
.· 
Türk Tıb Tarihi Arkivi 

c i lt 4 ·. N o : ı:s . ı !) 4 o 

TÜRKİYEDE XVIII İNCi ASRlN BAŞlNDA ÇİÇEK AŞlSI 
TA TBİKİNE DAiR 

. O. T. HULT [•] 
Dilimize çeviren: AK.DES NIMET KURAT 

lsveç kralı Karl XII ( Demirbaş Şarl ) 1713 Şubatında zorla 

Benderden kaldırılıb Edirne cıvaı:indaki Timürtaşa nakledildikten soora-

1713 Temm.uzuoda fev~alade şiddetli, zehirli ve ( pestilence imsi) 

bir sıtmaya tutulduğu zaman, pıüdavim doktorları Skragge ile Neu

man adlı iki tabibti. Bu sırada her iki doktor da hastalanmışlardı; 

bunlardan Skraggenin daha ağır hasta olduğunu, ve kralın tedavisine 

ait emirlerini aı;ıcak sedyesinden verebildiğini, yine hasta olmakla 

beraber kralın ted~visine devam edenJ Neumann 'ın raporla'rın.dan 
Öğrenmekteyiz. ·'" 

Karl XIİ. nin ve onun müdavim ( bususi doktoru- medecin ordi

naire o~ medecin du roi ) doktorlarının Türkiyedeki ikametleri tıb 

tarihinde eberniyetli bir vak'a ile bağlıdır . 

. :Hakiki çiçeği vücuda aşılamak suretiyle, bu hastalığın çok şid

detli bir şekilde cereyanına mani olabilmek, ve vücudun çiçeğe kar

şı immunite (muafiyet) sini elde etmek için, · muhtelif yerlerde halk 

tıbbınca malum olan, [1) aşı üsulü, o sıralarda lstanbulda, maamafib 

yalnız birisliyan abali arasında, nazarı dikkat! eelbedecek bir surett~ 

tatbik edilmekte idi. Bu cins halk tıbbının bilhassa şu iki fnevkide 

umumun ·nazarı dikkatini eelbedecek kadar muvaffakıyetli olarak tat

bik edildiğini öğreniyoruz: Biri Selanik te diğeri de Filibede; buralar-. . . 
da binlerce muvaffakıyetli çiçek aşısı yapılmakta. idi: . 

[*) O. T. Hult un: Karl XH. (Demirbaş Şarl) ın Rus- Leh seferi esnasında 

Sajtlık koruma v~ Hostabakıcılık teşkilatı adlı, fsveç İlimler Tarihi Cemiyetinin 

organı olan L YC~NOS mecmuasında (Uppsala 19.98. SS 95 - 138) çık:ın yazısından 

terceme edilmiştir. Terceme edilen sahifeler: 112- 119. 



EDİRNE HAMAMLARİ 

Dr. RIF AT . OSMAN TOSY ALI [*) 
19S3 

T~neffüste akciğerler gibi cildin de mühim bir vazifesi vardır. 

Hasta bir ciğer ile gizlenmiş bir cilt arasın~a hiçbir fark yoktur; 

Bunu küçük- ve her yerde kabili i cra bir tecrübe ile görmek _ ve isbat 

etmek mümkündür, Karga, serçe gibi bir kuş mazbut ye- hav_ası 

tebeddül edemiyen bir kutuya hapis ile yalnız ba_Şını dışarıda bıra

kınız. Bittabi kuş yalnız akciğerlerile teneffüs ed ip cildile teneffüs 

- edemiyeceğinden biraz müddet sonra telef olur. 

Temiz derinin idamei hayatta kıymetini takdir eden Osmanlılar 

Anadol~ ve Rume·Ü~in başlıca şebir ve kasabalarında elyevm asari 

mevcut ve meşhur mükellef hamamlar inşa etmişlerdir. 

Romalı.ların, Bizanslıların inş·a-ettikleri hamamları nümune ittihaz 

ederek inşa ettiğimız hamamlardan bir kısmı hıfzıssıhha kavaiı:i ine 

mugayir iseler de bilhassa Mimar Sinan devrinden sonra inşa edilen 

ve teceddüt havasına itina ve mutedil bir su re~ te tesbin . olunan 

O~manlı hamamları zikre şayandırlar. [Mimar. Sinan lstanbulda yirmi_ 

dördÜ mütecaviz ve Edirnede yalnız brr Çarşı hamarnı i nşa etmiştir 
(T~zkeretül~ünyan s. 44). Portakallar, limon.ata_lar ve lurşular ve d<?lmalar -

ile hamama gidip yirmi beş otuz sabun sürünüp altı saat oturduktan 

sonra hıfzıssıhhaya veda etmek tabiidir. Hamamdan eve avdet edipte 

az çok rahatsı~ olmıyan başına çatkısını bağiarnıyan ve bütün kaba

hatleri (h~_mam anasına) yükletıniyen hanıw'larımız pek azdır. Edirne

ni~ hini . fethinde kale içinde dört quvar arasında · ~ahsur bir 

,!ıalde bulunari şehri bir :buçuk asır zarfında hari_ci sur yedi mislini 

mütecaviz bir cesamette tevsi ve asari muazzam ile tezyin edeQ ve 

bu suretle Tirak Hana bir haylı asır sonra hayrülhalef olan Osm~nlı 
Türkleri Edi'rnede otuzu müt~caviz hamam inŞa etmişlerdir. Taravet 

[•] Trakya - Paşaeli gazetesinin 41, 43, 45, 46 ncı nüshal~rında tabolunan 

bu Edirne Hamamları makalesi TürklaTin içtimai muavemet tarihinde·· Edirne, Ha

mamları cibetinden ehemmiyetli görüldüğündeu tekrar basıtması muvafık görüldü. 

Or. Rıfat Osmanın rubu şadolsun. 
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ve nezafeti bedeniyeye riayetkar olan Osmanlıların. bu 'asarında~ 

bahsederken -Evliya Çelebi : (Edirne şehri ayanım~ şehadetile bu şe.· 

birde cem'an üÇ bin yüz ~Ili adet hanedan hamamları vardır ki nice 

vükela, vüzera sarayında ikişer üçer -hamarnı mahsus bulunur) der. 

Filhakika bir ve bir buçuk asır mukaddem inşa olunup asarı elyevm 

baki olan haneler ve mütekaddiminin saray dedikleri konaklarda 

zarif hamamlar vardır. 
Edirnenin çarşı hamamları iki asır mukaddem bazı teşr!fata tabi 

'olup bir sınıf halk veya esnafa mahsus olan hamama diğerlerinin 

duhulü ya memnu' veya hoş görülm~z imiş. (Evliya Çelebiye nazaran 

.lsta~bul hamamları d; kısım kısım tahsis olunmuştur.) 

1 - Yıldırım hamarnı- - Edirneô.e Osmanlıların ilk inşa et-. . 
tikleri hamamdır. 1294 . (1878) i stilasında harap olmuşur. 

_ ~- - Mihal Gazi hamarnı - Mihal P?lis merkezi civarında 
ve Demir Biga mahallesinde harabesi mevcuttur. Mihal Gazi camii 

evk_afından olup iki asır mukaddem Edirnenin cesim ve zarif çift 

hamamlarından imiş. 

3 - Muradiye hamarnı - lkiQci Sııltan Murat Han asarın· 
dan olup Muradiye . Küçük pazar semtindedir. Yeniçeri efradı · kışla· 

ları bu· semte civar ve yeniçeriler de bu bamama gittiklerinden Yeni· 

çeri . hamamı namile maruf idi . Bazıları Çingene. ~amamı dah i derler. 

4 - Mezit bey hamarnı - 830 tarihinde Mezit bey tarafın· -

dan inşa ettirilmiştir. Yediyol ağzına civar halen mamurdtir. 

5 - Sultan Selini hamarnı - Birinci Sultan Murat Han 

tarafından bu ,tarafta inşa olunan sarayı bümayunun tebirdaran (.Balta· 
cılar) efradına mahsus iken efradı mezküre koğuşlarının hedmile 

Sultan Selim camiinin inşasından sonra Çarşı camii ittihaz olunmuş· . . ' 
tur. Camiin bini inşa~ında ameleye ve ustalara tabsis kılındığı müte·· 

vaterdir. (Taş odplar) civarındaki Darbhane hademelerine mahsus 

bekar odaları iken bu hamam da (Darbbane hamamı} namını almıştır . 

Elyevm marnur ve fakat metn1ktur. 

6. - 'rahtelli~le hamarnı - Ikinci Sultan Murat tarafından 
Darülhadis medresesine vakıf olarak inşa kılınmış asan cesimeden 
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.çift hamamdır·. Evailden bahçivanlara ve Musevilere mahsus 'idi . 

.Elyevm ma'murdur. 

7 - Topkapı hamarnı - Ikinci Sultan M~ırat Han tarafın
·dan 844 (1440) tarihinde inşa ettirilmiş olup evailde · Alaca hamam 

derlerdi. Edirnenin 'ilk Tophanesi bu hamama civar Bulgar Jimnaz 

·mektebi mevkiinde İkinci . Sultan Murat Han tarafından tesis kılınt:lığı 
esnada bu hamam Tophane efradına mahsus olarak inşa kılınmış ve 

:kalenin bed~n duvarına bir de kapı açılarak ( Topkapı )' namı veril

· miştir . 

· 8 - Hızır Ağa hamarnı - Sultan Selim camii mihrabı ci

hetinde Kıyak caddesi üzerinde Hızı~ Ağa camii civarında idi. Zaman 

indirası malum değildir. Darülmalfimat mekt~bi bu hamamın arsasına 
inşa olunmuştur. Yıldırım Bayazıt Han zade Emir Süleymanın icrayı · 

;ze~k ve sefa eylediği Çarşı bama~ının bu hamam olduğu maznundur. 

9 - Çubukçular hamam·ı u Sultan Bayazit ve Yavuz Sul

tan Selim Han tabibi hususisi Ahi Çelebi namile meşhur ~ev lana. 

Mehme bin Kı:mal tar51fından inşa ·kılınmıştır. Elyevm ma' m ur ise de 

·metruktur. Bu hamamın halvet kurnalarından birinin üzerinde mer

merden genç bir erkek başı kabartma .ölarak· k?nulmuş olduğundan 
· evailde beynelhalk (Oğlanlı hamam) denilirdi.' Hatta Evliya Çelebi.: 

.«Gfiya suret değil zi.ruhtur. Her ne tarafından nazar etsen güler gibi 

~örünür. Zehi san'atı> diy,e vasfında bulunur. Bu kabartma heykel 

bilahare imha edilmiştir. Hamamların en ~ıc.a~ı olmakla, Edirn~li 

havayı: . 

Kilabel, elmeden taş sefasmda kış giinü Hqmn . 
lTcu·up Oğianlı hamammda natUr olmam1z yeldir 

. kıt'asıiıı halvetin duvarına yazmıştır. 

~O ---. Çuhacılar hamarnı • 1-Iarabesi elyevm kaJe içinde 

. Balık paz~rı )caddesinde mevcut olup bini fetihte . Yabşi Fakih tara

fından inşa edilmiştir. Civarında Yahşi Fakih mescidi de vardı. 1046 

( 1636 ) tarihlerinde İsa Halife i~minde bir imarnın tahtı tasarrufunda 

idi. Bu hamam biJiibare Bahçıvan oğull~rı_. tarafından . i.ştira. !~e Ermeni 
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kilisesine vakfedilmiştir. 1321 harikinde harap olmuştur . . Evailde 

Çuhacılar esnafile Ermenilere mahsustu. 

ll - Ağa hamarnı • K}yakta Yeniçeri ortaları meydanına 

( elyevm Xarabulut mahallesi ittisalinde ) civar bir mevkide olu~ 

Yeniçeri zabitanı devam eylediklerinden (Ağa hamamı) namile marı.rf 

idi. Banisi maktul İbrahim P~şadır. 1283 tarihinde Berb~r Bası !smail 

efendi yeditasarrufuna geçmiş ve ta.mir ettirmeyip ·metruk bir halde 

kalmış ve 1294 istilasında büsbütün harap ve mönhedim olmakla 

arsasına Fransız Sen Lüi hastanesi inşa edilmiştir : 

12 - Kasınıpaşa hamarnı - Ayşe kadın hanına civar Tek 

. kanat köprüsü ne karip bir mevki de idi. 1268 de Fe na ri ha ci Ahmet 

efendi tasarrufuna geçerek tamir ve 1314 de hedmolunarak arsasına 

haneler inşa .kılınmıştır. 

13 - G azi M u stafa P a§a hamarnı - · Uzun kaldırırnda 

Yeşilce mahallesiı~.de olmakla Yeşilce hamann ve evailde Salhhane 

bu hamam .kurbünde olmakla Salhhane camii derlerdi. Kadınlar bey· 

ninde Kü.çük hamam namile maruftur. Evvelce çift iken harap ve 

metrilk kalmış ve biialıare Defterdar Edi~neli Ekoıekçi zade Ahmet 

Paşa tarafındrn bir· tarafı tamir ve ibya ol'unmakla bu nam ile de 

şöhret bulmuştur. Hala harap v~ metriiktur. 

14 - Bayazıt H an hamarnı - Sultan Bayezit. Han Veli 

camii civarında ve Birnaristan bahçesinin . kurbünde · cesim ve· çift 

hamam iken mahvü münderis olmuştur . Harabesi üzerinde bir demirci 

dükkanı vardır. Suyu Tunca nehrinden dölap vasıtasile geldiğinden 

kadınlar ( çarh suyu saçiara kuvvet verir ) diyen bu hamama devam 

ederlerdi) . 

15 -·- Üç şerefeli hamarnı - Veziri Azam . meşhur Mehmet 

Paşanın asannden cesim ve çift ham.am olup Mimarı Koca Sinandır. 

Elyevm ma'murdur. Teceddüdü havasına itina kılındığından kubbele

rinden s~ ,habbeleri damlamaz. Bu hamam Edirnenin kadim mehterha

nesi ars~şında inşa olunmuşur. 

16 -· · Fil hamarnı namı diğerle _Kızlar ağası hamarnı ·

Saraçhane · köprüsünün Talirobane ciheti ni hayetindeki Darüssaade 
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A~ası Yusuf a~a tarafından bilhedm hamama tahvil olundu~undan 

Fil hamarnı namile maruftu. Bu hamam civarında Hadim Şahabeddin 

Pa.şa camii ile ( Şahabeddin Paşa kurbi hamam Fil ) namile bir de 

cesim mahalle vardı ki elyevm cümlesi münderistir. Mevcut Karakol

hane {1304) tarihinde Hacı lzzet .Paşa tarafından inşa etti~il~iştir. 
17 ~ Saray hamarnı - Talimhane meydanına civar Malkoç 

(beynelahali sehve'n Mihalkoç derler) m~hallesinde idi Saraya kurbiye

t inden dolayı bu nam ile meşhurd~r. Kırk sene mukaddem melruk 

iken bilahare· hedmedilmiştir. 

18 - Çukur h a m a m · -· Dahili hisarda namı atiki hoca siyah 

olup elyevm Aya lstirati mahallesi denilen se~tte Latin lmparatorlu~u 
zamanına ait cesim bir hamamdı . 

19 - Ye r ekan hamarnı • Kale içinde idi. Derununda· sarı 
renkte taştan bir kuma olup Yerekan (Sarılık) hastalı~ına şifadır diye 

Edirne nisv~nı ve civ.ar kara' ahalisi bu hamama gelirlerdi, 1046 

(1636) tarihlerinde münhedi~ oldu. 

20 - T~talı ha~am - lshak Paşa sarayı civarında olup 

evailde lshalt Paşa hamarnı namile meşhurdti. Kur~aları etrafında 
tahta sediri er oldu~undan tahtalı ha ma~ derler. Elyevm ~a 'murqur. 

21 - T a hmis hamarnı - Sanisinin Kara' Mustafa Paşa ol

du~u mütevater ise de tarihi inşasına nazaran Çoban M~stafa Paşadır . 

Mukaddema çift hamam iken bir harikte nısfı harap olmuştur. Boya

cılar hamarnı dahi derlermiş. Elyevm ma'murdur. 

22 - İbı:ahim Pa§a Hamarnı • (Fatih devri), Fatih devri 

ri~alinden İbrahim Paşanın haremi Hundi hatun tarafından Zen 

: l~rahim mahallesindn inşa ettirilmiştir. Elyevm maili inhidamdır. 

23 - . Ab~ullah hamarnı - Eskici Hamza mahallesindedir. 

ZamaQı inşası malOm değildir. Elyevm ma'murdur. Musevi malıallatı 

arasında kaldı~ından müdavimini kesirdir. 

24 - Şifa hama_mı - Nişancı Karanfil oğlu Ali efendi 

tarafından C::-"} Bal~ban mescidine civ~r inşa edilmiştir. Mukad

dema (Yekta hamaı,nı) namile meşhur ve mafsal sızılarından müşteki 

zavatın ziyaretgahı idi ki ( Şifa hamam'ı ) vasfı bundan mütevellittir. 

1 
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Derunundaki bir halvet beynelahali Yıldırım Bayezit Han zade Emir 

· Süleymanın icrayı zeyk ve sefa eylediği mahal olduğu ve bundan 

dolayı mesdut bulunduğu mütevater ise de Emiri müşarünileyhin za

manı saltanatında bu ha:mam henüz inşa olunmamıştı. Mezkt1r- halvetin 

Şifa Baba"'-. türbesi hamarnı olduğu hakkındaki rivayet ise bir efsa· 
nedir. · · 

.· 25 .- Beylerbeyi hamarnı - Mirmiran Yusuf Paşa tar~fın· 
dan 832 (1428) tarihinde inşa ettirilmiş cesim ve çift hamamdı. Ha

rabiyetine mebni Ekmeci zade Ahmet Paşa tarafından bir ciheti h~dm 

ve diğer ciheti tamir _ ve ihya olunmuştur. Eiyevm metruk olup bu 

hal devam ettiği takdirde münhedim olacaktır. 

26 - Delikli kaya hamarnı • Daye Hatun mahallesini~ . 

namı atiki Delikli kaya olup mahalli mezkOrde cesim bir hamam var . 

imiş. Zamanı inbidamı malum değildir. 

27 - Yeni hamam • Yeni imaret te Emir Şah malıellesinde 
idi. 1927 de hedmolunarak arsasına haneler inşa kılın~~ştır. 

28 - Sarıca Paşa ha.mamı • Sarıca Paşa camii medr~se
sinin karşısındaki hanenin bahçeleri mevkiinde idi. Bir asır mukad-

dem münhedim olmuştur. . 

.29 - Taşlık hamarnı - Mevki i malum değil ise de camii n 

havlusunun cadde taı:-afındaki köşede olduğu mütevaterdir. 

30 - . Ağaç pazarı hamamı • Topkapıda on .sene mukad- . 

den inşa~tı askeriye ~ai_resi ittihaz kılınan mebaninin arsası mevkiinde 

ve kurbündeki Tavil Mehmet Paşa1 halilesi Esmahan Sultan mescidi 

evkafındandı. 1208 taribinden mukaddem hedmolunmuştur.· 

31 - Çıngıllı hamam · Topkapı caddesinde Şakir efendi 
. . . 

sokağında Molla Fahreddin mescidi civarında idi. Demirciler arka-. . 
sına is.abet eden arsa dahilinde hazinesi harabesi mevcuttur. 

32 ~ Kilimli hainarn - · İbrahim Paşa mahallesind~ idi. Za

manı hed.~ ve indirası malum değildir. 

33 -· Kazasker hamarnı - Nİevkii hakkında malilm~tı kafi· 

· yeye des.teres olunamamıştır. Rüstem Paşa hanı arkasında olduğu 

mervidir.: 
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34 Dere hamarnı • Mevkii meçhuldür. 

35 - Mahmutpaşa hamarnı · Fatih 'Sultan Mehmet devri 

ricalinden Mahmut Paşanın Debb~ğ'hane semtinde Debbağ Hacı Halil / 

Ağa mescidi civarında 865 ( 1460) tarihinde inşa ettirdiği_ cesim ba-

mamdır ki (.) )~ j\.:.~ICJ) tarihi ihyasıdır. Bu hamamın o~tasında on 
kademeli bir merdiven ile çıkılan . ve direkler üzerine müs_t~nit . bir 

kurnalı bir balvet varmış. Dahiten kubbeleri müzeyyen ve münakl<aş 

imiş. Keçet"ile'r ve D eb bağlar . esnafiarına mahsus yerleri vardı. Bu 

karnarnın metrukiyet ve harabiyetin_den bahsederken Ceri Abdullah 

Çelebi : ( Dir e/ıli lıayre olmadı . nıaııwm illifal · kaldı harabe 
lıatzı·ı erbabı dil gibi )· diye izharı teessüf eder. Elyevm Debbağhane 

semtinde Keçeciler kapısı civarında hcırap bir halde bulunan Debbağ 

Hacı Halil mescidinin kapısı karşısındaki haneler bu hamamın arsa· 

s ın dadır. 

36 - Büyük hamam • Yıldırımcia Mu-stafa Paşa şosesin~ 

civar Çukur bakkal ~oka'ğında idi. Yıldırım Bayezit camiinden kadim 

Hızırlık kasrına müntehi olan kaldırim üzerinde mevçut yine bu ha· 

ma.mın su hazinesi harab.esidir. 

M~talea : _Osmanlı müellifleri , Yıldırım, Timurlenk vak'asından 
sonra Edirnede 805 (1402) tarihinde culüs ile sekiz sene icrayı _salta· 

nat eden Emir Süleymanın bir~deri Musa Çelebinin Edirneye ordusu 

il~ ;ürudunda bir şehir hamamı~cİa mahmur ve harap ve habı gaflet 

ile sermesti hitap b~lunduğunu kaydetmişlerqir. Bu hamam bir şehir 
hamarnı .olmayıp sarayı atika ait bir meşcere dahilinde bir kası_rda idi 

ki bilahare civarındaki camiin hanisi namile (Hızırağa hamamı) namı 

Jle benarn olmuştur. 

Bu meşcerenin bir kısmına da Fatih Sultan Mehmet Han, Edirne

nin ikinci Tophanesini inşa etmiştir; On iki· sene mukaddem bir 

ihtiyar e hatun ·nezdinde olup mütalea ey !ediğim el yazısı bir mec

muada_· Musa Çelebinin ordu~ile Edirneye gelerek Kıyakta cesim or

ma,nın ağaçlıkları arasında askerile mevki tuttuğu ve Kıyak caddesi 

tarikile şehre dahil olduğu ve Kıyak yokuşunun nihayetinde sarayi 

atika ait bir kasrıo hamamında bulunan Emir Süleymanın mahalli 

-. 
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mezkure yakın olan sarayı atika firar ile · kapandığını ve oradan 

sarayın civarında vasi salıradan firar eylediğini mütalea ettim. 

Bu yasi salıra elyevm Namazgah ovası denilen çayırlık olması ve 

Emir Süleymanın sarayı atikin bu sahraya küşade kapısından firar 
etmesi şüphesizdir. 

GEVREK ZADE HAFIZ HASAN: 

Çocuk Hastaiıldan Eserinde Şahsi Müşahedeleri 

A. SÜHEYL ÜNVER ve NUR TENIK 

Şarkta Arapça, Farsça ve Türkçe yazılmış eski tıb kitaplarında 

çocuk hastalıkları hakkında birçok bahisler vardır. Türkçede bizde 

tedbiri· mevlüd d iye çocuk hstalıkl arından · bahis ilk mühim ve mufas

sal eseri yazan değerli Türk hekim ve mütefekkirlerinden Süleyma

niye Darüşşifası Başhekimi Ayaşlı Şaban Şifai efendidir . Onun bu 

eserinden Istanbul kütüphanelerinde müteaddit istinsah edilmiş örnek-. ' 

ler vardıı:. (1) Şimdiye ~adar olan telkikierimize nazaran Şaban Şi-

fai'den sonra bizde Türkçe çocuk hastalıklarından bahis ikinci eseri 

yazan lstanbullu Hekimbaşı Gevrek zade Hafız Hasan efendidir. Keza 

kütüphanelerimizde kendi . hayatında istinsah edil miş birka.ç nüshası 

vardır. 

Biz tetkikimize Üniv~rsite kütüphanesinin Yıldız tıb kitapları 
meyanında (tıb 2 .... 82) deki nüshayı esas tuttuk. 

{1) Veliyüddin efendi kütüphanesi No. 2478. Tedbirül ' mevliid. Türkç'! Şaban 

bin Ahmedüşşifai Nurosmaniye kütüphanesi No. 3472. Şab:ın Şifai bin Ahmed. 

Telif tarihi 1112 ( 1700) Topkapı sarayınca Hazine kütüphanesi Lııla İsmail efendi 

No. 383, Bağdad köşkü kütüphanesi 348, Beşir ağa kütüphanesi No. 501, Hamidi 

evvel kütüphanesi No. 1007, Es' ad efendi kütüphanesi No. · 2460, Topkapı sarayı 
hazine kütüphanesi No. 484; hepsi yazma nüshalardır. 
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