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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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FATİH'İN TIBBA MERAK I VE 

HUSUSI KÜTÜBHANESİ 

/ 
Dr. A. SÜHEYL ÜN VER 

Fatih Sultan Mehmed bfzde askeri· ve idari · muvaffakiyetlerile 
ve ilmi himayesile terneyyüz etmiş ·bir hükümdardır._ İstanbulu feth
ile tarihde yeni bir devre . açmışdır. İlme cok hizmeti vardır. A
limteri :himaye etmiş ve · istçınbulda 1 bütün dünyanın o tarihde en 
muhteşem külliye (Üiiiversite) sini· açmışdır: Babası . kendinisi iyi 
hocatarla okutturmuş ve ona bir çok lisanlar öğretmiŞ. Kendi ana dili 
türkçeden maada arabca ve farscaya vukufunu onun Molla Lütfu'nun 
hafızıkütüplük ett~ği hususi kütüphanesinde münhasıran bu dillerde 
sırf kendisi için - istirısah ettirmiş olduğu eserlerden 'anlıyoruz. Fa
tih'in daha başka lisanlar da bildiği rivayet olunur. 

Şu muhakkak ki Fa~h alim bir adamdır. istanbuldaki -külliyesi
ne sarkın bir çok yerinden güzide §limleri büyük maddi fedakar
lıktarla getirtmiş ve, Jstanbulu ana vatan v;e şarkın alimlerile - dol-
durmuşdur. Fatih daima bu alimlerle beraber bulunurdu. Harb için 
ihtiyar ettiğ} seferlerlerde ilmi hazlan!lı tatmin için bazılarını -
yanina alırdı. Liildn lstanbulda iken bu alimler le günlerce ve
geçelerce beraber kapandığını ve onlarla mübahaseler ve hatta 
münakaşalarda bulunduğunu anlıyoruz. 

Fatih'in hususi kütüphanesinde ulumu nakliyeye müteallik bir 
çok -eserlerin bi~er suretini buluyoruz. Kendisi ulumu hakliyeye de 
vakıfdır, ve ondan zevk duymakdadır. Lakin onun daha ziyade 
merakı akli ilimlerdir [1]. Tababet ve felsefeye çok merak etmiş

dir. Binaenaleyh kütüphanesinde hb ve hikmete aid bir çok metin
leri okumuşdur. Eğer kendisi .hükümdarlığının vazifelerinden daha . 
çok vakit bulabilseydi belki bazı risaleler yazınağı da istiyebilirdi. 
Fakat bun:u yanında bulunan alipılere tahmil etmiş ve onlardan 
ders kitapları ve-meşhur oldukları ilimiere aid metinler ve şerhler 
istemişdi. Biz bu- bahsi ilimler tarihi mÜtehassıslarına bırakaiım: Bu, 

[1} -A. Adnan La Scienc~ chez !es turcs ottorrt~ns. Paris l959 
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şimdilik kısa tetkikimizde husus! kütüphanesindeki tıb ve hikmet , 
kısmına dair elimize geçen ve tarafımızdan tetkik eclil_en şu mü
him eserleri sıralıyalım : 

ı..~J J..:U.ll L:}IJ 4.!l..; (Mes'ud bin Hakimüddin (tabibül'hüs
.: ni) Farsca. Ahmed III. kütübhanesi 

N. 2005 

. '· 

~ l..i.:.II':'\:S 

ı.r~ JWI'-:'8-
~ J"l- ':'l:..) 

~b)ll.;._,~.) . ·..ıL.; 

. . 
(Şeyh Hamdullah hattile, Arabca) Ahmed 
III. k. N. 1996 
(İbni Sina) Nuruosmaniy~ k . . N. 3571 
Ar ab ca 
(Ebu lbrahi~ İsmaiİ Cürcani) Ayasofya 
k. N~ 3620 Arabca 
(İbni Sina) K~prülü k. N. 894 Arabca 
Alimed III. k. N. 2082. · Ar;ıbca (Şekil: 1) 

. . 
Ahmed III. k. N. 2131 Arabca 
(Ebülhasan .. 0~~0:.1) Ayasofya k. N· 3626 
Arnb~ · 

-
~IJ ..:ı_,;ı.; Yenicami\ Turhan valde k. N. 265 Arabca 

~~~ ':/1 {_.,;.· ·':'l:..) Ayasofya k. N .. 3587 A~abca (Şeki~ ; 2) 

.:ıl~ ':/1 t~ (~I ~.J: .f.l) Ayasofy_a ~~ N .. 374~ .. Ar.~~c~ 
.:ıLı.. )l l r.ıi Ahmed III .. k. N . . '20~7: Aı:~bca, ~ -.···::_·: ~~ -:: 

. _>uı':'~ _ <~~:~. '). AY~S9rY~·. k~· ~--t::~14~: A~~~s~ --: _ 
~ V e saire . · ' · · · · · · . ' · · • : ;. 
Bunlar Şark pa' o·. ~sırda ve ~üteakib · as.ırla~da klasik . mahiyeti· 

:ni muhaf!iza· ·etmiş niühim· ~·serierdir. Fatih burila~dan birer · nüsha· 
haricc,l~n tedarik · edepilirdi. ·Belki husus! küÜiphanesinden ·bu · kabil 
· eseriere tesadÜf edeceğiz. Nitekim Şehzadeliğ( zamanından ·beri 
:tedarik · e~ ği eserlerde Fatih'in çeşitli mühürlerile mühürlenmişlerini 
'b"\.İ "giin ·Fatih kütüphanesinde buluyoruz. Demek kütüphanesi sırf 
·şah:sı iÇin isti.nsah eclil~iş eserlerden ibaret değildir. Fakat burada 
·saydığı miz eserler sureti : mah·~usada hatta tl ara · .yazdırılmış ve 
bilhassa yine sureti ·mahsusada XV inci asırda Anadoluda sanat
karlarımızın Selçuk tarzından ilham alarak yaptıkları tezyinat usu
lünde tezhip eclilmişclir. Bunlar XV inci asır türk sanatının . şahe
-serleridir [1]. Bunlarda biz Fatih'in türk tezyinatına ve tezhibine 

[li Dr. A. SÜheyl Ün ver. XV inci asırda türklerde tezhib usullerine ve 
nümunelerine dair.· Henüz basılmadı. . . - . . 
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merakını ve bu örnekterin tenevvüründen ve vücude getirilen nü
münelerin inceliğinden bu saQatdan zevk aldığını ve tenevvüe de 
meraklı olduğunu anlıyoruz. Zira kenqi kütüph~esi veya mütaleası· 
için yazılmış olan ve eserin muellifini bildiren - sabriarın etrafın· 

daki nakışları nakkaş başka bir kitabede tekrar etmemişdir. Mu· 
ayyen ve mahdud tezyinat malzemesile çoğaltılan ve mütenevvi' 
çizilen bu kitabelerin birbirine benzernemesi hususundaki . dikkat 
çok mühimdir (şekil 1,2). 

Şekil - 1 Şekil - 2 

Fatih'in ulumu akliy~ye ulumu nakliyeden fazla ehemmiyet v~r
cliğine bu· eserlerin istinsahı ile hl.!susi kütüphanesine konması kati 
bir burhandır sanırız. Şakayıkta· ilimlerle mübahaselerini ve bunla
rın veehelerini biliyoruz. Babl itikadlara kıymet vermediğini anlıyo
ruz. Fatih Padişah olmasaydı belki devrin velud bir alim ve tabibi 
olurdu. Tıbba İnerakı hususunda külliyesinin karaden_iz taranndaki 
medreselerinin önünde bilhassa baştaki ve arada derslerine Mah
mud paşa ile devam ettiği Ali Tusi ~edresesi- [1] bizasında büyük 
bir darüşşifa inşası bir misal olabilir. Devrin en meşhur hekimlerin
den Altuncuzade, He.kim Şirvani, ·Hekim Yakub, Hekim Lari, Hekim 
Arab'ı yanınd~ bulundtıı;"muş ve Tebrizden 2000 akça aylıkla getirilen, 

(1] Fatih kütüphanesinde bir eserin başındaki kayıt. Bu sakayikte de viır. 



devrinde Ç.Ok methedilen ve Fatih'in bilhassa takdirine · mazhar 
olan tabib Küdbüddin'i heyeti etibbanın başınt! geçirmişdir.: Aka
demik mahiyetde Sarayda veya Fatih darüŞşifasında arada içtima
lar yapan bu hekimlerin toplantılarından çoğuna Fatih'de . iştirak 
etmişdir. · · 

Fatih külliyesine mülhak olan bu darüşşifanın çok zengin vak
fiyesi vardır (1] . 

Fatih'in İlekimlerle olan bu toptantilarına · dair 
konuşulan mev~uları aydınla~ır henüz vesikala.r 
Fakat bu keyfiyet malıimdur. 

rivayetler ve 
geçmemişdjr . 

Nihayet mükemmel bir surette hazırlanan bu tıqbi' eseriere 
Fatihin tıbba hususi bir ehemmiyet verdi~ini gösterme~tedir. Fakat 
tıbbi -kitaplar bu kadar ·değildir.· Bunların başında .F.atih'in mütale
ası için hazırlanmış oldugu mükemmel birer kitabe ile tas-rih 
olunduğu halde vaktile kütüphanelerimizin fihristierini tanzim eden 
ve yaşadıkları devirlerde maalesef bu işi buşardıklarına zahib olan 
zevatın bastırdıldarı ve ·elyevm ellerimizde dolaşan fih~istlerde 

kat'iyen bu şekilde işaret olunmamışdır. Serlevha ve cedvel mü
zehhebdir der ve geÇerler. Bu cihetle Fatih'in hususi kütüphanesi
ne aid eserlerin kaç tane ·otduğunu bilemiyoruz. Bu ancak ·ıoo,obo 
kadar tahmin ettiğim ·istanbul kütüphaneleri yazmaları teker teker 
elden geçmekle bulunabilecekdir. Bu da . bittabi' çok zaman alacak
dır. Eğer .kütüphanelerin mesui memurları sırf bu noktadan bir hı
harride bunacak olurlarsa bu-daha kolaylaşır; Yoksa şimdi bizim 
yapdığımız gibi bunun temini bir öinre bedel olur. · 

Hususi kütüphanesinde. bu cihetle tıbba ' ai d ne kadar eser var
dır? Bunu tahmin kabil .olmıyacakdır. Lakin her kütiiphane.de en 

·aşagı · 3, en fazla 10 kadar bulunduğuna göre şimdiden umumi ha
hisler yekıinunu 200 kadar tahmin edebilmemiz imkanını -varid görü
yoruz. Sair parçalar da buna .ilave olunursa İstanbulun fethinden 
sonra Türklerde lstanbulun ilk. kütüphanesi Fatih tarafından kurul
muşdur diyebiliriz. Bundan başka Fatih. camiinin' dolaplarında ve 
sonra Sahnısemanda tesis edilen iki kütüphane gelir. · 

Fatih camii dolablarındaki kitablar halen Fatih kütüphanesinde
dir. Bunların çoğu Fatih'in muhtelif · mühürleriyle mühürlendiğine 
göre kendi hazinesinden Cami' içindeki kütüphaneye naklolun
muşlardır. 

[1) Dr. A. S. Ün ver. Fatih külliyesine ait diğer mü him bir vakfiye. V ak if
lar dergisi No. I. 1938 



-7-. 

Sahnıseman kütüphanesi fihristi bu günkü Fatih kütüphanesi ki
tablarile karşıl~ştırılmalıdı r. Bu ki tabların fihristi meşhur ve Fatih devri · 
ulemasından Aliyyül Fenari oğlu Meh'med tarahndan hazırlanmışdır. ·· 
.Mehmed bin Aliyyülfenari imzasını havi ve tarafıından tetkik edil· 
riıiş olan eserlerde halen Fatih kütüphanesinde buhinduğun·a göre 
Sahnıseman kütüphanesi de buradadır, [1] zannındayız . . 

Gelelim şimdi tıb kitaplarile de zengin olan Fatih'in hususi 
.kütüphanesi nerede? . 

Muhakkaki bunları.n çoğu evvel~ Bayezidde Fetih'in es~i saray· 
daki kütüphanesinde [2] sonra yeni saraydaki kütüpheneside buluyo
.ruz. z;ira mühim ·bir ·kısmında oğlu Bayezid II' in mührünü buluyo
·ruz. Btı.nlar Sarayda mahfuz iken sonra sarayın muhtelif odala
:rındaki; kütüphanelere} dağılmışdır. Maale~ef Fatih'in. kurduğu b~ 
müessese yine saray içinde · dağıtıyor. 

VIII inci asır başında şehirde kurulan Ayasofya, Yeni cami', 
Noruosmaniye; Hamid evvel kütüphanelerini tesis eden padişahla-r 
saraydaki kütüphanelerden bir çok ~serleri de naklediyorlar. Bu 
m eyanda Fatih'in hususi . kütüphanesi de harice dağılıyor. Yine bir 
kısmı Ahmed Salis'in Enderun kütüphanesinde ve bazıları da Revan 
.odası gibi sarayın hususi kütüphanelerinde kalıyor. 

Lakin Köprülü ve Şehit Ali paşa ve Feyzul!ah · efendinin tesis 
ettikleri kütüphane!ere Fatih'in hususi kütüphanesine aid · eserler de 
.geçiyor. Bu nasıl oluyor? Bu halen bir muammadır. Zira bunlar sa
·raylardan çalınamaz. O halde ariyet alınmış, şehr~ çıkınca iade 
.olunmamış ve elden ele dolaşarak satılmış ve saydığımız bu kü
tüphanelere dağılmış. Avrupa müze ve kütüphanelerine intikal 
edenler varını? Kataloğlarında ve neşriyatda gördüğümü hatırla· 
mıyorum. Maamafih nazarı dikkatlerini celbetmemesi hasebile 
.neşretmemelerini mümkün görüyorum. 

Bir kısım kitapları mütalea' etsinler diye bizzat Fatih tanıdığı 
:alimlere ve ilim müştaklarına belki vermişdir ve yahud· kütüphane
sinin hafızı kütübü delaletile de almış olabilirler. Bunlar yerine ek
seriya mutad olduğu cihetle ve geri istenmediği-cihetle verilmemiş, 

alanlar da belki vermemiş ve evlad ve .ahfada kalmış farz edilebi~ 
lir. Nitekim Fatih'in hususi kütüphanesinden belki bu suretle çı
).cıp asla .umumi bir kütükhaneye girmeyüp 500 sene elden ele. .do-

[t} Or. A. Süheyl Ünver. Fatih'in hususi kütüphanesi. Tab olurimadı. 
(2] Dr. A. Süheyl Ünver Fatih'in istanbulda ilk sarayı: Bayazidde ıeski' 

sarai. Tab olunmadı. · 
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laşan ve ayatı kur'aniyeden bahis eser halen Fatih kütüphanesinde 
fahri olarak çalışan Bay Mustala tarafından Edirne kapıda bir ·aile 
nezdinde bulunarak Fatih kütüphanesine maledilmişdir: Demek Fa· 
tihin bu kütüphanesi dağılm~ştır. Şimdi bunlar bir yere ,toplanamaz-
sa bile bu kitapların fihristi yapılmalıdır.Eğer sarayda bu kütüp.

. hane. ta bi dayeti tesisinden beri muhafaza edilmiş olsaydı çok 
mühim bir kütüphanemiz daha olurdu. · 

Gerek bu kütüphane ve gerek ihtiva ettiği tıbbi eserleri türk• 
lerin ilimler ve tıb tarihleri noktasından pek kıymetlidir. Fatih tıbba
da merak etmişdir. Her çeşid kitabı . istinsah ettirmiş ve kütübha .. 
nesine koydurmuşdur. Bunların eskiden yazılıp ele geçmiş eski 
nüshaları ile · tarafından .hattatlara intinsah ettirilmiş ve müzehhip..-· 
lere tezhip etiiriimiş rriüteaddid nushaları da vardı~. . 

İstanbulun fethinden sonra Fatih'in kurduğu külliye (üniversite) 
bizde ' yalnız fakih yetiştirmerniş, hekime kadar bütün fen adamla
rını sinesinde barındırmış ve yenilerini yetişdirmişdir. Bu külliyede 
vazife ahin hekimler çokdur. Fatih bu zevata kıyınet vermişdir. 
Belki hUSl!:Si kütübhanesinde buraya bir kaçını koyduğumuz tıb 
kitabiarını onların tavsiyelerile ve belkide onlar da istifade etsin 
diye istinsah ettirmişdir. 

Fatih'in bıi eserleri ve hareketleri onun da şark alimleri arasında 
yer alması · ıüzumunu göstermekdedir. 

lstanbulun fethinden sonra hastanesi ve hekimlerile esaslı" bir 
hamle atan Tiirk tababeti tarihinde Fatih'in bu hizmetleri 'yai:lo
lunma~a layikdır. Fatih külliyesi İstanbulda tıb tahsilinin beşyüz 
s'enedir devamının başlanğıcı sayılmalıdır. 

' . 

İBNİ SİNANIN TÜRKLÜGÜ HAKKINDA 

Dr. M. Şakir İbrahim (Miftahül'emraz) 
eseri mukaddimesine göre · 

Dr. A. SÜHEYL ÜNVER 

Haydarpaşa hastanesi tarihçesi ve 1310 (1894) senesi İstatistiğl 
ve daha bir çok makaleleri hariç, risale halinde basılmamış 

notlatı~ıı tetkike fırsat bulduğumuz haydarpaşa hastanesi serta· 
bib vekili doktor Miralay Elhaç Mehmed Şakir İbrahim beyin. müs
vedde halinde ve halen Bayezidde Şehir ve inkilab eserleri müzesi 
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