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Beylikler Devrinde Tıp Bilimi ve Hekimler 

Medical Science in Anatolia during the Age of Principalities 

Hüseyin KAYHAN
*
 

Özet 

Beylikler devri, Selçukluların hemen ardından yaşanan ve bütün 14. yüzyılı kapsayan tarihi bir zaman 

dilimidir. Türkiye Selçuklu Devletinin devamı olan Türkmen beylikleri, kendilerinden önce ortaya konulmuş olan 

büyük medeni mirası devralarak, bunların üzerine bir şeyler koymayı başardıkları gibi, Türk halkının bütün 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir siyasi ve sosyal yapıyı da oluşturmayı başarmışlardı. Son derece önemli olan bu 

devir, Türkçenin milli bir edebiyat dili olarak yükseldiği, bu meyanda dinî ve ilmî eserlerinin Türkçeye tercüme 

edilerek Anadolu’da yeni bir medeni hamlenin ilmi temellerinin atıldığı yüzyıl oldu. Bu cümleden olarak, özellikle tıp 

ve hekimlik alanında yeni araştırmalar yapıldığı gibi, bu araştırmaların sonuçları da yazılarak kitap haline getirildi. 

Bu bilim dalında bir çok önemli bilim adamları yetişti ve bunlar önemli eserlere imza attılar.    

Anahtar Kelimeler: Beylikler devri – Selçuklu – hekimler - tıp bilimi - hastahane. 

Abstract 

The age of Turkish Principatities, which emerged following the decline of Anatolian Seljukids, covers 14th 

century. These principalities not only inherited the Seljukid civilization but also succeded in advancing it. They also 

successfully met the needs of the Turks by creating social and political structures. Several religious and scientific 

works were translated into Turkish, which emerged as a language national literature. These endevaurs initiated a 

kind of Turkish Renaissance in Anatolia. Several important physicans lived during the age of Anatolian principalities 

and contributed significantly to the field of medicine. 

Key Words: Anatolian Principalities, Seljukids,  Physicians, Medical Science, Hospital. 

 

Bireylerin sağlığının aile ve toplumların ayakta kalabilmeleri için ne kadar önemli 
olduğunu bilen Türkler, bu konuya büyük önem vermişlerdir. İslâmiyeti kabullerinden sonra, 
tıp bilimi ve hekimlik konusunda çığır açan İbn Sîna gibi büyük dehaların yetiştirilmesi bunun 

en bariz misâlidir. 11-13. yüzyılları ihtiva eden Selçuklu asırları da tıp bilimi konusunda büyük 
gelişmelerin yaşandığı ve sayısız hekimlerin yetiştiği önemli bir dönem olmuştur

1
. Bu gelişme 

Anadolu’da Beylikler devrinde de devam etmiştir. Bu devir, Selçukluların hemen ardından 
yaşanan ve bütün 14. yüzyıl ile 15. yüzyılın ilk yarısını kapsayan tarihi bir zaman dilimidir. 

                                                 
* Yrd. Doç. Dr., Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü - Çamakkale 
1 Selçuklular devrinde tıp bilimi ve yetişen bazı hekimler için bkz. S. Ünver, Selçuk Tababeti, İstanbul, 1940; H. 

Kayhan, “Selçuklular devrinde tıp bilimi ve hekimler hakkında notlar”, VII. Türk Tıp Tarihi Kongresi, 4 Eylül 

2002/İstanbul.   
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Türkiye Selçuklu Devletinin devamı olan Türkmen beylikleri, kendilerinden önce ortaya 
konulmuş olan büyük medeni mirası devralarak, bunların üzerine bir şeyler koymayı 
başardıkları gibi, Türk halkının bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir siyasi ve sosyal yapıyı 
da oluşturmayı başarmışlardı. Son derece önemli olan bu devir, Türkçenin milli bir edebiyat dili 

olarak yükseldiği, bu meyanda dinî ve ilmî eserlerin Türkçeye tercüme edilerek Anadolu’da 
yeni bir medeni hamlenin ilmi temellerinin atıldığı yüzyıl oldu. Bu cümleden olarak, özellikle 
tıp ve hekimlik alanında yeni araştırmalar yapıldığı gibi, bu araştırmaların sonuçları da 
yazılarak kitap haline getirildi. Bu bilim dalında bir çok önemli bilim adamları yetişti ve bunlar 
önemli eserlere imza attılar.    

Beyliklerde Tıp Bilimi, Kurumları ve Gelişimi  

Beylikler devrinde de Türk tıbbı gelişmesini devam ettirdi. Moğol istilâsı her ne kadar 
Anadolu’nun sosyal hayatına büyük zararlar vermiş, bir çok şehrin tahrip olmasına yolaçmış, 
maddi kaynaklarını önemli ölçüde sömürmüş ise de, yine de Selçuklular zamanında yapılan 
hastaneler ve tıp medreselerinin bu devirde de yaşamaya devam ettiği tahmin edilebilir. Sadece 
bununla kalınmamış, bunlara yenileri de eklenmişti.  

14. yüzyılın sonlarında Bursa’ya uğrayan Johannes Schiltberger, şehrin 8 tane hastanesi 

olduğunu, burada Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi olduğuna bakılmaksızın bütün fakir 
insanlara bakıldığını belirtir

2
. Ondan yaklaşık çeyrek yüzyıl sonra Anadolu’yu dolaşmış olan 

Bertrandon De La Broquière, Bursa’da 3-4 tane hastane ve imarethanelerin varlığından 
bahseder

3
.  

Selçuklu hâkimiyetinin bittiği ve Anadolu’da Beylikler devrinin başladığı 14. yüzyılın 
başlarında Amasya’da Anber b. Abdullah Dâruşşifâsı yaptırılmıştı (708/1308-9). Yaptıranın 

hayatı ve kişiliği hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Bu dâruşşifâ, Yakutiye mahallesinin 
Yeşilırmak kıyısındaki caddesinde bulunmaktadır. Tek eyvanlı medrese planında yapılmıştır. 
Kapısının üzerindeki yazıda, yaptıran Anber b. Abdullah’ın ismi ve o sırada İlhanlı tahtında 
bulunan Olcayto Han ile eşi İldus Hatun’un adları geçmektedir. O sıralarda Anadolu’da 
beylikler devri başlamış olmasına rağmen Moğol hâkimiyeti devam etmekteydi ve beylikler 14. 
yüzyılın ortalarına kadar bağlılıklarını bildirip, onlara vergi vermekte devam ettiler

4
. Moğol 

hükümdarı ve eşinin adlarının böyle sosyal bir kurumda anılmasının sebebi bu şekilde daha iyi 
anlaşılmış olacaktır. Bu kurum, bölgenin sağlıkla ilgili ihtiyacını karşılayıp, aynı zamanda yeni 
tabiplerin yetiştirilmesinde de rol oynamıştı. Beylikler devrinde faaliyetlerini devam ettirdiği 
gibi, Osmanlı devrinde de aynı görevi gördü

5
. 

Karamanoğulları Beyliği zamanında Aksaray’da 1337 yılında yapımına başlanan 
dâruşşifâ binası bilinmeyen bir sebeple sonradan terk edilmiş olup, bugün duvarları yıkılmış, 

temelleri sökülmüş bir haldedir. İki katlı olduğu tahmin edilmektedir. Bu binayı yapan mimar 
Hoca İbrahim b. İsmâil’dir

6
. 

                                                 
2 Johannes Schiltberger, Türkler ve Tatarlar Arasında (1394-1427), Trk. tr. T. Akpınar, İstanbul, 1995, 

101. 
3 Bertrandon De La Broquière, Bertrandon De La Broquière’in Denizaşırı Seyahati, Trk. tr. İ. Arda, 

İstanbul, 2000, 201. 
4 Abdullah b. Muhammed b. Giâ, Kitâbu fî’l-Hisâb, Ayasofya Ktp., No. 2756, 93a’dan naklen Z. V. Togan, 

“Moğollar devrinde Anadolu’nun iktisadî vaziyeti”, THİTM, I, 33; Şihâbeddîn el-Omarî, Mesâliku’l-Ebsâr 

fî Memâliki’l-Emsâr, Nşr. F. Taeschner, Leipzig, 1929, 50 vd.     
5 S. Ünver , 41-43; G. Çantay, “Amasya Dârüşşifası”, TDİVİA, III, 5-6. 
6 K. İsmail Gürkan, “Selçuklu Hastaneleri”, Malazgirt Armağanı, 45. 
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Zamanın dünyasında toplumdan soyutlanarak, dışlanan cüzzam hastalarının tedavileri 
için Türkiye’de hastaneler inşa edilmekte idi. Bu cümleden olarak, 14. yüzyılda Kayseri’de 
Dulkadiroğulları tarafından bir cüzzam tedavi hastanesi (leprozeri) kurulmuştu. Bu hastanenin 
kesin yeri belli değildir

7
.  

Beylikler devrinin tanınmış tıp kurumlarından birisi de Yıldırım Bayezid’in Bursa’da 
yaptırdığı Dâru’t-Tıb adlı hastane idi

8
. Bu hastane câmi, medrese, hamam, imâret ve 

dâruşşifânın oluşturduğu büyük bir külliyenin parçası idi. Ramazan 802/Mayıs 1400 tarihli 
vakfiyesinden anlaşıldığı kadarıyla dâruşşifâda bir baş hekim, iki hekim, iki eczacı, iki şerbetçi, 
birer aşçı ve ekmekçiden oluşan personel bulunmaktaydı. Bu kurum görevini birkaç yüzyıl 
boyunca devam ettirmiş ve bölgenin önemli bir sağlık merkezi olmuştu. Sağlık hizmetlerinin 

yanında tabiplerin yetiştirildiği bir kurum olduğu da şüphesizdir
9
.  

Bu devirde Müslüman olmayan tabiplerin varlığına da şahit olmaktayız. Aydınoğlu 
Mehmet Bey’i Birgi’de ziyaret eden İbn Batûta, Aydın ülkesinde oldukça meşhur olan bir 
Yahudi tabiple karşılaşmıştı. Bu tabip, beyin huzurunda herkesten, müderrisden bile saygı 
görmekte idi. İbn Batûta müderrise bu saygının sebebini sorduğunda, “tabip olduğundan dolayı 
herkesin ona muhtaç olduğu, bu sebepten de herkesin ona saygı gösterdiği” cevabını almıştı

10
. 

Bu durum, beylikler devri Türk toplumunda tabiplerin ne kadar önemli bir mevkide olduğunu 
göstermesi açısından önemlidir. İşin temelinde ise insan sağlığı yatmakta ve bunun toplumda en 
önemli şey olduğu anlaşılmaktadır. Şüphesiz, bu durum Türk toplumunda insana verilen önemi 
de ortaya koyması açısından önemlidir.  

Beyikler devri Türkiye’sinde kaplıca ve ılıca tedavilerinin de oldukça yaygın olduğu 
görülmektedir. İbn Batûta, Osmanlı Beyliğinin başkenti Bursa’ya vardığı zaman, şehrin dışında 

bir kaplıca ile karşılaşmıştı. Bu kaplıcanın sularının toplandığı büyükçe bir göletin hemen 
yanında birisinin kadınlara, diğerinin de erkeklere ait olduğu  iki tane bina bulunmaktaydı. 
Tedavi olmak için çok uzak yerlerden bile gelen hastalar bu binalarda kaplıca sularına 
girmekte, hemen o civarda yapılmış olan zaviyede konaklayarak, üç gün boyunca misafir 
edilmekteydiler

11
. Yine onunla aynı devirde yaşayan ansiklopedist el-Omarî, Osmanlı 

beyliğinde üç yüz tane ılıca olduğunu ve özellikle öksürük ile felç hastalarının bu ılıcalara 

girerek, dertlerine çare bulduklarını söylemektedir
12

.  

Selçuklular devrinde kullanılan çok sayıda kaplıca ve ılıca, beylikler devrinde binaları 
yenilenmek suretiyle görevini devam ettirmiştir. Bu cümleden olarak, Hasan Kale kaplıca ve 
ılıcası 1361 yılında Dulkadiroğlu Şah Bey tarafından eski binanın tadil edilmesiyle halkın 
kullanımına açılmıştır

13
. Bozantı ılıcasının eski binası da Karamanoğulları tarafından tamir 

edilerek yenilenmiş ve halkın kullanımına açılmıştır
14

.   

Halkın sağlığı açısından önemli sosyal tesislerden biri de hamamlardır. Hamamlar, 
görevleri icabı Müslüman Türk toplumunun temizliğe ve sağlığa verdikleri önemin en bariz 

                                                 
7 S. Ünver, “Anadolu Selçuklularında sağlık hizmetleri”, Malazgirt Armağanı, 15; K. İsmail Gürkan, 46. 
8 A. A. Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul, 1982, 27. 
9 G. Çantay, “Bursa’da Osmanlıların ilk tıp kurumu”, Erdem, IX (1996), 499-504. 
10 İbn Batûta, Tuhfetu’n-Nuzzâr fi Garâibi’l- Emsâr ve Acâibi’l-Esfâr, Beyrut, (Tarihsiz), I, 232. 
11 İbn Batûta, I, 236. 
12 Şihâbeddîn el-Omarî, Anadolu Beylikleri ile ilgili kısmın Trk. tr. Y. Yücel, Çobanoğulları 

Candaroğulları Beylikleri, Ankara, 1980, Ekler-3, 197. 
13 S. Ünver, “Anadolu Selçuklularında sağlık hizmetleri”, Malazgirt Armağanı, Ankara, 1972, 26. 
14 S. Ünver, 26. 
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simgelerinden olmuşlardır. Gerçekten, Türkmen beyliklerinin hepsinde de çok sayıda hamamın 
varlığı bilinmektedir ve bunların bir kısmı Osmanlılara ulaşmıştır. Misal olarak, İnançoğulları 
Beyliği zamanından Osmanlılara intikal eden Hoca Ömer Hamamı

15
, Konya’da 

Karamanoğulları zamanından kalma Kraliçe Hamamı
16

, Candaroğlulları zamanında Ankara’da 

kullanılan Yakar Hamamı ve Aşağı Hamam
17

. Türkiye’nin bütün şehirlerinde bunun benzeri 
çok sayıda hamamın varlığı bilinmektedir ve bunlar sonraki yüzyıllara ulaşarak, görevlerini 
aktif olarak sürdürmüşlerdir. 

Beylikler devrinde yazılan tıp kitaplarında yeni bulgular, tedavi yolları ve ilaçlar 
yerine, daha çok eskiden yapılmış olan çalışmalardan seçkiler ön plana çıkmıştır. Bu 
dönemdeki Türk tıbbının kendini toparlamaya ve gelişmek için zemin hazırlamaya çalıştığını 

söylememiz mümkündür. Çünkü, Moğol istilası sonucu Anadolu’daki kültürel birikimin önemli 
bir kısmı şehirlerin talan edilmeleri, yakılıp, yıkılmaları sonucu yok olmuştu. Özellikle, 
yüzyılların birikimi bilgilerin saklandığı kitapları sinesinde barındıran kütüphaneler bundan 
büyük zarar gördüler. Haliyle, tıp bilimi de bundan büyük zarar gördü. Şimdi önemli olan eski 
bilgilerin ayakta kalmasını sağlamak ve onları gelecek kuşaklara aktararak, yeni yetişecek 
hekimler için kaynak oluşturmak idi. Beylikler döneminde bu yapılmış ve Osmanlı 

hekimliğinin temelleri atılmıştır.      

Beyliklerde Yetişen Belli Başlı Hekimler ve Eserleri 

İshak b. Murat   

Denizli’de kurulmuş olan Lâdik Beyliğinin son hükümdarı İshak Bey, bilimi ve bilim 
adamlarını koruyan, kendisi de eser yazmış bir Türk beyiydi. 792/1389-90 tarihinde, 
Gerede’deki Argıt Dağı’nı gezerek, orada bulunan otları tespit edip, hangi hastalıkların 

iyileştirilmesi için, nasıl kullanılması gerektiğine dair kaleme aldığı, tıp bilimlerini ihtiva eden 
“Edviye-i Mufrede” veya “Muntehab-i Şifâ-i Tıbb” adlı eseri, Osmanlı devrinde bu konuda 
yazılmış ilk eser olma hüviyetini korumaktadır. Bu kitap iki kısımdan meydana gelmekte olup, 
birinci kısımda bitkilerin özelliklerinden, ikinci kısımda da bu bitkilerin hangi hastalıkların 
tedavisinde kullanılacaklarından bahsetmektedir

18
.  

Celâleddîn Hızır b. Hoca Ali el-Konevî (Hacı Paşa)  

14. yüzyılın en büyük bilim ve tıp adamlarından birisidir. Konya’da doğmuş ve tahsilini 
Mısır’da tamamlamıştır. Burada bir müddet Kahire Mansuriye-Kalavun Hastanesinde başhekim 
olarak görev yaptıktan sonra Türkiye’ye dönmüş ve Aydınoğlu İsa Bey’in maiyetine girerek, 
Ayasuluğ’da yaşamaya başlamıştır. Ölüm tarihi ve yeri konusunda değişik iki görüş vardır: 
1413 Birgi ve 1417 Kahire.  

1380 yılında onun adına Şifâu’l-Eskâm ve Devâu’l-Âlâm
19

 isimli Arapça bir tıp kitabı 

yazmıştır. Galen ve İbn Sina’nın görüşleri ile metodunu temel alarak, kendi gözlem ve 
deneylerini aktarmıştır. Bu kitap üç kısma ayrılmış olup, birinci kısımda genel olarak tıp 

                                                 
15 Ahmed Eflâkî, Menâkibu’l-A’rifîn, Trk. tr. T. Yazıcı, Âriflerin Menkıbeleri, İstanbul, 1995, II, 535; 

Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme,, Nşr. Z. Danışman, İstanbul, 1971, XIII, 131. 
16 Ahmed Eflâkî, II, 588. 
17 Y. Yücel, 135. 
18 İ. H. Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, Ankara, 1988, 212; A. Adnana Adıvar, 20; O. Ş. Uludağ, Bir 

Buçuk Asırlık Türk Tabâbet Tarihi, İstanbul, 1925, 1. 
19 Celâleddîn Hızır b. Hoca Ali el-Konevî, Şifâu’l-Eskâm, Ayasofya Ktp. No: 2574-2575; A. A. Adıvar, 21-

22; İ. H. Uzunçarşılı, 212. 
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biliminden; ikinci kısmında yiyecek, içecek ve ilaçlardan; üçüncü kısmında da hastalıklardan, 
bunların sebepleri, belirtileri ve tedavilerinden bahsedilmektedir. Onun yine tıp konusunda 
Arapça ve Türkçe olarak yazmış olduğu başka eserler de vardır. Kitâbu’t-Tâlim

20
 eski hekimler 

ve kendi devrindeki hekimlerden faydalanarak yazdığı, Şifâu’l-Eskâm’a benzeyen Arapça bir 

eserdir. Son bölümünde tıp etiğinden bahsederek, hekimliğin ahlaki yanından bahseder. 
771/1369-70 yılında Şeyhuniye Medresesinde tamamlamıştır. Yine aynı yılda ve yerde 
Kitâbu’l-Ferîde

21
 adlı bir önceki eserinin Arapça bir özetini yazmıştır. Bir başka Arapça eseri 

Kitâbu’s-Saade ve’l-İkbâl Muretteb alâ Erbaa Akvâl 
22

 olup, coğrafi özelliklerin sağlığa 
etkileri, nabız, idrar, kan alma vs. gibi konulardan bahseder. Bu eser Muntehabu’ş-Şifâ

23
 adıyla 

Türkçeye çevirilmiştir. Kitâbu’s-Saade’nin yine farklı bir Türkçe çevirisi Teshîlu’ş-Şifâ
24

 adıyla 

yazılmıştır. 

Şeyh Cemâleddîn Aksarayî   

Aksaray’da doğmuş ve orada Zincirli Medresesinde müderrislik yapmıştır. 1388 yılında 
yine orada vefat etmiştir. Eseri Hâlu’l-Mu’cez, İbni Sînâ’nın Kânûn’unun İbnu’n-Nefîs 
tarafından Mu’cezu’l-Kânûn adlıyla yapılan özetinin  açıklanmasını ihtiva etmektedir

25
.  

Ahmedî, Tâceddîn İbrahim b. Hızır  

1334 yılında doğmuş ve Kütahya’da yaşamış olup, Tervîhu’l-Ervâh
26

 isimli manzum ve 
mufassal bir tıp kitabı kaleme almıştır. Bu kitap Şehzade Süleyman Çelebi’ye ithaf edilmiştir. 
Eserde insan anatomisi hakkında kısa ve düzenli bilgiler verildikten sonra hastalıklara 
geçilmekte ve bunların tedavileri konusu aydınlatılmaktadır. Ahmedî, 1413 yılında vefat 
etmiştir

27
.  

Mukbil-zâde Mu’min 

II. Murat zamanında yaşamış ve iki eseri günümüze kadar gelmiştir. İlk eseri Zâhire-i 
Muradiye

28
 841/1437-38 yılında yazılarak padişaha ithaf edilmiştir. Arapça ve Farsça olarak 

yazılmış tıp kitaplarından alınmış bilgilerle meydana getirilmiş derleme bir tıp eseridir. Beş 
kısıma ayrılır ve baş, göz, kulak, burun, mide, yemek borusu hastalıklarından bahseder. En 
teferruatlı olarak da gözden bahsedilmekte, ameliyatla ilgili malzemelerin de resimleri 
çizilmektedir. Kendi gözlemlerine ait bilgiler azdır. Yararlandığı kişiler ve eserlerinden de 

bahseder. Arapça terimlerin yanında Türkçeleri de konulmak suretiyle, gayet tertipli olarak 
yazılmıştır

29
.  

İkinci eseri Miftâhu’n-Nûr ve Hazâ’inu’s-Surûr
30

 yine II. Murat’a ithaf edilmiş bir tıp 
derlemesidir. Kitabın ana bölümünü göz ve onunla ilgili hastalıklar, tedavi yolları, ameliyatlar 

                                                 
20 Turhan Valide Ktp. No:258. 
21 Turhan Valide Ktp. No:258. 
22 Veliyüddin Ef. Ktp. No: 2536; Manisa Ktp. No: 1788. 
23 İstanbul Üniversitesi Ktp. Yıldız Kit., Tıp No: 877, 233. 
24 İstanbul Üniversitesi Ktp. Yıldız Kit., Tıp No: 344. 
25 A. A. Adıvar, 25. 
26 Ayasofya Ktp. No: 3595. 
27 A. A. Adıvar, 26; İ. H. Uzunçarşılı, 212; M. F. Köprülü, “Ahmedî”, İA, I, 216-220. 
28 Yahya Ef. Dergâhı Hacı Mahmud Ef. Ktp. No: 5507. 
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oluşturur. Kitabın başında hekimlik ahlakı ve tıp etiğinden bahsetmekte, ideal bir hekimin nasıl 
olması gerektiğini ayrıntılarıyla açıklamaktadır

31
. 

Muhammed b. Mahmud eş-Şirvânî 

Hayatı hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Azerbaycan’da Şirvan mıntıkasında 

dünyaya gelmiş olup, sonradan Anadolu’ya gelerek Menteşe beyliğine yerleşip, İlyas Bey’in 
himâyesine girdiği anlaşılmaktadır. Onun adına ithafen İlyâsiye adlı Arapça bir tıp kitabı 
yazmıştır. Bu eseri sonradan yine İlyas Bey’in emriyle Türkçeye çevirmiştir

32
. 

Kemâleddîn et-Tebrîzî 

Azerbaycan’da Tebriz’de dünyaya gelmiştir. Sonradan Anadolu’ya gelerek Candaroğlu 
İsmail Bey’in hizmetine girmiştir. Bir müddet Kastamonu’da kalıp ilmi çalışmalar yapmış edîp 

ve tabipdir. Sonradan Osmanlıların hizmetine girerek çalışmalarına Osmanlı sarayında devam 
etmiştir

33
. 

Mevlânâ Emir Hasan Tabib 

Moğolların Anadolu’daki genel valisi Timurtaş’ın 720/1320 tarihinde iç Anadolu’da 
Türkmenlere karşı yaptığı kıyım harekâtı sonrasında devrin ileri gelen bütün bilim adamları, 
din adamları ve bürokratları ona itaat etmişlerdi. Mevlânâ Emir Hasan Tabib onlardan birisi 

olarak geçmektedir
34

. Dolayısıyla onun devrin tanınmış simalarından birisi olduğu ve hekim 
olduğu anlaşılmaktadır. Hakkında fazla bir bilgi bulunmamaktadır. 

Temeli Selçuklular zamanında atılan Anadolu Türk medeniyetinde insana verilen 
büyük önem nispetinde, onun sağlığına da aynı derecede önem verilmiş, bunu ortaya koymak 
için hemen her şehirde tıp kurumları inşa edilerek, halka bedava sağlık hizmetleri götürülmüştü. 
Bu durum Selçuklulardan sonraki Beylikler devrinde de aynı şekilde ve önemde devam etti. 

Selçuklular zamanında yapılan tıp kurumları varlıklarını aynen devam ettirdiler. Bununla da 
kalınmayarak yeni hastaneler açılmak suretiyle sağlık hizmetleri daha da yaygınlaştırıldı. Türk 
beyleri buna öncülük ettiler ve desteklediler. Bunun sonucunda devrin ünlü hekimleri ve tıp 
bilginleri yetişti. Bunlar yaptıkları çalışmalar ve yazdıkları kitaplarla bu bilime büyük 
hizmetlerde bulunarak, kendilerinden sonra gelen Osmanlı Devletine ve Türk toplumuna iyi bir 
miras bırakmayı başardılar. 
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