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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. 
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Şimdi elimizde öyle bir liste var ki bunu artık esas tutmamıza 
bir mani yoktur. Yine bu liste ile di~er listelerde tereddüd etti.~imiz 
isim ve tarihl eri de düzeltebilece~iz. Tıb tarihimiz bu suretle yeni 

ve peK mühim bir vesika kazanmış oluy.or. Halen başvekil tabiri 
nasıl ki veziriazam ve sadrazamlı~ın bu yeni isimle ternaclisi ise he· 

kimbaşılıklar da bugünkü · sıhhat ve içtimai muavenet vekaletinin 

maziye do~ru varan teselsülüdür. O halde memleketimiz sıhhi teşki· 

latını lstanbulun zaptı tarihindenberi bu beş asırlık zaman içinde idare 

eden lerin inanılır bir listesine malik olmak hakikaten bir bahtiyarlık 
olmuştur. 

Şimdi mezkur listeye bir göz geçirelim. 

Bu vesika beyaz ve ince alıerli ka~ıda ta"ıik kırmasile oldukça 
seri ve i şlek ve ok un aklı bir tarzda yazılmıştır. 14,5 X 23,5 eb'adında 

10 sahifeyi doldurmaktadır ( Şekil 1 • 1 O ) • Eserin ilk sahifesinde ls
mail S ai b efendi hattile olması çok muhtemel, kurşun kalemle (.Bi 

hattı Hayrullah efendi ser'etıbba, pederi Abdülhalik Nusubi bey) 

kaydı vardır. Yine ayni sahifede okunamıyan di~er ba~ılmıŞ beyzi bir 

mühür ve halen konmuş bir etiket üzerinde ( 6418 ) numarayı ihtiya 

· etmektedir. Her sahifede 6 hekim başının bir cetvel ile ayrıl~ış nasb 
tarihleri ve müddetleri yazılıdır. 

Hekim başılar bu s~retle sıralanmıştır: ( yalnız tercemei halleri· 

ne yarayan ve cetvelde kayıtlı faydalı malamat alta konmuş v.e mila
di tarihleri de kolaylık olmak üzere tarafımızdan ilave edilmiştir) · 

Müddeli 
A~et Ser'etıbba isimleri N ;ısbı 

...---.---.... 
Vefatı sene ay gün 

ı Muhiddin ef. 25 rebiülevvel 24 rebiülahir 
886 (1481) 901 (1495) ı5 

2 Hekim Hacı ef. 25 rebiülevvel 25 cemaziyül&hir 
901 tı495) 913 (1507) 12 3 

3 Mahmud ibni Kemal El meşhur 25 cemaziyülabir 
Abi Çelebi (def'a ı) 913 (1507) 4 8 ıs 

4 Mustafa Çelebi [ı) ıs s afer 918 (1Sı2) 3 ıs 

s Ahi Çelebi (def'a 2) 28 s afer 921 (1515) 5 8 27 

(ı] Matbahı Amire emini de olmuştur. 

(1 
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Müddeli 
A'det · -·- · Ser ' etıbbii. isimleri N as bı Vefatı sene ay g!ln 

6 Sineneddin Yusuf ef. 25 şevval 926 2 zilkade 951 
(ı519) (1544) 25 7 

7 ·Mebmed Çelebi 3 zilkade 95ı 
(ı544) ı9 2 12 

8 Kaysuni zo,de · Bedreddin ef, lS mubnrrem 970 14 snfer 975 
(ıS62) (1S67) 6 1 

9 Garaeddin. zade Şemseddin 1S safer 976 6 zilhicce' 982 
ef: [1] (1568) (ı575) 6 10 

10 Sinan Çelebi 2 zilhiççe 982 17 zilhiççe 1005 
(1S75) (ıS97) 23 17 

ll Mubiddin ef. 18 zilhiççe ı005 
(1S97} 14 

12 Musa ef. 18 zilhiççe ıoı9 
(1611) ll 7 4 

13 EsseJ id Mehmed ef. 16 receb 1031 2 zilhiççe 1048 
(Emir Çelebi) [2] (1622) (ı639) 16 9 16 

14 Zeynelibidin ef. (3) 2 rebiülahir 1048 
(1638) 9 ı2 

ıs Hammal zade Mehmed ef. 14 rebiülabir 1056 
(Def'a 1) [4] (1646) lO 

16 lsa ef. (def' a ı) [5] 14 safer 1057 (1647) ı 

17 Hammal zade (def' a 2) 15 cemaziyülevvel 
1057 t1647) 2 

18 lııa ef. (def'a 2) .15 cemaziyelevvel 
1057 (ı647) 16 

19 Hammal zade (def'a 3) 2 cemaziyülabir 
1057 (1647) 2 13 

20 lsa ef. (def'a 3) [6] 15 şaban 1057 
(1647) ıs 

(11 Şe~zade Sultan Mehmede hoca olmuştur. 

(2] Galata kadısı ve padişaha musabib olm~ştur. 

(3] Bilfiil latanbul kadılı~ vardır. 

(4] İzmir kadısı olmuştur. 

(S] Edime payesi almıştır. 

(6) Eyyub kazası t evcih olunmuştur. 





5 

Müddet i 
..---

Adet Ser'etıbba isimleri N as bı Vefatı· sene ay gün 

34 Hayati zade kethüdası Mehmed 13 zilhicce 1159 
.Said, ef. (def'a 1) (1] (1746) 6 17 

35 Müneccimbaşı Ahmed ef. [2] Gurrei şevval 
1159 (1746) ı 3 27 

36 Hayati zade kethüdası {def' a 27 Muharrem 
2) [3J 1161 (1748) 7 1 3 

37 Halebi Mustafa ef. f4] 10 rebiülevvel 
1168 (1754) 3 6 

38 Mehmed Arif ef. {def'a 1) [5) 26 safer 1171 
(1757) 9 9 

39 Kitib zade Mehmed Refi' ef. 5 zilhicce 1171 
{6] ( 1757) 10 5 

40 .Müoeccimbaşı zade Mehmed 5 zilhicce 1182 
Emin ef. [7) (1769) 5 7 13 

41 Mebmed Arif ef. (def' a 2) [8) 16 zilkade 1187 
(1773) 2 22 

42 Subhi zade Abdülaziz ef. [9] 28 zilhicce 1189 
(1776) 10 24 

43 Mehmed Arif ef. (clef'a 3) [10] 24 şevval 1190 22 rebiülahir 
(1776) 1197 (1783) 6 7 

44 Hafız elhac Hayru1lah ef. [ll] 23 rebiüHihir 
1197 (1783) 2 ll 16 

45 Gewekzade Hasan ef. [12] 24 rebiülahir 
1200 (1786) 3 7 7 

[1] Mekkei mükerreme payesi almış. 

· [2] Istanbul payesi 

[3] Rumeli saclareti 

[4] Kudsüşerif payesi almış. 

[5] Muaılai sabın 

[6] Rumeli saclareti var. 

[7] Edirne payesi almış. 

L8] İstanbul payesi verilmiştir. 

(9) MGsılai Süleymaniye payesi almış . 

[10) Rumeli saclareti tevcib edilmiş. 

(ll] İstanbul payesi 

(12} Hamise payesi 



~ -
Mtıddetl 

Ser1etıbba isimleri 
,. .......... 

' Adet Na s bı Vefatı sene ay g.Un 

46 Mehmed Sadık ef. (1) 17 şevval 1203 . 
(1789} 8 ·ı o 23 

47 Nurnan ef. (1} lO remezan 1211 
(1796) 7 10 ıs 

48 Mustafa Behcet ef. (def'a 1) 25 receb 1218 
(2) (1803) . 3 10 26 

49 Tugcu zade Abdülkadir ef. 21 cemaziyülahir 
• (3) 1222 (1807) ı ı 7 

so Nurnan ef. oğlu Mesud ef. (4) 28 cemaziyülahir 
1223 (1808) 9 4 2 

sı Mustafa Behcet ef. (def'a 2) (5) Gurrei zilkade 
1232 (1817} 4 3 4 

52 Bendirekli zade Mebmed _Said 6 rebiülahir 1237 
ef. (6) (1821) -1 6 28 

53 Mustafa Behcet ef. (defa 3) 25 şevval 1238 14 zilkade 1249 
(7) ·(1823) (1834} 11 ı 14 

54 Alıdülhak ef. (def' a 1) (8) 14 zilkııde 1249 
(1834) 2 11 16 

55 Ahmed Necib ef. (9} 17 zilkade 1249 
(1834) 2 11 16 

56 Abdülhıık ef. (def'a 2) (10) Rebiülevvel 1255 
(1839} 6 6 6 

57 Mühtedi !smail ef. (ll} 7 şevval 1262 
(1846) 

(1) İstanbul payesi 

(2} İzmir kazası tevcih edilmiştir. Currei safer 1221 (1806) 

(3) Hııreketi dahil t~vcih edilmiştir. 

(4} Mekkei mükerreme payesi 

(5) Anadolu sadn olmuştur. Gurrei zilkade 1236 (1821) 

(6} 1238 (1822) de Selanik payesi verilmiştir. 

(7} 1238 (1822} de Rumeli payesi almıştır 

_ (8) 1252 (1836) gurrei muharremde Anndolu sadrı payesi verilmiştir. 

(9) Rütbei salise almıştır. Divan hocalarındandır. 

(10) Billiii Rnm~li payesile sadrı Anadolu payesi vardır. Mülki paye olan mer
tebei ula tevcih edilmiştir. 

(ll) Rütbei saniyeye, badebu ulaya nail olmuştur, 



Adet Ser'etıbba isimleri · 

Ab dülhak ef. (def' a 3) 

Ser'etıbba Salih ef. (def'a 1) 

(1) 

Ser'ebhha Mehmed ef. (1} 

r,-- ·. -. li. ... 

N as bı 

Ser'etıbba Salih ef. (def'a 2) 19 şevval 1275 
(1859) 

'Mehmed Cemaleddin ef. (2) 

Marko paşa (Mirliva) 

MiiddeH 
Vefatı sene ay gün -----

9 5 22 

31 9 22 

Bu liste ile yalnız Sursalı Tahir beyin Osmanlı Müelliflerine 

koydug-u listeyi mukayese edecek olursak Cemal zade, 1080 de Ha· 

yati zade Mustafa Feyzi, ı.r. zade Abdül'aziz, Lokman Naim gibi 

iııimlerin burada dog-rularını ög-reniyor ve eski listedeki imla hataları· 

nı düzeltmiş oluyoruz. Osmanlı müelliflerindeki tertip buraya uyma· 

yor. Bazı tarihlerde benzerlikler vardır. Osmanlı müelliflerindeki !is· 

tede sçr'etıbba Mustafa Çelebi (91g), Sinan Çelebi (982), Muhiddin 

efendi (1005), Müneccim başı Arabzade Mehmed efendi (1106), Ab· 

dülhak efendi, def'~i saniye (1255), Mühtedi İsmail efendi (1262), 
Abdiiihak efendi (def'ai salise), Salih efendi, Mehmed efendi, ve 

Salih ef. (def'ai saniye, 1275), Mehmed Cemaleddin efendi ve Mar• 

ko · paşa yazılı deg-ildir. Osmanlı Mti.elliflerind~ olup da bu yeni lis· 

tede bulunmıyanlar: Kutbüddin, Mühtedi Yakup, Şirvani zade Şiik· 

rullah, Seyid Mehmed l;ıin Ahmed lznikmidi, Bt"kir zade Mehmed, 

Kaysuni zade Mehmed, Kaysuni zade Mahmud, Galatalı Seyid Meh

med, Müderris Mahmud. 

Osmanlı Müeliifleri listesinde bazı hekimlerin daha başka ~ün· 

yelerine tesadüf ediyoruz. Mesela burada en başta Muhiddin efendi, 

Osmanlı Müelliflerinde lzmitli Mehmed Muhiddin Çelebi diye kayıt· 
lıdır. Tarihlerio mukayesesini buraya ilave etmedik. Bu bahisle ala· 

(1) Ikisi de Ilan şakirdanı Mektebi Tıbbiyye» diye kayıtlıdır, 

(2) Sııdrı Rum payesi vardır, 



kadar oİanlar mukayesesini yapar. Tedkiklerimiz Tahir beyin aeşret
tiği listenin bundan ayrı olduğunu gösterir. Lakin birçok müşabehet

leri de vardır. ·Tahir bey listesinde hekim başıların makamlarından 

ayrılmalarını azil diye göstermiştir. Bu azir keHinesini bugünkü ma-_ 

nasına almamak ve eskiden ayrı bi~ m_anada terfian başka bir. yere 

nakil, tebdil, vefat dalayısile çekilmesi, t~~ki mevki yerine de almak 
z·arureti · vardır. ·Hayrullah efendi risaleslnde ~zilleri yazılı d~ğÜdir. 
Yenilerio bazıları ve bir de malum olanların vefat tarihleri · yazıl

mıştır. : 

Şimdi elimize müsten~ihi_ malum bir hekim· başılar listesi geçmiş:. 

tir. Bunun eski kayıtlardan çıkartıldığına şüphe. yoktur. lstinsah . ede

nin Abdülhak molla zade hekim ve müverrih Doktor Hayrullah efen

di olması vesikanın kıymetini arttırmaktadır. Vakti merhununda eli

mize geçmek üzere bu . vesikayı saklayan lsmail Saib efendinin ruhu 

şad olsun. 
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