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OSMANLI DARÜSSiFALARINA TAYiN EDiLECEK 
GÖREVLiLERDE ARANAN NiTELiKLER<*> 

Prof. Dr. Nil SARI(**) 

QUALIFICA TION S AND MORALITY REQUISITE FOR THE PERSONNEL TO BE 
EMPLOYED IN THE OTTOMAN HOSPITALS (DAR-AL-SHIFAS) 

Ottomans legislated various codes and founded several institutions ıo provide care and proıecti
on for the sick, disabled, orphans, widows, invalids and the aged~ Sultans passed acts assigning a 
proportion of the tax ineome to the needs of the diseased and disabled people in hospitals (dar-al
shifas) and nursing; and creaıed foundations of health with trusts of deeds (waqtiyyes). These deeds 
comprise interesting inforı;nation on hospital managemenı as well as the duties, responsibilities, qu
alities, and proficiency standards requisite for physicians and other employees of these institutions. 

This article deals with the trusts of deeds of the dar-al-shifas founded by the Sultans, Bayazıd 1. 
in 1400, Mehmed ll. the Conqueror in 1470, Bayazıd ll. in 1488, Süleyman the Magnifıcent in 
1556, Sultan Ahmetlin 1616; and the Sultans' wifes', Hafsa's in 1539, )-laseki Sultan Hurrem's in 
1550, and Nurbanu's in 1582, in view of the characteristics stated above. A hospital which presu
mably had a capacity of 20 to 50 patients had a staff consisting of approximately 20 to 25 employe
es, covering prim~y, physicians(tabib), ophtalmologisıs (kahhal), surgeons (djarrah) and assistant 
health personnel such as pharmacists (ashshab), cook-dietidans (tabbah), a drug-smasher (adviye
kub), a cellar-keeper (kilardje), nurses (kayyum), an attendanı af kitchen ware (qassa-kash), 
sweepers (farrash), a W.C. cleaner (ab-reze) and a doorkeeper (bevvab) ete. 

According to the information given in these deeds it could be stated that the most importam 
qualifıcations expected from the body of the health personnel of an Ottoman hospital seem to be 
efficiency, assiduity and beneficence. They were also expected to be one of good conduct and also 
virtous, which was believed to affect the doctor-patient relations favorably. The comman model of 
the physician-palient relations was based on a munificent and kind attitute towards the patient of the 
physician, who was expected to be informed, efficient, talented, intelligenı, observing basic moral 
values and free from moral weaknesses. 

What attracts attention abouı the responsibilities of the health personnel were expectation of 
standards of compelence and professional effıciency. A physiclan, for instance, was expected to be 
highly informed of anatomical and medical knowledge, skillful and experienced. He ought to prcti
ce medicine with responsibility and due care for the 'patient without any negligence. Main responsi
bility rests with the physician, as the leading proffessional with the highest wage, rank and status. 
Compared with the physician, the surgeon and ophthalmologist were specialists in the field, though 
w ith a lower wage and status, of whom the main ·expected qualification was ski ll in the profession. 
Furthermore, the surgeon was expected to be ready at any moment for urgent oper.ıtions, without 
giving way to negligence or maleficence. In addition, he was presumed to work maliterly, experien
cedly and proficiently, all the time. Nurses were defined as the personnel expected to establish close 
relations w ith the patients, always ready for attendance at the bedside and provide for all of their ne
eds. lt should be emphasized that both the physician and the health person ne! were not exempt from 
moral and penal responsibility legally and they were subject to the head physician's supervision. · 

The items for qualification, virtues and attitutes expected from the physician· and the health 
personnel imply ethical principles such as nonmaleficence, beneficence and justice, Yirtues, such as 
mercifulness, munificence, generosity and beneticeney are emphasized, showing that importance is 
given to the quality of the medical service. Effıcency in the professional practice is the main merit 
expected of all health person ne!. · 

The most remarkable point of the study is that some of the contemporary ethical concepts were 
current and some of the basic ethical principles were implicitly expressed in the waqfiyyes even 
during the early ages of the Otıoman sanitary institutions. 

KEY WORDS : Ottoman hospitals, medical ethics, health personnel 

(*) 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenerek yayına hazırlanan 
bu arllljtırmanın ön çalışması 22-24 Nisan 1 ~9 1 'de "Science lnstitutions in lslamic Civilisation" 
Sempozyumuncia özet olarak sunulmuştur. 
(**) İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Başkanı 
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flttrsa Yddtrlltt Vuriişş!Jit.l't(A.S. Un ver: Tiirk T1p 
li,.ilti: Ila: ı f(t'nkli Rl!.,·imll!r. Resim No. 5) 

OsmanWar hasta ve acizlerin bakımını 
sağlamak için çeşitli kurumlar oluştur
muş' ve destekleyici yasalar çıkarnuş
lardı. Padişahlar kanwınameler ile ver
gilerin bir kısnunın hastanelere, hasta 
ve acizlerin bakınuna ayqlinasını 

sağlamıştı2. Bu ilginin belki de en dik
kat çekici göstergelerinden biri darüşşi
fa vakfiyeleridir. * 

Klasik Osmanlı hastaneleri olan Da
rüşşifaların mirnar1 öze\likleri birçok a
raştınnacı t<,ırafından incelenmiş olmak
la birlikte buralarda yürütülen faaliyet
ler üzerine yeterince çalışma yapılma
mıştır3. Osmanlı Darüşşifalarının vakfı-

Foıi/ı Duriişşiju.1·ı (A.S.Ütll'l:r: Tiirk Tıp Turilıi; /Juıı Renkli Rt:.vimlı:r. Rı:simno. fı) 

(*)Okuma kolaylığını ve yazıriın bütünlüğünü sağlamak amacıyla vakfıyelerden aynen alınan, 
fakat sadeleşlirilerek verilen alıntılar ilalik olar.ık basılıp çift virgül içine alınmış, ancak alıntılar ard 
arda verildiğinde bir vakfiyeden ötekine geçişler virgül ile ayrılmış, hangi vukfıyeden alındığı me
tinde belirtilmemişsc, me linde verilen sıraya göre dip notunda açıklanmışur. Koyu harfler ile 
basılanlar ise yazann vurgulamak iste~iği kavramları belirlemekıedir. 
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l::clime 1/./Jayı::id Variişşijiw'uuı Mimar S,·tlat Çı:tiuwş iarujiudmı çizilmiş r6liin!Si. 

yeleri dikkatlice incelendiğinde bu vak
tiyelerde klasik Osmanlı hastanelerinin 
yönetiminin yanı sıra, hekim ve diğer 
sağlık mensupları ile ilgili değerli bilgi
ler bulunduğu gö~lür. V akfiyelerde da
rüşşifalardaki görev dağılımı, görevli
lerde aranan nitelikler, sorumlulukları 
ve beklenen bilgi ve beceri seviyesi ile 
ilgili olarak bütün hizmetliler için ayrı 
ayrı teferruatlı şartlar koşulmasının, ö
zellikle 15 ve 16\ncı yüzyıllarda, bir 
Osmanlı geleneği olduğu anlaşılmakta

dır. 

Bu çalışmada Bursa Yıldırım Darüş
şifası (H.802/M.l400), Fatih Darüşşifa
sı (H.875/M.l47Üı), Edirne II. Bayezid 
Darüşşifası (H.889-893/M.l484-88), 
Manisa Hafsa Sultan Darüşşifası 

(H.946/M. 1539), Haseki Sultan Darüş

şifası (H.957 /M.l550), Süleymaniye 
Darüşşifası (H.961-966/M. 1553-59), 
Atile Valide Darüşşifası (H.990/M. 
1582) ve Sultanahmet Darüşşifası 

(H. 1018-1 026/M.l609-1617) vakfİyele
rine göre4 bu darüşşifalarda hizmet et
mek üzere tayin edileceklerde aranan 
nitelikler, sorumlulukları ve görevleri 

Manisa'da Haj~·u Sııltuıı Duriişşij'usı'wn A.S. Üıll'ı:r turujiudau çi:ilmiş olali dış giirii11iişii. 
(N.N. Yiiriikoğlu: Manisa Bimurlıwıesi, s./11) 
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manıdan oluşurdu. Her görevli 
verdiği hizmete uygun bir isimle 
anılırdı. Bazen aynı y~ da benzer 
görev yapanlara değişik adlar ve
rildiğini de görüyoruz. Bu çalış
mada darüşşifahmn sadece kuru
luş dönemlerine ait ve doğrudan 
veya dolaylı olarak sağJık.la ilgili 
görevillerini ele alacağım. Zaman
la bütün darüşşifaJarda vakıf şart
larının dışına çıkilinış ve yeni ihti
yaçları karşılamak üzere kadrolar 
gerek görev, geıtkse sayı açısın
dan değişikliklere uğranuştır. 

1/a.ll'l.i Sultım/Jwiişşi}iuı ,.,. ilm·l'lı·ri (AS. Üm·c•r: 15JIJ- IIJ.i'J 
:IOO .. wldti lltimii dola,rt.wylıt./laxı·ki Httsllllumı:si.) Ortalama 20 civaı-ında hasta yata

ğı olduğu tahmin ~dilen ·Manisa ve Hase
ki büyüklüğündeki daı·i.işşifaJarda ortala
ma 20-25 aörevlini.n bulunduğu vakfiye-

tesbit edilmiştir. Darüşşifa görevlileri ta
bib, kehhal, cerrah ve yarduncı sağlık 
mensupları, aşşab, edviye-kub, tabbah, 
kayyiim, kase-keş ile ferraş, ·ab-rizi, ca
ıne-şfıy, dellfik gibi temizlik hizmettileri 
ve nazır, vekilharç, katip gibi idari yetki
liler ile mabzenci, bevvab. gassa! ve i-

<=> -
lerinden anlaşılmaktadır>. Bu durum da-
rüşşifalarda hasta bakı.m niteliğinin hiz
met açıstndan üstün düzeyde olduğunu 
düşündürüyor. 

Sıih-plltmiyı· Ttp ıl'fcoclrc·.w:xi n· Vtıriişşifim. (A.S. Üm·ı:r: Tiirk Ttp Tarihi: IJa::ı Nı•t~Hi Uı·ximkr. u; .. ,·im Nu. 7J 
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fal~rından elimizde vakfı
yesi bulunan Sivas Darüş
şifası'nın vakfİyesinde de 
hizmettilere ait söz konusu 
ayrıntıyı bulamıyoruz. 6 

Bu konuda Fatih Darüşşi
fasıyla ba~layan gelenek 
giderek gelişmiş ve Os
manlı Devletinin büyüme-
siyle birlikte önce Il.Baye-· .. ·-·.· ı 

. . ·.~~ i zıd Darüşşifasında ve son
ra da Mimar Sinan yapısı 
darüşşifalarda, eserlerin 
yücelikleriyle orantılı ola
rak/ büyük bir zenginlik 

kazanmıştı. Bu vakfiyeler belü 
bir ahHlk anlayışı çerçevesinde 

kaleme atwmış, ayrıntılara inen belgeler
dir. EdirneDru·üşşifası'nın yanısıra Hase
ki, Süleyn1aniye ve Atik Valide Darüşşi
falarının vakfiyelerinde gördüğümüz bu 
titizlik ve ayrıntı Osmanlı Devleti'nin ge
rilemeye başlamasıyla birlikte azalır. Os
manlı döneminin son darüşşifa yapısı 

Atik \la/ide Dariişşifast (A.S.Üm•t•r: "Sur /'histoire des /ıopillllLf e11, 
Turque dunwyen age jt~ll'mt XIIII siedı: . . ı·. 14) 

İlk Osmanlı darüşşifası obuı Bursa'da
ki I.Bayezid Maristru1ı'nın vakfiyesinde 
hastaneye vakfedilen arazi, köy vesaire 
ile ilgili bilgilere uzun uzun yer verilir
ken, hizmetiilerde aranan nitelikler ve 
görevleriyle ilgili açıklrunalara rastlan
ınanıaktadır. Nitekim Selçuklu darüşşi-

Sultmut/ml('tl Dariişşijası. (ll . S . Üun·r: Sur /'ltütoirt• dt•s lmpitmLr cu TurıJIII' ılttll/11,\'ı'll llgı' JII.IIftt'au Xl IIMcrl<'. s . 15) 
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olan Sultanahmet Darüşşifası vakfiye
sinde, özü aynı olmakla birlikte, metnin 
nispeten zayıftadığı dikkati çekmekte
dir. BatılLlaşma dönemi hastanelerinde 
ise mimari açıdan darüşşifalardan fark
ltlaşmarun yanı sıra. işletmedlik konu
sunda da önemli değişiklikler olmuştur. 

Darüşşifalar, her birinin kendine has 
özellikleri olsa da vakıf şrutları, işlet
mesi, yönetimi ve , ll. Bayezıd 
Darüşşifası hariç, mimarileri ile bir bü
tün olarak benzer kurumlardır. DarOşşi
frt hizmetiilerinde aranılan vasıflar da 
bütün vakfiyelerde genel olarak bir 
benzerlik göstermekte, ancak metinler
de farklılıklar olup, değişik ifadeler 
kullanılmakta ve zaman zaman çok de
ğişik kavram ve bilgilere de rastlan
maktadır. ·Bazı değişiklikler de nüsha 
farklarından veya Türkçe'ye değişik ifa
delerle aktarmakdan kaynaklaru yor

7
• 

Hizmettilerde aranan nitetikleri itina 
u·e tanıml-ayan v{)bekleneo görevleri 
tüm incelikleriyle belirten vaktiyelere 
göre darüşşifa görevlilerinde aranan ni
telikler nelerdi? 

TABİB 

rici niteliğinde olduğunu görürüz. "Ta
babete lıiznıetin çeşitli bakını/ardem 
adabı vcırdır."diyeo ve "wbabete lıiz
metin adôbllll her yöniiyle yerine ge
tirmekte olan tahibin" reis s,eçilmesini 
şart koşan Edirne vakfıyesinde bu hu
sus özet olarak ifade edilmektedir. Bu
na göre edib yani adaha-tıp mesleğinin 
kurallarına tam uyan kişi .re is, yani baş
tabi b olacaktı. Nitekim, Süleymaniye 
Darüşşifas ı tabibieri ar~ından, "birisi 
ki öııgöriişii, fazileti vd kavrayışı ile 
seçkin olac:aknr, reis olup biitiin hu
suslara newret edecek ve reisliğe ait 
olan işler oıwn göriiş ve iradesi ile" o
lacaktı. Reisin yevrniyesi 30 akçe olup, 
ikinci tabib ıs akçe, üçüncü tabib ise 
10 akçe alacaktı. Böylece, "tabib-i ev
vel, yani birinci tabib olarak atanan ki
şinin, vakfiye metinlerinde açıkca belir
tilmese de, "baştabib" olarak seçilen ki
şi olduğunu anlıyoruz. 

Yeterlik Ölçüleri: 

Tabiblerle ilgili kurallar bir yandan 
hekimlerin davranışlarını yönlendi
rmesi beklenen ilkeleri ortaya koyar
ken, diğer yandan hekimlere bir ahlak 
rehberi de oluyordu. Meslek mensupla
rında aranan ahlaki davranış kuralları
nın belirlendiği vakfiye metinlerini in
celeyip değerlendirdigimizde, bunların 
uygulamada gerçekten de bir yol göste-

Tabibde ararian ilk özelliklerin tec
rübe, ustalık y~ uzmanlık olduğunu 
görmekteyiz. Fatih'de "denenmiş ve 
ıecriibeli uzman"; Ediroe'de, "môhir"; 
S.Üleymaniye'de, "ma rifeeli, tec:riibelt'; 
Atik Valide'de, "tıp ilminde usta"; Ma
nisa'da, "biitün mesele/ere tec:riibe ile 

-~ . 
vakıf, uzman" tabibleıiin · tayini şart ko-

şulur. 

Mücerrib, yani tecrübeli kimsenin 
tabib olmasından neyin kastedildiğine 
Haseki ve Atik Valide vakfiyeleri, 
"nazari bilgilerini tec:riibe ve uygula
malar ile sağlanılaşnrmış ve kııvvet
./endirmiş ... , nazariyelerle uygu/ama/a-

16 
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n şahıSlamıda toplanuş", "çalı~
nıa ve tecrübe!erle ilmini pekiştir

miş .. . " tanımlamalarıyla açıklık 

getiriyor. 

Nazariyenin ·uygulama ile pe- . 
kiştirilmesi nasıl olacaktı? Süley
maniye vakfiyesi 
"Mütetabbfbfnden8 üç kişi tabi/ı 
olacak" derken bunu kısaca açık
lar; yani, "tıp sanatu11 uygulayan. 
icra eden" kişi tabib olacaktı. De
mek ki sadece teorik bilgi ile yeti
nilmemesi isteniyordu. Nitekim. 
yine Süleymani~e vakfiyesinde. 
"feım-i tıbbm ilminde ve uygulCl
masında üstün tabib" görevlendir
me şartı vardır. Darüşşifaya alımı

cak oları tabibi, "türlü haller ı:t· 

tavtr/ar müşahadesiyle bilgisini i
ler/etmiş, ilim tahsilinde ve tatbi
katta uzun zaman lıarcanuş, on/o
rı tc{nıamlama hususunda vakit/n 
lıarcanuş kimse" ·olarak belirleyen 
Haseki vakfiyesinin tanımı çok çe
şitli vak'alar görmüş olmayı da 
kapsar. 

If ı'~ illi/ltiŞI 
( Topkapı Sarayı Ktp. /11. t\lımı·d. ,\1/ıiim No.3fıi.JIJ R.7J 

Tabibierde aranan yeterlik ölçüsünü, 
"bir takını vahfm halleri gözleyerek sa
natt.iun kural ve esaslanm kuvvetlendi
rip sağlamlaştırmış;· hastaların mizaç
Ianna ve ilaç/ann (mizaçlarla) iıe de
receye kcular . miinasebeti olduğuna 
vakıf; bu surit/e nazariyeleri ve uygu
lamaları şahıslannda toplamış" diye 
açıklayarı ·At ik V ali de vakfiyesine göre 

· tabib, gözlem yoluyla edindiği bilgiler
le -sanatının temelini sağlamlaştıran, uy
guhima'ıaı;ı ile tecrübesini arttıran , dola
yısıyla bilgisiQ..i de sağlamlaştıran; yani 

görgüsü ile bilgisini pekiştiren kişi 

olacaktır. Bu da eski tıpta tedavi bakı
mından en önemli konu olan mizaçlar 
lle ilaçların etkileri arasındaki ilişkiyi 
iyi bilmek ve uygulamak :mlamına geli
yordu. 

. Darüşşifa vakfİyelerinde tecrübeli ve 
usta olması beklenen tabibin nerede ve 
nasıl bilgi ve tecrübe edinip ustalaşmış 
olması gerektiğine ve bunu ispat eden 
bir belge arandığına dair bir kayıt bula
mıyoruz ama gereken bilginin düzeyi
ni ve kapsamını öğrenebiliyoi:uz. 
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Tabibin Mesleki Bilgisinin 
Düzeyi ve Kapsamı : 

Tabibden beklenen bilgi düzey ve 
kapsamının iyi bir hekim olmak için 
gerekli göriilen bir ölçü olarak vaktiye
lerde belirlenmesi dikkat çekici bir ko
nudur. "Tıp bilimi ve tedavi yöntemle
rinde üstün iki tabi b", "ııp ve hikmet 
kanunlarını bilen, onların bilumum 
meselelerini tafsi/aııyla Jhata eden", 
"tababet ve hikmet kanunları mn hepsi
ne, bütün meselelere , tecrübe ile 
vakıf", , tıp ilmini bütünüyle ve 
tafsilaııyla bilen", " tababet ve lıikme- · 
tin bütiilı inceliklerine vilkıf olmuş, 
kalbierini hikmet bilimleriyle ağzına 
kadar doldurmuş/ar" gibi sözlerle9 ifa
de edilen tıp bilgisinin tanımlanmasın
da tıp bilimi ile tedavi sanatının yanı 
sıra, hikmet kanunlarından söz edilme
si, tabiat bilimlerinin tü~ünden sorum
lu tutulan tabibin insanı çevresi ile be~ 
raber değerlendirmesi gereğini ortaya 
koyuyordu. Ayrıca, kapsamlı ve ayrın
tılı bilgi bir arada şart koşularak, bir 
yandan hastanın bir bütün ·olarak ele a
Lındığı aile heki.mi yaklaşımı vurgula
rurken, diğer yandan çeşitli uzmaıılıkla
rın olmadığı bir dönemde, cerrahi ve 
göz hekimliği hariç hastalıkların tümü 
tabibin sorumluluk kapsamına alınıyor
du. 

Anatomi Bilgisi: 

Anatemi bilgisi şartını sadece Fatih 
vak.fiyesinde tabibin "anatomi ilminde 
geniş bilgi sahibi" ve Atik Valide'de 
11 anatom i biliminde malı ir" olmalı şek
lindeki ifadelerde buluyoruz. 

18 

Mizac - Tabiat Bilgisi: 

Eski tıbbın temeli dört unsur nazari
yesine dayandığından doğal olarak bu 
husus vakfiyelerde ısrarla belirtilir ve 
tabibin, "insanların mizac ve tahiaı ö
zelliklerini anlarnokta malı ir", ll miza
cın özelliklerini bilen", " mizacı dü
zeltme hususunda usta ve lııltların nite
liklerinin etki leri ve yenip içi/ecek. şey
Lerin tabiatları hususuna vakıf', " mi
zacw özelliklerini td(TI kavrayan", " 
insan ıabiqtının özelliklerini bilen" kişi 
olması ş!Lft koşulurdu 10

• 

İHiçla Tedavi Bilgisi: 

Üzerinde ısrarla durulan temel bil
giler, bozulan. rnizacın düzeltilmesi ve 
dolayısıyla ha;tanın tedavisi için gere
ken ilaçların hazırlanması ve etkilerinin 
bilinmesini kapsar. Bunun için tabibJer, 
vaktiyelerde belirtildiği üzere, "iyi tıp 
kitaplarmda bildirilen uygun ilaçlar 
ile tedavi etmekte emek harcayıp gere
ği gibi çalışan", " ililç tertip etmekte 
millıir, şurup ve macunlarm hastalarm 
tabiatma uygun gelip gelmeyeceğini 
bilmeye muktedir", " ililç bilgisi -ya
rar ve zararları - hususunda usta, tıbbi 
bitkilerin yararları ve zararları ve de
va/ar konusunda çok bilgili", " ililç 
hazırlama usüllerinde milhir, macunla
rın, şurupların ve onların hastalara 
uygun - iyi veya ters- etkilerini anla
yan", "ililçların imal ve hazırlanışın
da çok tecrübe görmüş, hastaların mi
zaçlarına ve ilacw 11e dereceye kadar 
münasebeti olduifwıa vilkıf, bu suretle 
nazariyar ile uygulamayı şahıslarında 
toplamış", " ilaç lıaZirlama ilkelerini 
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bilen, içecek ve macun haz1rlama ko
nusunda hünerli" kişiler olmalıydı

larll. 

Bu şartlarda.n anlaşılıyor ki hekim 
yalnız iyi tıp . kitaplarında bildirilen 
ilaçları bilıtıekle kalmayıp, onların ter
kiplerini ·ve hazırlanışiarını bjlecek, bu 
konuda da usta ve tecrübeli olacak; et-

. kileri hususunda, · yani hastalıklara ve 
değişik tabiattaki insanlara ne gibi tesir
leri olduğu konusunda bilgili ve tecrü·
bell olacaktı.Tabiblerin edinrn~ş olması 
beklenen bilgilerin ilaç, tedavi veya 
edviye gibi genbl tabirlerle veya-bazen 
macun ve şurup ~larak ıspençiyari 

şekilleriyle sınıflandırılarak ifade edil
diğini görüyoruz.Süleymaniye'de ise 
akakir bilgisi ararıır ki· bu Süleymani
ye'deki ilaç deposu Darıl-hane veya 
yaygın bilinen adıyla, Darü'l akakir' i 
çağrıştıran bir ·husustur12. Burada 
akakir sö-zcüğü ile yalnız bitki kökleri 
değil, tüm tıbbi bitkiler kastedilmekte
dirt3. 

Hastalığın Teşhisi İçin 
Gereken Uygulamalar: 

Hasta şikayetlerinin dinlenmesi, 
muayenesi , tetkikinin yapılması, has'ta
lık belirtilerinin gözlenmesi, hastanın 
takibi ve hastalık seyrinin izlenmesi gi
bi konulara ait şartları da vakfİyelerde 
bulabiliyoruz. 

Hasta Ziyareti: 

Tabibin hastanın halini sorması, şi
kayetlerini dinlemesi, hastalık belirtile-

rini gözlemesi ile ilgili şartlara vakfiye
lerde yer verilmiştir. Tabib, "Küçük
büyük hepsinin alıva/ini sorar ve küçük 
şeyleri bile ihmal etmez.", " H er biri
nin, büyük-küçj.ik bütiin /ıastaların hal
lerini sorar.~·; tabibler "Daima hasta
ların hallerini sorar/ar. "gibi ifadeler 14 

tabibin ayırım yapmadan, hiçbir hasta
sını ihmal etmemesi gereğini vurgula
manın yanı sıra, dikkatle ve düzenli 
hasta takibinin teşhis ve tedavideki öne
mini de dolaylı 9larak ortaya koymak
tadır. 

Vakfiyelerde yer alan· "Hastamn 
haline bakılmalı", " hasta ve sakat 
kimselerin alıvali ne bakar", " hasta
ların hallerine dikkatle bakip göz/e
mek" gibi ifadelerden 15 anlaşılacağı ü
zere, hekim önce hastanın çeşitli halle
rini inceleyecektir. "Haller" deyimi ile, 
hastanın tanıını konusunu işlerken gö
receğimiz gibi, hastan-ın tedavisi 
amacıyla müşahedesinin yanı sıra has
taların sosyal durumlannın tesbiti de 
kastediliyordu. Tabibler, "Hastalıkla
rm seyrını göze tir.", " Meşhur 

alametlerini tetkik eder.", " Belittileri 
yokltır durur/ar." şeklindeki ifadeler 16 

ise hastalığın teşhis ve tedavisine ışık 
tutacak olan hastalık belirtilerinin göz
den kaçınlmamasının tabibi.Q başlıca 
görevlerinden biri olarak vurgulandığı
nı gösteriyor. 

Süleymaniye vakfiyesinde tabibin 
a'raz-ı emrazı çok iyi tanıması, hasta
lık sebepleri ve belirtil'eri hususunda 
çok bilgili olması istenir. Burada hasta
lık arızaları ile bunların belirtileri 
a'raz ve alamat olarak iki ayrı terim ile 
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ifade edilir. Hastalık sebeplerine ait bil
giden ise en başta hıltlar nazariyesi 
kastedilmiş olmalıdır. Alamatı yokla
ınanın başlıca yolu ise nabız, hararet, 
idrar, gaita ve baJgam muayeneleridir. 
Bu muayeneler, doğal olarak, mesela 
idrarın rerık, koku, tortu vs. sinin ince
lenmesi gibi, beş duyu ile algıJanabilen 

özellikleri aşamazdı. Tabibin bu gibi 
tetkikler konusunda bilgili ?lması vak
fİyelerde şan koşulur ve bilgi düzeyinin 
önemli bir ölçüsü olarak karşımıza çı
kar. Nitekim vakfiyelerde, "Dariişşifa
ya fıastall/11 nabZIII/11 /ıal/erine vak1j O

lan iki tabib tayin olacak."; tabibler, 
"Hasta/ann nalnzlamw bakar, idrar
Iamu gözden ~:eçirir.", " Nah1ılanm 

yok/ar, gaitasllıt muayene eder ve htm
lara benzer meseleler/e ul!raş11·.", " 
Nabtzlanm ve lıararer derecesini ve 
diğer belirtileri yoklar durur/ar." gibi 
ifadelerle, "na/mn ve idrann incelikle
ri konusunda bil~:ili"tabiblerden söz e
dil me.ktedir 17. 

Tabibin, "lıastaltğtn Jeşlıisi husu
sunda usta" olmasının açıkça istendiği 
Süleymaniye vakfiyesinde, yukardaki
lere ek olarak, "ağn çeşitlerini ve lıas
.raltklarm özelliklerini iyi tammast ve 
lıasraltk nöbetleri kmwswıda bilgili" 
olması da beklenmektedir. 

Günlük Hasta Ziyaretleri 
İle İlgili Kurallar : 

Günlük hasta ziyaretlerine ait en açık 
bilgiyi Fatih vakfiyesindeki, "Her biri 
her giin ikişer defa hastalan araytp 
sormak ile uğraşacaklardtr. "şartında 
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buluyoruz. Haseki vakfiyesinde, "İki 
tabibden lter biri geçeli gecenin aka
binde, ltemen Dariişşifa'ya gdip vazi
fesine başlar, lwstalann aliva/ine ha
kar, lıallerini sorar.": Manisa vakfıye
sinde ise iki tabib, "Her giin munraza
man ve miinal'ebe ile lwstalıanede bu
lunarak mem11riyerlerinin icab elfirdiği 
işlere bakar." denmektedir. Bu ifade
lerden, tabibierin gece nöbet tuttukları 
anlamını çıkartabilir mi~iz? 

Süleymaniye vakfıyesinde, tabibierin 
hasta ziyaretinin düzenine ait bilgi yer 
alınamakla birlikte, "bilinen c?der ve a
lışt!nuş kaide iizerine belirli :amanlar
da Dariişşifa'da roplamp, /ıasraların 

lwli{ıi konuşmak iizae bir araya gelip, 
(durumu) etrafln·a terkik"etmelerinden 
söz edilir. Bu metinden belirli zaman 
aralığının ne olduğunu öğrenenıemek

Je beraber, tabibierin toplanarak vı.ık'a
lar hakkında birbirlerine d:ını~malan
nın, yani konsültasyonun bir gelenek 
ve kural olarak ortaya konduğunu görü
yoruz. 

Atik Vniide vakfiyesi de hekimin 
hasta ziyareti düzenine bir açıklık geti
rmemekle birlikte, "Daima lıasralamı 
hallerini sorar, redaı:i/eri için miimkiin 
olan lıer kolaylt,~l sa.~lar, eğer /ıasta-
11111 lulli tabibin rekrar gelmesini gerek
ririrse ra bi b derhal lıaswya koşar. "gibi 
ifadeler, tedavi tamamlanana kadar he
kim-hasta ilişkilerindeki sürekliliği, 

açıkça ifade edilmeyen fakat hekim
hasta arasmda var olan ted avi sözleş

mesini ve hekimin üstlendiği hastast
na karşı, belli durumlar hariç, vazgeçi
lemez sorumluluğunu gösterir. 
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Hastanın Tanımında 

Hekimin Rolü: 

Vakfiyelerde rastladığımız hasta ta
nımları bir yandan hastalığın geniş 
kapsamını çizerken, diğer yandan has
tayla ilişkilerinde hekimden beklenen 
erdemli davranışlarm da gerekçelerini 
o~taya koyar. Mesela, Fatih vakfiyesi 
kişinin merhamet du)!gularıru uyandua
rak hastayı, "Cenab- 1 Hakkın rakdiriy
le çaresiz dertleri e, hasta haliyle cö
mert Padişalı'uı Dariişşifa:mıda hasta
lıklan giderecek, şıfa verecek ilısan/an 
gözleyen ve 'b't.%/eyen dertli, kaygil1, 
nıulıtaç, ıedayi olmak i::ı"teyen ve çare 
arayan" kişi olarak tarif eder. Diğer 
vakfİyelerde ise hastaların yanı sıra sos
yal nedenlerle hastaneye gelmiş olabi
lecek kişiler de sayılmaktadır ki bu ayı
rım bize, hasta olanların dışında, düş
kün ve acizterin de darüşşifalara b~
vurduklarını gösteriyor. Edirne Darüş
şifası vakfİyesinde tabibler için, "Has
ramn /ı aline hakilmall, vak'a lıasra m1, 
{akfr mi, evsiz barksız 1111, b1kkm, ha
linden bezmiş mi, aciz mi, sakat veya 
mizôct bowlmuş mu?" uyarısı ve diğer 
vakfiyelerdeki "lıastalar, sakat/ar; is
tek ::wlıipleri ve önemli ihtiyaçlan o
lanlar", "lıastalar, sakat/ar, her tiirlii 
hasta", " dertli/er, çaresiz/er" gibi 
farklı sözcükler1e17 yapılan değişik has
ta tanımlamalarını da göz önüne aldığı
ıruzda bazı sorularla karşılaşıyoruz. Bü
tün metinlerde ayrı ayrı ifade edilen 
mariz ve mu'tell'den kimler kastedili
yordu? Mariz'i hasta, illetiiyi hastalıklı 
veya sakat olarak aniayabilir miyiz? 
MeseHi, Edirne vakfiyesine göre hasta
nın haline bakan tabibin bir görevi de 

fakir, ~iciz, sakat veya mizacı pozulan
ları , yani marizleri ayırıp , sadece hasta 
olanların DarüHifa'ya alınmasını 

sağlamakmıydı? Belki de bu nedenle E
dirne Darüşşifası vakfiyesinde "t1hlmı 
şartlan ve kmllmlan llSilliince tedavi 
edilebilir olanlamı" hastalığının teşhis 
edilmesinden söz edilmekde, ancak 
ilerde göreceğimiz gibi, "dindar fakir" 
hasta şartı ile Darüşşifa'ya kabul 
edilecek olan hastalar da 
sırurlandmlmaktaydt. AcizJerin darüş
şifalarda mı bakı'ldtğı, yoksa imaret gibi 
diğer hayu kurumlarına mı sevk edildi
ai ise ımcak ı.m;iv belgeleriııin incelen-o • 
mesiyle kesin olarak ortaya konabile-
cektir19. 

Tabibde Aranan Erdemler ile 
Hekim-Hasta ilişkilerindeki 
Temel Ahlal< İlkelerinin 
Vurgul:ınması : 

Osmanlı hekimlik ahHikının temelin
de erdemler etiğinin yattığını söyle
yebiliriz. Temel etik ilkeler, ön plana 
çıkartlmış olan tabibden beklenen er 
demli davranışların bünyesinde ve ta
bibin şahsında toplanmı~tır. 

" Koruyan Hekim" 
Merhametlilik ve 
Şefkatlilil< Erdemi 
ile Yararlı Olma 
İlkesinin Vurgulanınası: 

Zavallı ve aciz durumda yard ım 

bekleyen muhtaç hastaya karşı tabibin 
merhameUi olması ve onu himaye et
mesi gereği vakfiyelerde önemle vurgu-
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lanırken, bu anlayışa bağlı olarak he
kim-hasta ilişkilerinde yararlı olma il
kesi de öne geçmektedir. 

' 
Hekimin hastasına bir babaymış gi-

bi, koruyarak ve merhametle yak.laşı
nu en güzel şekliyle vakfedenleri kadın 
olan Haseld, Manisa ve Atik Valide 
Darüşşifalarının vakfıyelerinde görül
mektedir. Tabib her hastaya, "hastanın 
ve/isi gibi merhametle ba~ar ... hastala
ra şefkatle, esirgeyici, koruyucu kanat
lannı indirip gerer, onların. fizerine iç
ten yardım ve himaye kemerlerini sa
rar. ", "Bütün hastalara ve sakatlara 
merhamet ve malıabbeıle bakar, onla
ra merhamet ve esirgeyici kanatlarını 
gerer, içtenlikle yardım eder ve ko
rur.". "Her bir lıastcıya sanki en yalan 
ve/isi ve akrabasıymış gibi yumuşaklık 
ve nezaket gösrermeye çalışır. Hastaltı

mı başlarılll merlıamet gölgesi altına 
alarak onları daima şefkatle, hallerini 
saygıyla karşılar" gibi ifadelerle'2° hi
maye eden, gözeten şefkatli bir hekim 
tipi çizilmektedir. 

Hastaya nezakeL ile insana saygıyı 
vurgulayan ve tıbbi bakamın kalitesini 
kendj yakırunaymışcasına her hastada 

. yüksek tutmayı ifade eden bu cüffileler 
ayru . zamanda hastanın kayıtsız şartsız 
korunması gereğini de ortaya koyar. 
Hastanın isteği tedavi olmak, hekimin 
görevi ise onu korumaktır. Hastanın 

tedavisi sUresince hekimin nasıl davra
nacağının özün~e şefkatlilik erdemi 
yatmaktadır. Bunun için Edirne Darüş
şifasına" üç tabfb-i şefik", yani şefkatli, 
merharnetH üç tabib tayilli şart kılın
mış; Süleymaniye'de görevtendirilecek 
tabibierin "muhtaç olanlarm. istek ve 
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ihtiyaçlarılll iyi mıwmele ve yumuşak
lıkla görmeleri" istenmişti . Şefkatli 
daveanacak olan tabib aynı zamanda 
tatlı sözlü ve güleryüzlü olacakur. Bu 
özellikler tabibin vereceği hizmetin ni
teliğini yükselten unsurlardır ve darüş
şifa vakfıyelerine en duyarlı ifadelerle 
yansıtılmıştır.Tabibin, "Nasihatı tatlı 

dilli, hoş söz/ii, giile~; yiizlii olmalı."; 
tabil:?, "Hiçbir vakit hastaları somurı
kan, asık suratlı bir :riizle karşılamaz 
ve az da· olsa hiçbir taman luısıalai·a 
ürküntii, korku ve neji·ete sebep olacak 
söz söylemez. Çünkü bazen fena ve ha
şin sözler hasta .üzerinde devasi olma
yan bir dertten daha ziyade etkili o
Lur .... tabib hastalara en /atlf ibareler
le söz söyler. Onlara en giizel şekilde 
hitap eder. Sual ve cevapta onlarla en 
şefkatli yolu tutar. Zira, SGif olunan ni
ce sözler vardır ki, onlar hastanın nez
dinde cennet trmağmdan,. lezzet/i su
dan ve cennet çeşmesinden daha lez
zetli gelir. Hastanlll tatlı söze ihtiyacı 
daha çoktw·. "; tabib hastalara, "Asla 
samurtkan çelıre göstermez ve onlara 
korkıt ve nefret uyandırocak söz söyle
mez, bilakis güzel ve okşayıcz sözler ve 
hitaplarda bulunur ve suat ve cevabı 
daima nezaket ve hürmet le karşzlar. ", 
"Hastalarla göriişiirken şiddetli ve sert 
sözlerden kesinlikle sakınır ... redaviele 
nezaket ve hürmeıe riayet eder.", "Ta
nıdık ve yabancıya karŞI tatlt sözlü o
lur ... hastaları, o11lara iyi davranarak, 
tedavi eder" 21 . 

Hekim-hasta arasındaki ilişkilerde 
belki de en büyük değerin iyi muamele 
olduğunu ve bu hususun insana saygı

nın en büyük ifadesi olarak yorumlan-
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dığıru ileri sürebiliriz. Tabibin hiç bir 
zaman hastasını korkotacak söz söyle
memesi, hastarun sorularına verdiği ce
vapta daima en şefkatli , yumuşak, 

nazik davranışı benimsernesi kuralı, 
kaba ve sert davranmamarun yanı sıra, 

nın delilleri olan bu belgelerde bugün
kü anlamda tam aydınlatılmış bir rıza
nın bekl~nmemesi gerektiği kanısında

yun. 

Tabibin Şahsında Aranan 
ürkütücü olan hususları, doğru da olsa, Zibio ve Kişilik Özellikleri: 
söylememe, ya da çok tatlılıkla, hafifle-
tecek anlatmak anlamına da geliyor Hekim - hasta ilişkilerine yansıtılma-

. muydu? Bu muamele hastanın sağlığı sı beklenen bazı erdemli davranış bi
ile ilgili kötü haberleri, hastanın iyiliği çimlerini yukarda gördük. Burada, 
için, üzülmemesi için, ona merhamet tabibin erdemli davrarunasını sağlaya
duyarak, tam olarak açıldamamak şek- cak olan temel özelliklerine değinece
linde anlaşılabi!tz mi? Söz konusu dö- ğiz. Hazık, yani mesleğinde usta ve 
nemde insana saygı ve ne·zaket ölçüleri iyi bir hekim olabilmek için tabibde a
bugünkünden farklı olmalıydı. Günü- ranan şahsi nitelikler, ancak doğuştan 
müzünkine kıyasla tedavi edilebilir has- var ise geliştirilebilen zihin ve kişilik ö
talıkların çok kısıtlı olmasına karşılık, zelliklerinden oluştuğu düşünülüyorrlu . 
şifayı verenin Allah olduğu inancıyla, Bu nedenle tabibde aranan eo temel ö
hiçbir zaman tedaviden ümidi kesme- zellik zeka ve zekfuun öğrenme, kav
m~k gerekir düşüncesi hakimdi.Aynca, r ama gibi uosurlarıdır. Yine zilı.in ye
dönemin tıp felsefesi doğrultusunda tenekleri arasında sezişi ku vvetli ve 
hastaların tabiatiarına uygun yaklaşım- sağ duyulu olmaya önem verilirdi. Bu 
larda bulunan hekimlerin, geriye dönük soyut özellikler nasıl ölçülürdü? Böyle 
çalışmaların ve istatislik.lerin olmadığı tanınmak, böyle ünlü olmak bu gibi 

· bir dönemde, hasta ve hasta sahiplerine özelliklerin ve dolayısıyla göreve alın
kesin bilgi verebilmeleri de oldukca manın ölçüsüydü. Mesela, Edirne Da
güç olmalıydı22. Ancak, şer'i sicillerde rüşşifası vakfİyesine göre, "Keskin 
bulunan rıza senetleri, özellikle sakatlık zektilı, iyi yetişmiş, görgüiii · ve mtihir 
veya ölümle sonuçlanabilecek tıbbi ve bir tabib reis seçilecek; akıl/i tabib 
cerrahi müdahalelerden Önce, kural ola- hastamn haline hakııktan sonra tıhbm 
rak iki şahit huzurunda hastanın nzası- şartlan ve kamuılan usulünce tedavi 
nın alındığını göstermektedir. Yapılan edilebilir olanlarm hastalığuıı usta/tk, 
sözleşmede hastaliğın tanısı, öngörülen olgun bir sezgi ve kavrama üstünlüğü 
müdahale ve ücreti belirlenirken, zarar ile teşhis" edecekti. Diğer darüşşifalara 
görme halinde hasta ve yakınlarının ta- da, "zekôs1 v~ iistiin kavrayışıyla tam
bib veya cerrahtan davacı olmayacağı nan", "zekti ve duyuların sC!ğlamliğıy
da garantileniyordu23. Osmanlı devleti- la vasif/anmış, sezgi ve idrak kuvveti 
nin çağdaşı toplumlardaki uygulamalar- ile tanınan", "iyi anlama istidadı ve 
la kıyaslandığında, gerek ahlak, gerekse üstün kavrayışıyla tamnan", "açık /i
yasa açısından çok ileri bir uygulama- kirfiği ve zekôsı ile iinlii, sağduyulu ve 
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olaylan çabuk kavrayabilen"tabiblerin 
tayini isteniyordu24

. 

Yukardaki tammlamalardaki nitelik
ler iyi bir hekim olmak için gereken 
bilgiyi edinebilmek ve gereken teknik 
becerileri gösterebilmek için şart olan 
zihin özelli.kleridir. Bunun yanısıra, he
kimin ahlaklı davranması için gereken 
bazı şahsiyet özellikleri de şan koşul
maktadır. Bilgi - beceri - a hlak, yani 
üç temel unsurun bir aradiı.ki en güzel i
fadesini Edirne vakfiyesindeki, "Her 
yönden ttbba hizmet Odflbmt yerine ge
tiren, zeki, iyi yetişmiş 11e nıfihir bir ta
bib reis seçilsin." sözilnde buluyoruz. 
Aranan ahlak özellikleri Haseki ve Ma
nisa Darüşşifalarının vakfiyelerindeki, 
nefsine hakim olmak ifadesi altında 
toplanabilir. Sevgi dolu olmak, herke
se eş it davranmak gibi çeşitli erdem
lerin vurgulandığı bu vakfıyelerde, 

"H erkesin ittifôkt ile nefsine lıôkim, 
a/ıldkt soylu, muhabbet ve ftayrtı işarer 
eden ... lıiç kimseye zaran dokunma
mtş, gayet yunwşak huylu ve diiriist. 
akraba ve yaba11cılara karşı kalbinde 
saf bir muhabbet besleyen, tatlı söz/ii, 
giileryiizlii, herkesin karmda mak/nil", 
"iıefsine lıôkim ve alılak giiıelliğinde 
birbirinden geri kalmayan" tabibierin 
tayininden söz edilirken, Atik Valide'ye 
alınacak tabib1er için, "Aczi ve tembel
fiği kendilerine reva görmezler." şartı 
koşulmaktadır. Sultanahmet vaktiyesin
de ise, "wmdtk ve yabanctya karşt tatiL 
söz/ii ... muhtaç olanlarm işlerinin gö
zetilmesinde iyi davramş1 belli olan, 
miiş.fik yiirekli, kibirsiz, seçkin bir kim
se" olarak tabibin tanımı yapılmakta
dır. 
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Görevtendirilecek tabib ile ilgili ola
rak, hak etme, layık olma, yani 
liyakat kavramı da bazı vakfıyelerde a
çıkca ifade edilir. MeseHi Haseki' ye a
lınacak olan Labibler "lıakesin karmda 
beğeni/en, saygt ve ilıswıa lfiytk", Atik 
Valide'ye ahnucaklar da, "sayg1 ve 
lıiirmete değer" olacaklardı. 

Bu konu üzerinde önemle durulması 
gereken husus, vakfiyelerdeki şartlar a
rasında tabibin fızyo~omisi - dış görü
nüşü ile ilgili hiç bir maddenin yer al
mamasıdır. Buna karşıiLk sarayda yetiş
tirilmek üzere alınan ve bir kısmı cer
rah ve kehhal olarak ehl-ı hıref teşkila
tında eğitilen acemi oğlanlarının fizyo
nomilerine göre seçilmiş olmal<ırı husu
su, darüşşifaJardak.i bu anlayış ve uygu
lamanın üstünlüğünü göstermektedir25

. 

T a bibin Sorumluluğu: 

Hekimin gereken itinayı ·herkese 
göstermesi ve ihma lde bulunmaması 

çeşitli ifadelerle dile getirilip, sorumlu
luğu vurgulmurken bazı temel etik ku
rallar da ortaya konmaktadır. Mesela 
Haseki vakfiyesine göre tabib hastala
rm "Kiiçiik - biiyiik hepsinin alıva/ini 
sorar ve kiiçiik şeyleri hile ihmal et
mez. Sonra her birine en uygun ilac:1 
vererek çare arama görevi ile yiikiim
lüdiir. Eğer /wstclll/11 vaziyeti tekrar 
hastaneye gelmesini ic:ap ederse i/tma! 
etmeksizin, hiç bezmeden ve iişenme
den Jıemen ikinci defa muayenesini 
yapma!tdır." 

Marıisa vakfiyesinde de, "Her liirlii 
lıastamn işlerini göriir ... biiyiik - kiiçiik 
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bütün hasta/ann hallerini sorar ve on
larla alakadar olur, her birine icab e
den ilaçları gerektiği şekilde, kusur
suz ve düzenli olarak verir. Durumun 
gerektird(~ine göre ve lıiç yorulmak ve 
üşennıek bilmeden hemen on/ann işle
rine girişir." sözleriyle Darüşşifa'da 
görevtendirilecek iki tabibin sorumlu
lukları bildirilmektedir. . 

Bu metinlerde bir yandan her türlü 
hasta , küçük - büyük bütün hasta la r 
ve her birine gibi ifadelerle eşitlik 
kavramı , diğer yandan ihmal etmez ve 
ihmal etmeksi'z.in sözleriyle hastaya 
zarar vermem e ilkesi vurgulanıyor. 
Gerektiği şekilde, en iy i ve düzenli 
bir şekilde ve eğer gerekirse gibi ifa
deler ger eken itina kuralını yansıtıyor. 
Nitekim Süleymaniye vakfiyesinde, 
"Sana elem fırız olduğu zaman, gere
ken şey tedavide acele etmektir emri 
gere,~ince, tabib/er tedaviyi tam gayret 
ve tam özenle yapma/IIar. 11 şartı koşul

muştur. 

Atile Valide vakfİyesinde ger eken i
tina kuralı ve za r a r vermeme ilkesi
nin yanı sıra yararcılık ilkesi de vurgu
tanır; tabibler yararı artırmak için e
linden geleni yapacaktır. Ayrıca, Hase
ki vakfıyesinde de belirtildiği gibi, tabi
bin gerekirse hastasını yeniden muaye
ne edeceğine işaret olunan Atik V alide 
vakfiyesinde de hasta takibinin hastaya 
verilmiş bir söz olduğu ifade edilir. 
"Hastaların tedavisi konusunda biitiin 
güzel tedbirlerde bulunacak"olan, iste
nen vasıflara sahip iki tabibin, "Her bi
ri hastaların hallerine dikkatle baktp, 
onları miişalıede ve taa/ılıiid allina a-

fırlar ... daima hastahırın lıallerini so
rarlar, tedavileri bakınundan mümkün 
olan her kolaylığı yaparlar, e,~a lıas
tantn lıali tekrar doktor gelmesini ge
rektirirse tabib derhal hastaya koşar." 
denmektedir. · 

Bu ifade'ler hastaya gereken itinayı 
göstermenin yanı sıra, elinden ge len 
yardımı yapmayı, ymü da ha fazla ya
rar sağlamayı da teşvik eder nitelikte
dir. 

' Edirne vakfİyesinde ise adalet anla-
yışı değişiyor ve küçük - büyük eşitli
ğinin yanı sıra; hafif - ağır, zengin -
fakir, dinda r - d indar alınayan hasta 
nitelemeleri ile karşılaşıyoruz: 

" ister küçük, ister büyiik, isterse 
lıastalt,~t kötii olsun, dindar fakirleri 
tedavi için tabihler görevlendirilmiş
tir". 

Kütü huylu hastalık anlamında, 

"maraz-ı ejder-girdtJr" olarak nitele
nen tedavisi zor vak'alann da Edirne 
Darüşşifa'sına alınmasuun va.kfiyesinde 
özellikle belirtilmiş olması bir uyarı ni
teliğinde olmalıydı. Sagir ve k iba r, 
yani küçük ve büyük hasta nitelemesi 
ile çocuk - yetişkin, fakir- zen.gln, yük
sek - alt tabaka gibi değişik hususlardan 
çocuk-yetişkin ayırımının yapılmaması

nın kastedildiğini tahmin ediyorum. E
dirne vakfİyesindeki dinda r fa ldrle r 
ayırımı ile Müslüman hastalar kastedil
miş olmalıdır. Müslüman hasta atm
ması şartı ve dolayısıyla· din ayrıcalığı 

sadece Fatih vakfiyesinde tabibler, 
"Müsliinwn hastalan • ara)•ıp sormak 
ile u,~raşacakttr." ifadesi ile açıkça be-
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lirtiliyor. Aynı vaktiyede Darüşşifa'dan 
ilaç dağıtımının da Müslüman cemaate 
yapılması öngörülüyordu. Bu dönemde 
Hiristiyanlarııi Bizans'tan kalan ha~ta
nelerinin bulunması ve Fatih Darüşşifa
sı'nın İstanbul'da Osmanlılar tarafından 
yapılan ilk Müslüman hastanesi olması 
bu şartı gerektirmiş olmalıdır26. Ancak, 
kehhal bölümünde örnek olarak verilen 
ve Haseki Darüşşifasındaki Müslü
man hastalara zarar vermemekten 
söz eden belge gibi bazı arşiv belgele
rini dikkate aldığımızda, vakfiyelerinde 
belirtilmese de, diğer Osmanlı darüşşi
falarına da sadece Müslüman hastaların 
yatırıldığını söylemek mümkündür. Ni
tekim, Müslüman olmayan cemaatterin 
sağlık ve sosyal yardım kurumları ol
dukça gelişmiş olup, ihtiyaç halinde de 
devlet desteği alabilmekteydiler27. E
dirne vakfİyesindeki "dindar fakir/er" 
Şartına geri dönersek, bu ifade ile tari
kat mensuplarının kastedildiğini düşün
müyorsak, fakir tanımlaması ile varlık
sız kimseler kastediliyor olmalıdır ki bu 
dönemlerde Avrupa hastahanelerinde. 
olduğu gibi,28 Darüşşifa'ya yoksul, 
kimsesiz veya sahipsiz hastaların yatı

rıldığını bir varsayım olarak ileri süre
. bilir~. Zengirılere ilaç dağıtımının vak-

. fıyede yasaklanmış olması da bu görüşü 
destekler niteliktedir. 

Tabib1in Baş Sorumlu 
Olması ve Hastane Yöneticiliği: 

Tab!b, tıbbi uygulamalarda doğal o
larak üst düzeyde sorumlu olduğun
dan diğer sağlık mensuplarına hastala
rın ·bakımı ve tedavisiyle ilgili emirler 

26 

vermekteydi. Edirne vakfıyesinde bu 
durum açıkça belirtilir ve tabib, başvu
ranın hasta olduğunu anlayıp, hastalığı 
da teşhis ettiğinde, "Hemen yardımcı 
görevlilere gere,~inin yapilmasi için e
mir verecektir." şartı koşul ur. Tabib -
i evvel veya reis - i tabib diye adlandı

rılan baştabib ise diğer tabibierin danış

tıkları ve idarede olduğu gibi tıbbi ko
nularda da en yetkili kişi olarak hasta
larta ilgili tıbbi kararlardan ve diğer 
sağlık mensuplarının u~gulamalarından 
sorumluydu. Bu husus Edirne vakfiye
sinde en güzel şekilde belirtilmektedir; 
reis seçilen tabib, "bilinen adet üzerine 
sorumluluğu altında olan bütün hiz
metleri kendisine emônet edildiği gibi 
eksiksiz olarak, imanla ve doğrulukla 
yerine getirip'', hizmeti karşılığında 
günde 30 akçe alacaktı. Diğer iki tabi
bin de, "ôdeı. üzerine, kendilerine veri
len hizmetleri reisierine müracaat edip 
ona danışarak, doğru yol tutup, güveni 
kötüye kullanmaktan sakmmalari." şart 

koşularak, karşılığında günde onar akçe 
alacak.Jarı bildiriliyordu. Yine aym vak
fıyede, hastaya teşhisini koyduktan son
ra "akıllı tabibin" kurumdaki "görevli
lere buyurup, her birinin sorumlulu
ğwıdaki hizmeti imanla ve esirgeye· 
rek" yerine getirmeleri şart koşuluyor
du. Yukarıda "iman" olarak verdiğim, 
ancak vak.fiye metinlerinde "diyanet"o
larak ısrarla ifade edilen hizmet ölçü
sünden kast edilen, tabibin mesleki uy
gulamalarında İslfun dininin ilkelerini 
göz önünde bulundurma uyarısı ile 
birlikte Allah nzası için ve tak va ile gö
rev yapma bilinci de vurgulanıyor ol
malı. 
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Görev dağıtınuru yapan ve hizmetle
ri düzenleyen baştabib kurumun idari 
ve man işlerini nazır, katib, vekilharç, 
kilardar gibi yardımcı görevlilerle bir
likte yürütürdü. Süleymaniye vakfiyesi, 
reis olan tabibiri Darüşşifa'run mili işle
rinden de sorumlu olduğunu, "Darüşşi
fa'da olan maliye hazinesine "kimse gir
_miyecek; reis olan kinısenin idaresi al
tmda olup, Darüşşifa hazinesinde ko
ruyacak ve Darüşşifa masrafiarına 

swf edip, iğneden ipliğe kadar, hepsini 
muhasebesine kaydedecek." cümlele
,riyle bildiriyor. '\.. 

Tedavinin düzenlenmesinin yanı sıra 
ilaçların dağıtımı da tabibin sorumlu
ğundaydı. Kilerden ilaç alınması tabi
bin bilgisi dahilinde olurdu. İlaçlar ya
tan hastalar içindi; ancak, gerek ayakta 
tedavi olanlara, gerekse fakir ve evine 
hekim getirtemeyecek durumdaki has
talara belirli zamanlarda ilaç dağıtılırdı 
ve bu dağıtımdan da tabib sorumluydu; 
çünkü tabib ilaç isteğinde bulunanların . 
gerçek hasta olup olmadıklarına karar 
verecek olan kişiydi. Böylece, darüşşifa 
tabibierinin haftada bir veya iki gün po
liklinik yaptıklarını söyleyebiliriz. 

Fatih Darüşşifası vakfiyesinde, tabib 
ile nazır ve katibin haftada bir gün sa-

. bahleyin ·bir araya gelmeleri ve hastala
narak yatağa düşen, fakat evine hekim 
çağırarnayan hastaların yolladığı kimse
lere, vakfı yapan hayır sahibinin seva

bazt uygun ilaç/ann tedarikine kadir 
olmaytp, evine tabih davetinden aciz o
Jan Müslüman tarafindan gelerek mü
racaat edip, haytr sahibinin anhar ve 
kilerinden ilısan isteyenlere/en" bu şe
refli va.kfın esirgenmeyip, hayır sahibi
nin cömertliğinin bütün halka ulaşması 
isteniyordu. Bu şekilde dağıtılan ilaçla
rın attarlarda satılan zararsız türden ba
zı macun, şerbet ve baharat vs. olması 
muhtemeldir. 

Fatih vakfiyes-Vtde dışardan ilaç iste
yenlerin hile yapabileceğinden hiç söz 
edilmez iken Edirne ve Haseki vakfİye
leri parasız ilaç almak için yalan yere 
hastalık bahanesiyle gelenlere ve zen
ginlere ilaç verilmesini yasaklar. Ediriıe 
vakfiyesine göre görevliler , 
"Murabbayat29 tarzmda haw·Lanan 
ilaçların nimetlerinden yararlanma he
vesi ve sevdasıyla yalandan bahaneler
le veya yalandan hastalanarak 
temaruz edip, hile yapanları kabul et
meyecek; zenginlere mü.ji·ed, mürekkep 
ilaçlardan ve dilfer macun, 
murabbayat ve meşrubat tarzmda ha
zırlanan ilaçlardan vermeyeceklerdir". 

Haseki Darüşşifası vakfıyesinde ise 
bütün ilaç ve yiyeceklerin Darüşşifada
ki hastaların ihtiyaçlarına göre dağıtıl
ması, hastalara asla baskı yap~arnası, 
ancak haftada· iki gün tabibierin kararı 
ile gerçekten hasta olanlara ilaç dağıtı
mı şart koşuluyordu: 

bına ilaç dağıtılması istenmekte; ancak "Vakifa hazretleri yine şart etmiştir 
hasta için uygun tedavinin nasıl tesbit ki, ilaç, şurup, yemek ve edviyeli çorba 
edileceği belirtilmeınektedir. Vakfiyeye vesaire için her giin 150 dirhem saif o
göre, "ml:zır, tabib ve ktilip Darüşşi- lunur ve bunlann cümles[ darüşşifaya 
fa'da selzer vakti toplanıp, İstanbul'da iltica eden hastalarm ihtiyaçlarına gö
evinde hasta olup yatağa düşen, fakat re dağili !ır. Onlara asla razyik yapıl-
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ma:. Şuruplardan ve mac:wılardan hiç
bir şey hariçten isieyen/ere verilmez. 
Anc:ak, Pazartesi ve Pc•rşembe xiin/eri 
miistesnôcllr. Çünkii iki wbib, bu iki şe
refli günde , hariçfen şu rup ve /lıacun 
is1eyenlere, bunlara mulıwç olmadığı 

halde alıp satmak için de.~ il de, ilaç ve 
ıedavi için aldıkianna ka11aaı getirdik
leri wkdirde ilôç· verirler". 

Vakfiye Şartlarına Uymayan 
Tabibin Cezalandırılması : 

Her ne kadar, Manisa Darüşş ifası 

vakfiyesinde olduğu gibi, "IJiitiin şart

ları yerine xetirir" tabipierin tayini 
~art kılınıyor ise · de, oldukça ağır olan 
bu şartlara uygun tayiJllerin yapılıp ya
pılmadığını tartışmadan önce, vak:fiye
lerde öngörülen uyanlara değinmeliyiz. 
Kendisinden beklenen görevleri yerine 
getirmeyen tabibler için vakfiyelerde 
öngörülen ceza dint ve ahlakidir. İna
nan insmı için en büyük ceza olarak dü
şüı1ülen manevi ceza uyanlarıııa ait be
lirgin bir örneği Haseki vakfiyesinçle 
buluyoruz: 

"Bu iki rabibden lıer biri bu yazilan 
şartlara riayet eder ve bu koideleri ol
du,~u gibi muhafaza eyler. Senenin, ay
ların ve güı:ılerin her birinde bu şart
lardem bir tanesini bile ilımôl etmeden, 
hunlara tamamiyle riayet etmek nıec
hııridir. Her kim ki hıı sayılanlardan 
birini ilılôl eder, iizerine aldı,~ı vazife- · 
lerden birini ihmal ederse, vazife mu
kabili almcş olduğu şey ona haram o
lur. Ahireue de azaba ve affedilmeye
c:ek c:ezaya diiçôr olur". 

28 

Ati.k Yalide vakfıyesinde de benzer 
ifadeler kullanılır: 

"işte tabibla bu ya::.tlı şan/ara ve 
bildirilen usule rioyel elmek meclmri
yetindedirler. Bun lardan hiç birini 
ilılc?l edemeyec:ekla ve bu şartlartı uy
mada kesinlikle ilurıal göstermeyec:ek
lerdir. E.~ er )'CIJ)(trlm·.w, aldtkiarı para 
kendilerine lıaram olacak, ahirette de 
dailni bir a:fiba maruz kalacak/ardır" . 

Bu konuda SüleyA1aniye vakfiyesin
de Darüşşifa ile ilgili bir açıklama bula
mazken, Tıp Medresesinde görevini ak
satanların yevmiyelerinin kesilmesi 
~artınm getiri ! diğini biliyoruz30. Diğer 
yandan, yukanda gördüğümüz gibi, ba
zı da.rüşşifalarda maaşıkesme cezası 
yerine, ilahi bir cezalandırmadan söz e
diliyor. İ l5hi bir cezanın öne sürülmesi 
hastaların daha iyi bakılması amacına 
rru yönelikti? inanan insan için ahiret 
cezasının en etkili uyarı olduğu düşü
nülmüş olınalıydı3 1 • Ancak, uygulama
da vakfiyelerdekj nıane\!i cezalm ile ye
tinilmediği muh<tkkaktır. Ba~bakanl ık 

Osmanlı Arşivinde darüşşifalara tayin 
ve görevden alma gibi konulara a it pek 
çok belge vardti'2. Bu belgelerin dü
zenli bir şekilde incelenmesi halinde, 
vakfiye şartlarını yerine getirmeyen ve 
görevini ihmal eden tabibiere ne gibi 
muamelelerin yapıldığı ortaya çıkacak
tır. Şer'iyye sicillerinin incelenmesi ise 
mahkemeye yansıyan olayların nasıl 

çözümlendiğine ışık tutarak, Osmanlı 

döneminde hekimin cezru sorumluluğu
nu daha geniş ölçüde değerlendirebil
memizi sağlayacaktır. 
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Darüşşifalara Tayin Yapılırken 

Vak fiye Şartlarına 
Uyuluyor muydu? 

Kanun gereği, muhtesib tarafından 
denetlenen tabibierin ehliyetli olup ol
madıklarının anlaşılması, yani yeterlik
lerinin tesbiti için darüşşifa tabibierince 
imtihan edilmeleri şarıı, 33 darüşşifalara 
atanmış olan tabibierden beklenen ve 
olması gereken üstün bilgi ve beceriye 
dikkatimizi çekiyor. Ancak, darüşşifala
ra cla~ma usta tabibler mi atanıyordu? 
Tabibler her zaman vakfiye şartlarına 
uygun olarak tayili ediliyor muydu? in
sanların getirdikleri kurallru·a kendileri 
uydukları sürece bu kurallann geçer ol
duğunu biliyoruz. Bazen lay ık olma
yanların da darüşşifalara atandığının 
iddia edildiği arşiv belgelerine rasliıyo
ruz. Belki de bunun bir nedeni vakfİye
lerde öngörülen şartların daha çok 
ahlaki mahiyette olması ve kesin ta
nımları her zaman yapılamayan ahHik 
kurallarının hukuk kuralları gibi resmi 
yönetimlerce yaptırım gücünün bulun
mamasıdır. Aynca, Osımınlı hekimleri
nin eğitimlerindeki farklılıkları ve Os
ımınlılarda sağlık işlerinin düzenini dik
kate aldığımızda, somut ~artların neden 
getirilemediğini tabmin edebiliriz. Çün
ki önemli olan ve aranan, usta ve ünlü 
bir tabibin yanında yetişmiş ve meslek
te yeterlik kazanmış olmaktı . Bu neden
le işe alınacak olan tabibde aranan ilk 
niteliklerin uzmanlık, ustalık ve tecrübe 
olmasına karşılık, hastane yönetmel iği 
olarak da kabul edebileceğimiz bu vak.
fiyelerde, tabibin nerede ve nasıl bilgi 
ve tecrübe sahibi olması ve ustalaşması 
gerektiğine ve bunu ispat eden bir bel-

ge istendjğine dair bir kayıt yoktur. Be
lirli bir kurumdan alınan bir idizet gös
lerdikten veya bir imtihan geçcikten 
sorıra darüşşifaya tayin şartı vakfıyeler
de bulunmuyor. Ancak, bazı arşiv bel
gelerinde bir imtihandan söz edilmekte
dir. Bir tıp risalesinin aday tarafından 
yazılmış olmasının da aday seçiminde 
bazen bir ölçü olarak değerlendirildiğini 
ve bunun bir giriş sınavı olanık kabul e
dilebildjğini tahmin ediyorum. Aşağıda 
verilen ilk belge ç;rneğinde bu konuya 
ait ipuçları bulunuyor ve darüşşifalara 
yapılan tayiniere bazı somut ölçüterin 
de getirildiğine i şuret ediyor. Manisa 
Bimarhanesine ait bir belgede de "bilii 
berat" ve "bi ta teınessi.ik", yani ehliyeti 
olmayan ve dolayısıyla tıp ve cerrahi 
bilgisi tasdik edilerek çalışmasına izin 
veren bir belgesi bulunmayan kimsele
rio Darüşşifadan uzaklaştırılması 
buyuruluyor14. Darüşşifalanı yapılan ta
b~b tayinleri ile ilgiü çok sayıdaki aqiv 
belgesinin ayrıntılı bir şekilde incelen
mesi ile bu konudakj uygulamalann na
sll yapıldığı aydınlanacaktır. 

Helcimterin değişik yollardan eğitil
diklerini biliyoruz. Usta bir hekimin 
dükkanında usta - çırak usulü yetişrnek 
yaygın bir uygulama olmalıydı. Çoğu 
kere de tabib, cerrah ve kehhall.er baba 
ocağmdan yetişirdi35 . Baba mes leğini 
sürdüren evlfiduı emekliye ayrılan veya 
vefat eden babasının yerine darüşşifaya 
tayirune, özellikle usta - çımk usulü ye
tişmenin çok gerekli olduğu cerrah ve 
kehhallerin tayininde sık rastlanıyordu. 
Hatta babarun birden fazla oğlu olup 
aynı meslekten olması tayinde kargaşa
Iıkiara neden olabiliyordu. Böyle biı 
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durumu cerrah konusunda örnek olarak 
göreceğiz. Bu tür uygulamalar tayin
lerde liyakat hususuna ne kadar dikkat 
edildiği konusunda tereddüt uyandıra
bilmektedir. Ancak, çoğu kere mesleğin 
babadan oğula geçmesinin bu durumu 
ortaya çıkardığını da gözardı edeme
yiz36. 

Hekim atamalarının bir kaynağı da 
saraydı . Ehl-hıref teşkiHiunda tabib ye
tişdiğine dair bir kayıt olmamakla bera
ber, tabibierin tayinlerine ait arşiv bel
geleri incelendiğinde hşssa tabibliği ile 
darüşşifa tabiblikleri arasında yoğun bir. 
becayiş olduğunu görüyoruz. Saraydan 
dar?şşifaJara, darüşşifa lardan da saraya 
tayinler yapılırdı. Darüşşifalar ise kendi 
aralarında önemlerine göre bir aşama 
içindeydiler ve buna uygun olarak bir 
çeşit makam yükseltilmesi şeklinde, bir 
darüşşifadan ötekine tayinler yapılıyor 
ve böylece mesel! bir darüşşifanın ikin
ci tabibi bir başka darüşşifanın birinci 
tabipliğine yükseltiliyordu37

• 

Soo olarak, atamaların kimin tarafın
dan yapıldığı konusuna kısaca deyin
rnek istiyorum. Mütevelli, yani v·ak:fı 
yöneten kişiler, ihtisas gerektirmeyen 

· bütün atamaları bizzat yapar, fakat uz
manhk gerektiren konular ilgili maka
ma bırakıltrdı38 . Mesela tabib, cerrah 
ve kehhaller hekimbaşı tarafından ata
nırdı. Ancak mütevellilerin de bazen 
yetkilerini kötüye kullanmaları söz ko
nusu olabiliyordu. Kehhal konusunda 
vereceğim bir örnek boşalan göz heki
mi kadrosunun yerine bir cerrah tayin 
eden mütevellinin hatasının hekimbaşı 
tarafından düzeltildiğini gösteriyor. 

30 

Tabibierin eo bilgitisi ve ustası ol
ması gereken hekimbaşının kararı ile 
tabibler darüşşifalara tayin ediliyordu. 
Darüşşifalara tayin olmak ısteyen tabib 
adaylarını seçecek olan hekimbaşların 
tayinindeki usOl ve kanuna göre önce 
altmışlı müderris olmaları şartı bu ba
kımdan dikkat çekicidir39. Ancak bazı 
arşiv belgeleri, tayinler yapılırken, ba
zen vakıf şartlarına uyulmadığıru ve a
daylarıo ehliyetleri ye~ine başka unsur-
ların atamalarda etkili olabi ldiğini dü
şündürüyor. Liyakat sahibini, yani 
hak edeni tayin konusu, tarihin her dö
neminde kurallara ve yasalanı uymanın 

yanı sıra bir ahlak sorunu olarak karşı
mıza çıkar. Ul.yık olduğu halde, hekim
başının taraf tutması nedeniyle, bir tür
lü bir darüşşifa tabibliğine tayini yapıl
madığırıı, tayinlerde vakfiyelerdeki eh
liyetli olma şartına uyuJmadığıru iddia 
eden bir tabibin şikayet dolu arzıru ve-

rerek tabib konusunu bitiriyorum: 

"Arz-ı bende fakir-i dôi o/dur Id: 
ben kulun sôbıkan merhum Jalanuz 
Dôv'ud Beğ hızmerinde, Sulttinun ku/
luğtnda oldum. Berôlıfn-i tıbbiye ve 
hakayık-ı hikemiyyeye mutcali' ve 
kemaldı-ı ulı?m ile muttasıf ve artiste 
olduğumuzı fehnıerdükleri eelden dev- · 
letlü Hüdô.vendigôrım etıbbllsmdan 
ma'dud olmağa revtl gördükleri. 
bô.i.Sden müteaddid ~·efkarndmeler vi
rüp asitane-i saddel balışe irsôl olun
du. Niçe müdded-i mediddiir ki der
devlete mülô.zenu:ı iderüm bir 11etice 
zahir ve ôyid vlmacb. Hatta Sultan haz
retierinün şefkatnamesin dev/etlü 
Hüdô.vendigô.ra arz etmediler. Ba'delıu 
merlıüm beğ, Hersek Sancağın, is-
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Yahuda'dan Müslüman olmış bir çı
kırıkçı ( ,_..fi_;.o;.) kimseyi ilerü çeküp 
arz eıdi. Na-e/ı/dür diyü kabul o
lunmadı. Bir ehl-i kürek diyü buyu
ru.lmış kulun dahi fakfr ve miiflis 
olup rüştün kadir olmaduğum eden 
ne imtilılin ve ne de arza idlıal eldi
ler. Ba'dehu Burusa Şifahanesi 

mahlul oldı, zararetle istedüm. Alıf 
Çelebi bir haricü'l-fenn, yek-çeşm 
attar kimseyi arz etdi, anda dahi 
bizi arza koyl?}aclı. Husu:;en paşalar 
emretdiler, am arzda bile arza 
koyu/su di yü. Alıf Çelebi'ye telıf

dest olmasun diyü jakfr anda bir 
-· baş şeker/e - vardum. Başka başı 
sıkup, işi başa çıkarmayup, kelle
lenüp (..__;. _ _,.:.ı.]..{ ) atıarı yazdı, arz 
olundı, ehliyyeti olmamağın kabul 
olunmadı. Ve İslambol Şifahô.nesi 
mahlul alıcak Ahf Çelebi, kendü 
oğluna talısfs etdürdi. Cihet-i refs 

Bir dariişşifaya tayin edilmeyi arzu eden bir tabibin şikayet . 20 akçe iken 35 akçe etdürdi. 
dolu arzına ait vesika (Topkapr Sarayr Arşivi, E.12/04) · Kemal-ü ma'rifeti yok. Cümlesinden 

kenderiyye sancağına tebdfl etmeğe E
dirne'ye geldiikieri vakt bi-nefsihi ter
b'iye ve ibram etelükleri eelden Ali Pa
şa hudavendigara terbijeye bir kitab 
te'lif etsün diyü buyurdı. Vakıa kütüb-i 
usul-i tıbbiyeyi dört cüz içinde dere e
düb kitabeti kaleme geldi. Mustafa Pa
şa ve Ahmed Paşa elinden devletlü 
Hüdavendigara vireli yedi aydur Mus
tafa Paşa'ya kitabun halinden istifsar 
idecek devlet/ıl Hüdavendigar: 'Kitab · 
e yü ki tab, ancak tursun mütalaa ide
yüm. ', di yü buyurdı, didi. İttifak, Edir
ne Şifahanesi mahlul oldı. Ahf Çele
bi'ye etıbbô. görülsün diyü emri olıcak, 

arf bir şahısdur.Galiba babası hatı
rı içün ola. Şart-ı vakifta na-ehl kayd 
olunmamışdur, belki ehliyyet şart olun
mışdur. El-haletü haıihi devletlü 
Padişaha saltanat mü.yesser olduğı 
tarihden hak-i pay- i mw·ad~bahşına 
hakfr-ane kütüb-i usul-i tıbbıyeden 

l'(l.Uhtasar, mukayyed, eşkal-i giırfbe ile 
müretteb ve mücedvel bir risô.le ketb o
lunması.na şüru olundı. Devletlü 
Sultanumun naıar-ı kimyası katında 
kal olunmış kil-ü kalden muarra olmak 
unvanıyle an -karfb husuli müyesser
dür. Ümfddür ki makbul buyurula. 
Şimdi üç yıldur ki sürünürüz, ehilden 
ve iyalderı cüda, hor ve hakirve müb-
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teze/, kôdir oldu~ımı eşyanun cümlesin 
sardu.~ımıclwı gayri iki yiik kitabum 
5000 akçe deyne gırub relıine konu/dı. 

Al-i Resul olmaz bir Yalılidi kadar 
rağbet bulmayup yetmiş iki millet cüm
le nıiireffe/ıii'l-lıiil olup bu fakir-i bi
mikdôr miibtezel kılmağa hikmet 
nediir? Bilmezem ki giiniilıum 

Sultanuma nıensı?b oldu.~um mudur? 
\1 eyôlıud fakr-ii nôkılııylq muttasıf ol
clu.~ımı mudur? Şimdiki Jıô/de, Bw·usa 
Şifalıônesi bi/-fi'l malz/ı?ldiir. Eğer, 

kapu hizmetinde veya Edirne'de cilıete 
nazar-ı inôyet buyurıılmaya bi-z-:wru
re Burusaya kaylıska rL-._:...!.t~) 
varub ecdôdwıuz ervalıın~ ve• 
sultdnunııw devam-ı ihnr ve 
sebfıt -ı devleti dudsma meşgıll 
olaviiz ki Jıemişe ömür ve devler 
der-terakki b/id bi'n-nebiyyi ve 
ôlilıi'l-emc:ôd. 

El fakir Hayat ( .-.!/ ~ . ..... ) 

Tabib" 40 

CERRAH 

Cerrah, tabibden sonra ve ayrı 
bir meslek veya ustalık alanı ola
rak zikredülı. Cerrahın maaşı ta
bibink.inin ancak üçte birine ya
kmdu·. 

leri liizımdır." denmesi ne rağmen, da
ruşşifa va.kfiyelerinde tabibierden bek
lenen kapsamlı niteliklerin cerrahlar i
çin söz konusu edilmediğini görüyoruz. 
Fatih vakfiyesinde, "tedaviye nwlıtaç 
Miisliimanlara inanç/a lıizmet" edecek 
olan bir "iistôd" cerrah şartı koşulmak
ta Cerrahiarın ahlak durumlarıyla ilgili 
şartları ise kısa olar~ Edirne ve Atil< 
Valide vakfıyelerinde buluyoruz. Cer
rahın ustalığının ön ~lana çıkanldıöı 
Edirne vakfiyesinde, "Yara/an teda~i 
eden iki c:erralı, c:erralılrkw ustairklan 
meşhur ve nwlıarerleri hiline11 iistadlar 

Haseki vakfiyesinde, "Tahih
ler hakkında zikrolunan şartia
nn hepsi c:erralı/ar lıakkmda da 
aynen geçerlidir. On/ann da bu 
zikrolwıan şartlara mulıalefetten 

sakınmaları, onlardan hiçbirini, 
lıiçbir suretle, asla ilılôl etmeme-

Stıltuıı lll. Alımed'in şclr=llllı:lt·rinin 172/J' Jı:J.i .11ill11t'l 

düğiimiudt! su,ii_umıfta urrulılurm ,ı:ı:sifi (Sıtmunıı:·i Vı:lıhi. 
Topkapı Surayı lll. Alımıul Kt(1. Nu.151JJ, ı •. f51J hi 
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ki çeşitli yaraların baktml hususunda 

10111 bir ciddiyetle, bık1p usa11madan, 
biitiin gayretleriyle çallŞip, cerralı/1~ 
hizmetlerini ihmalsiz ve zamamnd~, ı
man ile yerine getirsinler. "s~zl~rıyle 
cerrahi hastasınin durumunun cıddı ola
bileceğine dikkat çekilir ve ihmalde bu
lunmadan, savsaqıa yapmadan çalışan 
bir cerrah örneği çizilerek, zarar ver
meme ilkesi üzerinde durulur. 

Atik V alide vakfıyesine göre cerrah
lar, "Tedavinin tesiri ve ilaçlarm kim
yasal durumlarına o kadar vakif _bı~lu-
1/C/Caklar ki cese'd.in ruhtan olan ısıifa
desi gibi yarall da bunların tedavile
rinden aym derecede istifade edecek 
bir şekilde bu sanatta usta olacaklar; 
ve yara/ara ait merhem/erin, vesair 
flh.bl eczanın tertibi hususunda da 
môlıir; şefkfiı ve merhamet hisleriyle 
miitelıass1s olacaklar ve hiçbir payla
maya ve azarlamaya maruz kalmakst
wı almalan lazımgelen para mukabi
linde kendilerine verilen hizmeti hak
kiyla yerine getirme hususunda çalışa
caklar . " idi Bu metinde cerrahın da 
tıpkı Labib gibi şefkatli ve merhametli 
olması istenerek, cerrah-hasta ilişkisine 
değinilip, beklenen hizmetin kalitesi 
söz konusu ediliyor. Ayrıca, cerrah hiç
bir azarlamaya maruz kalmaksızın hiz
metini hakkıy la yapmalıydı. Bu ifade 
ile de cerrahi müdahalenin zamanında 
yapılması ve gereken itina kuralı his
settiriliyor. işini aksatan cerrahı uyara
cak olan baş tabib mi, yoksa mütevelli 
rnidir,açıklaıim.ıyor. Vakfiyede, cerrah
iann özellikle yara merhemleri ve diğer 
tıbbi eczanın hazırlanmasında usta ol
malarının istenmesi, burada ameliyattan 

çok yara tedavisine ağırlık verildiğini 
düşündürüyor. 

Cerrah hasta ilişkilerinin ve cerrahın 
ahlaki sorumlu luğunun söz konusu e
dilmediği Süleymaniye vakfiye~in~e 
ise cerrahlarla ilgili somut beklentilerın 
mükemmel bir listesini buluyoruz. Dö
nemin cerrahında aranan asgari bilgi, 
beceri ve ustalık ölçüsünü veren bu 
metinde, "Ülserlerin, başta olan yara 
ve kırık/arın, ç1ba11 ve abselerin, iriilli 
ur/ann, piistiille1:in , kabarc1klann te
davisi, urların ve a,~nların izlenmesi 
ve fıtıkların düzeltilmesi; diş çekimi, 
damarlardem kan alma, nıerlıemlerin 
terkibi, fitiller, yara sormak, yak1 vur
mak, yaraların kapanmas1, iyileştiril
mesi konusunda iisrad iki kişi cerrôh o
lup, zikrolwıan Jıiımerleri ve diğer cer
ralzliğa air önemli hususlan tamamla
smlar." denmektedir. 

Sıralanan bu bilgi ve becerllerin ara
sinda tabibden beklenen teorik bilgi ve 
anatomiden söz edilmiyor. Cerrahta a
ranan nitelikler nazari bilgiden ziyade, 
tecrübe, maharet ve ustahktır. Cerra
hın yapuğı uygulamalar için zaten ana
tomi bilgisi şart olduğundan vakfiyeler
de aynca vurgulamaya gerek duyulma
mış olabileceğini de düşünebiliriz. 
Çünki, mesela, damardan kan almasını 
bilmesi gereken cerrahın, kan alınacak 
damarları da tanıması gerekirdi. Bu ne
denle, dotayb da olsa, yukarıda sayılan 
müdahaleler için gereken anatorni bilgl
sinin cerrahtan beklendiğini varsayabi
liriz; zira gereği kadar anatorni bilme
den bir cerrah nastl usta olabilirdi? An
cak yine de, anatomi bilgisi ile cerrahl 
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uygulamalar arasındaki yakın iliş
kinin kurulabilmesi ve cerrahinin 
anatornl bilgisinden gereğince ya
rarlanabilmesinin batıda olduğu 
gibi bizde de çok geç olduğunu u
nutmamalıyız. 

V akfiyelerde cerrahiarın ustalık, 

maharet ve bilgilerinden kısa da 
olsa söz edilirken, hasta ile olan i
lişkileri üzerinde pek durulmarna
sı, cerrahi tedav\nin bizzat uygu
lanması dışında, tabibierin cerrahl 
hastalarıyla da ilgilendikleri ve 
belki de tedavilerini yönlendirdik
leri ihtimalini akla getiriyor. Cer
rahlar ve kehhaller esas itibariyle 
"ustalıklarıyla" yükümlü olmalıy
dılar. Batıda olduğu gibi cerrahJar 
muhtemelen daha çok bir 
zanaatka r olarak görülürdü41 • 

Cerraha verilen düşük maaş ve 
cerrahtan beklenen özellikler buna 

Su/tmı/11. Murat'm §t:lızudı:si Mı:lmu:d'iıı/:J.'il'ılı:ki sıimıct 
işaret ediyor. 

uı1i:ıimiudı:kifukir çnı:uklurı J'iiıım:t cdc:u ı:crralılurı t:ii:rtı:rcıı Dikkatimizi çeken bir di
0
oer nokta 

miııyuuir. (Topkupı Sarayı K tp. Şelıiıışalmômc:. Bağdut 200. 
v.XI a) da vakfİyelerde kırık-ç ı-

• 

, \ / . .. · _ ~~,l.ıi, kıkçılara rasLlanmarnası-
·~ JJ:1~ıi'#~~;,~;~~ifl~'"fi d Halb ki ah ' ki . . «r~~~~~:.-tr. ır. u cerr ı tap-

~~~ .fo-t~#t~~~~~ larında kırık çıkık bahls-
. ~AJf:j'Ji.;~eJ,:;>~&i-ff'e;.: .. -~; l~~ine uzun uzun yer ve
~; ~'?.l'&ih:~~~.;_, . . -f.:ı:.L 1 •· ·.~ : .. il-. ~ rilır. Buradan hareket e-
Q,vJ..DJJ.r-·' , fl,_. l·_v'.J'.I) IN, If'- ~ ·~J, tf, XJTJ'!'f/. • • ' ~ -•·· d k d .. 'f l d • 
~~ ~~-?~~· . .' - ~,;;~~~-l · ~ .. ~~.:; ere , aruşşı a ar akı 
:~'· ·· .. [r.&~~;.-~:-...-~~· _. ;.ijr))~'!d.J,~e;, e .J~,Yct:Vff..-ti - cerr.aı:ıı~ın ~ırık ç~kık ~e~ 
·. · t~ · . · ·. . . · .-ı-_ . · . davısım de ustlendiklenru 

':/ . . . ~U)/;:&,Jt1~~~~~ 
·t"'#~./~l·f (/))J/;;:;W~;J;. _ · veya bazen yaptıklarını 
'" q ·. ı."itJ.}(/< t.Jt"v;.q.~- : varsaysak da, vakfiyeler-

):2' • · • · Y~ de cerrahiardan bekleni-
·~"JJ... (,(lV len cerrahi müdahaleler a-t• . 

rasında kırık çıkık tedavi-
sinden hiç söz edilmez. 

Kurdt:f ı:ı:rrulılurm tayiııi i/ı: il~:ili c:ınık (Trıpkupı Surayı Arşiııi ıuı. 5fı17) 
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CerrabJarın bu görevi üstlenmelerinden 
söz edilmediği gibi, vakfiyelerde bil
dirilen kadrolar arasında kırık cıkıkcılar 
yer alnuyor. Darüşşifa görevlileri ~a
sında yer almayan kırık-çıkıkçı tayini
nin vakfiyeye aykırı sayılarak kabul e
dilmemesi göz önünde bulundurulursa, 
darüşşifalarda kırık- çıkık tedavisinin 
yapılmadığı sonucunu çıkarabilirmi-

. yiz?"2 ileriki tarihlerefe darüşşifalara kı
rık- çıkıkçılar tayin edilmiş miydi? Bu 
gibi soruların kesin cevabı konuyla ilgi
li arşiv belgelerinin incelenmesiyle ve
rilebilecektir. Nitekim, kırık- çıkıkçıla

rın sarayda ve oMucia hizmet ettiklerini, 
kazalarda devlet kadrolarına atandıkla
rını ve 19. yüzyılda hastanelerde, 
mesela Tophane-i Amire, Tersane-i A
mire ve Malta hastanelerinde görev 
aldıklarını arşiv belgelerinden öğreni
yoruz43. 

Arşiv belgelerinde cerrahiarın darüş
şifaJara atanmasıyla ilgili şikayetlere de 
rastlanabilmektedir. Cerrahlığın daha 
çok bir aile mesleği olarak yürütülmek
te olması nedeniyle bir cerrahın emekli
ye ayrılmasl veya ölümü halinde boşa
lan kadroya genellikle oğlu tayin edilir
di44.Aşağıdaki 1760 tarihli vesikada, 
cerrah olan kardeşlerden biri, ölen ba
balarından boşalan Haseki Darüşşifa
sı'nın cerrah kadrosuna tayini öngörü
len kardeşi kadar, kendisinin de tayin 
hakkı olduğunu bildirmekte: 

"Arz-t lıôl-i kullan Intdur ki: 

bulunmakla istanbul sakinlerinden 
kiiçiik karmdaşım olan Mulıammed E
min kemôli hayalisinden naşi ve lulaf~t 
inlıa ile gayrı ev/adt yokdur deyıl 
metiivellf-i vakıfdan arz alub keııdu ii
zerine berac idiib, bu kullarına kiilli 
gadr etmekle merc:ıidur ki kaydt der 
kenôr olun~b malımı-i devletleri lmy
ruldukda faziletlıi senl(i/ıetlii /ı(IJ·e
meyn-i şerifeyn miifeuişi efendi lıuw
rıoula terôfu' olunub. lwkk-ı tasarruf 
kullannda oldu,~u 'iliim ilam/an 
mıic:ebim:e mezburwı refinden bu kul
lamza tevc:ih lmjurulmak babında emr 
ii fernıôn 'in~yetlu mer/ıametlıi Sulra
'!tnı lıazretlerinindir. Bende Seyyid 
Ibrdhim ve/ed-i Seyyid Melımed. ,45 

KEHHAL 

Göz hekimliği de cerrahlık gibi ayrı 
bir uzmanlık dalıydı. Göz hastaLıkları
nın tedavisinde ilacın yanı sıra el bece
risinin önem taşıdığı küçük cerrahi mü
daheleler söz konusu olduaundan o • 

kehbfillik mesleğinin de ustalık isteyen 
bir sanat olarak değerlendirildiğini gö
rüyoruz. Vakfıyelerde kuUanılan mu
alecat ve ilaç gibi kelimeler dahili ve 
harici her çeşit tedaviyi kapsadığından, 
Edirne vaktiyesi hariç diğerlerinde keh
halin hastasını ilaçla tedavisinden mi, 
yoksa cerrahl müdahaleden mi.söz edil
diği açık değildir; ancak göz hekimleri
nin göz ilaçlarını hazır l ı.iımıyı bilmeleri 
daima şart koşulan bir hususdur. 

l. l 
1 

Fatih vakfiyesi, Darüşşifa'da !!Örev-
stan 'JU 'da vôki' Haseki Sultan V ak- ~ 

fmm dôriı'ş-şif~smda yevmf sekiz akçe lendirilecek olan göz hekiminin keh-
vazife ile pederim Seyyid Melıemmed hal-i hazık, yani usta olmasını, uygun 
cerralı iken bundan akdem pederim t~da~iyi bilme~ini şart koşarken, kehha
fevt oldukda bu kullan diyôr-t ôlıarda li, goz hastalıgı olan Müslümanları iyi 
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etmek için elinden geleni yapması gere: 
ken kişi olarak da tanımlayacak, yeter
liğin yanı sıra yararlı olma ilkesini de 
vurgu lar. Kebbal, yani "O görmeyi 
sağlayan uzman kişi parlak görmeyi, 
göze dair bilgileri ve gereken tedbiri 
ram ve iyi bilerek, göz ağnsma müpte
la olan Miislümanlan tedavi için giicü
niin yeuiğim:e elinden geleni", yapa
cakttr. 

Edirne Darüşşifası val<fiyesinde ise 
görev yapacak olan iki karnil göz heki
minde aranan cerrahi becer i açıkça be
lirtiliyor. İki uzman kehhatin ," göz 
tabakalarmlll anatomisine/e geniş bilgi _ 
sahibi, görme bozukluifunu giderme 
yöntemlerinden doğrusunu seçen, cer
ralı millerini ve sürme milini 46 kul
lanma melekesine sahip olup, altşılan 
tarzda biitiin kehlıallik hizmetlerini 
iman ile ve iistiin malıaretle" yerine 
getinneleri beklenirdi. 

Tabibler için öne sürülen şartların 
kebhiller için de ayrusıyla geçer oldu
ğunu, onların da bildirilen şartlara mu
halefetten sakınmaları, şartlardan hiç 
birini, hiçbir şeki lde, asla ihlal etmeme
leri gerektiğini bildiren Haseki vakfıye
sine göre Darüşşifa'ya tayin edilecek o-

. 'lan iki kehhalin konularında bilgili ve 
usta olmalarının yanı sıra, göz gibi has
sas bir organ için gereken itinayı gös
termelerine de dikkat çekiliyor. 
KehMJier de, "bu fend.e til im ve ii stad, 
ilaç konusunda ve tedavide gayet tem
kinli ve tedbirli"olmalıydılar. 

Süleymaniye vakfiyesinde bir sanat 
olarak nitelendirilen göz hekimliğiili 
Darüşşifa'da uygulayacak olan kehhal-
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lerin yeterl iğ i göz hekimliği bilgisi ve 
teşhis ve tedavideki ustalığı ile ölçülür: 

"Göz /ıekim/i,~i sanatmda çok bilgi
/i, ustaltğı belli olan, göz lıastalt,~ınm 
teşhisinde, Jıastanm bakmı ve tedavi
sinde ve zenir41 terkibinde, göz dam
lası ve göze çekilen siirmelerin terti
binde ve diğer önemli lıus,uslarda 
malıir iki kişi göz lıekimi olup, adet o
lan zamanlarda Dariişşifa'da hazır o
lup, göz hekimliğine ~it hizmetleri or
taya koyma/ı/ar." 

Atile Valide vnkfiyesi ise Darüşşi
fa'ya alınacak ol~n göz hekimlerinde a
ranan özell iklerden, göze yararı veya 
zararı olan etken leri anlama yeteneği
nin yaru sıra, akranları arasında çok 
tecrübeli olarak tanınıyor olmayı da bir 
ölçü olarak getirir: 

"Bu iki miitelıassıs göz tedavisi hu
susunda öngöriişii kuvvetli, göze yara
yan veya perdeye neden olacak şeyleri 
teşhis konusunda da mtilıir, ilaç tertip 
ve terkibi ne aşina, iyi redavileri ve çok 
tecrübeleriyle akranları arasmda şöh
ret kazanmış olacaklar." 

incelediğimiz Bursa, Manisa ve Sul
tanahmed Darüşşifalarının vakfıyelerin
de ise kehhallerden söz edilmiyor. An
cak arşiv belgelerinin yeterince incelen
mesi bu hususa kesinlik kazandıracak
tır.Aşağıda, Haseki Darüşşifası'nda bo
şalan kehhal kadrosuna yapılan tayine 
ait bir belge veriyorum. 1679 tarihli bu 
belge ile, ölen bir göz hekiminin yerine 
mütevetıinin arzı ile bir cerrahin getiril
mesine, cerrahın göz hekimliğini bil
memesi ve bu nedenle hastalara za-
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rar vereceği gerekçesiyle, dönemin he
kimbaşısı Mustafa Feyzi Efendi tarafın
dan karşı çıkıldığına şahit oluyoruz: . 

"Der-devlet-i mekine arz-ı da'f ke
mine budur ki merlıume Haseki Sultan 
Darüşşifasmda kelıhtil-i evvel olan İs
mail fevt olmağla yerine darüşşifa-ı 
mezburede cerralı-ı evvel olan Seyyid 

. Muhammed fenn-i ki hdleti bilmez iken 
mütevelli am ile lıilôf- t in/ıô' kehlıôl-i 
evvel olup maraıtit-ı Miislimfne · külll 
zarar ve gadr olmağla niezburu ref ve 
yeri, fenn-i kilıtUetde mahôreti olan El
hac Muhanımeç! dti.'flerine sadaka ve 
i/ısti.n buyuruln"'ıak ricasınla pti.ye-i 
sern·-i a'/ti.ya arzolundu."48 

İLAÇ HAZffiLAYANLAR: 

Darüşşifalarda eczacılıkla ilgili gö
rev yapacak olan çeşitli meslek grupla
rını ve bunların aşşab, saydelaru, 
şerbetçiy§.n, edviye-kub, edviyeci, tab
bah gibi mesleki ünvaniarını vak:fiyele
rinde buluyoruz. 

AŞŞAB: 

Süleymaniye vak.fiyesinde aşşab o
larak adlandınlan eczaemın bilmesi ge
rekenler ve görevleri bütün teferruatıyla 
veriliyor: 

"İlaç olarak kullamlan kök/ere. ku
rutulmuş ve taze otlara ve çiçek/ere ait 
usulün doğrilSlmu, isimlerini ve nitelik
lerini bilen, bunlarm iyi, kötü ve diğer 
özelliklerine vôktf bir kimse aşşdb o
lup, basit ve terkib edilmiş ilaçlar ko
nusunda en iyi usu/ii takip etme/i. Da
riişşifa'da ldı tm ,olan araç-gereci Re
is'in uygun gördiilfü şekilde, ihmal et
meden satm alip getirip, kilere teslim 

_edip, gerekıi,~inde hazır olup kullantl
ması için korunmasuu sağlamalt. Ama 
alınan devalar ve ildçlar ttp kitapların
da tarif edildiği gibi taze, saf ve kalite
li olmalı; bayar, bo-ıulmuş ve kötülerini 
almamalı ve asit varken muadili ile ye
tinmemeli." 

Bu vak:fiyeye göre mükemmel ecza
cılık bilgisi olması istenen aşşab aynı 
Zaİnanda drogları satın alan ve bu işi 
yaparken de en iyisini, tazesini ve safını 
seçip, aslının yerine benzer etkisi olan 
bir başka drogu almayan kimse olacak-

Bursa vakfıyesinde iki saydalaniyan t:ı. Böylece eczacı şifalı bitkileri çok iyi 
- aşşaban, yani otcu eczacı veya bota- tanıyan, ilaç hazırlamada en iyi yönte
nikçi eczacı diye tarumlayabileceğimiz, mi izleyen, ama, aynı zamand~t işini ili
bitkilerden ilaç yapacak olan iki eczacı- mal etmeyen ve dürüst bir kişi olrnalıy
nın yanı sıra iki şerbetçiden de ~öz edi- dı. Burada da zarar vermeme ve ya
liyor. Haseki vakfiyesinde de ilaç hazır- rar sağlama ilkelerinin vurgu landığını 

lamak için iki eczacı görevlendirilece- görüyoruz. Eczacl da reis olaıı tabibin 
ğinin bildirilmesiyle yetiniliyor. Edirne emrindedir. Diğer vakfİyelerde ise ec
Darüşşifası'na tayin edilecek olan ecza- bacı görevini üstlenenlerin Wiç terkipte
cının ise basit ve bileşik devaların ha- rini hazırlamadaki usta lıklarından söz 
zırJanması konusunda becerikti olma- edilir. Mesela, Fatih vak.fiyesinde işi 
sının yanı sıra, daha sonra göreceğimiz tabh etmek olan, yani çeşitli pişirme 
gibi, edviye-kObluk hizmetini de yürüt- yöntemleriyle şurup, macun, tablet vs. 
mesi isteniyor, şeklinde ilaç hazırlayacak olan kişinin 
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mesleğinde deneyimli olması istenir. 
Darüşşifa'ya, "Tecriibe o/unmuş, kamil 
bir kişi tayin edilecek; işi şurub/an, 
macwılan, tab/elleri, miislıilleri pişir
me k olup, biiliin Miisliiman lıaslalara 
gerekli şeyleri tedarike çalişacaklrr." 

Alik Valide'ye tayin edilecek olan iki 
ecı.acırun da, "ihtiyaç sahipleri için lıa
Zlrlanmasl lô.zun gelen ırbbi ecza, ma
cun ve srvılann rslalır ve ima/i husu
sımda tam anlamtyla uzinanlik salıibi 
olmaları" şart koşuluyordu. 

TABBAH 

(Tabbalı-ı eşribe ve 
Tabbalı-ı et' ime): 

Darüşşifalara tayin edilen tabbablar 
gerek hasta yemeklerinin, gerekse şu
rup ve matbuhat 49 türü.yani su ile 
kaynatılarak veya suya daJdınlarak elde 
edilen bitki özlerinden yapılan bazı sm 
ilaç lann da tabibin tarifine uygun 
olarak hazırlanmasında görevliydiler. 
Osmanlı tıbbında yemek ile up arasında 
kurulan yakın ilişki göz önünde tutul
duğunda tabbabların hasta tedavisinde
ki rolü ortaya çık~0. Tabbah.lar aşçı o
larak en başta diyet mutfağından so·
rumluydular ve perhiz yemeklerini has
taların mizaclarına göre kendi elleriyle 
hazırlıyor olmalıydtlar. 

Bursa Darüşşifası'na günde iki dir
hem ücretle bir tabbah, yani aşçı tayin 
edileceği bildiriliyor, ancak bu kişilerde 
aranan özelliklerden söz edilmiyor. 

Fatih Darüşşifasına, ilaçları ta bh ile 
görevli eczacı dışında, hastaların yeme
ğini hazırlayan "iki merd-i salih 
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tabbc11ı-t wôm'm" tayini isteniyor ve 
çaresiz kişi olarak tanımı yapılan hasta
nın tedavisinde beslenmenin önemli 
kalk.Jsı olacağı bildiriliyor. Tabibin uy
gun gördüğü şekilde, bütün gün bu iki 
aşçı, "sonbahar yapra,~r gibi be1ızi sa
n, pek çok d erde 1u1ulnwş, merhamete 
muhtaç, başma gelen çeşitli Jwslalik
lardan zayif diişmiiş, !edaviden iimidi 
kesilmiş, multwç dei·1 sahibine hayal 
kuvvetini bes/emesi i~·in yemek pişirip 
getirecek, lıastanuı 1 yaralt, perişan 
gönliiniin lıoş edilmesi için pek çok ça
lışrp," günde üçer akçe alacaklardı. 

Darüşşifa a~çısının hazırladığı ye
mekler ile hastaların yaralı gönüllerinin 
tedavisi isteniyordu. Bu ifade ile tezzet
li veya hastarun iştahını açan, ya da 
hastanın sevdiği yemekler mi kastedili
yordu? Yoksa hastanın hastalığına göre 
düzenlenmiş diet yemekleri mi hazırla
nacaktı? Her ne kustediliyorsa, hastayı 

memnun etmek esastı. 

Edirne vakfiyesinde aşçılar rabibie
rin emri doğrultusunda perbiz yemekle
rini hazırlayan kişiler olarak tanıtılır
ken, matbuhatın da aşçılar tarafından 
yapıldığı aşağıdaki metinden anlaşılı
yor: 

"Bimarhône mutfa{~mda wbibler lıer 
lıastanuı lıaslalt,~tna uygun 
ma!ba/u1tdan ne emrederse, .uygun gö
riilen şekilde pişirilip; latlr ve ekşi lıer 
çeşil yemeği en giizel şekilde pişirmek 
için elinden ~:elenin en iyisini yapan, 
kôdir, temiz, alılfikl1, iyi niyeili iki usta 
aşç1, adet iizerine aşçdarm sorumlulu
ğımda olan lıizmellerin hepsini temiz 
ve çabuk olarak yerine getirecekler". 
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Aşçılann hastaların mizaciarına uy
gun yiyecek ve içecek hazırladıklarını 
Haseki ve Süleymaniye vak:fiyelerinden 
acıkca öğreniyoruz. Süleymaniye Da
rÔşşifasında ise içecel< ve yiyeceklerin 
iki ayrı tabbab tarafından hazırlandığı
nı görüyoruz. İki tabbalı-ı eşribe'nin, 
"môhir, usta ve ş urub/an pişirmeele 
malıtireti açıkca görülen, tcu1ı bir 

. imtimanı, gayret ve sebat ile aralıksız 
hizmet eden~· kimseler olmaları şart ko
şuluyordu. "Yemek pişirme konusunda 
her bakundan sezgisi ve bilgisi tam o
lan" iki tabbiil~ et'ime için ise, "ta
biatlara, mizaçiara ve /ıastalarrn has
tahk/anna uygun perhiz aşlam1l ve di
ğerlerini vaktinde ve wbiblerin tarifine 
uygun olarak pişirme, lezzetini ve di
ğer gerekli şeyleri karanna göre lıaztr
lama" şartları getirilmişti. Bu aşçılar 
yemekleri tabibin tar ifine göre ve za
manında hazrrlayacaklardı. 

Atil< Valide Darüşşifasına tayin edi
lecek olan· iki aşçının tabibin emirlerini 
yerine getirmede güvenilir olmalan 
şartı dikkati çekiyor. Tabbah.lar, "Usta 
ve zeki bir tabibin emniyet ve itimad e
deceği şekilde hasLafara uygun olan 
yemekleri pişirecekler, hastamn iştahı
m çekecek şekilde pişirdikleri şeylerin 
iyi pişirilmesi hususunda çok dikkat ve 
itina salfedec:ekler. "idi. 

TabbaJ11n mesleğinde bilgili ve usta 
olması İstenirken görevini tabibin emri · 
doğrultusunda yap~ası da şart koşulu-. 

yorçlu. Aşçılar tabibin tarifıne uygun o
larak ve onun denetiminde, tabiat ve 
mizacı dengeleyeceği düşünülen yiye
cek ve içeceklerin yanı sıra, şerbet, hel-

va, matbuhat vs. nin hazırlanmasıyla da 
görevliydiler. Bu bakımdan şerbetçiler
le tabbah-ı e§ribelerin yaprıkları görevi 
birbirine benzerebiliriz. Edirne ve Sü
leymaniye Darü~şifahmnda tabbabların 
matbuhat ve e~ribe hazırlamaları, bir 
bakıma, ilaçsapımuıda da göre~ aldık
larını gösteriyor. Ancak bu ilaçlar, eski 
tıbba göre, etkisi birinci dereceye uyan, 
yani sürekli ve çok miktarda alınma
dıkça tesiri hissedilmeyen, zararsız ilaç
lar olmalıydı51 . Bu durumda, Topkapı 
Sarayı Helvahanesinde olduğu gibi, da
rüşşifalarda da zararsız bazı ilaçların 
mutfakta hazırlandığını ileri s"ürebili
riz52. Tabbatılarda aranan ahlak özellik
leri ise, görevini tabibin tarifıne uygun 

. ve vaktinde yapmak, d~atli ve temiz 
olmak gibi şartlarta belirlenen gereken 
itina kuralı üzerinde yoğunlaşıyor. 

EDVİYE -KÜB 

Edviye-kub'Jar basit drogları döven, 
ilacın hazırlanmasında kol kuvvetinden 
yararlanılan güçlü-kuvvetli kişilerdi 
Bazen ilaç hazırlayan eczacılann aynı 
zamanda bu hizmeti de yürüttüğü görü
lüyor. Muhtemelen bu nedenledir ki her 
darüşşifaya edviye-kub'luk hizmeti için 
ayn bir görevli tayin edilmiyordu53. 

Edviye-kGb'un en güzel tarifini Sü
leymaniye vakfıyesinde buluyoruz: 

"Deva/an dö,~mek, kökleri vurup ez
mek hususunda bilgili, giiçlü kuvvetli 
iki kişi eclviye-kıib olup, vurulup dövül
mesi gereken kökleri, tabibierin tarifi 
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üzerine düzgiilı bir şekilde döverek, 
kullamlmaya uygun ve terkib edilebilir 
şekle getirecektir". 

Alik Valide vakfiyesine göre de 
Darüşşifa'da "edviyeyi döğmek ve ez
mek üzere iki kişi" tayin edilir. Bu iki 
darüşşifada edviye-kub'luk eczacılıktan · 
ayrı bir hizmet veya meslek olarak be
lirlenmiş ve drogların ilaç yapınuna ha
zır hale getirilmesine yardırncı olan ve 
tabibin emrinde çalışan· bir eczacı çı
rağı olarak tanımlanmıştır. 

B azı darüşşifalarda ise edviye
kObluk hizmetini de eczacılar üstlen
mişt i. Nitekim Edirne vakfiyesinde, ec
zacı olan . kişinin aynı zamanda 
edviye-kOb'un işini de yapacağı 
ve bunun için kendisine ayrıca 
ücret verileceği belirtiliyor. Do
layısıyla bu kişide hem eczacılık 
bilgisi aranıyor, hem de güçlü 
kuvvetli olması isteniyordu. Vak
fın sahibi, "tertfb-i eşribe ve 
rerkfb-i ma'ôcfn lıidemall"nın 

yaru sıra edviye-kObluk hizme
tini de yUrtitecek olan kişi için şu 
şartları öngörrnüştü: 

"Adı geçen dariişşifada şu
rup/ar, macwılar,murabbayôt, 
cevarişat54, tabletlei", bütün bi
leşik devaların tertib ve terkibi 
için gereken şeylerde ve basit 
devalarm clövülmesi ve ezilmesi 
ve bunlara ait hizmetlerde 
malıir, güçiii kuvvetli, eline ça
buk bir kimse ki bilinen tarzda 
edviye-kubluğu; ve bileşik 
devaları tertih usullerine ait /.ıiz
meıleri ki sorumluluğundadır. 

lunmadan yerine getırsm; şurupları 
tertib ve macunları terkip hizmeti kar
şılığında günde dört akçe ve edviye
kUbluk hizmeti için lıer giin iki akçe, 
toplam günde altı akçe maaş tayili etti 
ki her ay yüz seksen akçe verilsin". 

Vak:fiye şartlarına uymayan ve göre
vini yerine getirmeyenler gerektiğinde 

işten çıkarılabiliyordu_. Nitekim, Manisa 
Bimarhanesindeki görevini yapmayıp 
ticarelle uğraşan bir ııdviye-kOb'un, bi
rinci tabibin ihbarı soducunda, görevine 
son verildiğini aşağıdaki belgeden öğ
reniyoruz: 

"Budur ki Manisa'da Darüşşifada 

doğru bir şekilde, ilınıalde bu- EJviye-kıih(Gülhin Ünw:rMc.,ı:raAı~iı·iJ 
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yevmf iki akçe ile edviye-kub olan İb
rahim tüccar üıre olub eda-i hizmet 
eylemez deyı~ Mehmed Dede ve Meh
med Çelebi lbn-i Yunus ve Nasuh bin 
Bali ve tabib-i evvel ihbar etdüklerin
den yeri Osman bin Ahmed'e tevcih o
lunub kaydı şud sene 10141 1605" 
(55 ). 

KİLARDAR - EMIN-İ 
MAHZEN: 

Darüşşifalardaki önemli sorunlardan 
biri de gerek çicek, yaprak, kök vs. den 
hazırlanan müf"?ed, yani basit devala
rın, gerekse şerbet, macun vs. şeklinde
ki mürekkeb , yani bileşik devaların 
korunmasi ve saklanmaslydı. Kilerdeki 
bu malzeme emin-i mahzen, kilarda r 
veya kilarcı adı verilen ve kilerdeki 
malzemeden sorumlu olan görevli tara
fından korunurdu. Mesela, Fatih darüş

şifasındaki mahzenin, tabibin emri ile, 
ve tabibin yanı sıra nazır (56) veya 
kaymakam (57 ) gibi vakıf işlerine ne
zaret eden yetkililerin huzurunda kilerci 
tarafından açılıp, mühürlenerek kapan
ı;nası şart koş!llmuştu. "Salih bir kişi 
malızen emfni olup, Darüşşifa nıahze
nine dahil olan deva/ann, şuruplann 
ve ihtiyaç sahiplerine gereken diğer 
şeylerin ve eczdnın koruyucusu olup, 
her gün mahzenin kap1sım vakfın 
nazırı ve darüşşifamn tabibi veya· kay
lr}akamı huzurunda açıp, tabib emri ile 
hastalara /azım olan şuruplan ve de
vatan taksim ve tabibin gerek gördüğü 
şekilde mübfişirine teslim ettikten son
ra mahıenin kapısmı kapamak ve (ha
zır bulunan) herkesin ittifakı ile mü
hür/emek" ile görevli olan kilerci, 
vakıfın şartını yeririe getirmeye gayret 

edip tam gün çalışacak ve vazifesi için 
vakıftan dört akçe yevmiye alacaktı. 

Darüşşifa kilerinin emniyet edilece
ği kişinin iyi insan olması isteniyordu. 
İyilikden en başta güvenilir , it imad e
dilir, emin kişi olmasının kastedildiği
ni, yani doğruluk ilkesinin öncelikle 
vurgulandığını Edirne Darüşşifası vak
tiyesinden öğreruyoruz: 

"Ôariişşifa kilerine ait bilinen 
usulde hizmet görmek için güvenilir, 
kalbi temiz, dürüst kiltırdar ki sorum-

' lutuğunda olan kilardar/ık hizmetini ve 
kilerdeki her şeyi zapt ve koruma 
adabuıı inaçla muhafaza edip ' gereği 
gibi sakmarak yerine getirecek, karşı
lığında günde dört akçe, ayda yüz yir
mi akçe verilecektir." 

Güvenilir, dürüst ve dindar olma 
gibi şartların açıkça ifade edildiği Sü
leymaniye vakfiyesinde, kilereinin ecza 
deposunda ve kilerde olan malzemenin 
mevcudunu bilmesi isteniyor: 

"Emin, doğruluktan şaşmayan ve 
dindar bir kimse ki Dani-hane'de bu
/ıman macun/ar, şuruplar, devalar ve 

. diğerlerinden haberdar olacak kilarcı. 

olup, kilerde olan devalan ve akakiri, 
basit ve bileşik ilaçların hepsini, her 
ne var ise koruyup muhafaza edecek ve 
tabibierin bilgisi olmadan kimseye bir 
şey vermeyecektir". 

Atik Valide Darüşşifası vaktiyesin
de ise Darüşşifa' ya tayin edilecek 
kilarcı'dan beklenen görevler, "hasta
nenin anbarını korumak ve buraya ko
nulacak şeyleri koymak ye çıkarılacak 
şeyleri çıkarmak ki anhar işlerine bak
mak, anbar mevcudunun miktarım bü
tünüyle ve ayruıtllanyla bilmek" şek
linde sıralaruyor. 
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V akfiyelerden edind iğirniz bilgilere 
göre dtogların temini, ilaçların hazır
lanması ve korunmasıyla ilgilenen bü
tün görevliler tabibin emri ile ve onun 
uygun gördüğü şekilde hareket ediyor
du. Bezacılık bilgisi olan ve ilaç hazır
lama yöntemlerini bilen darüşşifa tabib
leri ilaçları kendileri yapmıyordu. Ecza
cı tabibin reçetesine göre ilaç hazırlı
yor, tabbalı tabibin tarifine göre yemek 
pişiriyor, kilerci tabibin bilgisi dahilin
de il acı kilerden çıkarıyordu. Diğer 
yandan bütün bu görevliler kendi işleri
nin mesleki sorumluluğunu da ayrıca 
taşımaktaydılar. Bu nedenle, e·mri d_oğ
rultusunda çalıştıkları tabibin yardırncı
sı oldukları kadar tamamlayıcısı olduk
larını da söylemeliyiz. 

KAYYÜM 
Hastabakıcılık görevinden öte, bu-

, günkü anlamda hemşirelik yapan 
kayyumlar, tabibin gösterdiği doğrultu
da hareket eden; baki ve kaiın olma 
gibi vasıflara uygun bir şekilde bıkma
dan, usanmadan hastaya hizmete hazır 
durumda olan kişiler olarak tanıtılmak
tadır. Vakfiyelerdeki şartlar, kayyumla
rın hastatarla sürekli yakın ilişki içinde 
olduklarını gösteriyor. 

Kayyum çalışkan olmalıydı, çünkü 
mesela:Fatih vakfiyesiıie göre, "daima 
lıastanm hatırını soran"; Haseki vakfı
yesine göre, "her-zaman hallerini gö
rüp gözeten, onların yanmdan hiçbir 
zaman ayrılmayw(; Atik Valide vakti
yesine göre ise "her zaman hastaların 
hallerini gözeten , lıer an onlara 
nezaret edip göz altı.nda bulwıdura
cak" kişiler olmaları şart koşuluyordu. 
Bu sürekli bakırnın gece de devarn etti
ği anlaşılıyor. Edirne vakfiyesinde gece 
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ve gündüz hizmetinden söz edilirken, 
Haseki vakfİyesindeki, "Gündüzleri 
onların hizmetinden bir saat bile ge
.cikmezler, geceleri ise münavebe sure
tiyle ikişer ikişer lıizmet ederler." ifa
desinden geceleri nöbet tutulduğu anla
şılmakta. Nitekim, Atik Yalide vakfıye
sinde de nöbetle ilgili benzer şartları 
buluyoruz: · 

"Gündüzleri onlahn yanmdan hiç
bir an ayrılmayacak/ar, usanmaksızm 
ve üşennıeksizin dainya onların hizmet
leriyle meşgul olacaklar, geceleri de 
noksansız ve müsamalıasTz, ikisi bir 
gece, dilfer ikisi di_~er bir gece nöbet/e 
/ıastm!enin Jıizmetlerini yapacaklcir." 

Kayyumlarda aranan bütün özellik
lerde ahlak unsurlannın bulunduğu 

dikkati çekiyor. Kayyumdan beklenen 
erdemiere bakıldığında ise ideal davra
nışların beklendiği görülüyor. Mesela 
Fatih vakfiyesinde, "İşi bilen, açgöz
lü, beceriksh ve tembel olmayan, has
taya hizmeti reddetmeyen, yüce tabi
atlı iki kişi hastailin lzizmetilıe tayin 
olunacak." denmektedir. Burada önce
likle istenen hastaya hizmettir ve yu
karıdaki ifade ile kayyGmun hasta bakı
mıyla ilgili her türlü hizmeti iğrenme
den ve çekinmeden yapması da kastedi
liyor olmalıdır. Edirne vakfİyesinin 
şartları bu düşünceyi destekler nitelik
tedir; Bimaristan'ın kayyGınları, "Tabii 
olarak yapılması gereken işlerle ilgili 
hizmette hiçbir J·ekilde çekinip sakLn
madan, sorumlulu.ğwıda olan hizmetle
ri icabeden en iyi şekilde, iman ile .ve 
do.~ru rılarak yerine getirip, kusur işle
meyeceklerdir"_ Hizmetleri karşılığın
da dört kayyuma günde toplam on iki 
akçe verilecekti. 

Süleymaniye vaktiyesinde de benzer 
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bir ifade ile kayyum için, "Hasta bakı
mma air lıizmerleri reddetmeyip yerine 
getirsin. "den m ek te d ir. Ay n ca, 
"Kayyı?mlu.~a ait işleri ilımal etineden 
tamamlayıp, kusur yapmadan ve ılsan
madcm, bôdireleri ve tu/ıaf lıalleri a
yıplamayrp, gii.zel huyla işe başlaya
cak/ar." ve günde üçer akçe alacaklar
dı. 

Hastadan yüz çev'irmeden hizmet 
ile neler kastedilrnektedir? Mesela Ha
seki vakfİyesinde kayyumları için, 
"Her biri hastalarm işlerine bakarlar, 
lôzrm olan hizmeti görürler, on/ann 
ihtiyaçlarına kO-şar/ar."; Atik Vali
de'de ise, "Hasta/ann işlerine, onlarrn 
miilıimmôt ve levazmwıa, zaruri olan 
işlerine bakacaklar." deniyor, ama bu 
hizmetlerin neler olduğu tanımlanmı
yor . Ancak, diğer vakfİyelerden 
kayyumluk hizmetlerirıin neleri kapsa
rlığını öğrenebiliyoruz. 

Hastaları yalnız bırakmamakla 
yükümlü olan kayyurnlar, hastarun hatı
rını sormaktan öte, sözleriyle hastayı 
rahatlatmak.la da görevliydiler. Fatih ve 
Edirne Darüşşifaları vakfİyelerinde 
kayyumlar, "/ıastalarla daima görii
şe n, güleryüzle ve tarli sözlerle /ıer 
lıasta ile mülôkatla buluncm"kişiler o
larak tanımlanıyor. 

Kayyumların diğer bir görevinin 
hastaların ilaç ve yeme.klerirü vermek 
olduğunu Fatih ve Süleymaniye vakfi
yelerindeki, "Kaza ve keder ocağmda 
gönlü. yanm1ş ve Sultan'a malısus 
şerhetlıôneden ôdeta ebedf lıayat suyu. 
kasesinin iltifatım gözleyen hastaların 
yeyip içeceklerini ve şerhetlerini 

huzurlarına getirip", "Yemek ve şer
her, her ne ki tabib/er emrederlerse, 
tatlilıkla, yumuşaklıkla hastalarm önü-

ne koyup yedirecekler", gibi ifadeler
den anlıyoruz. 

Kayyumlar hastanın temizliğinden 
ve odasının bakımlı olmasınd<ın da so
rumluydu. Hastanedeki çama~ırları yı
kayan . came-şı1y, idr ar ve gaita kapla
rıyla ilgilene.n kase-keş, yerleri ve etra
fı temizleyen ferraş , tuvaletleri terniz
leyenin ab-rizi gibi görevlilerin oldu
ğunu biliyoruz. Bu görev dağılımı te
mizliğe ve dolayısıyla sağlığa verilen ö
nemin bir işaretidir. Kayyum ise doğru
dan hastanın kendi bakımı ve temizli
ğiyle ilgilenmektedir. Ancak, Fatih 
vakfiyesinde kayyum hastanın "~:iye
cek/erini y1kayan, odasmr siipüPen, et
rafa serinletici su serpmekle lwstamn 
gönül tozımu, karamsarlı.~tlll gideren" 
kimse olarak tanıtılırken, bu kişinin 
kayyumluk ile beraber ferdişlık hiz
metini de yürüteceği bildiriliyor. Süley
maniye'de ise kayyumun hastanın kal
dığı yeri temizlernesi istenir ki, burada 
kastedilen de hasta odası - yatağı ve 
çevresi- olmalıdır, zira Darüşşifa'da iki 
ferraş görevlidir. 

Süleymaniye Darüşşifasında görevli 
kayyumların diğer darüşşifalardakiler
den farklı bir başka hizmeti daha vardı. 
"Güç/ii-kuvvetli, edebli ve namus/u , 
iyi ve düriist dört yi,~il delikanlı Darüş
şifa'da kayyı/m olup, hastalara hizmet 
edecek ve akli lıasralanm wbt ede
cek" şartını sadece Süleymaniye vakfİ
yesinde buluyoruz. Daha kuruluşunda 
buraya akıl hastalarının alınması karar
laştırılmış olmalıydı. Nitekim, yine Sü
leymaniye vakfiyesinde kayyumlar i
çin, "baz1 lıoş olmayan olaylan ve tu
haf halleri ayrplamay1p, hoş göriiyle 
karşılayıp, işlerini yapmaları" şartı da 
getirilmişti. Bu. ifadeden anlaşıldığına 
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göre hastadan iğrenilmemesinin yanı sı
ra akıl hastasının normal olmayan dav
ranışıanna karşı hoş görülü olunması da 
kastediliyor _olmalıydı. 

Kayyfimlarla ilgili metinlerde hasta
ya sürekli hizmet ön plana çıkarılır
ken, zarar vermeme ilkesinin uygula
madaki ifadesi olan ihmal etmeme şar
tını buluyoruz. Tabibde aranan erdem
lerden merhametlilik ve şefkatlilik ise 
kayyumlar için beklenilen nitelikler a
rasında vurgulanmıyor. Hemşirelik va
zifesini üstlenen, hastanın bakımı, ye
mesi, temizliği ve gönlünü hoş etmekle 
meşgııl olması beklenen ve sorumlululc
ları üzerinde ısrarla durulan kayyumlar 
erkek miydi? Vaktiyelerde kayyQmlar 
için de kişi anlamına gelen nefer tabi
rinin kullarıılması ve Süleymaniye Da
rüşşifasında görevlendirilecek dört yi
ğit gencin kayyum olması bu tahmini 
kuvvetlendiriyor. Ancak, hastabakıcıla
rın erkek olduğunu varsaydığımızda, 

' kadın hastalara bakmaAarı sö~ konusu 
olamayacağından, dari.işşifalara ·erkek 
hastaların yatırıldığını, kadın hastalara 
ise evlerde bakıldığını da varsaymak 
durumundayız. Evliya Çelebi Fatih Sıli
tan Mehmed'in kadınlar ve Müslüman 
olmayanlar için başka tımarlıanesi ol
duğunu; barem-i hümayuna nezaret e
den kızlar ağasının ise her zaman Sulta
nahmed Darüşşifasına giderek hastala
rın hallerini sorduğunu yazıyor. 58 Bazı 
klasik dönem İslam hastanelerinde ka
dın ve erkek hastalar için ayrı koğuşla
rın ve görevlilerin olduğunu biliyoruz.59 

Osmanlı darüşşifalarının kuruluş vakfİ
yelerinde ise bu konuda bir açıklama 
bulamıyoruz. Nitekim, 1873 tarihli bir 
belgede, o yıllarda tutuklu evi olan Ha
seki Darüşşifasını yönetmekte olan 
Zaptiye Nezareti Başhekimliği "İstan
bul ve civarında kadın hastalara ait bir 
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hastahane olmadığını" bildirmektedir. 
60 Bu nedenledir ki, faaliyeti zamanla 
kuruluş amaçlarından uzaklaşarak farklı 
adlarla anılmaya başlanan ve 19. asırda 
akıl hastası, tutuklu, kimsesiz veya so
kak kadınlarına ayrılmış olan Haseki 
Darüşşifası'nda hasta kadınlara ait dai
reler açılması istenmişti. Osmanlı Dev
letinin son döneminde ise, özellikle a
ciz ve fakir kadınlar icin Darülaceze 
ve Hamidiye Et fal "Ha~tanesinde dai
reler açıldığını biliyoruz.Cı 1 

\ 
KAŞE- KEŞ 

Kaşe-keş'lik. hizmetini Haseki, Sü
leymaniye ve Atik V alide Darüşşifala
rında buluyoruz. Haseki Darüşşifası 
vakfiyesinde iki kase-keş'in "idrar 
şişelerine ve benzeri şeylere bakmak
la" görevli oldukları bildiriliyor. Bak
mak ile şişelerin korunması mı, temiz
lenmesi mi, yoksa incelenmesi mi kas
tedilmektedir? Eski tıp uygulamaların
da karure adı verilen şişelerde topla
nan hasta idrarları, renk, tortu, ·k oku gi
bi özelliklerine bakılarak, hastanın du
rumunun· değerlendirilmesinde büyük 
önem taşırdı. Gaita ve tükrük gibi vü
cud atıkları da kaplarda toplanıp incele
niyor olmalıydı. Geceleri nöbet de tutan 
kase-keşlerin görevlerini ve günlük üc
retlerini 
Haseki vakfiyesi şöyl~ belirtiyor : 

"İki kimse hastaların idrar şişeleri
ne ve o emsali şeylere bakarlar. Gün
düzleri her ikisi de hizmette kusur et
mezler. Geceleri ise münavebe suretiy
le hizmet ederler. Bunlardan her biri
nin vazifesi üçer dirhem olur". 

Şişe gibi kınlacak cam eşyayı taşı
yacak kimsenin el ve ayağının düzgün 
ve gelişmiş, organlarının sağlam olması 
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ve belki de ilerde yüksünülebileceği dü
şünülerek, daha baştan bu işi yapmayı 
kabul etmiş olması gibi şartları Süley
maniye Darüşşifası vakfİyesinde bulu
yoruz. "Bu hizmeti yapmaya razı ol
muş, a'zası kusw:suz, sağlanı yapılı ve 
hizmet edebilecek olan yetişkin bir 
kimse Darüşşifa'da kase-keş olup, ge
reken hizmeti yerine getirecek", vazife
si karşılığında günde üç akçe alacaktı. 

Kaşe-keşlerin görevlerinden birinin 
cam eşyayı taşımak olduğunu Atik Va
lide vakfİyesinden öğreniyoruz. "Adet 
olunan tarzda, lüz~m görüldüğü zaman 
kapları getirip göturmek üzere buraya 
kQşe-keş tabir edilen kase taşıyıcı tayin 
edilip, vazifesinin bir dirhem olmasına 
ve hastaların şişe ve bu nev'den olan 
şeylerine bakmak ve gündüzleri bu 
hizmetlerinden hiç geri kalmamak ve 
geceleri de bu hizmetleri münavebe ile 
yerine getirmek üzere iki kişi tayin edi-

.· /ip, vazifelerinin üçer dirhem olması

na" karar verilmişti. Burada hastalara 
hizmet edenlerin ayrı kişiler olması 
dikkat çekicidir. 

imaretlerdeki duruma baktığımızda, 
bulaşıkcı olan kase-şuy'lar yemek 
kaselerini yıkar, onları yerine koyup ki
lit altında tutarlar, gerektiğinde oradan 
çıkartıp kaşe-keşlere teslim ederler, on
lar da yemek doldurup taşırlar, yemek
ten sonra kaseleri sayarak geri teslim e
derlerdi. 62 Darüşşifalarda görev li kaşe
keş'lerin ise taşıdıkları idrar şişelerinin 
temizliğinden kendilerinin mi, yoksa 
mutfakta bulaşıkları yıkayan kase-şuy
ların mı sorumlu olduğunu bilemiyo- · 
ruz. 

DARÜŞŞİFA'NIN TEMİZLİ
(;iNDEN SORUMLU OLANLAR 

FERRAŞ: 

Ternizlik işeisi olarak görev yapan 
ferraşlar çöpleri toplar, darüşşifayı si
lip süpürürlerdi. ·sadece Fatih vakfİye
sinde kayyum"ve fenaşlara ait _hizmet
lerin aynı kişiler tarafından görüleceği 
belirtiliyor ve hasta odalarının temiz
lenmesi fenaşlık hizmeti olarak tanım
lanıyor. Bazı imaretlerde ferraşlar te
mizlik işlerinin y~ı sıra misafirlere 
doğrudan hizmet etmek ve onları ağır
lamakla görevli iken darüşşifalardaki 
fenaşlar ise genellikle sadece temizlik 
işleriyle yükümlü olup, daha önce gör
düğümüz gibi, hastaya doğrudan hiz
metle görevli ol<ınlar kayyu.rı::lardı.63 

Hoş huylara sahip olmas~ beklenen 
ferraşın görevini Edirne vaktiyesi açık
ça belirtir : 

· -"Darüşşifa'nın içini ve diŞilll süpü
rüp pak etmek için, işini temiz yapan 
bir temizlikçi, hoş ahlakli fen·aş olup, 
temizlik hizmetlerini iyi, sünnete uygun 
ve temiz bir şekilde yerine getirecek
tir." 

Ferraş'ın kendisinin maddi-manevi 
temizliği işe alınınada bir ölçü olarak 
getirilmiştir. Bu gerekçe, kendisi kirli 
ve ahlaksız olanın yapacağı işin de te
miz olmayacağı esasına dayanıyor ol
malıydı. 

Haseki Darüşşifası'na günde iki dir
hem ücretle bir ferraş tayin olunması is
tenirken Süleymaniye vak.fiyesi, Darüş
şifa'ya tayin edilecek iki fenaş 'ın daima 
etrafı temizleme ve çöpleri toplama so-
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rumiuluğunu taşıyan, usUlünce ıemiı.lik 
yapan kişiler olmalarını şart koşuyor: · 

"Dış temizlik ve ferraşltk lıizmeıine 
kôdir iki kişi Darilşşifa'da ferriışi olup, 
odalarda pis kokıt yapac:ak şey bırak
maytp, temizf(~i daima raalılıiid ede
c:ekler; ferraşlık için gerekli şeylerin 
tiimiinde c:iddiyetle çaltştp usullere tam 
uyacak olurlarsa vazifaleri karştlığm
da Riinde iiçer akçe alac:aklardır". 

Yukandaki metinde, yapılacak olan 
temizliğin niteliğine verilen önem dik
katimizi çekiyor. Atik Valide vaktiye
sinde ise, "siipiiriilmesi lazım ge/~n 
yerleri siipiirmek ve temizlik işlerine 
bakmak için bir fet-raş tayin edilip. 
giinlii,~iiniin bir dirhem" olması şartı 
ile ferraş'ın başlıca iki görevi belirtilir
ken, lazım gelen yerler ifadesi ile, te- · 
mizlenmesi gereken yerlerin attanma
ması da ima ediliyordu. 

Darüşşifalarda yerlerin süpürülmesi, 
çöpterin toplanması gibi temizlik işleri
ni ferraş yaparken, bela temizliği de ab
rizi adı verilen bir başka görevlinin i
şiydi. Bu işbölümü ile hasta bakımı ve 
yemek dağıtımı ile yüklimlil olan kişi
ler ayrılarak koruyucu sağlık tedbirleri 
alınmış oluyordu. 

AB-RiZi: 
Küçük su, ayak yolu, abtesane, idrar 

kabı, ibrik ve küvet gibi anlamlara ge
len ab-riz sözcüğünden anlaşilacağı ü
zere ab-rizi özellikle heUUarı temizle
mekle görevli olan kişidir. Edirne vak
fiyesinde, ab-rizi'nin hizmetini 
"tahtıret ve nezafetle" yerine getireceği 
belirtilirken, Süleymaniye'de ab-rizi'nin 
hizmetine bazı ahlak ölçüleri de getirili-
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yor: 

"İki kışi iib-rizi olup, gerekli /ıiz
metleri yapmayt reddetmeyip, lwswyı 
nfk tle tutsımlar ve cib-dileri temizle
yip paklamakta i/ıma/ etmesinler ve 
giinliikleri iiçer akçe olsun." 

Burada rıfl< ifadesi ile hastanın yu
muşakca, yava~ca tutulup kaldmlma
sından mı, yoksa hastaya dostça sevgiy
le yaklaşmaktan mı söz ediliyor, pek a
çık değildir. Yukardaki ifadede ~assas 
bir noktaya da değinilmektedir. Ab-rizi 
helayı ve belki de etr\Uı pisletecek olan 
hastaya yumuşak davranmalı, yaptığı 
işi küçük görmemeli ve ancak bu şartla 
işe alınmalıydı. Daha önce gördüğümüz 
gibi, kayyuııılaim yanı sıra, ab-rlz.t'lerin 
de bazı işlerden yüksünmeleri veya iğ
renmeleri söz konusu olmalıydı ki 
böyle bir şarıa ihtiyaç duyulmuştu. 

Helaları daima temiz tutması istenen 
ab-rlzt'rıin hastanın ihtiyacını giderme
sine yardımcı olmak, sürgü vennek, ve
ya lavman yani Lenkiye etmek gibi gö
revleri de var mıydı? Ab-rizi'ler sürgü 
ve benzeri malzemeyi de temizlemekle 
görevlimiydiler? Bu soruların cevabını 
ise bilemiyoruz ... 

Tabib, cerrah ve kehballerin tayin ve 
işten el çektirmelerinde olduğu gibi, di
ğer darüşşifa görevlilerinin de yeterlik 
ve LiyakaLları doğrultusunda görevleo
dirilmeleri şartı vardı. Dolayısıyla üst
lenilen görevin gerektirdiği sorumlulu
ğun yerine getirilmesi bütün görevliler 
için şarttı. Ancak, bu görevli ab-rizi da
hi olsa ve tayin ve azillerden sorumlu 
hekimbaşı ya rağmen, her görevli hakkı
nı arayabiliyordu. Ab-rizi'likle ilgili a
şağıda verilen 1575 tarihli belge keyfi 
bir azlin düzeltilebildiğini ve ihınali ol-
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mayan ab-rizi'nin görevine iade edile
bileceğini gösteriyor : 

"Suret-i emr-i şerif ôh-rizi Kara Ali 
krdved-iil ekôrim Manisa'da va ki olan 
Ha fllni ye imaret i miitevellisi 
Abdiilcebbôr z fde mecdulıu tevki-i reji
i /ıiimôyun vasrl o/ıcak malt?m ola ki 
Jı!i/ô Kara Ali nam kimesne derKôh-r 
muall!ima ge/iip Manisa'da vaki olan 
Htıtımiye Dar-üş-şifasmda yevmi iki 
akçe ile ôb-rizi olub, 'flizmetinizde ku
surımı yok iken hekimbaşr bana garaz 
ediib miitevelli marifetsiz yerim 11/ıere 
tevc:ilı olunu/ı kazasker canibinden be
rat etdiriib bana hayf olwımuşdur.' de
yu bildirmeğin 'lti.zône-i ômir-tınemde 
malıjitz olan defterlere nazar olwıdıık
da cilıet-i mezbur merkunı Ali'nin üze
rinde mukar-rer bulwımağm buyurdum 
ki Jıiikm-ii şerifim vardrkda göresiz hiz
metinde i/ıma/i olmayub yeri garazen 
alwıduğu vaki ise elinde olan heratı 
muc:ibinc:e geru bana wsarruf etdire
·'·iz, askeri canibinden olan beratı der
kfse iclı?b mülıürleyiib kapıona gönde
resiz ve yazub bildiresiz alônwı- i şerife 
ilimad krlasrz. 

Tt.rhriren fi '/ -yevmi'/-Jıôdf aşere 
şefır-i Muharrem sene 983122.4.1575" 
M 

BEVVAB: 

Kapıcı olan bevvab darüşşifa'ya gi
riş çıkışları denetler ve asayişi korurdu. 
Fatih Darüşşifası vakfiyesinden anladı

ğımıza göre, geceyi darüşşiflarda geçir
mek isteyenler oluyordu ve bu nedenle 
daha kuruluşunda "hariçten bir ferdin 
hastalarm yamna girmesi" yasaklan
mışlı. Vakfıyelerde hasta refakatçiliğiy
Je ilgili hiçbir ipucu olmadığı gibi, 
kayyumların gece g!indüz ve sürekli 

hasta bakımı refakatçıya ihliyaç olma
dığını düşündürdüğünden bu ifade ile 
muhtemelen evsiz barksız sığınınacı la

rın veya hasta ziyaretçilerinin kastedil
diğini dlişünebi l iriz. Fatih vakfiyesi ne 
göre bevvab'ın görevl eri ~öyle belirlen
mişti:· 

"Bir kimse Dtiriişşifa'mn hevviihı o
lup vaktinde ve zamanında Dariişşifa 
kapısım açıp kapayrp, drşardan bir ki
şinin lwstalarm hulımdu.~u yere girme
sine ve Dariişşifa'da geeelemesine rıza 
vermeyip, vazifesi karşrlr.{fmda giinde 
iiç akçe alacaktır." 

Edirne Darüş~ifa'sında bevvab'm ka
pıcılık ve bekçilik dışında akıl hastala
mu zaptetmekle görevli olduğu ve ku
ruluşundan itibaren buraya akıl hastala
rının yatırıld ığı anlaşılıyor. "Dariişşifa 

kaprsında giiçlii kuvvetli bir bevvôb bi
linen adet iizere kaprc:rlrk hizmetine ait 
iş ôdiibım KÖZeterek, tam bir himaye 
ile zanıaıunda gözetip zaptederek sal
d:rgan genç delilere sehat edip, her 
bakımdan onla n dikkatle kollayıp , so
rumlıtfu,~unda olan h izmeti en yaraşır 

şekilde yaptp, diiriist bir şekilde kapı
CTlık lıizmelini yerille getirecek.", karşı

lığında kendisine günde üç akçe verile
cekti. Nitekim Evli ya Çelebi de Edirne 
Darüşşifası'nın bahçesinde kokulu çi
çekler, kuş sesleri, havu ve çeşnJe sula
rının şırıltı l arı aras ında gezinen akıl 

hastalarından uzun uzun söz eder. 

Akıl hastaların ı zabtetmekle 
kayyumların sorumlu olduğu Süleyma
niye Darüşşifası'nın vakfıyesinde ise 
bevvabın görevleri yerine ah!iiki davra
ruş ölçüleri belirleniyor: 

"D inin emirlerine uyan ve irwnçlr, 
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bedeni kuvvetli, fena hareketleri olma
yan kimse Darüşşifa 'da bevvô.b olup, 
alışiimış üs!Ubda ve bilinen tarzda hiz
met edip, ihmal ve kusur etmeyecek-
tl
. .. r. 

Darüşşifalarda görevli bevvablar, 
kapıyı açıp kapama ve gelip gidenleri 
denetlemenin yanı sıra, imaret gibi di
ğer kurumlarda da olduğu gibi, actaba 
aykırı hareketlere rnani olmak ve eşya
ların gözetilip muhafazası ile de yü
kümlü olmalıydılar.65 

SONUÇ: 

Osmanlı darüşşifalarında hizmet ve
ren sağlık mensupları v·e yardımcı gö
revliler ve onlardan beklenen ahlak ku
ralları ve ilkeleri ile ilgili önemli bilgi
leri vakfİyelerinde bulmaktayız.Başba

,kanlık ve Topkapı Sarayı arşiv belgele-
rinin ve şer'iye sicillerinin yeterince in
celenmesiyle vak.fiye şartlarının uygu
lamaya nasıl yansıdığı da görülebile
cektir. Nitekim, metinde örnek olarak 
verilen bazı arşiv belgeleri, darüşşifala
ra tayinlerde genellikle gösterilen titiz
liğe dikkati çekmekte, ancak vakfiye 
şartlarına ters düşen uygulamalara, en-

. der de olsa, rastlanmaktadır. 66 

Tıp yazmalarında Vasiyet başlığı al
tında yer alan hekinı deontolojisine ait 
metin lerle karşılaştırıldığında67, bu va
siyetlerde gördüğümüz Hipok.ratca he
kim-hasta ilişkilerini vurgulayan, hasta
yı yatak başında ziyaret eden hekimden 
beklenen davranış örnekleri, yani tabib 
adabının öğeleri olan nasıl oturmalı, 

· giyinmeli, yemeli gibi bazı görgü ku
ralları yerine mesleğe ait ahlak kuralla-

48 

rının, erdemli ve usta olmanın arandı
ğını gö.rüyoruz. Günün bi·lgi seviyesi, 
ahlak anlayışı ve değer yargıları çerçe
vesinde göreve alınacakların daima us
ta, tecr übeli ve erdemli olmaları şart 
koşuluyordu. Görevlilerden beklenilen 
bilgi ve ustalık düzeyi belirlenmekte, 
niteliklerin ve görevlerin sınırları ol
dukça açık bir şekilde çizilmekte, ancak 
görevillerin bilgi ve becerilerini nere- . 
lerden elde etmeleri gerektiğine, yani 
idizete dair bilgi verilımernekte ve bir 
şart aranmamaktadır. Görevlilerin ya
zılı veya uygulamaya dayalı bir sınav 
ile atanmasından söz edilmernekle be
raber, ön görülen çeşitli ölçülerin 
(normların) atanıayı yapacak olan he
kimbaşı tarafından değerlendirilmesi 

bekleniyordu. Ayrıca, tabibierin bir im
tihandan geçmesi veya bilgi ve ustalığı
nı ortaya koyacak yazılı bir metin sun
ması gibi uygulamalar olduğunu göste
ren ipuçlarına bazı arşiv belgelerinde 
rastlaıırnaktadır. 

Vakfiyelerde aranan şartlara uyul
maması halinde muhtemel ilahi ceza
dan söz edilir. Başbakanlık arşivindeki 
tayin, terfi, görevden alma, istifa, gün
delik-maaş, masraf ve benzeri konular
daki pek çok belge ise görevini gere
ğince yerine getirmeyen hizmetWerle 
ilgili somut işlemlere ışık tutar. 

İşe alınınada adayların fizyonomile
ri4e bir ölçü olarak hiç değinilmeyip, 

doğrudan meslek! başarılarıyla ilgili ö
zelliklerine yer verilmesi, bu konuda 
sağlıklı ölçüler kullanıldığını gösteri
yor. Nitekim, konuya tıp etiği açısın
dan baktığımızda üzerinde en çok duru-
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lan hususları ehliyetli ve yeterli olmak, 
zarar vermemek ve hastatarla ilişkile
ri olumlu etkileyecek olan bazı erd_em
lere sahip olmak şeklinde özetleyebili
riz. 

DiPNOTLAR : 
Dipnotlarında söz edilen yayınlar ile 

kaynaklur listesinde yer alan yayınlanı atıfta 
bulunulmuktudır. , 

ı -Bkz. N. Sarı ::·cumhuriyet Dönemine Ka
dar Türk Tarihinde Acizlerin Korunmasına Kısa 
Bir Bakış 1". 

2- A. Akgündüz: Osmanlı Kanunnameleri ve 
Hukuki Tııhlilleri, 1. Kitap: Osmanlı Hukukuna 
Giriş ve Fatih Devri Kanunnuıneleri. s. 195; A. 
Akgündü z: 4. '-Kiıup: Kanuni Devri 
Kanunnameleri ı. ~ısırn; Merkezi ve Umumi 
Kanunnllmeler s. 214 -2 15,222,227-229. 

3 - DıırU~şifular konusundu yapılmı ş olan ça
lısmalardun bazıları bu yazının kaynaklarında yer 
ulınıs tır. DarU~şifuların kuruluş tarihleri çeş itli 
kayn'aklarda farklı gösteriliyor. Bu yazıda G. 
Can tay' ın u.g.e.' inde ki tarihler esas alındı. 

4 - Bu çalışmuda Osmanlı darüşşifalarıoın 
vaktiyelerine ait yunırlundı~ım kaynaklar şu şe
kildedir: 

Bursa DarUşşifusı: Türk Islam E.o;erleri Müze
si, No. 2203; Vakıflur Genel Müdürlüğü, E. Y. D. 
608/22, v.79- 82, sıra 95- Y.Y.D. 1862, s.9 - ll. 
Evkuf Kuyyud-u Kadime 99 sayılı vukf- ı evvel 
Rumeli ve Anadolu, 168. sayfa ve Müceddet A
nadolu, No. 79, 45 ve 205. Miltercim A. Refik 
Şallı tumfından 1940' da yupılan ve aslı Vakıflar 
Genel Müdilrlilğilnde bulunan 802 tarihli vakfıy~ 
tercümesi esuıi ulınmı~ıır. Bkz. Anadolu deflen, 
No. 608, s.79 ve No. 990, s. 167. 

Ayrıca bkz. Ayverdi: s.41'de vakfıyeden ör
nekler verilmektedir; S. Çetintuş: s.38-39, 41, 48, 
57. 

Fatih DurUşşifası : Bkz. Fatih Me~met ll. 
Vaktiyeleri. s.248-251. Arapça vaktiyenın 16. a
sırda yapılmış Türkçe tercümesi tıpkı basımı ve 
Lulin harllerine çevrilrnişi verilmektecl!~· Tür~!e 
tercümenin Anıpçu asl ı Alman Arkeo iOJı Enstıtu
sllnce bastırılmıştır. (T. Öz: Zwci Stiftung-Sur
kunden Des Sultuns Mehmed ll. Fatih. Isı. 1935). 

Edirne DurUşşifası : Bkz. M. T. Gökbilgin. 
Vuktiyeler kısmı, s. 150-172. Burada vakfiyenin 
.çeşitli nüshulurından söz edilmekte; metnin tıpkı 
baskısı ve Latin harflerine çevrilmişi verilmekte
dir. 
Haseki DurUşşifası :N. Taşkıran. s. 133-134; Vak
fiyenin durUşşifa ile ilgili böiUmünün ubkı basımı 
ve Osman Ke.~kioğlu'na ait çeviri metni verilmek-

ıedir. Ayrıca bkz. S. Ünvcr: Hu~cki Hastanesi : 
1539-1939.400. yıl doııürııil dolayı~ıyla. 

Manisa Darüşsifası: Konuınuzhı ill!ilı bölüm 
Yörükoğlu'nun Manisa Biımırhııııcsi "i"ıdlı yayı
nında s.64'de el yazısı ilc Küııın Nami'nın Türk 
Vurdu Mecmua.o;ı, cStle lzmır Mektupları ııc.lıy
la s. 1222-1227'de yayınladığı nıakıılcsıntlcn 
naklen vesika olar.ık yayınlaıımı~ ve s. 1 6·17'c.lc 
Latin harfleriyle de verilmiştır. Ayrıca bkz. N.N. 
Yörükoğlu: Mesir Tarihimız, sJ\'<.Ic "Ccmmıı-ı 
bademe-i darü~şifa:·; ayrıc;ı bkz. 1. Gökçen : s. 
131. 

Süleymaniye Darüşşifaı;ı : Bkz. K.E. KUr~
cüoğlu: s.40-41. Vakfıye tıpkı basımı ve Laıııı 
harflerine çevrilmişi ile vcrilmiştır. 

Atik V al ide Darüşşifası: Vakıflar Genel Mü
dürlüğünde Y.Y.D. 1766/136-27 ss. sıra no. 27, 
kasa no. 121, Umumi ur~iv ııo. 1426'du kayıtlı 
Arapça vakfiyeden ·Vakıllar Genel MUdU_riUğil 
mütercimlerinden Abdullah Tanrıku l u laralından 
1940'da yapılmış olan tercOmeden yunırlunılmı ş
tır. Ayrıca bkz. N. Surı: "Tcıpıaş ı Nurbuna Vııli
de Sultan Daruş§ifas ı" . s. 169- 177. 

Sultanahmet DurUşşifası : Vukı llar Genel 
Müdürlüğü No. 360, H. no. ı. 196!1/3 sayı ilc ka
yıllı ve H. 1 022/M . 1612 tarihli vakfiyenin 
I968'de Müdürlük tarafından yapıı_rı_lmış olun 
tercümesinden yurarlıınılınışıır. ligılı kısım s. 
447, satır 35'dedir. Ayrıca bkz. A.V. Çobanoğlu 
(s. 38) ve Z. Nayır'ın (s. !16) ;ıc.lı geçen yayınları. 

5- Bkz. N. Taşkır.ın: 176. Vukliyec.Je 2R gö
revli yer alıyor; N.N. Yörükoğlu: Manisa 
Bimarhanesi, s. 17-1 8; 20 yataklı c.Jarü~şıfııc.la 17 
!!örevli hizmet veriyor. 
~ 6 - Bkz. A. H. Bayaı : Anadolu Selçuklu 
Ha'itahane Vakfıyelerinin Tck Örneği Olar..ık ~i
vas Darüşşifa.o;ı Vakfiyc.o;i, s.l4'dc konunıuı.Ja ıl
"ili bölüm şu şekildcdır: ·Fr:rrıllı h. Ahdullulı 
~ukıflurm hepsini kullunmuJ..ra. ii:elli/..h• adı ge
çen yerde lifuran Jıa:ık. ıi.111iıı, /ecriilıeli lıt•kim
lerin, kıymetli kelılıullerill meılıumeıli ve• şejl.ut
li ı;erralılurm maaşfarını wyi11 ı•t• wkdırde. 
ilôçfarı ve tedavide k11/luıufa11 111 k~k~erl11i. teda
rik ve tertipte . mii.wulıdem ı•t• miifciZimlc:rıll dil
rum/an, kadrolun ve derect•lc:ri ii:ai11dc• ta.wr-
rujiı serhe.rr o/acakrır." .. . . 

7- Mesel!l, N. Tuşkının ilc S.Uııvcr' ın yuy ııı: 
ladıkları Haseki DarUş§ifusı'mı ait vnkliyc rnetnı 
benzer anlamda, fakul ayn il'udclc,rle yuzılnııştır: 
Bkz. N. Ta~ kıran : s .. ! 33-134; S. Un ver: Hıı:~c kı 
Hastanesi: s.4-6. S. Unver y;ırurluııdı!jı vuklıyc
nin Bayezid Umumi Kütüphane nıütlü_rü ~rof. 
Necati tarafından Türkçe'ye ıcrcilnıc cdılmış ol
duğunu bildiriyor. 

8 - Burada "mütetubbib" kelimesi ımhıe he
kim anlamında olmayıp, "hekimlik ı.anuıını icra 
eden" kisi anlamında kullanılmıştır. MUtctabbi
bi, Ahtefi , ''hekim! ik mesleğini icru eden" kişi; 
PJ. B-Belot, "Qui eıtercc la medecinc" (hekim-
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lik icra eden k i şi); ibn Mansur, Lisan al -Arah ei
Muh it'te, "kendini ııbba adayan, kendini tı b ilmi
ne veren" ki~ i olarak tanım lar. J.D. Kıeffer et T.X. 
Bıanch ı , Dıcuonııaire Turc-Françaıs'de "Qui etu
dıe ou a etudic la medecine". (t ıp tahsil eden kişi); 
Redhouse, "çırak, tıp öğrencisi"; Mütercinı Asım , 
"üsıad olmay ıp, henüz tıp tahsi line çalışan kişi" o
larak tan ımlar . Ancak, darussifalara atanacak o
lan tabibierin hekimlik nıesle~ini uygulayan kişi
ler olması bekleniyordu. Kıdenı s ırasına göre usta 
• çırak i li şkisi içinde üçüncü ve ikinci tabibierin 
öğrenmeye devanı etmeleri de doğal olarak söz 
konusuydu. Ş. Sabuncuoğlu, Ahi Ahmed b. Ke
maleddin ve Musa b. Hamon nıü tetabbib sıfatını 
taş ıyan ünlü Osmanl ı hekiınlerindcndir. 

9- Bu ifadeler sırayla FatiJı , Haseki, Manisa, 
Süleymaniye, Atik Valitic v.akfiyclerindcn alııı
ınıştır. 

1 O - Bu ifadeler sırayl a Haseki, Manisa, Sü
leymaniye, Atik V al ide, Sul tuııahnıeı' vakfiycle-
rinden nakledilmi~ıir. · 

1 1 - Bu cümleler sırayla Fatih, Haseki, Süley
maniye, Manisa, Atik Valiele ve Sultanahmet vak
tiyelerinden nukledi lmi~ tir. 

12 - N. Baylav: s. 132; B. Şchsuvaroğ l u: 
Eczacıl ık Tarihi Dersleri, s. 245. 

13 - Bkz. Redhouse ; 'akkfır'ın çağulu olan 
"akiikir" sözcüğü ilc ııbbl bitkiler, droglar ve ilaç
lar kastediliyor. 

14- Bu cüınlcl er sırayla, Hascki, Muniıw, A
tik Valide Darüşşifa ları vakfi.yclerindcn nakledil

.. mistir. 
, 15- Bu it'adeler sırayla Edirne, Haseki ve A

tik Valide Darüşşifahırı vakfiyelcriııdendir. 
16 - Bu ifadeler sıray la Haseki ve Atik Valide 

vaktiyelerine ait. 
17 - Bu sözler sırayla, Fati.h, Haseki, Manisa, 

Atik Valide vakfiyclerinden alınmıştır. 
18 - Bu sözler sırayla Haseki, Süleymaniye, 

Manisa ve Atik Valitic vakfiyelerindendir. 
19 ·Bkz. N. Sarı~ Cumhuriyet Dönemine Ka

dar Türk Tarihinde Acizlerin Korunmasına Kısa 
,8 ir Bakış 1. 

20 - Bu ifadeler sırayla Haseki, Manisa ve A
tik v.alide vakfiyelerindendir. 

21 - Bu ifadeler sırayhı Haseki, Manisa, ALik 
Valideve Sultanahmet vakfıyelerinden a l ınmıştır. 

22 - Bkz. N. Akdeniz (Sarı) : Osmanl ılarda 
Hekim ve Hekimlik Ahliikı: s 109- 1 10. 

23 - Bkz. A. H. Bayat: .Şer'iyye Sicilieri ve 
Tıp Tarihim iz. 

24- Bu tanımlar sıray la, Haseki, Süleymani
ye, Manisa, Sultanahmet vakfiyelerindcn alınmış
tır. 

25 - Bkz. G.A. Russel: s. 25 1-252, 259, 266 . 
267. 

26- Bkz. Ş. Eyice. 
27-Bkz.N. Yıldırım'ınToplumsal ve Ekonomik 

Tarih Vakfı tarafından yayınlanmak üzere olan is
tanbul Darülaceze Müessesesi Tarihi. 
50 

2ll · Lyons S. A.: s.39 1, 462. 
29 -Murabbalar icin bkz. Salih b. Nasrullah: 

"Mura/J/Ja/1/11 baZISI 'çiçckdell ve haZISI meyırc•
de!/1 ve lw:1sı l.:iik/erdc·n olur. Amdi budur ki. 
murad o/ıman çiçek lwı•anda muhkc•m dii.~iiliip 
şeker ile bir lwşca yo.~urafar. /ıade mutedif ateş 
ile rıtluheli mahı• olunca ralıli oluna ki rwulıc•f 
seln•hi ilc• 1fz jcısid n/maya. Bade ateşden indi· 
riip lııfz ide/er." (s.21 ). 

30- Bkz. !<.E. Kürkç~ioğlu : s. l33. 
31 - Bkz. 1. Atc~. 
32 - N. Ta~kıran'ın "Hascki'ıı i ıı Kitabıııda" 

tayin ve görevden alımı ilc ilgil i dikkat <;ekici 
belgeler veriliyor. Bu belgelerde "liyakat" ve 
"zarar vermeme-ihmal" konularının i~lendiğ i ni 
görüyoruz. Bkz. s. 163 - 1 X2. Ayrıca bkz. N. N. 
Yörükoğlu: Manisa Bimaılhancsi. s. 51 • 64 ara· 
sındaki vesika l arıJan bazıblrı. · 

33 - -Bkz. A. Akgündüz: Osmanl ı 
Kanunnanıe lcri. :ı . Kitap: Yavuz Sultan Selim 
Devri Kanuıınfımc lcri. s. 115. matlde 195: "Ta
lıihla dahi gidene.; bimiirhiine whi!Jierine giis· 
tereiC!r, imtiluin e!dder, kabul etmedikleri kimse
/ai men' edc-lc-r. Ccrra/ılar dahi gii:::lenc•; 
.wm'allarmda kiimil o/alar". Bu !iart sonraki dö
nemlerde geçerli miydi bilemiyoruz. A. Akgün
düz'ün 2 kitabında ll. Bayczıd Devri 
Kanunnamelerinde (ııı ad. 66, s. 296): "Ve! dahi 
hekimlere! ıre auiirlara 1'<' cC!fdihlara. muhiC:si
hin hiikmi l'ardtl" ı:iinC! ı''' "ii:.elsc• l!ae/.:lit!ir" i
fadesi ile yetinili·,;, ki.ınin i~ıtilıaıı edeceği açık
lanmıyor. 

ll. Selim dönemine ait 1573 tarihli bir lı ii
kümde ise tabib ccrrah ve kehhallcrin reis-ül e
t ıbba tarafı ndan imtihan edilip, ehliyetli bulu
nanlara ca lısına ruhsal ı veri lmesi bildiri liyor. 
Bkz. A. Refik : s. 62-63. 

34- Nasıl ki bir ıııctlrescde münlıal yere bir
kaç müderris talip olunca, hem imtihan ed.i lir, 
hem de bir risalc yaztlırıl ı yor idiyse (Bkz. I.H. 
Uzuncars ı lı: s.63.) darüşsifa lardaki bos kadrola
ra basvu;·anlar arasında da bu sekilde 'cıcınc ve 
tayin 'yapılıyor olmalıydı. Nitck'i nı bu makalenin 
"tabib" başlığının sonunda verdiğim belgede bir 
"imtihan" dan süz edilmektedir. Bir kitap veya 
risale kaleme iilnııs o l ınaıım da dil rüssifay:ı tabib 
olarak kabul c<.li l ıiıe ıı in bir ölçüsü olduğu aynı 
arzdan hissc<.lilmektedir. 

"Bilfı berat" ve "bilfı temessük" ic,:in bkz. 
N.N. Yörükoğ l u: M<ınis<ı Bimarhaııcsi s.62'de 
1089 yıl ı Manisa Mahkeme-i ~cr'iyye sicilieri 
(Gediz: Say ı 62, s.4). 

35 - Bkz. N. Silrı : Osımınlılarda Tıphiincniıı 
Kuruluşuna Kadar :rıp Eği ti mi. s. 160; N. Sarı : 
Osmanlı larda Hekim ve Hekimlik Ahlfikı. s. 38, 
63-64. 

36 - Bkz. N. Akdeniz (Sarı) : Osıııaıılı larda 
Hekim ve Hekimlik AlıHikı. s. 1 31. 
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37 - Bkz. S. Ünver: Evrak Hazinesinde Türk 
Tıp Tarihine Ait Vesikalar; N. Taşkıran: s. 178 
. 182 arıısında çok aydınlatıcı tayin örnekleri ve
rilmiştir. 

38- Bkz. N. Ta.~kıran : s. 66. 
39- Bkz. N. Sarı : Osmanlılarda Tıphanenin 

Kurulusuna Kudar Tıp Eğitimi. s. 154- 157. 
40 ~ Topkapı Sarııy ı Arşivi. E. 121 04. (T. 16 

yy.) o 

41 - Bkz. N. Sarı : Osmanlılarda Hekim ve 
Deontolojisi. s. 36- 38, 64- 66. 

42 - Topkapı Sarayı Arşivi, E. 12104'de ka
yıtlı belgede "çıkrıkçı" veya "çıkırıkçı" olıır.ık o
.kunan kelimenin "çıkıkçı" alınası muhtemeldir. 

43- Bkz. N. Ersoy. 
44- Bkz. S. Ünver: Fatih Zamanı Cerrahiarı 

Hukkında. 
45 - Topkupı Sanıyı Arşivi, no. 5637. Belge 

a~ağıdaki şekilde devam etmektedir: 
"Mu'riı::.-1 diii-yi devler-i ul(vyeleridir ki: 
Bafm'.ı·-seiideri'~"'f._eriji! a.~u.ı·1 hazretlerinin 

11euirer-i uliyyelerinde olun eı•kufdun derkenar-ı 
1u1nk oldı.~ı iizre merhuml! ,,,, ma.iif(/mn-leha 
Ha.l'eki Sufwn ruher-serilhO lıazn·rlı:rinin dOru'ş
şiflı:.·mdu yewni affi akçe wızife ile ı:erruhlık c:i
hcriuı: muru.wırnf ofan e.ı·-Seyyid Muhammed 
Emin h. es-Sq yid Ilmihim halife• /ı:l'f olup ci
liN-i mı:zkıir malıfıif ofnw,!Ifa, nwliffiliinclen .wl
hi o,!IIu es-Sı:yyid Mulwmmecl Emin',, rc•l'dh o
flllldll,~/1 derkenartlun mii.wdıc1n olup .l'ilflib-i 
ar:-1 luil es-Seı•\'id lbriihim dertin-I ur!-1 hôlde 
IIIC':Zkilr kannddş1 me:lnir Muhamnu•d Emin ile 
terufu'lunndu ı:i/u:r - i mc::k1ir hahumtz 
llwlılt11iinden ·haw:ch-i iştirilk tı:vcilı olunmuk 
ikrizii L'der iken me:dnir c•.ı·-Seı•ııid Mulwmmcd 
Emin keucliiı•e mii.l'takillen rcı.•dlı erdirmekle 
suül olunı;p işririıkeu revd/ı olunmuk 
murOdmuhr dC'yii lıu'de'd-du'rci mezhflr es-Sey
yit( M ulwmmed Emin du/ii miisrukillen te ndiiye 
ll!l't'ilı itdirdiğini ve IIIL'rkiim es-Sı:yyfd 1/ıriihfm. 
li-cht:l't')'ll kurmduşı oldı,iillll ikrcir l'e i'rirüf ir
mekh· llllic:elıiyle diler-i me::.kl7rı: msji huhu.\'1 
mufllfiliillden l'e kurmduş1 mezlu1r es-Seyyid 
Muhpmmed ref'inden kanndiiŞI met /Jiir e.I'-Scy
yid llıruhim'e iider-i reırdh ve• yediıll! herôt-ı şe
rif-i 0/işiımm istid'ci.Vl inOyer eylc•di,~i lmzL1r-1 
6/ilerill(: i'liim olund1ı. Emir lwzrN-i men lelıu'/
emrindir. 

fi sellı -i Şa'Mni'l Muazzam 

li .ı·ene erlıau ve seli'fnmi'c•rc• 

ve c•/f29 Şu/Jun/1741 16.4.1760 
Deı•lerlii, iuôvc•rlii merhumer/ii Sulramm huz-

1'('1/ai sa.~ olsun:" 
"Der nı:zuret-i lıuzrct-i u.~a- huh-üs-.ı·uader

iş-şaife 
B er mnc:elı defter-i hazine 
Vakj~1 diir-üş-şifii-i merlmme ı•c• !1Utg{ur-iin

lelıt7 Haseki Sulwn ta/Jet serahil der-Jsrunlml 

Suret hcdiyiş-i e.r .reyyid Mc•hmed Emin ve/ed· 
eş-i kehir bii i'Jun11 nuireı•el/i-i 1•u/..f l't' IJÜ urz- ı 
Melımed A.~u lw:rer-i A.~a-i 1}(//J-iis-suader-iş - şe
rife 1!11- IlaZir ,;,. ruu.ı·- 1 lmmiıyu11 F-= Ra 1171 

Es Seyyid Mehmed bin Seyyid Ihrahim c:erralı-1 
t!P\'t!/ 

yevm m.rf 
Zikr olullull c:errulılik dlıeri es-s(')'ı•id Mduned 

hin seyyid İhruhim ·malıliiliinden nu~ir-1 miişariiu 
i/ey/ı arz1 ve vukr1 mezlmr miirevelli.~i ilc1m1 1•e 
tarihi mezhurdtJ ha-rnus-1 hiimu)'llll es-.ı·eı•ı•id 
Melımed Emin ı ıC'fc•<l c•ş kehin· re.ı•cih o/uudi1,if1 
defrerde mesrur Fenl/(in de1•lerlii .wuder/ii 
Sultummlwzrer/erinindir. fi 5 şahall sc· uc· 1174 

Huremeyn-iiş-şaifc•yn miiferrişi cfc•ucli i'/Um 
eyle.riiu deyii lmynıldu". 

46- Vııkliyede "aliit-ı meyl" olıımk ifade edilen 
mil aletleri, mikdah. ıııihaıı, ve iklid adı verilen 
cernıhl ı k alcıleri olup,'gerek katurakı ameliyatı gi
bi göze cerrahi mUı.Jah;ılcleı·<.le, gerek~e diğer cer
rahi dallarda kullanıldık l arı Zehnıvi ve Sabuncu
oğlu'nun kitap l arından ;ıııla~ılıyor. Bkz. S. Spınk : 
s.252 - 256. 1. Uzel: ~.239 - 240. 

Kehhallcr bunun y:ını sıra göze ilaç (özellikle 
rustık wşı-anıimon) sürmede kulliıııılan mili ve yi
ne mil şeklinde olan göz uanılasını kullanmayı bil-
meleri gerekiyordu. . 

47 - ''Zeriir" terkipleri çok çeşitlidir. Klasik ls
lanı ııbbıl)daki ilaç yupımının aktanldığı Salih b. 
Nasrullah'ın .a.g.c. inde zcrür'un toz halinde kulla
nınıının yanı sıra, ba~ka ına<.ldclcrle karıştırılarak, 
sürnıe ·veya merhem şeklinde hazırlandığını görU
yoruz: 

."Bir kuç deı•uyı im:c• salik idii!J, luo ikri:u iden 
yil·lerı: ekn"·.~e derler. Zı•n1r yilrl'll'ri kururup, o
nuh/ir ve fllZL' er hiriirir; kung1 IIZIII'llun olursa ol
sun kum wrur; yul1111 /m ftiZ/an ,l'llllllll'fu akıyfu ku
nşrmp koyu/ur, içllwklc•. gc·rck.ı·c· siirmekle o/su u; 
vı: merhem/ere du/li konur ... " (s. 106) 

48- Belgenin ı.lcvanıı şu şekildedir : 
Biıki emr-11 famüu mii/u·-i udiıler-iim•iimnd1r. 
elubdii'd - dui 
Musrufu Fqzi 
Ser Eflhhii-i HO.ı·su 
Pi26 8 sene (/0)1}0 11679 
N. TtışkırJn .a.g.c. de (s. 66) bu belgenin Baş

bakanlık Arşivi, Cevdet Sıh lıiye tasnifi, No.29'da 
~ulun<.luğuııu bi ldiriyor; ancak ~öz konu~u belge 
lbnülcnıin Sılılıiye no. 2~'da kay ıtlı . 

49 - "Maıbulı" iı,:iıı bk:t. Salih b. Nasrullalı : 
"Murlmh istimcı/de sumh met'riisııw ı:lirihdir. La
.kin 11/Cif/m/IIU/ klll'l;cfi rok ZUT//ll/1 haki ku/1/ICI)'IIf) 
he/ki bir hufwdun u: :un w nda fas id olur." (s. IR) 
"Maıbiihal" örnekleri iı;in bh. N. Baylav: s.147-
148. . 

50- Bkz. N. Sarı: "Osmanlı larda Yeme Atletle
rinin Klasik Devir Tıp Anluyışı ile ilişkisi" ; N. 
Sa~ı: "Türk.}ıp Ttırihin<.lc Yemek ile Tıp Ar.ısında
ki Ilişkiye Ornckler" . 
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51 -Islam ubbının bir devamı olarak kabul ede
bileceğimiz Osmanlı ııbbında da ilaçlar etkilerine 
göre dört dereceye ayrılıyordu. Yiyecek ve içecek
ler ile maıbüh, murabba, şerbet, macun vs. şeklin
de hazırlanmış, sürekli veya yüksek miktarlarda a
lınmadıkça organizma pzerinde etkisi hissedilme
yen ilaçların birinci dereı.:eyi teşkil eıtiği kabul edi
lirdi. Mcsir macunu bugüne kadargelen bir örnek
tir. Bunun en güzel açıklamasını lbn Sina'nın Ka
nun'unda buluyoruz. Bkz. O.C. Gruner : s.216 -
217. 

52 - Topkapı Sarayı mutfaklarının sonunda bu
lunan Helvahane'de macun, şurup vs.' nin hazırlan
d ığınu dair pek çok ar~iv belg~si va~dır. Bkz. R. 
Dranıur: "Helvahane'de Macun !mali Için Kullanı
han Eczanın Temini: s.48 - 51. Tabibin reçetesini 
gerektirmeyen şerbel, murubba vs. lUrUndeki ter
kipler ile bazı basit drogların sar.ıydaki iç kilerde 
muhafaza ediliyor olması da zararsız ve eski ubba 
göre etkisi ancak birinci derecede ve yiyecek - içe
cek türUndeki ilaçların muıfakta yapılıyor olmasın ı 
doğrulur nitelikLe bilgilerdir. Bkz. G.K. Nccipoğlu: 
s.392. 

53 - Yakın zamana kadar eczancierde edviye
kOb'un görevini yapan eczucı çıraklurına "huvancı" 
denildiğini biliyoruz. Bkz. N.Buylav: s.l34. 

54 - Cevari~ için bkz. Salih B.Nusrull:ıh: u.g.e. 
"811111111 lıi/kmii stifiiflurw lıiiknıii gihidir. (siifilj 
mıwleı:ut-ı yiihiseden olup dalıilen ve lıuricen isri
nıulolunur.) Turiki budur ki eı:zuı:u1111 her bir c:ii
ziiıw 8 c:iiz use/ yu/md şeker veyu!ıııd miinu.ı·ih şer-

- hetlı:rdı:n hiri iwfı: olumıp şişedı: yulıııd sır/ı kup
tu lıifz olımmuktudır." (s.21 ). B.Şehsuv:ıroğlu Ec
zucılık Tarihi Dersleri: s. 300'de "cevari~fiı" müshil 
ve kab ız ilaçlar olarak tanımlanıyor. 

55- Bkz. N.N. YörUkoğlu: Manisa Bima·rhane
si: s. 54. 1 O 14/1605 yılı Manisa mahkeme-i şer'iy
ye sicilleri. 

56 - Nazır-ı vakf: Bir vakfın idaresi kendisine 
verilmiş olan mütevelliye vakfa ait işlerde nezareı 
etmek ve bu işlerde görüş bildirilmek üzere tayin 
olan kişi. 

57 - Kainı-makam-ı ınütevelli: Mütevelli ma
kamına kfiim olmak, yani yerini tutmak ve ona ait 
vazifeleri yerine getirmek üzere yargıç tarafından 
tayin olun kişi. 

58 - Bkz. Evliya Çelebi Seyehaınamesi: s. 22-
23. 

59 - S. H. Nasr: s.l55. 
60 - Bkz. N. Ta~kıran: s.209 - 212. 216'ıncı 

sayfada Zaptiye Nezareti Ba~hekimliği'nden gön
derilen 1873 tarihli bir arzda (BaşvekfileL Arşivi, 
Irade Defter •. No. 1925), "Zuptiye Nı:zureti'm:e hi
/indiği .t~ihi, l.l'wnhu/ ve c:ivarmda kudm lıustulura 
mu/ısus bir lıustune olmadığı için, Nisu Tevji/.:fıa
nesi'ndı:ki iki duire, dufıu önı:e onurılmış Pt: bir tu
ruji kudmluru mulı.l'tt.\' 30 yutak/ı bir lıu.wune lıuli
lle getirilmiştir." ifadesi Osmanlı durUşşifaianna 
kadın hastaların yatırılmamış olma ihtimalini kuv
veılendirir niteliktedir. 

52 

61 - Bkz. N. Sarı : Cumhuriyet Dönemine 
Kadar Türk Tarihinde Acizlerin Korunmasına 
Kısa Bir Bakış ll. 

62 - Kfise-keş'in imarelieki görevleri için 
bkz.. Sultan ll. Beyazıd vakfı Y.Y .D. 2148, 
Defter No.2113, s.l95, sıra s.33 de kayıtlı, 
911/1505 tarihli Arapça vakJ'iyenin Türkçe 
tercümesi; s.27'de Istanbul'daki imaretin 
görevlileri anlatılıyor. Ayrıca bkz. K.E. Kürk-
çüoğlu : s.38. . 

63 - Ferraş'ın görevi hizmet euiğ.i kuruma ve 
şartlarına göre dcğışcbiliyon.Ju. Sultan ll. 
Beyazıd vakfım.laı.ı yukarıda adı geçen 2113 
sayılı deftere göre Istanbul'daki imarelle görevli 
dörı fernış, "mi.l·a.firlai odalurilla yerlı:ştirir, 
yemı:k getirir. odulurı siipiiriir ft•mizlı:r. 
mıımlun yukur, odaltlrın kt1Jnlurıııı açur, 
i~·uhuıdu kupurlur." (.1'. 1l) · 

64 - Bkz. N. N. Yörükoğlu: Manisa 
Bimarhanesi. s. 53 (vesika 6), 983/1575 yılı 
Manisa mahkeme-i şer'iyye sicilleri. 

65 - K.E. Kü.rkçiloğlu: s. 40. Ayrıca bkz. 
Amasya'da ll. Bayezitl vakfı na ait 90 l/1496 
tarihli Arapça vakfiyenin tercümesi. Y.Y.D. 
2148,2113 sayılı defter, s. 179, s![.ı 32. Amasya' 
daki imarelde görevli bcvvab, "Aduhu nwguyir 
lıurekctu: hulıılla/1 olur.wı a11a mu11i olur, 
lla.l'ilıut eder. lıatta r,•kdir eder. C!,~er 
vuzgı:çmC!Z.I't: te'dih için onu kudıyu giitı1riir ... " 

66 - Başbakanlık Arşivi, Cevdet Evkaf no. 
11323'de kayıtlı, 1217 C.7 ve 1217 B. 10 (5 
Ekim ve 6 Kasını 1802) tarihli evrakdaAhmed 
Halife'nin Haseki Darüşşirasında tıp ile ilgili ve 
ilgisiz çeşitli görevler karşılığında günde 31.5 
akçe aldığı bildiriliyor. · 

67 - N. (Sarı) Akdeniz: Osınanlılurd;ı Hekim 
ve Deontolojisi. 
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