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SUMMARY: Acıduman A (prepared publication from the original work of Ali 
Canip (Yöntem), which was printed in 1928). (Department of Deontology, 
Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey). Poet and physician 
Şifai Şaban Efendi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2010; 53: 244-250.

Physician and poet Şaban Şifai was born in Ayaş-Ankara. He went to Istanbul, 
where he learned medicine and then joined the “royal physicians”. He 
graduated from Galata Sarayı Medresseh and became a teacher of medresseh 
in 1687/1688 and then gave lectures in various medressehs and was promoted 
to higher ranks. Şaban Şifai became the cadi of Diyarbakır in 1703/1704. 
Following dismissal from his post in July/August 1704, he returned to 
Ankara, where he died in February/March 1705. His most prominent work 
was Tedbiru’l-Mevlud (Treatment of Newborn), which was composed of an 
introduction, eight sections and a conclusion. He also wrote a booklet on 
antidotes under the title of Şifa’iyye. Kısasu’l-Enbiya (Stories of Prophets) 
and Kala’idu’l-‘Ikban (Necklaces of Eagles) represent some non-medical 
translations of Şaban Şifai.
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Özet: Hekim ve şair Şaban Şifâî Efendi Ayaş-Ankara’da doğmuştur. İstanbul’a 
giderek tıp öğrenen Şaban Şifâî “saray tabipleri” arasına katılmış, 1687/1688’de 
Galata Sarayı Medresesi çıkışıyla müderris olmuş, çeşitli medreselerde ders 
vermiş ve terfi etmiştir. 1703/1704 yılında Diyarbakır kadısı olan Şaban Şifâî 
Efendi, Temmuz/Ağustos 1704’de bu görevden azledilmesi üzerine Ankara’ya 
dönmüş ve Şubat/Mart 1705’de burada vefat etmiştir. En önemli eseri doğum 
ve çocuk hastalıklarıyla ilgili olan Tedbîrü’l-Mevlûd’dur. Bu eser bir mukaddime, 
sekiz bap ve bir hatimeden oluşmaktadır. Panzehir çeşitleri hakkında Şifâ‘iyye 
isimli küçük bir eseri de bulunan Şaban Şifâî’nin bu tıbbi eserlerinden başka, 
Kısasü’l-Enbiya ve Kalâ’idü’l-‘Ikbân çevirileri gibi eserleri de vardır. 

Anahtar kelimeler: Şaban Şifai Efendi, Tedbirü’l-Mevlud, Yenidoğan, Çocuk 
Hastalıkları.

On ikinci yüzyıl2 edebiyat ve kültürün tanınmış 
kişilerinden:

Bu makalemizde [Şeki l  1-3]  hayat  ve 
eserlerinden bahsedeceğimiz Şifâî Şaban 
Efendi Anadolulu bir Türk’tür. On birinci 
yüzyılın3 ortalarına doğru Ayaş’ta doğdu, 
Vakayi‘ü’l-Fuzalâ’nın anlatımına göre genç 
yaşında İstanbul’a gelerek tıp öğrenimi 
yaptı. 1082’de4 Darüssaade ağası olan Yusuf 
Ağa’ya bağlandığı için “saray hekimleri” 

topluluğuna girdi. Tatlı dilli, güler yüzlü 
bir adamdı. Mirzazade Salim Efendi’nin 
anlattığına göre “tedaviden önce alışılmış tatlı 
sözlerle hastaların kalbine kuvvet verirdi” bu 
haliyle herkesin ve bu arada “devletin ileri 
gelenleri”nin yakınlık ve sevgisini kendisine 
çeken Şaban Efendi çalışkan bir adam olduğu 
için Minkârîzade Abdullah Efendi’nin yol 
göstermesiyle 1095’de5 “Mülâzım ve Kırk 
Akçe Medreseden azl”edildikten sonra 

1 Bu makale ilk kez Hayat; haftalık ilim, felsefe ve san‘at mecmuası, Ankara, 26 Temmuz 1928, Cilt: 4, Sayı: 87, 
sayfa: 2-3'de yayımlanmıştır (Ç.N.).
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Şekil 1. 26 Temmuz 1928 tarihinde Ankara’da yayımlanan Hayat dergisinin 87. sayısının kapağı. 
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Şekil 2. Ali Canip’in Hayat dergisinde yer alan “Şair ve Tabip Şifâî Şaban Efendi” başlıklı makalesinin başlangıç sayfası.



Şekil 3. “Şair ve Tabip Şifâî Şaban Efendi” başlıklı makalenin son sayfası. 
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1099’da6 “Sâdise-i Saray-ı Galata Medresesi 
hariciyle” müderrislik mesleğine girdi. 
Vakâyi‘ü’l-Fuzalâ’da sırasıyla açıklandığı gibi 
çeşitli medreselerde ders okuttu ve derecesi 
yükseldi. 1115’de7 Diyarbakır kadısı oldu. 
1116 senesi rebiyülevvelinde8 azledilerek 
Ankara’ya döndü. Fakat artık ihtiyar ve hasta 
idi. Zilkade9 ayında orada öldü.

Çeşme-i mekremete lûle-i kevser hâme 

Gül-istân-ı emele nahl-ı gül-i ter hâme 

Feyz bahş olmak ile gül-şen evrâk üzre

Gâh sünbül bitürür ki gül-i ahmer hâme

Hem-dem Hızır nebîdür üni Âb-ı Hayât

Şimdî her-dem zulmâta güzer eyler hâme

Nakş-ı hâl ü hattını ger-çi yazar dil-dârun

Şîve ü cilvesi yanında mükedder hâme10

Bâ-husûs ola Şifâyî gibi dem-sâz senâ

Gör bu vâdîde ne hoş cilveler eyler hâme

gibi gazeller yazan Şaban Efendi özellikle 
tıpla ilgili ve zamanı için çok değerli eserler 
bırakmıştır. Bu eserlerden en küçüğünü bile 
yazmak için otuz kırk kitaba başvurmuş, 
özellikle hangi tabibin iddiasını kaydediyorsa, 
sahibinin ismini yazmakta özen göstermiştir. 
Eserlerinin önemlilerinden biri doğum ve 
çocuk hastalıkları konusunda kaleme aldığı 
Tedbîrü’l-Mevlûd’dür. “Kitabın yazılma nedeni” 
konusunda aynen der ki “sözün kısası çocuklar 
konusunda her yönüyle özen göstermek gerekli 
iken perişan durumlarının, tıp bakımından 
düzgün olmasını gerektiren kendi başına bir 
esere ulaşılamadığı için, harflerin yazıcısı 
fakir11, adı geçen durumları düşündükçe ve 
çocuklarda bazı hastalıkları gördükçe eserlerin 
bolluğu aklıma gelirdi ki onların hakkında 
Şeyh-i Reis’in12 ve diğer büyük tabiplerin ayrı 
ayrı yazdıkları tedavileri Tanrısal bereketin 
verimliliği ile toplayıp düzenleyerek Türk 
dilinde bir yararlı derleme yazdım, ta ki herkes 
çocukların ders alınacak durumlarını öğrensin, 
olabilir ki insanların çoğu, kullanmaya ve sonuç 
çıkarmaya gücü yeterek, ciğerleri derecesinde 
olan çocuklarının sağlık, güvenlik ve her 
yönüyle esenliğini sağladığı için, herkesin 
yararına olarak, saygın olanların ve halkın 
rahatını artırsın…” 

Şaban Efendi bu amaçla birçok ayrıntılı 
incelemelerde bulunuyor, notlar alıyor; bu 

1107-1108 senelerine13 doğrudur ki bir 
taraftan Avusturyalılarla, bir taraftan Rusya 
ile şiddetli savaşların oluşuna rastlamaktadır. 
Eser sahibi diyor ki “...ama zamanın ilgileri ve 
zulüm ve haksızlık eden dünyanın dönüşüne 
aykırılıktan dolayı aklın dinginliği bozularak, 
özellikle şaşırtıcı sefer Viyana’nın etkisinin 
ortaya çıkışından sonra aralık vermeden süren 
seferlerde bu kalbi kırık fakir de padişah 
ordusunun hekimbaşılığı nedeniyle birkaç sene 
sonra derde tutulduğum için zayıfın gönlünün 
dinginliği büsbütün dağıldığından, beklendiği 
gibi tutulan yola bağlanma ve düzenli olma 
kolay olmadığından, o karalanmış olan dağınık 
yapraklar, ayrılık perdesinin gerisinde kaldığı 
için, üzerine unutkanlık örümcekleri perdeler 
çekmişti.” 

Sonunda 1109’da14 meşhur “Amcazade Hüseyin 
Paşa” sadrazam oldu. Orduyu düzenledi. 
Düşman eline geçen yerleri geri almak amacıyla 
Belgrad üstüne yürüdü. Fakat bazı devletlerin 
araya girmesiyle barış görüşmeleri başladı. 
Meşhur sadrazam ve şair Rami Mehmet Paşa 
o zaman reisülküttaptı. Özel olarak onun çaba 
ve emekleriyle barış kuruldu. Şaban Efendi 
kitabında der ki: “uğurlu ve yüksek ismi olan 
kutlu söz (Huseyn)15 ebced hesabı kuralına 
göre söz sayısı (sulh)a uygun olduğu gibi 
akdini başardıkları (sulh)a da (Nizamülmülk 
1112)16 nitelikleri tarih düşüyor.” Bundan sonra 
Amcazade’yi överek: “Kalbi kırık fakir de feyiz 
bulduğum için, akla kudret ve yapabilme gücü 
toplayarak, o melek huylu vezirin, herkese bol 
olan cömertlik ve iyiliklerinin çeşitlerinden 
çocuklar da pay sahibi olarak, hediyenin en 
üstünü olan sağlıktan pay alsın ve yararlansın 
diye, önceden yazılmış olan dağınık ve 
unutulmuş yaprakların toplanmasına girişerek, 
etraflıca incelenmesi yeteneğin sınırlarında olan 
kitapları ve risaleleri tekrar inceden inceye 
araştırarak, o güzel kitabı bir araya getirmeye 
ve birbirine bitiştirip sağlamlaştırmaya güç 
harcadım” diyor. Yazma nüshalarına bazı 
kütüphanelerimizde rastlanan bu Tedbîrü’l-
Mevlûd unvanlı eser bir mukaddime, sekiz bap 
ve bir hatimeden meydana gelmiştir. Her bap 
gereğine göre fasıllara ayrılmıştır.

Memleketimizde hekimliğin yakın zamanlara 
kadar Müslüman olmayanların elinde bulunduğu 
sanısının doğru olmadığını, milletimizin her 
yüzyılda çeşitli meslek sahipleriyle beraber 
doktorlar da yetiştirdiğini bilmek görevimizdir. 
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Bu bakımdan “Ayaşlı Şifâî Şaban Efendi” 
tarafından kaleme alınan bu eserin içindekileri 
şurada kısaca sunmak istiyorum:

Mukaddime: Hayvanlar ve bu arada insanın 
erkek ve dişi olarak ikiye ayrılması, bulûğ ve 
evlilik ve her iki tarafın mizaç ve özellikleri.

Birinci bap (Altı fasıldır): Cinsel ilişki, şehvet, 
kısırlık yani çocuğu olmayan kişilerin durumları, 
kısırlığın tedavisi.

İkinci bap (Üç fasıldır): Gebelik, gebeliği 
gösteren haller, “cenin erkek mi dişi mi sınama 
ile özel olan bazı işaretler”, âdetin kesilmesi, 
bunun tedavisi.

Üçüncü bap (Dokuz fasıldır): “Cenin”in 
oluşumu hakkında çeşitli görüşler, cenin 
kaçıncı ayda doğar. Sekiz aylık doğanların 
çoğunlukla yaşamaması. “Ana rahminde cenini 
kuşatan zarlar ki tümüne tıbben meşime, 
Türkçe son derler”, çocuğun anasına, babasına 
benzemesindeki sebepler, ikizler.

Dördüncü bap (Dört fasıldır): Gebe kadınlar 
nasıl hareket etmelidir. Doğumu güçleştiren 
sebepler ve tedavileri. Ebelere gerekli olan 
tedbirler. Çocuk doğuran kadınların gözetmeleri 
gereken şeyler. 

Beşinci bap (On fasıldır): Çocuk doğarken ve 
doğduktan sonra alınacak tedbirler. Göbek nasıl 
kesilir. Çocuk kundağa nasıl konur. Ebenin 
görevleri. Çocuğun uykusu. Beşik örtüleri. 
Emzirme usulleri. Sütnine. Sütü az kadınlar. 
Çocuğu yavaş yavaş yemek yemeye alıştırmak. 
Sütten kesmek. Emeklemek ve yürümek. 
Memelerde olan hastalıklar ve tedavi. 

Altıncı bap (Dört fasıl): Çocuk hastalıkları. 
Çiçek, kızamık, şişler, sivilceler, çıbanlar.

Yedinci bap (İki fasıldır): Veba.

Sekizinci bap (İki fasıldır): Çocuğu terbiye 
itmek, bulûğa kadar çocuk, bulûğdan sonra 
çocuk.

Hatime: İnsanın ömrü, olağan ölüm.

Yazarın bir eseri de Şifâ‘iyye unvanlı küçükçe 
risalesidir. Konusu panzehirin çeşitleridir. 
Bir mukaddime, üç fasıla, bir hatimeden 
oluşmuştur. İstanbul kütüphanelerinden 
bir kaçında bu risalenin yazma nüshalarına 
rastlanır. Yazılma tarihi 1111’dir.17

Şaban Efendi’nin tıbbi eserlerinden başka 
Kısasü’l-Enbiyâ ve Kalâ’idü’l-‘Ikbân çevirileri 

gibi eserleri de vardır ki bu ikinci eserin yazarın 
yazısıyla düzeltmeleri ve yazmanları içeren 
nüshası Nuruosmaniye kütüphanesinde 3404 
numarada kayıtlı ve saklıdır. 

Bu çalışkan Türk şair ve doktoru kıskanç 
ve kötülüğünü isteyen çağdaşlarından hayli 
zarar görmüş olmalı ki eserlerinde yeri 
geldiği her zaman onlardan şikâyet eder. 
Meşhur biyografımız Şeyhî Efendi Vakâyi‘ü’l-
Fuzalâ’sında “adı geçen hazret, Tabip Şaban 
Efendi adıyla tanınan gönlü aydınlık öncü, 
dostlar sohbetine düşkün, tıp sanatında hünerli, 
ilimlerin gereklerinde ezberi çok idi.” 

Eski kütüphanelerimizin gizledikleri hakkında 
“ancak yakmaya yarar” diyenler, bu sözlerinde 
“Türk milleti şimdiye kadar bilim ve uygarlık 
adına bir şey var etmemişlerdir” anlamının 
da saklı olduğunu fark edemiyorlar mı, 
bilemem, tıp bilgisinin bugün ulaştığı aşamadan 
bakılınca elbette Şaban Efendi ve benzeri 
dedelerimizin eserleri değersiz iş yerine geçer. 
Bilimin aralıksız buluş ve gelişimi nedeniyle 
dünyanın her tarafında ve her yüzyılda bu 
durum görülmüştür. Bir “Pastör”18 yetişmekle 
fen dünyasında ne büyük devrim olduğunu, 
en yüksek zekâlar tarafından yüzyıllardan beri 
savunulan fikirlerin nasıl iflâs ettiğini düşünmek 
burada yeterlidir. “Tabip Şaban Efendi” den ve 
eserlerinden bahsetmekle – birçok benzeri gibi 
– bir Türk’ün bilim sahasındaki çalışmalarını 
göstermiş oldum. Dilerim ki ayrıntılı bir “Türk 
Tababet Tarihi” var etmek amacıyla dikkatle 
araştıran doktorlarımız, eski kütüphanelerimizin 
gizlediklerini uzmanlıklarına özgü yetki ve özen 
ile gözden geçirirler.

Şifâî’nin bir gazeliyle sözüme son veriyorum!

Bu tekye-gâh-ı tarabda çerâğa muntazırız

Semâ‘ u devre münâsib ayağa muntazırız

Felekden eylemezüz ger-çi nâle u şekvâ

Yine bu tarz-ı vuruşdan ferâğa muntazırız

Safâ-yı ‘îdi merâm üzere itmedük icrâ

Bahâr mevsimine seyr-i bâğa muntazırız

Şifâ’iye sühan-tâze itmedük peydâ

Mey-i ‘atîk ile kesb-i dimâğa muntazırız

Makalemizin başında da kaydettiğimiz gibi “Şifâî 
Şaban Efendi” Ankara’da gömülmüştür.
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Dipnotlar

2 Hicrî XII. yüzyıl, Miladî XVIII. yüzyıl (Ç.N).

3 Hicrî XI. yüzyıl, Miladî XVII. yüzyıl (Ç.N.).

4 1671/1672 (Ç.N.).

5 1683/1684 (Ç.N.).

6 1687/1688 (Ç.N.).

7 1703/1704 (Ç.N.).

8 Temmuz/Ağustos 1704 (Ç.N.).

9 Şubat/Mart 1705 (Ç.N.).

10 On birinci yüzyılın en zarif ve mükemmel şairlerinden 
Şeyhülislâm Bahâî Efendi’nin aynı anlamda:

 Güzel tasvîr idersin hâl ü hatt-ı dil-beri ammâ
 Füsûn u fitneye geldikde ey bih-zâd neylersün

 beyti elbette daha güzeldir (Y.N). 

11 Alçakgönüllülük göstererek ‘ben’ manasına gelir 
(Ç.N.).

12 “Kânûn fî’t-Tıbb” sahibi meşhur İbn Sînâ (Y.N.).

13 1695/1696-1696/1697(Ç.N.).

14 1697/1698 (Ç.N.).

15 Huseyn”in ebced hesabı ile sayı değeri 128 olup 
“sulh”un da ebced hesabı ile sayı değeri 128’dir 
(Ç.N.).

16 Nizamülmülk”ün ebced hesabı ile sayı değeri 1112’dir 
(Ç.N.).

17 1699/1700 (Ç.N.).

18 Louis Pasteur (1822-1895) (Ç.N.).
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