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(bk. CERMİ). 

SALiH b. MiRDAS 

( u-ı ' ~..rı 0-1 ~ı..:. ) 
EbCı All Esedü'd-devle Salih 
b. Mirdas b. İdrls el-Kilabl 

(ö. 420/1029) 

Mirdasiler'in kurucusu ve ilk emiri 
(1024-1029). 
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el-Cezire'de yaşayan Kilab b. Rebia ka
bilesine mensup bir bedevi reisi dir. Rah
be'yi ele geçiren Ane hakimi İbn Müh
kan'ın bölgedeki düşmanıarına karşı ken
disinden yardım istemesi üzerine Rahbe'
ye gitti ve bir süre sonra Rahbe'yi onun 
elinden almaya karar verip şehri tehdit et
meye başladı. Ancak aralarındaki ihtilaf 
İbn Mühkan'ın kızıyla evlenmesi üzerine 
son buldu. Ane halkı İbn Mühkan'a karşı 
ayaklandığında kayınpederiyle birlikte 
Ane üzerine yürüyüp isyanı bastırdı. Ar
dından onu öldürtüp Rahbe'ye hakim ol
du ve şehirde hutbeyi Fatımiler adına 
okuttu (399/1008- ı 009) Bu sırada Ha
lep, Hamdanller'in azatlılarından Lü'lü'ün 
oğlu Ebu Nasr Mansur'un idaresi altın

daydı. Fatımller'e bağlılığından dolayı 

Halife Hakim-Biemriilah kendisine Mur
taza (Mürtezaddevle) lakabı vermişti. Bir 
müddet sonra Mansur ile Fatımiler ara
sındaki ilişkiler bozuldu. Bu sırada Man
sur, Hamdaniler'den Seyfüddevle'nin to
runu Ebü'l-Heyca tarafından bozguna uğ
ratıldı. Salih bu durumu fırsat bilerek Ha
lep'e göz dikti. önce Ebü'l-Heyca'nın hiz
metine girdi, ardından kendisine geniş 
topraklar vaad eden Mansur'un tarafına 
geçti. Fakat Kilaboğulları'nın ele geçirdik
leri her yeri yağmalayıp istila ettiğini gö
ren Mansur, bir ziyafet vesilesiyle Ha
lep'e gelen Salih'i ve Kilaboğulları'nın ileri 
gelenlerini hapsetti, 200 kişiyi de öldürt
tü (2 Zilkade 402/26 Mayıs !Ol 2), Salih'in 

güzelliğiyle meşhur karısını zorla boşatıp 
onunla evlendi. İki yıldan fazla hapis yat
tıktan sonra kaçmayı başaran Salih, Kila
boğulları'ndan topladığı 2000 kişilik sü
vari birliğiyle Halep'e yürüdü ve şehri ku
şattı. Bir huruc hareketi yaparak Salih'e 
h ücum eden Mansur yenilip esir düşünce 
( 1 2 Safer 405 1 1 2 Ağustos 1 O 14) kardeşi 
Ebü'l-Ceyş, Halep'e dönerek şehri savun
du. Salih, Mansur'u bir süre hapsettikten 
sonra bazı şarttarla serbest bıraktı. Buna 
göre Mansur 50.000 dinar. 120 rıtl gü
müş, SOO parça elbise ve Halep gelirleri
nin yarısını Salih'e verecekti. Ancak Man
sur Halep'e dönünce anlaşma şartlarını ye
rine getirmedi. Bunun üzerine Kilaboğul
ları Halep'i tekrar muhasara etti. Bu ara
da Mansur'un Feth adlı gulamı Fatımi ha
lifesi ve Salih ile iş birliği yaparak birtakım 
hilelerle Halep Kalesi'ne hakim oldu ve hut
beyi Fatımiler adına akutmaya başladı. Fa
tımi halifesi yardımlarından dolayı Salih' e 
Esedüddevle lakabını verdi (406/1016). Ar
dından Salih Halep'ten ayrıldı. Halife Ha
kim-Biemrillah'ın naibleri gelip şehri tes
lim aldılar. Emirülümera Azizüddevle (Azl
zülmülk) Fatik, Halep valisi tayin edildi. 

Hakimiyet sahalarını genişletmek iste
yen Salih, bu maksatla Beni Tay Emiri Has
san b. Müferric b. Dağfet ve Beni Kelb Emi
ri Sinan b. Ulyan ile ittifak yaptı. Buna gö
re Halep'ten Ane'ye kadar uzanan toprak
lar Salih'e, Remle'den Mısır'a kadar olan 
bölge Hassan'a, Dımaşk da Sinan'a bırakı
tacaktı (414/1023). Salih, bu sırada Sedi
dülmülk Ebü'l-Haris Sü'ban b. Muham
med'in idaresi altında olan Halep'e yürü
dü ( 4 ı 5/ ı 024) Fatımi idaresinden mem
nun olmayan halk şehri Salih b. Mirdas'a 
teslim etti. Sedidülmülk kaleye kapandıy
sa da Salih orayı da ele geçirdi (ı 3 Zilka
de 4 ı 5 1 ı 6 Ocak ı 025). Kısa bir süre son
ra Ba'lebek'ten Ane'ye kadar uzanan top
rakları işgal etti. Diyarbekir Mervani Emiri 
Nasrüddevle b. Mervan'ın Nümeyriler'in 
elindeki Urfa'yı ele geçirmeye teşebbüs 
etmesi üzerine Nümeyriler'den Utayr, Sa
lih b. Mirdas'a başvurarak aracı olmasını 
istedi. Salih de onun ricasını yerine geti
rip Urfa'nın yarısının Nümeyriler'in elinde 
kalmasını sağladı (416/1025). 

Salih ve müttefiki Hassan b. Müferric'in 
yayılmacı politikalarına son vermek ve böl
geyi kendi hakimiyeti altına almak için ha
rekete geçen Fatımi Halifesi Zahir-Lii'za
zidinillah, Anuş Tegin ed-Dizberi kuman
dasındaki büyük bir orduyu onlara karşı 
sevketti. Taraflar Taberiye gölü yakınların
daki Ukhuvaine'de karşılaştılar (25 Rebiü
lahir 420 1 ı 3 Mayıs ı 029 veya ı 8 Cemazi-
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yelewel420 14 Haziran ı 029). Salih ile kü
çük oğlu savaşta öldürüldü. Daha sonra 
oğullarından Şibhüddevle Ebu Kamil Nasr 
Halep'e, Muizzüddevle Sirnal şehrin kale
sine hakim oldu. Kilaboğulları'nı el-Cezire'
den Halep'e getirip yerleştiren ve Mirdasi
ler hanedanını kuran Salih b. Mirdas. Arap 
dahilerinden (dühat-ı Arab) sayılır. Onun 
cesur ve kararlı bir emir olduğu, maiyeti 
tarafından çok sevildiği kaydedilir. 
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Salih b. Nasrillah b. SellCım el-Halebl 
(ö. 1080/1669) 

L 
Osmanlı tıp alimi, hekimbaşı. 

_j 

Halep'te doğdu . Dedesine nisbette İbn 
Sellum ve Türkçe literatürde daha çok Ha
le bi Salih Efendi diye tanınır. Hayatının ilk 
dönemi hakkında fazla bilgi yoktur; özel
likle yeni çalışmalarda mühtedi olduğu ve 
Katalik bir aileden geldiği söylenmektedir. 
Tıp tahsilini Halep'te Bimaristanü'l-Argü
nl el-Kamili'de yaptı ve hekimbaşılığa ka
dar yükseldi. Sadrazamlığa getirilen Vali İp
şir Mustafa Paşa ile birlikte İstanbul'a git
ti (1064/1654). Tayin edildiği Fatih Külliye
si Darüşşifası'ndaki başhekimliği sırasın
da hasta tedavisinde gösterdiği başarıla

rı duyan lV. Mehmed'in takdirini kazana
rak ihsanlarına nail oldu ve etıbba-i hassa 
arasına alındı. İki yıl sonra hekimbaşılığa 
getirildi; kendisine Tekfurdağı (Tekirdağ) 
arpalığı, ardından Mekke . kadılığı, İstanbul 
kadılığı ve Anadolu kazaskerliği payeleri 
verildi. Osmanlı Devleti'nde on dört yıldan 
fazla bir süre hekimbaşılık görevini yürü
ten yedi kişiden biridir. Şiirle ilgilenen ve 
dönemin bazı şairleri tarafından hakkın
da methiyeler yazılan Salih Efendi sesinin 
güzelliği ve musikiye olan ilgisiyle de ta
nınmıştı. Onun, bir ara Müneccimbaşı der
viş Ahmed Dede'nin öğrencisi olduğu Şey-
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hülislam Minkartzade Yahya Efendi'nin 
Beyzavi Tefsiri derslerine katıldığı ve ya
pılan ilm! tartışmalarda takdir gördüğü bi
linmektedir. 3 Reblülahir 1 080 (31 Ağus

tos 1669) tarihinde IV. Mehmed'in maiye
tinde bulunduğu bir sırada Teselya Yeni
şehri'nde (Larissa) öldü ve orada defne
dildi. 

Latince'yi iyi bildiği anlaşılan Salih Efen
di, XVII . yüzyıla kadar gelen klasik İslam 
tıp ve eczacılık uygulamalarının günümü
ze ulaşmasına katkıda bulunmuş , 600 yıl 
boyunca Doğu ve Batı tıbbına hükmeden 
İbn Sina modelinin Doğu'daki son temsil
cisi olmuştur. Batı tıbbından geleneksel 
tıp teorilerini reddeden, inorganik birleşik
leri dahiten kullanıp kimyasal tedavinin ön
cüsü olan, birçok yeni sentetik ve bitkisel 
maddenin bulunarak tedavi alanına sakut
masını sağlayan Paracelsus'un (ö. 154 1) 

ekol oluşturan görüşlerini benimsemiş ve 
et-Tıbbü'l-cedid el-kimya'i adlı ese
rinde onun teorilerinin yanı sıra takipçile
ri Oswald Crollius, Daniel Sennert ve Jo
hann Jacob Wecher gibi hekimlerin gö
rüşlerini ele alıp yorumlayarak Osmanlı tıb
bının modernleşmesine öncülük etmiştir. 

Eserleri. 1. Gayetü'l-beyan ii tedbiri 
bedeni'l-insan. 1 07S'te ( 1664-65) N. Meh-

Salih b. Nasrullah'ın Gayetü'l-beyi!.n f1 tedbiri bedeni'l-in
san ad lı eserinin son sayfası (KöprUIU Ktp., FazılAhmed Pa
şa, nr. 975) 
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med' e sunulan bu Türkçe eser bir mukad
dime ile dört bölüm (makale) ve bir hati
meden meydana gelmiştir. Mukaddime
de tıp ilminin konusu. kapsamı ve tanımı, 
insan vücudunun değeri, tıp ilminin say
gınlığı ve insan sağlığının korunmasındaki 
önemi ele alınmış. özellikle koruyucu he
kimlik ve sağlıklı hayat kavramiarına işa
ret edilmiştir. Birinci bölümde sağlıklı ya
şayabilmenin şartları ve bunu etkileyen 
başlıca faktörler, ikinci bölümde müfret 
ve mürekkep ilaçların insan sağlığının ko
runmasında ve tedavideki yeri anlatılmış

tır. Üçüncü bölümde bazı organlarda gö
rülen başlıca hastalıklar, bunların sebeple
ri ve tedavilerinde kullanılacak ilaçlar, dör
düncü bölümde bütün vücudu etkileyen 
genel hastalıklar ve tedavileri ele alınır. 
örnek gösterilen ilaçların etkileri ve ham 
maddesi olan bitki ve kimyasalların Türk
çe ve Latince isimlerinin kaydedildiği eser
de bazı formülasyonların kaynağının veril
mesi önemli bir özelliktir. Köprülü Kütüp
hanesi'ndeki (nr. 975) müellif hattı olması 
muhtemel nüshasından başka pek çok nüs
hası bulunan eser Abdi Özkök tarafından 
günümüz Türkçe'sine çevrilmiş ( GayetüZ
beyan Fi Tedbiri BedeniZ İnsan-İnsan Sağ
llğlnı Koruma Yöntemleri, I-II , Ankara I 992), 

ayrıca çeşitli araştırmalara konu olmuştur. 

2. Gayetü'l-it~an ii tedbiri bedeni'l-in
san. Müellifin ölümü üzerine müsvedde 
halinde kalan bu Arapça eser (orijinal nüs
hası Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi 
Kitaplığı ' ndadır; bk. Şehsuvaroğlu , s. 295; 

diğer yazmalar için b k. Brockelmann, GAL, 
II, 595; Suppl., Il , 666-667; Şeşen, s. 44-

45) bir mukaddime ile patoloji, farmako
loji, akrabazin ve biyokimyaya ait dört bö
lümden ibarettir. Birinci bölümün beyaz 
humma (klorotik anemi, chlorosis), iskor
büt ve plica polonicaya dair ( saçl arın birbi
rine yapışmasına sebep olan bir deri has
talığı) üç faslı Ernst Seidel tarafından Al
manca'ya ("Europaische Krankheiten als li
terarische Gaste im vorderen Orient", Arehiv 
{ür die Geschichte der Naturwissenschaf
ten und der Technik, VI 1 Leipzig I 913 J, s. 
372-386), aynı fasıllarla frengiden bahse
den faslı Max Meyerhof ve M. Monnerot
Dumaine tarafından Fransızca'ya ("Quel
ques maladies d'Europe dans une ency
clopedie medicale arabe du xvııe siecle", 
Bu Iletin institut Egypte, XXN [Ca i re 1941-

1942 J, s. 36-42) çevrilmiş, ayrıca eser hak
kında çeşitli araştırmalar yapılmıştır. İki 
fasıldan oluşan ve ayrı bir kitap olarak da 
kabul edilen son bölüm ün ilk faslı , Latince 
kaynaklardan yararlanılarak kaleme alınan 
ve Paracelsus'un fikir ve teorilerine geniş 

yer veren "et-Tıbbü'l-ced!d el-kimya'!" adı
nı taşımaktadır. Makale ve fasıl adlarını Al
manca'ya çevirerek eserle ilgili açıklama
larda bulunan Paul Richter ilk defa, bu 
faslın sadece Paracelsus'tan tercüme ol
mayıp diğer Alman hekimlerinin eserleri
ne de yer verilmesine dayanarak İbn Sel
!Gm'un aynı zamanda Paracelsus'un gö
rüşlerini şerhettiğini ileri sürmüş ve han
gi kısımları Paracelsus'tan veya diğer Al
man hekimlerinin eserlerinden aldığını gös
termeye çalışmıştır (bk. bibl.) . Daha önce 
üç defa Türkçe'ye çevrilen et-Tıbbü'l-ce
did el-kimya'i ile onu işleyen , Sa.Jih Efen
di'nin adını el-Kimya'ü'l-melekiyye şek

linde verdiği son fasıl (as lı Alman hekimi 
Oswald Crollius'a ait Chymica Basilica, 
Frankfurt 1608) Kemal Şehade tarafından 
tahkik ve tahlil edilerek yayımlanmıştır 
(Halep 1417/ 1997). 3. Akrabôzin. Eczacı
lık hakkında Türkçe kaleme alınmış ilk müs
takil eser olan bu kitabında müellif "ecza
cı" anlamında "ispençiyar" tabirini kullan
makta, eczaemın tanımını , niteliklerini ve 
uyması gereken kuralları verdikten sonra 
tıp bilimi içindeki yerinin hekim gibi bağım
sız olduğunu belirtmektedir (Millet Ktp., 
Ali Emlrl Efendi, TY, nr. 28; Süleymaniye 
Ktp., Atıf Efendi, nr. 2819/4). 4. Bür'ü's-saa 
(Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, 
nr. 5524/2, vr. 53-55). Brockelmann. Salih 
Efendi'nin Mürekkebôt adlı bir başka ese
rinden de söz etmektedir ( GAL Suppl. , 
Il, 667) 
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Iii KASIM KıRBIYIK 

sALiH ZEKİ 
(1864-1921) 

Bilim tarihçisi , 
matematik ve astronomi bilgini. 

_j 

İstanbul'da doğdu. 1882'de Darüşşafaka 
Lisesi'ni bitirdikten sonra Posta ve Telgraf 
Nezareti Fen Kalemi'nde göreve başladı. 
Ertesi yıl üç arkadaşıyla birlikte Paris'te 
elektrik mühendisliği alanında öğretim ve
ren bir yüksek okula gönderildi. Ayrıca Eco
le des Ponts et Chaussees ile College de 
France'a da devam ederek buradan me
zun oldu ( 1887). Türkiye'ye dönüp yine Pos
ta ve Telgraf Nezareti'nde çalışmaya. bu 
arada bilim tarihiyle ilgilenmeye başladı. 
1889'da bir Türk bilim adamının yurt dı
şında yayımladığı ilk bilim tarihi çalışması 
olan "Memoire sur !es chiffres indiens" ad
lı makalesi çıktı . 1889-1890 öğretim yılında 
Mekteb-i Mülkiyye;de fizik ve kimya ders
leri verdi. 1890'da Rasathane-i Amire'de 
görevlendirildi. 1892'de Resimli Gazete'
de "Asar-ı Eslaf" genel başlığı altında yaz
dığı makalelerle Ali b. Veli b. Hamza el
Mağribl'nin Tu}J.fetü'l-a'ddd li-?,evi'r-rüş
di ve's-seddd'ını, Naslrüddln-i TGsl'nin Ki
tdbü Şekli'l-]futta'ını, Gıyaseddin Cemşld 
el-Kaşl'nin Miftô.}J.u'l-}J.isdb'ı ile er-Risd
letü'l-mu}J.itiyye'sini ve Mühtedl Osman 
Efendi'nin Hediyyetü'l-mühtedi'sini ta
nıttı. 189S'te rasathanenin müdürlüğüne 
tayin edildi. 1897'de Resimli Gazete'nin 
yöneticisi oldu. 1908'de Tevfik Fikret ile 
Hüseyin Cahit'in (Yalçın) başında bulun
duğu Tanin gazetesinde bilimsel makale
ler yazmaya başladı. Aynı yıl Meclis-i Ma
arif üyeliğine getirildi. Bu sırada Darülfü
nOn-ı Şahane'nin Ulum-i Riyaziyye ve Ta
bliyye Şubesi'nde analitik geometri, ma
tematiksel fizik, astronomi ve ihtimaller 
hesabı derslerini verdi. 191 O' da Tevfik Pik
ret'in yerine Mekteb-i Sultani'nin müdür
lüğüne tayin edildi. 1912'de Maarif Neza
reti müsteşarlığına. 1913'te Darülfünun 
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umum müdürlüğüne (rektörlük) getirildi. 
1917'de yöneticilikten istifa ettiyse de fen 
şubesindeki öğretim üyeilği görevini sür
dürdü. 1919, 1920 yıllarında adı Fen Fa
kültesi olan bu şubenin dekanlığını yaptı. 
1920'de geçirdiği ruhi bunalımın ardından 
2 Temmuz 1921'de öldü. Piyanist Vecihe, 
Halide Edip (Ad1var) ve öğretmen Münev
ver hanımlarla evlenmiş, bu evliliklerinden 
beş oğlu olmuştur. 

Salih Zeki'nin çalışma alanları dört baş
lık altında değerlendirilebilir. Astronomi. 
Astronomiye ilişkin ilk bilgilerini Darüşşa
faka Lisesi'ndeki hacası Telgraf Nezaret-i 
Aliyesi fen müşaviri ve Rasathane-i Amire 
müdür yardımcısı Emile Lacoine'dan al
mıştır. Rasathanede görevli olduğu yıllar
da tek başına ve Lacoine ile birlikte tak
vim çalışmaları yapmış. aynı dönemde, Or
taçağ İslam dünyasında yazılan astrono
mi ve matematikle ilgili bazı eserleri Av
rupa'dan temin ederek bunların üzerinde 
araştırmalar gerçekleştirmiştir. Resimli 
Gazete'de saat reformu ve meteorolojik 
olaylar konusunda yazılar yazmış. yine bu 
dergide "felekiyyat" başlıklı bir dizi maka
le yayımlamıştır. 1913'te Paris'te saatierin 
birleştirilmesi meselesini görüşmek üzere 
toplanan milletlerarası kongreye Osman
lı delegesi olarak katılmış. böylece Türki
ye'de Greenwich saatine geçiş çalışmaları 
başlamıştır. Ayrıca astronomiye ilişkin çe
şitli ders kitapları kaleme almıştır. 

Matematik. Salih Zeki'ye göre matema
tik bütün bilimlerin temeli olan en mü
kemmel bilimdir. Matematik adeta evren
de görülemeyecek kadar küçük gerçekleri 
gösteren bir mikroskoptur. Doğa yasala
rının keşfi de evrenin matematik düşün
cesiyle incelenmesinden kaynaklanmakta
dır. Mesela Newton'un çekim kanunu ma
tematiği temel aldığından en basit, en mü
kemmel, en genel ve en açık kanundur 
(Köz, s. 75). Salih Zeki'nin, Başhoca İshak 
Efendi ve Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa'dan 
sonra çağdaş matematiğin Türkiye'ye gi-
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rişinde önemli hizmetleri olmuştur. Da
rülfünun'da verdiği konferanslarla ve çe
şitli eserleriyle sayılar kuramı, sanal sayı
lar. Öklid dışı geometriler ve ihtimaller he
sabı gibi Türk matematikçilerinin o gün
lerde yabancısı olduğu birçok alanı Türki
ye'de tanıtmıştır. Aynı zamanda ilk, orta 
ve yüksek öğretimde matematik eğitimi
nin yaygınlaşmasında büyük rol oynamış
tır. 

Mantık. Türkiye'ye cebirsel mantığın gi
rişinde Salih Zeki'nin çalışmaları önemlidir. 
Darülfünun'da verdiği mantığa dair ders 
notlarını Mizô.n-ı Tefekkür adıyla yayım

lamış ve burada İngiliz matematikçilerin
den George Boole'ün geliştirmiş olduğu 
cebirsel mantığı ayrıntılı biçimde tanıtmış
tır. Salih Zeki'ye göre mantıkta üç bakış 
açısı bulunmaktadır: Mantık-ı sOr! (formel 
mantık), mantık-ı musawer (niceleme man
tığı) , mantık-ı işar! (cebirsel mantık). Bunlar
dan cebirsel mantığı benimsemiş (Öme
rustaoğlu, lll [1996], s. ll H 12) ve onu 
açıklarken tamamen Boole'ün sistemine 
bağlı kalmıştır. 

Bilim Tarihi. Türk bilim tarihi yazıcılığı, 
XIX. yüzyılın ilk yarısı ile XX. yüzyılın ilk ya
rısı arasındaki uyanış sürecinde Batı'dan 
aktarılan düşünsel etkinliklerden biri ola
rak gelişmiştir. Salih Zeki, İslam toplumun-
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