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HEKiM HACI PAŞA YI T ALEBESİNDEN · 

S İNAN P ASANIN ME THETMESi 
1 • .. • 

Dr . A. SÜHEYL ÜNVER 

İstanbul kütüphanelerinde çok değerli Türk Müelliflerinin el 
yazısi-yle ve ist"in.~ah edilmiş müteaddid e~erleri mevcuddur. Bu 
.eser lerde bazan 'müellifleri hakkında mühim ve tercemei hal kitab 
.larına 'geçmemiŞ. ~alt1mata mU:;adif oluyoruz. Bunlar ancak bu eseı:
Jerin yalmz · rrtazruflarile değil zarflerile yani muhteviyahndan 
haric n·otJar ~etkiı<, olundukça meydana çıkıyor. . · · 

Anadolumu;ıtin İbni Sina'sı denrneğe seza olan, Mısırda· tıb, ve · 
ulu m tahsilinden sonra Aydı.n . oğlu Mehm.ed beyin daveti üzerine 
Birgi'ye gelen Konyalı Hacı Paşa (Hızır bin Ali) nin İstanbul · kü-

.-tüphan.elerinde temamen telif mahiyetinde Arabca bir çok ·eserleri 
·vardıı, ve bunların el yazısİyle nüshaları az değildir. _Nitekim 
"'fc;ıpkapı sarayında Ahmed III kütüphanesinde 2070 Nurnarada Ki
.tabüşşifa (r':t')ll.\_,.>_, rli- )ll .. li.!.) eseri Hacı paşarnızın el yaz.ısile olan 
·nüshadır. İşte bu nüsha vefat tarihi olan 820 ( 1417) senesinden 
Saraya intikal edinceye kadar bir çok ellerde dolaşmıştır. Muhak
k_ak ki hay~tından beri gele'?- en eski -nüshalardandır·. İşte bu nüs· 
'hanın başındaki boş sahifede talebesinden olduğu yazılan Sinan 
paşanın . Hacı paşaya 3 beyitH bir rnethiyesi vardır. ( şekil · 1 ) 
·~unun başı veya sonu varını bilmiyoruz . Bu ğüne . kadar başka -
-bir sureti elimize geçrnedi. 

Tercemesini üsdadırnız Profesör Şerefeddiri Y altkayadan reca 
. .ettik, bize bu suretle mealen terceme ettiler : 

- Şifa kitabı ariflerin göğsünün şifasıdır (ı): 
Ondan fazilet erbabının mahrum kalması bir bedbahtlıkdır. 

Jl] Mısra'daki ( ;_,..ı...d ) kelimesi ( ;-l..al ) olursa vezin d ür üst olur. 
. ( M ütercirıı notu) 
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narnma ve bu Yakub Çelebiyi büyük bir hükümdar gibimetheden 
satırlarla terceme etmişdir. Bizd.eki' nüsha bilahare istinsah edil
mişdir: İmlaya ve doğru türkçe yazmağa vakıf olmıyan bir hattat 
tarafından yazıldığı cihetle çok hatalıdır. Bazan bÜ imla hataları 
manayı bozacak ve aslını buldurmıyacak kadar ağırdır. 

'Bu eser hakl<ında fazla malumat vermiyeceğiz. Bu kabil daha 
önce Farisice ve sonra türkçe ve keza diğer şark dillerinde yazıl
mış eserler çokdur. Orta Şark ikliminde yaşayan insanların, te
nasüli zaaflarını giderecek veya iştiyaklarını arttıracak tedbirler 
düşünmelerini yaşadıklan iklim hasebile mazur görmelidir. · 

İşte böyle bir eseri Selçuklardan sonra .Anadoluda istiklallerini 
ilan · ~den ve idare ettikleri vilayetleri genişleten beyler z'amanında 
Saru~anlılar da· böyle bir eseri Türçeye terceme ettirmif. bulun-
maktadırlar. . 

Bu beylikterin bu gibi içtimai ve ilmi faaliyetlerini tam bildire
cek monografilere ihtiyacımız pek fazladır. O zaman bu kısa tet
kikler genişletilebilir. 

SÜLEYMANiYE DARÜŞŞİF ASINDA FENNİ TEŞRİHİ 

TAHSİL .EDEN CERRAHLARDAN BİRİ HAKKINDA 

Dr. A. SÜHEYL ÜNVER 

Bizde eskiden cerrahlşnn tıb mekteblerimizde esaslı bir tahsil 
ile yetişenleri olduğu gibi hususi olarak cerrahiann yanında tec
rübe görerek yetişenler de vardır. Bunlar arasında esaslı bir tah,. 
sil ile yetişenler makbul tutulmuşdur. Nitekim Başvekalet arşi
vinae tıb dosyasında 759 nurnarada kayıtlı bir vesika (Şekil 1.) 
bize bu farkı göstermektedir. 

Vesikanın mütaleasından öğreniyoruz ki hassa cerrahianndan 
· Hacı Ebubekir halife'nin arzuhali mucibince ve ser cerrahini has
sanın liyakatini tasdiki üzerine orduyu Humayun cerrah başılığına 
münasib görülüyor. Fenninde maharet ve hazakati diğer cerrah
larca da kabtil edilmektedir. Bundan maada bilhassa liyakati med
resei tıbbıyei Süleyman hanide ilmi teşrih derslerini. takib etmesi
ne de ehemmiyet verilerek tasdik olunuyor. 

1182 (176Ş) senesi~de Süleymaniye tıbbiyesinde Teşrih derste-
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ri verildiğini ve ·cerrahi fenninde meraklı olanların bu dersleri ih
mal etmedikleri öğrenilmektedir. 

Şekil - 1 

Bu vesika bize Seretibbayi hassalıkdan maada Ser cerrahini 
bassanın da mevcudiyetini ve cerrahiarın inha, intihab, tayin ve 
tavsiyesinde reylerine müracaat edildiğini, ayrıca bir tarafa askert 
sefer ic~Q ettikçe teşkil olunan ordularda da cerrah başılığın ih
das olun~i.ığunu ve buraya hassa cerrahiarından en liyakatiiierin
den birinin münasib görüldüğünü öğretmektedir. 

HAYDARPAŞA HASTANESi TARiHÇESi (1) 
· 1 ·Mart 1311 (1895) . 

Dr. MEHMED ŞAKİR 

Haydarpaşanın sebebi tesmiyesi için üç rivayet vardır : 
1 - Elyevm balmumcu yalısı ismile gayet cesim bi~ bahçenin 

derununda ve salıili bahirde bulunan 'yalının birinci sahibi Umera
dan Haydarpaşa namile maruf bir zatın ikametgahı olduğunu civa
rında arazi ve emlaki olari ve bilen bazı ihtiyarlar söylüyor. Hatta 

( 1> Dr. Mehmed Şaldrin bu yazısı Bayezidde şehir ve inkilab eserleri müze
sinde M. Cevdc.t ~i tapları meyanında N. 23 B. de büyük kıt'ada bir defterdir. 
1311 (1895> tarihinde kaleme alınmışdır. El yaı.ısidir. Bazı yerleri losaltılarak 

alınmıştır. O zaman Haydarpaşa hastanesi tabibi evvel vekilidir. Yazısındaki ta
rihler rumi itibar edilerek. miladiler.i konulrnuşdur: ·Or. A.S.Ü: 
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