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SÜLEYMANİYE

(DAR ÜŞ ŞİFA) sı

Camei sıhhat hudadan hallra bir hıl'at gibi
Bir libas-ı fahir olmuş hallra ol kisvet gibi
Var iken baht-u saadet kuvvet-u kudret gibi
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman)

İstanbul

fethinden 17 yıl sonra (1470) tamamlanan Fatih Külliyesinin içindeki Tıp medresesi ve şifahane (Bimaristan-ı Ebulfeth); araya
İkinci Bayezid'in Edirne Darüşşifası (Bimaristan-ı Bayezid - 1485) girmiş olmakla beraber; İstanbul'da Osmanlı İmparatorluğunun Tıp mektebi ve hastanesini temsil eden başlıca müessese olarak on altıncı yüz yıla
kadar gelmiştir.
Bu tarihte Kanuni Sultan Süleyman'ın bir külliye (Üniversite) içinde
matematik medresesi, Darülhadis ile beraber bir de Tıp medresesi ve Darüşşifa yaptırması - bazı tahminlerin aksine - Fatih şifahanesinin veya
tüm olarak külliyenin kudretten düşmüş olmasını karşılamak gibi bir zaruretten doğmuş değildir. Bu tarzı izah, Anadolu'da Selçuk ve Osmanlı
devirlerinde yeni bir diyar fethedildiği zaman ondan evvelki şehirde kurulmuş olan hastanelerin terk veya ihmal edilerek yeni merkezde yenisinin
açılması misalinden alınmış bir kopya fikirdir.
Tam aksine Kanuni devri (1520 - 1566) her bakımdan bir yükselme
ve büyüme devridir. Şehri imar fikrile birleştirilen yeni bir külliye ve onun
içinde Tıp medresesi ve şifahane kurmak kararı, bu büyüme ve yükselmenin icaplarından ve Padişahın çevresinin bilgi seviyesinin pek yüksek
oluşundan doğmuş olmalıdır. Başka bir deyişle Süleymaniye; yurdun ihtiyacına, bilhassa matematik ve Tıp bilgileri bakımından artık yetmeyen
Fatih'in bir yardımcısı olmuştur. (1) Zira bu genişlikdeki bir devlette ma-
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ternatik, bioloji ve tıp bilgisine ihtiyaç, ön planda kendini göstermiştir.
Ülke büyüdükçe elbette sivil ve askeri hayatta alimlere, tabiblere, cerrahlara ihtiyaç da artmışbr.
Devamlı zaferler peşinde koşan orduya hekim ve cerrah, kadro olarak ilk defa onun zamanında girmiştir (2). Başvekalet arşivinde (759)
No. da kayıtlı bir vesikadan cerrahların Süleymaniye'de anatomi ve diğer bilgileri öğrendikleri ve hassa cerrahlarından en liyakatlı olanların
ordu cerrahbaşılığına tayin olundukları anlaşılmaktadır (3).
Kanuni devri; fetihlerin bir çok milletlerle temas sağladığı, nüfusun
ve ticaretin arttığı, ordunun büyüdüğü ve böylece çeşitli ihtiyaçların çoğaldığı ve bütün ihtiyaçları görecek seçkin bir hey'etin Padişahın etrafında toplandığı bir devirdir (4).
Koca Nişancı Celalzade Mustafa, Bostan Çelebi, Matrakcı Nasuh'un
(Süleyman-name) leri, münşeat, hatta Hammer; Kemalpaşazadeleri, İb
nissuud'ları, Şeyhülislam Yahya'ları, Baki'leri, Kazasker ve Şeyhülislam
Hamit'leri ve daha pek çoklarile bu devri belirtirler.
Bizzat Hakanın sağlığa ne derece büyük bir önem verdiği de bu yazının başına aldığımız (Muhibbi) takma adile yayılmış olan beşliğinden
aşikar olmaktadır. İşte Darüşşifa ve tüm Süleymaniye külliyesi bu durumun tabii bir mahsulüdür.
Kanuni fetihler yapmış; milletleri, ülkeleri himayesi albna almış,
dost ve düşman kazanmış bir büyük Hakan'dır. Onu bütün medeni dünyanın tanıdığı bilimsel ve sosyal hüviyetiyle göz önüne alırsak Fatih'den
sonra İstanbul'u en çok imar eden hareketini de kendine yakışır bulmaklığımız yine tabii olur.
Kanuni ikinci İran seferinden - ki on birinci seferi-humayundur - dönüşünde imaretine (x) başlıyor (5). Kudretinin kendine dost ettiği İran
Hükümdarı Şah Tahmasb - ki Kanuni'nin iki oğlu Bayezid ile Selim'in
çatışmasından sonra İran'a sığınan Bayezid'i ve çocuklarını vermemek
için israr etmiştir - Süleymaniye'nin yapılmasına başlandığını haber alın
ca Hakan'a yazdığı (Tehniyet-name) de : Sultanülberreyn, Hakanülbahreyn, Hadimülharemeyni şerifeyn, Amiribladi İslam ... gibi en büyük vasıflan kullanarak hitap etmiştir.
Süleymaniye imareti içinde Darüşşifanın morfoloji ve espirisini mümkün olduğu kadar belirtebilmek için en sağlam vesika tabii vakfiyedir:
1557 de hazırlanmış olan (Süleymaniye vakfiyesi) Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiv ve Neşriyat Müdürlüğü Arşivinde 135 No. lı kasada (umumi 1390 - yeni tasnif numarası 52) dedir. Şimdi vereceğimiz bilgi bu vakfiyeye bir ön söz yazmış ve vakfiyeyi Türk harflerine çevirmiş olan
(x) imaret sonradan d ejenere olarak yalnız yemek pişirilen ve dağıtılan hısma taad olmuştur . Aslında ş ehri imar gayesile yapılan bütün külliye ( cami, mect,L
rescler, matbah ... ) imarettir.

kılan
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«Kemal Edip Kürkçüoğlu» nun 1962 de Vakıflar Genel Müdürlüğünce yayınlanmış bulunan eserinden alınmıştır:
Vakfiyenin bütün şu kısımlardan teşekkül ediyor: Mukaddime, Tura, tastik hücceti, tesisin mucib sebebleri ve teferruatı, vakfedilen mülkler, vakıf prensibi.
Tosyalı Celalzade'nin kaleminden çıkmış olduğu kuvvetle rivayet olunan metinde vakfa aid cümleler arasında sık sık ayetler ve hadisler, arapca, farsca ve türkce beyitler, kıtalar bulunmaktadırki bunlar arasında
Tıp medresesini ve Darüşşifa ' yı ilgilendirenler de vardır.
Biz, 105 varak, 210 sahifa ve beher sahifası 1l satırdan ibaret olan
bütün vakfiyeyi değil , onun içinde yalnız Tıp medresesine ve Darüşşifaya
a id olan bilgiyi ayıracağız:
Tıp medresesi ve Darüşşifa vakfiyenin 59, 86, 87, 88 inci sahifaların
da beyan edilmiştir. Vakfiyede «Elilmü ilman, ilmülebdan sümme ilmüledyan» (X) hadisi ile Tıp bilgisi övülmekte, «Tedavi olununuz, çünkü Allah
sam illetinden başka (XX ) devasını yaratmadığı hiç bir hastalık yaratmamıştır, Darülakakir (Merkez Eczanesi) hiç bir yerle kıyas edilemiyecek derecede çok ilaçlarla doludur. Orada macunların da envaı vardır » denmektedir.
Darüşşifanm yeri:
Kanuni devrinde büyük bir yangın eski sarayı ve etrafındaki mahallelerle Halice kadar olan kısmı ve Küçükpazarı silip süpürmüştür. Sultan
Süleyman imaretini ( Cami, medreseler, Darüşşifa, hamam, matbah, türbe ) bu yangından açıları ve ayni zamanda !stanbul'un çok hakim bir tepesini teşkil eden yere yapmak üzere «Ser mimaranı hazreti şehriyari » Sinan ağa ile mutabık kalmış ve inşaata başlatmıştır.
İmaretin her parçasının hangi tarihte yapılmaya başlandığını ve bittiğini, açıldığını tesbit etmek güçtür. Umumiyetle inşaata 1550 de başla
nıp 1556 da bitirildiği söylenir (6), Hammer'in açılış tarihi olarak verdiği
16.Ağustos.1556 yı meşhur olan merasimle camiin açılması tarihi olarak
kabul edip diğer parçaların pey der pey ikmal edilmiş olduğunu söyliyenler
de vardır (7). Bununla beraber cami ve külliyenin inşasına 13.Haziran,
1550 de başlanıp 7.Haziran.1557 de hepsinin tamam olduğunu bildiren bir
beyan da ileri sürülmüştür. (8).
Bütün imaretin inşasında Sinan ağa ile çalışmış olan nakkaş Sai Çelebi (Tezkeretülbünyan) da Sinan'ın ağzından:

O dem tarh eyleyup eski sarayı
Süleymaniyeye vurdum binayı
(X)
(XX )

«İlim ikidir: önce beden ilmi, sonra din ilmi»
Sam illeti; lCıgatlanmızda öldürücü, zehirli bir hastalık; soldan esen
kuru, s rsemle Uci, öldürücli, zehirli hastalık diye tarif edilmektedir.
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Vakfiyenin 87 inci sahifası
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"Darüş ifa" nın dışarıdan görünüşü
( imdi A keri Matbaa)

Şekil
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Darüşşifa ve

Medreselerin kuşbakışı
( Ufukta Fatih Camii )

görünüşü

-
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<lemektedir ki bu yer, yukarıda adı geçen yangın yeridir.
Darüşşifa vakfiyede şöyle tarif edilir. (ifadeyi biraz sadeleştirerek)
«Erkek hastanesini ihtiyacı olanlar için ve ilaç hazırlamak üzere vakfettiler ... Cennet gibi yeni cami yanında yapılan hamam ve camiin doğu
sundaki iki medrese karşılarında ve hamamın yanında ve batıdaki medreselerin önünde ve su yolu altındaki dükkanların ve hamamın yanında
ve Darüşşifanm altında ve köşesinde ve su yolu boyunca ve haremi şerif
kapıları doğrultusunda ve Tıp medresesi yanında olan odalar ve eski saraydan alınan arazide yapılan dükkanlar ve odalar ki bunların etrafını
g~k yüzlü camide S : 59 ... »
i

;
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Darü , şifanııı

plan l

Kadro:
Vakfiyede
( bugünkü dile

Darüşşifanın
çevrilmiştir)

kadrosu

.

Sayı

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12 -

Baş

Doktor
İkinci Doktor
Üçüncü Doktor
Birinci göz doktoru (Kahhal)
İkinci göz doktoru
Birinci Cerrah
İkinci Cerrah
Eczacı

aşağıdaki şekilde

Gündeliği

30

Akçe

15
10

»
»

6

»

3

»

6
6
4

»
»
»

Eczacı kalfası

3

>>

İlaç kalfası
İlaç kilarcısı
İlaç vekilharcı

4
4

»

5

»
»

tesbit

edilmiştir:

katibi

1

Darüşşifa

1
2

Darüşşifa aşcısı

Darüşşifa kapıcısı

l

Kaseci

4

Darüşşifa

2

Darüşşifa odacısı

kayyumu
sucusu

4

Darüşşifa

2

Darüşşifa esvapcısı

l

Tellak ve berber

Darüşşifa masrafı

Bunun yanma
1
8
1
1

1

Tıp

»

( öğrenci)

Kapıcı

Odacı
Noktacı (Mubassır)

20
2
2
2
3

(Her biri)

»
»
»
»
»
»

(Her
(Her
(Her
(Her

biri)
biri)
biri)
biri)

»
»

Akçe

medresesinin kadrosunu

Müderris
Danışmend

3
3
3
3
3
3
3
3
3
300

(X)

alalım:

Ak;e
»
»
»

(Her birine)

>>

Görülüyor ki hastane fonksiyonu teorik Tıp okutan medreseden çok
daha geniştir. Darüşşifa Baş Doktorunun aldığı 30 kuruş gündelikden
daha fazla alan bütün Süleymaniye kombinesinde medreselerin her birinde müderris (60 akçe) ile Darülhadis müderrisi (50 akçe) dir.
Görevler:

Vakfiyede Darüşşifa ve Darülakakirin personelinin görevleri aşağıda
ki şekilde tayin ve tesbit edildikten sonra Tab-hane'ye ve umum imareti
amireye tekrar geçilmektedir: (ifade sadeleştirilmiştir) «Darüşşifa doktorlarından üçü tıbbın ilminde, amelısinde yüksek ve hastalığın teşhis ve
tedavisinde ve bünyenin değiştirilmesi işinde hazik, bünyenin ve ilaçların
yararlığı hususunda bilgili, ağrıların çeşitlerine, hastalıklara ve belirtilerine vakıf, sebebler ve belirtiler işinde bilgiç, beden ilminin, nabzın, umum
ve husus davalarına aşina, zeki ve hassas, icad fikrine sahip, tecrübeli ve
tedbirli doktor olup ... göz doktorluğu san'atinde bilgisi geniş ve haza.katı
malum olup göz hastalıklarının teşhis ve tedavisinde ve çekilme suretiyte ve pomat olarak kullanılan ilaçların hazırlanmasında mahir iki doktor ...
flegmonlann ilacına ve urların, fıtıkların düzeltilmesine, dişlerin çekilmesine, kan almaya ve merhem ve fitil koyarak cerahattarın kapanmasına mahir iki cerrah .. . Sa: 86, 87, 88 ... »
Ve yara,

çıban,

(X) Fatih Darüşşifasında Baş Doktor Hacı'nın ve ikinci doktor Muhiddin'in gündelikleri 30 zar akçe, üçüncü Doktorun 15 akçedir. Emir Seyyid Ali ile Hüssamın ise 13 ve 7 akçedir. Cerrah Yusuf'un da 7 akçedir. Darüşşifanın harcı
bir yıl 132, bir yıl da 200 akçe gündelik olarak gösterilmiştir (9).

-
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Hasılı

kadrodaki sıra takip edilerek Eczacıların, ilaç yapanların, dağıtan
ların görevlerine hakkiyle vakıf olanlardan seçilmeleri, hastaya bakan
insanların muztariblere iyi muamele etmeleri, yedirip içirmeleri, yıkama
ları lüzumu; esvabcı, sucu ve kapıcının görevleri ve vasıfları belirtilmektedir.
Tıp medresesinde müderris olacak zatın da Eflatun ve Aristo gibi alim,
Galien kadar muktedir bir hekim olmasından başlayarak kadrodaki görevleri açıklanmıştır.
Darüşşifada üst katta bir koridor üzerinde sıralanmış 12 oda Tıp talebesi tarafından işgal olunur. Odaların sokağa açılan birer penceresi, içlerinde birer dolabı ve birer minderi vardır.
Sultan Süleyman'ın medreselerle Darüşşifa için vakfettiği para;
Sömbeki, İstanköy ( Cos), Sakız ve Rodos adalarından gelirdi.
Darüşşifamıı çalışması

ve sonu:

Silleymaniyeye ilk tayin olunan Doktorun adı Peçevi tarihinde hekim
Hekim Ahmed Çelebi olarak gösteriliyor. Ancak kadroda şifaha
nenin Baş Doktoruna 30, Tıp medresesi müderrisine 20 akçe gündelik verildiğine ve Hekim Ahmed Çelebi'ye 60 akçe tahsis edildiğine göre bu
zata hususi bir muamele mi yapıldığı yoksa iki vazifeyi birden mi gördüğü
şüpheli kalıyor. İlk tayinlerde Rüstem Paşa ile Ebussuud Efendinin etkileri kabul olunabilir.
İsa oğlu

Süheyl Ünver Darüşşifanın başlangıç devrine aid en önemli vesika
olarak Mustafa bini (Celalül Tevfiki (1567) nın (Tabakatülmemalik ve derecatülmesalik) adlı eserini (Ayasofya Kütüphanesi 3296) gösteriyor. Kanuni devrine aid olan bu eserden iktibas ettiğimiz bilgiye göre hastaneye her
türlü hastalıkla muztarip olanlar kabul olunuyor. Hatta deliler için de ayrı
bir yer vardır. Hastane Fatih şifahanesinden daha geniş ve ferahtır. (10).
Yatan hastalardan başka ayakdan da hastalara bakılır, yani poliklinik yapılır ve hastaların ilaçları da hastaneden sağlanırdı.
Nişancı tarihinde Süleymaniye Darüşşifasına dair bilgi ve,ı-ildikten
sonra bir de manzume konmuştur.
On yedinci yüz yılda Darüşşifayı gören Evliya Çelebi birinci cildinde
hastaneden bahseder. Fatih, Süleymaniye, daha sonraları Sultanahmed
Darüşşifaları arasında hekimlerin terfileri, yer değiştirmeleri, Danış
mend, muid, üçüncü Doktor olarak yavaş yavaş yükselmeleri kaydedilir.
Bu arada hastane hekimlerinden hassa tabibi, hassa tabiblerinden hastane hekimi olanlar vardır. Ayrıca Darüşşifada Baş Doktor (Reisületibba)
olanlardan Ahmed efendi ile Ömer efendi Tıp medreseseinde öğretim de
yapmışlardır. Bütün bunlardan Tıp medresesinin teorik ve Darüşşifanın
pratik kısım şeklinde bir tıp mektebini tamamladıkları, durumun Fatih'de
-
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olduğu

gibi yürüdüğü anlaşılıyor. Lakin programa, kitaba dair elde vesika
yoktur. Buna nazaran o tarihte mevcut arapça asıllı veya mahdud sayıda
ki çevirmelerin okutulduğu muhakkaktır. Bir de Tıp öğreniminin haftada
dört gün olduğu bellidir (6).
Şurası bir gerçektir ki Süleymaniyeyi söndüren Bezmialem Valide
Sultan hastanesidir (1843). Yurdumuzda ilk defa (Hastane) adı ile ve
200 yatak üzerine inşa edilip açılan bu hastaneye delilerden başka Süleymaniyenin bütün hastaları naklolunmuş, Süleymaniyede bir müddet yalnız deliler kalmıştır. 1850 tarihlerinde deliler arasında kolera çıktığından
hepsi Üsküdardaki Toptaşı'na nakledilmiş ve Darüşşifanın yeri bir müddet saraçhane olarak kullanıldıktan sonra 1862 de -daha önce Harbiye nezaretinde yerleştirilmiş bulunan- askeri matbaa bu binaya taşınmıştır.

Şekil
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Hekim

Şaban Şifai'nin

Darüşşifada çalışmış

el

yazısı

olan hekimlerden adlarını ve eserlerini tesbit
edebildiklerimiz şunlardır (11).
Ahi Ahmed Çelebi: Fatih devri Hekiı:nlerinden Mevlana Kemal'in oğ
ludur. Babası da kendisi gibi Heki_m Kutbüddin ve Altunızade'den · okumuştur. Edirne Darüşşifa!iında çalışırken İstanbul'a getirtile~k Süleymaniye'ye Baş Hekim, sonra saraya Hekiro 1 başı tayin edilmiştir. (Risalei
husatulkilli velmesane = böbrek ve mesane taşları) adlı, 10 kısım üzerine
bir kitap yazmıştır. İkinci Bayezit, Yavuz ve Kanuniye Hekim Başılık etmiştir. Hacdan dönerken Mısır'da ölmüş ve orada gömülmüştür.
Reisületibba Ömer (1714), Mehmet, Abdurrahman, Ebulesad Ahmed,
ikinci Hekim Mehmed, Üçüncü hekim Ahmet, Heki,m İsmail, Cerrah Süleyman, Abdurrahman, Mehmed, İbrahim Halife, Ahmed Halife, Hacı Halil, Cerrah Ebubekir, İshak, İsmail Halife, Hafız Mehmed Halife (1777).
Ayaşlı Şaban Şifai: Tarihe ve edebiyata vukufu olan hazik bir: doktor
olarak tanınmıştır (Şifaiye) ve (Tedbiri mevlıld) adi~ iki eseri vardır .

• • • • • • 11 1

Hasan: Hekim Abdullah efendinin oğludur. Darüş
sarayda Hekimbaşı olmuştur (Neticetülfikriye) ve
(tedbiri veladetül-bikriye) adlı iki eseri vardır. On sekizinci yüz yıl hekimlerimiz arasında tereddüdsüz en maruf sima olan Gevrekzade Rusya seferinde orduda Hekimbaşı , Üçüncü Sultan Mustafa ve oğlu Üçüncü Selim
zamanlarında sarayda Başhekim olmuştur. «Ekletti (x) GeVTekzadeyi aç
gözlü felek» mısraı ebced hesabiyle ve hicri tarih olarak ölüm yılını belirtir.
Feyzi Mustafa Efendi: 1730 tarihinde Müderris olmuştur. 8 cild tıbbi
kitabı vardır (Hulasatültıp) İstanbul'da Ragıp Paşa kütüphanesindedir (14).
Mustafa Bin Ahmet: On sekizinci yüz yıl başlangıcında katipzade Refi Efendinin nezareti altında İbni-Sina'nm (kanun) unu tercüme eden hekimdir. Tercüme el yazmasıdır ve Ragıp Paşa kütüphanesindedir.
Halepli Mehmed Nasip, İbrahim, Mustafa, Hacı Halil, Seyid Mustafa
Bin Mehmed, Ahıskalı Sakıp (1 52) Tahir Bin Abdullah, Mehmed Said,
Hafız Mehmed, Salih İbrahim ve Kastro şifahanede son devrede çalışan
hekimlerdir.
Gevrekzade

Hafız

şifada Reisületibba'dır,

*

Kanuni devrinde orduda, sarayda resmi görevli tabibler bulunduğu gibi
sivil halkı serbest olarak tedavi eden hekimler de vardı. Bunlar arasında
mühim bir miktarı da musevi (Mütetabbib) lerdi.
(Darüşşifa) nın teşkilat ve espirisine göre burada hekimlerin bütün
gün (full-time) çalışmış oldukları ve halka ücretsiz bakıldığı anlaşılıyor.
Başhekimin gündelik olarak aldığı (30) akçenin bugünkü rayice göre ( 450) lira olarak kabulü mümkündür.
(x) Yedi. ..
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