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Ahenha ve İl).sas (Tahran 1332/ 1 953). 
H eva-yi Taze (Tahran ı 336/1 957). Bag-ı 
Ayine (Tahran ı 339/1 960). Ayda der Ayi
ne ve LaJ:ı?:aha ve Hemişe (Tahran 1343/ 
1 964). Ayda: Dıra]Jt ve ljancer ve ljatı
re (Tahran 1344/ 1 965). Ko~nıJ.s der Bardn 
(Tahran 1345/ 1 966), Merşiyeha-yi ljak 
(Tahran ı 348/1 969), Şükuften der Mih 
(Tahran ı 349/1 970), İbrahim der Ateş 
(Tahran 1352/ 1973), Deşne der Dis (Tah
ran ı 356/ 1 977), Teraneha-yi Ku çek-i 
Gurbet (Tahran 1359/ 1 980). Medayil).-i 
Bişile (Stockholm 1371/1 992). Der Asta
ne (Tahran ı 376/1 997). ljadiş-i bi-Kara
ri-yi Mahan (Tahran 1379). Mensur Eser
leri: Zir-i ljayme-i Gor Girifte-i Şeb ve 
Zen-i Poşt-i Der-i Magribi (hikaye, Tah
ran ı 335/1 956). Derha ve Divar-ı Bü
zürg-i Çin (hikaye, piyes, senaryo dene
meleri, Tahran 1352/1973). Kitab-ı Kuçe 
(1-V, Tahran 1357-1376/ 1978-1997, 1378/ 
1 999; eserlerinin bir listesi ve muhteva
ları için bk. Kırlangıç, 1/3 ]2001]. s. 157-
1 71) . Şam! O hakkında birçok çalışma ya
pılmış, eserleri defalarca basılmış, şiir ve 
hikayelerinden seçmeler yayımlanmıştır. 
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MEHMED ATAULIAH EFENDi 

(ö. 1826) 

Osmanlı tarihçisi 
ve modern tıbbın öncüsü, şair. 

_j 

istanbul'da dünyaya geldi. Doğum tari
hi tam olarak bilinmemekteyse de genel
likle 1184'te (ı 770-7 ı) doğduğu kabul edi
lir. Ancak kaynaklar, Şanizade'nin 18 Mu
harrem 1200'de (21 Kasım 1785) tedris ru
Osunu alıp müderris olduğunu kaydettiği
ne ve on dört-on beş yaşları müderrislik 
için biraz erken sayılacağına göre doğum 
tarihinin bundan birkaç yıl daha geriye git
tiği söylenebilir. Özellikle fıkıh alanındaki 
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bilgisiyle tanınan babası Hacı Mehmed Sa
dık Efendi çeşitli müderrisliklerde bulun
muş, Medine kadılığı sırasında vefat et
miş ( ı 79 ı ) , birçok risa!esi yanında mahke
melerde muteber bir eser olarak kabul gö
ren Bedayiu's-sukuk'ü ( Sakk-i Şanfzade, 
Şanfzade Sakki !istanbul 1284]) yazmış
tır. Ailenin Şanizade diye anılması dede
sinin babası Ahmed Efendi'nin "Tarakçı" 
lakabıyla tanınmasındandır. Kelime daha 
sonra Farsça karşılığı olan "Şan!" biçimine 
dönmüştür. 

Şanlzade, ilmiye mesleğine intisap et
tikten sonra Halıcıoğlu Mühendishanesi ve 
Süleymaniye Tıp Medresesi'nde tahsilini 
sürdürdü. Daha önce öğrendiği Arapça 
ve Farsça yanında italyanca, Fransızca ve 
Rumca'yı da öğrendi. Özellikle Latince'yi 
çok iyi bildiği söylenir. 1821'de Mora'daki 
Rum isyanının ardından Divan-ı Hümayun 
tercümanlığı için müslümanlardan bir kişi 
aranırken Meclis-i Vükela'da onun da adı 
geçti. Şanizade Mehmed müderris olma
ya hak kazandıktan sonra önce ibtida-i ha
ric derecesiyle Örekezade Medresesi'ne ta
yin edildi. 15 Muharrem 120S'te (24 Eylül 
ı 790) ibtida-i dahil rütbesiyle Saniye-i Fatı
ma Sultan, 7 Muharrem 1208' de ( ı 5 Ağus
tos ı 793) hareket-i dahil derecesiyle Der
siyye-i Hane-i ümmühani, 11 Rebiülahir 
1211 'de ( 14 Ekim ı 796) mOsıle-i Sahn de
recesiyle Beyazıt'taki Sahhaf Karaca Ah
med medreselerinde müderris oldu. 1 S Re
ce b 1218'de (31 Ekim 1803) ibtida-i alt
mışit derecesiyle Müftü Hüseyin Efendi 
Medresesi'ne tayin edildi. 1 S Şewal 1220'
de (6 Ocak 1806) hareket-i altmışlı derece
sine yükseldi. 13 Zilkade 1223'te (31 Ara
lık 1808) mOsıle-i Süleymaniyye derecesiy
le Hoca Hayreddin ve Hakaniyye-i Vefa med
reselerine geçti. 1 Cem aziyelahir 1231 'de 
(29 Nisan 1816) Çorlu Medresesi müder
risliği kendisinde olmak üzere Havass-ı Re
fia (Eyüp) kadısı oldu. 1 Cemaziyelahir 1232'
de ( ı 8 N isan ı 81 7) aziedildi ve kendisine 
Mekke kadılığı payesi verildi. 3 Rebiülahir 
1232'de (20 Şubat 1817) hayat boyu mü-

fettiş-i sadr-ı ali olarak görevlendirildi. An
cak 9 Muharrem 1237'de ( 6 Ekim 1821) 
görevine son verildi. Şanizade'nin 13 Zil
hicce 1241'de (19Temmuz 1826) Mekke 
payesi ve Menemen arpalığı ile emekli ol
du. 

Vak'anüvis Mütercim Asım Efendi'nin 9 
Safer 123S'te (27 Kasım 1819) İstanbul'da 
vebadan ölmesi üzerine ll. Mahmud, Şii
nizade'yi 1 S Safer 123S'te (3 Aralık ı 8 ı 9) 
bizzat seçip vak'anüvisliğe getirdi. Bu gö
revdeyken önce tarihin faydası ve değeri 
hakkında bir mukaddime yazıp padişaha 
takdim etti. Bunun beğenilmesiyle arzu et
tiği gibi ll. Mahmud'un cülOs tarihi olan 
28 Temmuz 1808'den itibaren eserini ka
leme almaya başladı ve Eylül 1821 'e ka
dar getirdi. Yazmaya imkan bulamadığı 
1821-1826 vekayiine ait notları halefi Sa
haflar Şeyhizade Mehmed Esad Efendi'
ye devretti. Kendisini rakip gören Musta
fa Behcet Efendi'nin ve başkalarının gay
retiyle Eylül 182S'te vak'anüvislikten az
ledildi. 

Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılması 
sırasında Bektaşiliğin de yok edilmesine 
girişildiğinden Şanizade, Beşiktaş Cem'iy
yet-i İlmiyyesi'ne mensubiyetinden dolayı 
9 Zilkade 1241 'de (ı 5 Haziran ı 826) Bek
taşi olduğu ileri sürülerek arpalığı olan Ti
re'ye sürgün edildi. İki ay sonra da bura
da vefat etti. Kaynaklarda, böyle bir alimin 
sürgünde bulunmasına gönlü razı olma
yan ll. Mahmud'un af fermanı yazdırdığı, 
bunu getiren kavasın Şanizade'nin kaldığı 
konağa gelip telaş içinde yanlışlıkla, "Şa
nizade'nin itlafına ferman getirdim" de
mesi üzerine her an İstanbul'dan kötü bir 
haberin gelmesini beklemekte olan Şani
zade'nin olduğu yere yığıldığı ve kısa bir 
hastalığın ardından 1 Muharrem 1242'de 
(5 Ağustos 1826) öldüğü belirtilir. Kışla ci
varındaki mezarlığa defnedilen Şantzade'
nin kabri bu mezarlığın 1916 yılında kal
dırılmasıyla kayboldu. Daha sonra meza
rındaki taş kasaba civarında tesadüfen 
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bulunup Tire Müzesi'ne kaldırıldı. Bugün 
Tire'de onun adını taşıyan bir meydan ve 
cadde, bu cadde üzerinde 1973 yılında 
konmuş . modern çizgiler taşıyan bir anıt, 

hastahanenin bahçesinde 1950'de yapı
lan anıtın üstüne yerleştirilmiş bir büstü 
vardır. 

Şanlzade Mehmed Ataullah Efendi. Av
rupa' da başlayan modern tıbbın Osmanlı 
Devleti'nde tanınmasında önemli bir dö
nüm noktasıdır. Avrupa'da neşredilen bir
çok tıbbi eseri tek başına tercüme etmiş 
ve diğer faaliyetleriyle de modern tıbbın 
yerleşmesini sağlamıştır. Medreseli bir 
alim sıfatıyla kendisinden öncekiler gibi is
lam ve Batı arasında uzlaştırıcı bir rol oy
naması beklenirken Şanlzade Batı bilimi
ni, bu arada modern tıbbı doğrudan alan 
ve aktaran bir şahsiyet olmuştur. Onun 
dikkate değer bir yanı da eski tıp terim
lerini yeniden değerlendirmesi , yeni tıb
ba ait eksiklikler için yeni terimler türet
mesidir. Gerçekten Şanlzade'nin kitapları 
Cem'iyyet-i Tıbbiyye-i Osmaniyye'nin 1873'
te hazırladığı Lugat-ı Tıbbiyye'ye temel 
teşkil etmiş , böylece aynı zamanda Türk
çeleşme akımına katkıda bulunmuştur. 

Tesbit edilebilen tıbbi eserlerinin beşine 
Hamse-i Şanizilde veya Kanun-ı Şani
zade adını vermiştir. Şanlzade dönemin 
alimlerinin bulunduğu , serbest akademik 
dersler veren Beşiktaş Cem'iyyet-i ilmiy
yesi'nin de üyeleri arasında yer alıyordu. 
Cemiyetin üyeleri Ortaköy'deki yalıda haf
tada bir iki defa buluşur. felsefe, şiir ve 
diğer ilimiere dair konuşmalar ve dersler 
yapaniı. Bu kişiler, yeniçeriliğin ortadan kal
dırılması sırasında kendilerini çekemeyen
ler tarafından mezhepsiz ve Bektaşi ol
dukları iftirasıyla dağıtılmış, her biri bir ye
re sürgün edilmiştir. Şanlzade'nin astrono
mi ve astrolojiyle meşgul olduğu bilinmek
teyse de bu konularda bir eser kaleme al
mamıştır. Ancak tarihinde yer yer her iki 
alanda görüşlerini ortaya koymuştur. Tıp, 
matematik ve astronomi yanında bazı sa
nat dallarıyla da (tambur çalmak, ressam
lık , hattatlık gibi) ilgilendiği kaynaklarda 
belirtilmektedir. Şanlzade'nin ayrıca mü
kemmel saat yaptığı ve usta bir avcı oldu
ğu kaydedilmektedir. 

Eserleri. 1. Tô.rih-i Şanizilde (Şaniza
de Tarihi). Şanlzade'nin vak'anüvis sıfatıy
la Asım Tarihi'ne zeyil olarakyazdığı eser, 
ll. Mahmud'un cü!Cısundan ( 4 Cemaziyela
hir ı 223 1 28 Temmuz ı 808) başlayarak 

1236 sonuna (Eylül 1821) kadar gelen olay
ları ihtiva etmektedir. istanbul'da 1867-
187 4 yıllarında dört cilt halinde basılan 
eserin gerek ayrı şekilde mukaddimesi, ge-
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rekse mukaddime ile beraber tarihin di
ğer bölümleri, bu arada müellif nüshaları 
çeşitli kütüphanelerde bulunmaktadır. Eser 
basma ve yazma nüshaları karşılaştırıla
rak Şani-zade Tarihi (1223-1237/1808-
1821) adıyla neşredilmiştir (haz. Ziya Yıl 

mazer, 1-11 , istanbul 2008). Şanlzade, Asım 
Efendi'den devreden evrak! ve kalemler
den kendisine gelen hatt-ı hümayun, fer
man, irade, telhis, arlza, ilmühaber gibi 
resmi evrak! tarihinde yeri geldikçe kul
lanmış. bunlara kendi gördüklerini ve duy
duklarını da eklemiştir. Bunların dışında 
dönemiyle ilgili yazdıklarında herhangi bir 
esere işaret etmemiştir. Fakat zaman za
man bazı olaylara açıklık getirmek için ön
ceki dönemlere ait eserlerden ismen be
lirterek veya belirtmeyerek nakillerde bu
lunmuştur. Ayrıca bazı olaylar için Avrupa'
da yayımlanan gazete ve kitaplardan fay
dalanmıştır. Şanizade'nin tıbbi eserlerin
de kullandığı açık ve sade Türkçe'yi tarihin
de ve diğer tercümelerinde görmek müm
kün değildir. Devrine göre kısa cümleler 
kullanmasına rağmen see! düşkünlüğün
den ve bazı klişelerden , uzun izafetlerden 
kendini kurtaramamıştır. Bununla bera
ber hadiselerin olduğu gibi yazılması şek
linde anladığı tarih telakkisine uygun fikir 
ve mana dolu bir ifade kullanmış. Tanzi
mat devrine kadar telif edilen Osmanlı ta
rihlerinin modern anlayışa en yakın olanı

nı ve ilmisini meydana getirmiştir. Şô.ni
zade Tô.rihi Cevdet Paşa tarihinin özel
likle IX. X ve Xl. ciltlerinin ana kaynağı 
olmuştur. z. Mir'atü'l-ebdan fi teşrihi 

a'zai 'l-insô.n. Modern anlamda hazırlan
mış ilk anatom i (teşrTh) kitabı olup Mi'ya
rü'l-etıbba'dan sonra yazılmış olmasına 
rağmen Hamse-i Şanizade'nin ilk kita
bını teşkil eder. Şanlzade önce Mi'yarü '1-
etıbba'yı yazmış. fakat bunun basımının 
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gecikmesi üzerine kitabın daha iyi anla
şılması amacıyla Mir'atü'l-ebdan'ı kale
me alarak sadrazam vasıtasıyla takdim 
etmiş, gerekli şekiller ilavesiyle basılına
sına izin verilmesi için ferman talep et
miştir. ll. Mahmud fermanında kitabı be
ğendiğini söyleyerek basımı ve tashihleri
nin bizzat müellifi tarafından yapılmasını 
istemiştir. Mir'atü'l-ebdan, "Ostolociya" 
(osteologie =kemik bilimi) ve "Sarkoloci
ya" (sarcologie =kas bilimi) olmak üzere 
iki kısımdan ibaret olup metinden sonra 
elli altı adet anatomi resmi ve arkasından 
resimlerin açıklaması gelmektedir. Hangi 
eserlerden tercüme edildiği bilinmeyen, 
sade bir Türkçe ile kaleme alınmış kitap
ta birtakım terimler Latince bırakılmıştır. 

Eser, Usulü't-tabla ve Mi'yarü'l-etıbbd 
ile beraber Hamse-i Şanizade'nin ilk cil
dini teşkil eden üç kitabın birincisi olarak 
istanbul'da 1235 (1820) yılında basılmış. üç 
yılda tamamlanan basımın tashihlerini biz
zat Şanlzade yapmıştır. Devlet ileri gelen
lerine sunulmak ve halka satılmak üzere 
eser iki şekilde hazırlanmıştır. Mir'atü'l
ebdan, T. X. Bianchi tarafından incelen
miş, Bianchi, kitabın bir zihniyet değişik
liğini ifade ettiğini ve geleneksel Osman
lı düşünce tarzının dışına çıktığını farket
miş , Türkçe'de basılan ilk anatomi ve tıp 
eseri olarak Avrupa'ya tanıtmıştır. 3. Usu
lü 't-tabia. Hamsenin ikinci eseri olup Tür
kiye'de basılan ilk fizyoloji kitabıdır. Usu
lü 't-tabla'nın ilk bölümünde vücutta bu
lunan kuwetler ele alınmış . ikinci bölüm
de hastalıkların sebepleri ve belirtilerinden 
bahsedilmiştir. Yine hangi eserden tercü
me edildiği bilinmeyen ve sade bir Türkçe 
ile yazılan kitabın sonuna tıp fakültelerinde 
iç hastalıklarının başlangıcı şeklinde oku
tulan bir bölüm eklenmiştir. 4. Mi'yarü'l
etıbbô.. Hamsenin üçüncü kitabı olup Avus-
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turya tıp fakültelerinin başı olan Baran 
Anton von Störck'ün Medizinisch Prak
Useher Unterricht tür die Feld und 
Landw undiirzte der Österreichischen 
Staaten adlı eserinin (Wien ı 776) Barte
lemy Bathisti tarafından yapılan Instro
zione Medico-Practica ad usa dei Chi
rurghi Civil e Militari Opera adlı İtal
yanca tercümesinden (Venezia ı 778) Türk
çe'ye aktarılmıştır. Eserde hastalıklar Türk
çe karşılıkları verilerek belirti ve tedavile
riyle anlatılmış , ayrıca kullanılacak ilaçlar 
kitabın sonundaki ilaç listesinde yer alan 
numaralarıyla gösterilmiştir. s. Kiinunü'l
cerrahin. Hamsenin dördüncü kitabıdır. 

Muhtemelen tercüme olan eserde hasta
lıklara dair kısaca bilgi verildikten sonra 
cerrahi hastalıklara ve yapılan uygulama
lara geçilmekte, ardından cerrahiarın ilgi 
alanına giren hastalıklar ele alınmakta ve 
eser çıkıklar bahsiyle sona ermektedir. Mı
sır'da Bulak Matbaası'nda 1244'te ( 1828) 

iki resimli levha ve bunların açıklamalarıy
la birlikte basılmıştır. 6. Mizanü'l-edviye. 
Hamsenin bu beşinci kitabı ilaçlardan, ilaç
ların kullanım şekillerinden ve dikkat edil
mesi gereken hususlardan söz eder. Feri
dun Nafiz Uzluk'un kütüphanesinde bu
lunan müeUif hattıyla tek yazma nüsha
sının alfabetik tarzda düzenlenmiş ilk kıs
mı "sin" harfine kadar gelmektedir. Uzluk, 
Türk Tıp Tarihi A rkivi'ne yazdığı maka
lelerinde eseri tanıtmış ve bugünkü harf
Iere aktarmaya başlamış. ancak eserin ya
yımı devam etmemiş, elif harfinin "uyuz 
otu" maddesinde kalmıştır. Şanlzacte'nin , 

eserinde kalbi kuwetlendirici ve idrar sök
türücü "düital"den (yüksük otu) ilk defa 
bahsetmesinden ve bu ilacın etkileri hak
kında bugünkü bilgilere yakın bilgiler ver
mesinden dolayı Türk hekimleri arasında 
ayrı bir değeri vardır. 7. Divan. Şiirlerin
de "At a" mahlasını kullanan Şanlzacte di
van edebiyatı tarzında yazdığı şiirlerinde 
pek başarılı görülmez. Vefatından sonra 
bir araya getirilen dört divanı İstanbul Üni
versitesi (Nadir Eserler, T, nr. ı 352 ; T, nr. 
9636) ve Viyana Milli (nr 750) kütüphane
lerinde, şimdilik bilinen son nüshası İstan
bul'da Yapı ve Kredi Bankası Sermet Çif
ter Araştırma Kütüphanesi'ndedir (nr. Y 
727) . İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'n
de (Nadir Eserle r, T, nr. 9749) Şanlzade'

nin kendi hattıyla şiirlerini de yazdığı bir 
defter vardır ve bu defterde divanda yer 
almayan bazı şiirleri de mevcuttur. 8. Ten
bihat-ı Hükümran bd-Ser'askeran (Ve
sayaname-i Seferiyye). Bir ordunun düş
man üzerine sevkedilmesi ve ardından kış
lasına döndür ülmesi sırasında kumandan-
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ların nasıl davranması gerektiğinin anla
tıldığı eser, Prusya Kralı ll. Friedrich'in ku
mandanlarına yaptığı tavsiyelerini ihtiva 
etmektedir. Şanlzacte bunu 1221'de ( 1806) 

lll. Selim'in isteği üzerine Fransızca'dan 
Türkçe'ye çevirmiş ve kitap 1238'de ( 1822) 

Mısır'da Bulak Matbaası'nda basıtmıştır. 

9. Tanzim-i Piyadegan ve Süvariyan. 
Şanlzacte'nin tarihinin mukaddimesinde is
men belirttiği eserin bugüne kadar her
hangi bir nüshasına rastlanmamıştır. 10. 

Ta'rifat-ı Sev dhil-i Derya (Müfredat-ı Kül
liyye If Sevahili 'l-Bahriyye). Büyük bir coğ
rafya kitabı olduğu söylenen ve muhte
melen Fransızca'dan tercüme olan eser
de İstanbul'dan Cebelitarık Bağazı'na ka
dar giden gemilerin hangi limanlara uğ
rayacağı , bunların arasında ne kadar me
safe olduğu ve eserde ayrıca limanların ta
nıtıldığı belirtilmektedir. Bu tercümenin 
muhtemelen mukaddimesine ait nüsha
larının Marburg (Hs. Or. Oct., nr. 1003) ve 
Kahire Üniversitesi (Türki, nr 5404) kütüp
hanelerinde olduğu bildirilmektedir. 11. 
Usul-i Hisab (Tercüme-i Cedide-i Usul-i 
Ta 'limiyye). Fransız Mühendislik Okulu ho
calarından Charles Bossut'nün 1782'de ya
yımlanan Cours complet de mathema
tiques adlı eserinin İtalyanca'sından ter
cüme etmiştir. Bugün bilinen tek nüsha
sı Viyana Mill1 Kütüphanesi 'nde kayıtlıdır 
(nr. 141 8). Şanlzade'nin bunlardan başka 
tarihinin mukaddimesinde Cebir ve Mu
kabel e ile Hendese adlı eserlerinin adı 
geçmektedir. Şanlzade, özellikle tıbba dair 
eserlerinin basıtmasında kendisini kıska
nanlar tarafından birtakım engeller ve zor
luklarla karşılaşmış. bunları tarihinde yeri 
geldikçe dile getirmiştir. Süt çocukların
da görülen bulaşıcı bir cilt hastalığına dair 
Ruhye Risalesi'nin bazılarınca Şanlzacte 
tarafından kaleme alınmış olabileceği be
lirtilm işse de bugün artık eseri Mustafa 
Behcet'in özellikle Störck'ün kitabından 
yararlanarak yazdığı kabul edilmektedir. 
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ŞANLIURFA 

Güneydoğu Anadolu b ölges inde şehir 
L ve bu şehrin merkez olduğu il. _j 

Urfa platosu adı ver ilen hafif dalgalı ve 
geniş bir platonun orta kesiminde kurul
muştur. Musul'u Halep'e bağlayan kadim 
yol üzerindedir. Damlacık dağının eteğin
deki bir tepede şehre hakim heybetli ka
lesi yükselir. Halk rivayetlerinde Hz. İbra
him ve NemrOd hikayelerine konu olmuş, 
"kutsal şehir, peygamberler şehri" gibi ta
nımlamalarla anılmıştır. Hatta şehrin Nem
rO d tarafından kurulduğuna inanılmıştır. 

Burası ayrıca Hıristiyanlık tarihi açısından 
önemli bir yere sahiptir. 

Anadolu-Irak ve Suriye'yi birbirine bağ
layan ei-Cezlre'nin Diyarımudar bölümün
de kalan şehrin ne zaman ve kimler tara
fından kurulduğu bilinm emektedir. Bu
günkü Şanlıurfa'yı içine alan bölge milat
tan önce ı. binden başlayarak Asurlular, 
Medler ve Persler dönemini yaşadıktan son
ra milattan önce 332'de Makedonyalılar'ın 
eline geçmiş, İskender'in ölümünden Ro
malılar 'ın hakimiyet kurmasına kadar İs
kender İmparatorluğu'nun varisieri olan 
Selevkoslar (Selefkiler) , Abgar ve Osrhoene 


