KAYSER~'N~N 749 YILLIK ~IFA~YE
TIP MEDRESES~~
Prof. Dr. AFETINAN
Kavimler millet olarak bir topra~a sahip olabilmek için, evvela
tarihi eserler b~rakmalar~~ ~artt~r. Çünkü, insan ömrünün say~l~~y~llar~~
içinde maddi manevi eser b~rakan fertlerden müte~ekkil bir millet
varl~~~, bu yurda sahip olmakta en büyük hakk~~ kazan~ rlar.
Bizim Kurtulu~~sava~~m~z~ n askeri muvaffakiyeti neticesinde,
sulhe kavw,mam~z ve Türkiye devleti hudutlar~m tesbit ettirebilmemiz
için, Avrupa devlet murahhaslar~n~n Çetin tart~~malar~~kar~~s~nda kald~k. askeri zaferle hak etti~imiz s~n~rlar~m~zda ve s~n~ r d~~~~milletta~lar~m~z için, eski Türk eserlerinin mevcudiyetini ve bu günkü ya~ayan
Türk halk~n~n istatisti~e dayanan rakamlar~~istenmi~tir.
Lozan Sulh muahedesinin neticesi malüm.
Ancak, biz daima Türk vatan~nda Türk eserlerinin sadece bu
i~aret etti~im mesele için de~il, fakat cedlerimizin b~rakt~klar~~ hat~ralar~, kendi milli varl~~~rruz için muhafaza etme~e ve de~erlendirme~e mecbur de~il miyiz?
Kayseri ~ehri, Türk eserlerini en çok sinesinde bar~nd~ran bir
yurt topra~~m~zd~r.
Bu, küçüklü büyüklü abidelerimizi kitablarda okudum; yerlerinde
defalarca gördüm. Iyi muhafaza edilmi~leri için huzur duydum ve
en büyük milli bir heyecan ile seyrettim. Fakat, harap olanlar~~hakk~ndaki üzüntüm, bu ~ehirden ayr~ld~ktan sonra dahi, devam etti. Bunlar~~
di~er gördü~üm benzerleri ve muas~rlan ile, daima zihnen mukayeseler yapt~ m. Kitaplardaki bilgileri toplad~m. Ba~ka ~ehirlerimizde
bu nevi eserlerin tamirlerini ve yeni ihtiyaçlara göre kullamld~klann~~
gördükçe mesela Bursada, bunun di~er yerlere de te~milini görmek
arzumu, hiç bir zaman yenemedim.
Bu yaz~m~n özeti, Türk Tarih Kurumunun r955 y~l~nda tertip etti~i ilmi
konferanslar serisi içinde ve 20 Haziran 1955 de Kayseri'de eski Halkevi salonunda
verilmi~tir.
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3o.N~san.1953 tarihinde, Ankara'da Sa~l~k Bakanl~~~n~n yeti~tirmekte oldu~u hem~ireler için, di~er Üniversite profesörlerinden oldu~u gibi, benden de tarih mevzuunda bir konu~ma istenmi~ti. Orada,
Anadolu Türk medeniyet tarihini anlat~rken, Selçuk ve Osmanl~~
devri hastahaneleri hakk~nda bilgi vermeyi münasip görmü~tüm.
~~te bu kronolojik s~ralamada, Kayseri ~ifaiyesinin 750 y~la yakla~an
bir mazisi dikkatimi çekti. Plân ve resimleri üzerinde izahat verirken
bu eski irfan ve ~ifa yurdunu, '946 y~l~nda gördü~üm harap durumunu
söylemeden geçemedim.
Ayn~~ y~l (7-8 Temmuz 1953 tarihinde) "Türk-Amerikan eniversiteliler derne~inin" te~ebbüsü ile, Rockfeller Tesisinin Türkiye'de Sosyal ve Kültürel meseleler üzerinde yap~lacak ara~t~rmalar
için görü~ ülmek üzere, 20-25 ki~ilik bir heyette, çe~itli konular, plân
halinde tesbit edildi. Benim orada teklif etti~im mevzulardan biri,
Kayseri ~ifalnyesi üzerinde tetkikler yapmak reestorasyonu için
te~ebbüse geçmek ve ayn~~zamanda da, bu müessesenin kurulu~unun
750. y~l dönümünde beynelmilel bir toplant~n~n haz~rlanmas~~
idi. Bundan maksad~m ~u idi: Biz, kendi imkânlar~m~zla bu eski ecdat
yadigâr~m muhafaza ve idame ettirmek için u~ra~makla beraber,
as~l beynelmilel sahada Türk medeniyetinin böyle 750 y~ll~k maziye
dayanan nazari ve ameli T~p kurulumuzun mevcudiyetini, ilmi ne~riyat ile cihana tan~tmakt~. Çünkü, ~una inan~yorum ki, milletlerin
hayat~nda siyasi ve askeri tarihlerin içinde, as~l beka bulan ve kavimleri millet haline getirebilen unsur, her çe~it medeniyet eseridir.
~~te bizim de cedlerimiz vak~f tesisleriyle yurdumuzda çe~itli
medeniyet eserleri vücude getirmi~lerdir. Bunlardan baz~lar~ n~~ hat~rlatmak için sayal~m:
Mabet, Tekke, Zaviye, Kalenderhane, Türbe, Kabristan, Namazgâh, Medrese, Mektep, Darüttalim, Darülhadis, Darülkura, Darülhuffaz, Kütüphane,Imaret, Kervansaray, Tabhane (Misafirevi, Misafir odas~, Dul evi) Darülaceze, Gölgelik, S~~~nak, Darü~~ifa (T~b
medresesi, Hastane), Hamam, idman sahas~, Çe~me, Sebil, Kuyu,
T~mar, Su yolu ve tesisat', Kale, Köprü, Yol, Kald~r~m, Liman,
Deniz feneri, Bedesten, Umumi helâ, Çam~irhane, Muvakkithane, v.s.
gibi.
Yurdumuzda tesis edilmi~~olan bu valuflarm bir k~sm~~iyi muhafaza edilmi~, fakat bir k~sm~~da tamamen ortadan kalkm~~t~r. Kayseri
ve civar~~bu çe~it vak~flardan bir ço~unu henüz muhafaza etmektedir.
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~imdi, bunlardan ~ifaiye üzerinde bilinenleri ve bugünkü durum ile istikbali hakk~nda baz~~mütalâalar~~ileri sürmek istiyorum.
Kayserililerin mahalleri içinde, her zaman görme &sat~n' bulduklar~~bu çifte medreseler, türlü adlarla an~ lmaktad~r: ~ifaiye, Giyasiye, Gevher Nesibe Hastahanesi, ~ifa Hatun medresesi, Kayseri
Darü~~ifas~, Kayseri Maristam, Kayseri T~ bbiyesi, ~ifaiye Hastahahanesi, Darü~~ifa medresesi, Medresei Darü~~ifa gibi.
Bu unvanlar çe~itli vesikalarda ve muhtelif zamanlarda kullan~lm~~t~ r. Kapusundaki kitabesi bize ~u bilgiyi veriyor:
"Bu h.na, Büyük Selçuk hükümdar~~K~l~ç Arslan'~n k~z~~Gevher
Nesibe Sultamn vasiyeti üzerine, karde~ i Selçuk hükümdar~~Giyaseddin zaman~ nda Hicri 602 (M. 1206) tarihinde yap~lm~~~ve hizmete
aç~lm~~t~r„.
Bu tarih, Anadolu da bugün bilinen lcitabelere göre, en eski T~p
medresesi hastahanesidir. 1956 y~l~~ bu tesisin 750. y~ldödönümü
olacakt~r.
Di~er taraftan yine ayni kitabede "Melike Gevher Nesibe"
ad~n~n yaz~lm~~~olmas~~da dikkati çekecek bir olayd~ r. Çünkü bu
devirlerde Selçuklu prenseslerinin ismi, ekseriya yaz~lmaz, sadece "~smetüddünya veddin" unvan~~kaydedilirdi. Fakat, bu hay~ rsever Türk
kad~n~~Gevher Nesibe hakk~nda di~er tarihi vesikalar, mesela. ~bni
Bibi dahi, hiç bir bilgi vermez. As~ l vakfiyesi ise ele geçmemi~tir.
Bu eserin vakfiyesinin bir gün ele geçmesi medeniyet tarihi bak~m~ndan pek çok de~erli olacakt~r.
~imdiki bilgilerimize göre, Kayseri ~ifaiyesi için kitabesinden
gayr~~en mühim yaz~l~~vesika, Anadolu Selçuk devri hekimlerinden,
Zeki o~lu Ebubekir Sadr-~~ Kunev~'nin ~iir ve mektuplar~d~r (H.
794-694 ?). Kitab~n~ n ismi "Ravzatül Küttab ve hadikatülelbab"
d~ r ve 58 mektupla 27 manzum parça vard~ r. Bu mektuplar, Selçuk
devletinin divan-~~ In~a denilen ve memleket içinde ve d~~~ ndaki
emirlere, resmi muhabere haz~ rlayan daire emin, Bedreddin Yahya
ile ba~hekim Nahcivanl~~Müeyyet o~lu Ekmeleddin ve di~er vezirlere gönderilmi~ tir. Bunlar Prof. F. N. Uzlug'un ne~riyat~na göre,
edebi de~eri de bulunan yaz~lard~ r. Böylece, Konya'll hekim Ebubekir,
Konya d~~~ nda bir merkezde vazifeli ve hattâ bir hastahanede ba~~
hekim oldu~u anla~~l~ yor. Mesel,â mektuplardan biri, Selçuk devletinin
ba~kenti Konya'da bulunan, ba~~hekim yani Sa~l~k Bakan~~vazifesini
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gören Ekmeleddin'e Kayseri'den gönderdi~i yaz~lard~r. Ebubekir,
daha sonra Konya'daki Alâeddin Darü~~ifas~na tayin edilmi~tir.
Yazd~~~~mektuplardan birinde biricik o~lunun hastal~~~n~~ ve
ölümünü ~öyle anlat~r:
"nemi süsleyen Reyleri üzerine arzolunur ki; Per~embe günü ~ehre geldi~imde Abdürrahim'i bir halde buldum ki, devletimizin kötülü~ünü isteyenleriu
nasibi ve siz hazretin dü~manlar~n~n hissesiolsun• Uç gün oluyordu ki Zatülcenbe tutulmu~tu, kuvveti mevcut oldu bça maraz maddesini defediyordu. Cuma
gecesi, buhran gecesi idi, kuvveti iyice dü~mü~tü. Her ne kadar biraz balgam
ç~karmak istemi~se de, tabiat yard~ m etmedi. Gerçi ben, hastal~~~~kusup _ç~karmaga muktedir olmas~~için, kuvvetini art~rmak' a çabalam~~sam da bu olmad~.
Çünki kabiliyeti yoktu. Hemen gece ebedilik evini durak olarak seçti" diye
anlatt~ktan sonra yüre~i yan~ k bir baba olarak arabi ve farisi beyitler koyuyor ve nihayet ~u hükme yar~yor: "Ölüme deva bulmak her
hekimi yormu~~dciz b~rakm~~t~r".
Mektup nesir ve ~iir olarak dert yanarak, o~luna ac~~duyarak
devam etmektedir. Fakat derdini dökmekle teselli aramaktad~ r.
~~te bu yaz~lar~~ b~ rakan Selçuk devri hekimi Ebubekir, Kayseri
~ifaiyesinde resmi hastahane doktoru oldu~u anla~~l~yor.
Yabanc~~memleketlerden gelen hekimler resmi tabipler tarafindan imtihana tâbi tutulduklar~~da bu yaz~lardan anla~~lmaktad~r.
Nihayet, yine bu vesikalardan anlad~~~ nnza göre, serbest doktorluk yapanlar~~memleketin kad~s~~kontrol edebiliyor. Bu suretle
hekimlerin hak ve vazifelerinin belirli kaidelere uyarak, tatbik edilmi~~
oluyordu.
Selçuk devrinde di~er ~ifaiyeler hakk~ nda k~smen bilgi varsa
da, Kayseri ~ifaiyesi üzerinde izahl~, yaz~l~ , vesika mevcut de~ildir.
Bu binalardaki Selçuk devrindeki T~ p tahsilini ve hasta tedavisini
di~er ~ehirlerdeki muas~ r ~ifaiyelerle k~ yas edilerek bir tarihçesi
ancak yap~labilir.
Osmanl~~ devri ar~ ivinde Kayseri ~ifaiyesi için olan kay~tlar iki
türlüdür: ~ — Vak~flarda. 2- Devlet ar~ivinde.
~~ — Kay~t tarihleri yaz~lmam~~~olan Vak~ flar Umum müdürlü~ü
ar~ ivinde 481 ve 217 sahifenin ~ 30. s~ras~nda:
(Vak~f ~ifa Hatun Nam~~di~eri Medresei ~ifaiye der Kayseriye)
dir. Burada tevlit ve müderrislik kay~tlar~~olup birer hisselidir (H.
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1143-1158). Di~er bir kay~tta(No. 484) "Vakf~~Medresei K~yasiye der
Kayseriye" dir. (H. ~~ ~~o- ~~ 147). Her iki kay~tta vak~f hisseleri varsa
da bunlar k~smen mazbut k~smen de mülhak olarak görünmektedir.
2- Devlet, Ba~vekâlet ar~ivinde 906 (1500) tarihli Kayseri
livas~~hakk~nda mufassal ve mücmel Defteri Hakani. Kariyeyi Akker'e tabi Kayseri livai hassa malikânesi, "Vak~f Medrese-i Darü~~ifa" unvan~~ ile bir köyün nüfusu kay~tl~d~r.
Yine Ba~vekâlet ar~ivinin Cevdet tasnifinin T~p ve Maarif dosyalar~nda "Giyasiye veya ~ifa Hatun medresesindeki müderrislerin
tayini meselesi ile ilgilidir. H. ~~~~o (1698-H. ~~ 182-M. 1768 ve 1876
tarihlidir.
Bu kay~tlar bize fazla bir bilgi sa~lamamakla beraber Kayseri
~ifaiyesinin Osmanl~lar devrinde medrese olarak hizmet gördü~ü
anla~~lmaktad~r.
En son tamirinin ise 1889 y~l~nda yap~ld~~~~ve son müderris
beratlarm~n da Rauf ve Hilmi efendilere verildi~i (1890) baz~~kay~tlardan bilinmektedir.
Bu suretle ~ifaiye veya çifte medrese, XIX. asr~n sonuna kadar
medrese vasf~n~~ ta~~m~~t~r.
Bu vesikalardan sonra, ilk defa bu ~ifaiyenin kitabesini ve izah~m ne~reden Halil Edhem bey "Kayseriye ~ehri" kitab~nda (1334
-1918)bu t~ p tesislerini ilim alemine tan~tm~~t~r. Prof. Gabriel, "Büyük
Anadolu eserleri" kitab~nda, (1931) plâmn~~da koyarak izahat vermi~tir. Ord. Prof. Dr. Süheyl Unver ise 1932 de Türkçe ve Frans~zca
ne~retti~i bro~üründe bu binalara ait resim, planlar~~verirken "Ilk
T~p mektebi ve Seririyat~m~z" unvan~~ile yapt~~~~tabli~de Prof. Gabriel'den sonra bu Türk eserini beynelmilel sahaya tan~tm~~t~ r. 1950
y~l~nda, Prof. Dr. N. ~. Dirisu ve Prof. Dr. F. Nafiz Uzluk T~p bayram~~vesilesiyle 14 Martta "744. T~bbiyeler Bayram~" ba~l~~~~ile, bu
Kayseri ~ifaiyesinden bahsetmi~lerdir. I~te böylece makale ve yaz~lar
birbirini takip etmi~tir. Fakat, as~l mimari eseri cihana tan~tmak
y~k~lmaktan kurtarmak gerekmektedir. Bu çifte bina, 6o metre uzunlu~unda (4o) metre geni~li~inde bir sahay~~kaplamaktad~r. Bu bina
bir kat üzerine yap~lm~~~yan yana iki k~s~md~r ve içerden, birinden
di~erine bir geçit 'mevcuttur.
As~l medrese daha ufak, Hastahane k~sm~~ise geni~~ve muntazamd~r. Medresenin içinde sa~~dip kö~esinde ise binay~~yapt~rana
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ait olmas~~muhtemel bir türbe mevcuttur. Hastahane, 32 metre geni~li~inde, 40 metre uzunlu~undad~ r. Medresede iki büyük oda ve
bir eyvan, sa~~yanda iki oda bir ufak eyvan önde üç, sol yanda dört
oda bir eyvan yanda hastahasneye geçit olan k~s~ m vard~r. Hastahane ise üç büyük salon, bir büyük ve iki küçük eyvan ve on öç odas~~
bulunmaktad~r I.
Böylece, plan~~ muntazam bir ~ekil gösteren bu iki binan~n,
d~~~duvarlar~~kesme ta~tan, in~a tarz~~ve kap~lar~ndaki oyma ve istelaktitleriyle Selçuk saheserlerinden ve medeni müesseselerindendir.
Ancak, bugünkü harap durumu ile 750 y~l~ n çöküntüsü içinde gibidir.
I~ te bu çöküntüyü devlet ve halk eli ile mamureye çevirmek ne büyük
kadir~inasl~k olacakt~ r. 1955 Devlet Maliye bütçesine (50.000) lira
bir tahsisat konmu~tur. Fakat 1956 y~l~nda bu binan~n restorasyon
ile ihya edilmesi ve yeni bir hizmet verilmesiyle, bu T~p kurulunun
cihana ve Türklü~e tan~t~lmas~~ gerekmektedir. Bizzat Kayserililerin bu i~ te himmetleri, gayretleri nekadar yerinde bir hareket
olacakt~ r. Çünkü, Dünya yüzünde bu derece ayakta bulunan bir
T~p kurulu mevcut de~ildir Bu yaz~mda tekli~im ~u olacakt~r:
Kayseri'de Sifaiyenin tamiri, ihyas~~için, Belediyenin do~rudan
do~ruya i~i ele almasiyle, Türkiye An~ tlar Derne~inin bir ~ubesinin
aç~lmas~~ve bu suretle mahalli halk~ n ilgisini çekecek faaliyete
geçilmesi iyi olacakt~r.
Biz, Ankara ve Istanbul Üniversite mensuplar~~ bu mevzuca
ilgi gösterenlerin ne~riyat yapmas~n~~sa~layabiliriz. Kayseri'deki bu
dernek ilk i~~olarak, bu eseri harabiden kurtar~p aya~a kald~racaklard~r. Derne~in ~ubesi evvela bu i~e bütün çal~~malar~n~~teksif ederse
muvaffak olaca~~na ~üphe yoktur. Sonra di~er eserlere de mesaisini
te~ mil edebilir. Fakat evvela Sifaiye, Kayserililere bir ~ifa yurdu olmal~d~r. Restorasyonu tamamlad~ktan sonra, ~ehrin ortas~nda mahalle
içinde olan bu tesisler çocuk poliklini~i gibi kullan~l~ r ve bu suretle de
binan~n ilk kurulu~~gayesine 750. y~ l sonra dahi, riayet edilmi~~olur.
Bu i~in ba~anlaca~~na emin olarak, bir noktaya da i~aret etmek
isterim. Kayseri'nin A~r~ nas köyünden XVI. asnn dahi mimari,
Osmanl~~devletinin uzun seneler Bay~nd~rl~ k Bakan~~Koca Sinan'a
da, bence büyük ve ölmez mimari eserlerine ilk ilham kayna~~, Kayseri ve civar~ ndaki bu eski Türk eserleri olmu~ tur. Onun bu ilham
konular~n~~diriltmelde, Türk-Osmanl~~devrimi de canland~rm~~~ve
yeni Türk nesillerinin ecdat yuvalannda sa~l~k ve saadet içinde
kalmas~n~~temin etmi~~olaca~nn~za inan~yorum.
Burada verilen rakam ve bilgiler Prof. A. Gabriel'e göreciir. ~imdi restorasyon için Y. Mimar Ali Saim ülgen yeniden bir plan vücuda getirmi~tir.
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