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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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D i ı• a n ı S u l t a n V e l e d 
Uzluk Matbaası. Ank·'ara 194[. 
Bir · re11kli · resim.· 616 salıife ve : 

. 100 sahife mukaddime Fi.: 4 ' lira· · 

. ' ·· 
Dr . . A. SÜHEYL ÜNVER 

. . H.al4 şark ve Türk edebiyatında hükümran ·olan Sultan Veledin: 
dünyaca'': meşhur· divanını doktor Feridun Nafiz Uzluk . bastırdı.: 
Yani bir:ev yaptıracak parayı bu yola sarfederek yine millete -ha-. 
yatında . \'akfetti. · · 

.Feridun Nafiz acaba neye mevlevi büyüklerinin eserlerine mahsus 
bir külliyat .neşrediyor ?· Bir def'a bunlar hiç bir vesile ile bu tarzda 
neşredilmemiştir. Bu. eserler neşredilmedikleri cihetle ancak mah
dud zevat . bunların mahiyetierini iyi . tetkik ederneden bahsetmişler-· 
dir . . Feridun Nafiz, · Mevlananın mecalisi seb'asını ve rnektubatınr· 
ayrı birer büyük e~er halinde tahlili bir surette neşrettikten sonra 
şimc,li de Sultan Vel~din divanınr çıkardı. Bunlar büyük kıt'ada . 
bastırıhnışdır. Yine aynı tarzda Selçuk tarihini ve tababetini; şark 
ve Türk . tefek k ürünü alakadar edecek eserler-i neşretmekde devam 
ed.ecektir. Sırf. bu yolda çalışarak proğramını ·muntazam·an ikmal
den s .onra diğer neşriyatı ortaya çıkacakdır. Bu neşriyat proğra
mının başında şimdiye .kadar basılmamış bu eserlerin yer almasına 
sebeb .sevgili ve ~ütefekkir. daktorun bu sülaleye -mensub . olması 
ve onların usul'ünden gelmesidir. Bu günkü vücudüne s·ebeb müte:-· 
fek~ir ve fazı! dedelerine merbtitiyetini ve şükranlarını ·böyle · gös
terme~tedir~ · 

Anadolu Selçuk tarihine ve onların ,tababet tarihlerinde nüfuz. 
edebilm~k için bütün bu eserleri tetkik etmek lazımdır. Yalnız , ta~ 
rih~ menbalar buna kafi değildir. Mahallen .tetkikler de bazı · bin-alar: 
ve kitabeleri noktasından ehemmiyetli ise de tam olmuyor: SelÇuk 
tababeti.nde meşhur olan sirnaların bir kısmını ve onların faaliyeti
ni işte böyle ümid etmediğimiz eserlerde buluyoruz::Bunlar. taran~: 
madan tam bir hüküm vermenin imkanı yokdi.ır. 

Bu imkanı bize fazıi doktorumuzun 'dikkatle okunınası ·iktiza: 
eden mukaddiniesi ·bahşedjyor .. Orada şahsı hakkında müstakil bir 



- 7~-

·eser yazılınağa şayan tabib Ekmelüddinden bahis cihetler vardır. 
Mesela Divanın 231 inci sahifesindeki kasidesinde Shltan Veled 
Tabib Ekmelüddini .böyle methetmektedir: 

( Sen bu devirde. tıb, hikmet ve marifetde bir Eflat~nsun. Öyle 
bir alimler sultanısın ki başıpda Çetr olmaksızın seyred,üp duruyor
sun. Sen öyle bir bağdad hurmalığısın ki aleme fazilet meyvesini 
verdin. Velede de böyle bir bağdan bir tek hurma verirsen ne lu
tuf. Bu alemde birisinin kah nasibi tiryak, ·öbürünün kah nasibi 
zehir oldukca örnrün devlet, bahtu saadetle baki olsun ... ) 

Ekmelüddin mevl~nanın en yakın ve samimi dostudur. Tabib 
Sadrı Konevinin 3 mektubu bu zata aiddir. Kendisi Nahçıvanlıdır. 
İsmi Müeyyeddir. Şimdiye kadar ilmi bir eseri ele geçmemişdir. 
Sultan Veled kasidesinde müeyyed ismine cinas yaparak çok hü-· 
nerli bir ifade de bulunmuşdur. 

Dr. F. N. Uzluk bu zatın konyada beyhekim diye meşhur he
kim olması zannını da vermişdir. Ekmelüddinin Eflaki dede mena
kibinde ve bir çok yerlerde ismi geçmektedir. 

Eserde Feridun Nafiz1in mukaddimesi indeksile beraber 100 
sahifeden mürekkebdir. Divan 616 sahifededir. İyi bir kağıda ba
sılmışdır. Hata tasavvur olunmasın d.iye okunmıyan harflerin listesi 
vardır. Bu gibi silikler binde bir bile değildir. Mukaddime pek ~ü
himdir. Bunun Sultan Vetedin aforizması yapılarak ayrıca neşrini 
pek faideli ·bulurum. 

Bu eseri alıp tetkik edecekler bu büyük maddi ve manevi fe
dakarlığa hayran kalmalıdır. Sen bazı yerlerinde şu dizme hatala
rını görmedin diye onu itabe layık görmemek muvafık ve doğru 
olur ... O zaman Fars diline bihakkın vakıf olan divanla başbaıja 
kalırlar. Yine bir çoklarımız Feridun Nafiz'in mufassal mukaddim'esi 
içinde dönüp dolaşacağız. 

Eser hakkında bazı mütalealar hissi olarak hareket etmiyerek 
derin bir asalet.i ruhiye ile dermeyan edilmelidir. Bir eserin tenkidi 
şüphesiz fikir adamlarımız için lazımdır. Lakin burada tenkid olu
nacak eser değil belki onun fazı! tabiinin değerli fikirleridir. Bu 
kadar maddi fedakarlıkda bulunan ve ilim ve dirayetinden seHihi
yetli kalemile bizi müstefid eden bu arkadaşımızın acı acı ve yer: 
siz tenkidini değil eğer mütalealarında bir noksan tasavvur ediyor· 
larsa lütfen onu . tamamlamalarını temenni ederiz. Her veçhile müs
tefit olduğumuz ve bir çok masraftarla ve yoksullukla intişar eden 
bu eseri ve çok şayanı. dikkat mukaddimesini tavsiye ederiz. 
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