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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. 



YENİ SARAYDA "ENDERUN HASTAHANESİ , 

İSMAIL BAYKAL 
Topkapı sarayı müzesi kütüphan~cisi 

Osmanlı tarihinin enderuna ait kısımlar ını okuduğumuz zaman bu 

müessesenin eski devirlerde çok büyük ve zengin bir teşkilata malik 

bulunduğunu görmekteyiz. 

Sultan Osman I den sonra sıra ile ve derece derece teşkilatiandı

rılan enderun, Fatih sultan Mehmet II tarafından 866 (1461) de baş

lanıp sekiz ay kadar kısa bir zamanda olmak üzere 867 ( 1462 ) de 

sona eren Yeni sarayda (1) müteaddit odalar kurularak ilim ve 

~arifetioin her şubesinden istifade edilmek üzere vücuda getirilen 

geniş teşkia~ arasında bir de ccenderun hastanesi» inşa edilmişti . 

Edirne ve Eski sarayda mevcut olan enderun hastanelerinden 

başka olan ve babı hümayundan girince sağ tarafta Gülhaneye gi

den yolun başında ve Çizmekapı denilen mahalde yapılan bu has

taneye aynı zamanda il hastalar odası : enderun birnarlıanesi » de 

denilirdi. (2) 

Bu teşkilat Yeni saryda ki enderun odal arı teşkilatının ufak birer 

hastane şubesi idi. Burada her odanın mesela << hazine odası » kiler 

hassa odası : gibi . odaların ayrı ayrı daireleri olup kezalik hepsinin

de oda başısı, parsçısı (3) ahçı, bademe, hasta bakıcılar ve kapıcılar 

t~hsis edilmişti. 

Bundan başka yine her odanın orta büyüklükte halvetli birer de 

hamarnı vardı . Hastanenin birinci kapısına Ak ağalardan altı nefer mu-

(1) Ali Künhül'ahbarı s. 242 Topkapı sarayı Revan kütüphanesi No. 1117. 

(2) Enderun istılahında hasta olanlara hastalarda, timarda denildiği gibi izinli 

olanlara da timara gitti deoilirdi. 

(3) Sarayda hükümdarıo geçeceği' mermer döşeli yolların kuşçular tarafından 

limon suyu ile temizlenmesine denildiki gibi sarayda yapılan bil'umum temizlik iş

lerine de denilir. 
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hafız tarin edilmiştir ki bunlar aynı zamanda hastaneyi de muhafaza 
ederlerdi. 

Bu hastahane teşkilatını anlatan enderunlu müverrihlerden Apdüllah 

bin İbrahim Üsküdarinin 1100 - 1106. 1694- 1688 senelerine ait yaz

mış olduğu üç cilten ibaret vakıatında (*) sıra ile odaları anlatırken 

has oda ve seferli odalarından da bahsettiğine göre 923- 1517 de 

Mısırın fethinden sonra emanatı mukaddeseyi getirdiği zaman has oda

yı ihdas eden Sultan Selim I ile 1015 - 1606 d~ Yeni sarayda seferli 

odasını ihdas eden Ahmet I tarafından enderun hastanesinde mezkur 

odalar için de daireler ilave edildiği anlaşılmaktadır. 

" Resim 1 " Kapı aıı-ası 

Sarayda bir iç oğlanı hasta olup hastaneye yatırılması iktiza et

se, hasta hangi odadan ise o odanın zabiti tarafından yani kilerden 

ise kileri hassa kethudası, hazineden ise giyimbaşı babüsseade ağaları 

(•) Topkapı sarayı müzesi Revan kütüphanesi No. 1224 s. 316. 
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vasıtasile sarayın umum amiri bulunan kapı ağasına (Resim 1 ) ma4 

lumat verilir. Ve emri alımnca Yeni saraydaki hizmetler için Fa

tih Sultan Mehmet II tarafından ihdas edilmiş olan zülüflü teberdaran 

« baltacı » ya hasta arabası ısmarlanır. Bu zülüflü ağa babüsseade 

önündeki mermer direkierin altından orta kapıda nöbetçi bulunan 

bevvabanı sultaniye « kapıcılara » «araba» diye yüksek sesle bağırır. 

Burada yalnız « araba kelimesi » bu hizmetkarlar için kafidir. 

Çünkü bundan başka hiçbir suretle araba çağrılamazdı. 

«Araba» sesini işiten nöbetçi «bevvabanı' da hastalar için mahsus 

yeri :olan odun anbarına (1) giderek acem oğlanları namı altında 

bulunan hizmetkarların bölük başısına araba istendiğini söyler. Iki te

kerlekli ve üstü kırmızı çuha örtülü olan bu hasta arabası (2) (resim 2) 

acemi oğlanlarının nöbeçilerinden i ki nefer çekerek babüsseadenin 

sakafında mermer direkler yakınına getirirler. Ve arabanın geldiği 

hastanın mensup olduğu odaya bildirilir. 

" Resim 2 ,. Hasta ara b as 

Hasta bulunan enderunlu gılman takkesine makrime sarıp arkası· 

(1) Elyevm Askeri müzesi bulunan binanın yan kısmındaki mnhal. 

(2) On sekizinci asırda yapılmış olan bir kıyafet albümünden: Ahmed III kü

tüphanesi No. 3690. 
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na muvahhidi adlı kolsuz bırkasını giyerek babüsseade önünde bekli· 

yen arabaya kadar getirilir. 

Herhangi bir odada bir gılmanda velev hafif bir rahatsızlık belirse 

hemen bu merasimle araba çağrılır. Bu husut~ müellif Abdullah bin 

İbrahim Üsküdar'i cilt 2 sa. 316 Revan kütüphanesi 1224 numara : da 

aynen şöyle .anlatır : Oda ha yi mezburanda olan gılmanlardan biri 

başım ağrıyar dese veyahut mizacı nahoşluğundan beşeresinde bir ala

rnet zühur eylese ol saat kapı ağasından mezun olup ol gılam arabai 

mahude ile birnarhaneye irsal ederler : demektedir. 

8aht Humayan yamndcı ft"zme kajucla. ( 17~8) l!ôz 

Enolerua!utar l-lasr()tne5i 

·.···· 

"Reııim 3 .. 

Hasta adedi üç kişiye kadar zuhur ederse aynı araba ile mezkur 

acem oğlanları marifetile çekilerek u enderun hastanesi » ne kadar 

götürülür (Resim 3) arabayı çeken acem oğlanlarına nizamen veril

mesi lazımgelen bahşışlar hasta gı lmanan tarafından verilir. Hastalar 

hastaneye getirilip arabadan çıkarıldığında hangi odanın hastası ise 

hastanedeki odasına yatırılır. Burada mezkur müellif: Vazifei padişa-
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hi birle müteayyen olan tabi~anı has sa ve cerrahanı h.:ıssa bımarı mez

burun emrazına mualeceye bezli makderet ederler. lfakat bulur ise 

yine odası zabiti marifetile ve kapı ağası iznile arabai mahude du

bul. ve odasını bulur : diye anlatır. 

Hastaneye yatırılan hastalardan birisi ıyi olmayıpta vefat ederse 

odun anbarı imaını tarafından gaslediıip dini merasimi icra edildikten 

sonra kendi odası ve diğer odalalardan gelen yoidaşları marifetile 

dış kapıdan çıkarılarak ya Kasım paşada veyahut Üsküdarda Karaca 

Ahmet te bulunan enderunlular mezarlığına defnolunur. 

Saray· içindeki odalarda bulunan gılmanandan biri fücceten ve· 

fat edecek olursa lıer odada bulunan ve şirvan adı verilmiş olan ma

hal vardir kı koğuşun üst katıdır. Burada enderunlu dilsizler oturup 

yatarlar. Ölü buraya çıkani ıp akşama kadar saklanarak karanlık olun· 

ca mezkOr ölü bir kilime sarılıp yine kapı ağasının iznile ve kendi 

odası yoldaşlarından sekiz gılman ölünün sarıldığı kilimin dört köşe

sinden tuttukları halde gece vakti babüssea~eden çıkarıp mezkGr has

taneye getirilerek yukarda yazdığımız veçhüzere hastanede ·ölen gıt

manan gibi dini merasimle enderunlular mezarlığına defnedilir. Çün· 

kü gündüz saray kapılarından cenaze çıkartmak kanunen menedil
mişti. (1) 

Gerek hastanede ve gerek odalarda olsun vefat eden gılmanın 

· hşra:da bir varisi bulunursa kalan malı paraya tahvil edilerek (rüfa

ka arasında me'zat olmak suretile) verilir. 

Ölen gılmanın varisi bulunmazsa kalan eşya mensup olduğu a

dasının zabitine teslim edilerek koğuşun malı olur. 

Enderunlu hastaların akrabasından baba, ana ve saire gibi biri tara

fından konuşmak ve görmek arzu edildiği zaman hasta gılman hast~neye 

gitmeden bir · gün evvel keyfiyeti oda zabiti marifetile kapı ağasına 

bildirip müsaadesini aldıktan sonra ailesine bir mektup ya·zarak er

tesi gün divan kapısında <<orta kapı » hazır bulunması bildirilir.

Ve mezkOr gün de hasta gılman hastaneye gitmek üzere babüsseade 

önünden arabaya bindirilerek orta kapıya geldiği zaman orada bekli

yen akrabası, gılmanla konuşmak istediğini arabayı çeken acem oğlan-

(1) Topk:ıpı Sarııyı Revan kütüphanesi numara 1224 sa. ~16 



1arına söyliyerek arabaya yaklaşır. Ve hastaneye kadar arabaout ya· 

nında giderek h.asta ile konuşur. Ve hastane önün geldiğinde hastanın 

alerabası ayrılıp gider. Hastada ait olduğu odaya yatırılır, eğer hasta 

gılmanın ailesinden biri hastanede görüşmek isterse ak ağalardan olan 

ve hastanenin zabiti yerinde bulunan hastalar ağasına malumat verip 

acem oğlanları zabiti nöbetçi başı marifetile mezkur akraba dışardan 

hastalar ağası odasına davet edilir. Ve aynı zamanda hasta gılmanada 

haber verilerek getirilir. Hasta ve akrabası hastalar ağasının odasında 

ve mez~fır ağada yanlarında bulunduğu halde görüşürler . Vazedilmiş 

adet üzere hastaneye gelmiş bulunan bu ziyaretçiye hastane hizmet· 

karları tarafından kahve şerbet ve buhur (1) ikram olunur. Ve nizam 

üzere hasta gılman tarafından mezkOr hizmetkarlara balışişler verilir. 

İki üç saat kadar görüşüldükten sonra hastanenin nöbetçi başısı ma~ 
rifetile ayrılmak zamanı geldiği tebliğ edilir. 

Buraya kadar .yazdığımız .. bu hastane teşkilatından başka sarayın 

içinde gece vakti kapılar çevrildikten sonra (2) bir hastalık vaki ol

duğu takdirde iptidai bir tedbir olmak üzere Fatih Sultan Mehmet ll 

tarafından Yeni sar ayda yapılan kileri hassa koğuşu kapısının dışına 
bir ecza dolabı da yaptırılmıştı. 

Yeni sarayda baş lala yeri olan «hekim başı odası» (resim 4) ndan 

başka olan bu dolaba kullanılması bilinen ve alınmasında bir zarar ol

mı yacak ilaçlar konulur ki, çay,. ihlamur, papatye ve yasemin gibi 

ilaçlarla çiçek suyu, lokman ruhu, afyon ruhu, kırmız , tiryak ve hind 

yağı misilli ilaçları bulundurmak ve bunların koğuşta bulunan eski 

ve tecrübeli ağaların göstereceği mikdara ve hastanın hastalığına gö-

(1) Buhur: ödağııcı, anber ve kömiir tozu tülbeı:itten geçecek bir surette dö

vülüp gülsuyu ile hamur edilerek kalem şekline ıritirilir. Ve icabında buhurdanlık

larda yakılarak merasimlere ve bilhassa mevh1d, nikah ve cenaze gibi dini mera• 

sirnde kullanılır. Son devre kadar Topkapı sarııyına «Yeni sarayıı Hırkai-seadet zi· 

yareti ve saire ile gelen hükümdarların önlerinde hazine kethudalıırı veya baş yazı· 

cılar buhurdanlıkla yürürlerdi. Bu buhurun ufak düğme şeklinde yapılıp üzeri yal

dlzlanan kısımlıırına dıı kurs denilir. Hekim başı odasında bu kalıplardan güzel ör· 

nekler vardır. Son devirlerde buhur ve kursun mütehassısı elyevm Topkapı sarayı · 
müzesi Emaııat dairesi şefi Abdürrahman Şııhin idi. 

(2) Saray istılahıııca «kapı kapandvı demek caiz olmazdı. Bunun yerine tckapı 
çevrildiıı denilirdi . 
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re kullanılması, kezalik bunlardan başka kan almak iktiza eden bir 

hastalık vukubulursa hacamat etmek ve lavman yapmak için 

aletler bulundurmaktan ibaretti. 

Bu muvakkat tedbire ait ilaçlar iktiza ettikçe kiler hassa odası 

kethüdası tarafından tanzim edilen listeye bağlı bir seı:ıedle ve reisül

etıbbanın (hekim başı) tasdikinden geçmek suretile alınıp mezkOr ec

za dolabına konulur. Ve kullanıldıkça eksik kalan ilaçlar yine aynı 

merasimle ikmal edilip yerine konulur idi. (1) 

. : !. ~-~ .. 

"Resim 4" Hekim başı odası 

Işte enderun hastahanesinden ayrı olan bu ufak sıhhiye teşkila
tından sarayın içinde bulunan bütün odalar istifade ederlerdi. 

Fatih sultan Mehmed II nin Yeni sarayda kurduğu bu hastahane 

teşkilatından sonra inkişafa doğru yürüyen enderun teşkilatının eksik 

kalan kısmını tamamlamaya koyulan oğlu Beyazıt II cülusundan son· 

ra 886 (1481) de inşa ve ihdas ettiği Galatasarayında (2) baş, orta 

ve küçük oda gibi enderun gılmananı için tertib edilen odalardan 

başka bir de hastahane yapılmıştı. 

(1) Ata tarihi cilt I. s. 175. 

(2) D » )) s. 73. 



-40 

Hemen Yeni saray hastahane teşkilatının aynı olan bu Galata

saray hastahanesinin haderne ve sair teşkilatı arasında hasta gılmana

na bakmak uzere üç adet .(ana tabirile) ihtiyar hasta bakıcı kadın 

tayin edildiğini görüyoruz. (*) 

Gal~tasarayında hasta olan gılmanan saray hastahanesinde tedavi 

edilmeğe razı olmayıp bu isteği ana ve babası da tasdik ederse has· 

ta gılman iyi oluncıya kadar evinde yatmasına müsaade edilirdi. 

Hulasa olarak diyebiliriz ki bundan sonraki ·devirlerde her hangi 

bir sarayda enderun teşkilatı bulunursa orada ihtiyaca uygun bir en• 

derun hastahanesi vücude getirildiği gibi sayfiye ve saire ile göç olup 

hükümdarıo uzun müddet ikamet ettiği saraylarda da hemen aynı teş

kilatlı olmakla beraber ufak mikyasta enderun gılmananı için hastaha
ne kurulur idi. 

Bu cümleden olarak evvelce Edirnede gılmanana mahsus başlı 

başına yaplmış bir hastahane binası olmayıp icabı hale göre bir hasta

hane kurulduğu anlaşılmaktadır. 

Çünkü müellif Abdullah ibni Ihrahim Üsküdari vakıatında cilt 2 

s. 269 numara 1224 Revan 1103 (1691) senesi vuküatını anlatırken : 

Edirnede vaki sarayı sultanide gılmananı enderunı hümayun hastala-

. rına elbette bir tirnarhane lazım olmakla ·sultan Selim camii karşısın

da vaki musahibi şehriyari Mustafa paşanın sarayı yakınında merhum 

Y eşiili Mehmed efendinin hanesi hasta olan enderun gıtmananına mah· 

sus tirnarhane olmak üzere yeniden tamir ve döşenmesine hattı hüma

yun sadır olarak şehremini İmadi Musa ve ser mimarı hassa vekili ta

raflarından mezkur Mehmed efendinin evi timarlıane yapıldı. demekte 

olup yine mezkur cildin 316 ncı sahifesinde bundan evvelki hastaha

ne için de: Edirnede senei sabıkalarda hastalar timarbanesi musahibi 

şehriyari merhum Mustafa paşanın sarayı kurbünde vaki serpostani

yanı Edirne Koca Sinan ağanın hanesi olup · ve lakin hanei mezbur 

ziyadesile harab olmağın kurbünde vaki Yeşilli Mehmed efendinin ha· 

nesi mamurca olmağla badettamir hastalara timarlıane tayini ferman 

buyuruldu. demektedir. 

(*) Silahdar tarihi. cilt 3, s. 369. Topkapı sarayı müzeşi E.manet hazinesi kü

tüphanesi, No. 1413, 
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Sultan Abdülmecidin 1260- 1844 tarihinde Yeni sarayı terkede

rek Beşiktaşta Çirağan sarayına nakletmesile bu hastahane teşkilatı öa 

bozulmuş bulunuyor. 

Bundan sonra sarayın iç kısmında Fatih sultan Mehmed II nin 

meşkhane olarak yaptırdığı mahaldeki elyevm çini hazinesi olan sefer

li odasının yanına altı yataklı olmak üzere· sertabi b maiyetinde ·bir 

iki tabib, cerrah, eczacı, hastalar ağası, hasta bakıcı, hastahane ha

demesi ve eczahane teşkilatile beraber bir hastahane kurulmuştur. 

Cumhuriyetimizin tees~üsünden sonra Yeni saraydaki teşkilaHa 
beraber bu hastahane de tabiatile Iağvedilmişti . 
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