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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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TABIB MİRALA Y MEHMET ŞAKİR İBR~HİM 
(1851.;.1897) 

VE 
HAYDARPAŞA HASTANESi TARiHÇESi VE 

DİGER Y AZILARI 

•• •• 1 

Dr. A . . SUHEYL UN VER 

· Çok şayanı dikkat ve olgun bir kafaya malik bulunan Doktor 
Mehmed Şakir İbrahim beyin mazbut bir tercemei halini Osmanlı 
müelliflerinde buluyoruz [1] . Servetitununda da (2] 1311 .(1895) 
senesinde resmi ve tercemei hali intişar etmişdir. Kendi esrlerin· 
de de kendi tercemei halinin canlı kısımları vardır. .· 

Bunlardan öğrendiklerimize göre 1267 {1851) de Kayseride 
doğmuştur. 1277 (1861) de lstanbula gelerek Bayezid rüşdiyesine, 
sonra Hamberehaned~ bulunan mektebi tıbbiyei şahaneye,ğirmiş, 1290 
{1875) de tekrar Galatasarayına dönen tibbiyeden yüzbaşılıka çık
mışdır. Pederi merhum Hacı İbrahim diye maruf olmuşdur. O zaman 
tatbikat ve ameliyat mektebi olan Haydarpaşa hastariesine tabib 
muavini sıfatile bir sene devam etmişdir. Bir çok memuriyetlerle 
dolaşmış ve en son Hindistana gönderilmişdir. Hindistana gönde
ritmesinin sebebi orada zuhur eden kolerayı menbaında ·te tki k· için· 
dir ve Kamaran adasına Komiser tabibi olarak tayin edilmesidir. 

1296 (1880) de Kuleli etibbasındandır. · O zaman · kolağasıd.ır:' 

Vekayii bbbiyede bu tarihde munteşir makaleleri vardır .. ifadesine 
göre 1306 {1890) da lstanbulda Askeri hastanelerinden mevki'ce bi
rincilik şerefini haiz olan Haydarpaşa hastanesinde tedavii emrazı da· 
biliye ve tedrisi ilmü emrazı hariciyeye memur olduğu zamanlarda 

·hacca gitmek için izin istiyor. Hindistana ve hacca gidiyor Kolera· 
nın menşe' ve me~ba'lannı irade ile tesbit ediyor. Hindistan Hacıla

rını getiriyor. Hindililerin Ko leraya ( ~) ~ediklerini bildiriyor . 
Yine ifadesince Hindistana giden ilk Osmanlı hekimidir. Bombaya 

[11 Cild 2·. Etibba Fasıl 
(2] No, S07. S . 32ö. 
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1308 (1892) mayısında varmışdır .. Burada Koleraya dair tetkiklerde 
bulunur,· l~kin bu meselenin henüz halledilmediğini Munih ekabiri 
etibbasından · Doktor Petenkofer'le hemzeban olarak: Kolera · mese
lesi ilmii cebirdeki üç meçhullü bir muadele gibi henüz hal..ve 
izah olunınadı sözünü nakleder. Yazdığı eserinde 6 Kolera bahsini 
seri' ve okunaklı bir yazı ile yazmış, . sonra bazı yerlerin~ kurşun 

· kalemile tashih etmiŞdir. Veba ve Kolera hakkında tetkiklerde 
bulunmak üzere vazifeden Irak'a da gitmiştir. Tisalya Yunan har
binde Dümeke hastanesi Sertababelinde bulunmuşdur. 

1315 (1899) da hastalanarak Çatalcada vefat etmiş ve oraya def
nedilmişdir. Arabca, Farisice ·ve Fransızcaya vukufu vardır. Çok ça· 
lışkandır• Makaleleri hariç risalelerinin hemen hepsi gayrı matbu 

. kalmışdır. Osmanlı müellifl~rine göre .. emrazı ayniyeye dair eser, 
Koleraya dair layıha, Hindistan alıvali tarihiyesi [3] köpeklerin ne
vileri ve ahiakından ve bazı meşhur zavata aid köpeklerden bahis 
(lımül K ila b) eseri ve Y ernende bulunduğu zamanda ~aleme aldığı 
(Hadikatül menhiyat fi envai Kahve ... ); · sefinei dem, sefinei emvat 
nam gayrı matbu risaleleri vardı.r. Cerid.ei bbbiyei askeriye mec
muasında da bir çok fenni makalalerı görülmüşdür: 

Bu listede miftahül emraz eseri yokdur. Bu da M. Cevdet Kü-: 
tüphanesinde yazma eserler kısmında (N. 23 B) dır. Bu eserin umumi 
_bb tarihiı..... Türk tıb tarihini ve htlhassa lbni Sinanın Türklüğünü 
mevzuubahs eden mühim bir mukaddimesi vardır. Bu cihetle ken
disini XIX uncu asır sonunda ilk tıb tarihcilerimizden addedebili
dz. Bilhassa lbni Sinanın Türklüğünden bizde o zamanlarda ilk def'a 
bahs_eden müelliflerimizdendir: Ospıanlı müelliflerinde bahsedilen Ko
leraya dair layılıanın bu eser olması i~timali vardır. Mevcut olan v:e 
tetkik etmeğe fırsat bulduğumuz dört risalesi Miftahül Emraz, Hindis
tan seyahatnamesi, Haydarpaşa hastanesi ve Haydarpaşa hastanesi 
1310 (1894) senesi istatistiği Miralay Şakir Ihrahim beyin ·çok iyi 
çalışdığığı göstermektedir. ·tyi tıb tarihi bildiğini anlıyoruz. Hemen 
her eserinde bu · bilgisini ve bu bilgi neticesi esaslı kanaatlerinin 
zikredildiğini görüyoruz. . Demek bu zat çok okumuş ve mensub 
olduğu tabatet mesleğinin sentezini bikakkın yapmıştır. 

Risalelerinden tetkik ettiklerimiz· bunların ciddi çalışma neticesi 
husule geldiğini göstermektedir. Hepsinden ayrı ayrı misaller ira-

[S] Tuhfei medinetül Üsküdar : Padişaha avdetde Hindistandan getirdiği 
· _bed i yelerin t.arifatıdır ve Hindistan hakkında da mü him malumatı muhtevidir. 

İşte bu .o risale olacakdır. (Dr. A. S. Ü.) ·.. · · .. 



. . 
eşine gayret . ettiğimiz telifatının bb tarihimiz noktasından gös· 
terdiği ehemmiyet hasebile ileride aynen basılınaları ·lazımdır. . 

Haydarpaşa hastanesi hakkındaki tarihçesi orada bir müddet 
çalışması hasebile iyi bir tetkik wahsulüdür. Biz otıtl bu yazıya 
imzasile ilave edeceğiz. Buraya dere·cedilmemiş kısımları q~ asıl 

müsveddesinden okunarak tamamlanmalıdır. Bir cild içinde .bulu~ 
nan müsveddeleri arasında Sarasker Mehmed. Rıza paşaya verdiği" . 
Haydarpaşa hastanesindeki tatbikat mektebi teşkilatı . ve pro· 
ğramı için de bir layılıası vardır. Bu yazılar yazılmış ve yerlerine 
verilmişdir. Bu cild içinde yalnız müsveddeleri vardır. . . 

. Bütün bu okuduklanmız ve yazdıklarımız Şakir . İbrahim beyin 
velüd bir muharrir, çalışkan ve . malumatlı bir hekim olduğunu ve 
ilmi çalışelığını göstermekdedir: 

XIV ÜNCÜ ASIRDA SARUHANLILARlN TURK 

T ABABETİNE HİZMETLERİ 

VE Y AKUB HAN NAMINA . TERCEME EDİ~EN 

B AH NAME 

Dr. A. SÜHEYL ÜNVER 

Saruhanlıların bulundukları · yerlerde dini. binalara ehemmiyet 
y~rdikleri ,halen mevcud yadigarl~rından öğreniyoruz. Sıhhi ve 
lçtimai Muavenet binalarma da ehemmiyet verdiklerini kabul e_t
mek zarureti vardır. Saruhan oğullarından Saruhan ve oğlu İlyas 
bey ile Saruha~ın kardeşi Ali beyin ve bilhas·sa İshak Çelebi ve 
oğlu Hızır Şahın pek çok ilmi ve içtimal müesseselere aid . vakıf
ları olduğunu söylemek lazımdır (1) . . 
. . . XN üncü asır sonlarında memleketine ilmi ve içtimai müesse· 

sele:r yaptıran Saruhan . oğulla!ından · İshak beyin o~lu Hızır Şah 
bey de babası gibi zaviye ve cami, vücude getirmişdir (2). Niha-

(l) :İs.ıİıail Hakkı Uzunçarşılı. Anadolu beylikleri l937 s. 84:, 
(2) Aynı eser S. 88 . 
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