
OSMANLI TARİHÇİLİĞİNE YÖN VEREN KONUŞMALAR

—
Editör ler :

ARİF BİLGİN -  M. BEDİZEL AYDIN

KRONİK KİTAP: 205 
Osmanlı Tarihi Dizisi: 42

YAYIN YÖNETMENİ 
Adem Koçal

KAPAK TASARIMI 
Kutan Ural

MİZANPAJ 
Kronik Kitap

KAPAK FOTOĞRAFI
Sultan III. Selim’in Boğazları 
İngilizlere karşı koruyan 
Fransız General Sebastiani’yi ziyareti, 
Jules Rigo, 1810–1892.

1. Baskı, Nisan 2021, İstanbul

ISBN
978-625-7631-11-2

KRONİK KİTAP
Şakayıklı Sk. Nº8, Levent
İstanbul - 34330 - Türkiye
Telefon: (0212) 243 13 23
Faks: (0212) 243 13 28
kronik@kronikkitap.com 

Kültür Bakanlığı Yayıncılık
Sertifika No: 49639

www.kronikkitap.com
                 kronikkitap

BASKI VE CİLT
Optimum Basım
Tevfikbey Mah. Dr. Ali Demir Cad. No: 51/1
34295 K. Çekmece / İstanbul
Telefon: (0212) 463 71 25
Matbaa Sertifika No: 41707

YAYIN HAKLARI
Bu kitabın Türkiye’deki tüm yayın hakları Kronik 
Yayıncılık A.Ş.’ye aittir. Tanıtım amacıyla yapılacak 
kısa alıntılar dışında, hiçbir şekilde kopya edilemez, 
çoğaltılamaz, yayımlanamaz.





7

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ: 
TÜRKİYE’DE OSMANLI TARİHÇİLİĞİNİN SON YİRMİ YILI
Arif Bilgin – M. Bedizel Aydın 9

OSMANLILARDA TARİH YAZIMI: 
TÜRLERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE BUNLARDAN 
FAYDALANMA YOLLARI
Abdülkadir Özcan 51

MODERN OSMANLI TARİH YAZICILIĞININ 
DEVASA SORUNSALI: OSMANLI İMPARATORLUĞU VE İSLAM
Ahmet Yaşar Ocak 71

OSMANLI İKTİSAT TARİHİ ÇALIŞMALARININ DÜNÜ, 
BUGÜNÜ, YARINI
Ahmet Tabakoğlu 83

OSMANLI DENİZCİLİĞİ: DÜNÜ, BUGÜNÜ
İdris Bostan 91

OSMANLI ASKERÎ TARİHİ
Gábor Ágoston 123

KLASİK DÖNEM OSMANLI ASKERÎ TARİHİ ÜZERİNE 
YENİ BAKIŞLAR
Feridun Emecen 139

HAREMİ VE HANEDANI YAZMAK: 
TESPİTLER, PROBLEMLER, TEKLİFLER
Ali Akyıldız 151



8

OSMANLI TIP TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA SORUNLAR
Nil Sarı 167

OSMANLI ARAŞTIRMALARINDA OSMANLI 
HUKUKUNUN VE ŞER’İYYE SİCİLLERİNİN ÖNEMI
Mehmet Akif Aydın 225

DEFTER KAYITLARINDAN ARAZİDEKİ İŞARETLERE: 
CLEUNE’DE (GÖRİCE, LİVNO, BOSNA HERSEK) 
16. YÜZYILDAN KALMA OSMANLI HUDUTNAMELERİ 
ÜZERİNE İŞBİRLİKÇİ ARAŞTIRMA
Michael Ursinus 239

ON DOKUZUNCU YÜZYILIN SONU VE 
YİRMİNCİ YÜZYILIN BAŞLARINDA ORTA DOĞU’DA 
BATI SÖMÜRGECİLİĞİNİN ETKİSİ VE 
OSMANLI İMPARATORLUĞU 
Berch Berberoglu 259

DİZİN 269

İÇİNDEKİLER



167

OSMANLI TIP TARİHİ 
ARAŞTIRMALARINDA SORUNLAR

Nil Sarı1*

Giriş

Tıp tarihi, sosyal ve fen bilimlerinin kesiştiği en kapsamlı araş-
tırma alanlarındandır. Yalnızca hastalıkların ve tedavi yöntem-
lerinin tarihi ile değil, sağlığı etkileyen her konu tıp tarihinin 
çalışma alanı içindedir. Fizik, kimya, biyoloji, antropoloji, 
coğrafya, beslenme, mimari, teknoloji, müesseseler, davranış 
bilimleri, sosyoloji, felsefe, edebiyat, ilahiyat, sanat tarihi gibi 
çeşitli dallar tıbbın geçmişine ve gelişimine ışık tutar. Dolayı-
sıyla tıp tarihi “sağlık” ile ilgili canlı-cansız, maddi-manevi çok 
çeşitli konuları içinde barındırır. Bazı ülkelerde, tıp tarihi dalı 
“tıpta insan bilimleri (humanities)” bölümü içinde yer alır. Her 
alandan araştırıcı tıp tarihinin bir yönünü ele alıp araştırabilir, 
ancak gerçekten bir uzman olabilmek için ele alınan konuyu 
ve dönemini araştırmaya ve değerlendirmeye hazırlıklı olun-
malıdır. Tıp tarihinin bir uzmanlık dalı olduğunu ve temel bir 
eğitim gerektirdiğini unutmamalıyız. Yüksek öğrenim sırasında 
tıp tarihi çalışmalarına yol gösterecek bir temel eğitim veril-
memektedir. Tıp tarihini doğru araştırabilmek ve yazabilmek 
için araştırmacının yeterince tıp ve tıp tarihi bilgisi olmalıdır. 
Ayrıca, somut bilgilerin soyutlanmasına yardımcı bir sosyal bil-
giler birikimine de ihtiyaç vardır. Sadece tıp, tarih, edebiyat ya 
da bir başka daldan mezun olmak bir araştırıcıyı sağlık tarihi 
* Prof. Dr., Biruni Üniversitesi, Tıp Fakültesi (hnilsari@gmail.com)
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çalışmaya yetkili ya da yetkisiz kılmaz. Önemli olan, tıp tarihi 
donanımına yeterince sahip olabilmektir. 

Modern Öncesi Dönemde Osmanlı Tıp Tarihi

Klasik dönemin Türkçe yazılı tıp metinleri modern öncesi Os-
manlı tıbbının en değerli kaynaklarıdır. Bu bağlamda, ülkemizde 
tarih ve dil bilimcilerin Osmanlı tıp tarihine giderek daha fazla 
ilgi duymaları sevindiricidir. Tıp metinlerinin özellikle tez olarak 
çalışılması alanımıza önemli bir katkıdır. Fakat tıbbi metinlerin 
dil özellikleri dışında tıp tarihi açısından değerlendirilmesi ve yo-
rumlanması tıp tarihi bilgisini gerektirir. İki örnek ile konuya 
açıklık getirmek isterim. 

Tıp metinlerinde karşılaştığımız ve yazarın “mücerrebdür” ya 
da “müellif-i kitab eydür” ifadeleri yanıltabilir. Mücerreb, “tecrübe 
edilmiş ve yararı görülmüş”; eydür “der ki” anlamına gelir ama 
söz konusu tecrübenin ya da sözün yazarın kendisine ait olması-
nı gerektirmez. Mesela, ünlü cerrah Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun 
Cerrahiyetü’l-haniye isimli kitabı Zehravi’nin Tasrif isimli Arapça 
tıp kitabının cerrahi kısmının Türkçe’ye tercümesidir. Cerrahi-
yetü’l-haniye’de yer yer “müellif-i kitab Şerefeddin eydür” ifadesi 
kullanılır. Ancak, metinde “benim tecrübem” diye nakledilen tıbbi 
tecrübelerin bir kısmı Zehravi’ye aittir ve eğer onun Tasrif isimli 
eserinin cerrahi bölümünü bilmiyorsanız Sabuncuoğlu’nun bü-
tün kitabın müellifi olduğunu sanabilir ve Cerrahiyetü’l-haniye’de 
anlatılan tecrübelerin hepsini Sabuncuoğlu’na atfetme hatasına 
düşebilirsiniz.1 

Şahit olduğum bir yanılmayı da örnek olarak vermek isterim. 
Yıllar önce bir araştırmacı, Akşemseddin’in (1389-1459) yazarı ol-
duğunu ileri sürdüğü bir el yazmasını çalıştığını, bunu yayınlamayı 

1 Şerefeddin Sabuncuoğlu, Cerrahiyyetü’l-Haniyye I, haz. İlter Uzel (Ankara: Türk 
Tarih Kurumu, 1992). Örnek olarak, 329, 330, 379. sayfalarda Şerefeddin’in 
kendisine atfettiği vakalar Tasrif’te aynen varken, 142, 147, 306, 338, 368, 375, 
418’dekiler özgündür. bk. M. S. Spink - G. L. Lewis, Albucasis on Surgery and 
Instruments (London: The Wellcome Institute of the History of Medicine, 1973).
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düşündüğünü ve benim de fikrimi almak istediğini söyledi. Araş-
tırmacının yanında fotokopisini getirdiği ve Akşemseddin’e atfe-
dilen tıp risalesinde Paracelsus’tan nakiller yer almaktaydı. Os-
manlıca metinlerde yabancı dillerden aktarılan şahıs ve yer isim-
lerinin doğru okunabilmesindeki ve kim olduğunun tespitindeki 
güçlüğü dikkate aldığımızda aşina olunmayan böyle yabancı bir 
isim tereddüde neden olacaktır.2 Paracelsus 1493-1541 tarihleri 
arasında yaşamış olduğundandır ki Paracelsus’tan söz eden bir 
kitabın Akşemseddin’e ait olamayacağı açıktır.3 

Judith I. Haug de 2018 tarihli makalesinde, Ali Ufki’nin 
Türkçe kaleme aldığı bir defterinde Akşemseddin’e atfedilen Ri-
sale-i Tıbb’ın ona ait olamayacağını tıp tarihi bilgisine dayanarak 
açıklıyor. Çünkü Akşemseddin’e atfedilen Risale-i Tıbb’dan alı-
nan bölümde “frenk zahmeti” için ilaç terkipleri vardır. Frengi 
hastalığı Avrupa’ya, oradan da Osmanlı coğrafyasına Amerika’nın 
keşfinden, yani 1492 tarihinden sonra gelmiştir. Fatih’in hocası 
Akşemseddin frengi ve tedavisi hakkında bilgi sahibi olamazdı. 

2 Paracelsus Osmanlıca metinlerde, Barakelsus, Baraklisus, Baracelsus gibi farklı 
şekillerde okunur. Nil Sarı - Bedizel Zülfikar, “The Paracelsusian Influence on 
Ottoman Medicine in the Seventeenth and Eighteenth Centuries”, Transfer 
of Modern Science and Technology to the Muslim World. Proceedings of the 
International Symposium on Modern Sciences and the Muslim World. Science and 
Technology Transfer from the West to the Muslim World from the Renaissance to the 
Beginning of the XX th Century (Istanbul 2– 4 September 1987), ed. E. İhsanoğlu, 
(İstanbul: IRCICA Yayınları, 1992), 157-179.

3 Akşemseddin’in olduğu ileri sürülen tek tıp kitabı Maddetü’l-Hayat [Risâletün fi’t 
Tıb] isimli eserin bilinen en eski tarihli nüshası 1096/1684-1685 yılında istinsah 
edilmiştir. bk. Orhan F. Köprülü - Mustafa Uzun, “Akşemseddin”, Türkiye Diyanet 
Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 2/299-302; Mustafa 
Uzun, “Akşemseddin’in Hayatı, Eserleri Hakkında Bazı Meseleler”, Akşemseddin 
Sempozyumu Bildirileri (Ankara: Akşemseddin Hazretleri Vakfı Yayınları, t.y.), 
14; İsmail Yakıt, “Akşemseddin’in Eserlerinin İstanbul Kütüphanelerindeki Yazma 
Nüshaları Üzerine Bir İnceleme”, Akşemseddin Sempozyumu Bildirileri (Ankara: Ak-
şemseddin Hazretleri Vakfı Yayınları, t.y.), 45-46. Kanıtlanamayan görüşler için bk. 
Muhiddin Nalbantoğlu, “Akşemseddin’in Hayatı ve Eserleri”, Akşemseddin Sem-
pozyumu Bildirileri (Ankara: Akşemseddin Hazretleri Vakfı Yayınları, t.y.), 19-20; 
Muhammed Ali Yıldız, “Akşemseddin’in Eserlerine Genel Bir Bakış”, Gümüşhane 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5/9 (2016), 212-225. 
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Beğenilen bir çalışmanın meşhur bir şahsiyete, büyük bir ustaya 
atfedilmesi sözde yazı (pseudography) olarak değerlendiriliyor.4

Kadim Tıp Kavramlarının Tanımlanması

Osmanlı tıbbını günümüzün tıbbi kavramlarıyla birebir tanım-
lamak mümkün değildir. Osmanlı tıbbını doğru anlayıp anlata-
bilmek için dönemin tıp terminolojisine vakıf olma gereği vardır. 
Fakat tıbbi kelimelerin karşılıkları her bir Osmanlıca sözlükte 
bulunmaz,5 bulunduğunda da verilen karşılıklar her zaman doğ-
ru olmayabilir.6 Sözlüklerden Redhouse’un Lexicon’u (1861)7 
özellikle Türkçe tıp sözcüklerini tanımlamaya yardımcıdır. Ste-
ingass (1892),8 Osmanlıca, Farsça ve Arapça’da ortak kullanılan tıp 
sözcüklerini tanımlamada yol göstericidir. Vankulu Lügati (1589)9 
ile Meninski Lügati (1680)10 de yardımcıdır. Doğrudan tıbbi terim-
lerin tanımlandığı, özellikle de eczacılıkla ilgili terimlerin bilimsel 

4 Judith I. Haug, “Medical Knowledge in ‘Ali Ufki’s Musical Notebook (Mid-17th 
Century)”, Intellectual History of the Islamicate World (Leiden: Brill, 2018), 6/117-
143; 134

 Ali Ufki tarafından aktarılan pasaj, “  
” Burada referans verilen kaynak, 

Sultan II. Mehmed’in hocası Akşemseddin’in (792/1389-863/1458) Risâle fi’t-Tıbb 
(İstanbul: Nuruosmaniye Kütüphanesi, 3489) adlı eseri. 

5 Sıklıkla başvurulan Ferit Devellioğlu’nun, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat’ın-
dan tıp tarihi araştırmalarında yararlanmak mümkün değildir, çünkü tıp terimleri 
nadiren verilir.

6 Bedevian’ın bitki sözlüğünde verilen karşılıkları diğer sözlüklerdekilerle ya 
da Osmanlıca tıp müfredatlarıyla eşleştirmekte güçlük çekilir. bk. Armenag 
Bedevian - Lawrance W. Balls, Illustrated Polyglottic Dictionary of Plant Names 
(Cairo: Argus-Papazian Presses,1936). 

7 James W. Redhouse, Turkish and English Lexicon (1861) (İstanbul: Çağrı Yayınları, 
1978) 

8 F. Steingass, Persian-English Dictionary (Great Britain: Lowe and Brydone Ltd., 
1977)

9 Vankulu Mehmed Efendi, Terceme-i Sıhah-ı Cevherî / Vankulu Lügatı, 2 cilt, çev. 
Eyüp Tanrıverdi - Mustafa Koç (Ankara: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Yayınları, 
2014) 

10 Franciscus A. Mesngien Meninski, Thesaurus Linguarum Orientalium Turcicae - 
Arabico - Persicum Lexicon (1680, 1687), 6 cilt, haz. Mehmet Ölmez (İstanbul: 
Simurg/Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi,1999)
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adlarıyla tanımlanmasına yardımcı olan, tıp tarihi araştırıcısına 
yönelik sözlüklerden güvenilir karşılıklara ulaşmak mümkündür. 
Ahmed İsa Efendi’nin Dictionnaire des Noms des Plantes (1930)11 
ve Alfred Siggel’in Arabisch-Deutsches Norbuch der Stoffe (1950)12 
isimli yayınları örnek olarak verilebilir. El yazması tıbbi ıstılahat 
eserleri de Osmanlıca metinlerdeki Arapça ile ortak tıbbi terim-
leri çözmeye yardımcı olacaktır.13

Osmanlıca tıp metinlerini çalışanlar dönemin tıbbi kavram-
larını anlayabilmek için özellikle Müfredat (Materia Medica) 
kitaplarına başvurmalıdır. Osmanlı dönemi müfredat kitapları 
uzmanlardan oluşan heyetler tarafından çalışılarak araştırıcıla-
ra kazandırılmalıdır. Sözlüklerde ve müfredatlarda verilen ke-
lime anlamları yetersiz kaldığında, baştan ayağa hastalıklardan 
ve tedavilerinden söz eden genel tıp kitaplarına başvurulmalıdır. 
Tıp tarihi uzmanlarının yayınladığı Osmanlıca tıp metinlerin-
de kullanılan kelimeleri açıklamak üzere hazırladıkları sözlükler 
yol göstericidir.14 Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dallarında tıp 

11 Ahmed Issa Efendi, Dictionare des Noms Plantes en Latin, Français, Anglais, et Arabe (Le 
Caire: Ministre de L’Instruction Publique D’Egypt, Imprimerie Nationale, 1930).

12 Alfred Siggel, Arabisch-Deutsches Nörbuch der Stoffe aus den drei Naturrichen die in 
Arabischen Alchemistisch Handschriften Vorkommen, Nebst Anham Verzeichnis Che-
mischer Gerate (Berlin: Deutsche Akademie der Wissenschaften Berlin İnstitut Für 
Orientforschung veröffentlichung no. 1, 1950). 

13 Bülent Özaltay, “Eski Metinlerde Geçen Tıbbî Terimlerin Açıklanması Meselesi 
Üzerine”, Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 5 (1999) 179-184; 182, 184. 

14 Kenan Süveren, Ali Haydar Bayat, Nuran Yıldırım gibi tıp tarihi uzmanlarının 
çalışmalarında bulunan sözlüklerden yararlanılmalıdır. İÜ, CTF Tıp Tarihi Ana-
bilim Dalı’nda Osmanlı müfredat kitapları konusunda doktora yapmış olan Prof. 
Dr. Bedizel Zülfikar-Aydın aynı zamanda Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olup, 
sonraki yayınları da Osmanlı dönemi tıp terminolojisinin çözülmesine katkıda 
bulunur. bk. Mükerrem Bedizel Zülfikar-Aydın, 18.Yüzyıla Ait Türkçe “Müfredat” 
Kitapları ve Türk Tıp Tarihindeki Yeri, (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 1996); İbn Avvam, Terce-
me-i Kitabü’l-Filaha (Ziraat Kısmı); Çevirimetin-İnceleme-Sözlük, çev. Muhammed 
b. Mustafa b. Lutfullah, haz. M. Bedizel Aydın (İstanbul: Kitabevi, 2011); İbn Av-
vam, Terceme-i Kitabü’l-Filaha (Zootekni Kısmı); İnceleme-Çevirimetin-Sözlük, çev. 
Muhammed b. Mustafa b. Lutfullah, haz. M. Bedizel Aydın (İstanbul: Kitabevi, 
2012); Sakızlı İsa Efendi, Nizamü’l-Edviye, haz. Mükerrem Bedizel Aydın - Sibel 
Murad, (Ankara: TÜBA/ Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Dizisi: 26, 2019) 
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metinlerinin lisansüstü tezi olarak çalıştırılması Osmanlı tıp tari-
hi bakımından çok önemli bir gelişmedir. Bu tezlerde Osmanlıca 
metinlerde yer alan tıbbi terimleri açıklayan sözlükler bulunur.15 

Yukarıda örnek olarak verilen sözlüklerden zaman zaman is-
tifade etmekteyiz. Ancak, Osmanlı döneminin tıbbi kavramları-
nı sadece sözlük karşılıklarıyla tanımlayabilmek bazen mümkün 
değildir. Klasik Osmanlı tıbbı ile günümüz tıp bilgisi çok farklı-
dır. Mesela tıp yazmalarında tere, nane, biber gibi isimlerle ilaç 
olarak tavsiye edilen bitkilerin hangi tere, nane, biber türü ola-
bileceğini tayin etmek önemli bir mesai gerektirir. Yüzyıllar önce 
ilaç olarak tavsiye edilen bir bitkinin günümüzdeki bilimsel ismi 
tayin edilemediğinde tıbbi etkisinden de doğru bir şekilde söz ede-
meyiz ve etmemeliyiz. Belirli bir hastalığı tedavide tavsiye edilen 
terenin hangi tere türü olabileceğini Osmanlıca tıp metinlerinden 
araştırıp belirlemek kolay değildir. Tıbbi bitkileri tanımlamada 
ve isimlendirmede karşılaşılan sıkıntıların en önemli sebebi, tıbbi 
etkileri benzer olan farklı bitki türlerinin Osmanlı tıbbında aynı 
isim altında verilmesidir. Tıbbi etkilerine göre yapılmış olan bitki 
sınıflaması günümüz farmasötik botanik verilerinin tarihi dayana-
ğı olan Linnaeus’un bitki sınıflamasına uymaz. Mesela, “hindiba” 
dendiğinde Cichorium intybus L., Lactuca scariola L., Sonchus 
oleraceus L., Chondrilla juncea L., ve çeşitli Taraxacum türlerin-
den herhangi biri kastedilmiş olabilir.16 Geleneksel tıp uygula-
malarında- mesela İbn Sina tıbbı kaynak gösterilerek- bir bitki 
hasta tedavisinde kullanıldığında, hangi bitkinin kastedildiğini 
doğru anlamış olmak hayati önem taşır. 

Tıbbi bitkileri tanımlayabilme amacıyla bir yandan dönemin 
tıp felsefesi öğrenilmeli ve çözümlenmeli, diğer yandan, yarar-
lanılan tıp metninin güvenirliği tayin edilmelidir. Hangi bitki-
nin kastedildiğini doğru belirleyebilmek için döneme ait diğer 
tıp kitaplarındaki bilgileri esas alınan metinle karşılaştırmak da 

15 Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi’nde bulunan izinli tezlere tam metin olarak 
erişebilirsiniz.

16 Nil Sarı, “The Drug Hindiba”, Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 4 (1998), 11-54; 17-26.

NİL SARI



173

gereklidir. Sözlüklerin taranması ve aynı madde için verilen kar-
şılıkların mukayesesi de yardımcı olacaktır. Kısacası, bir metinde 
söz edilen tek bir bitkinin bilimsel açıdan hangi bitki olabilece-
ğini tahmin edebilmek için dahi yoğun bir mesai sarf edilecektir. 

Osmanlı dönemi tıp yazmalarında yer alan hastalık ve te-
davi kavramları da günümüz tıbbı ile aynı değildir ve günümüz 
tıp kavramları ile doğrudan karşılanamaz. Mesela, verem (çoğulu 
evram) sadece tüberküloz anlamına gelmez. Vücutta oluşan çeşit-
li kitleler ve şişkinlikler, mesela, urlar, kistler, nodüller, topaklar, 
vd. genel olarak “verem” başlığı altında anlatılır. Verem tabiri ile 
mesela, iltihaplı bir şişlik mi- inflamasyon mu, yoksa bir ur/tü-
mör mü kastedildiği ancak metinden anlaşılabilir. Sözlüklerde 
ise verem tabiri için sadece tüberküloz karşılığını bulursunuz.17 
Yine mesela, sözlüklerde istiska kelimesinin karşılığında verilen 
siroz tabiri eksik bir tanımlamadır. Karın boşluğunda ve/veya 
vücudun herhangi bir yerinde madde birikimini ifade eden istis-
ka tabirini “siroz” kelimesi karşılamaz.18 Mal-i hülya hastalığı da 
sadece “melankoli” terimiyle karşılanamaz; çünkü günümüz söz-
lüklerinde melankoli olarak tanımlanan rahatsızlığın dışında di-
ğer bir takım akıl hastalıkları da mal-i hülya olarak adlandırılır.19 

Batılılaşma ve modernleşme döneminde kaleme alınan Os-
manlıca tıp metinlerinin çözümlenmesinde yeni bir takım başka 
sorunlarla karşılaşılır. Osmanlıca tıp diline önce İtalyanca, sonra 
Fransızca tıp terimleri ithal edilmiştir. Osmanlı’nın modernleş-
me dönemi tıbbını çalışmak isteyenler eski tıbbın yanı sıra yeni 
tıbba, ayrıca da Fransızca tıp terimlerine aşina olmalıdır. Fran-
sızca okudukları yeni tıp kavramlarına Osmanlı dilinde karşılık 

17 Sarı, “The Drug Hindiba”, 39-42.
18 Özaltay, “Eski Metinlerde Geçen Tıbbî Terimlerin Açıklanması Meselesi Üzerine”, 

180; Bülent Özaltay, “Bazı Tıbbi Terimlere İlişkin Bir Düzeltme”, Yeni Tıp Tarihi 
Araştırmaları 5 (1999) 185-190. 

19 Nil Sarı, Osmanlıca Tıp Yazmalarında Mâl-i Hülya ve Tedavisi (XV.-XVIII. yy) 
(İstanbul: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Doçentlik Tezi, 1982); Nil Sarı, “Cerrahiye-
tü’l-Haniye’de Dağlama Yoluyla ‘Mâl-i Hülyâ’ Tedavisi ve Akupunktur Yöntemi ile 
Karşılaştırılması”, Tıp Tarihi Araştırmaları 2 (1988) 85-91.
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bulmak isteyen Tıbbiyeliler, Arapça ve Farsça kelimeler ve terkip-
ler ile bir tıp sözlüğü hazırlamıştır. Osmanlı döneminde büyük 
emek ile hazırlanan ve 1873 tarihinde yayımlanan bu tıp lügati 
Arapça eğitim yapan Şam Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretiminde 
kullanılmaya devam ediyor. Bugüne gelindiğinde gerek Türkçe 
tıp eğitiminde gerekse Türkçe yazılı tıp metinlerinde ecdadın ge-
liştirdiği bu tıp terimlerinin izi bile kalmadı.20 

Tıp Felsefesinin Kavranması

Osmanlı dönemi tıp metinlerinde yer alan hastalıkların ve drog-
ların isimleri ve anlamları günümüzdekilerden farklıdır. Tıp fel-
sefeleri kadim tıp uygulamalarının esasını teşkil eder. Avrupalı-
laşma öncesi Osmanlı tıbbını çözebilmek için de dönemin tıp 
felsefesi kavranmalıdır. Klasik Osmanlı tıbbı Hipokrat ve Galen 
tıbbından feyzalan İslam tıbbının devamıdır. Her insanın sağ-
lık ve hastalık durumunu etkileyen bir mizacı ve her eczanın da 
tabiat adı verilen ve çeşitli yoğunluk derecelerine sahip nitelik-
leri olduğu düşünülürdü. İlaçlar, eczanın tabiatına ve yoğunluk 
derecesine göre vücutta bozulan dengeyi yeniden kurmak için 
hastanın mizacı göz önünde tutularak reçete edilirdi. Bu felsefe-
ye göre vücutta var olduğu düşünülen dört hıltın [ahlât-ı erbaa: 
kan, balgam, sarı safra, kara safra] dengede olması sağlıklı bir 
durum anlamına gelirdi.21 Hekimler şahsi tecrübelerini- klinik 
müşahedelerini hıltlar nazariyesi doğrultusunda açıklardı. Hıltlar 
nazariyesine dayanan tıp metinlerini sözlüklerle ve sadece günü-
müz tıp bilgisiyle çözebilmek mümkün değildir.

Bir drogun, ilaç terkibinin ya da tedavi yönteminin yararlı ol-
duğunu ifade etmek için mücerreb tabiri kullanılırdı. Bir ilacın mü-
cerreb olarak nitelenmesi, o ilacın söz konusu hastalığın tedavisinde 

20 Nil Sarı, “Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye ve Tıp Dilinin Türkçeleşmesi Akımı”, 
Osmanlı İlmi ve Mesleki Cemiyetleri, ed. E. İhsanoğlu (İstanbul: IRCICA Yayınları, 
1987), 121-142.

21 Ayşegül Demirhan Erdemir, “Ahlât-ı Erbaa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklo-
pedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 2/24. 
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etkili olduğu anlamına gelirdi. Bunu, günümüzde hekimin hasta-
sına verdiği bir ilacın yararlı etkisini gözleyip sonuçları ilgililere 
bildirmesine benzetilebiliriz. Fakat, ilaçların kullanımı bilime değil 
ampirik yoldan elde edilen bilgiye dayanıyordu. Deneme yanıl-
mayla edinilen tecrübeler sonucunda tedavi sanatına muhtemel 
katkılar yapılırken, ilaç tedavilerinin etki mekanizması ve sonuç-
ları hıltlar nazariyesi esas alınarak açıklandı.22 

Tecrübe ile elde edilen bilgiler İslam tıbbında olduğu gibi 
Osmanlı tıbbında da mevcut felsefe doğrultusunda mantık yo-
luyla açıklanır, uygulamaların sonuçları hıltlar nazariyesi ile tefsir 
edilirdi. Hıltlar nazariyesi olgu sonrasını (postfactum) açıklama-
da kullanılıyordu. Günümüzde bilim tarihçileri arasında yürü-
tülen bir tartışmayı bu bağlamda aktarmak isterim. Küçük kan 
dolaşımı olarak da bilinen akciğer dolaşımının İbn Nefis’in keşfi 
olduğu tespiti son yıllarda tartışmaya açıldı. Günümüz tıp bil-
gilerini kenara koyarak konuyu ele aldığımızda başka bir gerçek 
ortaya çıkar. İbn Nefis, “Kalp duvarında gözenekler yoktur, kalbin 
sağ ve solunda bulunan boşluklardaki kan karışmaz. Kan, içinde 
yayılıp havayla karışmak için akciğere geçer. Kanın en iyi kısımları 
süzülüp hava ile karışarak pnöma oluşumu için uygun hâle geldik-
ten sonra kalbin iki boşluğundan soldakine ulaşır.” diye yazmıştı. 
İbn Nefis’in, tarif ettiği akciğer kan dolaşımının gereğini “hayati 
ruhun (pnömanın) meydana gelmesi” diye açıklaması, havanın ve 
kanın kimyevi özelliklerinin bilinmediği bir dönemde mevcut 
bilgiler ışığında dönemin tıp felsefesine dayanan bir muhakeme-
dir. Havanın ve bileşiklerinin bilinmediği bir yüzyılda havadan 
akciğere oksijen alınımı bilinemezdi. Bilinmeyen ve görüleme-
yen şey “hayati ruh” (pneuma) kavramı ile açıklanmıştı. Hekim-
ler, teknolojinin olmadığı tarihlerde tespitlerini ancak dönemin 
felsefesine dayanarak mantık yoluyla yapabilmekteydi.23 

22 Sarı, “The Drug Hindiba”, 13-15, 37-38, 40-41, 46.
23 Orta Çağ İslam dönemi tıp tarihi araştırmacısı Iskandar bu bölümü, İbn 

Nefis’ten neredeyse aynen aktaran Zain al-‘Arab al-Mısrî’nin Kanun Şerhi’nden 
naklen yayımlamıştır. Yazılanlar hem septumda delik olmadığını, hem de akciğer 
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Osmanlı tıbbının klasik döneminde en ziyade yararlanılan 
kaynak İbn Sina’nın el-Kanun fi’t-tıbb isimli tıp kitabıdır. 1761-
66 yıllarında Tokatlı Mustafa Efendi’nin eklemeler getirdiği Ka-
nun çevirisi Tahbizü’l-mathun’un ziynet bahsinde tespit ettiğim 
bir örneği de vermek isterim. Burada, “cinsiyet hormonlarının 
bedene etkileri tanımlanıyor” dediğimde hemen itiraz edilmesi 
kaçınılmazdır. Yüzyıl öncesine kadar hormonlar hakkında ne-
redeyse hiç bir şey bilinmiyordu.24 Ziynet bahsinde yazılanlara 
göre, erkekte kuru buhar (buhar-ı dühanî) hâkimdir. Kadında 
ise nemli buhar (ebhire-i ratbe) hâkimdir. Buhar-ı dühanî erkek-
lik hormonu testosteronu akla getiriyor. Ebhire-i ratbe kadınlık 
hormonu östrojeni düşündürüyor. Metinde, hadım edilen er-
kekte, kadındaki “nemli buharın” arttığı anlatılır. Hadım edilen 
erkeğin kilo aldığı, sesinin inceldiği, tüylerinin döküldüğü yani 
bir ölçüde kadınlaştığı gözlenmiş olmalıdır. Ne İbn Sina ne de 
Tokatlı Mustafa hormon nedir bilemezdi. O hâlde kadın ve er-
kek hormonunu çağrıştıran ifadeler nasıl olur da Kanun’da yer 
alabilirdi? Tabipler hadım etme-kastrasyon ameliyatının sonuç-
larını gözlemleyebilir fakat meydana gelen değişikliğin sebebini 
bilemezdi. Ama değişimin muhakkak bir sebebi olmalıydı. Tıp 
teknolojisinin olmadığı bir dönemde bir ameliyat sonucun-
da meydana gelen değişim en mantıklı olarak tıp felsefesiyle 

dolaşımını yani kanın akciğerlere gidip, tekrar kalbe döndüğünü ifade ediyor: 
“... But there is no passage between these two cavities, the substance of the heart is 
impermeable. It neither contains a visible passage, as some people have thought, nor 
does it contain an invisible passage which would permit the passage of blood, as Galen 
thought. The pores of the heart are compact and the substance of the heart is thick. It 
must therefore be that when the blood has become thin, it is passed into the arterial vein 
(pumonary artery) to the lung, in order to be dispersed inside the substance of the lung 
and to mix with the air. The finest parts of the blood are then strained, passing into 
the venous artery (pulmonary vein) reaching the left of the two cavaties of the heart, 
after mixing with air and becoming fit for on the generation of pneuma.” bk. A. Z. 
Iskandar, A Catalogue of Arabic Manuscripts On Medicine and Science (London: 
Wellcome Library, 1967), 47-48.

24 Randi Hutter Epstein, Aroused: The History of Hormones and How They Control Just 
About Everything (New York: W. W. Norton & Company, 2018).
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açıklanabilirdi. Tecrübeyle edinilen bu gibi tıbbi bilgiler döne-
min tıp felsefesiyle açıklandığında olup bitenler mantığa dayalı 
somut bir anlam kazanıyordu.25

Yukarıda verilen örneklerden de anlaşıldığı gibi, İbn Sina tıb-
bı ya da Osmanlı tıbbı olarak geleneksel ya da tamamlayıcı tıp 
kapsamında sözü edilen hastalıkların ve hastalara önerilen günü-
müz reçetelerinde adı geçen eczanın kastedilen hastalık ya da ec-
za olmama ihtimalini gözden kaçırmamalıyız.26 Eski tıp metinle-
rinin çözümü uzmanlık ister. Çözümlenebilen tedavi reçetelerini 
de hemen hastaya tavsiyeden kaçınılmalıdır. 

Osmanlı döneminde usta-çırak usulüyle nesilden nesle ak-
tarılan tedavi uygulamalarının günümüze ulaşamadığını da bil-
meliyiz. Çünkü, kadim Osmanlı tıbbı 1840 tarihinden itibaren 
iradelerle engellenmeye başlanmış ve eski tıbbı uygulamaya de-
vam eden tabipler cezalandırıldığından geleneksel Osmanlı tıbbı 
zamanla yaşamını yitirmiştir.27 Eski tıp bilgileri tıp yazmalarında 
ve arşiv belgelerinde saklıdır. Ne var ki, tarihi metinlerde kayıt-
lı tedavi reçeteleri laboratuvar deneyleriyle kanıtlanıp sonuçları 
yetkili makamlarca onaylanmadığı sürece hasta tedavisinde kul-
lanılmaları doğru değildir. Bu bağlamda bugün büyük bir tehlike 
ile karşı karşıyayız. Günümüzde geleneksel tedavi uyguladığını 
ileri sürenlere dikkat edilmelidir.

25 Nil Sarı, “A Look at the Topic ‘Ziynet’ in the Canon by Ibn Sina”, Acts of the 
International Symposium on Ibn Turk, Khwarezmî, Fârâbî, Beyrûnî and Ibn Sînâ 
(Ankara 9-12 September 1985) (Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 1990), 
351-367; Tıp Tarihi Araştırmaları 3 (1989), 45-55; 47, 48, 53. 

26 I. İbn-i Sina Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu, 30 Nisan-2 
Mayıs 2015’de Sağlık Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının deste-
ğiyle, Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği ile Geleneksel ve Tamamla-
yıcı Tıp Araştırmaları Derneği tarafından, Meyra Palace Oteli’nde düzenlendi. htt-
ps://www.haberler.com/1-ibn-i-sina-geleneksel-ve-tamamlayici-tip-7255812-haberi 
(Erişim 30 Nisan 2015); https://estethica.com.tr/ibn-i-sina-tibbi (Erişim 10 Şubat 
2020)

27 Nil Sarı, “Mekteb-i Tıbbiye Sonrasında Diplomasız Sağlık Mensuplarıyla Mücade-
le”, Osmanlıda Felsefe, Tasavvuf ve Bilim, ed. F. Aydın vd. (İstanbul: Mahya Yayın-
cılık, 2016), 273-290
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Osmanlı Sağlık Tarihi Yazımının Tartışmaya Açılması 

Osmanlı sağlık hayatı ile ilgili el yazması eserler ve başta BOA 
olmak üzere çeşitli ülkelerde ve değişik merkezlerde bulunan ar-
şiv belgelerinin pek azı, az sayıdaki tıp tarihçilerince araştırılıp 
incelenebilmiştir. Türkiye’de Osmanlı dönemi sağlık tarihini ça-
lışanlar genellikle belirli zaman ve mekân dilimi içinde yer alan 
belirli konuları ana kaynaklara inerek ele alırlar ve kapsam dışı 
yorumlardan kaçınırlar. Yurt dışında Osmanlı sağlık tarihi üs-
tünde yoğunlaşanlar da ancak birkaç kişidir. Yayınları çoğunluk-
la eleştiriden uzak kalan bu yazarlardan bazısı illiyet bağı olma-
yan kaynaklara ya da sadece bir-iki belgeye dayanarak sınırsız yo-
rumlar yapar, dolaylı çıkarımlarıyla genellemelere giderler. 623 
yıl gibi uzun bir zaman varlığını sürdüren Osmanlı Devleti’nin 
dört kıtaya yayılan geniş coğrafyasında bulunan birbirinden çok 
farklı toplulukları ve kültürleri bir potada harmanlayarak genel 
sonuçlara varmak hataya kapı açar. Mesela, Bursa, Edirne, İs-
tanbul (bilâd-ı selâse) bölgesini konu edinen bir yazar Afrika ve 
Arabistan gibi uzak bölgelerden “illiyet bağı olmayan” örneklerle 
değerlendirmeler, yorumlar ve genellemeler yapmaktan kaçın-
malıdır. Osmanlı coğrafyasında seyahat eden ya da görev yapan 
Avrupalıların Osmanlı hayatının mahrem yönlerine dair görüşle-
ri tartışılmalı, Osmanlı kaynaklarıyla kıyaslanmadan nihai doğru 
olarak kabul edilmemelidir. Toplumu birebir gözlemlemeden, 
çoğu kez kısa sürelerle, önceden edinilmiş bilgilerle ve kendi de-
ğerleriyle tanımlayan hatırat yazarlarının söylediklerine temkinli 
yaklaşılmalıdır.28 Pratik hayata dair en güvenilir kaynakların arşiv 
belgeleri- özellikle de kadı sicilleri olduğunu unutmamalıyız.

Günümüz insanının ilgisini çeken, sorgulanmak ve eleşti-
rilmek istenen konular en ziyade yoruma açık olanlardır. Bu 

28 Nükhet Varlık, Plague and Empire in the Early Modern Mediterranean World 
The Ottoman Experience, 1347-1600 (New York: Cambridge University Press, 
2015), 76, 83-85. bk. Sonja Brentjes, Travellers From Europe in the Ottoman and 
Safavid Empires, 16th-17th Centuries: Seeking, Transforming, Discarding Knowledge 
(Burlington, VT: Ashgate/Variorum, 2010). 

NİL SARI



179

bağlamda, en çok ilgi çeken konuları ele almak isterim. Osmanlı 
tıbbının ve Osmanlı hekiminin din, toplum ve devlet ile ilişkisi; 
engellilerin, özellikle de akıl hastalarının algılanışı, konumu, te-
davisi; bulaşıcı hastalıklara karşı tutum ve davranışlar; sağlık ve 
sosyal yardım kurumlarının kuruluş ve işleyişleri; sağlık hayatın-
da kadının yeri ile ilgili sorunlar özellikle yurt dışında bulunan 
tıp tarihi yazarlarının ilgisini çeker. 

Osmanlı’da Hekimlik - Toplum - Din İlişkisi

Osmanlı dönemi hekimliğinin doğrudan ilgili olmayan kay-
naklardan aktarılması en ziyade tıp ile din ilişkisinin değerlen-
dirilmesinde sorunlara yol açar. Çok dinli ve çok dilli Osmanlı 
toplumunda zaman zaman birbiri içine geçebilen kültür öğe-
lerinin genellenmesi ya da İslam çatısı altında toplanması ele 
alınan konuları daha da bulandırabilmektedir. Bu gibi sosyal 
tarih konularını işlerken kullanılan dile özen gösterilmeli ve ge-
rekirse yazar kullandığı kelimelere yüklediği anlamları açıkça 
belirtmelidir. Tarihin, özellikle de kültür tarihinin bakış açısına 
göre farklı değerlendirilebildiğini aşağıda verilen örneklerden 
izleyebiliriz.

Osmanlı tıbbının, tabibinin ve sağlık kurumlarının ne oran-
da, nasıl ve nerede dini ve doğaüstü öğelerle temasa geldiğine 
bakalım. Öncelikle tıp tarihi bakımından Hristiyan ve İslam 
dinleri arasındaki temel farkı belirtmeliyiz. Hristiyanlık bir şifa 
dini olarak tıp tarihine geçmiştir. İnanca göre, Hz. İsa tükürüğü 
ile kör bir kişinin görmesini sağlamış, eliyle dokunarak bir felç-
liyi yürütmüş, hatta bir ölüyü diriltmiştir. Hristiyan öğretisinde 
Hz. İsa’nın aynı zamanda Tanrı’nın oğlu olduğu (teslis) inancı 
bu gibi mucizevi şifaların benimsenmesine destek olmuştur.29 
Hristiyan kültürünün farkında olan İslam toplumu Hz. İsa’nın 

29 Teslis veya Üçleme: Hristiyan öğretisinde Tanrı’nın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tan 
oluşması inancı. Hz. İsa’nın mucizevi şifaları başta kiliseler olmak üzere çeşitli 
sanat eserlerine yansımıştır. Örnek olarak bk. Emine Atabek, “Kariye Camii Mo-
zaikleri”, Abbotempo 3 (1970), 34-36.
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nefesi ile ölüleri dirilttiği inancını “hayat kurtarmak” anlamın-
da yorumladı ve Süleymaniye vakfiyesine yansıyan Hz. İsa’nın 
mucizevi şifaları, “Tıp Medresesi’ne müderris tayin edilecek ta-
bibin İsa nefesli” olması beklentisinde ifade buldu.30 Mukbilzâde 
Mü’mîn’in tabiplere öğüdü benzer şekildeydi: “Temiz ahlaklılıkla 
(vasıflanıp) vakt-i İsa nefesi gibi hayat-bahş olup ruhları çoğalta.”31 
Fakat neden Hz. Muhammed değil de, Hz. İsa hayat kurtarıcı 
olarak örnek gösterilmişti? 

Osmanlı hekimlik değerlerinde tabip ve ilâç birer “sebeptir”, 
şifayı veren Allah’tır. Hastalık, şifa ve ölüm hıltların denge duru-
muyla açıklanarak maddi sebeplere bağlansa da, Yaradan’ın iradesi 
esastır. Bazen iyi olacak hasta ölür, ölmesi beklenen ise yaşar.32 16. 
yüzyılın Osmanlı hekimi Nidâî’nin aşağıdaki dörtlüğü- diğer pek 
çok metinde de ifade edildiği gibi- hastayı tedavi eden hekimin bir 
araç, esas şifa verenin ise yaratıcı olduğunu anlatır:

Dime kim sağaltdum ben fulanı 
Eğer idersen gerçekdür yalanı
Viren derdi Hudâ, dermân anındur 
Ne dilerse ider, fermân anındur33 

Osmanlı tabibinden beklenen ahlaki özellikler incelendiğinde 
görülür ki olağanüstü şifa verme becerisi Osmanlı tabibinde 
aranan bir özellik değildir. Hz. İsa’nın dokunarak hastaya şifa 

30 Edip K. Kürkçüoğlu, Süleymaniye Vakfiyesi (Ankara: Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Yayınları, 1962), 86.

31 Mümîn İbn Mukbil Sinobî, Miftahü’n-nur ve hazainü’s-sürur, (1442), (İstanbul: 
Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye, 1034/4), 93b.

32 Allah’ın iradesi ve hekimin tedavideki yeri (hekim Allah’ın vekilidir) konusu 
için bk. Nil Sarı, Osmanlılarda Tıp Ahlakı (Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Yayını, 
2015), 29-34. Ayrıca bk. Michael W. Dols, Majnun: The Madman in Medieval 
Islamic Society (Oxford: Clarendon Press, 1992), 243: “Because God was the source 
of all illness, He was logically the fountain-head of all healing.” Ölümün hıltların 
dengesizliğiyle açıklandığı görüşü için bk. Miri Shefer-Mossensohn, Ottoman 
Medicine: Healing and Medical Institutions, 1500-1700 (Albany, NY: Suny Press, 
2009), 24: “Chronicles and biographical dictionaries … explained death as stemming 
from changes in the humoral balance.” Kaynak verilmiyor.

33 Nidâî, Menâfiü’n-nâs, (İstanbul: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Müzesi, 318), 4. 
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vermesi, İngiliz ve Fransız krallarının el değdirmeyle şifa dağıt-
malarına34 benzer olağanüstü kabiliyetler ve uygulamalar Os-
manlı tabibinden beklenmezdi. Bu bağlamda Orta Çağ’ın biyog-
rafik sözlüklerini Osmanlı dönemi için kaynak vermek doğru 
olmaz.35 Osmanlı tabibinin eliyle hastanın nabzını yoklaması ya 
da alnına elini koyarak vücut ateşini yoklaması el ile tedavi an-
lamında olmayıp tanı koyma amacıyla yapılırdı.36 Diğer yandan, 
manevi tedavi uygulayan ve şifa vericiler olarak tanımlanan şah-
siyetler “putlaştırılacak” kadar mı takdir edilirdi?37 Mesela, inanç 
tedavisi yapan bir şeyhe karşı duyulan saygı ve sadakat hissini 
onlara “taparcasına” hürmet ediliyordu diye ifade edebilir miyiz? 
Önce İslam inancının esasına ve tasavvuf anlayışının özüne bak-
malıyız.38 İslam anlayışında mucizevi şifalar Allah katındandır 

34 Emine Atabek, “Kralların El Değdirme Yöntemi ile Şifa Dağıtmaları”, Tıp Tarihi 
Araştırmaları 3 (1989), 41-44.

35 Osmanlı tabibinden beklenen nitelikler için bk. Sarı, Osmanlılarda Tıp Ahlakı, 
60-191. Osmanlı hekiminin olağanüstü yetenekleri bağlamında Orta Çağ kaynak-
larına gönderme yapan Shefer, “Medieval biographical dictionaries celebrate the su-
pernatural abilities of some famous physicians…” der. Shefer-Mossensohn, Ottoman 
Medicine, 27.

36 Hekimin sorumlu olduğu bilgiler için bk. Sarı, Osmanlılarda Tıp Ahlakı, 60-77. 
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde alay vakti tahtırevan üzere geçen hekimleri, “bazı 
hastalıklı adamların nabızlarını tutarak” geçerler diye tarif eder. bk. Evliya Çelebi, 
Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi: İstanbul, haz. Seyit Ali Kah-
raman - Yücel Dağlı (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2003), I/487. Nabızla tanı 
için bk. Abbas Vesim, Düstûrü’l-Vesim (1758), (İstanbul: Ragıp Paşa Kütüphanesi, 
947), 507a-507b; Saîd/Seyyid Mehmed Efendi (ö. 1773), Mizân-ı Nabz, (İstan-
bul: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Müzesi , 313), 2b. Hastaya dokunmayla 
ilgili yorum için bk. Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 27: “…both humor-
alism and Prophetic medicine assigned importance to the doctor’s touching the patient.” 
Kaynak verilmiyor. 

37 “Medical healers were idolized in some sources as having special knowledge and capa-
bilities for the good of people…” Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 16. Kaynak 
verilmiyor. Tabibin hastanın hizmetinde bir görevli olduğu anlayışı için bk. Nil Sarı, 
“Osmanlı Darüşşifalarına Tayin Edilecek Görevlilerde Aranan Nitelikler”, Yeni Tıp 
Tarihi Araştırmaları 1, (1995), 11-54; Sarı, Osmanlılarda Tıp Ahlakı, 29-34.

38 “Kur’ân-ı Kerîm putperestliği şirk, Allah’a ortak koşanları da müşrik olarak nite-
lendirmiştir. Kur’an’a göre şirk Allah’ın asla bağışlamayacağı en büyük günahtır 
(en-Nisâ 4/48, 116)” Ahmet Güç, “Putperestlik”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam An-
siklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2007), 34/365-368. 

OSMANLI TIP TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA SORUNLAR



182

ve Allah’ın izni olmadan hiçbir peygamberin bir mucize getire-
meyeceğine inanılır. Bu bağlamda İslam Peygamberi, şifa verici 
olduğuna inanılan Hz. İsa ve Hristiyan aziz ve azizelerle benzer 
şekilde değerlendirilemez. Dols’un ifadesiyle, şifa verici Hz. İsa, 
“bir şeytan çıkarıcıydı, ama profesyonel değildi. Belli ki hizmeti için 
para almıyordu. Şeytan çıkarma, erken Hristiyanlık döneminde 
yaygın bir pratikti ve kilisenin yaygın bir uygulaması hâline gel-
mişti. Hristiyanlıktakine benzer olağanüstü şifa vericilik Kur’an-ı 
Kerim’de yer almaz.”39 

İnananlar için Kur’an’ın kendisi bir şifa kaynağı diye kabul 
edilmektedir. Fakat Kur’an ayetleri tedavide sihir-büyü aracı olarak 
da kullanılmış, mesela şifa kaplarına, muskalara, mühürlere, göm-
leklere vd. araçlara Kur’an ayetleri nakşedilmiştir.40 Bu konudaki 
ince farklılıkları doğru ortaya koyabilmek için değerlendirmeler 
yer ve zaman belirtilerek somut örneklerle yapılmalı, genellemele-
rden kaçınılmalıdır. 

İnanç tedavisi ile tabibin inançlı olması meselesi ise birbirin-
den ayrı hususlardır. İslam inancında, hastalığın tedavisinde 
duanın gücünden söz edilmesi de Hristiyanlıktaki mucize teda-
vilerden farklıdır. Tabibin tıp yazmalarında reçete edilen türden 
maddi tedavileri uygulamanın yanı sıra hastanın iyi olması için 

39 “There are no exorcisms in the Qur’an that are comparable to the acts of Jesus in the 
New Testament.”, “Jesus was an exorcist, but not a professional one.”; “Unlike the 
New Testament, the Qur’an says nothing about miraculous healings and exorcisms… 
Muhammad was not a miracle worker… He is never portrayed in the Qur’an as a 
paradigmatic healer like Jesus.”; “…Muhammad is not depicted as an exorcist in the 
Qur’an…”; “Muhammad was a prophet and the Qur’an was his only miracle.”; “Fur-
thermore, the Qur’an did not allow that Muhammad or any other Muslim should be 
venerated as a Saint.”; There was, then, an enormous gap between the Qur’anic view 
and the later belief that the saints could be invoked as mediators between man and 
God.” Dols, Majnun: The Madman in Medieval Islamic Society, 211-212; 223-224, 
274. Hz. İsa’nın mucizeleri ve büyücülüğü için bk. Dols, Majnun: The Madman in 
Medieval Islamic Society, 185-189.

40 Hülya Tezcan, Topkapı Sarayındaki Gömlekler (İstanbul: Bika Kültür Kitaplığı, 
2006); Haluk Perk, Duanın Sudaki Gizemi Şifa Tasları (İstanbul: Haluk Perk 
Müzesi Yayınları, 2011); Haluk Perk, Osmanlı Tılsım Mühürleri (İstanbul: Zeytin-
burnu Belediyesi Kültür Yayınları, 2010).
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temennide bulunması ya da tabibin kendisinin dindar olması 
uygulanan tedavinin maddi niteliğini değiştirmez.41 

Osmanlı’da Alternatif Tıp Uygulamaları Tartışması 

Osmanlı’nın modern öncesi döneminde birbirine alternatif üç 
ayrı tıptan [hıltlar nazariyesine dayanan yazılı tıp, halk tıbbı ve 
Tıbb-ı Nebevi] söz edebilir miyiz?42 Murphey, daha ziyade bir-
birini tamamlayıcı iki tıp anlayışından söz eder.43 

Osmanlı tabibi Hipokrat tıbbının mirasçılarındandır, yani 
hastalık sebebini maddi nedenlere bağlar, oluşumunu dönemin 
tıp felsefesi olan hıltlar nazariyesi ile açıklar; hastalık tanısını 
hastayı gözleyerek ve beş duyusunu kullanarak koyar ve tedavisi-
ni doğal yollardan, tıbbi maddelerle ve araç-gereçlerle yürütürdü. 
Onlarca tıp yazması ile sıhhiye evrakı “tabip” unvanıyla meslek 
sahibi olanların hıltlar nazariyesine dayalı maddi tedavi uygu-
ladığını gösteriyor. Osmanlı darüşşifalarına satın alınan ilaçların 
ve malzemenin kaydedildiği evrak da bu gerçeğin delilidir. Tıp 
kitaplarının müfredatları da aynı mealdedir. Tabip unvanı taşıyan 

41 Tabibin dindarlığı için bk. Sarı, Osmanlılarda Tıp Ahlakı, 90-91. 
42 “…folkloristic popular medicine, religious medicine (Prophetic medicine), mechanistic 

medicine based on humoralism had their own body of medical knowledge…” She-
fer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 22, 25-26. Yazar, Orta Çağ İslam tıbbı ile 
Osmanlı tıbbını eşleştirme hatasına sık sık düşer ve Orta Çağ İslam dönemine ait 
yayınları Osmanlı dönemiyle ilgili görüşlerine kaynak gösterir. Mesela, bk. Peter 
E. Pormann - Emile Savage Smith, Medieval Islamic Medicine (Edinburg: George-
town University Press, 2007), 71-76. Miri Shefer-Mossensohn, Orta Çağ İslam 
tıbbı araştırıcısı Conrad’a dayandırdığı, birbirine alternatif üç ayrı Osmanlı tıbbı 
iddiasını internet yayınıyla da sürdürmekte. bk. “Medicine in the Ottoman Em-
pire”, Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-West-
ern Cultures, ed. H. Selin, https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007
%2F978-94-007-3934-5_10138-1 (Erişim 15.02.2020) 

43 “The second fallacy is the false dichotomy that Ottoman medicine was divided into 
two opposing realms: scientific and professional medicine, on the one hand, and folk 
medicine and superstition, on the other. A common assumption is that these two realms 
bore no relation to one another, whereas a more accurate view would stress the com-
plementarity and complementarity of the two realms.” Rhoads Murphey, “Ottoman 
Medicine and Transculturalism from the Sixteenth Through the Eighteenth Cen-
tury”, Bulletin of the History of Medicine 66/3 (1992), 379. 
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sağlık mensubunun darüşşifa, saray, ordu veya dükkânda inanç 
tedavisi uyguladığı varsayımı kanıtlanmaya muhtaçtır.44 

Osmanlı’nın modern öncesi döneminde yazılan ve istinsah 
edilen tıp kitaplarına bakalım. Kitaplara besmeleyle başlanır ve 
mukaddimede tıbbın öneminden ve hastanın tabibe başvurması 
gerektiğinden söz eden hadislere yer verilir. Kitapların metninde 
verilen bilgiler -hastalıkların tanımı ve teşhisi- ise hıltlar nazari-
yesi çerçevesinde somut tıbbi açıklamalara dayanır ve tedavi 
için maddi reçeteler tavsiye edilir.45 Osmanlı döneminde birkaç 
tıp kitabındaki istisnai durum dışında tıp metinlerinde gizli - 
ezotorik bilgiler, büyüler ve dini unsurlar bulunmaz. Söz konusu 
birkaç metinde maddi tedavinin yanı sıra yer alan inanç unsur-
larının daha ziyade veba-taun ve cüzzam gibi tedavisi olmayan 
ürkütücü hastalıklar için tavsiye ediliyor olması dikkat çeken bir 
ayrıcalıktır.46 

44 Nil Sarı, “Osmanlı Darüşşifasında Tedavi”, Afyon ve İstanbul Uluslararası Türk-İs-
lam Tıp Tarihi ve Etiği Kongreleri (2018-2019) Bildiri Kitabı (Konya: Selçuk 
Üniversitesi Basımevi, 2020), 1-13. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan ve 
darüşşifalara satın alınan ilaç ve malzemenin listelendiği belgeler için bk. Coşkun 
Yılmaz - Necdet Yılmaz (ed.), Osmanlılarda Sağlık I-II (İstanbul: Biofarma İlaç 
Sanayi Yayınları, 2006). Bu kitabın 2. cildinde sadece belgeler yayımlanmıştır. 

 Gerçeği tahrif eden ifadeler için bk. Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 88: 
“... a uniquely Ottoman approach in which hospital care was placed within a religious 
setting, whereas earlier hospitals in Muslim societies were secular institutions curiously 
devoid of religious functions.” 

45 Sarı, Osmanlılarda Tıp Ahlakı, 60-77.
46 Lisansüstü tez olarak hazırlanan onlarca el yazması Türkçe tıp eseri YÖK sayfa-

sından indirilip incelenebilir. Ayrıca Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan ve 
darüşşifalara satın alınan ilaç ve malzemenin listelendiği belgeler için bk. Yılmaz 
- Yılmaz, Osmanlılarda Sağlık II.

 Nadir birkaç örnekten biri olarak Hacı Paşa’nın Müntahâb-ı Şifâ’sını verebiliriz: 
“Müntahâb-ı Şifâ’da yer alan maddi tedavilerden sonra, Hacı Paşa’nın “dua”, “efsûn”, 
ve “şerîf şekil” gibi sözlerle tanımladığı, kimi yazıların kâğıt üzerine yazılarak vücuda 
bağlanması, okunması ya da suyunun içirilmesi şeklinde sihirsel ve dinsel kimi tedavi 
yöntemlerinin de verildiği görülmektedir. Ama bu tür tedavi yöntemlerine Teshîl’de hiç 
yer verilmemiştir.” bk. Ahmet Acıduman - Önder İlgili, “Erken Dönem Türkçe Tıp 
Yazmalarından Hacı Paşa’nın (Celalüddin Hızır) Teshîl Adlı Eserinde Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Üzerine Bir Ön Çalışma”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 54 
(2011), 231-243; 239. Acıduman’ın tespit ettiği, Hacı Paşa’nın Teshîl’inde sihir ve 
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Osmanlı dönemi için Kutadgu Bilig’te yazılana benzer şekil-
de otaçı ve mu’azzim gibi iki farklı yoldan tedavi edenlerden söz 
edebiliriz.47 Otacılar gibi maddi-algılanabilir tedavi yöntemle-
rini uygulayan tabip, cerrah ve eczacıların yanı sıra dua ederek 
ve muska yazarak hastalara inanç tedavisi uygulayan hocalar var-
dı. Hastalar tekke ve dergâhlara gider, şeyhlerin tasarrufundan 
medet umardı.48 İnanç ve ilaç tedavisinin birlikte yürütüldüğü 
ocaklarda hastalar şifa arardı. Hastaların tedavi edildiği en ünlü 
tekkelerden biri Karacaahmet delileri tedavi ocaklarıydı.49 Tür-
be-mezar ziyaretlerinde dualarla şifa aranır; evliya yatırlarından 
medet umulurdu. Örnekleri çoğaltabiliriz. Muska, cifir, büyü, 
tılsım, ebced ve benzeri yollarla tedaviden söz eden Osmanlı dö-
nemine ait el yazmaları ve objeler (tılsım mühürler, şifa kapları, 
muskalar vd.) kütüphanelerde ve koleksiyonlarda mevcuttur.50 
İnanç tedavisi uygulayanların tedavi yöntemleri, hıltlar nazari-
yesine dayalı maddi tedaviler uygulayan tabiplerin tedavileri ile 
her ne kadar ters düşse de, toplumda olduğu gibi devlet katında 
da kabul görmekteydi. Sarayda, hastalıktan, kazadan ve beladan 

duaya yer vermeme hususunun nedeni araştırılmaya açıktır. Veba ve cüzzama karşı 
okunan ayetlere örnek olarak ayrıca bk. Tabîb İbn-i Şerîf, Yâdigâr; 15. Yüzyıl Türkçe 
Tıp Kitabı Yâdigâr-ı İbn-i Şerîf, haz. Yahya Okutan - Doğan Koçer - Mecit Yıldız 
(İstanbul: Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği Yayınları, 2017), 616, 640. 

 16. asra kadar Arapça yazılı taun ve veba risalelerinde verilen tedaviler için bk. 
Varlık, Plague and Empire in the Early Modern Mediterranean World the Ottoman 
Experience, 225-226, 233.

47 Yusuf Has Hâcib, Kutadgu Bilig II Tercüme, çev. R. R. Arat, (Ankara: Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, 1959), II/ 87, 151, 159, 281, 315, 335, 338, 378; Yusuf Has 
Hâcib, Kutadgu Bilig I Metin, çev. R. R. Arat, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayın-
ları, 1979), 124, 218, 390, 522. Kaşgarlı Mahmud, Divanu Lügati’t-Türk. (Anka-
ra: Türk Dil Kurumu Yayını, 1941) I/ 35, 123, 159, 299, 438-439, 465, 468; Nil 
Sarı, “A View on the Dealers with Health in the Turkish Medical History (Türk 
Tıp Tarihinde Sağlık Mensuplarına Kısa Bir Bakış)”, Tıp Tarihi Araştırmaları 3 
(1989), 11-33. 

48 Dols, Majnun: The Madman in Medieval Islamic Society, 122, 240-241.
49 Edip Ali Baki, Eski Bir Türk Halk Hekimi Karacaahmet ve Delileri Tedavi Yurdu 

(İstanbul: İÜ Tıp Tarihi Enstitüsü Yayınları, 1947). Benzer uygulamalar bugün de 
devam etmektedir. 

50 Perk, Osmanlı Tılsım Mühürleri; Perk, Duanın Sudaki Gizemi Şifa Tasları. 
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korunmak için dualarla işlenmiş şifa gömlekleri hazırlanırdı.51 
Tabip, cerrah ve eczacıların sorgulanıp sınava tabi tutulmasına 
dair hükümlerde, inanç tedavisi uygulayanların sınanması ve 
meslekten menedilmesi söz konusu değildi. Hekimlik yapabil-
mek için 19. yüzyılda Mekteb-i Tıbbiye’den mezun olma şartı 
getirildiğinde de böyle bir yaklaşım sergilenmedi.52 

Osmanlı’da ayrı bir tıp alanı olarak Tıbb-ı Nebevi’den söz 
edebilir miyiz? Önce Osmanlı öncesinde Tıbb-ı Nebevi’nin tarih 
sahnesine çıkışına kısaca bakalım. Ulemadan din adamları Hz. 
Muhammed’in ölümünden yüzyıllar sonra sağlıkla ilgili sözlerini 
seçip Tıbb-ı Nebevi olarak bir araya getirmiş ve tıpla ilgili yeni bir 
edebiyat türü ortaya çıkmıştır. Fakat Ali er-Rızâ (ö. 818) ve Ab-
dülmelik ibn Habîb (ö. 853) tarafından derlenen ilk “Tıbb-ı Ne-
bevi” kitabının uydurma olduğu ileri sürülmektedir. 850’li yıllar-
dan sonra derlenen hadisler ise Kitâbü’t-Tıbb ismiyle sınıflanır. 
9. asırda tıptaki gelişmelerle birlikte yeni başlıklar ve sınıflamalar 
da yapılır. 11. asrın başlarında eski Grek tıbbı İbnü’s-Sünnî ve 
Ebû Nuaym el-İsfahânî’nin (ö. 1038) Kitâbü Tıbbi’n-nebî isimli 
eserlerine nüfuz eder ve halka yayılır. 13. asırdan itibaren de tıpla 
ilgili çeşitli bilgiler değişik kaynaklardan Tıbb-ı Nebevi tıbbına 
ithal edilir. Oldukça az sayıdaki tıpla ilgili hadisler çoğunlukla 
ileri tarihlidir ve sık sık çelişkilere rastlanır.53 

Osmanlı döneminde yazılan ilk Tıbb-ı Nebevi, 15. yüzyıl-
da Türkçe kaleme alınır. Tıbb-ı Nebevi’de yer alan ilaç tedavile-
ri büyük oranda humoral tıp ile benzeşmektedir.54 Fakat Shefer, 

51 Tezcan, Topkapı Sarayı’ndaki Şifalı Gömlekler. 
52 Sarı, “Mekteb-i Tıbbiye Sonrasında Diplomasız Sağlık Mensuplarıyla Mücade-

le”, 273-290.
53 Pormann - Savage-Smith, Medieval Islamic Medicine, 71-76; “The hadith related to 

medicine are relatively few, usually late, and frequently cryptic or contradictory.” 
Dols, Majnun: The Madman in Medieval Islamic Society, 243.

54 Levent Öztürk, “Prophetic Medicine (Al-Tibb Al-Nabawī): is Historicity or Fiction?”, 
European Journal of Multidiscipliary Studies 1/2 (Ocak-Nisan 2016), 152-156; Levent 
Öztürk, “Geçmişten Günümüze Din ve Sağlık”, Sağlık Sosyolojisi Yazıları, ed. Erhan 
Tecim (İstanbul: Açılım Kitap, 2016), 269-292. Ekmeleddin İhsanoğlu, “Türkçe 
Tıbb-ı Nebevi Yazmaları”, Tıp Tarihi Araştırmaları 2, İstanbul (1988), 34-39. 
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“Osmanlı tabiplerinin Galen, Hipokrat, İbn-i Sina tıbbını Tıbb-ı 
Nebevi’nin ilahi meşruiyetinin aşağısında otoriteler olarak gördükler-
ini” ileri sürer.55 Ne var ki, Osmanlı dönemi Tıbb-ı Nebevi metin-
lerinde Galen-Hipokrat-İbn Sina tıbbından nakledilen maddi te-
daviler yer almaktadır.56 Hatta tabiplerin yanı sıra, mutasavvıf din 
adamları da hıltlar nazariyesine vâkıftır. Mesela, Mevlana ve Er-
zurumlu Hakkı gibi meşhur Osmanlı mutasavvıfları da eserlerinde 
hıltlar nazariyesinden söz eder, hastalıklara reçete verirler ama on-
lar tabip değildirler.57 Mesela, günümüzde tabip olarak tanınan 
tasavvuf erbabı/âlim ve evliyadan Merkez Efendi (ö. 1551) de 19. 
asra kadar hiçbir bir kaynakta “tabip” olarak anılmaz.58 Osman-
lı dönemi sağlık mensupları arasında Tıbb-ı Nebevi uygulayıcısı 
olarak bilinen ayrı bir meslek sınıfı da bulunmaz.59

Osmanlı dönemi tıp kitaplarına Tıbb-ı Nebevi’den alıntılar 
yapma teamülü yoktur. Nadir bir örnek olarak, 17. yüzyılın ilk 

55 “They did, however, position them (Galen, İbn Sina vd.) -Muslim and non-Muslim 
alike- as authorities inferior to the divine legitimacy of Prophetic medicine.” Shefer-
Mossensohn, Ottoman Medicine, 28.

56 İhsanoğlu, “Türkçe Tıbb-ı Nebevi Yazmaları”, 35-37. Dols, hıltlar nazariyesine 
dayanan tıbbın darüşşifalar aracılığıyla Tıbb-ı Nebevi’ye nüfuz ettiğini ileri sürer: 
“… the hospital was also a vehicle for the dissemination of the learned tradition of 
humoral pathology to popular culture, … i.e. Prophetic medicine.” Dols, Majnun: The 
Madman in Medieval Islamic Society, 116.

57 “Mevlana, sıhhatle mizaç arasında daima ilişki kurar. Kişinin sıhhatinin normal 
olması için eski hekimlerin tabiri ile ahlat-ı erba’a denilen, safra, balgam, kan ve 
sevdanın insan vücudunda dengeli olması gerekir.” Necati Avcı, “Mevlânâ’nın 
Mesnevî’sinde Devrin Tıp ve Halk Hekimliği”, İstem 5/10 (2007), 155-169. 
İbrahim Hakkı Erzurumî (ö. 1194/1780) de ahlâk ve tasavvuf konulu Mârifet-
nâme’sinde tıptan, hıltlar nazariyesinden ve mizaçtan söz eder ve reçeteler verir. 
bk. Bekir Topaloğlu, “Mârifetnâme”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 
(Ankara: TDV Yayınları, 2003), 28/57-59. 

58 Nil Sarı, “Merkez Efendi’nin Tıp Tarihimizdeki Yeri”, I. Merkez Efendi Sempoz-
yumu (Denizli 27-29 Haziran 1988) (Manisa: Türk Ocağı Denizli Şubesi Yayın-
ları, 1989), 37-48. Shefer-Mossensohn, Merkez Efendi’yi ünlü bir hekim olarak 
tanıtıyor: “…an eminent physician in Manisa, Merkez Muslih al-Din Efendi…” 
Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 38.

59 Sağlık çalışanları ve meslekleri için bk. Sarı, Osmanlılarda Tıp Ahlakı, s. 193-257. 
Orta Çağ İslam döneminde de ayrı bir sınıf olarak Tıbb-ı Nebevi uygulayıcıların-
dan söz edilmez. bk. Pormann - Savage-Smith, Medieval Islamic Medicine, 75. 
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çeyreğinde Osmanlı tabibi Zeynelabidin, Şifaü’l-fuad isimli ese-
rinde bazı “besin maddelerinin tıbbi etkilerini” anlatırken bunları 
Peygamberin de kullandığına, ya da tavsiye ettiğine dair rivayet-
leri nakleder.60 Bu örnek, Shefer’in ileri sürdüğü gibi, “Osmanlı 
tabiplerinin” Hz. Muhammed’i bir “tıp otoritesi” olarak gördüğü 
anlamına gelir mi?61 Peygamberin, hastaya “tabip getirin” sözüyle 
ilgili rivayetlerin Osmanlı dönemi tıp kitaplarının mukaddime-
lerinde sıklıkla kaydedilmesi böyle bir yorumun geçersizliğine 
işaret eder. Ahmed Dâî’nin (ö. 1421’den sonra) Ebû Nuaym 
el-İsfahânî’nin Kitâbü Tıbbi’n-nebî isimli eserinin muhtasarına 
yaptığı Kitâbü’ş-şifâ fi ehâdisi’l-Mustafa adlı tercümesinde de tıp 
ilmini öğrenmenin ve tabip tarafından tedavi edilmenin gereğine 
dair çeşitli rivayetler nakledilir.62 

İleri sürülen görüşlerden birisi de, tabiplerinkinden farklı bir 
“halk tıbbı” olduğudur. Halk tıbbı diye tanımlanan uygulamalar 
tabiplerin icraatından ne kadar farklıydı, ya da farklı mıydı? Bu-
rada, asıl farkın uygulanan tıpta değil, uygulayıcılarda olduğunu 
belirtmeliyiz. Birçok Türkçe tıp kitabında, tabibin olmadığı yerde 
halkın kendini tedavi edebilmesine yardımcı olma amacı dile 
getirilir.63 Mesela, Hacı Paşa (ö. 1417) Türkçe eseri Müntehab-ı 
Şifâ’nın başında, “ ...diledüm ki tıbb ‘ilminde muhtasar bir kitab 

60 Necla Baluken, Şifaü’l-Fuad Li Hazret-i Sultan Murad (Zeynel Abidin Bin Ha-
lil) Giriş - İnceleme - Metin - Dizin, (Bingöl: Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2016) . Diğer tıp yazmalarında Tıbb-ı Nebevi’den 
nakillere rastlamadım; varsa da genel bir durum değildir.

61  “… Zeyn-al-Din al-Abidin brings forward Muslim prophets like Joseph and Soloman, 
in addition to Muhammad himself, as medical authorities.” Shefer-Mossensohn, 
Ottoman Medicine, 29.

62 Sarı, Osmanlı Tıp Ahlakı, 23, 25; Ahmet Dâ’î, Kitabü’ş-şifa fi ehadisi’l-Mustafa, 
(İstanbul: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Müzesi, 442), 8b-9. 

63 Türkçe yazılı tıp metinlerinin halka sunumu için bk. Nil Sarı, “Osmanlı Hekimliği 
ve Tıp Bilimi”, Osmanlı Devletinde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, ed. B. Ak - A. 
Ataç (Ankara: Sağlık Bakanlığı Yayınları, 2000), 20, 23-29. Pormann - Savage - 
Smith, Medieval Islamic Medicine, 25-26: “… when the source for a specific piece of 
knowledge or procedure was rooted in learned medicine but after several generations 
diffused orally to popular medicine…” Orta Çağ İslam dünyasında görülen bu 
yayılım Osmanlı dönemine gelindiğinde çoktan gerçekleşmiş ve Galen-Hipokrat-
İbn Sina tıbbı halka nüfuz etmişti. 
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tasnif edem; hıfz-ı sıhhat tarikasın ve şol marazlar ki çok vâki’ olur se-
beblerin ve ‘alâmetlerin ve ‘ilâcların beyân eyleyem kaçan ki bir yerde 
üstâd hekim bulınmasa bu muhtasarıla ‘amel edeler...” demektedir.64 
Osmanlı’da modern öncesi tıp kitaplarında teorik bilgiden ziyade, 
hangi rahatsızlıkta hangi ilaçların kullanılacağına dair pratik bilgi-
ler bulunur, tabiplerin yanı sıra halktan okur-yazar kimseler de bu 
kitaplardan yararlanırdı. Halkın kullandığı ilaç tedavileri büyük 
oranda humoral tıp ile benzeşir. Tıbbi bitkileri tanıyan halktan 
kimselerin tabibin olmadığı yerde ilaç yapması ve uygulaması bir 
mecburiyetti. Günümüzde “halk hekimliği” olarak tanımladığı-
mız, ama daha doğru bir ifade ile “ihtiyaç sahibinin kendisini ve 
yakınlarını tedavisi” Osmanlılarda yaygın bir uygulamaydı. Bun-
lar, tıbbi bitkileri tanıyan, gerektiğinde ilaç yapıp kullanan ama 
tabiplik yapmayan - meslekten olmayan halktan kimselerdi.65 

64 Hacı Paşa, Celâlüddin Hızır (Hacı Paşa) Müntehab-ı Şifâ I Giriş-Metin, nşr. Zafer 
Önler, (İstanbul: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1999), 5. Sara Nur Yıldız, “From 
Cairo to Ayasuluk: Hacı Paşa and the Transmission of Islamic Learning to Western 
Anatolia in the Late Fourteenth Century”, Journal of Islamic Studies 25/3 (2014), 
263-297; 288, 290; Nidaî, Menafiü’n-nâs, (İstanbul: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp 
Tarihi Müzesi, 318), 5a; N. Akdeniz (Sarı), Osmanlılarda Hekim ve Deontolojisi, 
(İstanbul: İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, 1977), 135-137, 144. 

65 Murphey, Ottoman Medicine and Transculturalism from the Sixteenth Through the 
Eighteenth Century”, 385: “It should not be supposed that folk medicine consisted ex-
clusively of superstition and myth. It seems clear that the Ottoman public, whether in 
rural or urban areas, was by necessity better informed about the therapeutic value of 
various herbal preparations than the average layperson would be regarding modern drugs; 
and the Ottomans were more experienced and discriminating in the use of the remedies 
available to them. In premodern society people did not have the luxury of referring their 
health problems to the appropriate medical specialist; and since experts were in such short 
supply, it became each individual’s responsibility as well as a necessity to inform him…”; 
R. Murphey, “Osmanlı Tıbbı ve Kültürler Üstü Karakteri (On Altıncı Yüzyıldan 
On Sekizinci Yüzyıla)”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları II (1998), 263-292; 269-270. 
Akdeniz (Sarı), Osmanlılarda Hekim ve Deontolojisi, 144-165. Tıp yazmalarındaki 
tedavi reçetelerinin yakın dönem halk tıbbı ile benzerliği dikkat çekicidir. bk. Nil 
Sarı, “Halk Hekimliğinde ve Osmanlı Tıp Yazmalarında Akıl ve Sinir Hastalıkları-
nın Tedavisi”, Yeni Symposium 19/3 (1981), 72-84; Nil Sarı - Mebrure Değer, “Di-
yarbakır Yöresi Halk İlâçlarının Osmanlıca Tıp Yazmalarındaki (15-16. yy) Benzer 
İlâçlarla Karşılaştırılması”, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri (Ankara: 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1987) IV/ 341-360.
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Tabiplerin Eğitimi, Göreve Tayini, Denetimi ve 
Rekabeti Üzerine Tartışmalar

19. yüzyıl öncesinde tabibin bir kurumda ya da özel olarak eği-
tim görmüş olması fark etmemekle birlikte bir uygulama alanı 
olan hekimliğin usta-çırak usulüyle öğrenilmesi gerekli görülürdü. 
Osmanlı Devleti “Bir üstada hizmet etmemiş” -usta-çırak eğitimi 
olmayan- ehliyetsizlerle ve çalışma izni olmayan “ruhsatsızlar” ile 
mücadele ederdi. Mesleği bir ustadan öğrenmiş (bir üstada hizmet 
etmiş) olmak ve “usulüne uygun” tedavi -günün standart tedavisini- 
uygulamak ve işinin “ehli” olmak iyi hekimlik için en önemli ahlak 
ve hukuk ölçüleriydi. Usta tabiplerden tıp ilmini öğrenmeden ken-
di görüşü ile tabiplik eden cahillere mani olunmasına dair hüküm-
ler bulunmasına rağmen, “nâ-ehil” olup da hekimlik yapanlar ola-
bilmekte ve bu kişiler belirlendiğinde çalışmaları yasaklanmakta ve 
gerektiğinde cezalandırılmaktaydı.66 O hâlde, Osmanlı’da modern 
öncesi dönemde, “Bir kişi olağanüstü nitelikleri sebebiyle meslekte 
hak iddia ettiğinde hiç düzenli öğrenim görmeden kabul görebilirdi” 
gibi bir görüş benimsenebilir mi? Tıpta ustalaşma süresi kişiye göre 
değişse de, klasik dönem Osmanlı hekimliğinin esasen bir usta-çırak 
mesleği olması sebebiyle ve insan sağlığının önemi her zaman her-
kesçe bilindiğinden böyle bir görüş çok tartışma götürür.67

Günümüzde olduğu gibi, Osmanlı döneminde de meslekten 
olmayan ve fakat tıbbi konularla ilgilenenler vardı. Bu gibi halktan 
kimselerin edindikleri bilgileri sadece sözle birbirlerine naklettik-
lerini söyleyemeyiz.68 Okur-yazar bazı meraklı kişilerin bir takım 

66 Sarı, Osmanlılarda Tıp Ahlakı, 263-278.
67 “One could also skip organized study altogether if one claimed professional legitimacy 

due to supernatural qualities and initiation.” Shefer-Mossensohn, Ottoman Medi-
cine, 142, 229, dip notu No. 124. Bu görüş, Osmanlı dönemine ait bir kaynağa 
dayanmayıp, 7-14. yüzyıllardaki İslam dünyasına aittir. Yazar, 7. yüzyılı 14. olarak 
vermiştir. bk. Gary Leiser, “Medical Education in Islamic Lands from the Seventh 
to the Fourteenth Century”, Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 
38/1 (January 1983), 48–75. 

68 “Popular medicine was transmitted orally, whereas humoralism and Prophetic medi-
cine were both grounded in written traditions.” Shefer-Mossensohn, Ottoman Medi-
cine, 25. Kaynak verilmemiştir.
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ilaç terkiplerini -yemek tarifi kaydeder gibi- çeşitli metinlerden 
ve kişilerden derleyerek deftere kaydettiklerini tahmin edebiliriz. 
Yazarı bilinmeyen, isimsiz, genellikle ilaç reçetelerinden ibaret tıp 
yazmalarının halktan ya da meslekten olmayanların derlemiş ol-
ması muhtemeldir. Bu gibi, ilaç terkiplerinden oluşan klasik dö-
nem el yazmaları incelendiğinde, tavsiye edilen drogların ve ilaç 
terkiplerinin dönemin tıp dünyasında mevcut olanlardan pek de 
farklı olmadığı anlaşılır. Tabip olmayan ünlü müellifler (Mevlana, 
Erzurumlu Hakkı vd.) naklettikleri tıbbi bilgileri hıltlar nazariyesi 
çerçevesinde ele almışlardır.69 Modern öncesi dönemde tıp bilgi-
si okur-yazar, aklı eren herkesin okuyup nakledebileceği kadardı. 
Ama okur-yazar kimselerin tıbbi konularda yazıyor olmaları tabip 
oldukları anlamına gelmediği gibi, bu durum “halktan kimselerin 
pek çok tıbbi düşünceyi yalnızca anlamakla kalmayıp aynı zamanda 
yönlendirdikleri”70 anlamına da gelmez. Hekim olmayan yazarların 
tıbbi düşünceyi yönlendirmelerinden söz edemeyiz, çünkü yazdık-
ları bilgide yenilik yoktur; ama ünlü yazarların -aynı bilgileri de 
olsa- tekrarlamalarının mevcut bilginin dogmalaşmasına katkıda 
bulunduğunu söyleyebiliriz. 

Humoral tıbbın tabip olan ve olmayan herkes tarafından ge-
nel kabul gördüğü modern öncesi dönemde hıltlar nazariyesine 
uyan ve uymayan diye bir tabip ayırımı yapılamaz. Yukarıda be-
lirtildiği gibi, klasik dönemde var olduğu ileri sürülen üç farklı 
tıp sisteminin muhteviyatı birbirinin benzeriydi. Serbest faaliyet 
icra eden tabiplerin devlet adına hekimbaşı tarafından denetlen-
mesi demek, bugün de olduğu gibi, dönemin genel kabul görmüş 
tıbbi bilgi ve uygulamalarından sınanmaları anlamına gelirdi. 
Bu nedenledir ki, 16. yüzyılda İstanbul’da, “lonca mensuplarının 
Sultana dilekçe vererek rakiplerinin (kimler oldukları tanımlanmı-
yor) şarlatan olduğunu iddia ettikleri”; “tıbbi loncalarla (bu lon-
calarla ilgili kaynak bulunmuyor) Osmanlı hükûmeti arasında ver 

69 bk. 57. dipnot
70 “Laymen could understand as well as manipulate many medical ideas…” Shefer-

Mossensohn, Ottoman Medicine, 12.
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ve al ilişkisi” olduğu, dolayısıyla “tıbbi loncaların hekimbaşılarla 
birlikte hareket ettiği; “hekimbaşılık makamının daima humoral 
tıp uygulayıcılarınca işgal edildiği”; “hükûmetin lonca tabipleriyle 
sağlık kurumunu denetlediği”; “humoral tıbbı uygulayan tabiplerin 
kadıyı yanlarına alarak diğerlerini sahadan uzaklaştırmak istediği” 
gibi varsayımların dayanağı olmadığı gibi, “humoral - Galenik 
tıbbı uygulayanlar ile halk tıbbını ve Tıbb-ı Nebevi’yi uygulayanlar 
arasında rekabet” olduğu iddiasını kanıtlayan veriler de yoktur.71 
Osmanlı dönemi tabiplerinin şifacılara karşı oldukları ve onlarla 
mücadele ettikleri, onları “zararlı batıl itikadı olan şarlatanlar” 
olarak tanımladıkları görüşü dönemin kaynaklarına dayanmı-
yor.72 Her ne kadar inanç tedavisi hıltlar nazariyesi doğrultu-
sunda mantığa dayalı sebep-sonuç ilişkisiyle yürütülen tedaviye 
ters düşse de, maddi tedaviler uygulayan Osmanlı tabiplerinin 
inanç tedavisi uygulayanlarla mücadele ettiğine dair veri yoktur. 
Psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde olduğu kadar fiziki rahat-
sızlıkların tedavisinde de telkinin etkili olduğunu; tıp ve din ara-
sında yararlı bir köprü olduğu düşüncesinin genel kabul gördü-
ğünü yazan Dols, genel olarak dini inancın, özellikle de duanın 

71 “… medical guilds in 16th century Istanbul in the context of give and take between 
the medical guilds and the Ottoman government.”; “Role of professional medical ethics 
used by the medical guilds as a rhetorical device in this relationship.”; “As documents 
found in the archives of the central bureaucracy reveal, the medical guilds in Istanbul 
acted via the head office or the head physician.”; “Head physicians office was always 
occupied by humoralists”; “The medical guilds petitioned the sultan or the head-phy-
sician claiming that their adverseries were charlatans.” Miri Shefer, “Medical and 
Professional Ethics in Sixteenth Century Istanbul: Towards an Understanding of 
the Relationships Between the Ottoman State and the Medical Guilds”, Medicine 
and Law 21, (2002), 307-319; 310, 315-316, 319. Yazarın 313. sayfada yukarıda 
aktarılan görüşlerine dair verdiği kaynak Osmanlı dönemini temsil etmemektedir. 
bk. Martin Levey, “Fourteenth Century Muslim Medicine and the Hisba”, Medi-
cal History 7, (1963), 176-182. 

72 “Humoral doctors…. wished to strengthen their position as carriers of classical (and supe-
rior) tradition, in contrast to the ‘charlatans’ who could offer no more than harmful super-
stitions.” Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 26’da kendini kaynak gösteriyor: 
Shefer, “Medical and Professional Ethics in Sixteenth Century Istanbul: Towards an 
Understanding of the Relationships Between the Ottoman State and the Medical 
Guilds”, 307-319. Fakat bu yazıda da kaynak verilmiyor, bk. 315, 319.
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hastaları iyileştirmedeki yararından ve bu bakış açısının Tıbb-ı 
Nebevi için esas olduğundan söz eder.73 Tıbb-ı Nebevi’de dua ile 
maddi tedavinin birlikte yer aldığını da kaydetmeliyiz. 

Padişah hükümleri Tıbb-ı Nebevi’ye karşı mıydı? 1573 tari-
hinde hekimbaşı (reisü’l-etibba) Garsüddinzade Mehmed Muh-
yiddin’in arz etmesi (mektubu) üzerine Sultan II. Selim’in (1566-
1574) İstanbul Kadısı’na hitaben verdiği hükümde, tabiplerin 
bir çeşit devlet imtihanına tabi tutulmasına hükmedilir. Hü-
kümde, esnaf zümresinden sanat (hırfet) erbabı tabip, cerrah ve 
kehhâllerin hekimbaşı tarafından imtihan edilip ehliyetleri sabit 
olanlara çalışma ruhsatı verilmesi; yetersiz bulunanların sırf para 
kazanmak için sergi ve dükkân açmalarının yasaklanması; tabip, 
cerrah ve kehhâllik taslayanların meslekten menedilmesi buyrul-
maktadır. Hükümde, günün geçer tıp kurallarına uymayan te-
davi ile hastaya zarar vermenin doğru olmadığı ifade edilirken, 
yanlış tedaviye yol açan bilgisizlik ile hastaya zarar verme arasın-
da ilişki kurulur. Mesleği bir “ustadan” öğrenmek ve “usulüne 
uygun” tedavi yapmak iyi hekimlik için en önemli iki ölçü ola-
rak daima belirtilmektedir.74 Garsüddinzade’nin bu mektubu/
dilekçesi örnek verilerek humoral tıp taraftarı tabiplerin Tıbb-ı 
Nebevi tıbbını uygulayanlara karşı olduğu şeklinde bir görüş öne 
sürmek mümkün değildir, çünkü böyle bir görüşü destekleye-
cek bir ipucu evrakta bulunmamaktadır.75 Yine 1573 tarihinde 

73 “Christoph Bürgel has emphasized the element of suggestion in the treatment of 
physical maladies as well as in the treatment of the deluded.”; “… and was a useful 
bridge between religion and medicine- that religious faith generally and prayers and 
incantations in particular was advantageous in healing the sick.” Dols, Majnun: The 
Madman in Medieval Islamic Society, 165-166. 

74 Osmanlı Arşivi (BOA), Mühimme Defteri, No. 23/51/106 (981/1573). Ahmed 
Refik, On Altıncı Asırda İstanbul Hayatı (1553-1591) (İstanbul: Devlet Basımevi, 
1935), 62-63, 89. Tabiplerin denetimi, tıp kurallarına uymayanlara tabiplik yap-
tırılmaması ve cahil tabiplere karşı alınan tedbirler için bk. Sarı, Osmanlılarda Tıp 
Ahlakı, 264, 271-272.

75 Shefer, “Medical and Professional Ethics in Sixteenth Century Istanbul: Towards 
an Understanding of the Relationships Between the Ottoman State and the Med-
ical Guilds”, 307- 319; konuyla ilgili olarak ayrıca bk. 311, 312-313, 318. Yazar, 
tıpla ilgili tek bir mahkeme kaydı görmemiştir. 
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Sultan II. Selim bir diğer fermanıyla reîsü’l-etibbânın Manisa ve 
civarındaki tabip, cerrah ve kehhâlleri imtihan etmesini ve kendi 
kendine tabipliğe kalkışanların cezalandırılmasını buyurur.76 Us-
ta tabiplerden tıp ilmini öğrenmeden kendi görüşü ile tabiplik 
eden cahillere mani olunmasına dair bir hükm-i hümâyûn Sultan 
III. Murad (1574-1595) devrinde de çıkarılır. 1592/3 tarihinde, 
hekimbaşı Mevlana Yusuf Sinan Efendi’nin arzına cevaben, tıp 
eğitimi görmeyen ve bir üstada hizmet etmeden kendi kendine cer-
rahlığa ve kehhâlliğe kalkışanlara mani olunması buyrulur.77 Bu 
ve diğer hükümlerin hiç birinde humoral - Galenik tıbbı uygula-
yanlarla halk tıbbını ya da Tıbb-ı Nebevi’yi uygulayanlar diye bir 
ifade ve ayırım yoktur. Zaten, yukarıda belirtildiği üzere, eğitimli 
ve eğitimsiz herkes benzer tıp bilgisine sahiptir. Humoral tıbbı 
bir ustadan öğrenmeden kendi kendine uygulayan ehliyetsiz ve 
ruhsatsızlar da çıkarılan hükümlere tabidir. Burada önemli olan 
ve karşı çıkılan husus, bir usta yanında yetişmeden ve ondan ica-
zet almadan tabiplik görevinin üstlenilmiş olmasıdır. Osmanlı 
Devleti’nin resmi mezuniyet siyaseti-ölçüsü bir ustaya çıraklıktır. 
Bu husus tıbbın doğal bir özelliğidir. Ama 1704 tarihinde Sultan 
III. Ahmed döneminde verilen hükümde “tıbb-ı cedid” olarak 
tanımlanan yeni tıbbın uygulayıcısı “frenk tabiplerinin” meslek-
ten menedilmesi açıkça emredilir.78 Sınava tabi tutulan serbest 
tabip ve cerrahların önemli bir kısmının yabancı olduğunu da 
unutmamalıyız. 20-29 Mayıs 1700 tarihinde yapılan sınavı ge-
çen ve mesleğini icra etmek üzere muayenehane (dükkân) açma 
izni alan toplam yirmi beş tabip ile yirmi sekiz cerrahtan sadece 
altısı Müslümandır ve gayrimüslimler arasında Fransa, Hollanda, 

76 Osmanlı Arşivi (BOA), Mühimme, 23/45/92, 23/51/106, (981/1573). H. Sahil-
lioğlu, “1700 Yılında İstanbul’da Muayenehane Açma İzni Olan Tabip ve Cerrah-
lar”, Tıp Dünyası Tarih Dergisi 136 (Nisan 1998), 11. 

77 Osmanlı Arşivi (BOA), Mühimme Defteri, 70/162/303, (1001/1593); Ahmed 
Refik, Hicri On Birinci Asırda İstanbul Hayatı (1000-1100), (İstanbul: Devlet 
Matbaası, 1931), 8-9.

78 Ahmet Refik, Hicri On İkinci Asırda İstanbul Hayatı (1100-1200), (İstanbul: Dev-
let Matbaası, 1930), 37.
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İtalya ve İspanya gibi dış ülkelerden gelen yabancılar dikkat çek-
mektedir.79 

Tekkede-dergâhta inanç tedavisi uygulayanların, ya da Tıbb-ı 
Nebevi’den tavsiyelerde bulunanların hekimbaşı tarafından imti-
hana tabi tutulduğuna dair bir belgeye rastlamadım. Söz konusu 
hükümler, bir ustadan öğrenim görmeden kendi kendine tabiplik 
veya cerrahlık mesleğine soyunanların engellenmesi amacını taşır. 
Devlet, serbest çalışanların yanı sıra, darüşşifa, ordu ve sarayda ça-
lışanları da gerektiğinde denetlemekte, hatalı bulunanları da göre-
vinden azletmektedir.80 Eğer bir rekabetten söz edilecekse, bunu 
humoral tıbbı uygulayanlarla şifacılar arasında değil, darüşşifalara 
tayin edilmeyi bekleyenlerin arasında, ya da tabiplik mesleğini ser-
best icra edenlerin kendi aralarında aramak gerekir. Nitekim arşiv 
belgelerinde bu bağlamda örnekler bulunmaktadır.81 

Osmanlı tıp tarihçisi Shefer’in, darüşşifalarda çalışanlardan 
beklenen ahlaki ve zihni niteliklerin tıp camiasında humoral 
tıbbı uygulayanlarla diğerleri arasında bir rekabet silahı olarak 
kullanıldığına dair teorisini; Osmanlı sağlık çalışanından bekle-
nen etik kurallar ile hıltlar nazariyesinin her şeyi tek bir nedene 
bağlayan katı tutuculuğu arasında ilişki kurmasını ve Katolik 
dünyasında devletin kiliseyi desteklemesine benzetmesini anla-
mak güçtür.82 Osmanlı hekimliğinin dünyada benzeri olmayan, 
Osmanlı darüşşifalarına özgü tıp etiği normlarının, “çıkar iliş-
kilerini örtmek için ortaya atıldığını; tıp etiğine dair tumturaklı 
ifadelerin aslında tabiplerin ekonomik çıkarlarını ve entelektüel ve 
sosyal konumlarını savunma bağlamında sürdürdükleri acımasız 

79 bk. H. Sahillioğlu, “1700 Yılında İstanbul’da Muayenehane Açma İzni Olan Tabib 
ve Cerrahlar”, 10-11, 12.

80 Sarı, Osmanlılarda Tıp Ahlakı, 225-230, 274-275, 279, 296.
81 Sarı, Osmanlılarda Tıp Ahlakı, 228-229, 231-232, 245.
82 “The discourse of medical ethics… to defend… the brutal competition in the medical realm.” 

Shefer, “Medical and Professional Ethics in Sixteenth Century Istanbul: Towards an 
Understanding of the Relationships Between the Ottoman State and the Medical 
Guilds”, 307. “…healers (employed at Ottoman hospitals) had to present a certain 
moral and mental strength. This demand could be attributed to the integralism inherent 
in humoralism...” Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 88. 

OSMANLI TIP TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA SORUNLAR



196

rekabette etkili bir araç olarak değerlendirildiği” varsayımı zorlaya-
rak niyet okuma diyebileceğimiz bir önyargıdan ibarettir.83 Dev-
letin serbest çalışan sağlık mensuplarına çalışma ruhsatı vermesi, 
onları denetlemesi ve sınava tabi tutulmasıyla ilgili arşiv belge-
leri incelendiğinde yukarıda ileri sürülen çıkarımlara varılması 
mümkün değildir.84

Osmanlı arşiv belgeleri, özellikle de kadı sicilleri incelendi-
ğinde hekimlerin hukuki ve cezai sorumlulukları olduğu görülür. 
Mesela hastanın zarar görmesi hâlinde dönemin standart tıbbi 
yöntemlerini uygulamamış olan sağlık mensubu kusurlu bulu-
nurdu. Serbest çalışan sağlık mensuplarının denetimi kadının so-
rumluluğundaydı. Meslek erbabı arasındaki şikâyetlerin takibi, 
çözümlenmesi, gerekirse suçlunun cezalandırılması, mesela işten 
çıkarılma (azl) ve yer değiştirme (tebdîl) gibi cezalar kadı tarafın-
dan karara bağlanırdı. Çözümlenemeyen durumlarda hekimba-
şına başvurulurdu. Sağlık çalışanlarının ehliyetli olup olmadığını 
belirleyecek olan bilirkişiler ise hekimbaşı, cerrahbaşı, kehhâlbaşı 
ve devlet katında görevli darüşşifa ve ordu tabipleriydi.85 

Hanedan mensuplarından sorumlu saray tabiplerinin darüş-
şifa ve ordu tabiplerinden daha seçkin olmaları beklenirdi. Saray 
tabiplerinin tayinleriyle ilgili önemli bilgileri mevâcib-i cemâ’at-i 
müşâhere-horân defterlerinde buluruz. Saraya tayin edilen tabip-
lerin çoğu darüşşifalardan veya Süleymaniye Tıp Medresesi’nden, 
müderris, muid, şakird veya danişmendler arasından saray hekim-
liğine nakledilirdi. Hatta pek çoğu da mevlâna sıfatına haiz olup, 
medrese tahsilinin tüm seviyelerini tamamlamış kimselerden 

83 The discourse of medical ethics raised in those cases not for its own case rather it em-
bodied effects by medical guild (lonca) members to defend their economic interests and 
their intellectual and social status in the brutal competition in the medical realm.” 
Shefer, “Medical and Professional Ethics in Sixteenth Century Istanbul: Towards 
an Understanding of the Relationships Between the Ottoman State and the Med-
ical Guilds”, 307. Yazar, yukarıdaki ifadelerini bir kaynağa dayandırmamıştır. 

84 Serbest çalışan sağlık mensuplarına ait bilgiler ve serbest çalışan sağlık mensupla-
rının denetimi, imtihanı ve çalışma izni verilmesi için bk. Sarı, Osmanlılarda Tıp 
Ahlakı, 235-257; 263-278.

85 Sarı, Osmanlı Tıp Ahlakı, 230-234, 263-278. 
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oluşuyordu. Diğerleri ise, ya hekim ailelerinden gelmekte, ya da 
ünlü bir hekimden icâzeti bulunmaktaydı. Onlarca ruus belgesi 
de bu defterleri doğrulamaktadır. Defterlerdeki isimlerin yanına 
düşülen sanat birle kayıtlarına göre, cerrahların birçoğu sanatıyla 
gelmiş, meslekten kişilerdi. Saray cerrahlarına ait bazı tayin bel-
geleri de cerrahların önemli bir kısmının cerrah ailelerinden, ya 
da usta bir cerraha çıraklıktan gelme olduğuna işaret ediyor.86 
Neticede mevâcib defterleri ve ruus belgeleri saraya tabip ve cer-
rah tayininde kıyafetnamelere uygun olarak, zekâ ve yetenek ye-
rine fizyonominin (dış görünüşün, simanın) esas alındığı savını 
geçersiz kılmaktadır.87 Feraset ve kıyafet ilminin -insanın fiziki 
yapısındaki özelliklere bakarak şahsiyet özelliklerine dair sonuç-
lar çıkarmanın- sağlık alanına uygulanması hekimliğin doğasına 
da aykırıdır. Buna karşılık, tabipte aranan “feraset” sahibi olma 
erdemi “anlayış, seziş, zekâ, zihin uyanıklığı, bir şeyi çabukça 
kavrama” kabiliyeti anlamında kullanılıyordu. Bu beklentinin en 
güzel ifadesini darüşşifa vakfiyelerinde buluruz. Darüşşifa vak-
fiyelerinde hastaneye tayin edilecek sağlık mensuplarında hiçbir 
fiziki özellik aranmazken ahlaki erdemler, bilgi, beceri ve tecrübe 
beklenirdi. Saraya ve darüşşifaya tayinde “tabibin” görünüşüyle 
ilgili bazı özelliklerin değil bilgi, beceri ve ahlak ölçülerinin aran-
dığını BOA belgelerinden de izlemek mümkündür. Görevi hak 

86 Sarı, “Osmanlı Hekimliği ve Tıp Bilimi”, Osmanlı Devletinde Sağlık Hizmetleri 
Sempozyumu, 21-87. 

87 G. A. Russel, “Physicians at the Ottoman Court”, Medical History, a Quarterly 
Journal Devoted to the History of Medicine and Related Sciences 34/3 (July 1990), 
243-267. “… physical appearance was an important characteristic of Ottoman society; 
it was one of the criteria for securing a position the Ottoman administration.” She-
fer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 83. Verilen kaynaklar seyyahların kitaplarıdır; 
bk. 216, no. 50. “It was widely accepted that there was a correlation between physical 
and aesthetic perfection and nobel and moral character; and correspondingly, physical 
ugliness, deformity, illness and handicaps are all indicators of a mean character and vil-
lainous personality.” Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 95. Verilen kaynaklar 
kıyafetname ve ferasetname kitapları olup uygulamaya dair bir kaynak verilmez; 
örneği tabip tayinleriyle ilgili belgelerden söz edilmez. Sarayda görevlendirilen ta-
biplerde fizyonomiye bakıldığı bilgisi, Russel’dan nakledilir: Russell, “Physicians 
at the Ottoman Court”, 251-252. 
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edene verme kaygısını yansıtan müstaîd, ehil, müstahik, erbâb-ı 
istihkak, muktedir, hâzık, kâmil, sâdık, müstakîm gibi tanımla-
malar ve “tababetde hazakat ve mahareti nümayan olmağla”; “ma-
haretine binaen”; “üstad-ı kâmil”; “hizmet-i mezbura müstahak” 
gibi ifadeler fizyonomi ile ilgili değildir.88 Bu vesile ile “kambur” 
lakaplı Abbas Vesim’in ünlü bir Osmanlı hekimi olduğunu ha-
tırlayalım.

Bu bölümde son olarak, Osmanlı tabiplerinden “korkuldu-
ğu”, hekime karşı şiddetli eleştiri ve muhalefetin İslam kültürün-
de ortak bir tutum olduğu şeklindeki varsayıma değinmeliyiz. 
Orta Çağ İslam döneminde olan yerel birkaç olayın aktarıldığı 
yayınlar bu varsayıma kaynak gösterilmiştir.89 Osmanlı döne-
minde korkulan husus, geçer tıbbi yöntemlerin kullanılmama-
sı, yani hastanın tabip tarafından tecrübe tahtası yapılmasıdır. 
Nitekim verilen hükümlerde, kadı sicillerinde, tıp yazmalarında, 
edebi eserlerde bu husus açıkça dile getirilir.90

88 Sarı, “Osmanlı Darüşşifalarına Tayin Edilecek Görevlilerde Aranan Nitelikler”, 
11-54. Görevlendirmelerde “liyakat” konusu için bk. Sarı, “Osmanlı Hekimliği 
ve Tıp Bilimi”, Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 5, (1999), 13-16; Nil Sarı, “Osmanlı 
Darüşşifalarında Tayin Bürokrasisi”, Geçmişten Günümüze İstanbul’da Sağlık Kong-
resi Bildiri Kitabı, ed. A. D. Erdemir vd. (İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım, 2010), 
17-25. 

89 Orta Çağ İslam dönemini birkaç örneğe dayanarak yazan makaleleri kaynak göste-
rip Osmanlı toplumunun da aynı olduğunu ileri süremeyiz. “Physicians were feared 
because of their ability to harm people…” Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 
16. Kaynak verilmiyor. “Physician-bashing was a common genre in several Muslim 
cultures, the Arabic one included.” Shefer, “Medical and Professional Ethics in Six-
teenth Century Istanbul: Towards an Understanding of the Relationships Between 
the Ottoman State and the Medical Guilds”, 312. Yazar Orta Çağ İslam toplu-
muyla ilgili şu iki makaleyi kaynak olarak göstermektedir: Franz Rosenthal, “The 
Physician in Medieval Muslim Society”, Bulletin of the History of Medicine 52/4 
(1978), 475-491; 484-486; Franz Rosenthal, “The Defence of Medicine in the 
Medieval Moslem World”, Bulletin of the History of Medicine 43 (1969), 519-532. 
Osmanlıda sağlık çalışanına verilen cezalarla ilgili olarak bk. Sarı, Osmanlı Tıp 
Ahlakı, 230-234, 275-276.

90 Nil Sarı, “Evolution of Attitudes and Behavior Towards Human Experimentation 
in Ottoman Turkish History”, Proceedings of International Workshop on Advanced 
Clinical Research Ethics (İstanbul: 2010), 74-89.
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Sağlık Hayatında Kadının Yeri ve 
Osmanlı Sarayında Tedavi

Osmanlı toplumunda cinsiyet konusu bazı tarihçilerin büyük il-
gisini çekmektedir. Bu bağlamda kadının sağlık dünyasındaki yeri 
de merak konusudur. Burada konunun bir kesimine değineceğim. 

Osmanlı döneminde tedavi sanatı ile uğraşan kadınlar uzman-
lık sahasını niteleyen tabîbe, hekîme, kâbile, aşıcı kadın, tosbağcı ka-
dın gibi bir meslek adıyla veya lakaplarıyla anılırlardı.91 Ustalığıyla 
tanınmış ünlü cerrahlar arasında kadınlar da vardı. Mesela, 1623 
tarihinde “ilm-i cerâhatde hâzika ve beyne’l-akrân nâbiga” olarak 
tanıtılan Sâliha Hâtûn, hastaları ve meslektaşları arasında şöhretli 
bir cerrah idi. Erkek cerrahlardan daha fazla ücret alan Sâliha Hâ-
tûn’un erkek hastaları da vardı. Hastalar Sâliha Hâtûn’a ameliyat 
olmak için Osmanlı coğrafyasının çeşitli bölgelerinden gelirdi.92 

Osmanlı saraylarında hastaneler vardı ve kadınlar da sağlık 
hizmeti verirdi. Mesela, Beyazıt’taki Eski Saray’da (Sarây-ı Atîk) 
ve Topkapı Sarayı (Sarây-ı Cedîd) Hareminde hastane ve hasta 
hamamı vardı. Saraya tayin edilen maaşlı kadın hekimler ve ebe-
ler olduğu gibi, dışarıdan saraya davet edilenler de olurdu. Beya-
zıt’ta Eski Saray’a ait 1798 ve 1799 tarihli maaş defterleri, Has-
talar Dairesi’nde bir kadın sağlık teşkilatı olduğunu kanıtlıyor.93 

Sarayın Haremi ile ilgili bilgiler saray dışına dolaylı yollar-
dan aktarıldığından, özellikle de yabancıların naklettiği bilgiler 
sağlıklı olmayabileceğinden, Harem dedikodularından nakiller 
yapan seyyah ve elçilerin yazdıklarını sorgulamakta yarar var-
dır. Mesela, Saray kadınlarının cerrahiden istifade edemedikleri 
görüşü94 BOA belgelerinden edindiğimiz bilgilere ters düşüyor. 

91 Nil Sarı, “Osmanlı Sağlık Hayatında Kadının Yeri”, Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 
2-3 (1997), 11-64. 

92 Halil Sahillioğlu, “Üsküdar’ın Mamure (Cedide) Mahallesi Fıtık Cerrahları”, Yeni 
Tıp Tarihi Araştırmaları 4 (1998), 59-66.

93 Sarı, “Osmanlı Sağlık Hayatında Kadının Yeri”, 15-20, 28-33.
94 “…although these (palace) women enjoyed much power and vast financial means, their 

access to medical aid was far from easy…”; “Medical attention that did not include 
surgical intervention was given at the Harem in Topkapı…” Shefer-Mossensohn, 
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1599, 1667, 1700, 1715, 1835-37 yıllarında erkek tabip ve cer-
rahların maaşla Harem’e tayin edildiklerini BOA belgelerinden 
öğreniyoruz.95 

Harem dışında da Osmanlı saray hayatı tarihçilerin yakın ilgi 
duydukları konulardandır. Saray hayatı dönemin Avrupalı elçileri-
nin ve gezginlerinin de pek ilgisini çekmiş ve doğru-yanlış bilgiler 
hatıratlarda yayımlanmıştır. Saraydaki sağlık hayatı da dolaylı ak-
tarımlar, tahminler ve belgeye dayanmayan yorumlar üzerine kur-
gulanabilmiştir. Mesela, Sultanın kendi hanesinde-odasında tedavi 
edilmesi, hastaneye yatırılmıyor olması hanedan mensuplarının 
yeterince tıbbi tedavi göremedikleri şeklinde yorumlanabilmiştir.96 
Onlarca üst düzey tabip, cerrah ve kehhalin Saraya tayin edildiğini 
ve hatta gerektiğinde dışarıdan da tabip ve cerrah davet edildiğini 
kanıtlayan onlarca BOA belgesi bulunmakta. Dönemin tıbbi uy-
gulamalarının hastaneye yatırılmayı gerektirmediği, aynı tedavinin 
her yerde yapılabileceği ve hatta hastaneden hastalıkların bulaşma 
tehlikesi öngörüsü de göz ardı edilmemelidir.97 

19. yüzyıldan önce Sarayın dışında da varlıklı hastaların, ai-
lesi ve evi olanların hastaneye yatması tıbben gerekmediğinden, 
evde bakım tercih edilirdi. 19. yüzyılın ikinci yarısından itiba-
ren tıbbın, özellikle de cerrahinin hızla gelişmesiyle birlikte yeni 
tıp uygulamalarının gerektirdiği ihtiyaca uygun planlanan çok 

Ottoman Medicine, 130-131. Yazar kaynak göstermiyor. Sonraki paragrafta, 17. 
yüzyılda Venedikli Otaviano Bonbailo’ndan naklen Harem’de bir cerrahın hasta 
kadınları tedavisine izin verilmediği hikâyesini aktarıyor. 

95 BOA belgeleri Harem’e cerrah sokulmadığı görüşünü yalanlar. Hatta, 1624 tarihinde 
Tabib Mehmed, Şehzade Sultan Mehmed Han’ın doğumunu yaptırmıştı (müvellidi). 
bk. Nil Sarı, “Osmanlı Sağlık Hayatında Kadının Yeri (Tamamlayıcı Belgeler)”, Yeni 
Tıp Tarihi Araştırmaları 4 (1998), 247-253; Sarı, “Osmanlı Sağlık Hayatında Kadının 
Yeri”, 31-32. 

96 Saray mensuplarına verilen tıbbi yardımın sınırlı olduğu iddiası: “… seclution and 
its effects in the medical realm applied also to the male members of the royal family: 
the sultan was certainly not hospitalized but was treated in his private chambers”; “…
those on top of the social pyramid … were in fact quite limited medically.”; “The issue 
at hand was female chastity…” Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 81, 132. 

97 Sarayda sağlık hayatı için bk. Sarı, Osmanlılarda Tıp Ahlakı, 201-208. Ayrıca bk. 
Ahmet Refik’in yayınları, 77 ve 78. dipnotlar.
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sayıda gureba hastanesi yapılmış ve hastaneye yatan kadın hasta 
sayısı da giderek artmıştır.98

Devletin ve Toplumun Hastaya ve 
Engelliye Karşı Tutumu

Osmanlı devletinin ve toplumunun, özellikle toplum hayatını ya-
kından ilgilendiren birtakım hastalıklara karşı tutumu ilgi uyandı-
ran araştırma alanlarındandır. Özellikle de akıl hastaları, maluller, 
bulaşıcı hastalığa yakalananlar ile ilgili konular araştırıcıların dik-
katini çeker. Bu konulara dair yazılardan örnekler vereceğim.

Osmanlı toplumunda, “hasta ve engelli” olmanın “kötü kişi-
likle” eş anlama geldiği görüşü, kıyafet ilmine gönderme yapılarak 
ileri sürülüyor.99 Böyle bir tutum söz konusu mudur? Öncelikle, 
İslam cemaati bağlamında konuyu ele aldığımızda, Kur’an’da, has-
talanan veya sakatlanan insanın bundan ötürü vebale girmediği 
açıkça beyan edilir. İslam inancında, Hristiyanlıkta olduğu gibi, 
insanoğlu yaradılıştan günahkâr da sayılmaz.100 Engellilere ema-
net gözü ile bakıldığından yardım taleplerinde bulunanların ih-
tiyaçlarının devlet eliyle mümkün olduğunca karşılanması; vakıf 

98 Nil Sarı - Zeki İzgöer - Ramazan Tuğ, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri Işığında 
II. Abdülhamid Devrinde Kurulan ve Geliştirilen Hastaneler - Hospitals Founded and 
Improved During the Reign of Sultan Abdülhamid II (İstanbul: Evyap, 2014). 

99 “It was widely accepted that there was a correlation between physical and aesthetic per-
fection and noble and moral character; and correspondingly, physical ugliness, deformity, 
illness and handicaps are all indicators of a mean character and villainous personality.”; 
“…illness posed a great hazard for one’s social standing in Ottoman society, preventing 
such harm from occurring in the first place by staying healthy was an enticing option. ” 
Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 95, 100. Seyyid Lokman Çelebi’nin Kıya-
fetnâmesi tıp tarihine yansıtılmıştır. Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 219, 94 
numaralı dipnot. Eserde sağlığın ve hastalığın Osmanlı toplumundaki yeriyle ilgili 
yorum, kaynağa dayanmadan yapılmaktadır. 

100 “Köre vebal yoktur, topala da vebal yoktur, hastaya da vebal yoktur.” Fetih Suresi, 
48/7. “A good Muslim is not responsible for his illness; his suffering may be attributed 
to God or to other people. The Qur’an expresses this principle clearly. No guild should 
be attached to human illness or infirmity, and no stigma should be attached to the 
diseased.”; “mankind is not by nature sinful, as in Christianity.” Dols, Majnun: The 
Madman in Medieval Islamic Society, 246.
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sahiplerinin muhtaçlara yardım elini uzatmasıyla ilgili yayınlar en-
gellilerin toplum içindeki konumuna ve kurumlarla ilişkisine ışık 
tutar. Osmanlı sarayında sağır, dilsiz ve cücelerin görevlendirildi-
ğini de unutmamalıyız.101 Modern öncesi dönemin en ilgi çekici 
uygulamalarından biri İstanbul’da engelli kişilerin dilenci esnafı 
olarak kabul edilerek “dilenciler kâhyasına” bağlanmaları ve eline 
dilencilik ruhsatı verilen engellilerin “dilenciler başbuğu” ünvanlı 
zabit tarafından denetlenmesiydi.102 Osmanlı toplumunda engelli 
bireyler engellerini dile getirmekten çekinmeyerek kendilerini ifa-
de edebiliyor; bu kişiler toplumda engelli durumlarıyla tanınıyor; 
engeline göre takılan lakapları aile adı olarak nesiller boyu sürdü-
rülüyordu.103 Buna karşılık, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda 
yaralı askerler hayatlarının kurtulması için bacaklarının kesilme-
sine rıza göstermeyerek ölümü topal kalmaya tercih edebilmek-
teydi.104 Özellikle ahlak ve estetik değerler toplumdan topluma, 
hatta kişiden kişiye değişebilmektedir. Sosyal tıp tarihi konuların-
da genellemelerden kaçınılmalı, zaman ve mekân çerçevesinde ve 
belgeler doğrultusunda değerlendirme yapılmalıdır.

Devletin ve toplumun akıl hastalarına-zihnen engellilere 
karşı olan tutumu da tıp tarihçilerinin ilgi duydukları bir alan-
dır. Devletlerin akıl hastalarını siyaseten veya sosyal nedenlerle 
hastaneye yatırmaları eleştiri konusudur. Darüşşifalarda özellikle 
akıl hastaları mı yatırılmaktaydı?105 Öncelikle, darüşşifaların her 

101 Hürü Sağlam Tekir, “Toplumsal Hayatta Karşılaştıkları Zorluklarla Osmanlı Dev-
letinde Sağır, Dilsiz ve Âmâlar”, Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) 3/7 
(Kasım 2016), 59-71; Nejla Günay, “Osmanlı Devleti’nde Engellilerin İstihdamı 
ve Saray Teşkilatında Dilsizler”, International Journal of Cultural and Social Studies 
(IntJCSS) 2/1 (Haziran 2016), 62-73.

102 Reşad Ekrem Koçu, Tarihte İstanbul Esnafı (İstanbul: Doğan Kitap, 2003), 101-
105, 109; Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 485.

103 Kamuran Şimşek, “Osmanlı Devleti’nde Engelliler İçin Kullanılan Tabir, Lakap ve 
Sıfatlar”, BELGİ 15 (2018/1), 728-740.

104 Nuran Yıldırım, “Aydınlatılmış Onamın Osmanlı Devleti’ndeki Öncülleri ve 
1897 Türk-Yunan Savaşı Yaralılarına Ait Onam Belgeleri: Hüsn-i Rıza Senedleri”, 
Toplumsal Tarih 202 (Ekim 2010), 2-9; 3.

105 “Another example of using hospital admittance policy in order to control a specific, 
potentially dangerous, group was the case of madmen who were confined in various 
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çeşit hastanın tedavisi için kurulduğunu vakfiyelerinden öğre-
niyoruz. Ayrıca, II. Bayezid ve Süleymaniye darüşşifaları hariç, 
diğer Osmanlı darüşşifalarında akıl hastaları için ayrı bir bölüm 
ve hizmetli sınıfı da tayin edilmemiştir. Modernleşme öncesin-
de darüşşifalarda yatırılan hastalar için “akıl hastası” genellemesi 
yapılamaz. Kuruluşundan itibaren her tür hastaya tahsis edilmiş 
olan darüşşifa yapıları ancak 19. yüzyılda tıptaki gelişmelere bağ-
lı olarak yetersiz kaldığından akıl hastalarına tahsis edilmiştir. 
Dolayısıyla, darüşşifaları ele alırken modern öncesi ve modern 
dönem faaliyetlerini aynıymış gibi genelleyemeyiz.106 

Modern öncesi dönemde, akıl hastaları için “tabiplere danışıl-
madığı” ve “akıl hastalığının devlet tarafından tanımlandığı” şeklin-
deki görüşleri de ele almalıyız.107 Kadı sicillerini incelediğimizde, akıl 
hastalığının tanısı, tedavisi ve akıl hastasını hastaneye yatırma kararı 
için tabip görüşüne başvurulduğunu görüyoruz. Çevresine zarar ve-
ren akıl hastasının bimaristana yatırılması için yakınları ya da mahal-
le halkı mahkemeye baş vurabilirdi. Tabibin muayenesi sonucunda 
akıl hastası olduğu belirlenen kişi darüşşifada tedavi altına alınabile-
ceği gibi, bir yakını evde bakımını ve sorumluluğunu üstleneceğini 
belirtip hastaya sahip çıkarsa, zorla evinden alınmazdı.108 

institutions…” Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 138-139. Dols, Orta Çağ 
maristanlarını örnek gösterir: “The word maristan came to mean an ‘insane asylum’ 
during the Middle Ages, when many of these institutions were identified primarily 
with their care of the mentally deranged.” Dols, Majnun: The Madman in Medieval 
Islamic Society, 113.

106 Sarı, “Osmanlı Darüşşifalarına Tayin Edilecek Görevlilerde Aranan Nitelikler”; 
Nil Sarı - Burhan Akgün, “Türk Tarihinde Psikiyatriye Bakış”, Türkiye’de Sık Kar-
şılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar, ed. Müfit Uğur vd. (İstanbul: İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, 2008), 1-24. 

107 “In various instances dealing with cases of madmen, both among ordinary people and 
among the sultans, physicians were not consulted; bureaucrats, religious-legal scholars 
and judges were those involved. Practically, madness was defined and constructed by 
the state.” Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 139-140. Osmanlı dönemine 
ait bir kaynak verilmiyor; verilen tek kaynak Orta Çağ İslam dönemine ait derleme 
makale. bk. Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 229, 117 numaralı dipnot.

108 Nil Sarı, “A Review of Ottoman Court Records on Mental Diseases”, Journal of 
Health and Culture 1/1 (June 2016), 56-65.
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Osmanlı hukukunda akıl hastası fiil (eda) ehliyeti - cezai so-
rumluluk bakımından yapılan ayırımda ehliyetsizler grubunda 
yer alır. Eda ehliyetinin temelini temyiz gücü teşkil eder. Akıl 
hastalığı (cünûn) temyiz gücünü ortadan kaldırdığı için akıl 
hastasının cezai ehliyeti olmamakla birlikte, hukuki hakları ko-
runurdu. Akıl hastasının gerektiğinde ne şekilde ve ne ölçüde 
kısıtlanacağı meselesi ile toplumun emniyeti birlikte düşünülüp 
tartılıyor ve dengelenmeye çalışılıyordu. Osmanlı döneminde, 
akıl hastalarıyla ilgili kararlarda hasta yararı ile toplum yararı iki-
leminin günümüz etik değerlendirmeler ölçüsünde çözümlendi-
ğini gösteren belgeler vardır. Bu belgeler incelendiğinde, alınan 
kararlarda hem hastanın hem de toplumun zarar görmemesi hu-
susunun birlikte değerlendirildiği görülür. Akıl hastalarıyla ilgi-
li kararların şaşılacak derecede günümüzdeki etik yaklaşımlara 
benzer olduğunu kadı sicillerinden anlıyoruz.109 Akıl hastalarının 
toplumdan soyutlanıp damgalanması ve dışlanması modernleş-
me döneminde Monceri’nin önerdiği Fransa kaynaklı yönetme-
liğin yürürlüğe girmesiyle birlikte gelişmiştir.110 

Sosyal tıp tarihiyle ilgili çalışmalar ülkelerin uygarlık seviye-
sine ışık tutar. Maluliyet, iş kaybı, emeklilik gibi konular toplum 
sağlığı bakımından önem taşır. Bu bağlamda, modern öncesi dö-
nemde Osmanlı tabiplerinin verdiği sağlık raporları, “başvuranın 
hasta olduğuna dair sultanı ikna etmek” anlamına mı geliyordu? 
Çalışmak istemeyenler temaruz mu ediyordu?111 Hasta ve yakın-
larının bilirkişi olarak tabibe başvurduğunu arşiv belgelerinden 

109 Sarı, “A Review of Ottoman Court Records on Mental Diseases”, 56-65. Akıl has-
talarıyla ilgili kararlar için bk. Sarı, Osmanlılarda Tıp Ahlakı, 293-296. Hastanın 
özerkliği ve hekimin topluma karşı sorumluluğu için bk. Sarı, Osmanlılarda Tıp 
Ahlakı, 289. Hasta hakları için bk. Sarı, Osmanlılarda Tıp Ahlakı, 289-301.

110 “Madness was marginalized” bk. Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 105, 135, 
139-140. Akıl hastasının Monceri’nin önerdiği yönetmelikle toplumdan soyutlan-
ması süreci için bk. Sarı - Akgün, “Türk Tarihinde Psikiyatriye Bakış”, 1-24. 

111 “Illness was an acceptable reason for failing to carry out a sultanic command… Faking 
an illness was by far a better strategy when approaching the sultan…Officers and 
soldiers fabricating medical problems to explain their inadequate performance were one 
type of medical pretenders.” Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 97-98. 
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öğreniyoruz. Fakat, arşiv belgesinde anlatılan bir vakanın aslında 
temaruz edip etmediğini, belgede açıklanmadığı sürece, anlamak 
mümkün değildir. Hastanın rahatsızlığı bilirkişi olarak çağrılan 
tabibin görüşüyle kanıtlanırdı. Mesela, Osmanlı Devleti’nin hiz-
metinde bulunanlar, tımar ve zeâmet sahipleri hasta raporu/istira-
hat almak veya hastalık, engellilik ya da yaşlılıktan dolayı emekli 
olmak istediklerinde, sağlık durumlarını bildiren bir dilekçe ile 
ilgili makama baş vurur ve aldıkları tabip raporu ile istirahate ya 
da emekliliğe hak kazanırlardı. Yine mesela, bulaşıcı olduğu bili-
nen ancak tedavisi olmayan cüzzam hastalığına yakalandığı tabip 
tarafından belirlenen kişi toplumun korunması amacıyla kanun 
gereği tecrit edilirdi. Korkudandır ki, cüzzamlı olmayıp da cilt 
lezyonu sebebiyle tecrit edilenler de olabilmekteydi. Tecrit edilen 
hasta, cüzzamlı olmadığına dair şikâyet ettiğinde bilirkişi olarak 
tabip çağrılır ve cüzzamlı olmadığı tabip tarafından teşhis edilen 
hasta serbest bırakılırdı.112 

Modern öncesi Osmanlı’da “çalışanların haklarını koruyan 
bir kurum yoktu” düşüncesi ise zaman unsuru gözetilmeden ileri 
sürülen bir görüştür. Hastalığı ya da maluliyeti sebebiyle çalışa-
mayanın yerine bir başkasının işe alınması ise iş hayatının doğal 
bir gereğidir, çünkü hasta olan çalışamaz.113 İşçi hakları, sigorta, 
emeklilik gibi kavramlar çok yenidir. Söz konusu olan 15-17. 
yüzyıllarda dünyanın hiçbir yerinde işçi hakları mefhumu ve il-
gili kurumlar mevzubahis değildi; bu konular ancak 20. yüzyılın 
ilk yarısında gündeme gelmiştir.114 Sağlığı korumanın amacı-
nı da “iş kaybı korkusu ya da beden imajının korunması” olarak 

112 Hasta hakları, hekim raporu ile istirahat ve emeklilik (hekimin bilirkişiliği) için 
bk. Sarı, Osmanlılarda Tıp Ahlakı, 280-282. Cüzzamlılarla ilgili kararlar için bk. 
Sarı, Osmanlılarda Tıp Ahlakı, 289-293; Hamit Şafakcı, “Osmanlı Döneminde 
Cüzzamlıların Tecrit Edildiği Miskinler Tekkesi’nin Konya Örneği”, Vakıflar Der-
gisi 50, (2018), 117-133. 

113 “There were no organizations to defend the rights of the workers…”. Shefer-
Mossensohn, Ottoman Medicine, 100; 97-98. 

114 1824 yılında İngiltere’de, 1884 yılında da Fransa’da işçi sendika örgütlenme yasal 
olarak tanındı. I. ve II. Dünya Savaşlarından sonra “İşçi Hakları Bildirgesi” (1919 
ve 1945) yayımlandı.
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sınırlayamayız.115 İş sahibi olan ve olmayan herkes için öncelikle 
sağlığın korunması önemliydi, çünkü o tarihlerde dünyada tıp 
ilerlememişti ve tıbbi tedaviler yetersizdi. Bu sebeple modern ön-
cesi Osmanlı dönemi tıp metinlerinde öncelikle sağlıklı yaşam 
kurallarına (esbab-ı sitte-i zaruriye) ve hastalıklardan koruyucu 
reçetelere geniş yer verilir.116 

Darüşşifa Bânîlerinin ve 
Darüşşifada Hizmetin Amacı

Osmanlı döneminde sağlık ve sosyal yardım müessesesi kuranların 
ne gibi amaçları ve beklentileri vardı? Bânîleri “ver-al” zihniyeti mi 
yönlendiriyordu? Hayırsever sağlık ve sosyal yardım müesseseleri 
toplumu kontrol etme ve devleti koruma amacıyla mı kuruluyor-
du? Osmanlı darüşşifalarında ücretsiz verilen tıbbi hizmetin yine 
de “bir karşılık beklenerek” yapıldığı; mesela “vakıf kurmanın cen-
nete girme arzusundan” kaynaklandığı; ya da,“toplumun denetimi” 
için vakıf kurulduğu; ve bunun için de söz konusu müesseseye, 
“toplumda ihtiyaç olduğuna dair” kurucunun bir “algı” yarattığı117 
gibi ifadeler doğru olabilir mi, ya da ne ölçüde doğrudur? Vakıf 
sahiplerinin niyetini okuma anlamına gelen ve kanıta dayanmayan 
bu gibi öngörüler tarih yazımını şaibe altında bırakıyor. 

Öncelikle, her dönemde ve her toplumda yardıma muhtaç 
“hacet sahipleri” bulunur. Araştırmalar göstermektedir ki, Os-
manlı toplumunda ihtiyaç sahiplerine yardım konusunda “alan 
ve veren elin” birbirini görmemesi tercih edilirdi. Bu anlayışın ne 
ölçüde uygulandığı ayrı bir araştırma konusu olmakla beraber 
varlığına dair somut örnekler bulunuyor. Osmanlı toplumunda 

115 Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 97-98.
116 Nil Sarı, “Osmanlı Tıbbında Besinlerle Tedavi ve Sağlıklı Yaşam”, Türk Mutfağı, 

ed. A. Bilgin - Ö. Samancı (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2008), 
137-151.

117 “... the endowment (vakıf in Ottoman-Turkish). The expressed goal was to draw closer to 
God (qurba) and attain a place in paradise”; “The philanthropists may wish to seduce the 
public by offering a range of services...” Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 104, 
110; 111.
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sadaka taşı, sadaka çukuru, zekât kuyusu, zekât taşı, dilenci mih-
rabı ve hayrat deliği gibi çeşitli isimlerle tanınan, yardım alanın 
yardım edeni bilmediği, ihtiyaç sahibini incitmeyen yardımlaş-
ma yollarının icat edildiğini biliyoruz. Mesela, Üsküdar’da cüz-
zamlıların barındığı Miskinler Tekkesi önündeki “sadaka taşına” 
bırakılan paralar şeyhleri tarafından cüzzamlılara dağıtılırdı.118 
Osmanlı döneminde fakir insanların ekmek ihtiyacının karşılan-
ması amacıyla konulan “askıda ekmek” geleneği de benzer bir 
uygulamadır.119 

Osmanlı sağlık kurumlarının sağlık dışında başka amaçlara 
hizmet ettiği varsayımlarına da bakalım. Osmanlı yönetiminin 
halka birtakım hizmetler götürmesi aslında bir “kandırmaca” 
mıydı? Bânîler, darüşşifaya “ihtiyaç” olduğuna dair toplumda 
algı mı yaratmak istiyorlardı? Hastane kurmada “nihai hedef ” 
halkın refahını artırmak olmayıp aksine devlet yönetimini güç-
lendirmek miydi? Toplumu denetim altına alma amacıyla sosyal 
yardım kurumları yaptıran seçkinlerin muhtaç kesimleri hima-
ye etmeleri toplum düzenini korumak için miydi? Devletin tıb-
ba ve sağlık kurumlarına pek çok ilgi duymasının sebebi, sağlık 
işlerinin başarılı bir devlet kontrolü mekanizmasına dönüşmüş 
olması mıydı? Tıbbi yardımlar gerçekten Osmanlı toplumunu 
kontrol etme aracına mı dönüşmüştü? Toplum düzenini tehdit 
edenleri ya da en azından ettiği düşünülenleri kontrol etmek 
için mi insanlara yardım ediliyordu? Hastane kurucularının 
amacı toplum düzenine tehdit oluşturan kesimlerin denetim 
altına alınmasını sağlamak mıydı? Toplumda tehlike arz eden-
ler- deliler, dilenciler, işsizler, suçlular, serseriler, fakirler hasta-
nelere mi kapatılırdı? Tıp, toplumda dışlanan kesimlerin dam-
galanmasını onaylamaya mı yarıyordu? Vakıf sahiplerinin, kur-
dukları hastaneleri halka mal etme çabaları toplum bireyleriyle 

118 Nil Sarı - Ü. Emrah Kurt, “Üsküdar Miskinler Tekkesi”, IV. Üsküdar Sempozyu-
mu IV; 3-5 Kasım 2006 Bildiriler (İstanbul: Üsküdar Belediyesi Yayınları, 2007), 
II/365-390.

119 Ensar Çetin, “Bir Sosyal Yardımlaşma Pratiği Olarak Askıda Kahve ve Sadaka Ta-
şı”, Akademik Bakış Dergisi 41 (Mart-Nisan 2014).
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aralarında sadakat bağları kurmak ve bu bağları beslemek için 
miydi?120 Yukarıdaki sorular Shefer’in Osmanlı Tıbbı kitabında 
ileri sürdüğü hükümlerin sorgulanmasına yöneliktir. İlgili ve 
güvenilir kaynaklardan beslenmeyen bu hükümleri doğrulaya-
cak verilere rastlamadım. Tabii ki bu iddiaların her biri merak 
sahiplerinin araştırmalarına açıktır. Ancak, Dols’un kaydetti-
ği gibi, “İslam hastanesi kesinlikle devrimci Fransa’da olduğu 
gibi mağdur yoksulların ayrım gözetmeden hapsedilmesi için 
tasarlanmamıştır.”121 Topluma ya da kendine zarar veren bir 
akıl hastasının -eğer ailesi zapt edemeyeceğini bildirmiş ya da 
yatarak tedavisini talep etmişse- mahkeme kararıyla darüşşifaya 
yatırıldığını kanıtlayan şer’i sicil kayıtları mevcuttur.122 Tıbbi 
vakaları tıbbi gerekçelerinden ayırıp, darüşşifaya yatırma ama-
cını sadece toplumu “denetleme” ya da toplumda “ayrımcılık” 
yapmaya indirgemek doğru değildir. 

120 “Medicine and control/order; In early modern Ottoman society, too, medical charitable 
institutions were used to assume social control…”; “medical charity was used as a 
means to create and nurture ties of loyalty in Ottoman society.”; vd. “Shefer-Mos-
sensohn, Ottoman Medicine, 137-144. “… The ultimate aim was not necessarily to 
improve the well-being of citizens (citizenship was a new concept in the Middle East), 
but rather to improve state management. With health intentionally and successfully 
transforming into a mechanism of state control, medicine and disease in general and 
medical institutions in particular attracted much attention on the local and imperial 
levels during this period (19th century)”; “Medical charity in the form of hospitals was 
transformed into a means of social control.”; “… the patrons of Ottoman hospitals… 
tried to reach as many people as possible in order to bring them into the fold- that is, 
into the social patronage of the elit-member donor of the hospital.” Shefer-Mossen-
sohn, Ottoman Medicine, 6, 110, 112, 114, 116, 137, 138, 139, 144. “I discuss the 
perception of these buildings by contemporary Ottomans as a reflection of the competing 
etiologic theories (miasma, celestial causes, contagion and jinns.” Shefer-Mossensohn, 
Ottoman Medicine, 14. 

121 Dols, Majnun: The Madman in Medieval Islamic Society, 129. 
122 Sarı, “A Review of Ottoman Court Records on Mental Diseases”. Dols, Majnun: 

The Madman in Medieval Islamic Society: “The violance of the insane was probably a 
major factor in compelling a family to relinquish a family its obligation and to place 
a family member in a hospital.”, 136 ; “(Evliya Çelebi) remarks on the necessity of 
receiving a government order for a lunatic to be admitted into the hospital because of 
the cost of maintenance.”, 125; “those who were hospitalized were generally seriously 
disturbed individuals who were probably harmful to themselves or to others.”, 128.
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Darüşşifalara tayin edilecek sağlık görevlilerinden beklenen 
“ahlaki ve zihni nitelikler” kurucunun otorite beklentisinden mi 
kaynaklanmaktaydı? Bânîler, darüşşifalarda çalışanlara bir takım 
etik kurallar koyarak onların davranışlarını denetlemek/kontrol et-
mek mi istediler?123 Bu sorular yine Shefer’in ileri sürdüğü görüşle-
rin sorgulanmasıdır. Darüşşifa görevlilerinden beklenen etik tutum 
ve davranışlar vakfiyelerinde tüm incelikleriyle ifade edilir. Bu etik 
kurallar çalışanları hastaya yararlı olma bağlamında “yönlendirici-
dir.” Darüşşifada görevlendirileceklerde aranan tutum ve davranış 
ölçüleri günümüz klinik etik kurallarına benzer niteliktedir. Da-
rüşşifa vakfiyelerinde yer alan ve Osmanlı’ya özgü olup çağının 
çok ilerisinde bulunan etik ölçüler-normlar sağlık çalışanı ile hasta 
ilişkisinde doğru yolun gözetilmesi amacıyla kaleme alınmış birer 
“rehber” niteliğindedir. Darüşşifaların işleyişi, kurucu ve/veya vak-
fın mütevelli heyetinden ziyade baştabibin denetimi altındadır.124 

Osmanlı darüşşifalarında “kimler yatırılarak tedavi olma-
yı hak etmekteydi” gibi bir sorunun cevabının “yatarak tedaviye 
ihtiyacı olan hastalar” olması beklenir. Ancak Shefer, Osman-
lı darüşşifalarında, “hastanın tıbbi durumundan ziyade, sosyal 
statüsünün” yatarak tedaviyi belirlediği; “darüşşifada tıbbi yardı-
mın yabancılara layık görüldüğü, yabancıların tercih edildiği ve 
böylece yabancıların yerel topluma borçlu bırakıldığı” şeklindeki 
görüşlerini bir kaynak vermeden ileri sürebilmektedir.125 Oysa 

123 Sarı, “Osmanlı Darüşşifalarına Tayin Edilecek Görevlilerde Aranan Nitelikler”, 
11-54. Osmanlı’da sağlık-sosyal yardımın toplumu kontrol etme amacı taşıdığı 
görüşü için bk. Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 14; 137-144: “…using 
medical charity for social order by controlling people’s behavior, through moral and 
professional codes…”; “…obvious means of using medical charity to bring about the 
social order: this was achieved by controlling their (workers at the hospitals) wages and 
their moral and professional behavior.” 

124 Sarı, “Osmanlı Darüşşifalarına Tayin Edilecek Görevlilerde Aranan Nitelikler”, 11-54.
125 “… although the sources provide almost no direct evidence on the identity of hospital 

patients, they do speak to us and reveal who were deemed worthy of medical support in 
early modern Ottoman society. …. In early modern hospitals social status determined 
acceptance, rather than medical diagnosis.” Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 
120-121. Yazar bu yorumunu açıklayabilecek kaynak vermez; kaynağı olarak son 
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darüşşifaların herkese açık olduğu, belirli sosyo-ekonomik sınıflara 
hizmetle sınırlı olmadığı vakfiyelerinden açıkça anlaşılıyor. Uygu-
lamaya baktığımızda, hastaneye yatanların kimliklerine ait bilgiler 
pek az olduğundan, hastanelere yabancılar tercih ediliyordu diye 
bir görüşü doğrulamak mümkün değildir. Tereke defterlerinde da-
rüşşifada hayatını kaybedenlere ait kayıtlara da nadiren rastlanır.126 
Ancak, hiçbir maddi karşılık beklemeden hizmet verilen darüşşi-
falarda yatırılanların çoğunlukla kendine bakacak ailesi olmayan, 
yolcu ya da uzaktan gelen tüccar olup kimsesi bulunmayan ve-
ya hekime-ilaca para veremeyecek fakir kimseler olması doğaldır. 
Bu durum, yabancıları tercih etme meselesi olmayıp hastalananın 
kendisine bakıp sahiplenecek kimsesinin olmamasına bağlıdır.127 

notta Bizans ile benzeştiğini söyler: 225, 57 numaralı dipnot. “In their admissions 
policies hospitals favored the stranger rather than the local community.” Yazar, 
yararlandığı kaynağı belirtmez. Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 137; “…
those who lacked family or neighbors to rely on, like out-of-town merchants or lonely 
people, were the main customers of hospitalization services.” Miri Shefer-Mossensohn, 
“The Many Masters of Ottoman Hospitals: Between the Imperial Palace, the 
Harem, Bureaucracy, and the Muslim Law Courts”, Turkish Historical Review 5 
(2014), 94-114; 99. Yazar, yararlandığı kaynağı belirtmez. “Strangers to İstanbul 
who owned property were among the patients in the hospitals in town.”; “Rapacious 
local governors and leaders of caravans certainly tried to seize the belongings of people 
who died along the way.” “… the social and cultural codes accepted as norms in 
Ottoman society restricted the variety of people approaching hospitals… some hospital 
administrators directed their limited resources toward the more deserving among their 
patients… presenting the stranger as worthy… to put an end to his status as a stranger. 
As a stranger he was outside the control mechanism of the community. By allowing 
him into hospitals he was put in debt to the local community.” Shefer- Mossensohn, 
Ottoman Medicine, 122-123, 139. Bu yorumlar bir kaynağa dayanmıyor. Ayrıca 
bk. 121, 136. Ailede hasta bakımı için bk. Dols, Majnun: The Madman in Medieval 
Islamic Society, “Familial Care”, 135-136. 

126 Said Öztürk, Askeri Kassama Ait Onyedinci Asır İstanbul Tereke Defterleri (Sosyo-E-
konomik Tahlil) (İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 1995), 135-466.

127 Dols, Majnun: The Madman in Medieval Islamic Society: “The hospital appears to 
have served primarily the needs of the urban poor who had no other recourse.”, 136; 
“… the hospital was also a hospice because Evliya says that all travelers were received 
there…”, 126. Aynı sebepten İslam coğrafyasının kervansaraylarında da gezgin ta-
bipler bulunurdu. Paulette Dellios, “Caravanserais and Health Care on the Road”, 
5. Uluslararası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Kongresi Özet Kitabı, ed. N. Sarı - B. 
Akgün (İstanbul: 2010), 59.
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Diğer yandan, varlığı ve ailesi olanların hastaneye yatmayı tercih 
etmemeleri de normaldir, çünkü dönemin tanı ve tedavi yön-
temleri hastaneye yatırılmayı gerektirmiyordu. Bunun içindir ki, 
ancak evde bakamayacak bir durum olduğunda bir aile hastası-
nın darüşşifaya yatırılmasını isteyecektir.128 Darüşşifaların dışında 
dükkânında (muayenehanede) ya da gezerek özel hizmet veren çok 
sayıda tabip, cerrah ve kehhal bulunduğunu da unutmamalıyız.129 

İmaretlerden kimlerin yararlandığı da tartışma konusudur. 
İmarette yemesine izin verilenlerin önemli bir kısmı seçkin kim-
selerden mi oluşurdu?130 İlgili araştırmalardan öğrendiğimize gö-
re, külliyelerin bir bölümü olarak ya da müstakil hizmet veren aş 
evi (imaret) muhtaçların beslenme ihtiyacını karşılayan bir hayır 
kurumuydu.131 Fakir fukaranın yanı sıra külliyenin birimlerinde 
çalışanlar da imaretten istifade ederdi. Külliyenin görevlilerine, 
medrese öğrencilerine, yoksullara ve misafirlere iki öğün yemek 
verilirdi.132 Cami, kervansaray, imaret ve hamamı olan menzil 
külliyelerinde ise daha ziyade konaklayanlara ve tüccarlara hizmet 

128 Sarı, “A Review of Ottoman Court Records on Mental Diseases”; Sarı, Osmanlılar-
da Tıp Ahlakı, 293-296.

129 Nil Sarı, “Anadolu Darüşşifaları”, Tarihi Sağlık Kurumlarımız Darüşşifalar, ed. 
Nil Sarı (İstanbul: Sanovel İlaç San. Tic. A.Ş. Yayınları, 2010), I/17-116. Serbest 
çalışan sağlık mensupları için bk. Sarı, Osmanlılarda Tıp Ahlakı, 235-261. Shefer-
Mossensohn, Ottoman Medicine, 118: “… Hospitals were associated with poverty, 
poor medical attention and death, seen as a final option or last resort.”; “Patients of means 
were treated at home by physicians who came to them; they did not visit physicians at their 
clinics…” Verilen kaynak Osmanlı dönemiyle ilgisizdir; bk. 224, No. 50; kaynak No. 
51 ise bir aileye ait örnektir. 

130 “The identity of hospital patients is not unlike the identity of those granted permission 
to dine at the Ottoman soup kitchens. It is clear that a considerable percentage of 
them actually belonged to elite groups. … the imaret meals were very hierarchical and 
they did not necessarily dine together at the same table, dine at the same time, or eat 
the same amounts and dishes.” Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 119. Yazar, 
Kudüs’teki bir imareti anlatan bir yayını kaynak gösterir. 225, No. 53. 

131 Dols, Majnun: The Madman in Medieval Islamic Society, 123: “…the soup- kitchen 
that was attached to the mosque for the feeding of the poor, which was a significant 
feature of Ottoman public charity.”

132 Tahsin Özcan, Klasik Dönem Osmanlı İmaret Sisteminin İktisadî İşleyişi (İstanbul: 
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1991), 17.
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verilirdi.133 Osmanlı döneminde imaretler öyle bir artış göstermişti 
ki, XVIII. asrın sonlarında sadece İstanbul imaretlerinin her gün 
30.000’den fazla insanı doyurma imkânına sahip olduğu kaydedi-
lir. Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde İstanbul’u anlatırken, “Ben 
(Evliya) elli senede on sekiz padişahlık ve krallık gezdim, hiçbirinde 
bu kadar hayır müesseseleri görmedim.” demiştir.134 

Sağlık müesseselerinin ve özellikle sosyal yardım kurumları-
nın dini hüviyeti de tartışma konusudur. Osmanlı darüşşifaları, 
rahip ve rahibelerin tıbbi hizmet verdiği Orta Çağ Avrupa’sının 
manastır hastaneleri gibi dini kurumlar değildir. Osmanlı darüş-
şifasında bir mescidin bulunması ya da namaz kılınan bir odanın 
mevcudiyeti; bir imam ve müezzinin görev yapıyor olması bu ku-
rumu bir din müessesi yapmıyor. Darüşşifalarda görevlendirilen 
müezzin hastaları ve çalışanları namaza çağırır, imam namazlarını 
kıldırır, gassal vefat edenleri yıkar. Bu görevliler darüşşifa çatısı al-
tında bulunanların dini vecibelerini yerine getirmelerini sağlaya-
rak bir ihtiyaç gideriyor. İmamlar, rahip ve rahibeler gibi hastaya 
bakmak ve tedavi etmekle görevli değildir. Darüşşifaların manas-
tır hastanelerinden en temel farkı, sağlık görevlilerinin din adamı 
olmayışıdır. Görevli tabip, cerrah ve göz hekimlerinin dini yön-
temler değil, sadece maddi tedaviler uyguluyor olmaları da darüş-
şifaların dini müesseseler olmadığının diğer önemli kanıtıdır.135 

133 Azize Gelir Çelebi, Somut Olmayan Kültür Mirası “İmaret Geleneği” ve Osmanlı 
İmaretleri (İstanbul: Kadir Has Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Li-
sans Tezi, 2017) .

134 E. H. Ayverdi, Osmanlı Mi’mârisinin İlk Devri (İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 
1966), I/61, 64–66, 95.

135 “Many of the Ottoman hospitals were located near central mosques… hospital staffs 
included religious officials who offered religious services to the patients’ community, like 
prayer and burial, a uniquely Ottoman approach in which hospital care was placed 
within a religious setting, whereas earlier hospitals in Muslim societies were secular 
institutions curiously devoid to religious functions.” Kaynak verilmiyor. “Hospital 
therapeutics reveals that religion itself could be perceived as medicinal. Although religion 
as such was not an official part of Ottoman hospital practices, it was ever present in the 
daily routine and in hospital atmosphere.” Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 
88, 92, 126, 172, 179. Hristiyan Orta Çağ Avrupa hastaneleri kaynak gösteriliyor; 
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Klasik medrese planına benzer şekilde inşa edilen darüşşifa 
yapılarını dönemin tıp anlayışlarıyla ilişkilendirmek doğru mu-
dur?136 Darüşşifa binalarının “birbiriyle yarışan-çatışan çeşitli has-
talık etyolojilerinin [miazma, gök cisimleri, bulaşma ve cinler] yan-
sıması” olarak algılandığı öngörüsü dönemin ilgili verileriyle ka-
nıtlanamayan yorumlardandır.137 Mesela, bulaşıcı olduğu bilinen 
cüzzamlı hastalar “miskinler tekkesi” adı verilen yapılarda tecrit 
edilirdi, yani darüşşifalara alınmazdı.138 Darüşşifalara cinci hoca 
ya da müneccim gibi doğaüstü yollara başvuranlar, tarikat men-
subu kişiler tayin edilmezdi.139 Darüşşifalara alınan tıbbi malzeme 
ve araç-gereç listelerinde de yıldızlarla ve cinlerle ilgili kayıtlara 
rastlamadım.140 Halkın başvurduğu yıldız fallarını ve cin çarpma 
anlayışını darüşşifalara yansıtılabilmek mümkün görünmüyor. 

Osmanlı Tıbbının Modernleşmesi ve Avrupalılaşma 

Osmanlı’nın modern öncesi dönemi (15-17. yy) Selçuklu tıb-
bının ve kurumlarının bir devamıdır. Klasik dönemde Osmanlı 
tıbbının “kurumlaşmada ve uzmanlaşmada daha önce görülmemiş 

219, No. 84. Sarı, “Anadolu Darüşşifaları”; Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde 
bulunan darüşşifalardaki tıbbi uygulamalarla ilgili onlarca belge için bk. Yılmaz - 
Yılmaz, Osmanlılarda Sağlık II. 

136 Gönül Cantay, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları (Ankara: Atatürk Kültür 
Merkezi Yayınları, 2012) 

137 “I discuss the perceptions of these buildings by contemporary Ottomans as a reflection of 
the competing etiological theories (miasma, celestial causes, contagion and jinns) that 
were at work in the Ottoman society.” Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 14.

138 Sarı - Kurt, “Üsküdar Miskinler Tekkesi”
139 Darüşşifalarda tarikat mensupları, müneccimler, cinci hocalar bulunmazken Sara-

ya davet edildikleri, tayin oldukları bilinmektedir. bk. Dols, Majnun: The Madman 
in Medieval Islamic Society, 155-156, 161; “The care of the insane in sufi tekkes, or 
lodges, was a familiar future in Evliya’s homeland.” 122-123.

140 Sarı, “Anadolu Darüşşifaları”, 17-116. Akıl hastaları “deli” yerine daha ziyade 
“mecnun” tabiriyle tanınmakla birlikte, ne kadı kayıtlarında ve ne de tıp kitap-
larında akıl hastalığı cin çarpması olarak tanımlanmaz. bk. Nil Sarı, “The Clas-
sification of Mental Diseases in the Ottoman Medical Manuscripts”, Tıp Tarihi 
Araştırmaları 1 (1986), 105-112; Sarı, “A Review of Ottoman Court Records on 
Mental Diseases”.
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ölçüde” yenilendiği söylenemez.141 Osmanlılar sağlık alanında 
Selçuklu geleneğini devralarak sürdürmüş; Selçukluların sağlık 
kurumlarını kullanmış ve benzerlerini inşa etmiştir. Hekimba-
şılık mevkii; tabip, cerrah, kehhal gibi uzmanlaşma alanları da 
Osmanlı öncesinde İslam tıbbının hüküm sürdüğü Selçuklu 
coğrafyasının hekimlik geleneğinde vardır. Birtakım ayrıntılarda 
farklar olsa da bütünüyle bir süreklilik söz konusudur.142 

Osmanlıların hüküm sürdüğü dönemde bilim dünyası Do-
ğu’dan Batı’ya kaymıştı. Modern öncesi dönemde Osmanlı tıb-
bı Batı’dan etkilenerek yenilenmiş miydi? 14. yüzyılın sonları 
ile 17. yüzyıl arasında Fransa, Almanya ve özellikle İspanya’dan 
sürülerek Osmanlı Devleti’ne sığınan Yahudi hekimler Osmanlı 
tıbbının modernleşmesine katkıda bulundu mu?143 15. asrın son 
çeyreğinden itibaren İspanyol tıp kitaplarının neler olduğunu, 
Bibliographia Medica Hispanica’dan öğrenebiliriz. 1475-1600 
yıllarına ait kitaplar Hipokrat, Galen, Dioskorides gibi, Osmanlı 
hekiminin zaten aşina olduğu otoritelerden yapılan tercüme ve 
şerhlerdir. Salgın hastalıklara ait eserlerin de eski tıp bilgilerine 
dayandığını görürüz.144

141 “It was a period when Ottoman medicines went through systemization, organization 
and professionalization on a scale not experienced before.”; “The early modern period 
was a period of change in Ottoman medicine.”; “The institutionalization of surgery as 
a discipline of its own, for example, was one aspect of this process.” Shefer-Mossensohn, 
Ottoman Medicine, 19, 20, 16.

142 Süheyl Ünver, Selçuklu Tababeti, (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1940); Sarı, “Ana-
dolu Darüşşifaları”.

143 Bazı yazarlar tıp metinlerinden örnek vermeden Yahudi hekimlerin katkısından söz 
etmektedir. bk. E. İhsanoğlu, “Ottoman Sciences in the Classical Period and Early 
Contacts with European Science and Technology”, Transfer of Modern Science and 
Technology to the Muslim World; Proceedings of the International Symposium on Mod-
ern Science and the Muslim World, Science and Technology Transfer from the West to the 
Muslim World from the Renaissance to the Beginning of the XXth Century (Istanbul, 2-4 
September l987), ed. E. İhsanoğlu, (İstanbul: IRCICA Yayınları, 1992), 1-48; 38-
41; E. İhsanoğlu, Büyük Cihad’dan Frenk Fodulluğuna (İstanbul: İletişim Yayınları, 
1996), 85-137; 131-133. 

144 Bibliographia Medica Hispanica, 1475-1950. Vol. I, Libros y Folletos, 1475-1600. 
Instıtuto De Estudıos Documentales E Hıstorıcos Sobre La Cıencıa Unıversıdad 
De Valencıa - C. S. I. C. Valencıa, 1987; Vol. II, Libros y Folletos, 1601-1700. 
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Osmanlı tıbbının kavramları, teorisi, kültürü ve kurumları 19. 
asra dek, madeni ilaçların öne geçtiği tıbb-ı cedid akımı haricinde 
neredeyse değişmeden devam etmiştir.145 Osmanlı’da modern ön-
cesi dönemin tıbbı 1700 tarihinde sonlanmaz. 1827-1839 yıllarına 
kadar eski tıp hâkimdir.146 Şânîzâde Mehmed Atâullah Efendi’nin 
(1771-1826) Miratü’l-ebdân fi teşrih-i azâi’l-insân adlı anatomi kita-
bı, metni ve resimleri ile Osmanlı tıbbının ilk çağdaş anatomi kita-
bıdır; ancak Hamse-i Şanizade’nin üçüncü cildinde sağlık ve hastalık 
patolojisi yine eski tıptaki gibi mizaçlara dayandırılır. Beşinci ciltte 
de ilaçlar, basit ve mürekkeb olarak eski tıptaki gibi tasnif edilir.147 
Kitabın metnini tam okumadan değerlendirenler Şanizade’nin ta-
mamen modern bir tıp kitabı yazdığını ifade ederler.148 

Instıtuto De Estudıos Documentales E Hıstorıcos Sobre La Cıencıa Unıversıdad 
De Valencıa - C. S. I. C. Valencıa, 1989. İlgili diğer bilgi ve görüşler için bk. Sarı, 
“Osmanlı Hekimliği ve Tıp Bilimi”, Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 5, 39-40.

145 Nil Sarı - Bedizel Zülfikar, “The Paracelsusian Influence on Ottoman Medicine in 
the Seventeenth and Eighteenth Centuries”, Transfer of Modern Science and Tech-
nology to the Muslim World; Proceedings of the International Symposium on “Modern 
Sciences and the Muslim World, Science and Technology Transfer from the West to the 
Muslim World from the Renaissance to the Beginning of the XXth Century (Istanbul, 
2-4 September 1987), ed. E. İhsanoğlu (İstanbul: IRCICA, 1992), 157-179. 

146 “For the Middle East with regard to medicine I define “early modern” as the fifteenth 
through the seventeenth centuries. I argue that Middle Eastern medicine changed pro-
foundly during this period.” Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 19-20. 

 15-17. yüzyıllarda tıbbın değişmediğine dair kaynaklı bilgi veren yayınlar için bk. 
Nil Sarı, “Educating the Ottoman Physician (Osmanlılarda Hekimin Eğitimi)”, 
Tıp Tarihi Araştırmaları 2, (1988), 40-64; 53-60; Sarı, “Osmanlı Hekimliği ve 
Tıp Bilimi”, Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 5, 35-36. Ayrıca bk. Murphey, Ottoman 
Medicine and Transculturalism from the Sixteenth Through the Eighteenth Century”, 
379: “Despite much argument to the contrary, it seems clear that the age of modern 
or scientific medicine in the ottoman Empire did not arrive circa 1800 but had its 
beginnings only during the last quarter of the nineteenth century.”

147 Şânîzâde Ataullah, el-Kitâbü’r-Râbi’ min Kütübi’l-hamseti’ş-Şânîzâde fi’l-a’mâ-
li’l-cerrâhiye ve mâyete’allaku bi-zâlike (Kânûnü’l-cerrâhin). bk. N. Kemal Kurt, 
Şanîzâde Mehmed Ataullah Efendi’nin Kânûnü’l-Cerrâhîn Adlı Kitabının İncelen-
mesi (İstanbul İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Doktora Tezi, 1999), 8, 37. 

148 Ekmeleddin İhsanoğlu, “Osmanlı Eğitim ve Bilim Kurumları”, Osmanlı Devleti ve 
Medeniyeti Tarihi, ed. E. İhsanoğlu (İstanbul: IRCICA Yayınları, 1998), 2/278; A. 
Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, (İstanbul: Maarif Matbaası, 1943), 194.
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Eski tıbbın etkisi 19. asrın sonlarına dek devam etti. Os-
manlının son döneminde kadim tıp metinlerinden yine çe-
viriler yapılıyordu. Mesela, mikrobiyolojinin Avrupa’da hızla 
ilerlediği ve Osmanlıların da bu gelişmeleri yakından izlediği 
1893 yılında, II. Bayezid dönemine ait Arapça bir veba kitabı 
Türkçe’ye tercüme edilebiliyordu.149 19. yüzyılın sonlarında, az 
sayıda da olsa, İslâm tıbbını temel alan tıp kitaplarının basımı-
na devam edildi. Meselâ, 1298/1881’de Osman Hayri Mürşid 
b. Halil Tarsusî’nin Kenzü’s-sıhhatü’l-ebdaniyye eser-i mürşid-i 
Osmaniyye’si ve 1303/1886’da Salih b. Nasrullah’ın Nüzhe-
tü’l-ebdân fi tercümet-i gayeti’l-itkan’ının Türkçe’ye çevirisi ya-
yımlandı.150 Klâsik İslâm tıbbına dayanan bu kitaplar açık bir 
Türkçe ile yazılmıştı. 

Avrupa Tıbbının Osmanlı Tıbbına Yansıması 

Tecrübeden öte deneye ve kanıta dayanan yeni tıp bilgileri Os-
manlıların aşina olmadığı Avrupa dillerinde yayımlanmaktaydı. 
Hızla gelişen yeni tıbbı öğrenmek ve uygulamak gerektiğine karar 
veren devlet yetkilileri yeni tıbbı öğreten okullar açmak istediler. 
Fakat yeni tıp Türklerin ve İslam cemaatinin bilmediği dillerde 
yazılıydı. Avrupalı hekimlerden zarar gören ve fakat tebaası ara-
sında ayırım yapmama kaidesini sürdüren Osmanlı yöneticisi 
Avrupa tıbbının tahsil edilmesini tasarladığı yeni tıp mektebini 
1805 yılında önce Rum tebaasına tahsis etmişti. “Avrupa hastaha-
neleri etibbâsile muhâbere ve tatbîk-i ameliyyât ve tecârib için gerek 

149 Ahmed-i Ömerî el-Şami, Tevfikâtü’l-Hamîdiyye fi Def ’i’l-Emrazi’l-Vebâ’iyye. 1311 / 
1893. Bu eser İlya el-Yahûdî’nin Arapça yazıp Sultan II. Bayezid’e sunduğu Micen-
netü’t-Ta’un ve’l-Vebâ isimli kitabının Türkçe’ye tercümesidir. (İstanbul: Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Müzesi, 105) 

150 Osman Hayri Mürşid b. Halil Tarsusî, Kenzü’s-sıhhatü’l-ebdaniyye eser-i mürşid-i 
Osmaniyye, (İstanbul: Matbaa-i Osmaniye, 1298 / 1881), 167. (Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Tıp Tarihi Müzesi, 45). Salih b. Nasrullah, Gâyetü’l-itkân fî tedbîr-i bede-
ni’l-insân, çev. Mustafa Ebu’l-Feyz et-tabibü’l-evvel-i Bimaristan-ı Sultan Ahmed 
Han. 1141/1728. Nüzhetü’l-ebdân fi tercüme-i gâyeti’l-itkân, (İstanbul, 1303 / 
1886). (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Müzesi, 906) 
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merzâdan ve gerek maslahat-ı teşrîh gibi bazı avârızın hulûlü cihe-
tile âsitânede mevcûd olan medâris-i tıbbiyye bu maslahata elvermi-
yeceği” için bu hususun Rum milletine tahsis kılındığı hükümde 
açıkça belirtilmişti. Süleymaniye Tıp Medresesi mensupları Av-
rupa dillerini bilmediğinden Avrupalı meslektaşlarıyla bilgi alış-
verişinde bulunamıyorlardı. Tıp Medresesi eski tıp kurallarının 
temsilcisiydi.151 1996 Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi’nde sunu-
lan bir tebliğde, Osmanlı döneminde Rumların tıp tahsil edeme-
diği öne sürüldüğünde söz alarak bu gerçeği açıkladım.152 

Tıbbın Avrupalılaşmasıyla Değişen Değerler

l9. yüzyılın sonlarında Osmanlı hekimlerinin hem yeni, hem de 
eski tıbbı bilme gerekliliği ortadan kalkmış olduğundan hakîmli-
ği / bilgeliği tabipliğin önüne alma geleneği de giderek kayboldu. 
Müspet bilimin öne çıkmasıyla tıp ahlâkı da değişmeye başladı. 
Bir gerçeği bilim yöntemiyle gözler önüne serebilmek için can-
lılara yapılan girişimler eski ahlak kurallarından ayrılmayı haklı 
çıkarabiliyordu.153 

1839’dan sonra Avrupa’dan devşirilen kanunlar, tıbbi uygu-
lamalarda duruma göre değişen esnek tutum ve davranışların 
yerini almaya başladı. Tıp uygulamalarını neredeyse kökten de-
ğiştiren yeni yeni yönetmelikler hazırlanıp yayımlanarak yürür-
lüğe girdi. Mesela, 6 Mart 1876 tarihli “Bimarhanelere Dair Ni-
zamname”, 1853 tarihli Fransız yasasından Mongeri tarafından 
uyarlanıp hazırlandı ve uygulandı. “Cinnete müptela olan” has-
tanın bimarhaneye yatırılması ve taburcu edilmesi zabıtanın iz-
nine bağlanmıştı. Evde akıl hastasını ailesi önce bağlayacak sonra 
bağlanmış durumda hükûmete ihbar edecekti. Zaptiye tabiple-
ri, bimarhaneye yatırılacak ve çıkarılacak hastalardan sorumlu 

151 Sarı, “Osmanlı Hekimliği ve Tıp Bilimi”, Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 5, 43; Os-
manlı Arşivi (BOA), Cevdet Sıhhiye 304. 

152 Kos/İstanköy’de düzenlenen XXXV. ISHM Kongresi, 2-8 Eylül, 1996. 
153 Sarı, “Osmanlı Hekimliği ve Tıp Bilimi”, Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 5, 36-37; A. 

Muhtar (Özden), İlim Bakımından Ahlak (İstanbul: İsmail Akgün Matbaası, l950).
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tutuldu. Bimarhanelerde sıkı inzibat tedbirleri öngörüldü. Akıl 
hastaları mahkûm muamelesi görmeye başladı.154

Batılılaşma döneminde Tıbbiye diploması olmayan ya da 
mezuniyeti Tıbbiye tarafından tasdik edilmeyen kadim tıp uygu-
layıcıları zamanla tarihten silindi. Sağlık hizmeti verenlerin Mek-
teb-i Tıbbiye-i Şâhâne’nin denetimine girmesiyle resmî eğitim ve 
çalışma ruhsatı aranması kadınların, özellikle de Türk ve Müs-
lüman kadınların sağlık alanından dışlanması ve çekilmesiyle 
sonuçlandı. Tabibeler ve hekime kadınlar mazi oldu.155 “İhtiyar 
acuzeler” diye nitelenen alaylı ebelerin çalışması yasaklanırken, 
tıp okulundan şehadetnameli ebeler “koruyucu melek” olarak 
tanındı. Dr. Besim Ömer Paşa viladethânelerin (doğumevleri) 
açılmasının önündeki en büyük engelin, dönemin padişahı II. 
Abdülhamid olduğuna işaret etmişti. Ama ilk üç doğumevi biz-
zat II. Abdülhamid döneminde kuruldu.156

Modernleşme sürecinden en çok etkilenen bir kesim de ordu 
hekimliğiydi. XVII. ve XVIII. yüzyıllarda ordu ile birlikte çok 
sayıda tabip, cerrah, eczacı, çıkıkçı ve kalfaları sefere katılırdı. 
Barışta ve seferde sağlık hizmeti aynı kişilerin sorumluluğunda 
olurdu. Saray tabiplerinden sırası gelenler de sefere çıkardı. Sefe-
re cerrah gönderme sırası gelen darüşşifadan da cerrahlar sefere 
gönderilirdi. “Orducu” adı verilen kalabalık bir esnaf grubu se-
fere katılır, ordudan önce ordunun konaklayacağı menzillere va-
rarak hazır bulunurdu. Arabalarını dükkân ve imalathane hâline 
getiren orducu esnafından sağlık malzemesi temin edilirdi. 19. 
yüzyılda ordu hekimliğinin düzeni de değişti. Getirilen yeni dü-
zenlemelerin uygulanabilirliği bazen gereğince değerlendirileme-
di. Mesela, 1911 tarihinde çıkarılan Menzil Hidematı Nizamnâ-
mesi Alman yasasından devşirilmişti. Bu nizamname memleketin 

154 Sarı - Akgün, “Türk Tarihinde Psikiyatriye Bakış.” 
155 Sarı, “Mekteb-i Tıbbiye Sonrasında Diplomasız Sağlık Mensuplarıyla Mücadele”, 

273-290; Sarı, “Osmanlı Sağlık Hayatında Kadının Yeri”, 33-36.
156 Sarı - İzgöer - Tuğ, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri Işığında II. Abdülhamid 

Devrinde Kurulan ve Geliştirilen Hastaneler, 72-76.
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koşullarına uymadığı içindir ki savaşan ordunun sağlık hizmetin-
de aksamalar olmuştu.157

Yukarıda kısa örneklerle Osmanlı tıbbının modernleşmesin-
den kesitler verdim. Osmanlı tıp biliminin ve uygulamalarının 
modernleşme dönemi araştırılmaya ve yeniden değerlendirmeye 
muhtaçtır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler 

Osmanlı tıp tarihi çalışmalarında karşılaşılan sorunların önlen-
mesi için dikkat edilmesi gereken konulardan önemli bulduk-
larımla yazımı tamamlamak istiyorum. Kaçınılması gereken; 
çalışmada sınırlanan zaman ve mekân dışında kalan örneklerin 
verilmesi; güvenilir olmayan kaynakların kullanılması; tek bir 
örnekten genellemeye gidilmesi; işlenen konuyla doğrudan ilgisi 
olmayan kaynaklara atıf yapılması; doğrudan tıp ile ilgili kay-
nakların hiç kullanılmaması; bir konu işlenirken tek bir unsurun 
hakim kılınması; günümüz değerleriyle yorum yapılması; ilgi 
uyandırma amacıyla verilerin olduğundan farklı aksettirilmesi; 
eksik bilgi ile sonuç çıkarılması; güvenilir kaynağa-veriye, kanıta 
dayanmadan yorum yapılması; kesinleştirmeden “ilk” denmesi 
tıp tarihi çalışmalarında rastlanan sorunlardır. Başlık olarak ver-
diğim sorunların bir kısmını yukarıda verdiğim örneklerle anlat-
maya çalıştım. Aşağıda, üç başlığı açarak ele alacağım.

Zaman ve Mekân Uyumu

Tarih yorumlanırken, özellikle de tutum ve davranışlar incele-
nirken, zaman ve mekân muhakkak dikkate alınarak olabildi-
ğince genellemeden kaçınılmalıdır. İnsanoğlunun değerleri nesil-
den nesile, yöreden yöreye, hatta aileden aileye, bireyden bireye 

157 A. Ayhan, “Zaferler Devrinde Ordu-yu Hümayûn’un Rumeli’de Sefere Çıkışı (Ha-
zırlık-Beslenme-Sağlık-Lojistik)”, Tıp Tarihi Araştırmaları 18 (2014), 161-214; A. 
Ataç, “Osmanlı Devleti’nde Askeri Sağlık Hizmetleri”, Osmanlı Devletinde Sağlık 
Hizmetleri Sempozyumu, ed. B. Ak - A. Ataç (Ankara: Sağlık Bakanlığı Yayınları, 
2000), 249-262. 
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değişir. Mesela, Osmanlı’da “mahremiyet” anlayışını sadece “ai-
le”, “beden” ve “cinsellik” ile sınırlandırmak doğru mudur? Ge-
nelleme yaparak, Osmanlı’da bireysel mahremiyetin olmadığını 
ileri sürebilir miyiz?158 

Osmanlı tıbbını diğer zaman dilimlerinden örneklerle işler-
ken, mesela Orta Çağ İslam, Memlük, Karahanlı vd. dönem-
lere atıfta bulunulurken muhakkak Osmanlı dönemiyle illiyet 
bağı kurulmalıdır. Özellikle, tıbbın sosyal yönü incelenirken 
Osmanlı öncesi medeniyetler ile Osmanlı arasındaki benzer-
likler ve farklılıklar çok daha dikkatle ele alınmalıdır. Mese-
la, modern öncesi klasik Osmanlı tıbbını konu alan bir yazar, 
dönemin Osmanlı kaynaklarına başvurmadan sadece Orta Çağ 
İslam ya da Bizans dönemini ele alan yayınlardan örneklerle 
Osmanlı tıbbı ile ilgili genellemelerden kaçınmalıdır. Ele alınan 
dönem modern öncesi Osmanlı ise, daha önceki dönemlerden 
veya ileriki Avrupalılaşma döneminden örneklerin verilmesi ya-
nıltıcı olacaktır.159 Mesela, Iraklı bir gezginin 10. yüzyıla ait ki-
tabında kaydedilen tutum ve davranışların Osmanlı dönemine 
örnek gösterilmesi yanıltıcıdır.160

158 “… physical privacy- privacy of the individual body- was mattered…”; “…defined 
in terms of gender and family that were supposed to be separated. The issue at hand 
was female chastity and seclusion from nonfamily men, and not individual privacy per 
se.” Shefer-Mossensohn’un Ottoman Medicine isimli kitabında, s. 80-81’de atıfta 
bulunduğu yayınlar 18. yüzyılda Halep’te ve 19. yüzyılda Filistin’de mahremiyeti 
konu alan iki yayındır. bk. 216, No. 44, 49. Kitabın dönemi modern öncesi Os-
manlı tıbbıdır.

159 Shefer-Mossensohn’un Ottoman Medicine isimli kitabında verdiği birçok örnek 
Osmanlı’dan önceki dönemlere (8-13. yüzyıllar) aittir. Yazar, Orta Çağ ve Mem-
lük dönemlerinden örneklerle Osmanlı tıbbını anlatırken Osmanlı kaynaklarına 
değinmez. Mesela, “Medieval biographical dictionaries”; “medieval Jewish-Muslim”; 
“Mamluk documents”, “late Mamluk period” için bk. 27, 29, 46, 64, 107, 125, 133 
vd. Kaynak gösterilen yayınlar da Osmanlı öncesine aittir. Mesela, Rosenthal, “The 
Physician in Medieval Muslim Society”, 484-486; 486; Rosenthal, “The Defence of 
Medicine in the Medieval Moslem World”, 519-532; Levey, “Fourteenth Century 
Muslim Medicine and the Hisba”, 176-182. vd. Osmanlı’dan hiç kaynak verilmez-
ken Bizans kaynağına ilgisiz atıf örneği için bk. 121, 57 numaralı dipnot, 225. 

160 Yabancıların kaygı, korku ve yalnızlığının 10. asra ait bir kitaba dayandırılması için 
bk. Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 125. 
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Bir bölge için, mesela İstanbul’a ait bir örneğin tüm Osmanlı 
coğrafyası için genelleştirilmesi doğru değildir. Eğer yazar met-
nini Bursa, Edirne, İstanbul (bilad-ı selase) ile sınırlandırdıysa, 
illiyet bağı kurulmadan Orta Doğu, Kudüs, Suriye, Mısır’dan 
örnekler gelişigüzel verilmemelidir.161 Yine mesela, Hindistan’da 
yaşanan bir hacamat vakası Osmanlı Türkçesi ile yazılı bir eserde 
nakledilmiş ve tasvir edilmiş olsa dahi o vakayı bir Osmanlı va-
kası olarak değerlendiremeyiz.162

Kaynakların Güvenilirliği ve 
Tıp Tarihiyle Bağlantısı

Kaynakların güvenilirliği büyük önem taşır. Döneminin ana 
kaynaklarından olan arşiv belgeleri, özellikle kadı sicilleri Os-
manlı toplum hayatına dair en güvenilir verileri sağlar. Gezgin 
ve tüccarların intibalarına dayanan seyahatname ve hatıratlarda 
daha çok izlenimler ve önceki seyyah ve tüccarların anlattıkları 
aktarıldığından taraflı olabilecekleri göz ardı edilmemelidir. Os-
manlı toplum hayatının- özellikle aile hayatı hakkında sağlıklı 
yoruma imkân tanıyacak kadar- yabancı gözlemine açık oldu-
ğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla, yabancı gezgin ve elçilerin Os-
manlı sağlık sosyolojisine bakış açıları tartışmaya açıktır. Kadı 
sicilleri ve fetvalar sosyal hayatta sağlığın yerini belirlemede en 
doğru başvuru kaynaklarıdır. 

Osmanlı dönemi tıbbına dair sağlıklı bilgileri -not defteri şek-
linde olanlar dâhil- tıbbi metinlerden ve yine arşiv belgelerinden 
edinmek en doğrusudur. İncelenen dönemin el yazması tıp me-
tinleri -tabiplerce kaleme alınmayanlar dâhil- dönemin verileri ol-
duğu için dönemin tıbbı hakkında güvenilir bilgi kaynaklarıdır. 

161 “The center of attention is the core area of the Ottoman World-that is, the Balkans 
and Anatolia as far as the Sivas-Kayseri area…”; “the geographical scope of the book is 
the central urban centers in the Ottoman Empire…” Shefer-Mossensohn, Ottoman 
Medicine, 2, 17-18. Verilen örneklerin birçoğu Orta Doğu’dan (Middle East) ve 
genellikle de İsrail yöresinden (s. 212). Kudüs örneği çok, hâlbuki üç başşehri 
inceliyorum diye belirtilmiş.

162 Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 56-57. 
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İncelenen dönemin Osmanlı kaynaklarını kullanmadan yapılan 
değerlendirmelere güvenilmemelidir.163

Tek bir örnekten, bir belgeden, yetersiz veri ile tek makale-
den yapılan genellemeler ve yorumlar yanıltıcı olabilir. Dolaylı 
kaynaklar, konusu doğrudan tıp tarihi olmayanlar sorgulanarak 
kullanılmalıdır. Yararlanılan kaynakların doğrudan tıp tarihi ko-
nusunda olması tercih edilmelidir. Araştırılan konuyla doğrudan 
ilgili kaynaklara öncelik verilmeli, ilgisiz yayınlardan çıkarımlar-
da temkinli olunmalıdır.

Tıp tarihi çalışmalarındaki yeni eğilimler izlenirken dikkatli 
olunmalıdır. Günümüzde tıp tarihine doğrudan tıbbi kaynak-
lar ve tıp mensuplarına ait metinler üzerinden bakmak yerine 
tıp camiası dışında kalan kaynaklar açısından bakma eğilimi öne 
çıkmıştır. Toplum bilimci ve ünlü tıp tarihçi Roy Porter’ın başını 
çektiği akımın taraftarları böylece daha gerçekçi bakış açılarına 
ulaştıklarını ileri sürseler de tıbbi olaylara sadece dışarıdan bak-
mak tek yönlü olduğundan yetersiz kalacaktır. Gerçekler, hekim-
ler ve halk için başka başkadır. Eğer sağlıkçı camiasını merkeze 
almak tıp tarihine tek yönden ele almak ise sadece tıp camiası dı-
şındaki insanların görüşlerinden hareketle tıp tarihi yazmak daha 
da taraflıdır, çünkü halkın tutumunun tıp bilgisine dayanmama 
olasılığı yüksektir. 

Osmanlı tıp tarihi çalışmalarında bir diğer yeni eğilim de tıp 
tarihine teğet konuların ele alınmasıdır. Bu gibi çalışmalar tıp ta-
rihine katkıda bulunur, ancak esas alanı kenara itip uzaktan ilgili 
ayrıntıları öne çekince gerçeği yansıtmayan sonuçlara varılabilir. 
Teğet konuların tıp tarihiyle illiyet bağı güçlü olmalıdır. Bazı tıp 
tarihçiler illiyet bağı olmayan konuları tıp tarihine dâhil ederken 
işlenen konunun özünü kaçırmakta ya da konuyu saptırmakta-
dır. Bazen de söylemek istediği ilgisiz bilgileri metnine yediren 
yazarlar -tıp tarihiyle ilgisi olmasa da- görüşlerini okuyucuya 

163 “Inoculation against smallpox… was part of the rites of passage to adulthood among 
Turkish Muslim families…” Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 40, 58, 64. 

NİL SARI



223

benimsetmek isterler.164 Günümüz değerleriyle Osmanlı döne-
mini değerlendirmek gerçekçi olmayacaktır. 

Tıp tarihi alanı, tüm diğer bilgi ve araştırma alanları gibi, 
ciddiye alınmalıdır. Tıp tarihi sadece entelektüel/münevver ola-
rak nitelenmeye bir araç olarak görüldüğünde ciddiye alınma-
yabilmektedir.165 Osmanlı tıbbıyla ilgili bir bilginin sadece ilgi 
uyandıracak kısmını iletmek; işlenen konuda tek bir unsuru 
hâkim kılmak; yeterince araştırmadan tarihi bir olay için “ilk” 
demek; verileri, “yeni yorum getirme” çabasıyla değerlendirmek 
ve benzeri yaklaşımlar tıp tarihi yazımına zarar verebilmektedir. 
Ama belki de en önemlisi, bir yazarın, yararlandığı bir makale ya 
da kitabı kaynak göstermemesidir. Dil, üslup, yorum ve değer-
lendirmede getirilen farklılıklarla alıntı bilgi ve fikirleri örtbas 
etmek ve çaresiz kalındığında kaynaksız paragraflarla geçiştirmek 
etiğe aykırı davranıldığı gerçeğini ortadan kaldırmaz.

164 Shefer, “Medical and Professional Ethics in Sixteenth Century Istanbul: Towards 
an Understanding of the Relationships Between the Ottoman State and the 
Medical Guilds”, 317.

165 Bir cerrahi profesörü, ecza döven eczacı kalfasının (edviye-kûb) minyatürünü 
bir cerrahın resmi olarak yayımlayabilmiştir. bk. “Turkey-Anatolia”, A History 
of Surgical Paediatrics (Singapore: World Scientific Publishing, 2009), 481-500. 
İsmim ikinci yazar olarak eklenmiştir. Oysa söz konusu minyatürü 1995 yılında, 
editörü olduğum Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları I’in kapağında yayımlamış ve 
edviye-kûb olduğunu yazmıştım.

OSMANLI TIP TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA SORUNLAR


