukaddes sembollerinden 

birini teşkil ettiği zikrolunuyor : ( Die 

Linie der Glüekseligkeit; eines der a~ht 
heiligen lamaistischen Symbole ) kita-

• bında bu şeklin bir de numunesi mev

cuttur ki 6 numaralı şekil bundan alın
mıştır. Burada dahi bu örgü hattı Bi· 
capurdaki madalyonda olduğu gibi . uç· 

ları açık olmayıp yekdiğerile muvasale 
halindedir. 

Bununla beraber örgü şekli esas 

karakterini her tarafta muhafaza et

miştir. 

· Şekil 6 

Orta Asy:ı ve Nepalde görülen 
sembolik seadet hattı 

;malumat veren Ferişteh tarihinde Adilş:ıhiler saltanatını Osmanlı İmper:ıto.Huğundan 
İleinci Muradıo oğullarından Yusuf adında bir türk prensinin kurduğ'u yıı7,ıl"ıdır. Yu· 

sofun anıısı F4tih sultan Mehmed tahtınıı geçince o~lunu öldürmesin diye bunu Mı-

t·sıra kaçırmış, Yusuf birçok sergüzeştlerden sonra Hindistancia bu hükUmeti kı.ırmuş-
tur. Bazı Avrupa .kaynııkları da bunu teyid ediyorlar. . .. \ 

· O zaman ka ide olduğu Üzere bu gibi siyosi teşekküller tarafına derhal- · türk~ 
ı ler toplanıp qütün idnre, askerlik ve kültür işlerini ellerine alırdı. Bunun böyle ol
duğunu Biçapordaki yapı eserlerinin bariz türk karakteri gösterir. 



Nepaldeki eserlde her ne kadar Çin tesiri görülse de · bunlar 

bütün ruhile Orta Asya san'at eserlerinin karekterini taşır ve bu 

sebepten dolayı Tibet ve Ort~ Asya san'atlarının devamı sayılır. 

Işte bundandır ki Anadoluda, Turfanda, cenub1 Hindistanda, yek

diğerinden bu kadar _uzak ve tamamen ayrı kıt'alarda rastladığ~mız 

bu hattın menşei büyük bir ihtimal i le Orta · Asyadır. 

Çizginin bir kudsiyet ve k~tlnluk manası vardır; belki bundan-

dır ~i yapı eserlerine kazılıyor. _ 

Büyük ~ürk dünyasının yekdiğeri_nden çok uzak üç ayrı köşe

sinde tesadüf olunan ve yaptıkları tarihler arasında asırlada fark 

bulunan · bu şekillerdeki esas karekt&in israrla muhafazası evvela 

hayreti mucip gibi görünüyor. Fakat türk aleminin fikir ve san'at 

hayatının birçok yerlerde de bıraktığı eserlerde bunun daha baııka_ 

misalleri sık sık . görülür. Tıb tarihi arkivinin mevzuu çerçevesi dışında 
kalan bu tafsilattan sarfınazar ederek yalnız yukanki malumatı arzile 
iktifa ettim. 

Tıh Taribi Enstitüsü 
ro zet i 
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