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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. 



ARTIK OGULLARI VE MARDİNDEKi 

HASTAHANELERi 

Dr. A. SÜHEYL ÜNVER 
ve Dr. HALiL BA YRI 

Tıb tarihi enstitüsünün · kuruluş tarihi olan 1933 denberi Türk tıp 

tarihine dair yaptığımız araştırmalar esnasında Artık oğulları hakkın

da mühim kayıtlar bulduk. Mardinde Maya farkinde yaptırdıkları 

hastaneler itibarile mühim hizmetler ifa ettikleri gibi tıbbi eserlerden 

Diskorid'in meşhur eserini de yen.iden arapça ya tercüme ettirmekle de 

tıbbın şarkta inkişafında amil olmuşlardır. Biz burada Mardinde yap· 

tırdıkları hastaneden bahsedeceğiz. 

Çünkü bu hastane Başvekalet arşivincieki kayıtlara göre on be· 

şinci asra kadar vazifesini görmüş ve 7 asırlık faaliyet göstermiştir. 

* * * 
Artık oğullannda~ Necmüddin İlgazj (1) biraderi Eminüddin Mar· 

dinde bir kül halinde cami, medrese, hastane ve hamam yaptırmağa 

başlamıştır. Likin bunlar bitmeden öldüğü cihetle biraderi Necmettin 

ikmale muvaffak olmuş ve büyük bir kadirşinaslık göstererek merhum 

oiraderi ismile andırmıştır. Filhakika elyevm mevcut ·bu cami ve ha

·mauia; Mardinde · Eminüddin ve Maristan camii ve hamam ı derler (2). 

Maristan denilen hastane harap olmuş ve ortadan kalkmış ise de (3) 

· ~ami, medrese ve hamam birçok tamirler görmesi hasebile mevcuttur. 

(1) Necmüddih İlgazi biri' Artık 502 - 516 (1108 • 112J). Mardin Artıklılarıodan

dır. Mardindeki ko lun 502-811 (1108- 1408) ye kadar süren devreleri vardır. (Dü

veli islamiye) Necmüddinin babası emir Artık, babası Eksik bin İlgazi bin Da

. vuttur. Artık bin Eksik Selçuk ordusu Ümerasındandır. 

(2) Mardin müftisi AbdüsseHim- Ümmül'iber tarihi. 

(3) Katip Ferdi. Mardin Müliiki Artıkiyye tarihi, kitabeleri ve sair vesaiki mü• 

bi'mme. 944 (1537) neşreden Ali Emirl·1331. 
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Banisi Eminüddinin vefatı tarihini bilmiyoruz. Fakat {11()8 -1122) ta· 
rihleri. arasına tesadüf etmekte olduğunu biraderi Necmüddinin bu 

binayı hükümdarlığı. esnasında bitirmesinden anlıyoruz. Bu külliyenin 

ikinci hanisi olan Necmüddin gazi 516 ( 1122 ) da Mayafarkin (ha· 

len Silvan) de ölmüş, n~'şi Mardine naklolunarak bu Maristatı: karşı
sında Camiülasfer denilen camii barimine defnedilmiştir. 

Şekil 1 

Mardin Eminüddin darüşşifasına mülhak hamarnı 
camii ve medresesinin planı « H. B. » 

Necmüddin m ai yetinde mühim hekimler bulunmuştur.HekimMardin· 

li Fahrüddin en mühimlerindendir. Bilahare Şama gelmiş ve orada tıp 

t edris etmiştir. Ne.cmüdd.in Tem'irtaş 516- 547 (1122 - 1151) zamanın· 

.da lbnüssalah namında diğer bir hekim buluyoruz. 542 (1147) de 

ölmü~tür. (593) (1196) da Şamda doğan tabip c..ILlı ı:.t. J:_.J I rf ' Di

yarbakırda yine Artık oğullarından Melik Mesut hizmetinde buluyo· 

ruz. Bilahare ona vezir olmuştur. 

Şehabettjn Sühreverdi Artık hükümdarlarından,_· Harputun sahibi 

Ebu Bekir bin Kara Aslana ilmi bir eserini ithaf etmiştir. (1) Artık emir-

(1) A. SÜheyl Ünver - Selçuk tııbabeti. Türk Tarih Kurumu neşriyatııidaa. 



-29 -

Jerin!n bu suretle tabipiere ve tıbbi e~erlere ~hemmiyet v~rdiklerin i 
arilatmag-a şimdilik elimizde bulunan hu birkaç misal kafid ir. 
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Artıklılardan Eminüddinin başlatıp sonra biraderinin yine . bu 

isimle andırdığı hastane arşiv .kayıtlar.ından öğreniyoruz ki muhtelif 

zamanlarda şeyh Eminüddin, şeyh Emin ·efendi, Eminüddin gibi isi~· 
lerle alınılınağa başlanmışhr. Hastane, medrese, cami ve hamam gibi bir 

:kül halindedir. Katip Ferdi 944 ( 1537 ) de Maristanın harabü ye· 

bab ·olduğundan bahsetmektedir. (3) Elimizde medrese, cami ve ha· 

·mam duruyor. Fakat müahhar vesikalar darüşşifanın mevcudiyetinden 
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bahsediyor. Aceba bu Darüşşifa medresesinin kendisimi.dir? Fakat 

Darüşşifanın yeri tasrih olunmuştur. (3) İkinci bani Necmüddinin m!!d

fun olduğu Camiülasfar denilen yerin karşısındadır. Eğer böyle bir 

yerde mevcut değilse yıkılmış demektir. Ayrıca yap.ılmış olan .med

rese, cami ve hamam duruyor. (Şekil 1 ve 2) camiye halen şeyh 

Eminüddin. camii diyorlar. Hamarnı na Maristan hamarnı itlak olunmak

tadır. Darüşşifanın da bu ada üzerinde buna çok yakın bir yerde ol

ması 'ihtimali vardır. Mahalli ifa_deye göre cami yeri evvelce Bimaris

tandır. Çünkü bu adada olan çeşmeye de Maristan çeşmesi denmek

tedir. 

Bimaristan, zamanında fevkalade bir rağbet kazanmış hatta Mu

suldan berayi . tedavi hastalar gelirmiş. Fazla tehacüm olmuştur. 

Rivayete göre ~imaristandan bir deli k·açmış, o civarda Mardin sa

rayı denilen bir eve girmiş, yakalamak istemişler, kendisin damdan 

aşağı atmış, ölmüş. Yere düştüğünd~ ayağının isabet etti~i yerden 

su fışkırmış . 

Maristan hamarnı suyu Marqinde diğer hamamların suyu gibi sar

n}ç suyu değildir. Yerden kaynar ve tuzludur. Halk arasında bu hamam 

suyunun bir şifa bassası olduğu bilhassa asap ve cilt hastalıkları için 

nafi olduğu itikadi vardır. Çıban, uyuz gibi muhtelif ve müteaddit 

cilt baştalıkianna olan şifası kanaatİ umumidir. Mardiniiierin mutlak 

senede bir defa bu harnarnda yıkanması bir an' ane halini almıştır. 

Bi~aristanın da bu hamamın yanında bina edilmiş olması hastaların 
bu hamam suyundan istifade etmeleri düşüncesine müstenit olduğu · 

anlaşılmaktadır. Buraya Maristan hamarnı denmesi sebebi de Birnaris

lana mücaveretindendir. 

Halk bu hamamın köpekler için olduğunu söylermiş. Bundan 

bu suyun uyuza da nafi olacağı manası çıkarılmaktadır. Camideki şadır

vanın . suyunu temin eden bir çeşme vardır ki buna Maristan çeşmesi 

derler. Bu su da tuzlucadır. Bu çeşmenin bazinesi bir gün muhakkak .bir 

cuma günü taşacakmış. Hamarnı istila korkusundan hamama gitme~ten 

korkarlar. Çeşmenin arkasında su haznesi o kadar vasimiş ~i bu haz

nenfn önünde bir demir kapı varmış. Bu kapıda müteaddit büyük çi-, 
viler çakılı imiş. Bir tanesi çıkmış. Su oradan akar ve çeşq:ı~ye . ge-. . . · ' 

.. ~ 
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lirmiş. Bir gün şay~t bu çivının hep si yerlerinden çıkarsa taşan su· 

yun her tarafa yayılacağı ve civarda· basar yapacağı kanaati varmış. 

Şimdiye kadar hastanenin faaliyetine dair elimize şu vesikalar 
geçmiştir : 

929 (1522) da Mardinde Kasımbey medresesine 95 akçe ile mü

derris olan Mevlana Ahmet tahsisatının 40 akçesini birnarhane vak· , 

fından alırken bu para birnarhane için zaptolunmuştur. Bu noksanı 

t amamlamak için başka 2 yerden 30 akçe bulunarak kendisine ve· 

rilmişti r. (Resme bakınız). 

t;- -

ı;, ·-·- : . . 
Mardin darüşşifasınıı ait bir vesika 

1090 (1679) Bimarhanenin münhal olan tababetinin yevmiye beş 

akçe ile uhdesine tevcihi hakkında Müfti Zade Seyit Hüseyin tarafın· 

d~n verilen ve huyurulduyu havi olan arzuhal (1). 

1121 (1709) Şeyh Eminüddin himarbanesi vakfından tababet ve 

kitabet cihetlerinin tevcihi üzerine arzuhal (2) . 

(I) Başvekalet arşivi. Tıb bususi dosya. Vaktile tasnif edilmiş. 3 dosyadan 

mürekkeptir. 

(2) Başvekalet arşivi. Tıb dosyası . No. 848, Vesikanın mübim yerleri çürü• . 
müştür. 
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1163 (1769) de Şeyh Eminüddin birnarbanesi evkafının tevliyeti 

ci h etinin .tevcihi hakkında arzuhal (3). 

1174 (1760) de Mardinde Şeyh Eminüddin himarbanesi hıtabetinin 

kendisine tevcihine dair Mehmet imzasile arzuhal (3). 
1207 (1792) de Mardin kazasında şeyh Eminüddin birnarhanesine 

1157 (1744) senesinde t~y i n olunan tabip Feyzullah halife vefat ey 

lediğinden yerine eviadı vakıftan Mehmet Salih efendinin tayini hak

kında ila m ( 4). 

1215 (1800) de Mardinde kain şeyh Eminüddin himarlıanesi vakfı 

nezaret cihetinin tevcihi hakkında arzuhal (5). 

Eminüddin külliyes'i üzerine Mardinde elyevm halk elinde mev

cut ve bize tevdi edilen bazı berat ve vesikalar da tetkik edilmiştir. 

Bu arada mühim bir vesika bulduk : 

1241 (1825) de Mahmut II inci tuğrasile yazılı bir heratta şeyh 

Eminüddin himarbanesi vakfının yevmi 4 akça vazife ile mütevellisi 

olan Mehmet halife ibni Ahmet halife babası Yusuf ölmesi hasebile 

yerine tayin olunmuştur. 

Diğ'er bir vesikada Eminüddin vakfının mülhak olduğunu Öğreni

yoruz: Mülhakatta vakıf çok zengindir. Varidatın mahalli sarf ı geniştir. 

· Son senelerde vakıf kayıtlara göre şeyh Eminüddin camii birnarha

nesi mülhak evkafı gayri mazbutadan addedilmiştir. Birnarhane vak

fından muhtelif yerlere birçok tevcihler vardır. Bütün vesikalar has

tanenin XIX uncu asır başına kadar tıbbi faaliyetine devam ettiğini 

göstermektedir. Yine bu vesikalara göre hastanenin yalnız bir tabib 

ile idare edildiğini Öğreniyoruz. 

(3) Başvekalet ar.şivi. Tıb dosyası No. 581. 
(4) , , , · No. 772 ve 1317. 
(5) , , ., , No. 229. 
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