
HACI MOSA CAMii 

rumllerden meydana gelen oyma süsle
me görülür. 

Caminin mihrabı alçı bezemelerle zen
ginleştirilmişti r. Mukarnaslı nişin içinde
ki panolar ve kavsaranın üstündeki yüzey 
klasik üslUpta kabartmatarla doldurul

muştur. Üç şeritle çerçevetenmiş mihra
bın etrafında güzel bir hatta yazılmış keli
me-i tevhidden başka birçok alçı kabart
ma motif görülür. 

Hacı Musa Camii'nin ahşap ve alçıdan 
yapılmış süslemelerinden başka son de
rece değerli yine ahşaptan bir de minberi 
vardır. Bazı parçaları. bu arada külah kıs
mı yenilenmiş olmakla beraber yan ka-

.. natları ahşap geçmeli olarak yapılmış. 
merdiven korkulukları da oymatarla süs
lenmiştir. Bütün bu süslemeleri XVII-XVIII. 
yüzyıllara bağlamak isteyenlerin görüşle
rine katılmak mümkün değildir. 

Caminin, son cemaat yerinin yan duva
rına bitişik olan minaresinin kürsü ile pa
buç kısımları kesme taştan. gövdesi tuğla
dan yapılmıştır. Bunun da geç dönemler
de yenilendiği anlaşılmaktadır. 
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Mübarek Galib, A nkara Mescidleri ve Cami
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~ SEMAVİ EYiCE 

HACI ÖZBEK CAMii 

İznik'te 

L 
XVI. yüzyılda yapılmış cami. 

_j 

Şehrin Lefkekapısı'na giden ana cad
denin kenarında. Eşrefoğlu Rumi Külli
yesi'nin hizasındadır. üç satırlık kıtabesi
ne göre Hacı Özbek b. Mehmed tarafın
dan 734 (1333-34) yılında inşa ettirilen 
yapı. kitabesi mevcut en eski Osmanlı 
eseri olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıca 
bütün mimari özellikleriyle Türk yapısı ol

duğunu açıkça belli eden Hacı Özbek Ca
mii'nin aslında bir Bizans kilisesi olduğu 
yolundaki iddia vaktiyle İznik Rumları ta
rafından uydurulmuş bir söylentiden iba
rettir. Fetihten iki üç yıl sonra yapılarak 
İznik' e müslüman Türklüğün ilk damga
sını vuran bu küçük eser, Kurtuluş Savaşı 
günlerinde Rumlar'ın Türk eserlerine kar
şı gösterdikleri inanılmaz tahrip hıncını at
latmıştı. Fakat 19SO'Ii yıllara gelinceye ka
dar her tarafı boş arazi olan İznik'te de-
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ğer bilmez idarecilerin kurbanı olarak cad
de genişletilmesi gerekçesiyle bazı kısım
larını kaybetmiştir. 

Hacı Özbek Camii, aralarında tuğla ha
tıllar olmak üzere taştan karma malze
me ile inşa edilmiştir. Caminin yapımın
da erken Osmanlı Türk yapı sanatında 
çok kullanılan, taşların aralarına dikine 
tuğla konulması tekniği uygulanmış, ke
merlerde son dönem Bizans yapı sanatın
da yaygın olan bir küfeki taşı arasına üç 
tuğla konulması suretiyle meydana geti
rilen örgü kullanılmıştır. Bu da bu İslam 
yapılarında yerli Bizanslı duvarcı ustala
rının çalıştığını gösterir. 

Cami kare planlı, içten ölçüleri yaklaşık 
7,50 m. kadar olan bir ibadethanedir. İlk 
yapıldığında yanları duvartarla kapatılmış. 
iki mermer sütuna dayanan ve üç kemer
le dışarıya açılan bir son cemaat yerine 
sahipti. Fakat sokak genişletme gerekçe
siyle bu orüinal son cemaatyeri şuursuz
ca ortadan kaldırılmıştır. 193S'Ii yıllarda 
henüz duran bu iki sütunlu son cemaat 
yeri ve üstü kısmen aynalı, kısmen beşik 
tonoz örtülü kagir son cemaat yeri yıktı
rıldıktan sonra caminin başka bir cephe
sine uydurma bir son cemaat yeri inşa 
edilmiştir. 

Hacı Özbek Camii'nin son cemaat yeri
ne açılan ve yanda olan bir kapısı ile diğer 
iki cephesinde çifte penceresi vardır. Ka
pıya göre ana eksen üzerinde değil yan 
duvarda olan mihrap esas biçimini kay
betmiştir. Üstü kiremit örtülü olan kub
be, eski bir fotoğraftan dört penceresi 
olduğu anlaşılan yüksekçe bir kasnağa 
oturur. Yakın tarihlerdeki tamirde biri 
hariç bu pencereler kapatılmış ve izleri de 
yok edilmiştir. On iki köşeli bu kasnağa 
harim mekanının karesinden geçiş "Türk 
baklavaları" denilen mimari unsurtarla 
sağlanmıştır. 

Caminin revakl kaldırıldıktan sonra dış 
mimarisi eskisinden çok değişik bir gö-
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Hacı Özbek 
Camii'nin 

planı 

rünüm almıştır. Girişin yeri değiştiritmiş 
ve orüinal giriş pencere haline dönüştü
rülmüştür. Kitabesi de bu esas yerinden 
sökülerek mihrabın sağındaki pencere i
çine konulmuştur. A. Saim Ülgen'in ma
kalesinde adı geçen ve burada yayımla
nan bir desenden, ayna taşının bir Bizans 
korkuluk levhası olduğu görülen camiye 
bitişik çeşmeden de ortada bir şey kal
mamıştır. 

Türk sanat tarihi bakımından öncü du
rumundaki bu mimari eserin, esas biçi
mine ve duvar tekniğine uygun şekilde 
restore edilmeyişi yanında İznik kasabası 
içinde yapıya tarihi önemine uygun bir yer 
verilmeyişi de büyük bir kayıptır. 
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IMI SEMAVi EYicE 

HACI PAŞA 
(ö. 827/1424 [?]) 

Anadolu'nun İbn Sina'sı diye anılan 
L hekim, kelam alimi ve müfessir. _j 

Esas adı Celaleddin Hızır olup 740'tan 
(1339) sonra doğduğu tahmin edilmek
tedir. Aslen Konyalı olan Celaleddin Hızır, 

tahsil için Mısır'a giderek Kahire'deki Şey
huniyye Medresesi'nde ünlü Hanefi faki
hi Ekmeleddin ei-Babertl'den dini ve akli 

ilimleri okumuş, keskin zekası ve çalış

kanlığı ile hocasının takdirini kazanmış-



tır (Taşköprizade, eş-Şei!:a'ii!:, s. 52). Bura
daki başarılarıyla Anadolu'da da ismini du
yurmuş, Anadolu'dan okumak için Mı
sır'a gelen Molla Fenarl. şair Ahmedi, Bed
reddin Simavi ve Müeyyed b. Abdülmü'
min gibi kişiler ondan yakınlık görmüşler
dir. Hacı Paşa'nın ders arkadaşlarından bi
ri de Seyyid Şerif ei-Cürcanldir (Halil b. is
mail, S. 20-23; Thşköprizade, eş-Şe-1!:-a'ii!:-, S. 

48, 50) . 

Hacı Paşa ve arkadaşlarının akli ilim
lerde hocaları olarak gösterilen mantıkçı 
Mübarek Şah (Taşköprizade, eş-Şei!:a'ii!:, 

s. 52; a.mlf., Mi{taf:ıu's-sa'ade, ll, 288; Ka
tib Çelebi, Süllemü 'L-vuşül, vr. 90a). 768'
den (1367) sonra Memlükler'in tabihane 
nazırlığını yapan ve 778'de (1377) el-Meli
kü'I-Eşrefin hac kafilesinde bulunan Emir 
Seyfeddin Mübarek Şah et-TM (ö. 780/ 
1378) olmalıdır (ibn Kadi Şühbe, lll, 297, 
51 O, 585). Çünkü Hacı Paşa ile arkadaşla
rına Kahire'de yardım eden ve onları be
raberinde hacca götüren kişi ondan baş
kası değildir (Halil b. ismail , s. 24-25; Thş
köprizade, eş-Şei!:a'ii!:, s. 50; a.mlf., Mi{ta
f:ıu 's-sa'ade, ll , 288). Ancak Kahire'de za
man zaman sıkıntıya düştüğü eserlerin
den anlaşılan Hacı Paşa'nın onun adını 
hiç zikretmemesi ve orada yazdığı ilk iki 
kitabını ne ona ne bir başka destekçisine 
ithaf etmemesi dikkat çekicidir. Hacı Pa
şa'nın bir eseriyle aynı adı taşıdığı için yan
lışlıkla onun sanılan ŞerlJ.U Tavali'i'l-en
var adlı kitabın (Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 
628, 629, 631; Süleymaniye Ktp., Şe h id 
Ali Paşa, nr. 1658; bk. ünver, s. 9) dibace
sinde adı geçen vezir Şehabeddin Müba
rek Şah ise başka bir kişidir; çünkü bu ki
tap aslında Şerif Burhaneddin el-İbrlye 
(ö. 743/1343) aittir. Taşköprizade, man
tıkçı Mübarek Şah' ı Kutbüddin et-Tahta
ni'nin (ö. 76611364) öğrencisi ve Kahire'
de müderris olarak tanıtmaktadır (Mi{ta
f:ıu's-sa'ade, 1, 299; ll, 191-192, 288); fa
kat tarihçi İbn Kadi Şühbe, Mübarek Şah 
hakkında bu bilgiyi vermez. 763'te ( 1362) 
Şam'a gidip ömrünün sonuna kadar ora
da ders verdiği bilinen Kutbüddin et-Tah
tani'nin (ibn Kadi Şühbe, lll, 267-268; 
ibn Hacer, IV, 339; ibn Tağr!berd'ı', Xl. 87; 
Taşköprizade, Mi{taf:ıu 's-sa'ade, ı. 298-
299), kendisinden ilim okumak isteyen 
Seyyid Şerif e yaşlandığı gerekçesiyle ders 
veremeyeceğini söyleyip onu Şlraz'dan Mı
sır'daki öğrencisi Mübarek Şah'a gönder
diği yolundaki bilgiyi de doğru kabul et
mek güçtür. Bunlardan anlaşıldığına gö
re Mübarek Şah müderris olmadığı gibi 
onların hacası da değildir. Halbuki Hacı Pa
şa'nın Şerl;.u Levami'i'l-esrar adlı ese-

ri nin önsözünde yer alan, "Bu şerhi, şari
hin kitaba yazdığı nottarla ve ders sıra
sında kendisinden dinlenmiş takrirlerle 
de süsledim" ifadesiQden Kutbüddin et
Tahtanlnin eserini bizzat ondan okudu
ğu anlaşılmaktadır. Buna göre Hacı Pa
şa'nın ve Seyyid Şerif'in, Mısır'a gitme
den önce Şam'daki Zahiriyye Medrese
si'nde Kutbüddin et-Tahtanlden ders oku
muş olmaları daha doğru bir tahmindir. 

Kahire'de öğrenciliği sırasında tutul
duğu ağır bir hastalık Hacı Paşa'yı tıpta 
meşgul olmaya sevketti. Dini ilim tahsili 
yanında tıp kitapları okuyarak ve Cema
leddin İbnü'ş-Şevbeki gibi hekimlerin bil
gi ve tecrübelerinden istifade ederek ken
dini tıp sahasında da yetiştirince, Şita 

'ü'l-es~am adlı eserinin mukaddimesin
de bizzat belirttiği gibi ei-Melikü'I-Mansur 
Kalavun Blmaristanı'nda tabiplik yapma
ya başladı. 

Onun tıp mesleğine yönelmesinde, öğ
renciliği sırasında yardımını gördüğü Ay
dınoğlu lsa Bey'in teşviklerinin de etkili 
olduğu söylenebilir. 1332 yılında Birgi'yi 
ziyaret eden İbn Battuta. Aydınoğlu Meh
med Bey'in bir yahudi tabibine gösterdi
ği büyük itibarın saray erkanıyla müslü
man alimleri rahatsız ettiğini haber ver
diğine göre (Rif:ıle, s. 302), ilmeve özel
likle tıbba büyük önem vermiş bir hane
danın mensubu olarak lsa Bey'in bu teş
viki o günkü şartların da bir gereğiydi. 
Taşköprizade'nin. "Mısır birnaristanı ona 
havale edildi ve Hacı Paşa burayı çok gü
zel idare etti" ifadesinden (eş-Şei!:a'ii!:, s. 
52) onun bu hastahanede başhekimlik 
yaptığı anlaşılıyorsa da başka kaynaklar. 
bu bimaristanın başhekimleri arasında 
Celaleddin Hızır b. Ali adında birinden bah
setmemektedir. Kendisi de bu konuda 
bilgi vermediğine göre Taşköprizade'nin 
bu ifadesi mübalağalı kabul edilmelidir. 
Fakat tıp alanındaki ehliyetini 771 (1370) 
yılında yazdığı iki kitapla ispat ettikten 
sonra adı geçen hastahanede uzunca bir 
müddet hekimlik yaptığı muhakkaktır. 

Hacı Paşa daha sonra Mısır'daki işini 

bırakıp Anadolu'ya gelmiştir. Bu gelişin 
sebebi, Anadolu'daki ilk görev yeri olan 
Ayasuluk'ta (Selçuk) yazdığı ve Aydınoğlu 
lsa Bey'e ithaf ettiği Şerl;.u Tavali'i'l
envar ve Şita'ü'l-es~am adlı kitaplarının 

mukaddi melerinde, "lsa Bey'in büyük hi
maye ve yardımlarıyla ilim tahsil ederek 
neşvünema bulduktan sonra yine onun 
devletinde şeref ve kabule mazhar oldu
ğu" yolundaki ifadelerinden anlaşıldığına 
göre hamisinden aldığı davettir. Bu davet 
üzerine Aydın iline giden Celaleddin Hı-
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zır, Isa Bey tarafından Ayasuluk kadılığına 
tayin edildi. Bundan sonra taşımaya baş
ladığı Hacı Paşa unvanının kendisine Aydı
noğulları'nın bir teveccühü olarak verildiği 
tahmin edilmekte (Ünver, s. 4). onun da 
bu lakabı çok sevdiği isminin yerine dahi 
kullanmasından (Mecma'u'L-envarın mu
kaddimesi, vr. lb; Tuf:ıfetü'L-ebrar'ın ferağ 

kaydı, vr. 324b) anlaşılmaktadır. 

Kadılık görevi yanında Ayasuluk ve Bir
gi medreselerinde hocalık, sarayda he
kimlikyapan Hacı Paşa'nın bir Türk heki
mi olarak hükümdardan ve saray erka
nından çok itibar gördüğü ve halk tara
fından sevildiği muhakkaktır. Onun Ay
dın ilinde t elif ettiği bilinen yedi eserinde 
Aydıni nisbesini kullanmasından dolayı 
Aydırılı olduğu sanıımıştır (bk. Taşköpri
zade, eş-Şei!:a'ii!:, S. 52). 

Kitabü's-Sa'ade ve'l-i~bal adlı eseri
ni yazdığı 800 (1398) yılında Ayasuluk'ta 
görevi başındaydı. Fakat aynı yıl içinde 
istinsah edilmiş bir Şita'ü 'l-es~am nüs
hasında (Konya Müzesi Ktp. , nr. 6358) 
Konevi nisbesiyle anılmasına dayanarak 
Isa Bey'in ölümünden sonra Aydınoğlu 
Beyliği'ndeki siyasi karışıkl ıklar yüzün
den bu yıl sonlarında Konya'ya gittiği söy
lenebilir. Bundan sonraki hayatının uzun
ca bir dönemi hakkında daha az bilgi bu
lunmaktadır. Bu dönem içerisinde Kon
ya'da istinsah etmeye başlayıp 29 Safer 
818'de (10 Mayıs 1415) tamamladığı, ho
cası Ekmeleddin ei-Babertlnin Tul;.fe
tü'l-ebrar ti şerl;.i Meşar~i'l-envar adlı 
eserinin (Beyazıt Devlet Ktp ., nr. 1132) 
ferağ kaydında ve son kitabı olan Mec
ma'u'l-envar li cemi'i'l-esrar adlı Kur' 
an tefsirinin mukaddimesinde kendisini 
Hacı Paşa b. Hoca Ali b . Murad b. Hoca 
Ali b. Hüsameddin ei-Konevl diye tanıt
ması onun aslen Konyalı olduğunun ke-

Hacı Paşa ' nın mezarı - Birgi 1 lzmir 
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sin bir delilidir (Hediyyetü'l-'arifin, 1, 345; 
Ünver, s. 3). En büyükeseri olan tefsirini 
II. Murad'ın tahta çıkışından (824/1421) 
sonra yazmaya başlayıp ona ithaf ettik
ten sonra çok sevdiği ilim beldesi Birgi'
ye geri döndüğü anlaşılan Hacı Paşa kısa 
bir müddet sonra burada vefat etmiştir. 
Ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekte
dir. Süheyl Ünver, ne olduğunu açıklama- · 
dığı son buluşlarına göre onun 827 (1424) 
yılı civarında vefat ettiğine dair kanaatini 
belirtir (Hekim Konyalı Hacı Paşa, s. 31, 
79). Hacı Paşa'nın Birgi'de Hıdırlık mev
kiinde bulunan mezarının üstüne 1935'
te mermerden bir abide yapılmıştır. 

Eserleri. Daha çok tıp sahasındaki eser
leriyle tanınan Hacı Paşa tefsir, kelam ve 
mantık konularında da değerli çalışma
lar yapmış. iki Türkçe tıp kitabı dışında 
kalan eserlerinin tamamını Arapça yaz
mıştır. 1. et-Te'alim ii 'ilmi't-tıb. Kahi
re'de telif ettiği bu ilk çalışmasını 7 Re
ceb 771 (4 Şubat 1370) günü Emir Şeyho 
Medresesi'nde tamamlamıştır. Önsözün
de Hipokrat, Calinus. İbn Sina, Necibüd
din es-Semerkandi ve Alaeddin Ali b. 
Ebü'l-Hazm el-Karşi (ibnü'n-Neffs) gibi 
meşhur hekimlerin eserlerinden derledi
ği bilgilere hocalarının ve kendisinin tec
rübelerini de ilave ederek yazdığım söy
lediği bu kitabı dört bölüm halinde dü
zenlemiştir. Tıbbın esaslarından bahse
den birinci bölümün ilk kısmında nazari, 
ikincisinde uygulamalı tıp bilgileri verilir. 

Hacı Paşa'nın et-Te'alfm f1 'ilmi't·tıb adlı eserinin ilk say

fası (Süleymaniye Ktp., Turhan Valid_e Sultan, nr. 258/1) 
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Hacı Paşa'nın Şiffı'ü'l-esf!:fım ve deva'ü 'l-a lam adlı eserinin müellif hattı nüshasından ilk iki sayfa (TSMK, lll. Ahmed, nr. 

2070) 

İkinci bölümün birinci kısmında yiyecek 
içeceklerden, ikinci kısmında basit ve bir
leşik ilaçlardan, üçüncü bölümde baştan 
ayağa kadar bütün organların hastalıkla-rı 
ile sebep, belirti ve tedavilerinden, dör
düncü bölümde bir organa mahsus ol
mayan genel hastalıklardan bahsedilir. 
Müellif, kitabına "Vasiyyet" başlığını taşı
yan bir sonsöz ekleyerek hekimlere dik
kat etmeleri gereken hususlar ve hekim
lik ahlaki konusunda tavsiyelerde bulun
muştur. Eserin biri Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde (Turhan Valide Sultan, nr. 258/ 
I, müellif hattı), diğeri Topkapı Sarayı 

Müzesi Kütüphanesi'nde (lll. Ahmed, nr. 
1947) muhafaza edilen iki nüshası bulun
maktadır. 2. el-Feride ii ~ikri'l-a(giye
ti'l-müiide. Tıbba dair pratik bilgiler içe
ren bir el kitabı olarak hazırlanan ve 20 
Receb 771'de (17 Şubat 1370) Kahire'de 
Emir Şeyho Hankahı'nda tamamlanan 
eser öncekinin özetidir. üç bölüm halin
de düzenlenmiş olup birinci bölümde tıp 
hakkında genel bilgiler verilir; ikincisinde 
yiyecek içecek ve ilaçların özelliklerinden, 
üçüncüsünde hastalıklarla sebep, belirti 
ve tedavilerinden bahsedilir. Kitabın bili
nen tek nüshası yine müellif hattı olarak 
Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (Turhan 
Valide Sultan, nr. 258/2). 3. Şita'ü'l-es
~am ve deva'ü'l-aldm. Şita-yıljacı Pa
şa ve Kanun-ı ljacı Paşa adlarıyla da ta
nınan kitap. Aydın ilinde yazdığı tıp ko-

nusundaki en önemli eseri olup Anadolu 
Türk hekimleri arasında büyük ün yap
mıştır. Bu konuda öğrencilerinden şair 
ve hekim Sinan Paşa bir methiye yazdığı 
gibi. Nev'izade Yahya Efendi Netaicü'l
tünCın'unda (vr. 47) ve Ayaşii Hekim Şa
ban-ı Şifai Şitaiyye'sinde (vr. 3', ı 5'-b) bu
na şahitliketmektedirler (Ünver. s. 41-42) . 
Hacı Paşa. Kahire'deki çalışmaları sırasın
da tıp literatürünü gözden geçirip özetie
diği bilgilere hocalarının ve kendisinin tec
rübe ve buluşlarını da ilave ederek yazdığı 
bu eseri 782 yılının Ramazan ayı sonunda 
(Aralık 1380) Ayasuluk'ta tamamlamış ve 
Aydınoğlu isa Bey' e ithaf etmiştir. Kendi 
el yazısıyla olan nüsha Topkapı Sarayı Mü
zesi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (lll. 
Ahmed, nr. 2070). Sinan Paşa da yazdığı 
methiyeyi bu nüshaya eklemiştir. Eser 
Calinus ve İbn Sina yöntemiyle telif edile
rek dört makale halinde düzenlenmiştir. 

Birinci makalede nazari ve arneli tıp bil
gileri verilir. Yiyecek içeceklerle basit ve 
birleşik ilaçlara ayrılan ikinci makalenin 
tamamı İbnü'I-Baytar'ın el-Cami' li-müf
redati'I-edviye'sinden alınmış gibidir. 
Üçüncü makalede bütün organiara arız 
olabilen hastalıkların. dördüncü makale
de genel hastalıkların sebep. belirti ve te
davilerinden bahsedilir. Kendi içinde beş 
baba ayrılan dördüncü makalenin birinci 
babında ateşli hastalıklar. ikincisinde ve
rem ve cüzzam, üçüncüsünde kırık, çıkık 



ve burkulmalarla çeşitli sebeplerden olu
şan yaralar ele alınmıştır. Dördüncü bab
da bedenin görünen kısımlarının güzel
liği ve temizliğiyle bunların korunması 
anlatılır. Beşinci babın konusu ise zehir
ler ve panzehirlerdir. Kitap, ölülerin mu
hafazası için bir tür mumyalama usulü 
hakkında açıklamalar ve deontolojik tav
siyelerle sona erer. Şifô. 'ü'l-es]fiim 'ın en 
önemli özelliği, içindeki bilgilerin açık ifa- · 
delerle verilmiŞ ve bU arada gereksiz ay
rıntılardan kaçınılmış olmasıdır (Ünver, s. 
45) . Çok sayıda yazması bulunan eserin 
(Brockelmann , GAL, ll, 302) İstanbul kü
tüphanelerindeki yirmiden fazla nüsha
sından ikisi (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, 
nr. 3667; Ragıb Paşa Ktp. , nr. 956). Hacı 

Paşa'nın öğrencilerinden Yusuf b. Mu
hammed b. Osman tarafından müellif ha
yatta iken istinsah edilmiştir. Bazı nüs
halarda kitabın geniş bir fihristi de bulun
maktadır: bunların en güzeli ve belki de 
en eskisi otuz yedi sayfa olup Ebü'n-Ne
bat lakaplı Mustafa b. Muhammed b. Aya
suluği'tarafından 903'te (1497) istinsah 
edilen nüshanın (iÜ Ktp., AY, nr. 3244) baş 
tarafındadır. Ayrıca Süleymaniye Kütüp
hanesi'ndeki üç nüshanın (Yenicami, nr. 
920, 921; Retsülküttab Mustafa Efendi, 
nr. 731) baş tarafında da ilmi ve t arihi 
değeri olan birer tihrist bulunmaktadır. 
4. el-Uşıl.lü 'HJ.amse. Kaynaklarda adı 

geçmeyen eser Süheyl Ünver tarafından 
ortaya çıkarılmıştır. Sağlığı korumak, mi
zacı düzeltmek ve başlıca hastalıkları ilaç
la tedavi etmek için gerekli bilgileri ve
ren kitap Ayasuluk'ta yazılmıştır. 788'de 
(1386) Süleyman b. Muhammed el-Ko
nevi tarafından istinsah edilen tek nüs
hası Manisa İl Halk Kütüphanesi'ndedir 
(Ünver, s. 57) . 5. Kitô.bü's-sa<ade ve'l
i]fbô.l. Ayasuluk'ta kadı iken 800 (1398) 
yılında Şifô.'ü'l-es]fiim' ı özetleyerek mey
dana getirdiği bu eser el-Kümmiyyü'l
Celdlive Künnaşetü 'I-Celal diye de tanı

nır (Keşfü ';ç-;çunan. ll, 1511; Osmanlı Mü
ellifleri, lll, 213) . Kitabın planı Şifô.'ü'l

es]fiim'ın aynıdır: fakat bilgiler yaklaşık 
üçte bir oranında özetlenmiştir. Manisa 
İl Halk Kütüphanesi'ndeki iki nüshadan 
(nr. 1786, ı 787) birincisi, eserin telif edil
diği yıl Gıyaseddin Muhammed b. Abdüs
samed b. Ali ei-İsfahilni (Ünver, s. 55), 

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde
ki bir nüsha ise (!IL Ahmed, nr. 2050) 3 
Cemaziyelahir 912'de (21 Ekim 1506) 11. 
Bayezid'in mütalaası için Abdullah b. Mu
rad tarafından istinsah edilmiştir. Eserin 
Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde iki ( nr. 
4203; Veliyyüddin Efendi, nr. 2536). Sü-

Hacı Paşa'riın Kitabü's-Sa'ade ue'l·if!:biil ad l ı eserinin ilk 

sayfası (TSMK, llL Ahmed, nr. 2050) 

leymaniye (Liileli, nr. 1648). Nuruosma
niye (nr. 3063) ve Bursa İl Halk (Haraççı 
oğlu , nr. I ı 51) kütüphaneleriyle Manches
ter'de (John Rylands Library, nr. 8 ı 5) bi
rer nüshası daha vardır. Kitabü's-sa<a
de 913'te (1 507) Türkçe'ye çevrilerek ll. 
Bayezid'e sunulmuştur. Tercümenin bili
nen tek nüshası Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde bulunmaktadır (Hamidiye, nr. 
ı O ı ı). 6. Müntehab-ı Şifa . Bazı nüsha
larda Şifa-yı Müntehab diye ad landırıl

dığı görüh;m kitap, müellitin yine Şifa'ü'I
es]fiim'dan aynı planda yaptığı Türkçe 
bir özettir. Anadolu'da yazılmış ilk Türk
çe tıp kitaplarından olan bu çalışma, di
ğer Türkçe kitabı Teshil ile (aş. bk) muh- · 
t eva bakımından benzerlik göst erir: fa
kat ondan daha önemlidir. üç bölümden 
oluşan eserin bir inci bölümünde iki bab 
halinde nazari ve arneli tıp bilgileri veri
lir: ikinci bölümde yiyecek içecek ve ilaç
lar, üçüncü bölümde hastalıklarla sebep
leri, teşhis ve tedavi yolları anlatılır. Bir
çok nüshası bulunan eser. Zafer Önler ta
rafından yapılan bir araştırma ile birlikte 
Latin harfleriyle yayımlanmıştır (Ankara 
ı 990) . 7. Teshil. Müntehab-ı Şifa ile aynı 
tertip üzere yazılmakla birlikte ona göre 
biraz yüzeyseldir ve ayrıca bazı düzen de
ğişiklikleri de gösterir. Süheyl Ünver, Ha
lil Edhem Arda'nın özel koleksiyonunda 
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Celaleddin b. Mahmud ei-Aiai tarafından 
810 yılının Zilhicce (Mayıs 1408) ayı başın
da istinsah edilen bir nüshasını gördüğü
nü haber verir ve eserin aynı yılda telif 
edilmiş olduğuna dair kanaatini belirtir 
(Hekim Konyalı Hacı Paşa, s. 31 ). Ayrıca 
daha birçok yazması bulunan eserin Sü
leymaniye (La leli, nr. 1621 , 1622; Fatih, 
nr. 3543, 3544). Hacı Selim Ağa (Hüdat 
Efendi, nr. 1739) ve Millet (Ali Emlri, Tıp, 
nr. 61) kütüphanelerindeki nüshaları ta
rih bakımından en eskileridir. Eser, ll. 
Bayezid devri tabiplerinden Sabuncuoğ
lu Şerefeddin'in öğrencisi Muhyiddin Me-hi 
tarafından manzum hale getirilmiştir. 

Onun 16 Muharrem 872 ( 17 Ağustos 1467) 
tarihinde tamamlayıp Müfid diye adlan
dırdığı bu çalışma Nazm-ı Teshil adıyla 
da tanınmış olup Sabuncuoğlu'nun istin
sah ettiği sanılan bir nüshası Ankara'da 
Milli Eğitim Bakanlığı Genel Kitaplığı'n

dadır (nr. 60; bk. ünver, s. 34-36). 8. Mec
ma<u 'l-envô.r li cemi<i'l-esrô.r. Kur'an - ı 

· Kerim'in geniş bir tefsiri olup Hacı Paşa'

nın en büyük çalışmasıdır. ll. Murad'a it
haf ettiği (yk. bk.) ve on cildini tamam
ladığı bilinen eser, ilim ve alimierin öne
mine dair ayet ve hadisleri toplayan bir 
dibace ile başlamakta, daha sonra tef
sire geçmektedir. Hacı Paşa hakkında ya
pılan araştırmalarda bu eserin yalnızca 

Hacı Paşa ' nın Mecma'u 'l·enuar fi cem;<i 'l-esraradl ı tefsi· 

ri nin 1. ci ld inin ilk sayfası (Süleymaniye Ktp., Cô.rullah Efen· 
di, nr. 94) 
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birinci ve ikinci c üzierini kapsayan ilk cil
dinin zamanımıza ulaştığı belirtilmiştir 
(Ünver, s. 63-65); KiWb Çelebi de son cil
dini görmediği için eserden "çok ciltli. 
büyük tefsir'' diye bahseder (Keşfü'?-?U
nün, ll, 1598- 1599) . Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde bulunan I. cilt (C3.rullah Efen
di. nr. 94) Kur'an-ı Kerim'in başından Al-i 
iriıran süresinin 91. ayetinin sonuna 
kadarki kısmın, yani yaklaşık ilk dört cü
zün tefsirini, İstanbul Üniversitesi Kütüp
hanesi'nde mevcut X. cilt de (AY, nr. 
ı 794) Se be' süresinin başından Pussılet 
süresinin sonuna kadarki kısmın tefsirini 
ihtiva etmektedir. 9. ŞerlJU Levdmi'i'l
esrdr fi şer}J.i Metdli'i'l-envdr. Siraced
din ei-Urmevl'nin mantık konusundaki 
ünlü eseri Metdli'u'l-envdr'ın Kutbüd
din et-Tahtani tarafından yapılmış şer hi 
olan Levdmi'u'l-esrdr üzerine haşiye ma
hiyetinde bir çalışmadır: Katib Çelebi, 
784'te (1382) yazıldığını bildirir (Keşfü'?
?Unün, ll, 716) . Mukaddimesindeki ifa
desinden eseri, bizzat müellifinden oku
yup aldığı notları kendi şerhine ekleye
rekyazdığı anlaşılan Hacı Paşa bu sebep
le Kutbüddin et-Tahtanl'nin öğrencisi 

olmalıdır. Kitabın İstanbul'da tesbit edi
len dört nüshasından ikisi Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde (Mahmud Paşa, nr. 3 ı 5; 

Erzincan, nr. 86). diğerleri ise Beyazıt 

Devlet ( nr. 3075/2) ve Ragıb Paşa ( nr. 89 ı ı 

kütüphanelerinde bulunmaktadır. 1 o. 

Şer}J.u Tavdli'i'l-envdr fi 'ilmi 'l-keldm. 
Kadi Beyzavl'nin kelam ilmine dair Ta
vdli'u '1-envdr adlı eserinin şerh i olup is
mi yerine son cümlesinde geçen "Mesa
likü'l-kelam fi mesaili'l-kelam" ibaresiyle 
de anılır ( Keşfü '?-?Unün, I I, I I I 6). 781 yı
lı Saferinin (Mayıs 1379) başlarında biti
riimiş ve Aydınoğlu Isa Bey' e ithaf edilmiş
tir. Muhtemelen müelliftarafından yazıl
mış, 25 Zilkade 783 - 30 Reblülahir 784 
(10 Şubat- 13 Temmuz 1382) tarihleri ara
sında huzurunda okunmuş bir nüshası Sü
leymaniye Kütüphanesi'ndedir (Fatih, nr. 
3053) Ayrıca Millet (Ali Emir!, Arapça, nr. 
ı 272). Edirne Selimiye (nr. ı O ı 3) ve Amas
ya Beyazıt (nr. 571/2) kütüphanelerinde 
de birer nüshası bulunmaktadır (yk. bk.) 

Bunlardan başka basur hastalığına dair 
Risdle-i Bevdsir ve insan organlarının 
seğirmelerinden çıkarılan tıbbi manalar
la ilgili İhtildcndme adlı Türkçe iki küçük 
risalenin Hacı Paşa'ya ait olduğu ileri sü
rülmekteyse de (Ünver, s. 37) bunu doğ
rulayacak kesin deliller bulunmamakta
dır. Kitdbü De'bi'ş-şdli]J.in adlı Arapça 
bir eser ise Hacı Paşa'nın şeriat, tarikat, 
hakikat ve marifet makamları hakkında 
söylediği bir sözün izahı olması açısından 
onunla ilgilidir. Öğrencilerinden biri tara
fından bir itiraza cevap niteliğinde hazır
landığı anlaşılan bu eserin nüshası Hacı 
Selim Ağa Kütüphanesi'nde bulunmak
tadır (NurbanG Sultan, nr. 79/2). 

Hacı Paşa'nın Şer(ıu Tavali'i'l-envar fi ' ilmi'l-kelam adlı eserinin ilk ve son sayfaları (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 3053) 
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