
lı eseri gibi faydalandığı kaynakların liste
sini verir. Bu arada kendisinin yazdığı bir

çok kitap bu listede yer alır. Şehrizade Na

ima ve Katib Çelebi 'yi takip eder, onların 
biyografılerini verir. Coğrafya-yı Kebir'de 
olduğu gibi Osmanlı Devleti'nin eyalet, san

cak ve şehirlerini sayar. Eserin en önem
li yanı , Osmanlı padişahlarının başka hü

kümdarlarla karşılaştırılarak taşıdıkları 

özelliklerin belirtilmesidir. Müellife göre 
Osmanlı sütalesinden kuruluşundan 1 000 

( 1592) yılına kadar müstesna hükümdar

lar çıkmıştır. Şehrizade ilk kırk özelliği , Şa

ban Şifai Efendi'nin Fezail-i A I-i Osman 
adıyla tercüme ettiği Mer'i b. Yusuf'un 

K.al a'idü 'l- 'i]fyan ii feza'ili selôtini ali 
'Oşman adlı eserinden almıştır. Buna gö

re Osmanlı ailesi doğrudan Peygamber sü
lalesinden gelmiştir, padişahların her biri 

asil doğduğu için hanedan kıyamete ka

dar devam edecektir. Bu devamlılığı sağ
layan en önemli etken ise padişahların da

ha önceki devletlerin yaptığı gibi ülkeleri

ni aile fertleri arasında paylaştırmaması

dır. Aynı şekilde iktidar kölelere, zorbala

ra, naiblere ve kadınlara emanet edilme

diği için Fetret devri hariç Osmanlı Devle
ti'nde büyük bunalımlar görülmemiştir. 

Devlete, saray ve orduya yönelik kanunla
rın var oluşu da Osmanlılar'ın bir özelliği

dir. Ayrıca devletin gelir ve giderleri kontrol 

edildiğinden maliye uzun zaman dengeli 
gitmiştir. Bununla birlikte müellif, kendi 

zamanında devlet adamlarının yolsuz dav

ranışlarda bulunması yüzünden toplumun 
bozulduğunu söylemektedir. Şehrizade 

eserini aynı zamanda padişahlara bir na

sihat kitabı olarak düşünmüş, bunun için 
özellikle İbrahim Müteferrika'nın Usulü'l
hikem ii nizami'l-ümem'ini örnek almış

tır. İbrahim Müteferrika'nın devleti idare 
eden hükümdarların sahip olması gerek

tiğini söylediği on haslete ( haz ı m , sabır, 

ülüw- i himmet, meşveret , ibadet , şükü r, 

rı za, tevekkül, af, merh am et) Şehrizade 

"tebdll-i kıyfıfet"i de ilave eder. Birçok bö
lümü devlet adamlarının taşıması gere

ken özelliklere ayrılmış olan kitapta sad
razamın , haris olmaması, vefakar, akıllı, 

peşin fikirlerden uzak, şerefli , sabırlı , doğ

ru sözlü, dindar, barış sever olması , ancak 
savaştan da kaçmaması gerektiğini vur

gular. Tarih-i Nevpeyda'nın dikkat çeki

ci yanlarından biri de eserin tarih felsefe
sine ayrılan dördüncü bölümüdür. Kısmen 

Kati b Çelebi 'ye izfıfe edilen, fakat gerçek
te İ bn HaldOn'dan alınan buradaki görüş
lere göre insan kendi ihtiyaçlarını karşıla
m aktan aciz toplumsal bir varlıktır. dola-

yısıyla hırs ve kıskançlıktan dolayı en kö

tü şeyleri yapabilecek bir yaratılıştadır. Ki

şiyi taşkınlıklardan korumak için onu ida
re edecek siyasi bir rejime ihtiyaç vardır. 

Şehrizade, bütün siyasi rejimleri gözden 

geçirdikten sonra en iyi rejimin hilafet ol
duğunu söyler. Hakimiyeti halkın eline ver

mek ise en büyük hatadır. 2. Gül-i Ziba. 
1161 'de ( ı 748) yazılmış olup Osmanzade 

Ahmed Taib 'in Hadikatü 'l -v üzera adlı 
eserinin zeylidir. lll. Ahmed'in sadrazamı 
Nişancı Ahmed Paşa'dan ı. Mahmud'un 

sadrazamı Said Mehmed Paşa'ya kadar 

otuz bir kişinin biyografisini içeren eserin 
çeşitli nüshaları vardır (mesela bk. iü Ktp., 

TV, nr. 9826). 3. Tuhfe-i M ustafaviyye ii 
Beyan-ı Kapudanan-ı Devlet-i A liyye. 
Kaptanıderya Şehsuvar oğlu Hacı Musta

fa Paşa'nın isteği üzerine yazılan eserin bi
linen tek nüshası müellif hattıyla Darü'l

kütübi'l-kavmiyye'de bulunmaktadır (nr. 

45/555; mikro film, nr. ı ı 743). 4. Tacü'l
kavanin. Başta Lutfi Paşa'nın A sain a
m e'si olmak üzere siyaset ve nasihat ki

taplarından yararlanılarak hazırlanan eser 

I. Mahmud devri vezirlerinden Mehmed 
Paşa'ya takdim edilmiştir. Eserde padi

şahların adab ve hasletlerinden, vezir ola

cakların niteliklerinden, sefere çıkmanın 
usullerinden ve devlet hazinesinin her 

zaman dolu olması gerektiğinden söz 
edilir (TSMK, Emanet Hazinesi , nr. 2064). 

S. Zübdetü 'l-ahbar el-müteallika bi'l
bihar. Bir önceki eserin özeti niteliğin 

dedir (iü Ktp ., TV, nr. 2548) 6. Zübde
tü ' t-tevarih. I. Mahmud dönemine ka

dar gelen bir dünya tarihidir (Darü'l-kütü

b i' l-kavmiyye, nr. ı81/2 7871müe ll i fhattıJ) . 

7. M etnü 't-tevarih. Babinger, bu ese
rin Tarih-i Nevpeyda 'nın bir tür dizini 

olduğunu ve içinde müellifin otobiyog

rafisinin yer aldığını söyler. Saint Peters
bourg Şarkiyat Enstitüsü'nde bulunduğu 

(nr 59) bildirilen nüshanın kaybolduğu an

laşılmıştır. 8. Gülşen -i Müluk. Osmanza
de Ahmed Taib'in Hadikatü'l-mülUk'ü
nün kısa zeyli olup eserde yalnız lll . Ah
med'den ve dönemindeki olaylarından söz 

edilir (TCYK, s. 701-704). 9. Ravzatü 'l -en
füs fi't-tôrih. Katib Çelebi'ye ait Cihannü
ma'nın bir zeyli olan ve müsvedde halin

de kalan eser Avrupa, Afrika ve Amerika 
kıtaları hakkında bilgiler içerir. Şehrizade'

nin Tarih-i Nevpeyda'da kaydettiği di

ğer eserleri de şunlardır: Ahsenü 'l-mes
lUk ii Hadikatü'l-mülUk, Ravzatü's-se
l atin (şi ir tarihine ve özellikle pad işahla

rın bu sanata katkıla rına dairdi r). Tarih-i 
Düvel, Eşrefü 't-tevarih, Usulü 'l-hikem , 
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Fethu '1-hallak, M atlau 'I-beyan f i'l-ha
yevan (bir felsefe ve sosyolo ji kitabı ola

rak n ite l en mişt i r). Kıladetü'l-fuzala . 
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Iii! FARUK BİLİCİ 

ŞEHRiZOR 
( ;,j~ ) 

Kuzey Irak'ta tarihi bölge. 
_j 

Şehrizor (ŞehrezGr, ŞehrüzGr, Şehrizol) Ku
zey Irak'ta Cibfıl bölgesinde verimli bir 

ovadır. Avraman dağ silsitesinin batı tara

fında bulunan ova güneydoğudan İran 'ın 
Avramanıluhn yöresine, güneybatıdan Der

bendihan'a, batıdan Süleymaniye toprak

larına dayanır. Müslüman coğrafyacılar Er

bil ile Hemedan arasında kalan, içinde üç 
şehirle köyterin yer aldığı bölgenin aynı adı 

taşıyan merkez şehrinin, Medain'den Sa

sanller döneminde MecOsller'e ait tarihi 

ateşkedenin bulunduğu Şiz şehrine giden 
yolun orta kısmında, Şa'ran ve Zalm dağ

larının yakınında Kisra ZOr b. Dahhil.k veya 

Kubad b. F'irOz tarafından kurulduğunu ve 
iki şehir arasındaki yolun ortasında kaldığı 

için Nimrah (NTmez-rah, NTmez-ray) olarak 

da isimtendirildiğini söyler. Ancak bazı araş

tırmacılar, bu şehrin tarihinin Asurlular 

dönemine kadar indiğini ve Aşurnasirpal 

devrinde (m .ö. 883-859) Lullu halkının ya
şadığı Zamua idari bölgesinin merkezi ol

duğunu kabul eder (İA, Xl, 397) 

Bağdat-Tebriz yolunun Avraman dağ
larını aştığı geçidin yakınında yer alması 
Şehrizor bölgesinin önemini arttırmıştır. 

Asurlular'dan sonra Babil, Pers. Makedon, 
Part ve Sasaniler'in hakimiyetinde kalan 
Şehrizor ve çevresi Hz. Ömer zamanında 
Utbe b. Ferkad tarafından İslam toprak
larına katıldı . HarCınürreşid'in hilafetinin 
sonlarına kadar Musul'a bağlı kaldı , ardın

dan Damegan ve Darabad'la birlikte müs
takil vilayet haline getirildi. Şehrizor ova
sında bulunan ve günümüzde mevcut ol
mayan diğer iki şehir ise Şiz ile surla çev
rili Duzdan idi. Duzdanlılar'ın , Taıot'un Duz
danlı olduğunu ve kendilerinin onun so-
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yundan geldiklerini iddia ettikleri belirtil
mektedir. Daha sonra Emev'iler, Abbasiler, 
Hamdanller ve Ukaylller'in hakimiyetinde 
kalan Şehrizor, Selçuklular bölgeye geldi
ğinde Annaziler'in elindeydi. Kendisine ita
at arzeden Annaziler'i yeniden iskan eden 
Tuğrul Bey Slrvan, Daküka ve Şehrizor'un 
idaresini Mühelhil'e verdi. Selçuklu döne
minde başta Şehrizor ve Kerkük olmak 
üzere bölgeye yoğun bir Türkmen akını 
oldu. Özellikle Türkmen Kıpçak grupları 
Şehrizor-Kerkük bölgesinde kalabalık bir 
nüfusa sahipti. Nitekim İbnü'I-Eslr, Sel
çuklu Sultanı Berkyaruk'un Şehrizor'a ge
lerek ( 493/ 1 ı 00) burada topladığı Türk
menler'den büyük bir ordu oluşturduğu
nu ve kardeşi Muhammed Tapar'ın üze
rine yürüdüğünü kaydeder (el-Kamil, X, 
294) 

495 (1102) yılında Salgurlu Türkmenle
ri'nden Karabeli, Daküka ile Şehrizor dı
şında Annaziler'in elindeki yerleri zaptet
ti. Kısa bir süre sonra Selçuklular'a bağlı 
Kıpçak Beyi Arslantaş. Şehrizor yöresini 
ondan alarak Şehrizor Kalesi'ni kendisine 
merkez edindi. Muhtemelen Arslantaş'ın 
oğlu Emir Kıpçak tarafından 1130 yılında 
kurulan Şehrizor Kıpçak Emirliği, 1140'ta 
Musul Atabegi İmi!ıdüddin Zengl'nin böl
geye hakim olmasıyla sona erdi. 581-582 
( 1185-1186) yıllarında Şehrizor yöresini ele 
geçiren Selahaddin-i Eyyubl, Şehrizor ve 
Kara-beli derbendini Ali Küçük'ün oğlu Er
bil Atabegi Muzafferüddin Kökböri'ye ik
ta etti (586/1190). Kökböri'nin ölümünün 
(630/ 1233) ardından yeniden Abbasiler'in 
hakimiyetine giren Şehrizor 643 ( 1245) yı
lında Moğol istilasına uğradı ve 1258'de İl
hanlılar'ın idaresine geçti. Bu dönemde 
Moğollar'dan kaçan çok sayıda Türkmen 
ailesi Kuzey lrak'a ve özellikle Kerkük ve 
Şehrizor bölgesine gelerek yerleşti. Şehri
zor daha sonraki dönemde Celayirliler, Ka
rakoyunlular, Akkoyunlular ve Safev'iler'in 
yönetiminde kaldı. 1226 yılında meydana 
gelen şiddetli deprem ve 1 245'teki Moğol 
yağması sebebiyle Şehrizor büyük tahri
bata uğradı ve eski önemini kaybetti. Böl
gede 1431 ve 1470 yıllarındaki veba sal
gınları da büyük nüfus kaybına yol açtı ve 
şehir zamanla bir yerleşim merkezi ol
maktan çıktı . Bu durum, Osmanlı döne
minde 967 (1560) tarihli tahrir defterle
rinde şehrin adının geçmemesinden de an
laşılmaktadır. 

Osmanlılar bölgeye ulaştığında Safevi 
egemenliğini tanıyan ve Zalm Kalesi'nde 
oturan Ardilan (Erdelan) Emlri Bige Bey 
tarafından yönetilmekte olan Şehrizor yö-
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Hüseyin Paşa'n ın Sehrizor'u zaptını tasvir eden bir minya
tür (Lokman b. Seyyid Hüseyin, Şehinşahname, iü Ktp., FY, 
nr. 1404, vr. ıoz•ı 

resi Kanuni Sultan Süleyman'ın lrakeyn Se
feri sırasında Osmanlı idaresi altına girdi 
(941/15 3 5). Ancak Osmanlı hakimiyetini ka
bul eden Bige Bey'in 1550'de ölümünün 
ardından Zalm Kalesi'ni ele geçirip beyli
ğe hakim olan kardeşi Sührab, Safeviler'e 
meyledip Osmanlılar'a itaatten ayrıldı . Ka
nunl'nin Nahcıvan seferi esnasında Bağ

dat Beylerbeyi Osman Paşa. Şehrizor yö
resini ele geçirmekle görevlendirildi. Böl
genin merkezi konumundaki Zalm (Osman
lı kaynaklarında Kal'a-i Zalim. Zalim Ali Kalesi) 
kuşatıldı ve Osman Paşa'nın vefatı üzeri
ne Bağdat beylerbeyi olan Baltacı Mehmed 
Paşa tarafından zaptedildi (23 Ramazan 
961 /22 Ağustos 1554). Bölge sancak hali
ne getirilerek Murad Bey'e verildi (Celal
zade. vr. 473•-b). Osmanlı-İran mücadelesi 
sürecinde burası birkaç defa İran'ın eline 
geçtiyse de ı. Dünya Savaşı sonrasına ka
dar genellikle Osmanlı idaresinde kaldı. 

Aynı adı taşıyan bir şehrin bulunmadı
ğı Osmanlılar döneminde Şehrizor bölgesi 
çeşitli tarihlerde sınırları değişen bir eya
let haline getirildi. Eyalet XVII. yüzyılın or
talarına kadar Zalm Kalesi ve Kanuni Sul
tan Süleyman tarafından inşa ettirilen Gü
lanber Kalesi'nden yönetildL Osmanlı ta
rihçisi Lokman b. Hüseyin, Harlr kadısı sı-

fatıyla 970 Zilkadesinde (Temmuz 1563) 
Şehrizor beylerbeyiliği merkezi olmak üze
re inşa edilen Gülanber Kalesi'nin temel 
atma töreninde hazır bulundu ve Beyler
beyi Muzaffer Paşa'nın isteğiyle ilk harcı 
temele kendisi koydu. Safevi Şahı 1. Ab
bas'ın istilasında onun emriyle yıktırılan 
Gülanber Kalesi, Hüsrev Paşa zamanında 
yeniden inşa edildi (1630). XVII. yüzyılın 
ilk yarısına ait idari teşkilatta ilgili Ayn Ali 
Efendi'nin risalesine göre Şehrizor yirmi 
sancaklı bir eyalet olup bunların altısında 
sancak beyi bulunuyor, diğerleri yurtluk
ocaklık şeklinde idare ediliyordu. 

967 (1560) tarihli Tahrir Defteri'ne gö
re Şehrizor eyaleti on sancak; yedi nahiye 
ve 204 köyden oluşmaktaydı, idare mer
kezi Zalm idi. Eyalette toplam hane sayı
sı 501 O olarak tesbit edilmişti. Bunların 
4952'si müslüman, elli sekizi yahudi hane
siydi. Bu verilere göre eyaletin toplam nü
fusu 25.000 dolayındadır, yıllık vergi gelir
leri ise 2.376. 766 akçedir. Bunun % 95'1ik 
bölümü padişah ve sancak beylerine has 
şeklinde ayrılmıştır (TK, TD, nr. 351, vr. J4b
l 24•) 1570'li yıllara ait kayıtlara göre eya
Ietle yirmi dört liva mevcuttu. Bu sayı 
1578-1590 Osmanlı-İran savaşları sırasın
da emniyet gerekçesiyle iki katına çıkarıl
dı, XVII. yüzyılın ortalarına doğru Şehri
zor eyaletine on bir sancak bağlıydı. Ker
kük şehri, XVII. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren öne çıkarak eyaletin idari merke
zi olduktan sonra 1893 yılına kadar resmi 
yazışmalarda Şehrizor sancağı adıyla anıl

mıştır. Zor mutasarrıflığı ile olan isim ben
zerliğinden dolayı adı 1893'te tekrar Ker
kük sancağı olarak değiştirilen Şehrizor 
eyaletinin sancak sayısı yedi ile otuz iki 
arasında değişmektedir. Bunların bir kıs
mı yurtluk-ocaklık, bir kısmı hükümet (ga
ziyan. mehrevan) şeklinde yönetilmektey
di. Ayrıca eyalette 160 aşiret beyliği mev
cuttu. 

1850'1i yıllarda Şehrizor sancağı kuzey
den Musul ve Hakkari eyaletleri, batıdan 
Dicle nehri, güneyden Bağdat eyaleti, do
ğudan İran ile çevriliydi. Bu dönemde mer
kez sancak Kerkük ve Erbil kazaları, eya
let ise Köysancak, Süleymaniye, Revandiz 
ve Harir sancaklarından oluşuyordu (Meh
med Hurşid, s. 168). Şehrizoreyaleti 1851'
de sancağa çevrilerek Bağdat eyaletine, 
1878'de Musul vilayetine bağlandı. Osman
lı Devleti'nin elinden çıkineaya kadar bu sta
tüsü devam etti. Şehrizor (Kerkük) sanca
ğı 1878-1918 yıllarında Kerkük (merkez ka
za). Revandiz, Erbil, Salahiye, Köysancak 
ve Raniye kazalarından oluşuyordu. Bu ka
zalarda 1878'de 39.270 hane mevcut olup 



bunların toplam nüfusu yaklaşık 127.060'
tır. Şehrizor yöresi günümüzde Irak'ın Sü
leymaniye muhafazasının sınırları içinde 
kalmıştır. Yeri kesin olarak bilinerneyen 
Şehrizor'un Yasintepe, Kızkale veya Gü
lanber Kalesi civarındaki kalıntılar olduğu 
görüşleri ileri sürülmüştür (İA, Xl , 397). 

Şehrizor, aslen Şehrizorlu Beni Şehrezı1-
ri ve Beni Asrun ailelerine mensup fakih 
ve kadılarıyla meşhur olmuştur. Ortaçağ'

da Şehrezuri (ŞehrüzOr'i) nisbesiyle tanın
mış çok sayıda fakih, muhaddis, kıraat 
alimi ve müfessir vardır. Bunlardan bazı
ları şöylece sıralanabilir: Kadı Hadır b. Da
vud, Kadılhafikayn (Doğu'nun ve Batı'nın ka
dısı) lakabıyla tanınan Ebu Bekir Muham
med b. Kasım, babası Ebu Ahmed Kasım 

b. Muzaffer, kardeşi Ebu Mansur Muzaf
fer b. Kasım, meşhur feraiz alimi Ebü'l
Muzaffer Muhammed b. Ali b. Hüseyin, 
el-MişbdJ:ıu'z-zdhir adlı eseriyle tanınan 
kıraat alimi Mübarek b. Hasan, muhaddis 
Ebu Bekir Ahmed b. Ubeyd b. Abdullah 
(Sem'anl, III, 473-475). tarihçi ve hakim 
Muhammed b. Mahmud. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Belazürl. Fütah [Fayda), s. 479-480; İbnü'l-Fa
klh. Kitabü'l-Büldan (nşr. YOsuf el-Hadi), Beyrut 
ı4ı6/1996, s. ın, 407; Sem'ani, el-Ensiib, lll, 473-
475; Yakut, Mu'cemü'l-büldan, lll, 375-376; İbnü'l
Esir. el-Kamil, X, 294; Zekeriyya b. Muhammed el
Kazvini, A.şarü'l-bilad, Beyrut, ts. (Daru Sadır). s. 
397-398; Matrakçı Nasuh, Sefer-i Irakeyn, s. 2ı7, 
257; Celalzade, Tabakatü'l-memalik, vr. 473•b; 
Şeref Han. Şerefname (tre. Mehmet Emin Bozars
lan), İstanbul ı975, s. ıo8-116; Katib Çelebi, Ci
hiinnüma, s. 445-446; Evliya Çelebi, Seyahatna
me, IV, 304-305; Ayn Ali. Kavanfn-i Al-i Osman, 
s. 8; Mehmed Hurşid, Seyahatname-i Hudüd 
(haz. Alaattin Eser), İstanbulı997, s. ı68-ı8ı; 
Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye Salnamesi ( 131 O). 
s. 502-503; a.e. (1320). s. 529-53ı; a.e. (1323), s. 
659-66ı; a.e. [1328), s. 804-806; Musul Vilaye
tiSalnamesi(l310), s. ı84-ı9ı, 205; a.e. (1312), 
s . 298-322; i. Metin Kunt. Sancaktan Eyalete: 
1550-1650, İstanbulı978, s. ı46-ı57 , ı67-ı69, 
ı97; FarukSümer, Oğuzlar(Türkmenler) Tarih
leri, Boy Teşkilatı, Destan/an, İstanbul ı980 , s. 
336, 338, 574, 584-585; G. le Strange, Bülda
nü'l-l;ilafeti 'ş-şarl):ıyye (tre. B. Fransis- K. Awad) , 
Beyrut ı405/1985, s. 225-226; Sadık Cevde, el
Kuçlatü'ş-ŞehrezCıriyyCın, Arnman ı406/ı986, 
tür. yer.; İsmet Parmaksızoğlu, "Kuzey Irak'ta Os
manlı Hakimiyetinin Kuruluşu ve Memun Bey'in 
Hatıralan", TTK Belleten, xxxvıı;ı46 ( 1973), s . 
I 94-ı95 ; Halil Sahillioğlu, "Osmanlı Döneminde 
Irak'ın idari Taksimatı" (tre. Mustafa öztürk), 
a.e., LIV/2I ı (1990), s. ı24ı-ı250; Mehdi İlhan, 
"XVI. Yüzyılda Şehrizol Vilayeti", AÜ Osmanlı 
Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergi
si: OTAM, sy. 4, Ankara ı993, s. ı6ı-ı64; V. Mi
norsky, "Kürtler", İA, VI, ı 098-ı 099; a.mlf .. "Şeh
rizur", a .e., XI, 396-399; a.mlf.- [C. E. Bosworth]. 
"8}ahraZOr" , Ef2 (Fr), IX, 223-225. 

Iii AHMET GÜNDÜZ 

ı ı 
ŞEHSUV AROGLU, Bedii Nuri 

(1914-1977) 

L 
Tıp tarihçisi ve deontolog. 

_j 

istanbul'da Beyazıt semtinde doğdu. 
Babası Üsküdar Bidayet Mahkemesi reisi 
Neşet Bey'in oğlu, Tıbbiyye-i Şahane'nin 
1901 mezunlarından Yusuf Selami Bey. 
annesi eski Tugay kumandanlarından Mi
ralay Arif Bey'in kızı Şefika Nurünnisa Ha
nım' dır. İlk ve orta öğrenimini Kabataş'ta, 
liseyi Kadıköy Lisesi'nde tamamladı. Ço
cukluktan beri kararlı olduğu baba mes
leğini seçti ve 1933'te girdiği istanbul Tıp 
Fakültesi'ni 1939'da bitirdi. Daha tıp öğ
rencisi iken çeşitli ortaokul ve liselerde 
Türkçe, biyoloji ve fizik dersleri okuttu. 
Yatılı öğrenci olması dolayısıyla zorunlu 
hizmetle yükümlü tutulup Adana'ya sıt
ma mücadele stajına gönderildi. Askerli
ğini 1939-1941 yıllarında Kayseri'de yap
tı. Ardından Eskişehir sıtma mücadele şu
be hekimliğine tayin edildi. İki yıl sonra çı
kan bir salgın yüzünden Tifüs Mücadele 
Heyeti ile birlikte istanbul'a geldi. Bura
da merkez hükümet tabibi, emraz-ı sari
ye tabibi ve sağlık müdür muavini olarak 
çalıştı. 1944-1945'te ikinci defa askere alın
dı ve Kartat'da ll. TankAlayı tabibi sıfatıy
la hizmet yaptı. Ardından sağlık müdür
lüğündeki görevine döndü. 1947'de çıkan 
kolera salgını sıralarında kurulan müca
dele ekiplerinden ilkinin şefi olarak Mısır 
ve Hicaz'a gitti. 

1948'de Beyrut, Kıbrıs ve Mısır'a seya
hat etti; aynı yıl Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı müfettişliğine getirildi. 1949'da 
Rockefeller Foundation'ın davetiyle Ame
rika'ya gitti. Dönüşünde istanbul Tıp Fa
kültesi'nin isteği üzerine üniversiteye asis
tan alındı. 1953'te tıp tarihi uzmanı unva
nını aldı. 1955'te tıp tarihi ve deontoloji 
doçenti oldu. Çeşitli yerlerde tıp tarihi ve 
deontoloji konusunda konferanslar verdi. 
İstanbul ve bazı Anadolu kütüphanelerin
de çalışmalar yaparak yeni tıp yazmaları 
tesbit etti. Bu arada çeşitli kongre ve sem
pozyumlara katılıp tebliğler sundu. 1962'
de profesörlüğe yükseldi. 13 Mayıs 1977'
de ölen Bedii N. Şehsuvaroğlu'nun ikisi kız 
üç çocuğu olmuştur. Türk Tıp Tarihi Ku
rumu, Türk Sosyoloji Cemiyeti, Türk Fi
ziki ve Tabii İlimler Cemiyeti, Societe ln
ternationale d'Histoire de la Mectecine, 
Academie lnternationale d'Histoire des 
Sciences gibi bilimsel kuruluşların asli ve 
Academie de la Mediterranee'nin muha
bir üyesiydi. Küçük yaştan beri topladığı 
zengin koleksiyonu bugün istanbul Tıp Fa-

ŞEHSUVAROGLU, Bedİİ Nuri 

Bedii N. Şehsuvaroğlu 

kültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Ana Bilim 
Dalı arşivlerinin bir parçasını oluşturmak
tadır. 

Tıp tarihi, deontoloji ve diğer alanlarda 
çok sayıda yayını bulunan Şehsuvaroğlu' 

nun çalışmalarında genellikle geçmişteki 
tıbbi olaylarla bugünkü tıbbi olayları bir 
hekim sıfatıyla kıyasladığı görülür. Türk 
tıp tarihiyle ilgili yazma eserleri yıllarca 
büyük bir titizlikle incelemiş, bilhassa Os
manlılar'da verem, kolera, akıl hastalıkla
rı, çiçek aşısı , hekim biyografileri, sağlık 
kuruluşları, karantina, tıpta iz bırakmış ki
şiler, İslam tıbbı, bilimler tarihi gibi konu
larda çalışmalar yapmıştır. Medeniyet ta
rihinin bir parçası olarak gördüğü tıp ta
rihinin tıp talebelerine öğretilmesinin ge
reği üzerinde durmuş, böylece geçmişteki 
tıp bilgileriyle günümüzdeki bilgileri kar
şılaştırarak bir sonuca varma, halk ara
sındaki tıbbi folklorla ilgili bilgileri incele
me ve milletierin kendine özgü tıbbını or
taya çıkarma amacını gütmüştür. Batı 
dünyasında yazılan birçok tıp tarihi kita
bında İslam öncesi ve sonrası Türkler'le 
ilgili malumata rastlanmadığı kanaatin
dedir. Bu bakımdan gerek Osmanlı tıbbı
nın gerekse daha önceki Türk toplulukla
rıyla ilgili tıbbi gelişmelerin Türkler tara
fından araştırılması ve Batı dünyasına ta
nıtılmasının gerektiğini düşünmüştür. Ken
disi Anadolu'daki darüşşifalar ve Türk he
kimleri üzerinde çalışmalar yapmıştır. Tür
kiye'de ve dünyadaki çeşitli kütüphane
lerde Türkçe tıp yazmalarını inceleyerek 
tıpkı basımlarını hazırlamış ve tıp tarihi, 
tıbbi deontoloji, tıp etiği konusunda ya
rarlı sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır. 

Şehsuvaroğlu asıl mesaisini tıbbi deon
toloji ve tıp etiği konularına ayırmakla bir
likte hekim sorumluluğu, hekimin görev
leri, şarlatanlık, konsültasyon, hekim ra
porları, ötenazi, ilaç alışkanlığı, organ nak-
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