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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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PROFESOR MARCEL LABBE VE" bNUN 

TÜRK TALEBESI 

Dr. A- SÜHE. YL Ü_NV~R 

·Profesör Mareel Labbe'nin Parisde 31 Mayıs · 1939 tarihinde 
ölümü Türk hekimlerinin büyük teess~rünü ı:nucib olmuştur: Zira 
XX inci asrın bu değerif ve umumi bilgi seviyesi yüksek olan 
alimin ölümü cidden acıdır, 1920 de lstanbı,ıla bir seri k9rıfenins 

' '. 

. .. 

Profesör Mareel Labbe 

1 

verrneğe geldiğinde Mütarekenin o &cı günlerin'de türk hekimlerine 
derin bi:lğlılıklarını izhar etmiş ve yanında çalışacak türk hekimle_. 
rini beklediğini ve onlara elinden gelecek yardımları esirgeniiye
ceğini vadet!llişdir. Mareel Labbe hakikaten dediğini yapmış ya
nında çalışan vatandaşlarımıza ağabey, baba gibi alaka göstermiş
tir. Mareel Labbe yanında çalışan Türk arkadaşlarını ·mesaisine 

,"': 
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iştirak ettirmiş ve Literatüre isimlerini kendi ismile beraber ge
çirtmişdir. 1930 da son . defa memleketimize gelmişdlr. Türk dok
torlara dediklerini yapan Profesöre çok büyhk riıis.afirperverlik 
göstermişdir. br. Mareel Labbe'nin yanında, şimdi Universitemizin 
Hidroloji ve· Klimatoloji profesörü olan Dr. Nihad ,Reşad Belger'i 
buluyoruz. Paris Tıb Fakültesinde tahsilini ikmal ettikten sonra en 
çok yanında bulunan ve ilmi mesaisine iştirak edenlerden ·biridir. 
Halen dahiliy_e kliniği Profesörü bulunan Dr. Muzaffer Şevki Yener, 
uzu.n zaman yanında çalışmış ve keza ilmi mesaisine iştirak etmişdir, 
ve beraber ba~ı etüdler neşretmişlerdir. Dr. Kadri, Mareel Labbe 
nin teveeeühüriü kazanarak yanında çabşanlardandir . . Dr. Süheyl 
Ünver 2 sene Mareei Lahbenin yanında ilmi mesaisine iştirak et
miştir. Hoeası ona karşı takdirkarlığını Diyabet dersleri eseri mu
kaddimesinde bildirdiği gibi Pa~is Fakültesindeki laboratuvarile 
o zaman Pitie hastanesindekf kliniğe asistan olarak tayin ettir
mişdir. 

Dr. Ahmed Said, Dr. Cafer, kliniğinde çok z·aman kalarak çalış: 
mışlardır. Dr-. Cevad Cemi!, Dr. Hüdaverdi, Dr; Emin Şükrü Kunt, 
Dr. Albükrek ve ismini şu anda tesbit edemediğimiz diğer bir çok 
türk hekimleri keza onun teveeeühüne layık ola~ak şekilde yanın· 
da çalışmışlardır. 

Bu arkadaşlarla yakından temas eden Profesör Labbe memle
timiz ilim ve harsıne karşı çok büyük alakalar göstererek onları 

sık sık toplantılarına davet etmiş ve hasbihallerde bulunmuştur. 
Mareel Labbe memlek~timizi çok iyi tanır ve severdi. Zira 3 

defa uzun fasıl~lardan sonra memleketimize gelmiş ve bizleri çok 
sevmiş dir. Avrupa da kendilerini tanıtan ve Beynelmil el şöhreti haiz 
olan ilim adamlarımızı. çok takdir ederdi. Türkiyeye aid aldığı gü· 
zel haberler onu daima sevindirir ve Türk inkilabına karşı hayran
lıklarını bildirirdi. Onun bir emeli vardı. Uzun zamanlar Türkiyenin 
bazı yerlerinde dolaşarak güzel ve kuvvetli fırçasile Türk edebi
yatını tesbit etmek ve bunları bir albüm halinde neşretmek. Mar
eel Lal;ıbe bir vakitler Fransacia edebi tenkitlerile meşhurdu. Figa
ro gazetesi koleksiyonlarında onun güzel ve ihatalı tenkitleri göze 
çarpar. İyi bir· ressamdı. ·Pazar günleri onu bazen Parisde resim 
atölyelerinde çalışır bulurduk. Eserlerini senede bir defa Parisde 
açıl'an Salon des medecins (hekim ressamlar sergisinde) teşhir 
ederdi. Sanata büyük aşk-ı vardı. Evinde daima· Türk eserlerinden 
mürekkeb ve derin bir alaka ile topladığı koleksiyon arasılicia ya:. 
şamak ~:ma hayatının en büyük zevkini bahşetmişdir.. 
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· Hekimlerin şahsiyet sahibi olmalarını ve hekimlikden başka 

ili~ ve hars şubelerinde kendil~rine lazım bilgil~rle mücehhez ~1-
m.alarını isterdi. Kendjsi de böyle yetişmiş ve hayaha _öğrenilmesi 

içab eden hiç bir noktayı ihmal etmemişdir. Muhakkakki yüksek 
qir insandı. Mareel Labbe'nin muntazam _ve verimli çalışmalann<i;an 
refikası cerrahi ~liniği profesörü Reclus'ın kızı olan madam Labbe 
riin büyük hizmetleri vardır. Kocasının ne yüksek ruhda ve kabi
liyelde yar~tıldığını ·görmüş, onun çalışmalarına daima . kolaylık 
göstermiştir. 

Mareel Labbe çok seyahat etmişdir. Onun bütün seyahatle· 
rinde kadınlık zerafet ve faziletinin timsali olan madamını kendi
sinden ayrılmaz buluyoruz. Kocasına olan derin bağlannı her an 
şefkatile izhardan geri durmamışdır. 

Mareel Labbe Fransa ve beynelmilel tıb aleminde olduğu gibi 
yetiştirdiği türk talebesi itibarile türk .tababeti-nin de mabihil'iftiha-
rı olarak ebeciiyen kalblerimizde yaşay<!_cakdı~. · 

Ailesine, oğullarına, ve kızına tekrar taziyetlerimizi· sunarız. 

TANDIR 

Ürolog 
Dr. SÜREYYA ATAMAL 

. Tandır, Erzurum ve havalisi halkının ·çok eskidenberi kullandığı 
M a h a Il i bir ocağın adıdır. Bu ad zamanla her tarafa yayılmıştır. 

Tandırın Ta1·ihçesi : 

Tandır: enaz bir tahminle, Miladdan 400Ö sene önce kuUanılmış
tırJ·'BJnü isb~t eden bir çok delille~ vardır. Ezcümle ': . Erzurum 

· ' -ş~~dhfr'ı -~-~lunduğu ·mevki Miladın 450 senesinde te'sis edilmiştir. 
f Bu kuru1uş, Bizans inparatoru T e o d o s i o s tarafından icra . 
edilmiştir) . Halbuki, bazı köylerde bulunan Höyük tabak-alan 
H ~ t i t devrinde çıkan Meskukat ve Çanak · kırıklarından tarihi 
d~virle_r biı.: dereceye kadar anlaşılıyorsada, bu tabakaların derin
li~l~rind,e daha eski devirleri gösteren Ta§ ve Tand~r kiril<larının 

oulu.!l~.~siyle sabittir. 
- ' . . 
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