ÖMER PAŞA KÜLLiYESi
hücresinden birinin dershane olarak didaha büyük ve daha yüksek
kubbeli inşası gerekirken bu gerçekleşme
miştir. Ayrıca caminin önünde yer alması
bakımından Mimar Sinan yapısı bazı külliyelerde uygulandığı gibi cami avlusunun
bir tarafını sınırlayan bir yapı geleneğinin
temsilcisidir. Yapı bugün kütüphane olarak kullanılmaktadır.
ğerlerinden

Hamam. Ketencizade Ömer Paşa Külliyesi'nin bir hamarnı olduğuna dair kesin
bir bilgi yoktur. Evliya Çelebi Elmalı kasabasında beş hamamdan bahsetmektedir.
Bunlardan Bey Hamarnı'nın bu külliyenin
bir parçası olması muhtemeldir. Ancakyayımianmış olan plan bilinen Osmanlı hamamları tipolojisine tam uymamaktadır.
Sadece sıcaklık kısmı, köşelerinde halvet
hücreleri olan dört eyvanlı tiptedir.
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ÖMER SEYFEDDiN
(1884- ı 920)
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Türk hikayecisi,
dilci ve fikir adamı.

_j

Babasının görev dolayısıyla bulunduğu
Gönen'de doğdu. Dağıstan göçmeni bir
aileden gelen babası Ömer Şevki Bey binbaşılığa kadar yükselen alaylı bir subaydı.
Annesi Fatma Hanım, İsfendiyaroğulları'n
dan Ankaralı topçu kaymakamı Mehmed
Bey'in kızıdır. Öğrenimine Gönen'deki mahalle mektebinde başlayan Ömer Seyfeddin, babasının bulunduğu Ayancık'tan an-
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nesiyle beraber İstanbul'a gelerek dedesinin Kocamustafapaşa'daki konağına yerleşti. Tahsiline Eyüp Askeri Baytar Hüşdi
yesi'nde ( 1893-1896) ve Edirne Askeri İda
dlsi'nde ( 1896-1900) devam etti. Mekteb-i
Harbiyye'de iken 2 Ağustos 1903'te Makedonya'da baş gösteren isyan hareketlerinden dolayı onun bulunduğu son sınıf o bölgede görevlendirilmek üzere erken mezun
edildi. Meslek hayatına Kuşadası Piyade
Taburu'nda mülazım-ı sani olarak başladı.
Ancak İzmir' e varmadan taburunun gönderildiği Selanik'te ve Manastır'a bağlı Pirlepe'de görev yaptı. Buradaki başarılar
dan dolayı iki liyakat madalyasıyla ödüllendirildi. İsyanın bastırılmasının ardından
bağlı bulunduğu tabur 6 Eylül 1904'te Kuşadası'na döndü. 1907 Temmuzu başların
da, İzmir'deki Aydın Vilayeti Jandarma Alay
Mektebi'nin kuruluşunda İtalyan subayı
Miralay Tomas'a yardım etmek üzere bu
okulun kavaid-i dlniyye hocalığına tayin
edildi. Bir ara Köprülü'de Askeri Hüşdiye
Mektebi beden eğitimi öğretmenliği görevinde bulunduysa da (ı 909) iki yıl süreyle Balkanlar'daki Velmefçe, Pirlepe, Osenova, Pirbeliçe, Serez, iştip, Babina, Demirhisar, Cum'a-i Bala, Hazlık gibi sınır
yerleşim yerlerinde çete takibiyle uğraştı.
Serez mutasarrıflığı Menlik kazası Hazlık
kasabası yakınlarında bulunan Yakorit köyünde bölük kumandanlığı yaptı.

üzerine yeniden askere çağrıldı ve üsteğ
men rütbesiyle Garp Ordusu'nda 39. Alay'ın
3. Tabur'una katıldı (14 Eylül 1912) Komanova'da Sırplar'a, Yanya'da Yunanlılar'a
karşı savaştı. 20 Ocak 1913'te Kanlıtepe'
de Yunanlılar'a esir düştü. Atina yakınla
rındaki Nafliyon kasabasında on ay kadar
süren esirlik hayatının ardından istanbul'a
döndü (ı 7 Aralık ı 913) . Bu sıralarda annesi ölmüş, babası tekrar evlenerek istanbul'dan ayrılmıştı. Kendisini çokyalnız hisseden Ömer Seyfeddin 23 Şubat 1914'te
askerlikten ikinci defa istifa etti. Darülmuallimln'de kıraat, Kabataş Sultanisi'nde
edebiyat öğretmenliği görevlerini üstlendi. Aynı yıl istanbul Darülfünunu'nda kurulan Tedkikat-ı Lisaniyye Encümeni üyeliğine seçildi. 191S'te Harbiye Nezareti'nin
kültür ve sanat adam ları için Çanakkale
cephesine düzenlediği geziye katıldı. 1915
yılı sonlarında Sesim Edhem Bey'in kızı
Calibe Hanım'la evlendiyse de bu evlilik üç
yıl sürdü. Siyasi ve hususi hayatındaki olumsuzluk, esasen bozulmuş olan sağlığını iyice kötüleştirdi. Manastır yıllarında kumandanı olan Cavid Paşa'nın Kalamış koyundaki yalısını kiraladı. "Münferit Yalı" adını
verdiği bu evde tek başına yaşadı. 23 Şu
bat 1920'de yatağa düştü, 4 Mart 1920'de kaldırıldığı Haydarpaşa Tıp Fakültesi
Hastahanesi'nde 6 Mart 1920 tarihinde öldü. Yapılan otopsi sonucunda hastalığının
şeker olduğu anlaşıldı. Cenazesi Kadıköy
Kuşdili Mahmutbaba Mezarlığı'na defnedildi. Suranın tramvay garajı haline getirilmesinden dolayı kemikleri 23 Ağustos
1939'da Zincirlikuyu Asrl Mezarlığı'na taşındı.
Çeşitli takma isimler ve rumuzlar kullanan (Tan sel, TK, sy. 260 11984], s. 772-

783), birçokyayın organında yazıları çıkan

ömer Seyfeddin hikayeci olarak şöhret kazanmasına rağmen edebiyat alemine şi
irle girmiştir. Tesbit edilebilen ilk şiiri "Lane-i Garam"dır (Pul, sy. 12 11 3 Temmuz
Ömer Seyfeddin'in İttihat ve Terakki ile
1898), s. ı 70) . Edebiyat-ı Cedlde etkisinin
münasebeti Selanik'e tayin edildiği 1909'görüldüğü ll. Meşrutiyet'ten önceki şiirle
dan itibaren başlar. 31 MartVak'ası'nı basri aruzla olup genellikle soneşeklinde ve
tırmak amacıyla istanbul'a gelen Hareket
aşk konusunda yazılmıştır. Aynı dönemOrdusu'nda o da vardı. Ancak İstanbul'un
de şiire girmeye başlayan sosyal konular
siyasi-ideolojik havası ve asker-siyaset iliş
1914'e kadar birkaç şiirinde daha devam
kisi askerlikten sağumasına sebep oldu.
eder. 1911'den sonra kelime kadrosunda
İttihat ve Terakki'nin maddi desteğiyle çı
önemli değişiklikler görülür. Şiirlerindeki
kan Genç Kalemler dergisinde "yeni Jic
asıl değiŞme ise 1914'te başlar. Daha önsan" hareketini başlattı (!VI, ı I Nisan 1911,
ce kısmen kullandığı heceyi benimsemiş.
s. 1-7). 1911'de, bütün zamanını kültür
sonenin yanı sıra koşmaya da yer.vermiş
konularına ayırmak amacıyla Ziya Gökalp'in
tir. 1914 yılına kadar yazdığ~ şiiiler . Tevfik
teşviki ve tazminatının İttihat ve Terakki
Fikret'i hatıriatırken sonrakiler Zi,ya Götarafından ödenmesiyle ordudan ayrıldı. · .kalp 'in yönlendiriciliğini yansıiir. KuruculaFakat Balkan Savaşı'nın patlak vermesi
~indan olduğu Şairler Derneği'nin (Haziran
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ı9ı7) milli edebiyat anlayışıyla hece veznini kullanmak, konuşma diliyle yazmak,
İran ve Yunan mitolojisi yerine Türk destanlarından ilham almak gibi ilkelerinin de
(Ahmet Hidayet [Ree!J, bk. bibl) Ömer
Seyfeddin'e ait olduğu anlaşılmaktadır.

İlk hikayesi 1902'de Sabah gazetesinde çıkan "Tenezzüh"tür. Ma upassant tarzı diye bilinen giriş, gelişme ve sonuç bölümlemeli, vak'ayı ön plana çıkaran, karakter tahlili ve mekan tasvirini geri planda
tutan hikayeyi Türk okuyucusuna ömer
Seyfeddin tanıtmıştır. Bir kısmını fantezi
diye nitelendirdiği tahkiyeli metinlerin ardından şahsi damgasını taşıyan hikayelerini 1911 'deki yeni !isan hareketinden sonra yazmıştır. Hikayelerinde ilham kaynakları çok çeşitlidir. Öncelikle şahsi hayat tecrübelerinin izlerini taşıyan metinler önemli bir yer tutar. Bunlardan bir kısmını kahraman-anlatıcının bakış açısıyla verdiğin

den bunlar kendisiyle ilgili araştırmalarda
belge diye kullanılmıştır. "And", "Falaka",
"İlk Cinayet", "Kaşağı" gibi hikayeleri çocuklukyıllarının; "Bomba", "Hürriyet Bayrakları", "Tuhaf Bir Zulüm", "Beyaz Lale",
"Nakarat" gibi hikayeleri askerlik hayatı
nın yansıması olarak kabul edilmiştir. Hikayelerinin bir kısmı, I. Dünya Savaşı sıra
sında Harbiye Nezareti'nin cephedeki askerin ve halkın moralini yükseltecek edebi metinler yazılması isteğine uygun parçalardır. Tarih ve kahramanlık temalı bu
tür metinler milli bir edebiyat meydana
getirme arzusunun tezahürüdür. Yazarın
"Eski Kahramanlar" üst başlığıyla çıkan hikaye! erinin tamamı bu bağlamda düşü
nülebilecek niteliktedir. Bazı hikayelerini
ise sosyal ve siyasal konulardaki düşünce
lerini ortaya koymak amacıyla yazmıştır.
"Ashab-ı Kehfimiz", "Mehdi" gibi hikayelerinin bazı kısımları gazete yorum-haberlerini andırmaktadır. Hikayelerinin önemli bir kısmında ironi diğer özellikleri ikinci
planda bırakacak kadar belirgindir. "Kurbağa Duası", "Perili Köşk", "Keramet", "Nezle" gibi hikayelerinde toplum hayatının bönlük, cehalet ve taassuptan dolayı gülünçleşen taraflarını ortaya koyar. Toplumda açık
göz, şarlatan kimselerle ilgili "Karmanyolacılar" ile Efruz Bey tipi etrafındaki hikayelerinde de ince alay ve nükte biçiminde
bir mizah anlayışı vardır. "Nadan", "Çakmak", "Bir Hayır" gibi hikayelerinin atasözü, halk hikayesi, destan, masal gibi
edebiyat ürünlerinden ilham alınarak yazıldığı anlaşılmaktadır. Bu hikayeleri Ziya
Gökalp'in düşünceleri doğrultusunda kurulan Halka Doğru Cemiyeti'nin misyonuyla ilgili görmek gerekir. "Nezle" gibi ağız

taklitleri görülen örneklerin dışında süssüz bir üs!Gp hikayelerindeki ortak özelliktir. Il. Meşrutiyet sonrası hikayelerinde
eğitici bir düşünceyle topluma yön verme
gayreti hissedilir. Hikayelerinde mekanın
yurt sathına yayılmış genişliği dikkati çeker. Karakter ve tip yaratmada da başa
rılı olan yazar "Ferman", "Kütük", "Vire",
"Teselli", "Pembe ineili Kaftan", "Başını
Vermeyen Şehid", "Kızılelma Neresi?", "Büyücü", "Teke Tek", "Topuz", "Diyet" gibi hikayelerinde Türk tarihinden aldığı ve ideal insan olarak işlediği kahraman tipini ortaya koyar. "Hürriyete Layık Bir Kahraman",
"Asilzadeler", "Bilgi Bucağında", "Tam Bir
Görüş", "İn at", "Sivrisinek" gibi hikayelerinde ll. Meşrutiyet sonrası fikri ve siyasi yönelişlerdeki olumsuzlukları göstermek üzere Efruz Bey adıyla çizdiği şarlatan tipini;
"Mermer Tezgah", "Tütün", "Dama Taşla
rı", "Makul Bir Dönüş", "Acaba Ne idi?" gibi hikayelerinde ise gündelik hayatın içinde yaşattığı iddiasız, arif, babacan Cabi
Efendi tipini canlandırmıştır. Efruz Bey ve
Cabi Efendi tipleri etrafındaki hikayeleri
romana geçme arzusu olarak yorumlanabil ir. Sağlığında "Ashab-ı Kehfimiz" içtimal roman, "Efruz Bey" fantezi roman tanımlamasıyla yayımlanmıştır. Romana en
yakın eseri ise bitiremediği "Yalnız Efe"dir. Yazarın "tekellümi hikaye" diye nitelediği "Pamuk ipliği" ve sağlığında sahnelendiği bilinen "Mahçupluk İmtihanı" adlı
mizahi bir kalem tecrübesi de vardır.
Ömer Seyfeddin'in önemli bir cephesi
de dilciliğidir. Selanik'te Genç Kalemler
dergisinde on altı bahis halinde yayımla
nan "Yeni Lisan" yazısı, Türk dili ve edebiyatma yeni bir rota çizer. Bu yazıda eski
!isan konuşulmayan, Latince ve İbranice
gibi yalnız ilgili kişilere hitap eden ölü bir
dil olarak nitelenmektedir. Ona göre Türkçe'ye aynı din ve medeniyet dairesindeki
Arapça ve Farsça'dan kelime girmesi doğaldır, fakat edebiyat ve sanat gayretiyle
gelen "tezeyyün" fikrinin beraberinde getirdiği Arapça ve Farsça kurallar Türkçe'nin düzenini bozmuştur. Tamamen yapay
bir hale gelmesine rağmen fiilierin ve çekimlerin korunmuş olması Türkçe'nin aslma döndürülebileceğinin göstergesidir.
Dildeki yabancı kuralların tasfiyesi gerekir, ancak bu, Türk Derneği'nin görüşleri
doğrultusunda Türkçe'yi Doğu Türkçesi'ne benzetmekle yapılamaz. Halkın diline
yerleşmiş Arapça, Farsça kelimeler terkedilmemeli, konuşulmakta olan İstanbul
Türkçesi yazı dili için esas alınmalıdır. Türk
edebiyatının Şark'a ve Garb'a doğru yönelen iki devresi de birer taklitten ibaret

olup milli bir edebiyataihtiyaç vardır (ayrıca bk. MİLLİ EDEBiYAT AKIMI). Ömer Seyfeddin'in Diyarbekir'deki Dicle gazetesinde "Yeni Lisan" adıyla yayımianmış bir makalesi daha vardır (sy. 23, 4 Ağustos ı327/
ı 7 Ağustos I 9ıı, s. ı- 3). İlki Osmanlı Türklüğü ile sınırlı ve halkç ı bir dil anlayışıyla
yazılmışken ikincisi bütün Türklüğe yönelik milliyet merkezli bir dil anlayışını ifade
eder. Bu fark Ziya Gökalp'le tanışmasına
bağlanabilir. İstanbul ağzını bütün Türklüğün yazı dili yapma fikri daha önce Gaspıralı İsmail ve Hüseyinzade Ali Turan tarafından ortaya atılmıştır. Aynı görüşleri
Ömer Seyfeddin ile birlikte Ziya Gökalp de
tekrarlamış ve Türkçülüğün Esasları'nda
daha sistematik hale sokmuştur.
Ömer Seyfeddin ilk kalem tecrübesine
fenni yazılarla başlamış (Mart 1902), bu
yazıların konuları arasında cimnastik, ev
ve aile hayatı, çocuk terbiyesi, kadın, eği
tim, siyaset, Türkçe ve Türkçe'nin sadeIeştirilmesi, edebi şahsiyetler, edebiyat ve
edebiyatın millileştirilmesi gibi meseleler
yer almıştır. Genç Kalemler Tahrir Heyeti
adına Ziya Gökalp ve Ali Canip'le (Yöntem)
birlikte yazdıkları Vatan! Yalnız Va tan .. .
adlı kitapçıkta (Selanik ı 9 ı ı) millet ve milliyet gibi kavramları reddeden masonluğun
tehlikesine dikkat çekmişlerdir. Yazarın aynı günlerde yayımlanan "Primo Türk Çocuğu" adlı hikayesi de bu risaledeki fikirler doğrultusundadır.
Ömer Seyfeddin siyasi kanaatleri itibariyle İttihat ve Terakki mensubudur. "Yeni Lisan" adlı makalesiyle dilin millileştiril
mesi üzerinde geniş bir tartışma zemini
başiatınca Ziya Gökalp'in dikkatini çekmiş,
Gökalp "görgüsüyle idealist, kabiliyetiyle
realist olan" Ömer Seyfeddin'de aradığı
yazar tipini bulmuştur. Ömer Seyfeddin
de Gökalp'in sohbetlerinde yaşadıklarını
sistemleştirilmiş olarak görür. Yazılarını yayımladığı dergilerin bir kısmı İttihat ve Terakki Cemiyeti ile organik bağ içindedir.
Zaman zaman bir kadro adamı olarak İt
tihat ve Terakki'nin propagandasını yapan
yazılar ve risaleler de yazan ömer Seyfeddin 1914'te yayımlanan Herkes İçin İçti

mdiyat: Ticaret ve Nasip, Yarınki Turan
Devleti, Mektep Çocuklarında Türklük
Metkıl.resi adlı risalelerinde bir taraftan
Ziya Gökalp gibi partiler üstü bir anlayış
la Türklüğün uyanışı ve uzak hedefleri için
fikri meselelerle ilgilenirken diğer taraftan

Milli Tecrübelerden Çıkarılmış Arneli
Siyaset'te günlük siyasi olayları dikkate
alan

bazı

propaganda cümlelerine yer ver-

miştir. İttihat ve Terakki Cemiyeti kapandıktan

sonra kaleme

aldığı

"Efruz Bey''de
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bazı aydıntarla birlikte İttihat ve Terakki

içindeki

çeşitli anlayışları

da

hicvetmiştir.

Eserleri. Ömer Seyfeddin'in sağlığında
Vatan! Yalnız
Vatan ... (Selilnik 1911) , Herkes İçin İç
timaiyat: Ticaret ve Nasip (1914). Yarınki Turan Devleti (1914). Mektep Çocuklannda Türkl ük Mefkuresi ( 19 ı 4) ,
Milli Tecrübelerden Çıkarılmış Arneli
Siyaset (1914), Turan Masalları: İhtiyar
lıkta mı Gençlikte mi? ( 1914 ?) , Ashab-ı
Kehfimiz (1918). Harem (1918) , Efruz
Bey ( 19 ı 9). Onun şiirlerini ilk defa Fevziye Abdullah Tansel kitap haline getirmiş
tir (Ömer Sey {ettin 'in Şiirleri, Ankara 1972).
Hikayelerini ilk toplayan Ali Canip Yöntem'dir (Ömer Sey{ettin Külliyatı, I-IX, istanbul 1938). Bu yayın Şerif Hulusi Sayman
tarafından gözden geçirilip nottarla birlikte tekrar basılmıştır (1-X, istanbul 1950).
Daha zenginleştirilmiş bir derleme Ömer
Seyfettin'in Toplu Eserleri'dir (haz. Tahir Alangu, I-Xl, istanbul 1962-1964). Hikayeler i daha sonra farklı tasniflerle pek
çok defa basılmıştır. Hikayeleri ve diğer
yazılarıyla bir likte ilk külliyat Ömer Seyfeddin: Bütün Eserleri adıyla çıkmıştır
(haz. Muzaffer Uygun er, !-XVI!, Ankara 19701997). Ömer Seyfeddin'in yazdıkları ve hakkında yazılanlar tam künye halinde Müjgan Cunbur tarafından derlenmiş , bu bibliyografyaya girmeyen metinleri çeşitli notlar ve açıklamalarla birlikte Nazım H. Potat kitap haline getirmiştir (bk. bibL) Bu
yayınlardaki bütün metinler önce tür, ardından kronolojik sıralama esasına göre
Hülya Argunşah tarafından Ömer Seyfettin-Bütün Eserleri adıyla yedi ciltlik
bir külliyatta toplanmıştır (İstanbul 1997200 ı) . Adı geçen çalışmalara rağmen kütüphanelerin süreli yayın koleksiyonların
daki noksanlar ve pek çok takma ad kulşu kitapları basılmıştır :

lanmış olması sebebiyle yine de Ömer Seyfeddin külliyatının tamamlandığı söylenemez. Ömer Seyfeddin'in diğer bir hizmet
alanı tercümelerdir. Milli edebiyatların oluşumunda destanların rolüne dikkat çekmek amacıyla "Kırk Kız" ve " Köroğlu Kimdi?" gibi destan metinleri üzerinde çalıştı
ğı sırada Kalevala ve İlyada'yı çevirmiş
tir ( 1918). Neşri yarım kalan bu metinlerden başka Batı edebiyatma ait Fransızca
üzerinden çevirdiği yirmi bir kalem tecrübesi daha bulunmaktadır.
BİBLİYOGRAFYA :

Ömer Sey{ettin, Bütün Eserleri 1: Hikayeler
(haz. Hülya Argun şah). İstanbul 1999, hazırlaya
nın Sunuş'u, s. 5-12; Ruşen Eşref [Ünaydın], Diyorlar ki, İstanbul 1334, s. 241-244; Ali Canip
Yöntem, Ömer Seyfeddin (1884-1920): Hayatı,
Karakteri, Edebiyatı, ideali ve Eserlerinden /'lümuneler(İstanbul 1935). İstanbul1947, s . 5-46;
Tahir Alangu, Ömer Sey{ettin: Ülkücü Bir Yazarın Romanı, İstanbul 1968; H. Fethi Gözler, Ömer
Seyfettin-Bütün Yönleriyle, İstanbul 1976; Sadık K. Tura!, "Ömer Seyfeddin'in Hayatı ve Eserleri" , Doğumunun 100. Yılında Ömer Seyfeddin,
İstanbul 1984, s. 9-39; Müjgan Cunbur, "Ömer
Seyfettin'in Hayatı ve Eserleri", Doğumunun
Yüzüncü Yılında ÖmerSey{ettin, Ankara 1985,
s. 1-18; a.mlf.. "Ömer Seyfettin Bibliyografyası" , a.e., s. 113-180; Fevziye Abdullah Tansel.
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ömer Sifai
Efendi" nin

Ravzatü'nnectit
adlı

eserinin
ilk iki sayfası

(Süleymaniye Ktp .,
Hamidiye,
nr. 1020/2)

ÖMER b . ŞEBBE
(bk. İBN ŞEBBE).

L

_j

ÖMER ŞİFAI EFENDi
(ö.

L

1155/1 742)

Osmanlı

h ekimi.

_j

Aslen Sinoplu fakih ve mutasawıf bir
ailenin çocuğu olan Ömer Şifai'nin küçük
yaşta kaybettiği babası İstanbullu Şeyh
Hasan Efendi diye tanınmaktadır. Gençliğinde Konya'ya giderek Mevlevi tarikatı
na girdi ve çilesini İstanbul Yenikapı Mevlevihanesi'nde dotdurduktan sonra tıpta
ilgilenmeye başladı. Eserlerinde künyesini Ebü'I-Abbas, nisbesini Mevlevi, Derviş,
Dede ve Bursevi şeklinde zikretmektedir.
Mazhar Osman, tıbbi bilgisini ilerietmek
amacıyla Suriye ve Mısır'ı dolaşan Ömer
Şifai'nin asıl bilgisini Şam'da Hanne adlı
bir MOsevi'den tahsil ettiğini , ardından Avrupa'ya giderek tıp alanındaki yeni geliş
meleri öğrendiğini belirtir (bk. bibl.) . Ömer
Şifai, daha sonra Kahire'de tanıştığı bir
Halveti şeyhinin telkirliyle seyahatten vazgeçip Bursa'ya yerleşti, bir süre sonra Yıl
dırım Darüşşifası'nın başhekimliğine tayin
edildi; bu sırada Ali Münşi'ye hocalık yaptığı bilinmektedir. Vefatında eski Bursa
Mevlevihanesi'nin karşısındaki Pınarbaşı
Mezarlığı'na defnedildi. Ömer Şifai, Avrupa'daki gezileri sırasında öğrendiği Latince
ile Batı tıbbın1 takip ederek özellikle Rönesans'ın büyük hekimi Paracelsus'un etkisinde kalmış ve onunla diğer Batılı yazarlardan yaptığı tercümelerle Osmanlı tıb
bına ve kimyanın tıpta uygulanmasına katkı sağlamıştır.

Eserleri. 1. el-Cevherü'l-ferid ii tıbbi'l
cedid. Paracelsus'tan faydalanılarak 17021703'te yazılmış yirmi beş kadar basit ve
bileşik ilacın hazırlanış, kullanım ve etkilerini içeren bir çalışma olup özellikle damıt
ma işlemlerinde kullanılan kimya aletleri bakımından önem taşımaktadır. Kütüphanelerde çeşitli yazmaları bulunan eserin
(Millet Ktp ., Ali Em!r! Efendi, Tıp , nr. 78;
iü Ktp., TY, nr. 7107; Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 1020; Nuruosmaniye Ktp., nr.
3497, 3498) bir nüshasının Çorum Hasan
Paşa İl Halk Kütüphanesi'nde (nr. 2915/3)
Müfredat-ı Tıb adıyla kayıtlı olduğu tesbit
edilmiştir.

z. Minhdcü'ş-şifai ii tıbbi'l

kimyai. Paracelsus'tan yapılan tercümeler ve bazı Avrupalı yazartara ait ikinci
elden alıntı bilgilerle meydana getirilen,
sular, uçucu gazlar, civa, balsam ve pan-

