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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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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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Haydarpaşanın vaktinde zengin ve nüfuzlu bir zat olmakla ·Sultan 
Bayezidde mukaddema Çaycılar ile kökcüler arasındaki meydanda 
dahi iki büyük Han ve dükkaniarı mevcut olduğunu dahi haber 
veriyorlar ki elye'vm Han ve çarşının ·yerleri meydanlıkdır. Hay
darpaşanın .berhayat olduğu, vakitlerde Baydarpaşa diye maruf 
olan yere bu hastane bina olunur diyenler de vardır. Bu hastane· 
nin zaruri olarak bultİ~duğu yerin is~ile · şöhret bulduğ'unu dahi 
rivayet ederler. 

2 - HadikatülcevamiJ· (Cild 2 .. S. 242). ( Mahal fil asıl hadail'.i 
Sultaniyeden olup vüzerayi saltanatı seniyeden Haydarpaşanın da
hi uh~ei tasarrufuna geçmekle el'an paşayi müşarileyhin ismile 
müşte~ir olmuşdur) der ve· Haydarpaşa .camiine ai dizahat verir (2). 

3 __.:.... Haydarp·~şanın bulunduğu dükkaniarın arkasında ve lahuti 
Abdull~h babanın yanında mazinnei kirarndan Haydar baba na
mında bir zabn medfun _olub Haydar babadan galat olarak Haydar 
paşa diye bir risalede yazıyorsa da lo.huti Abdullah baba yanında 

darü~saade ağası Halil ağa namında birisi yatıyor. Bu ihtimal 
zayıfdır. · · 

Haydarpaşa hastanesini Sultan Mecid yaptırmıştır. -Bina emini, 
Hassa Suvari mirlivalarından Mütekaid Hacı- Hüseyin · paşa (3) 
nezaretile 1260 (1845) de başlanıp 1261 (1845) de bitmiş ve 1262 
(1846) da hasta yatırılmışdır. · · 

Hastane murabbai bir binadır. Deniz ciheti üç kat, sair cihet-
leri ikişer katdır. 4 büy~k kapısı vardır. · 

1 - İbrahim ağa çayırma nazır büyük kapı: Taht kapısı veya-

<2> Hadikatül"cevami' müellifi Hüseyin bin İsmailül Ayvansarayi'nin 1190 (1776) 
senesinde yazdığı, vefiyalı selatin ve meşahiri rical diye Üniversite kütüpfiane
sinde türkçe yazmalar kısmında 2öS9 nurnarada kayıtlı gayrı matbu bir e~eri 
vardır. Orada Haydarpaşa hakkında şu izahatı buluyoruz. Haydarpaşa : •Haremi 
Hümayundan hidematı gunagunde istihdam olunuh bilistihkak vezaretle çerağ 
olub Rumeli canibinde . ; . . sancağı 'beği iken (İzzeti Cennet) 930 <1523> tarihinde 
rıhlet eylemiştir. İstanbulda Medrese ve Mescid ve çifte hamam .ve çeşriıe ve Üs
küdarda dahi namile meşhur sahili deryada bir nüzhetfeza kasrı alisi v,ardır ki 
müstakil usta ve neferat muhafazasına memurdurlar. Kasrı mezburun tarihi bi-

nası bu .terkibdir. ı..r:-J ~ J ...~.., -ı: (926) manası 92G sene demekdir ki Cü

lusu ~ultan Süleymanı evvel tarihidir. (lö19) hatta kasrın havuzunu bina eden 
kimseye üsiad Hamza dedikleri anda masturdur. • · Hardarpaşa semtinin asıl se
bebi tesmlyesi budur. Ayvansarayinin verdiği bu malümat pek kıymetlidir. M. 
Ş. n iri birinci mütaleasını tevsik ediyor. Or. A. S. Ü. 

(S) ~Miskinler önünde ve Sıra serviierde bina eyfediği Sebilhanede medfiındur. 
1293 (1882) de menzulen· ve 90 nı mütecaviz olarak ölmüşdür. M. Ş. 
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hut yaldızlı kapı . Bu kapının üstüne ve Hünkar dairesinin altına 
hath nefisi .talik ile Sultan Mecid tuğrasile şair ~affetin tarihi 
vardır: 

~~t.:. <>i ı <>·"·:..ı§' ı:ı:l;. ~~~~ !Jn 
0_,b)t;\ ~··($,)~(; .;.~\ '-:'.J~. ~?- (4) f 

~,...;_,) '-:'.JIJI t_t... <.>>;_,1_,\ ~ ~~'} (A>t:- ·Jı 
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Cihan Seraskeri Riza paşa zamanında yapılan bu hastanenin 
ameliyathanesi Abdülhamid II Seraskeri Riza paşa tarafından inşa 

edilmişdir. 

_ Binanın deniz tarafı 3, Selimiye ve Haydarpaşa cihetleri 2, 
İbrahim ağa çayınna tesadüf eden kısmı bir katlıdır. 33 koğuş ve 
12 odadır. MÜkemmel fevkani bir kalem dairesi, nöbet odaları, 
eczahane, büyük ecza anbarı, alt katda müteaddid anbar ve oda· 
lar, mükemmel hamam mevcuttur. Halihazırda 500 yataklıdır. Lü
zumunda 650,. 800, 1000 e ibla.ğ olunabilir (5). Cami', iç ba.hçe 
ortasındadır ve cesim bir Şadırvan üzerinde 100 kişi alabilecek 
fevkani bir mesciddir. Bahçesi mükemmeldir. Mükemmel bir hün
kar dairesi, valde köşkü, limonluk, çiçeklik ile Ingiliz mezarlığu.ı.a 

(4) farisice köydür. Şair burada Diyojen ( Diyocans ) dan bahsederken eski 
bir yanlışlığı tekrar fle Eflatun demişdir. M. ş. 

(5) Makalede seririyatlar hakkında da maHimat vardır. Bunlar Seririyatı em
razı ayniye, seririyatı hariciye, seririyalı cildiye, seririyatı dahiliyeden ibaretdir. 
Eserde hastanede işgal ettikleri yerler de yazılıdır. Dr. A. S. Ü. 



-'41-

karib kavak kapısında iki aded cesim 've ferah baraka. Barakalar 
ellişer yatağı havi olmakla vaktile cerrah ve eczacı mektebi ·iken 
elyevm 400 kişi sakindir. Yanında ahırlık, samanlık, darüttebhir ve 
şüpheli hastalar için bir baraka mevcuddu·r. Bahçede esrnar ve ez
han günagunu havi pek çok ağaçlar ve nebatlar vardır. Hindis-
tan ayvası, kokusu emsaJsiz bir ayvadır. · 

Bir kaç yüz senelik cesim bir m eşe ağacı- (vaktile Haydarpaşa 
hastahanesinin bahçesi haricinde iken müahheren Marko paşanın . 
Abdüfazizden· 1279 {1863) de aldığı müsaade ile hastahanenin 4 

· tarafından bir kaç yüz dönüin hali arsa etrafına duvar çekdirilmiş
di~. ~avak iskelesi cihetinde ve ufak bir köşede bulunan · İngiliz 
mezarliğı ile hastanenin arasındaki yol dahi hastane bahçesine 
katılmıŞdır. Ingilizler de bu katışmad!in hayh yer istifade etmiş-
dir .. (6). · 

Havuzlar 8 tanedir. Üçü büyükdür (7). 
Köprülü havuz mutbak .önünqe ve İngiliz mezarlığı ile hastane-

nin denize nazır cihetindedir, üzerinde köprüsü vardir. . 
Adalı havuz - Limonluk arkasında ve on üç kulaç derinliğinde 

bir bostan kuyusu yanında çiftelerden ibaret olmakla üzerinde 
adaları ve derununda vaktile sülükleri bulunurdu. . 

· Masiaklı havuz - Yeni ameliyathane arkasında ve yanı başında 
bir güzel havuz ile bir de y~nın.da _ mas la ğı vardır. Bu havuzdan 
sular aşağıki havuzlara gider. 

Balık havuzu - Eczane arkasında ve Limonluk önünde Mercan 
balıklı havuzdur. Yanında· diğer iki havuz, ameliyatQane önüpde 
müdevver havuzlar vardır. 

Abdülmecid 1260·1270 arasında bir def'a hastaney~ gelmişdir. 
Abdülazizin ·geldiği de mervidir. 1293 {1878) de Abdülhamid gel
miş ve iki s'aat hünkar köşkü ve Limonluk dairesi önünde otur
muş ve hastalara atİyelerde bulunmuşdur. 

Hastane kapılan : 
Yaldızlı kapı - Nizarniye ve taht kapısı. Eskiden bu daha içer

de idi. Hatta bugün hünkar daİresile ameliyathanenin yanında · ka
pı ve duvardan anlaşılacağı veçhile eşkiden hastane 'bahçesi bu-
raya kadardı. Muahharen ilave olunarak ikinci kapıya değin uza
mışdır: . 

-----------------
(6) El yazması nüshada ingiliz mezarlığı hakkında mal u mat vardır. 
(7) Hadikatülcevami sahibi Ayvansarayi Hüseyin efendi vetiyatı selatin ve 

meşahiri rica! eserinde Haydarpaşa kısmında (hatta ol kasrıo havuzunu bina e
den kimseye usta Hamza dediklerı and e inesturd:ır ... ) dediğine göre bu havuz 
lardan biri pek eski' olmalıdır. Dr. A. S. Ü. 
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· Kavak kapısı · Mukadderrie hasl~menin "yegane kapısı: Müah· 
heren kavakda beylik fırın ile Silahhane inşasından sonra buradan 
et ve etmek gir~ği gibi Haydarpaşa -ciheti şeref alalı yalnız cena· 
zeler buradan çıkarılmışdır. 

Odunluk kapısı - Bu kapı 1279 (1863) de hastane bahçesi bü
yüyü~ce Haydarpaşa demir yolu merkezi yanına getirilmişdir, (8). 
1290 (1875) den· beri burası pek şereflenmişdir ... 

Hastanenin tabibi evvelleri : 
1262 {1846) de hastane resmen küşad olununca birinci tabib 

(evvel) Miralay Mustafa beydir. Muahheren müdür olmuşdur. tkin
- cisi Miralay ... Akif, Üçüncüsü Haffaf Emin bey oldu ki tabibi ev
. velliğini yazmağa lüzum görülmedi. 

1286 (1870) de Karagümrüklü Miralay Mehmed Emin bey tabi
bi evvel olmuşdur. Bu esn.alarda sılılıiye dairesi küşad olunmuşdur. 
· 1294 (1878) de Bergamah Miralay Mehmed bey tabibi · e;ıvel 

nasb olunmuşdur ki muahheren Mirliya olmuşdur. 6 Şubat 1310 
· {1894) de Miralay Mehmed Şakir tabibi evvel vekaletini dokuz ·ay 
yapmışdır. 

(S) Haydarpaşa · demir yolunun vaküle içeride olan mevldf ve merkezinde 
Sent Eftimi Manastırı ve ayazması varm ış. Bunun hakkında da eserde mühim 
malfımat mündericdir·. Haydarpaşada Sultan Ahmed çeşmesinin 102S (1614) tarih
li bir ki tabesi olduğu gibi balmumcu yalısı aıtında Haydarpaşa deresi namile-İÇ
ra him ağa çayırı zaviyesinde dere üzerinde·cedid kitabesi 1304 (1888) tarihlidir. 
Yazma esere ~üracaat Dr- A.S. Ü. 

HAYDARPAŞA HASTANESİNİ-.J 1310 {1894) SENESi 
İSTATİSTİGİNE DAiR. 

D~. A. SÜHEYL Ü~NER 

Tabib Miralay elhac Mehmed Şakir'in Haydarpaşa hastanesinin 
·1310 senesi iptidasından ( Bir Mart) intibasına değin yazdığı bir 
senelik istatistik bb bi cedveli vardır [ 1 ] . 

Buna göre tatbikat ve ameliyat mektebi ittihaz olunan· Haydar
paşa hastanesine bir Mart 13 L(} dan sene nihayetine kadar berayi 
tedavi ve ameliyat 6556 kişi girmişdir. Bunun ·5091' i temamen 

-[ 1] Bay~zidde şehir ve inkilab ve;ikalari müzesi M. Cevdet kütüphanesi 
Yazma kısım N. 2S B. 
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