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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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Selcuk tsbsbeli literalör/erinden : 

AN AD OLU SELÇUKİ DE V LETİ tARİHİ 

Tü~kçeye çeviren: ılf. Nuri Ge,ncosman 
Notlar ilave eden:· F; N. U z l u k 
Ankara. Uzluk Basımevi 1941 

Fiyatı 2 Lira 

Dr. A. SÜHEYL ÜNVER 

Sekiz seneden beri bilhassa Selçuk Tıb Tarihi ve tezhib ve na
k,ış usulleri üzerine çalışırken müracaat edeceğimiz esas . ana kay
naklarımızin türkçede ne kadar az olduğuna hayret eder ve bu gibi 
me'hazlerin çoğalması~ı dilerdik. İşte .bu düşüncemizi fi'l~n yine 
değerli bir meslekdaşımız tahakkuk sahasına koydu. O meslekda
şımızın .Ankarada çalışan Doktor Feridun Nafiz Uzluk olduğunu 

onun sık sık neşriyatından bulmak kabildir. 
Evvela Anadolu Selçukileri gününde Mevlevi Bitikieri serisini 

neşretmeğ'e başladı. Mevlananın yedi mev'izesini ve ayrıca mektup
larını neşretti. _Nesriyatına bir intizam ve hız vermek için Ankara
da bir ~e matbaa satın aldı. Ona kendi ismini verdi. · Işte o b~;~ 
g.ibi i!mi eserleri neşre karar verdiği malbaasında 828 sahife tutan, 
Sultan Veled Divanını bastırdı. Şimdi de lbn Bibin'in Farisice muh
tasar Selçuknamesinin Houtsma tarafından hülasa edilip ve· debde
beli . elfazındaı:ı ayrılarak esa·s tarihi kısımların neşredilmiş olduğu 
Farisice aslından türkçeye M. Nuri Gencosman tarafından yapılan 
tercümesini, Emin Molu, İsmail Hadımoğlu, · Nuri Kurulmuş, Sedad 
Çumralı, Tahir Mıhcı ile tabiinın ve bir de müterciminin arifane ve 
müşterek maddi yardımlarile ayni matbaada bastırıldı. Bu gibi 
neşriyata birçok arızi ma:tbaacılık bulıranları karşışında devam o· 
lunacağını öğreniyoruz. Demek F. N. Uzluk Anadolu selçukileri 
gününde tarih bitikieri serisine başlıyor, ve bu yeni eser de onun 
b.irinci numarasını alıyor. 
_ Şehir ve şahıs indeksile çok iyi hazırlanmiş ve yanlışsız basıl· 
mış bu eser Selçuk Tarihi için elimiz altında kolayca bulunup mü
r~ca~t. edec~ğimiz kaynaklardan biri olmuştur. 
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Eserin terceme dili pek iyidir, ve muvaffak olmuş bir terceme
dir. Bizim Selçukiyat sahasında değerli alimlerimizden 'olan üsta
dımız Dr. F. N. Uzluk'un da mühim notl<m vardir. ·' ., ·· : · 

Nihayet şahsi · teşebbüsler neticesi olarak başarıla~ bu nesri
yatı tebrik etmek vazifemizdir. Bu gibi çalışmalar, bu a,limlerimizin 
en büyük vatani vazjfe_lerinden birisinin, milli kuvvetierimize gü
venerek çok müsterih yaşadığımız şu senelerde, böyle başarılabi
leceğ'ine çok mühim bir örnek .olmuştur. Artık ilmi çalışmaların da 
bir milli -m~cahed~ .olduiu~u hepimiz idrak etmiş bulunuyoruz. 

, Eser-in başında anadolu türkülerinden Karaman oğlu Mehmed 
beyin 676 {1277.) tarihinde " bu günden sonra divanda, dergahda 
Bargahda, meclisde meydanda türkçeden başka dil kullanılmıya

cakt\r. .,;· sözünü· öğreniyoruz. Eserde bu sözü söyliyen Yüce 
Anadalulu hemşehrimizin hatırasına ithaf olunuyor. 

· · ·· Houtsina'riın eserin ·-tarihi kısimlaiınr tema·men alarak bu · mühim 
bahsi titizlikle sadeleştirmesi aranılacak Cihetlerin kolay bulunması· 

Je · çabi.ık okunmasını temin e:tmişdir. Vakia öu eserin aslı Murad'· 
n· ·zamanında devri n · aiimlerinden yaz~ci zade Ali tarafından kısmen 
tö'rkçeye çevrilmiştir. Buna vaktile müracaat etniiştik= Fakat 'elfazı 
h'akikaten çok karışıktır. Açık ve sarih olarak Türhçeye çevriline
mesinden istifade az olmaktadır. İşte biı kısaltılmış -,Farisiee ·:inetnin · 
tii'rkçeye Çevrifm-esi bu ci h etle· -faideli olmuştur~ Müterdmini' ve ·ta- . 
biirii ·ye buna· maddeten yardım :. edenleri -tekrar lebrik· ederken 
e·serin' sahifelerini 'türk tıb tarihinin ·SelÇuk tababeti n·oktasindan· 
çevirelim·: · .. _. · · · · · 
·. Görürüz ki anadoluda 'birçok . hastane bina ·eden: s ·elçuk hü- · 

kiimdim ·ve ümerasiriirt hayatlar'ını burada ö'ğrenniek kabild.ir. Son
ra: SelÇuk hüküm'darlim- Alaeddin ·. Keykubadıri Anc1dolulu; ' Türk : 
h1ristayanlarından · cerrah -:Fasil tarafından ·nasıl ameliyat ediİdiği.ni' 
öğrenelirri : .· · . . 
: · (Sahife 116) ..... SelÇuk hükümdar! Alaeddin'in düğün vesilesile · 

Malatyada· misafirlerini karşılamak üzere yollandığinda,- . boynunda · 
bir'-çıban peyda ·· oldiı ve bu ·yüzden büyük ıztıraplar çekti~ :Ma]at:· 
yaya yetişmezden· üç' gün evvel gelin alayı oraya inmiş, , .. ·şamni o 

büyük ümerası da oirlikde gelriıişlerdL . (Malafyaya varınca) Alaed- ' 
dini h istirabları devam ediyordu. ··Malatya da hazır bulunan ·hazı~·
tabibler, eğer çıbana neşter ucu dokunursa büy'ük tehlike ·.-vatdir, 
ümid edilirki pansirnan v~ ilaclarla tedavisi· 'kabil olacaktır miitale
asında · bulundular~ Sultan Cerrah Fasili çağırmalarını emretti· V asil· 
Çı b anın kemale ermiş olduğunu görünce ·baŞını · tehlikeye· koyarak · 

" 
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neşterini bir tertib yaraya sapiadı ve derhal cerahat ve san sular 
boşanınağa başladı. Emir Karatay !eğen hazırladı, Cerahat akdık
ca Sultanın canı rabata kavuşuyordu. Tamamile temizlenince uyku 
galebe etti. Geceyi tam istirahatle geçirdi. Halk bu halden evhama 
kapıldı. Sultana zarar eriştiğini zannetmişlerdi. Padişah uyanınca 

tekrar cerrahı istedi Vasil Sultanın çenesinin etrafının pamuklarla. 
deldurarak daha ziyad e rahatlaşmasını temin etti. · 

Ala~ddin dedi ki : benim selamete kavuşduğumdan sevinenler 
Vasili memnun etmeğe gayret etsinler. O sabah bir günlük masra· 
fının teminini düşünmekde olan Vasil akşam olunca Servette Karun 
ile müsavi olmuş, deniz gibi hazinelere kavuşmuşdu. Bahusus Şam 
ve Rum (Anadolu ) diyarı ümerası ile misafir hatunlar büyük ik
ramlarC:ia bulundular. Bir hafta içinde yara kapanmış, sultan seyra-
na çıkriıışdı. . 

Cerrah Fasil Anadolu hiristiyan türklerindendır. Bu ameliyatdan 
evvel Sultanı tedavi eden hekimler: Sadrı Feridüddin· Malıarnmed 
Cacürmi, Bedrüddin Cerir iki ( ki külliyatı kanunu nazmetmişdir.) 
İzzettin bin Hübili Musuli, Takiyüddin tabib ve Seyfüddevlei Nas
ranidir. Hastalığını Dr. F. N. Uzluk kan çıbanı sanmakdadır. (Bak 
indekse ) 

Selçuk tababetinde ismi geçen Alaeddin Ali, Çankırıda hastane 
yap.tıran Cemaleddin Ferruh, Alaeddin Keykubat, Karatay, Sahib 
Ata Muiniddin Süleyman Pervane gibi hükümdar v_e zevat için de 
terceme hallerini tamamlıyacak malum·at vardır. . 

Sivascia darürraha yaptıran Rahat oğlu Kemaleddin ( Ahmed) 
hakkında pek kısa malumat buluyoruz. Hautsm~'nın muhtasar Sel
çukname metninin 3ıo uncu sahifesinde olan bu izahatın lerceme
sinden (s. 28Ö) Kemaleddin'in ulemadan olduğunu öğreniyoruz. 

Şimdi elimize geçen 687 ( 1288) tarihli vakfiyesine göre Kema
leüddinin Sivascia yaptırdığı daıürraha sulehadan fakir ve miskin 
olanlara tahsis olunmuşdur. Oğullan da 720 ( 1320 ) senesinde 
burasını bir kitabe ile tecdid etmişlerdir. 

Görülüyor ki bu terceme edilen eser Selçuk tarih-i ve Selçuk 
tababeti için mühim bir me'hazdır. Terceme edeni, bastıranlaıını 

ve Uzluğun matbaasınİ tebrik eder ve bu güzel teı cemeyi herkese 
hararetle tavsiye ederiz. 
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