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S İNAN P ASANIN ME THETMESi 
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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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MANiSADA · SARUHANLILARl N KÖRHANE 
BİNASI HAKKINDA 

Dr. A. SÜHEYL DNVER 

Manisadaki şer'iye sicillerine göre (1) Manisa mahallelerinden 
birisinjn ismi Körhanedir. Acaba bu ne demekdir?. 1940 senesinde 
Manisayı ziyaretimizde bunu tahkik ettik. Hasıl olan kanaat şudur: 
Körhan-~ye bu adın verilmesine belki: eskiden buralarda körlere ait 
bir müessesenin _mevcudiyeti sebeb olmuŞd;ur. Yeri Yavuzun ha
remi Hafsa Sultanın 946 (1539) tarihinde Manisada yaptırdığı da-
rüşşifa da bu yerin karşısındadır. · · 

Körhanenin bulunduğu mahallenin. şer.'iy:e kayıtlarına göre diğer 
bir adının Devlethan mahallesi olduğu yazılıdır (1). Orada mevcud 
olan Türbeye (Saruhan. bey. türbesi) ·veyahud (Körhane dedesi) 
adı da verilmektedir. Bu tprbenin. içinde v_e dışında Saruhan beyin 
türbesi olduğunu ğöster~cek yazı. v:e başka bir kayıt yoktur. Yal
nız şer'iye sicillerinde··S-aruhan bey türhesinin bu mahallede olduğu 
yazılıdır. Halk da bu türbenin an'ane yardımile Saruhan beye aid 
olduğunu söylemektedir, (Şekil- 1). 

Eskiden Türbenin karşısında körh~ne m escidi varmış . . Yakın 
za.manlarda yıkılmışdır. Yalnız önünde mevcut bulunan asırdicle 
çınar ayakda durmaktadır. Türbenin bir tarafında Saruban be~e 
ait Körhane çeşmesinin olduğunu söyliyenler vardır .. Lakin bu 
çeşme de bu gün mevcut değildir. Şehrin ihtiyarJan çeşmenin mev
cud olduğu zaman da üzerinde. yazı olmadığını söylemek.teqirler. 

Şer'iye sicillerinden birinde Körhane zaviyesi heratından b<!his 
vardır. Bu ' zaviyenin Saruhan bey türbesi karşısında olduğu söy
lenmektedir. Bu yer, bilinmedik bir zamanda yıkılmış ve yeri de 
satılll).ışdır. Beratda böyle yazılıdır. · 

(Manisada vaki' merhum İshak Çelebi'nin validi için bina ve 
vakfedildigi Körhane zaviyesi demekle maruf zaviye hala hariç' el!i 
müderrislerinden · İş bu Refii Tevki' Refi"i Himayun... Mevlana Ni· 

{i) M Çağatay Uluçay • Sar~han oğulları ve ese~lerine dair vesikalar • . Ma·. 
nisa Halkevi . yayınlarınd~n ~p. 6_. 194:0 S . .. 103~ :ı,Oö, .122. 
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yazi Hüseyin... Mezbur Niyazi Hüseyin medrese~i; merkumenin 
vakfına mütevelli olub .... 1069 (1685) . 

Körhane mahallesi mucidi (Fatihi Vilayet, mer.hum Saruhan 
oğlu İlyas beyk) mütevellisi Mustafa Çelebi bin Mehmeddir. Aynı 
zamanda Körhane mahallesi çeşmesinin de mütevellisidir. 1062 
(1651) de Su yolu tamir edilmiştir. 

Saruhan bey (Körhane dedesi) türbesi elyevm Muradiye camii 
garp cihetinde meydanın nihayetinde ve dar bir sokağın başında
dır. Bir metreden fazla kalın duvarları vardır. Gurhane türbesi de 
denir (2). 

Şekil- 1 

Saruhan bey 747 (1346) da ölmüşdür. Bunun oğlu Fahreddin 
İlyas' dır. 766 '(1364) de h yas oğlu Muzafferüddin İshak yerine geç
mişdir. 763 (1361) tarihli Manisa vakfiyesinde İshak beyin alim bir 
zat olduğunu anlıyoruz. Yine bu· asırda Saruhan oğullarından Sa· 
ruhan ve oğlu İlyas bey ile Saruhanın kardeşi ·Ali Beyin ve bil
hassa İshak ve oğlu Hazır Şahın pek çok ilmi ve içtimai müesse
selere aid vakıfları vardır (3). 

9 uncu ve 10 uncu asırlarda Körhane mahallesinde amalar ve 
gÖzsüzler mahallesi adı da verilmektedir. Halk arasında Körhane 
hakkında dolaşan bir ri~ayet daha v~rdır. Bunu zayıf görm~kle 
beraber zikredelim. Fatih'in hocası olan Molla Gürani güya burada 
oturduğundan Gürani'den bozma olarak Gürhane şekline sokulmuş-

(2) Ça~atay Uluçay ve Ihrahim Gökçen. Manisa tarihi. Halkevi' neşriyatın
dan Adet ö. 1989 S. S9 ve S. 119. 

(S) İsmail Hakkı Uzunçarşılı- Anadolu beylikleri. 1987 S. sı ve B2 
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dur. Halbuki Molla Güraninin Manisada bulunmasından çok eski 
tarihlerde bu mahalleye Körhane denildriği vesikalarla sabitdir (1).· 

Şimdi Manisadaki Körhane hakkında elimize geçebilen vesika
lardan kısaca bahsettik. Bunlara ğöre Manisada Saruhanlılar zama- · 
nında bilhassa körlerin bakılması için bir zaviye tesis edilmişdir 
zannediyoruz. Bunun bu günkü manaca körler için yapılmı.ş ufak 
kıt'ada darülaceze gibi bir yer itibar edebiliriz. Tesis tarihini tam 
bilmiyoruz. Maalesef binası hakkında hiç bir mahlmatımız yokdur. 
Asırlada devam ettiğine göre Saruhanlıların Manisada yaptırdık
ları taşdan binalar tarzında yapılması muhtemeldir. Bu körhanenin 
bulunduğu mahalleye Devlethan:ismi verilmişdir. Bu zat da Saruhan 
ailesin,dendir. Körhane müessesisi asıl Saruhan Gazi oğlu İlyas 
bey iı~niındadır. Müessis Körhane dedesi diye halk arasında tevkir 
olunmtiştur. Anadoluda eski hükümdarlar ve beyler asırlar geçdikce 
.halk na.zarında aziz mevkiine çıkarılmışlardır. Eskiden Saruhan tür
besi, mescidi, Körhane ve çeşme bir kül halinde imiş. Belki bu vakfın 
müessisi Saruhan , Gazi zade kendisinin buraya defnini istemiştir. 

Bir beratda İshak Çelebinin bu Körhaneyi babası İlyas bey na
mına bina ve vakfettiğini öğreniyoruz. Ismi de sarih olarak Körhane
dir. Binaenaleyh körlere mahsus bir müessese, bir yurddur. 1069 
(1658) da bu zaviyeye bir müderris mütevelli tayin edilmiŞdir. 
Binaenaleyh bu müessese bu vesika ile 8 inci asırdan ll inci hic
ri asır sonlarına kadar açıkdır. 

Anadolu beylikieri zamanına ait Sıhhat ve lçtimai Muavenet 
müesseseleri daha pek çok olmalıdır. Tarihin bu gibi medeni bi
nalar hakkında pe~ az mah1mat vermesi esaslı noktaların tenvirini 
kolaylaştırmıyor. İşte bu müessese hakkında da bir şer'iye sici
linde mev<;ut berat ve bir de tarih rivayetlerinden başka malômat 
yokdur. Burası hakikaten kimsesiz körlerin muhafaza ve barındı
rıldığı bir yer ise dünya sıhhi müesseseler tarihinde emsali nadir 
görülecek bir esere sahib olmuş bulunacağız demekdir. Körhane 
eğer başka bir yer lllanası ifade eden bir ıstılahdan bozularak bu 
şekle dökülmemiş ise körlere malısus çok şayanı dikkat bir mü
essese ohhalıdır: Bu ciheti tevsik edecek vesikaların daha bulun
masını temenni etme~deyiz. 

(1) Çağatay Uluçayın 50/5/194:1 tarihli mektubundan. 
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