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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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HEKiMBAŞI VE MEŞHUR HATTAT KAlİPZADE 

MEHMET REFİ' EFENDi HAKKINDA 

Dr. A. SÜHEYL ÜNVER 

Katipzade Refi' efendi bizde Hekim olan zevatın ince ve nefis 
sanatlara merak edenlerinden biridir. Evvela hekimdir. Sonra hekim
başdığı vardır. On buçuk. sene kadar bu hizmetde bulunmuştur. 9 
ay hekimbaşılık eden Süleymaniye tıb medresesinden mezun Sere
tibba Mehmed Arif efendi (1) nin 26 Safer 1171 (1757) tarihi.nde 
çekilmesi üzerine Mehmed Refi' efendi getirilmiştir. Katipzade he
kimbaşılı~ta on ~ene beş ay kalmıştır. 1182 {1768) senesi Rq.biüla
hiri!!de vefat etmiştir. Yerin~. Müneccim b~şı zade Mehmed ·E~in . 
efendi Abdülhamid 1 inci culusı.i ~enesinde hekimbaşı oluyor. Baş
vekalet arşivinde. Katipzadenin· hekimbaşılık devresine. aid bazı 

vesikalar- bulunmaktadır. Bunlara göre : 

Hekimbaşı (Seretibbai Hassa) 'lara altın .taş malikanesi bahşo
lunmuştur 1171 {1757) tarihinde bu altın taş malikanesi mukaatasım 
kanunu kadim üzere Katipzade istiyor ve veriliyor (2) . 

( 28) (.)) 1181 .(1 767) senesinde hassa etibbasından Mehmed 
Emin efendinin dokuz akça vazifesi kaldınlıyor, bunun beş akçası
nın Hasan efendiye tevcih olunması lüzumu Katipzcı.c,ie · Mehmed 
Refi' efendi . ta,rafından isteniyor {3). Işte bu takririn arkasında 
( c.S;}I c$.)k .J.f ~)~ Ji){4) ibareli bir mühür vardır. Bu· Katipzade-

niİı mührüdür. 

1172 {1758) tarihli diğer bir vesikada hekimlerden ölenlerin 
vazifelerinin bir kısmı hassa eti b basından bazılanna ilave ediİmiştir. · 

[1] Hayrullah. Hekimbaşılar listesi. T. Tıb tarihi arkivi No. 17. 19!0. Bu 
. listeye göre SS inci hekimbaşıdır. 

[2] Başvekalet arşivi. Eski Sıhhiye dosyasi. 
(S·] Başvekalet arşivi. Tıb kısmı No. !7 
[4] Diğer vesikada bir arşiv mütehassısı bu mührü böyle okumuştur :: 

( c_~)~ ,.i c.S;)\c..).)lı. .4- ) 
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Hekimbaşılık ·zamanında 1182 (1768) senesi Ramazan ayı sonia-. 
rında kendisine yazılan Padişahın bir hükmünde de "İstanbulda is
lam, hristiyan ve yahudi hekimlerin dükkan (muayen~hane) . açan
lar meyanında tababet iddia e~enlerin imtihan edilmeleri ve bbla 
alakaları olmıyanların icrayi tababetden menedilerek dükkaniarının 

kapatılmasının ka~unu kadim olduğu yazılıdır. Sonra bir pıüddet
denberi bazı meşğaleler _ve devlet ricalinin şefaatile dükkan -açıb 
bazı cahillerin, hastaların helakine hadi oldukları . görülüyor. Reca . 
ve şefaat ile maksadımız da ha~ıl oluyor diye birer dükkan açıb 
tezyin eyleyüp bir üstaddan tıb fennini öğrenmeğe kat'iyyen rağbet 
etmiyorlar.. Bu suretle fenni bbbın· sarsılmasına, ölümlere sebeb 
oluyorlfir. Bu temamen teiahür etmiştir. Sen ki hekimbaşı kanunu ka
dim üz~re bu gibilerini imtihan edüp cahil oldukları · anlaşılanların 
dükkanlkrını kapayıp halka ilaç yapmalarını menet. Gerek devlet 
ricalinden ve gerek diğer taraflardan mezbur hekimlere sahip çıkıp 
reca edenlerin recaiarını dinleme ve bunu bize Şeyhül'isHim Veli
yüddin efendi hahrlatmışbr, demektedir (1). 

· Hekimbaşı iken Tokatlı hekim Hacı Mustafa efendiyi teşvik 

ederek Türk hekimi Buharalı büyük İbni Sina'nın meşhur (Kanunu 
fittıb) eserini Mustafa IH ün merakı üzerine ve kendi _ nezare.ti 
tahtında Türkçeye çevirtmiştir. Demek tıb ilmine derin bir bağlılığı 
vardır. Bu cihetle de tercemesine lüzum görülen kanunu türk he
kimleri t_arafından anlaşılır bir şekle koydurmuş tur. Tokatlı Mustafa 
efendi mukaddimede Katipzade efendiden hörmet ve şükranla bahs
eder (2) •. 

Katipzade Refi' efendi m~şhur bir hattatdır. Hatta yazıda~ 
talebe yetiştirmiş ve onlara ica~et de vermiştir. 

Tuhfei hatlatindeki (3) tercemei haline bir göz gezdireli.m : ls
tanbulludur. Pe~eri Mustafa Divan katiplerinden olduğu cihetle Ka
tipzade diye şöhret almıştır. Bilhassa muasırı hattatlar böyle tes
roiye ederler. Hekimlikte de şöhreti böyledir. 

Evvela yazıdan sülüs itlak olunan e~as Taviriarı hacası Kev
keb H€ifız Mehmedden öğrenmiştir: Bilahare Eğri kapılı denmekle 

[1] Bu, Hüküm Ahmed. Refik'in XİII üncü asırda Osmanlı Hekimleri ve niza
rnı makalesinden alınmıştır . Har bi umumi senelerinde ikdaı'n gazetesinde 
neşredilmiştir. Bu ya_zıyı M. Cevdet notları arasında bulduk. Gazete
nin tarihi işaret edilmemiştir. 

[2] İbni. Sina eseri. Türk tarih kurumu neşriyatlndan. Numara 7, 19B7. B~ 
Tokatlı Mustafa efendi makalesi. . 

[S) Türk tarih Encümeni külliyatı adet 12. · Devlet matbaası 192B.S.4öfı. 
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meşhur olan Ebülkasım hoca Mehmed Rasim efendiden ketebe 
(icazet) yani artık yazılarına kendi imzasını atmak selahiyetini al
mışbr. 

Zamanında (Tuhfei Hattatin) eserinin tamamlandığını duyunca 
( J;i_,:IIJJ ~uıı cümlesini büyük kıt'~da iki kağıda yazib iyi temen
nilerde bulunarak gönderip ve bizi de bu eserde yazsın diye za
manın yegane müzehhiblerinden Sultan Selimli Mustafa Çelebi ile 
hab~r gön.dermiştir. Eğri Kapılı Rasim efendi teberrüken ta'likden, 
J<a:~pzadeden icazet almıştır, ve müellif ikisini de bu yazıda üstaCı · 
ol'arak zi}crelmektedir. Hatta bir meclisde birbirlerine icazet vere
rek ketebe ~koymağa müsaape etmişierdir. Bunun için şu tarih 
söylenmişti(: · 

Yazar tebriki tarihin bu iki iz n içün ham e 
İcazet birbirinden aldı iki Kclmili dana 

Ü53 (1748) 
Hoca Rasim efendinin Katipzadeden aldığı icazetnameyi Os- ., 

manlı müelliflerini toplayan ~ursalı Tahir görmfiştür (1). 
Kcltipzade Mehmet Refi' efendi Rumeli Kazaskerl.iğinden ayrı

lınca · Reisül'etibba olmuştur. Bu vazitede iken Cemaziül'evve-. 
lin yedinci lsneyn ·gecesi sahilhanesinde vefat etmiŞ ve ertesi gün 
Sultim Se\im camiinde namazı kılınarak Koğacı dede yakınında 
ŞeyhÜl'islılm Ankarab Mehmed Emin efendi yanına defnedilmiştir. 

Vefatma: .ki.l.:.,-... 1 ':-"~t' · cümlesi tarih dümüştür. 
( l.CJ..I ~) C..J~ .j ~ • A:l .j.u: ~:i . 

. 1182 (1768) 
mısraı da vefab tarihini gösteriyot. Nuruosmaniye camıının Cell 
yazıları Kıltipzade Mehmed Refi' efendinindir diye bir rivayet var-

-· sa da imzasına tesadüf edilmemiştit. . 
Kıltipzade Refi' efendi talebe de yetiştirmiştir. Eğri kapı!L 

Rasim efendinin teberrüken kendisinden ta'lik hattı icazeti aldığım 
kaydetmiştik. Geçen sene merhum Ostad Abdül'aziz Mecdi Toiun'
un nezdinde Fahri Bilgeye aid Nahifi Süleyman efendinin bir di
.vanı nüshasını görmüştüm. Onun baş tarafında (mektubii seraskeri) 
Ali Riza'nın (sene 337} şu kaydı vardı : . 
_ Müstensihi: Çeşmi zade Reşit Mustafa, şair Nahifi ile muasırdır. 
~endisi de şuaradan olduğu gibi hattı ta'likde meşhurdur. Hattı 

ta'liki zama~ının üstadı Refia Mehmed efendiden mezundurki Bey
nel'hatfatın Katipzadelikle ma'nundur. 

[i ] Cild · 2. Etibba faslı: Katipzade Mehmed Refi'. 
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O hald~ Katipzade mtiasırı meşh~r . ve ince _bir şairimizin 
yine şair bir arkad.aşını ta'likde yetiştirmiş oluyor. Demek zama
nında ta'liki istiyenlere göstermiştir. 

Gelelim tibbi eserlerine : · 
- Balıname :, Üniversite kütüphanesinin Türkçe yazma eserler 

kısmında (N. 2706) dır. 1200 (1785) senesinde istinsah olunmuŞ 
nüslfadır. 19 varaktır (Risalei balı ve habil) diye de · meşhurdur .. 

· Risalei illeti sadır 
- Risalei .evca'ül - mefasıl 

- Risalei illeti mesane 
- Risalei Padzehir ve Anber 
Tıbdan maada eserlerine gelince : 
Wihiyatı olduğu da mervidir (1) . 
Eserlerinden de görülüyor ki .Katipzade malumatlı bir hekimi

mizdir:· . 
K~tipzade Mehnied Refi' efendinin ahiren elimize kitapcı Bay 

Raif" Yelken ci vasıtasile bir t~'lik murakkaı ·geçti. Bu murakka, 12 · 
satır ve kuranıkerimden müntehap ayetlerden mürekkeptir. 12 inci 
satır . ( 1162 ...:.- .Jj~ . L.-:i) .J.f o.) lj "':"'~'( ~ı ) ( 17 48 ) imza. ve tari
hini havidir. ı6,5 x 21,5 eb'adında murekka' üzerine 9,7x11,7 eb'
adında çift olar~.k. 6 parçadır: Kalın pirinç· veya nişasta alıerli bir 
kağıda· suluca ve makbul bir mürekkeple yazılmıştır. Kenarları ka
lın altın, iç kısmı çift ve arası kırmızı renkli ince altın cedvellidir. 

Bu yazımıza 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, ve 12 inci satırlarını koyabitdik 
( şek·il 1). 6, 9, 10 ve 11 inci satırlar koyu renkte alıerli kağıda 

· yazıldı~larından buraya konamadı. 
Yazılar bu satırlardan mürekkebdir : · 

ı r:>Jı....;.;J IJ"'u~ .öıı ..:ıı 

2 - . j _ _,..h:!l":'"'~-' ~ IJ:JI~ -'iı\..;1 

3 ' ':'L.. ~&! • L!.~ :.r . J)J_ -'iıl.jl 
4 ) J..t....l \,:,1~ ~ -'iıl.jl 

i) ~:tl "':""~- -'iı\.j l 

6 ~.Ç. . .. ..s!. ~ -'iıl.;l 

: 7 ..-b ..ı> ı ~~ -'iıl.jl 
1 . . . 

' 8. ..-:.~ )I':"I_,:Jl_,A> -'iıl.)l 

9 ı..:ı::-Jı.r. ı c-:~ ~ .öıljı 
1 o <..:.~..t..:::ll ı.i;f. -'u l.jl 

ll j~ l:. ~ -'ili..;\ 
~~----~~~~----~-[1] Sursa lı r ahir. Osmanlı müe!lifleri Ci.lt 2. E!ibba~ faslı . 
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imzası haric buraya koyduğumuz sabrların · manalan budur: 
1 - Allah insanlara rahm ve re'fet sahidir. 

, 2 - Allah yaptı~ı işlerin fena.lığını anlıyarak pişman olanları 
ve bir ·daha yapmamağa ahdenleri, içi ve dışı temizlenenleri sever. 

3 - Allah dilediği kullarına hesapsız rızk verir. 
4 - Sadır içinde olanları allah bilir. 
5 - Cenabı hak mütevekkil olanları sever. 
7 - Allah indinde iyilik yapanlara ecri azim vardır. 

8 - Tövbe kabul eden ve rahim olan· ancak Allahbr. 
Demek Katipzade manalarma çok iyi vakif olduğu ve birbirini 

tamamlıyan bu ayetleri sıral~yarak 'yazmıştır ki hiç bir ta'lik, sülüs 
ve nesih yazısı üstadlarında bunun benzerini şimdiye kadar göre

- medik. ·. Binaenaleyh bunları Ka tipzade efendi düşünerek bu tertibe 
sokmuşt~r diyebiliriz. .. , · 

Güzel yazıda mahir hattatlarımız ve hat meraklıları Katipzade 
ta'liklerinin 'çok · değerli olduğu ve kendisinin bu yazıda pek mahir 
oldl!ğunu söylemkte müttefikdirler (1) . . 

Güzel yazıda ve bilhassa ta'~kde mahir bulunması ve .Kıymetli 
tıbbi risaleler yazması Katibzadenin ince ruhlu, hassas bir hekim 
olduğunu gösterir. Eserleri ve yazıla~ının kendi umumi bilgi ve sanat 
seviyesinin ileri bulunduğunu bugün ince ruhlu ve buluşlu alim ve 
hekimlerimizle mukayese edersek kolaylıkla anlarız. 

Tarihde meşhur Ôlmuş bir çok hekimlerimiz vardırki hepsinin 
hekimlikden başka tababet hakkında~i telekkilerini yükselten ine~ 
zevk ve · maharetleri. vardır. Katipzade bu kabil ve adı şerefle 

anılacak hekimlerimizdendir. 

[1] Evlyevm güzel Sanal'lar Akademesi şark tezyini kısmı öğretmenlerinden 

Necmeddin Okyay Katipzadeden yazı öğrenme silsilesini şöyle saymıştfr. 
Talebesi Dedezad~, Talebesi Vesari, Vesadzade, İsmail. Hakkı efendi, 
Sami bey, Hulusi efendi ·ve Necmeddin Okyay. Katipzade bu suretle 
hat üstadları silsilesi~e girmektedir Elyevm Necme-ddin Okyay koleksiyo
nunda en son demi h!J.ya~ında Yesarinin Ketebe kıt'alarındanbirinde Ka
tipzadenin tasdiki görülmüştür. Katipziıdenin ta'lik numune ve yazıları 
az değildir. · · 
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