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8. yy Alban tarihçisi Musa Kalan-
katlı Karabağ’ı anlatırken, hayranlıkla 
haykırıyor: “Burası ne kadar güzel bir 
yer!” Gerçekten de, Karabağ toprağı,  
şifalı bitkilerle bol olan gür ormanla-
rı, dağ çayırları, meyve bahçeleri ve 
doğal zenginlikleri ile ünlüdür. Azer-
baycan’ın genelinde yaklaşık 4 bin-
den fazla bitki türleri – ağaçlar, çalılar 
ve bitkiler mevcuttur ki, bunların da 
birçoğu geleneksel tıpta kullanıl-
maktadır. 12.-18. yy eski Azerbaycan 
elyazmaları araştırılırken, Karabağ 
ahalisinin Ortaçağ’da kullanmış ol-
duğu 700’den fazla şifalı bitki türleri 
de tespit edilmiştir. 

Bu arada, bahçe ve şifalı bitki-
ler de dâhil olmak üzere böylesine 
zengin bir bitki örtüsüne sahip böl-
ge, “büyük bahçe” anlamına gelen 
Karabağ adını almıştır. Karabağ’da 
yetişen bitkilerin çoğu tıbbi özel-
liklerinin yanı sıra zengin Karabağ 
topraklarının dışında hemen hemen 
hiçbir yerde rastlanmayan endemik 

bitkilerdir. Aralarında, Karabağ’ın ta-
rihi merkezi olan Şuşa şehrinin sem-
bolü olan efsanevi “harı bülbül” de 
bulunuyor. Bu kentin yakınlığında 
yerleşen Cıdırdüzü yaylasını kapla-
yan Karabağ’ın ünlü kırmızı laleleri 
sadece doğanın bu köşesine tarifsiz 
bir güzellik vermemekte, aynı za-
manda, geleneksel tıpta doğal afro-
dizyak ve iştah ve sindirimi iyileştiren 
ilaç olarak da kullanılmıştır. 

Antik dönemlerde ve Ortaçağ 
başlarında Karabağ, eski Yunan ya-
zarlarının da bahsettiği Alban dev-
letinin arazisine aitti. Örneğin, daha 
milattan sonra 1. yy Kafkas Alban-
yası’nın özel kavanoz ve kutularda 
Roma’ya şifalı bitkiler ihraç ettiği 
bildiriliyor. Yerel tarihçi Musa Kalan-
katlı “Alban ülkesinin tarihi” adlı ünlü 
eserinde Kafkas Albanyası’nda tıb-
bın ileri derecede geliştiğini şöyle 

yazıyor: “Matematik, ziraat ve tıp gibi 
ilme sarılanlar mükemmelliğe ulaşa-
bilir”. 

Milattan sonraki ilk yüzyılda 
Kafkas Albanyası’nda Hıristiyanlık 
yayılmaya başlamıştır ki, bunun sa-
yesinde de bu bölgeye Suriye ve 
Yunan tıbbı girmiştir. O dönemlerde 
Karabağ’da Alban kilise okulları mev-
cuttu. Burada okuyan öğrenciler Hi-
pokrat ve Galen gibi antik hekimleri 
öğrenme şansına sahiptiler. Bizans 
İmparatorluğunun zulmünden Su-
riye, Yunanistan ve İran’dan Kafkas 
Albanyası’na kaçan hekimler-Nes-
turiler, Karabağ’da IV-V yüzyıllarda 
tıbbın gelişmesinde ve antik Yunan 
tıp okulunu uygulanmasında önem-
li rol oynamıştır. Nesturiler İran’da 
ünlü Cundi-Şapur tıp akademisini 
kurmuşlar ve bu akademinin tem-
silcileri, yerel soylulara tıbbi hizmet 

Eczane. 1222 yılına ait tip kitabından resim
Tıp aletleri. 
Ez-Zeravi'nin elyazmasından, XI. yy.
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vermek için defalarca Karabağ’ı ziya-
ret etmişlerdir. 

Profesyonel tıbbın yanı sıra Kara-
bağ’da, Türk halk şifacılığı da geniş 
yayılmıştı. Ortaçağ Türk tıbbında 
şifalı otlar, büyü ve cerrahiye kulla-
nılmaktaydı. Halk cerrahları “sınıkçı”, 
yani kırıkları tedavi eden uzman, er-
ken kulak, burun, boğaz uzmanları 
ise “çöpçü” adlandırılıyordu. Kımız, 
ekşi süt ve otlarla tedavi geniş yayıl-
mıştı. İştahı artırmak için pelin, dâhili 
organların iltihabına karşı kılıç otu, 
baş ağrısına karşı da menekşe ve 
gül kullanılmaktaydı. Kafkas Alban-
yası’nın başkenti Gebele’deki kazı 
çalışmalarında VIII-IX. yy ait ilaç labo-
ratuarı bulunmuştur. Bilim adamları 
burada çok sayıda ilaç ve parfüm 
depolamak için kil ve cam kaplar 

bulmuşlardır. Ayrıca, burada,  şifalı 
yağların damıtılmasında kullanılan 
damıtma aygıtı da bulunmuştur. İlaç 
depolama kapları Beylagan bölge-
sindeki kazı çalışmalarında da ortaya 
çıkarılmıştır. 

Azerbaycan’da tıp, İslam’ın yayıl-
masından sonra daha çok ilerlemiş-
tir. 12. yy’da Karabağ, başkenti Teb-
riz olan Azerbaycan Atabey İldeniz 
Devletine dahil idi. Karabağ’ın Ber-
de ve Beylagan gibi kentlerinde tıp 
okulları, eczaneler, hastaneler mev-
cuttu ve burada ünlü hekimler çalış-
maktaydı. Karabağ hekimleri eğitim 
için Azerbaycan’ın Tebriz, Gence ve 
Şamahı gibi büyük kentlerine gidi-
yorlardı. Şamahı’da onlar, “Melhem” 
tıp akademisinin kurucusu ve ünlü 
şair Hagani Şirvani’nin dayısı Kafi -

yeddin Ömer’in (12.yy) yanında eği-
tim görüyorlardı.  

16. yy’da Azerbaycan’ın en büyük 

Göz muayenesi. Şerafettin Sabuncuoğlu'nun "Cerrahiyet-il Haniye" kitabından minyatür

Ameliyat için tıp aletleri. 
Ez-Zahravi'nin elyazmasından, XI. yy. 
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hekimi, çağdaşları tarafından “Büyük 
Hoca” adı verilen Yusuf Karabaği ol-
muştur. Karabağ doğumlu olması-
na rağmen, hekimlik ve araştırma 
faaliyetlerinin çoğunu Orta Asya’da 
gerçekleştirmiş, Semerkant’taki 
medresede ders vermiştir. Peki, ne 
oldu da, kader Yusuf Karabaği’yi va-
tandan uzaklaştırdı? Aslında, 16. yy 
Azerbaycan devleti, halkı, bilim ve 
kültür alanı zor dönemini yaşıyordu. 
Bu dönemde Azerbaycan’ın tama-
mı, aynı zamanda Karabağ bölgesi, 
Azerbaycan Safevileri ve Osmanlı 
sultanları arasındaki kanlı savaşla-
ra sahne olmuştur. Sonuçta, bölge 
ekonomisi ve kültürü zarar görmüş, 
bilim adamları ise ülkeyi terk etme-
ye çalışmıştır. Bu dönemde, birçok 
Azerbaycanlı şair, düşünür ve dok-
torlar, savaş ve siyasi kargaşadan 
kurtulmak için, Orta Asya ve Hindis-
tan’a kaçmıştır. Onların arasında Yu-
suf Karabaği de vardı. Semerkant’ta 
Karabaği birçok tıbbi tezler, aynı 
zamanda İbn-i Sina’nın “Hekimlik il-
minin kuralları” kitabına “Açıklama 
ve yorum” yazmıştır. Depresyon te-
davisi ve hafızanın güçlendirilmesi 
için Yusuf Karabaği balla karıştırılmış 
zencefi li öneriyordu, bu aynı zaman-
da, sindirimi kolaylaştırmakta da en 
iyi yöntem sayılmaktaydı. Bulaşıcı 
cilt hastalıklarının (uyuz ve kaşıntı) 
tedavisinde kükürt tozu ile taze so-
ğan suyu karışımı kullanılmaktaydı. 
Karabağ Hanlığı’nın başkenti Şuşa’da 
dünyaya gelen ünlü Azerbaycanlı 
doktor ve bilim adam Memmed-
gulu Gaibov Karabaği (1818-1879), 
Karabağ hanı sülalesinden olan ünlü 
Azerbaycanlı şaire Hurşit Banu Nata-
van’ın özel hekimiydi. 

Karabaği, tıbba ait 150’den fazla 
Ortaçağ el yazmalarından oluşan 
büyük bir koleksiyona sahipti. Tıp 

ve kozmetikle ilgili birçok önerilerin 
sahibidir. Örneğin, cildi güneşten 
korumak için yumurta akını sürme-
yi tavsiye ediyordu. Sindirimi kolay-
laştırmak ve mide suyu ve safranı 
artırmak için, Memmed Gulu Kara-
baği, yemekten önce “iskencebin” 
– kaynatılmış sirke ve bal karışımını 
öneriyordu. XIX yüzyılın başında, Ka-
rabağ Hanlığının başkenti olan Şuşa, 
Azerbaycan’ın önemli kültür mer-
kezi haline gelmişti. Bu kent ülkeye 
birçok seçkin müzisyenler, şairler ve 
doktorlar vermiştir. Şuşa doğumlu 
ünlü Ahund Mirze Sadık Latif oğlu 
Latifov (ölüm-1901) Tebriz’de ünlü 
şifacı Abulhasan Hekimbaşı’nın ya-
nında tıp okumuştur. Şuşa’ya dönen 
Mirze Sadık, Azerbaycan’da ünlü 
hekim olarak tanınmıştır. Mirza La-
tif, Karabağ’ın dağ çayırlarından 
toplanan kılıç otu suyu ile dep-
resyonu tedavi ediyordu. Modern 
araştırmalar, kılıç otunun hafif 
depresyona karşı gerçekten de 
etkili olduğunu kanıtlamaktadır.

Antik çağlarda ve Ortaçağ’da Ka-
rabağ’da geleneksel eczaneler mev-
cuttu. Bunlara “attar dükkânı” deni-
liyordu ki, burada sadece ilaç değil, 
aynı zamanda, kişisel bakım ürünleri, 
parfüm ve kozmetik de satılmaktay-
dı. Bu tür eczanelerde, bitkilerden, 
hayvanlardan ve minerallerden ha-
zırlanan yüzlerce ilaçların yanı sıra, 
sadece parfüm olarak değil, aynı za-
manda tıbbi amaçlar için kullanılan 
tütsüler de bulunuyordu. Bunların 
arasında papatya, nane, kekik, kılıç 
otu, tıbbi bal, aynı zamanda, gerge-
dan boynuzu, kaplan safrası, amber, 
misk, yabani taşlar ve mumya gibi 
egzotik ilaçlar da bulunmaktaydı. Bu 
tür eczaneler Karabağ’da ve Azer-
baycan’ın tüm bölgelerinde 1920 
yılına kadar mevcudiyetini korumuş-
tur (Sovyetlere kadar). Örneğin, XIX 
yüzyılın sonunda, ünlü Azerbaycanlı 
yazar Yusuf Vezir Çemenzeminli’nin 
babası hekim Mir Baba böyle bir ec-
zaneye sahipti. 

İnsan gözünün ilk şematik resmi. El-Mutadibi'nin 
"Göz anatomisi" adlı eserinden, XIII. yy.
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