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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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ka.tili olmt;isı ,melhuzdur. Bu resim bir yaralının istiraplı yuzunu 
ifade· etmesi ve aldığı yarayı göstermesi ve bir hekimin yaralının 
nabzını tutarak yar~yı ve kendisini muayene etmesi ' noktasından 
ve. ordularda hekim ve cerrahiarın da bulunduğuna d~ir harp taba
bet v,e cerrahisini alakadar eden bir resim olması dalayısile Türk 
tıb tarihini alakadar eder. Seyid Lokmanın yazdığı bu hünername 
resimlerinin de Üstad Osman namında bir Türk 'ressamı tarafından 
yapılmış olması Türk ince sanatlar tarihini alakadar eder. Resimde 
muasır İran resmi; hilafına .YUzlercle ~y~~lık ~e ayrı ayrı intibalar ol
ması ve Türk yaŞayıŞ hayatını. ·ve: harp sahnesinde açık bir Türk 
ordugahını göstermesi ile de ayrı bir hususiyet göstermektedir. 
Bütün tezyinatı ile ·beraber Türk resminin hususiyetleri bu sahnede 
mevcutdur. Bu hususiyeHer . bu ressamın diğer ·resimleri de tet
kik olunacak olursa ( 1 J iyi tanınır ve bu mümarese ile Türk min
yatürleri diğer muasır ecnebi resimlerinden kolay ayırd edilir. 

BİZDE .MEYVE YETİŞTİRMEGE MERAKLI 

SON . HEKiMBAŞlLAR VE YEMİ.ŞLERİ 

Dr. 'A. SÜHEYL . ÜNVER . 

Bizde bahçeye meraklı hekimlerimiz ve ç!çeklere dair eser y~z
rnış tabibieri miz . az değildir. Geçen asırda bizde 4 hekimbaşı : 
Mustafa Behçet, Abdülhak, Hayrullah ve Salih 'efendilerin bağları 
bu meyanda zikre şay_andır. Salili efendirlin Anadolu Hi_sarında 

meşhur bir bahçesi vardı ve hekimbaşı yalı sı · ve bahçesi diye 
bilinirdi. ·· 

·Bu makalede zikrolunacak meyvelerin çoğu hekimbaşı Salih 
efendi yalısına aid olmalıdır. 

Hekimbaşı Abdülhak mollanın tarunu hekimbaşı ve müverrih 
H!!yrullah ·efendinin oğlu büyük . şairimiz merhum Abdülhak' Hami
din bana 1931 de anlattıklarına göre: Abdülhak molla ve büyük 
ağabeyi hekimbaşı l\:1.ustafa Behçet efendinin bağ ve bahçeye me
rakları çokdur. Abdülhak mollanın Çamlıcada bir b~ğı vardır. Te
peye giden ~ed lerde olan bu yer bir macera · geçirmişdir. Bu sa
haya o vakit 3000 lira tahmin ederler, yalnız eve tahmin olunan 
bı,ı paray.a mülhakatı dahil değil iken h~psini Abdülhamid 1800 li., 
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raya alarak Yusuf fzzettine verir ve Ahdülhak molla ahfadını -bura
dan çıkarırlar. Burası ve ev Ab.dülhak mollanın valdesinin imiş. 
Hekimbaşı Mustafa Behçet efendi vefat edince Bebekdeki. hekim
başı yalısı diye ·man.if yalıyı Mahmud II Abdülhak mollaya vermiş 
o da Behçet efendi kızlarını yanına almışdır. O~lu Hayı:ullah efen
di Tahranda Sefir iken Bebekdeki bu yalıyı satmışdır. Bu satılan 
yalının Kanlıcacia Nazım paşa yalışında resmi olduğunu dıa mer
hum Abdülhak ·Hainid hikaye ede~di. Bu yalı Mahmud Nedim ve 
Cevdet· paşa yalılçm diye de marufdu . 

. Büyük Şair· merhum Abdülhak Hamid'in pederi Hayrullah efen
diye aid elyevm Üniversitede Halis efendi ve S~hib molla kit.ab: 
ları arasmda mevcud mekteb not defterlerinde bahçelerine aid na- . 
dide fid~nların satın alındıkianna dair kayıdlar vardır. Bu da bize 
gösteriyor ki. bir aileden bu ·üç hekimbaşı bahçelerinde nadide 
meyveler yetiştirrneğe çok meraklı imişler. 

Vefatından evvel bütün nefis eserlerini ve kitabiarını ~e hatıra
ları Bayezidde şehir kütüphane ve müzesine bırakan büyük niual
lim M. Cevdetin yazma kitabiarı arasında 1276-1285 (1859 -1868) 
aralarında yazıldığr bir çok karinelerden anlaşılan bir yazma mec-

_muadan 'istinsah edilmiş bir not defteri bulundu. Burada İsfan~ulda 
ve Türkiyede yetişen meyve ağaçlarının ve dünyada maruf mey
velerin nevileri sıralanmışdır. Meyveler \"e şekilleri ha~kında izahat 
verildiği gibi nerede yetişdikleri veyahud nereden gelelikleri de· 
ilave eclilmişclir. Hekimbaşılarımıza aid olanları bunlardır. : 

- Armud : Bıldırcın Armudu. . ( Hekimbaşı bahçesinden.) 
T ereyağı armudu. ( J,- , yalısından ) 
Şeker gevrek armudu. ( , , bahçesinde ) 
Sarı büyük. kış armudu. ( , , yalısından ) . 
Misk armudu ( , , , ) 

- E 1 m a : Sibir Elması. ( , , ef. , ) -
- Er i k .= Vişne Eri'ği. .( , , , ) 
- Ayva : Büyük, nargile gibi olur ala ayva ( Hekimbaşı ef. 

bahçesinden) 
- Şeftali : Beheri 300 dirhem, ala, büyük, kız 

memesi şeftalisi ( Hekimbaşı yalısından . ) 

.Bostani (Zühre) şeftalisi ( ;, , ?' ) 

Enlü, Sarıpapa , ( , , , ) 
Draki .yarma ı. ( .Bur.sadan geliy.or . ) 

' ( Hekimb_aşı ef~ndiden ) 
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- ·K i·r az : Ağustosta olur, beyaz ·ve sapı uzun kiraz. , 
( Çamlıcada Abdülhak 'efendiden ) 

Bir tarafı siyah, bir tarafı beyaz ceviz gibi kiraz, 
ağustostan sonra olur. ( Abdülhak' efendiden ) 

- Beyaz at kestanesi : ( yemişi tatlı, beyaz ) · ' 
( Hekimbaşı efendi yalısı ) 

- Beyaz kestane çiçeği. Senede yedi kere açar 
· ·. · ( Hekimbcrşı yalısı ) 

- Saksı içinde, kırmızı açar kestane çiçeği, ( Hekimbaşı yalısı )' 
Üzüm : Şam üzümü şeklinde iri, siyah üzüm (Hekimbaşıdan) 

Fransarun ala Şampanya üzümü cinsinden 
( Alıdülhak molladan.) 

Fransanın ala Tanye üzümü cinsinden 
( Alıdülhak efendi· bağından ) 

Bizde Hekimbaşı Yalısı ve Hekimbaşı bahçesi yalnız bu iki 
birader ve birinin oğluna aid olanlar değildi-r. Ayni zamanda bil~ 
hassa . bu tarihlerde alim hekimbaşı Salih efendi yalısı ve bali
çesi de- meşhurdur. Hekimbaşı Salih efendi bahçesi meyvelerile 
meşhur olduğu kadar bilhassa çiçekleri ve hekimbaşı gülü deqıek

·ıe kendisinin yetiştirdiği bir gül ife de meşhurdur. Abdülhak mol- . 
!aya aid olanlar listede tasrih olunmuşdur. Fakat diğerleri tasrih 
olunmamışdır. Bu listenin mühim bir . kısmının hekimbaşı Saİih e
fendi yalısına aid olduğunu kabul etmeliyiz. Zira 1276~ 1285 sene
lerinde meşhur olan bağ ve yalı hekimbaşı Salih efendiye aid bu
lunmakdadır. Zira 1270 (1854) de Abdülhak molla ve daha çok 
evvel Mustafa Behçet efendi ölmüş bulunuyordu. Müverrih hekim
başı Hayrullah efendi ·de bu tarihlerde bahçe ve yalı ile meşgul 
değildir. · 

H. HAM Dİ SUAT' IN BİOGRAFY ASI 

Or. KAMiLE AYOON 

Harndi Suat Harpul~ bir yüzbaşının oğlu olarak 1873 ·de Har
putda doğdu. 1890 da Harput asker rüşdiyesini bitirdi ve fstanbula 
gelerek kuleli asker idadisinin Tıb kısmı.na girdi. Burada üç sene 
okuduktan sonra İstanbul Askeri Tıbbiye mektebine geçti ve 1899 
da doktor yüzb.aşı olarak diplomasını aldı. Bundan sonra Rieder 
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