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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) 



. . 
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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yet Manisada Şer'iye sicilieri arasında bir berat buluyoruz ki ls
hak çelebi b.abası İlyas bey nanuna Körhane zaviyesini Manisada 
bina ve vakf~diyor (3). 

1069 (1658) tarihinde bir müderris bu zaviyeye 'müt.evelli tayin 
edilmişdir. Bu suretle bu içtimai Muavenet müessesesi addettiği

miz bu Körhane 12 inci- asra kadar 4 asır faaliyete devam etmiş· 
dir ( 4). Burasının körleri barındırmak için yapıldığına zahib oluyo· 
ruz. Saruhanlıların imaret sistemleri her halde diğer anado.lu bey-
liklerinde gö'rüldüğü kadar kuvvetli olmalıdır. · 

Saruhanlıların bbba hizmetleri yalnız bu gibi içtimal muavenet 
müesseselerine münhasır değildir. Bazı eserleri Türkçeye terceine 
ettirmişlerdiı:. 763 (1361) tarihli Manisa vakfİyesinde İshak Çelebi
nin alim bir zat olduğunu öğreniyoruz. Demircide 810 (1407) de 
beyliği esnasında cami yaptıran Yakub lbni Devlet İb.ni Saruhan 
narnma Salahaddin adında bir zat Balınarneyi türkçeye çevirmiş· _ 
dir. Bu Selahaddin alim bir zatdır. Aslı Nasirüddin Tusinin o.lan 
bu farsca eseri belki ilk def'a türkçeye çevrilmiş bulunmaktadır. 
İsmi (Kita:bı Bahnamei Şahi) dir. Demek Saruhanlılar da Osmanlı
ların birlayeti teessüsünde Aydın oğulları gibi Türkçeye eserlerin 
çevrilmesine bigane kalmamışlardir. Keza müell.ifi meçhul ve üze
rinde (Hızır bin · İshak bin lly~s bin Saruhan) tuğrası olan kitabüş
şatranc ya bu hükümdar narnma telif e-dilmiş veyahud anın kütüp-
hanesi için yazılmışdır. Esad efendi kütüphanesi N: 2866 (2) · 

Sultan Yak u b bin Devlethan narnma türkçeye çevrilen balıname 
eserinin tıb tarihi enstitüsünde bir nüshasi vardır. Gayet açık 
türkçe olarak yazılan bu eser 18 sahifedir. Biz yalnız ilk üç salıi
fesinin .fotoğrafını aldık, (Şekil 1, 2, 3,). ·-18 bab da · münebbih ve 
m-qkavvii balı (Afrodizyak) gıdalar ve ilaçlardan, ve bazı tedbirle~
den vesair sıhhi ve tıbbi hususatdan uzun uzadıya bahsedilir. ; 

Bu. türkçe n:ıukaddiineye göre Ebul'berekat H.oca Nasirüddin 
Tusi bu. eseri Me'mun halife iç~n hazırlar, ve bahnamei padişahi 
diye ad koyar. ~elahaddin de: f~l':"li; C.Ul.. rla.... · J~..rr! J ~1 .. ~,~ 
ö..r,d)l~li ~~J~~ JJfl.ı.c.lj r,IA fWIJ .ı~·.ılr-'1~~"' c_:..IJ ,t..:ll J ~,~~ı;; .J 

.;,llı.l- _.;,llı.l .. ~ .;ıllı.l- u.{ Lll J ~ t...aı ı ~ ~) _r..ll J -ü, ~ jl Jil; J:. .ı-Uı.J 
(. .;ıly~:IJ,) J,) ıj. ":"-'""!. 

(S) Ça~atay Uluçay. Saruhan oğulları ve esı:rlerine dair vesikala~. Manisa 
Halkevi neşriyatından No. 6· 1940 

(4) Dr. A. Süheyl Ün ver. Manisada Saruhanlıların körhane binası hakkın
da. Türk tıb tarihi arkivi koleksiyonu. 1941. 
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narnma ve bu Yakub Çelebiyi büyük bir hükümdar gibimetheden 
satırlarla terceme etmişdir. Bizd.eki' nüsha bilahare istinsah edil
mişdir: İmlaya ve doğru türkçe yazmağa vakıf olmıyan bir hattat 
tarafından yazıldığı cihetle çok hatalıdır. Bazan bÜ imla hataları 
manayı bozacak ve aslını buldurmıyacak kadar ağırdır. 

'Bu eser hakl<ında fazla malumat vermiyeceğiz. Bu kabil daha 
önce Farisice ve sonra türkçe ve keza diğer şark dillerinde yazıl
mış eserler çokdur. Orta Şark ikliminde yaşayan insanların, te
nasüli zaaflarını giderecek veya iştiyaklarını arttıracak tedbirler 
düşünmelerini yaşadıklan iklim hasebile mazur görmelidir. · 

İşte böyle bir eseri Selçuklardan sonra .Anadoluda istiklallerini 
ilan · ~den ve idare ettikleri vilayetleri genişleten beyler z'amanında 
Saru~anlılar da· böyle bir eseri Türçeye terceme ettirmif. bulun-
maktadırlar. . 

Bu beylikterin bu gibi içtimai ve ilmi faaliyetlerini tam bildire
cek monografilere ihtiyacımız pek fazladır. O zaman bu kısa tet
kikler genişletilebilir. 

SÜLEYMANiYE DARÜŞŞİF ASINDA FENNİ TEŞRİHİ 

TAHSİL .EDEN CERRAHLARDAN BİRİ HAKKINDA 

Dr. A. SÜHEYL ÜNVER 

Bizde eskiden cerrahlşnn tıb mekteblerimizde esaslı bir tahsil 
ile yetişenleri olduğu gibi hususi olarak cerrahiann yanında tec
rübe görerek yetişenler de vardır. Bunlar arasında esaslı bir tah,. 
sil ile yetişenler makbul tutulmuşdur. Nitekim Başvekalet arşi
vinae tıb dosyasında 759 nurnarada kayıtlı bir vesika (Şekil 1.) 
bize bu farkı göstermektedir. 

Vesikanın mütaleasından öğreniyoruz ki hassa cerrahianndan 
· Hacı Ebubekir halife'nin arzuhali mucibince ve ser cerrahini has
sanın liyakatini tasdiki üzerine orduyu Humayun cerrah başılığına 
münasib görülüyor. Fenninde maharet ve hazakati diğer cerrah
larca da kabtil edilmektedir. Bundan maada bilhassa liyakati med
resei tıbbıyei Süleyman hanide ilmi teşrih derslerini. takib etmesi
ne de ehemmiyet verilerek tasdik olunuyor. 

1182 (176Ş) senesi~de Süleymaniye tıbbiyesinde Teşrih derste-
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