
HACAMATA DAİR OSMANLICA İKİ YAZIŞMA 

 
 Hacamat değişik usulda kan aldırma yöntemi olarak bilinmektedir. Kullanımı ise 

binlerce yıl öncesine kadar geriye gitmektedir. Eskiden küçük cam kavanozların içine konulan 

eczalı pamuk yakılarak vucudun şakrası olan belirli yerlere yapıştırılarak vakum yapması 

sağlanırdı. Bir süre sonra çıkarılan bu kavanoz, vücudda uygulandığı bölge ince ince çizilerek 

aynı yere tekrar vakumlattırılırdı. Bir süre böyle kalan cam kavanoz vakumladığı bölgedeki pis 

kanı emerek vücuttan atılmasını sağlardı. Şimdilerde aynı yöndem bu iş için geliştirilen özel 

aletlerle yapılmaktadır. Yukarıda örneği görülen alet pompalanarak fanusun içindeki hava 

emilerek dışarı atılmaktadır. Basit bir sibopu olan bu mekanizma içeriye tekrar hava girmesine 

de müsaade etmemektedir. 

 Ayrıca hacamatın belirli bir zamanı ve usulü de bulunmaktadır. Genellikle bahar 

aylarında kiraz yenilmeden önce yapılması tercih edilmektedir. Bunun yanında bir iki gün 

öncesinden hayvansal gıda yenilmemesi keza hacamatdan sonra da aynı şekilde bu perhizin 

devam ettirilmesi tavsiye edilmektedir. Daha başka detayları da bulunmaktadır.  

 Hacamat yapan kişinin ehil olması belirli bir eğitimden geçmiş olması ve hijyen 

kurallarına azami derecede özen göstermesi gerekmektedir.  

 Hacamat uygulamasının Hz. Peygamberin de bir tavsiyesi olduğu da rivayet 

edilmektedir. Doğrudan damardan kan alınmadığı için kılçal damarlardan ve deriye yakın 

bölgelerden sızma yöntemiyle alınan kanın insana şifa verdiğine inanılmaktadır. 

 Bu konuda incelediğimiz iki belgeden ilkinde 1897 tarihinde Rehber-i Fasd ve 

Hacamat isimli kitabın basımı için izin istenilmiş ve ruhsat verilmiştir. 

 Bu konudaki ikinci belge ise 1900 tarihlidir. Bu belgede ise hacamata bazı sınırlamalar 

getirildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu sınırlama berber ve kancılar olarak tabir edilen kişiler 

tarafından gayri sıhhi şartlarda hacamat yapılmasına getirilen kısıtlamayla ilgilidir. Bu durum 

yanlış anlaşılmış olup hacamatın tamamen yasaklandığı şeklinde algılanmıştır. Bu nedenle 

gazetelerde bu konuya açıklık getrilerek konunun anlaşılır olması hedeflenmiştir. 

 Daha önce de bir yazımızda sülükle tedavi yöntemine ilişkin bir yazı yazmıştık. Bu da 

değişik bir hacamat yöntemi sayılabilecek bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemde sülükler insanın 

vücudunda belirli yerlere yapıştırılarak pis kanı emmesi sağlanmaktaydı.1 

Padişah tarafından yasaklanma gerekcesi sorulan "kan aldırma" yöntemi konusunda kesin bir 

yasağın bulunmadığı, sadece doktor tavsiyesi olmadan berberler ve kancılar tarafından ifa 

edilen hacamat uygulamalarına sınırlama getirildiği. 

Belgelerin okunmasındaki katkılarından dolayı Osmanlıca Tarih Edebiyat ve Osmanlıca 

Mühimme grubu üyelerinden Mustafa Demirel, Yusuf Cantürk, Mustafa Oruç, Osman Nuri 

Mete, İbrahim Yıldırım, Mehmet Ali Taşdemir, Tokdam Sajjadi ve  Hatice Kahraman’a çok 

teşekkür ederim. 

 

                                                           
1https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/06/04/osmanlida-tababetde-suluk-kullanimi/  



BOA Fon Kodu: MF.MKT. Dosya No: 352, Gömlek No: 64, Tarihi: 21 Ramazan 1314 (23 

Şubat 1897), Konusu: Rehber-i Fasd ve Hacamat adlı kitabın tab ve neşrine ruhsat 

verildiği. 

 
Hû 

Mekatib-i Askeriye-i Şahane Nezareti Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane 

Maarif Nezaret-i Celilesine 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Tekfurdağı (Tekirdağ) elsine-i ecnebiye me’muru Ali Ramiz mührüyle verilen arz-ı 

halde ruhsat itası istid’a olunan Rehber-i Fasd (Kan Aldırma Rehberi) ve Hacamat nam kitabın 

ale’l-usul cem’iyyet-i tıbbiye-i Osmaniyece tedkike olunmak üzere gönderildiğini havi varid 

olan fi 23 Kanun-i-sani Sene (1)312 (05 Şubat 1897) tarihli ve altmış dokuz numerolu tezkire-

i aliyye-i nezaret-penahileri üzerine mezkûr risalenin mündericatı cemiyyet-i tıbbiye-i 

Osmaniyede lede’l-mütalaa fasd ve hacamat hakkında sırf sünnet-i seniyye ve ehadis-i 

nebeviyye ile kelâm-ı kibârdan (akıllı meşhur kişilerin veciz sözleri) bahis edilmiş 

olmasına nazaran bu babda cemiyetçe bir şey denilemeyeceği ifade ve mebhusun-anh risale 

matviyen iade kılınmış olmağla ol-babda emr u ferman hazret-i men-lehu’l-emrindir.  

Fi 21 Ramazan Sene (1)314 ve fi 11 Şubat Sene (1)312 (23 Şubat 1897) 

Yaveran-ı Hazret-i Şehr-i Yâriden Tophane-i Amire Müdiri ve Umum Mekâtib-i 

Askeriye-i Şahane Nazırı Bende  

   

BOA Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 1814, Gömlek No: 150, Tarihi: 22 (B) Receb 1308 

(01 Mart 1900), Konusu: Padişah tarafından yasaklanma gerekcesi sorulan "kan 

aldırma" yöntemi konusunda kesin bir yasağın bulunmadığı, sadece doktor tavsiyesi 

olmadan berberler ve kancılar tarafından ifa edilen hacamat uygulamalarına sınırlama 

getirildiği. 



 
Mabeyn-i Hümayun Baş Kitabet-i Celilesine 

Fi 22 Receb Sene (1)318 ve fi 19 Şubat Sene (1)316 (01 Mart 1900) 

Mukaddema (önceden) kan almak başlıca vesait-i tedaviden madud (sayılan) ve bunun 

bir çok hastalara hin-i te’siri meşhud olduğu (anlaşıldığı) halde muahharen (sonradan) bu adet 

cerrahların ehemmiyetini kesr (kırmak) maksadıyla etibba (doktorlar) tarafından heman 

külliyen terk ve men’ edilmesine mebni mevt-i fecailer (ölümler) sıkça vuku’-bulmakda ve 

hatta ifakat (hastalıktan kurtulma) kan almağa tevakkuf eden bir marizden (hastalıkdan) bile 

tabibler sairlerinin itirazatından (itiraz etmelerinden) ihtirazen (sakınarak) kan almayarak hasta 

tehlikede bırakılmakda olduğundan ve halbuki kan almak usulü Avrupa’da dahi cari (geçerli) 

olub bizde bunun külliyen (tamamen) terki (vaz geçilmesi) ifrat olan temayül (eğilip) neticesi 

idüğinden fi-maba’d (bundan böyle) itidali iltizam (orta yolu gerekli kılmak) ile lüzumu 

takdirinde (gerekli olduğunda) etibbanın (doktorların) kan almak hususunda serbest bırakılarak 

gazetelerle de ilan-ı keyfiyet edilmesi müstelzim-i kavaid (gerekli hususlardan) olduğuna 

nazaran buralarının Meclis-i Etibbaca (doktorlar meclisince) ariz u amik (enine boyuna 

düşünülerek) müzakeresiyle kararının arz-ı etibba-i ulya kılınması hakkında şeref-sadır olan 

irade-i seniyye-i cenâb-ı cihan-bâniyi meblağ-ı mezkûre-i aliyye-i daverileri üzerine tıbbiye 



nezareti behiyyesiyle bi’l-muhabere (haberleşerek) bu kere alınan cevabda keyfiyet meclis-i 

mezkûrda lede’l-müzakere bunun elli altmış sene mukaddem (önceden) Fransa’da kan almak 

çare-i yegâne add olunur idiyse de ahiren (sonradan) bunun mazarratı (mahsuru) anlaşılmasına 

mebni şimdi her hastalıkda kan alınmadığı ve mamafih külliyen (tamamen) dahi metruk 

olmadığı (vaz geçilmediği) ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de bu babda tatbikat-ı mukteziyede 

(gerekli tatbikat) bulunulduğu ve yalnız nizam-name-i mahsus ahkâmına tevfikan (bağlı olarak) 

bir tabibin emr-i katisi olmaksızın ber mutad ve bila lüzum bir takım berber ve kancıların 

kan alması men’ edildiği ve teferruatı dermeyan olunduğu gözterilmiş ve bu babdaki 

muhabereli tezkire matvisiyle (dürülü olarak) beraber leffen (ekleriyle beraber) tesyir-i su-yi 

ali-i daverileri kılınmış olmağla her ne veçhile emr u ferman-ı keramet beyan-ı hazreti padişahi 

şeref-sunuh buyurulursa isabet anda olacağı beyanıyla terkim-i tezkire-i cevabiyeye ibtidar 

kılındı ol-babda.     

 

 


