
A. SÜHEYL ÜNVER
BİBLİYOGRAFYASI

Gülbün MESARA

Prof. Dr.
Aykut KAZANCIGİL

Prof. Dr.
Ahmed Güner SAYAR



A. Süheyl Ünver'in 
100. Doğum Yılı Anısına



İçindekiler

Kısaltmalar / 6

‘A. Süheyl Ünver Bibliyografyası’nın 
2. Basımına Dair Bir Not  / 7

Prof. Dr. Ahmed Güner SAYAR

A. Süheyl Ünver Bibliyografyası'nı Sunarken / 9

Gülbün MESARA

Bir Bibliyografyanın Uzun Hikâyesi / 11

Prof. Dr. Aykut KAZANCIGİL

A. Süheyl Ünver Bibliyografyalarına Dair / 17

Prof. Dr. Ahmed Güner SAYAR

A. Süheyl Ünver Bibliyografyası / 21-500

İndeks / 497

İŞARET YAYINLARI: 80 
Araştırma - İnceleme

Eserin Adı
A. SÜHEYL ÜNVER BİBLİYOGRAFYASI

Hazırlayanlar 
Gülbün MESARA

Prof. Dr. Aykut KAZANCIGİL
Prof. Dr. Ahmed Güner SAYAR

Resimler 
Ön kapak: A. Süheyl ÜNVER

Arka kapak: Gülbün MESARA

1. Baskı: İstanbul, 1998
2. Baskı: İstanbul, 2017

© İşaret Yayınları

Yayın Yönetmeni 
Dr. İsmet Uçma

Mizanpaj 
DBY Ajans

Kapak Tasarımı 
Sercan Arslan

Baskı-Cilt 
Şenyıldız Yay. Matbaacılık Ltd. Şti.

Gümüşsuyu Cad. Işık Sanayi Sitesi No: 19/102
Topkapı / İstanbul Tel: 0212 483 47 91-92

(Sertifika No: 11964)

ISBN 978-975-350-355-6

Sertifika no: 15826

Mizanpaj programı: InDesign 
Karakter: Utopia Std; Metin: 10,5/14,2 pt. 

Dipnotlar ve İndeks: 9/12 pt.

İŞARET YAYINLARI 
Hobyar Mah. Ankara Cad. Ünal Han No: 21/1 

34110 Cağaloğlu / İstanbul 
Tel: +90 212 519 17 28 - 528 30 63 Faks: +90 212 528 30 59 
isaret@isaretyayinlari.com.tr • www.isaretyayinlari.com.tr



7

Kısaltmalar

age : adı geçen eser

bk : bakınız

c : cilt 

haz : hazırlayan

no : numara

s : sayfa

sy : sayı

yage : yukarıda adı geçen eser

yay : yayınlayan

‘A. Süheyl Ünver Bibliyografyası’nın 
2. Basımına Dair Bir Not 

Prof. Dr. Ahmed Güner SAYAR

‘A. Süheyl Ünver’in akıllara şaşkınlık veren çalışkanlığının ilk dalga ürünü, onun 
kaleminden dökülen kitap, risale, makale ve gazete yazılarından müteşekkil neşri-
yatı olmuştur. 1920 yılından başlayan yazı hayatı, kesintiye uğramadan vefatına de-
ğin sürmüş; hatta bu neşriyat dalgası, vefatı sonrasında, bu defa ağırlıklı olarak, el-
yapması defterlerinin yayınlanmasıyla devam etmiştir.

Basımı 1998’de Ünver’in doğumunun 100. yılına yetiştirilen ‘A. Süheyl Ünver 
Bibliyografyası'nda takriben 1.870 künye tespit edilmişti. Bu bibliyografya kitabı, tek 
başına, bir cilt içerisinde hem sayısı, hem de ele aldığı konuları itibariyle Türk kültür 
tarihine  A. Süheyl Ünver adının altın harflerle kazınmasına yeter bir zenginliktedir.

‘A. Süheyl Ünver Bibliyografyası’nı hazırlarken, Ünver imzalı birçok makale ve 
gazete yazısına ulaşamadığımızın farkındaydık. Öncelikle, 1998’den 2017’ye, ka-
rınca kaderince, rastladığımız Ünver yazılarını bir ‘master copy’e kaydettik. Bu me-
yanda ilk baskıda geçen mükerrer künyelemelerin yanında, bazı künyelemelerde 
eksik bırakılan yerleri tamamlamaya ve hataları da tashih etmeye gayret ettik. Ne-
tice itibariyle, II. basımı gerçekleşen ‘A. Süheyl Ünver Bibliyografyası’nda künyele-
nen madde sayısı 1.870’ten 1.969’a çıktı. Bu demektir ki, yirmi yıl içerisinde Ünver 
bibliyografyası, hem yüzün üzerinde yeni madde kazanmış, hem de ilk baskıya kı-
yasla daha az hatalı ve eksik bir derleme ile Ünver neşriyatının tamamına ulaşma-
mıza imkan sağlamıştır.

‘A. Süheyl Ünver Bibliyografyası’nı ikinci baskıya Gülbün Mesara ile birlikte 
hazırladık. Ancak muhtelif zevata, kaydedilmesi gereken katkılarından dolayı te-
şekkür borcumuz vardır. Bu cümleden olarak, Ahmet Ulu-Selin Turan McCallum  
ve Ömer Hakan Özalp’e teşekkürlerimizi ifade etmek isterim. Ayrıca bu baskıyı 
özenle gerçekleştiren İşaret Yayınları çalışanlarına, hususiyle M. Ali Uçma’ya da 
teşekkür borcumuz vardır.
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A. Süheyl Ünver Bibliyografyası'nı Sunarken

Gülbün MESARA

Babam, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver'in neşriyatına dair muhtelif zamanlarda 
yapılmış birkaç bibliyografik çalışma bulunmaktadır. İlk olarak 1941 ve 1952'de neş-
redilmiş olan Osman Ergin'in Süheyl Ünver Bibliyografyaları'nın dışında 1970, 1972 
ve 1981 yıllarında aynı konuda yapılmış diğer yayınlar vardır. Ancak, mevcut bütün 
bu neşriyat dikkatli bir şekilde taranacak olursa, hemen hepsinin muhteviyat bakı-
mından eksik olduğu görülecektir. Zira, A. Süheyl Ünver'in yıllar içinde çok çeşitli 
yerlerde ve dillerde, bazıları mükerrer olarak basılmış yazıları (kitap, makale gibi) 
yeterince tesbit olunamadığından, bunlar haliyle mevcut bibliyografyaların dışında 
kalmıştır.

A. Süheyl Ünver'in yayınlarının tamamını bir araya getirecek bir bibliyografya 
fikri, Prof. Dr. A. Güner Sayar'ın 1994 yılında neşrolunan A. Süheyl Ünver Hayatı, 
Şahsiyeti ve Eserleri kitabının hazırlık safhasında doğdu. Bu proje ile ilgili olarak Prof. 
Dr. A. Güner. Sayar'la başlattığımız yazıların kronolojik tasnifleri ve künye tesbitleri 
sürerken Prof. Dr. Aykut Kazancıgil'in de bizlere katılımı ile genişleyen araştırmala-
rımız, giderek tüm yazıların analizlerini içeren devasa bir metin haline geldi. Çalış-
malarımız sırasında karşımıza çıkan en önemli sorun, künyeleri belirlenmiş bir ta-
kım yazıların bulunamaması oldu. Nitekim, özetleri derlemek için gerekli olan bazı 
metinlere bütün aramalara rağmen ulaşılamadı. Sonunda birkaç noksan dışında sa-
yıları 1886'ya varan neşriyat birer birer tarandı ve özetleri hazırlandı.

Yaklaşık 2.5 yıl süren titiz ve zorlu araştırmalardan, kendi adıma ben büyük bir 
zevk aldığımı ve yararlandığımı ifade etmek isterim. Herşeyden önce, aziz babamın 
bir insan ömrüne sığması zor olan mesaisinin büyüklüğünün bir kere daha idrakine 
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vardım. Onun çok yönlü kişiliği ve araştırıcı ruhu ile hemen her konuda kaleme al-
dığı yazılarından o ana kadar bilmediğim çok şeyi öğrendim. Bilhassa, halen üze-
rinde çalışmakta olduğum Türk süsleme sanatının çeşitli dallarına dair aktardığı bil-
giler ve engin görüşleriyle bu sahadaki ufkum daha da genişledi.

A. Süheyl Ünver'in 1986 yılında vefatından sonra geçen süre içerisinde onun 
eserleri ile ilgili bazı büyük yayın faaliyetleri olmuştur. Bunların en başta geleni, İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı tarafından 1995 yılında 
ilki basılan ve Ünver'in İstanbul'la ilgili kitap ve risalelerini bir araya toplayan, beş 
ciltlik İstanbul Risaleleri'dir. Böylelikle A. Süheyl Ünver'in artık mevcutları tükenmiş 
neşriyatının bir kısmı bir İstanbul Külliyatı olarak yeniden kitapseverler ve araştır-
macıların faydasına sunulurken, aynı zamanda büyük bir kültür hizmeti gerçekleş-
tirilmiştir. Belediye'nin yayınları sadece bu kitaplarla sınırlı kalmamış, aynı kurum 
A. Süheyl Ünver'in İstanbul Suluboyaları'nı üç nefis albüm halinde (Süheyl Ünver'in 
İstanbul'u, Sevdiğim İstanbul, İstanbul'dan Bir Demet) basarak çok önemli bir hiz-
metin daha öncüsü olmuştur. Fatih'in Defteri'nin tıpkı basımı ile 1997'de Kitabevi 
yayınları arasında çıkan Bir Ramazan Binbir İstanbul ise diğer yayınlardır. Bu hiz-
metlerinden dolayı başta İstanbul Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanı sayın Şenol 
Demiröz ile Ünver'in yazılarına ve resimlerine içtenlikle eğilen ve yayına hazırlamak 
gibi zorlu bir görevi üstlenen sayın İsmail Kara'ya teşekkür ederim.

Mutlu bir rastlantı olarak A. Süheyl Ünver'in 100. doğum yıldönümüne denk 
düşen bu bibliyografyayı okurların istifadesine sunarken, çalışmalarımız süresince 
Ünver'in Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde kurucusu olduğu Tıp Tarihi ve Deontoloji 
Anabilim Dalı'ndaki neşriyatından yararlanmamız için izin veren anabilim dalı baş-
kanı sayın Prof. Dr. Nil Sarı'ya, yayınları bıkıp usanmadan bizlere açan ve emanet 
veren okutman sayın Gülten Dinç'e, metin müsveddelerini sabırla daktilo ederek 
dosyalayan sayın Necla Menekşe'ye ve daktilo edilmiş yazıların tashihi safhasında 
tüm metni büyük bir özveri ile okuyup gerekli düzeltmeleri yapan sayın Mine Esi-
ner Özen'e ve nihayet eserin dizgi, mizanpaj ve indeksinde emekleri geçen Ahmet 
Zeki İzgöer'e içten teşekkürlerimi sunarım.

Bir Bibliyografyanın Uzun Hikâyesi

Prof. Dr. Aykut KAZANCIGİL

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver (İstanbul 1898-1986) hekim, tıp tarihçisi, bi-

lim tarihçisi, ressam ve müzehhib olarak XX. yüzyıl Türk fikir ve sanat hayatında 

önemli bir şahsiyettir. Babası, Posta ve Telgraf Nezareti İstanbul Muhaberât-ı Umu-

miye Müdürü Tırnovalı Mustafa Enver Bey, annesi Hattat Şevki Efendi'nin kızı Sa-

fiye Rukiye Hanım'dır. Dedesi ünlü hattatlardan Mehmet Şevki Efendi'nin Haseki'de 

Bostan Hamamı sırasındaki 36 no'lu evinde 17 Şubat günü dünyaya geldi. İlk öğ-

renimini anne ve babasından ve özel hocalardan gören Ahmed Süheyl, on-onbir 

yaşlarında iken babasını kaybetti. Mercan Sultanisi'ni bitirdikten sonra 1915'de 

Tıbbiye'ye girdi. I. Dünya Savaşı yıllarında öğrenimini tamamlayarak 1920'de me-

zun oldu. 1916-1923 yılları arasında Medresetü'l-Hattatîn'e de devam etti. Burada 

Yeniköylü Nuri Bey'den tezhip, Necmeddin Okyay'dan ebru öğrendi. Eniştesi Ha-

san Rıza Efendi'den de sülüs ve nesih yazı meşk etti. Yine bu yıllarda Hoca Ali Rıza 

Bey'den resim dersleri aldı.

A. Süheyl Ünver, 1921-1923 yıllarında Yenibahçe'de Gurebâ-yı Müslimîn 

Hastanesi'nde Cildiye Kliniği'ne devam ederek Deri ve Frengi Hastalıkları üzerine 

ihtisas yaptı. Fakat dahiliyeci olmak istediğinden Haseki Hastanesi'nin dahiliye asis-

tanlığına geçti. Dahiliye İhtisası sırasında Prof. Âkil Muhtar (Özden) ile karşılaştı. 

Onun desteğiyle 1927 yılının Ekim ayında ihtisasını geliştirmek üzere Paris'e gön-

derildi. Burada o devrin ünlü dahiliyecilerinden Marcel Labbé'nin yanında "asistant 

étranger" olarak çalıştı. Paris'de kaldığı iki yıl içerisinde yüksek ihtisasını tamamla-

yan A. Süheyl, 1929'da Türkiye'ye döndü. Kısa bir süre sonra Viyana'ya gitti ve orada 

Dr. Luger'in yanında çalıştı.
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Bir Bibliyografyanın Uzun Hikâyesi / Prof. Dr. Aykut KAZANCIGİL

İstanbul'a döndükten sonra, Mekteb-i Sanayi'de bir süre hekimlik yaptı. Bu sı-
rada İstanbul Tıp Fakültesi'nde açılan sınavı kazanarak 28 Haziran 1930'da Tedavi 
ve Farmakodinami müderris muavini (doçent) oldu. 1933'de Üniversite Reformu ile 
İstanbul Tıp Fakültesi'nde tesis edilen Tıp Tarihi Kürsüsü'ne önce vekâleten, sonra 
da asâleten başkan seçilen A. Süheyl, 1939'da Tıp Tarihi Profesörü, 1954'de Ordinar-
yüs Profesör oldu. 1967'ye kadar İstanbul Tıp Fakültesi'nde Tıp Tarihi ve Deontoloji 
Kürsüsü'nün başkanı olarak Tıp Tarihi ve Deontoloji dersleri verdi. 1967'de kurulan 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde ikinci bir Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü kurdu.

Emekli olduğu 1973 yılından vefatına kadar, düzenli bir şekilde belirli günlerde 
yine Cerrahpaşa'ya gitti ve çalışmalarını sürdürdü.

Ünver'in başarılarla dolu hayatı ve akademik çalışmaları, gerek hayatında ge-
rekse vefatından sonra dile getirilmiş, çeşitli yönleri hakkında makaleler yazılmıştır. 
Dolayısıyla burada verdiğimiz çok kısa özetle yetinileceğini zannediyorum. Ancak 
günümüzde Ünver'in hayatı hakkında temel kaynak hiç şüphesiz Prof. Dr. Ahmed 
Güner Sayar'ın kitabıdır (A. Süheyl Ünver Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri 1898-1986, İs-
tanbul 1994, 640 s.). Bu eserde yalnız hayat hikayesi ve hakkında yazılanlar değil, yıl-
lar içindeki değişimleri, gelişmesi ve zihniyeti bir bütün halinde mükemmel şekilde 
takdim edilmiştir. Dolayısıyla Ünver'in yayınlarını inceleyen elinizdeki bu kitaba göz 
gezdirirken onunla ilgili bütün ayrıntılar adı geçen eserden takip edilebilir.

Süheyl Ünver'in yayımlanmış makale ve kitaplarının sayısı 2000 dolaylarındadır. 
Bunun dışında, günlükler halinde yazdığı ve bir nevi çağdaş Evliya Çelebi Seyahat-
namesi sayılabilecek olan bin küsur defteri ve dosyası mevcuttur. Ayrıca tarihî yer-
lerle ilgili yaptığı yüzlerce resim, çeşitli pulları ve tezhipleri vardır. Burada adı geçen 
defterler ile elinde bulundurduğu çeşitli vesikaları Ünver, 1973 yılında Süleymaniye 
Kütüphanesi'ne bağışlamıştır. Resimler ve tezhiplerinin bir kısmı İstanbul ve Cer-
rahpaşa Tıp Tarihi Enstitüleri'nde, bir kısmı ise aile nezdindedir.

Kültür tarihine ait notları ile resim arşivinin bir kısmı Türk Tarih Kurumu'na ba-
ğışlanmış olup "TTK.'ndaki eserleri" (365 fiş) ve "S. Ünver'in TTK.'ndaki el yazması 
resimleri arşivi" (1587 fiş) karton fişleri araştırmacılara yardımcı olmak üzere Süley-
maniye Kütüphanesi'nde mevcuttur.

Bunun dışında Ünver büyük bir kültür hareketi oluşturmuştur. Sahaflardaki dost-
ları ve geniş muhiti sayesinde yüzlerce yazma tıp kitabı derlemiş ve bunların hepsini 
Enstitü'nün malı yapmıştır. Günümüzde bu önemli koleksiyonun 600 kadarı Cerrah-
paşa, diğerleri de İstanbul Tıp Tarihi Enstitüsü kütüphanelerindedir.

Ayrıca eski yazıyla basılmış tıp kitaplarını derlemiş, binlerce fişden oluşan bir 
Tıp Tarihi Arşivi geliştirmiştir. Bu çalışmalar yanında Orta Doğu'nun ilk ve en önemli 

Tıp Tarihi Enstitüsü'nü yönetirken yurtdışı yayınlarıyla sesini duyurmuş, iyi bir hoca 
olarak pek çok doktorun kültür konularıyla ilgilenmesini temin etmiştir.

Nihayet Tıp Tarihi'nin önemli bir konusu olan Deontoloji alanında hekimin 
ahlakî sorumluluklarını hem öğretmiş hem de hayatını ve davranışını misal olarak 
ortaya koyarak derste söylediklerinin canlı bir sembolünü oluşturmuştur.

Ünver, çalışmaları ve yayınlarının derlenmesi bakımından talihli bir kişidir. 
Ünver'in yayınları Osman Nuri Ergin (1941-1952), Gönül Özdemir ve arkadaşları 
(1970-1972), A. Kazancıgil ve V. Solok (1973-1981), C. Yalım (1985) tarafından der-
lenmiştir. Biz yayınları derlerken aşağıda açıklayacağımız gibi belirli bir oranda bu 
çalışmalardan istifade ettik.

Bizler bu çalışmamızda Ünver'in bütün yayınlarının bir özetini yapmaya çalış-
tık. Bunun için aşağıda belirtilen hususları dikkate aldık:

1.  Ünver çok uzun bir süre 1920-1985 yılları arasında, yani 65 yıl yazı yazmış 
ve bu süre içinde yaklaşık 2000 dolayında makale ve kitap kaleme almıştır. 
Daha önce belirttiğimiz gibi Ünver'in mevcut kaynakçalarından kısmen isti-
fade edebildik. Yazıların çok değişik yerlerde yayınlanmış (bazen bir Vilayet 
dergisi, bazen günümüzde mevcut olmayan dergi ve gazete makaleleri gibi) 
olması, herşeyden önce ana kaynaklardan ve kitaplardan yola çıkarak tam 
bir tesbit yapmamızı gerektirdi. Bunları incelediğimiz zaman herşeyden önce 
bazı yazıların mükerer olduğunu gördük. Bunun iki önemli sebebi mevcut-
tur. Birincisi Ünver, yurtdışında pek çok yayın yapmış bir kişidir. Prensip ola-
rak dışarıda yayınladığı herşeyi Türkçe olarak Türkiye'de yayınlamıştır. Bunlar 
kongre tebliğleri veya makalelerdir ve tabii ikincileri mükerrer olmaktadır. Di-
ğer sebebi çeşitli iktibaslardır. Ünver prensip olarak kendisinden yazı isteyen 
hiç kimseyi geri çevirmemiştir. Bu da kaçınılmaz olarak bir yazının iki, hatta 
bazen üç yerde çıkmasına sebebiyet vermiştir. Biz genelde bunların hepsini 
belirlemeye ve tarih açısından ilk yazının altına koymaya çalıştık. Bu elemeyi 
yaptıktan sonra incelememizi elimizde olan 1886 yazı başlığı üzerinde yap-
tık. Ancak yakalanması güç olan mükerrer yazılar dizgi bittikten sonra dahi 
tesbit edilmiş ve birkaç tane en sonda çıkarılabilmiştir.

2.  Künyesini tesbit ettiğimiz bu 1886 yazının küçük bir kısmını -özellikle gazete 
makaleleri- bulamadık. Ancak çeşitli kaynaklardan mevcudiyetlerinin tartı-
şılmaz olduğunu gördük. Sayıları az olmakla beraber bunları çıkarmadık ve 
yalnız başlık olarak yerlerine koyduk.

3.  Yayın özetlerini 1920'den itibaren yıl yıl ve harf sırasına göre sınıflandırdık. 
Konuya göre veya yazı başlıkları alfabe sırasına göre yapmaktan kaçındık. Zira 
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Bir Bibliyografyanın Uzun Hikâyesi / Prof. Dr. Aykut KAZANCIGİL

Ünver aynı makalenin içinde ayrı konuya kolaylıkla değinebilmektedir. Ma-
kale başlıklarına göre dizildiği zaman ise ilerde de belirteceğimiz gibi Ünver'in 
zaman içindeki gelişim çizgisi görülememektedir. Bunun yanında ayrıntılı bir 
indeks ile hem makale başlıkları, hem konu meselesini çözümlemeye çalış-
tık. Özetleri yaparken okuyanın konuyu tam olarak kavraması için gerekli hu-
susları belirledik. Dolayısıyla bu değerlendirme şekline göre özetlerin bazı-
ları uzun, bazıları kısa olmuştur.

4.  Ünver, yabancı dillerdeki yayınlarının dışında makalelerinin pek çoğunun so-
nuna yabancı dilde bir özet koymuş hatta bazı önemli konularda tam metin 
olarak yabancı dildeki çeviriyi yazısının sonuna eklemiştir. Ayrıca bazı yazıları 
özet olarak yurtdışında refere etmiştir. Nihayet bir kısmı da doğrudan doğ-
ruya yabancı dilde yayınlanmıştır. Böylece Ünver'in yabancı dillerde (Fran-
sızca, Almanca, İngilizce, Arapça, Farsça hatta Urdu dilinde) yayınlanmış veya 
özetlenmiş 300 dolayında yazısı vardır. Bunların hepsinin tam künyelerini ve 
başlıklarını özetlerin içinde belirledik.

Ünver'in yayınlarını ana hatlarıyla beş ayrı grupta toplamak kâbildir:

1.  Grup: "Tıbbî Yayınlar" olup bunlar 1936-1937 senesine kadar devam eder. 
Özellikle parazitlerle meydana gelen hastalıklar, çeşitli enfeksiyonlar ve dahilî 
tababet konularına aittir. Âkil Muhtar Özden'in yanında doçent olarak bulun-
duğu ve Paris'de çalıştığı yıllara ait çalışmalarını Türkçe ve Fransızca yayınlar. 
Tıp yayınları değerlendirildiğinde bunların dönemine göre orijinal ve bilgi ve-
rici oldukları görülür. Ayrıca 1920'den itibaren Türk sanatı ve mimarisi, çiçek 
süslemeleri vb. konularda incelemeler yayınlamıştır.

2.  Grup: Burada "Tıp Tarihi"ne ait çalışmalar dikkati çekmektedir. Ünver, 
Türkiye'nin ilk Tıp Tarihi ve dolaylı olarak Bilim Tarihi Enstitüsü'nü kurmuş 
kişi olarak 1930'lardan itibaren yoğun şekilde Tıp Tarihi yayınları yapmıştır. 
Bunları ikiye ayırarak değerlendirmek mümkündür. Birinci öbekte ünlü Türk 
hekimlerinin hayat hikayeleri ve bilimsel katkılarının değerlendirilmesi yer 
alır. Hacı Paşa'dan Âkil Muhtar'a, Sabuncuoğlu'ndan Ziya Hüzni Bey'e kadar 
yüzlerce Türk hekiminin hayat hikayesini derlemiştir. Ayrıca Tıp Tarihi Ens-
titüsü içinde konu ile ilgili bir arşiv, biyografyalar geliştirmiştir. İkinci öbekte 
ise müesseseler tarihi ile ilgili yayınlar vardır. Özellikle Selçuklu döneminden 
günümüze Tıp Fakültelerinin tarihçeleri, eğitim şekilleri, burada çalışan ki-
şiler hakkında pek çok orijinal çalışması bulunmaktadır. Tıp tarihçisi olarak 
Ünver, dar bir çerçeve içinde konuya yaklaşmamış, bilimsel gelişme ve kül-
tür konularına da bu çerçeve içinde yer vermiştir.

3.  Grup: "Bilim Tarihçiliği" konusudur. Burada pozitif bilimlerin gelişmesini, 
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini merkez almak şartıyla incelemiş ve bu ko-
nularda Ali Kuşçu (1948), İstanbul Rasathanesi (1972) gibi temel yayınları ol-
muştur. Bu konudaki ilgisini ve bilgisini artıran önemli bir faktör de ünlü ast-
ronom Fatin Gökmen ile olan ailevî yakınlığıdır. Ayrıca Fatin Hoca'nın pek çok 
görüş ve çalışmasının gün ışığına çıkmasına vesile olmuştur.

4.  Grup: "Kültür Tarihçisi" olarak Ünver, kendi başına orijinal ve başlı başına ele 
alınması lazım gelen çalışmalar yapmıştır. Bu alanda önce Tıbbî Folklor'un 
uygulayıcısı, kurucusu ve araştırıcısı olmuştur. Folklor konusundaki araştır-
maları uluslararası ortamlarda olduğu kadar Türkiye'de pek çok genç araş-
tırıcının hareket noktasını oluşturmuştur. Bu alanda kendi özel ilgi sahasını 
oluşturan Fatih devri kültür hareketleri ve İstanbul medeniyeti (mezarlıklar, 
hamamlar, yıkılan tarihî eserler) konuları dikkati çekmektedir. Ayrıca çeşitli 
kültür konularına parmak basmıştır. Eski medreseler, Anadolu Selçukluları 
döneminde toplum hayatını oluşturan manevi değerler, Doğu ile Batı ara-
sındaki kültür ilişkileri, tekke âdab ve erkânının Türk kültür hayatına tesirleri 
gibi çok geniş bir yelpazeye yayılan yayınları vardır.

5.  Grup: "Sanat Tarihçisi" olarak, gençlik yıllarında bir taraftan ünlü Hoca Ali 
Rıza'dan resim dersi, diğer taraftan kendi arzusuyla Medresetü'l-Hattatîn'e 
devam ederek orada büyük üstadlardan tezhip dersleri alması, nihayet an-
nesinin babası hattat Şevki Bey'den gelen fitrî bir istidatla Ünver güzel resim 
yapan, tezhip yapan, Türk süsleme sanatlarına ve mimarisine gönül veren bir 
kişidir. Bu sahada yalnız uygulama yapmakla kalmamış, geniş bir yayın faali-
yetinde bulunmuş ve eğitim alanında da etkili olmuştur.

Bu çalışma hazırlanırken pek çok kişi bizi desteklemiş ve yüreklendirmiştir. Ken-
dilerine çok şey borçlu olduğumuzu belirtmek bizim için yerine getirilmesi gereken 
bir görevdir. Bunun yanında iki yıla yakın bir süre daktilo ve düzenleme işlemlerinde 
canla başla çalışan sekreterimiz bayan Necla Menekşe'ye teşekkür ederiz. Ünver'in 
yayınlarının özetini bu şekilde takdim ederken en büyük amacımız kültür tarihimize 
ilgi duyanlara bir kaynak sağlamaktır. Bunda başarıya ulaşırsak ne mutlu bizlere...
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Türkiye'de kaleme aldığı kitap, risale ve makaleleri için hakkında ilk kez bir 
bibliografya hazırlanması şerefi M. Fuad Köprülü'ye aittir. Şerif Hulusi Seymen'in 
[Kurbanoğlu] hazırladığı Köprülü Bibliografyası 1935 yılında İstanbul'da basıldı. Şe-
rif Hulusi Bey, bu çalışması ile, ülkemizde eli kalem tutanlar için yeni ve değişik bir 
kıstas ortaya koymaktaydı.1 Artık bundan böyle bibliografyalar, bilhassa üniverster 
hayata mensup olanlar için bir taraftan kişinin topluma hesap vermesinin ifadesi, 
öte taraftan da kendisinin defter-i âmali olacaktı. Bibliografya yayınlamaya bu açı-
dan yaklaşan rahmetli Osman Nuri Ergin, Ziya Gökalp-Köprülü ilmî muhitinin dı-
şında yol alan bir başka muhite mensuptu. Bu ilmî muhitin üyeleri Muallim M. Cev-
det ile A. Süheyl Ünver'di.2 Osman Ergin çalışkanlıklarını yakından takdirle izlediği 
bu aziz dostları için Köprülü'ye yapılan şekilde birer bibliografya hazırlığı içindeydi. 
1935'de Muallim Cevdet'in vakitsiz ölümü ile onun için hazırladığı esere bir M. Cev-
det bibliografyasını da ilave etti.3 Artık yol belli olmuştu. 1924'den beri yakın dostu 
olmakla gurur duyduğu bir genç istidat, her yıl bir çığ gibi büyüyen neşriyat dalga-
sıyla insanları etkiliyordu. Süheyl Ünver 1920'den beri kitap, risale, makale, gazete 
yazıları yazıyordu. Yıllar 1941'e vardığında Ünver'in yazdıkları bir kitap olabilecek 
çapa ulaşmıştı. 1920-1941 yılları arasında çıkan Ünver'in yayınları için O. N. Ergin'in 

1 Krş. Osman Nuri Ergin, Muallim M. Cevdet'in Hayatı, Eserleri ve Kütüphanesi (İstanbul, 1937), 
s. 437.

2 Krş. Ahmed Güner Sayar, A. Süheyl Ünver (İstanbul, 1994), s. 160-170. Ayrıca A. G. Sayar, "Mu-
allim M. Cevdet", DİA (baskıda).

3 Krş. O. N. Ergin, yage., (1937), s. 316-349. Bizim bu çalışmamızda sergilenen yöntem, bu ma-
nada, Osman Ergin'in M. Cevdet'e yaptıklarının A. Süheyl Ünver'e tatbikidir.
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hazırladığı A. Süheyl Ünver Bibliografyası 1941'de İstanbul'da yayınlandı. Ortaya çı-
kan tablo gerçekten de çok çarpıcı idi.4 Bir üniversite hocası olarak henüz 40 yaşının 
başlarında ürettikleri ve potansiyel olarak üretecekleri ile Ünver, Türk kültür sema-
sında parlayan bir Süheyl yıldızı olarak yerini alıyor, kültür adamlığı bu bibliografya 
ile tescil ediliyordu.

Yıllar akarken Ünver sönmeyen bir heyecan ve dinmeyen bir çalışma aşkı ile 
eser üzerine eser veriyordu. Osman Nuri Bey ise onun yazdıklarının yakın takipçi-
siydi. Söz konusu bibliografyanın ikincisini 1952'de neşretti: A. Süheyl Ünver Bibli-
ografyası (İstanbul, 1952). Bu bibliografya hem 1941'de ulaşılan gerçeği tescil etti, 
hem de Ünver'in çalışma temposunun zaman içerisindeki yükselen grafiğini göz-
ler önüne serdi. Ünver'in dostlarını, takdirkârlarını ve onu 'Süheyl' diye gönülden 
sevenlerini bir tarafa bırakalım; artık onun başarısını yaşarken küllemek isteyen 
muârızları ve daha sonraki yıllarda Aristo kompleksine uğrayan öğrencileri dahi 
yükselen bu başarı konusunda taviz oklarını ona gönderemeyeceklerdi. Gıpta edi-
lecek bu çalışma temposu ve intizamı ile onun üretkenliğine ulaşmak mümkün 
değildi. Bir saat intizamı içerisinde Süheyl Ünver'in yayınları peşpeşe akmağa de-
vam ediyordu. A. Süheyl Ünver Bibliografyası'nın üçüncü cildi üzerinde hazırlık-
larını sürdüren Osman Nuri Ergin, 1961'de ecelin aman vermemesiyle, bu arzu-
sunu gerçekleştiremedi.

Yıllar 1970'e vardığında bu defa talebelerinden Gönül Özdemir, Ünver'in Türkçe 
dışında muhtelif dillerde yayınlanmış yazılarını topladı ve üçüncü A. Süheyl Ünver 
Bibliografyası'nı yayınladı.5 Bundan iki yıl sonra 1972'de, Ünver'in 1920-1972 yılları 
arasında yayınlanmış yazıları G. Özdemir, B. Tanyeri ve T. Ölez tarafından yayına 
hazırlandı.6 Nihayet Süheyl Ünver sağlığında bibliografyalarının beşincisine 1985'de 
kavuştu. Dr. Cevat Yalın'ın hazırladığı toplama, Ünver'in 1972-1981 yılları arasında 
neşrolunan yazılarını içeriyordu.7 Bu bibliografyalar, bilhassa rahmetli Ergin göster-
diği bütün dikkat ve ihtimama rağmen, birçok yönden eksiklikleri ve metodik ku-
surları sinelerinde saklı tutuyorlardı.

Ünver yayınlarının kronolojik bir seyir içerisinde 1920'den vefatına, hatta vefa-
tından sonra yayınlanan yazılarının derli toplu sıralanışını okuyucu bizim bu çalış-
mamızda bulacaktır. Bu çalışmanın en önemli yanı Ünver'in yazılarından mükerrer 
olanların, ulaşılabildiği kadarı ile ayıklanmış olmasıdır.

4 A. G. Sayar, yage., s. 272.
5 G. Özdemir, Garb Dillerinde Dr. A. Süheyl Ünver Bibliografyası (İstanbul, 1970).
6 G. Özdemir, B. Tanyeri, T. Ölez, Dr. A. Süheyl Ünver Bibliografyası, III (İstanbul, 1972).
7 C. Yalın, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver'in Bibliografyası, IV (İstanbul, 1985).

Buna karşılık Ünver yazılarından bazılarının, sayısı az bile olsa, dışarda kaldı-
ğını zannediyoruz. Bunda da en dişe dokunur engel Ünver'in bazı mahallî gazete-
lerde çıkan yazılarına ulaşamamak olmuştur. Demek oluyor ki 1920-1992 arasında 
çıkan Ünver neşriyatı eldeki bu toplama ile parçalar tek bir cilt halinde toplanmış ve 
yayın tarihinde süreklilik sağlanmıştır.

Bu çalışmada kendi payıma ben üzerime düşeni yerine getirirken akademik 
dostum Ertuğrul Kızılkaya bana kütüphane araştırmalarım esnasında yardımcı oldu. 
Kendisine teşekkür ederim.

Doğumunun 100. yılına yetiştirilen bu bibliografya sistemli çalışan bir insanın 
neler üretebileceğinin bir dökümünü verecektir. Onun çalışırken gerçekleştirdiği kalp 
safasının hepimize örnek olması dileğiyle Süheyl Ünver'i zikretmek istiyorum:

"...Şu dünyada çok şey boşa gidiyor, debdebe, saltanat sürme iptilaları, zengin-
lik, refah ve saadet ve türlü türlü cazip şeyler başta gelmek şartıyla. Fakat yalnız bir 
şey boşa gitmiyor, o da çalışmak. Hele onun mahsulleri, böyle zamanı gelince ara-
nıyor. Ebedi bahtiyarlığa ermek de bu. Esersiz bir insan iki defa ölüyor ve ne kadar 
âlim farzedilse bile unutulup gidiyor. Ebedi bahtiyar adam toprağa gömülen değil, 
yazdıklarının içine girebilendir."8

Türklüğe Ahmed Süheyl gibi bir evlad hediye eden Safiye Rukiye Hanım ile Mus-
tafa Enver Bey'i rahmetle yâd ederim. Ünver'in bu dünyada kalan varlığı Edirnekapı 
Sakızağacı'ndaki ravzasındaki maddi vücudunun encâmı olan bir avuç toprak değil, 
işte bu bibliografyada gösterilen eserlerdeki Süheyl Ünver ile bizim ruhlarımıza tak-
sim olunan onun peygamberâne ruhudur. Şahsen ben Ünver'e bakıp da 'Ne mutlu 
Türküm' dememek için hiçbir sebep göremiyorum.

8 A. Süheyl Ünver, "İhtifalci Ziya Bey, 1865-1930", Hür Vatan (27. III. 1961).
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1920 [1336]

"1. Semih Rüstem Bey Vefatı", Spor Mecmuası, (3. V. 1336).

1921 [1337]

"2. Reşad Fuad Bey", Vakit, (26. VI. 1337).

XIX. yüzyıl İstanbul hayatını en ince ayrıntısına kadar bilen bu ilginç kişinin mec-

lisinde bulunmuş ve bazı notlar almış olan Ünver, vefatı üzerine kendisinden 

bahsetmektedir. Ünlü Sadrıazam Keçecizâde Fuad Paşa'nın torunu olan Reşad 

Fuad Bey geniş kültürü ve güçlü hafızası yanında önemli bir eski eser kolleksi-

yonuna sahipti. Ünver, bu zatın ölümünün kırkıncı yılında: "Bir İstanbul Efen-

disi, Reşad Fuad" başlığı altında Hür Vatan gazetesinde 1961 yılında bir ma-

kale daha yayınlamıştır.

1922 [1338]

"3. Aynalıkavak Kasrı", Akşam, (14. IV. 1338).

"4. Büyük Mimar Sinan ve Âsârı", Vakit, (11 Kânûn-u sani 1338).

"5. Hayvan Yetiştirme Fazileti", Akşam, (13 Kânûn-u evvel 1338).

"6. Mimar Kemaleddin mi, Mimar Hayreddin mi?", Akşam, (8. II. 1338).

"7. Mimar Sinan", Akşam, (1 Kânûn-u sani 1338).
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"8. Mimar Sinan'ın Devr-i Senevî-i İrtihâli", Tevhîd-i Efkâr, (21 Kânûn-u evvel 
1338).

"9. Mimar Sinan'ın 345. Sene-i Devriyesi", İleri, (31 Kânûn-u evvel 1338).

"10. Neşetâbâd Sarayı", Akşam, (30. III. 1338). [Aynı yazı: A. S. Ünver, Türk Evleri, 
(İstanbul, 2013), s. 116-121].

"11. Ok Atma Müsabakaları", Akşam, (30. VI. 1338).
Ünver'in Okmeydanı tarihiyle ilgili bu yazısında burada yapılan ok atma mü-
sabakaları konu edilmektedir. Milli sporlarımızdan biri olan okçuluk yarışma-
larında atılan okun aldığı mesafenin 'kadem' cinsinden ölçüldüğünü anlatan 
bu yazı, bu spor dalının tarihiyle ihyasını istemekte, benzer şekilde burada ok 
atma yarışlarının yapılmasını dilemekte, bu yolla elde mevcut yaşlı kemankeş-
lerin de dağılmayacağına inanmaktadır.

"12. Okmeydanı Dergâhı", Akşam, (16. IV. 1338).
Binlerce kemankeş ve tirendazların sığındığı yer olan Okmeydanı Dergâhı'na ait 
bu yazıda 1890'lı yılların başına kadar bu dergâhın mamur bir vaziyette olduğu, 
1922'de ise bir dönümlük arazi içinde yalnız minaresi, iki mutfak bacası ve su 
mahzeninden başka hiçbir şeyin kalmadığı anlatılmaktadır. Ünver buranın ta-
rihini, dergâhın yanındaki Çöreklik kabristanını, kemankeşlerin dergâhtaki ha-
yatını hikaye etmekte ve sporla meşgul gençlerin bu tarihî meydanı gezmelerini 
istemektedir. Okmeydanı manzumesi ve kabristanın terkedilmişliğine üzülen 
Ünver sanki bugünkü feci âkıbeti sezinlemiş ve daha o yıllarda buraya ilgi çek-
mek istemiştir. Tarihimizin kaybolmaya yüz tutmuş mekanlarından biri.

"13. Okmeydanı ve Aynalıkavak Kasrı", Akşam, (13. IV. 1338).
Ünver, gençlik yıllarında kaleme aldığı bu gazete yazısında Okmeydanı'nın tarihi 
önemini vurgulamakta, Osmanlı döneminde burada yapılan kemankeş yarışma-
larına, "Okçular Tekkesi" ve burada bulunan tarihî taş ve kitabelere eğilmektedir. 
Yazı ayrıca Ünver'in Aynalıkavak kasrına dair bazı görüşleri ile bu meyanda çok 
önemli bir konu olan namazgâhlarla ilgili bazı bilgileri içermektedir. Ünver'in 
bu yazıdan sonra aynı konu ile ilgili çeşitli yayınları olmuştur.

"14. Ressam A. Rıza Bey" (Mahalline masruf bir eser-i takdir), Vakit, (4. III. 1338).
Maarif Nezareti'nin Ressam (Hoca) Ali Rıza Bey'e verdiği nişan dolayısıyla ya-
zılan bu yazıda Ünver hocasını tanıtmaktadır. Türk ressamları içinde Ali Rıza 
Bey'in önemini belirttikten sonra hayatını şöyle özetlemektedir: 1299 tarihinde 

Mekteb-i Harbiye'yi bitirmiş ve aynı Mekteb'e resim hocası olarak tayin edilmiş-
tir. Üstad 39 sene muhtelif mekteblerde resim hocalığı yaptıktan sonra emekli 
olmuştur. Bu arada pek çok resim yapan Ali Bey sergi açmamış ancak Ünver'in 
açıklamadığı bir olay sonucu gücenmiş ve resimlerini ortaya koymamıştır. Bü-
yük bir milliyetçi ve dindar bir kişiliğe sahip olan Hoca, memleketimiz eser-
lerine gönülden bağlıdır. Makalenin içinde Hoca Ali Rıza'dan bazı alıntılar ve 
Galip Bahtiyar ile kendisini tanıyanların onun hakkındaki yazılarından bazı bö-
lümlerden iktibaslar yapılmıştır. Ünver'in bu tarihten sonra Hoca Ali Rıza ile il-
gili olarak kaleme aldığı pek çok makalesinin ilkidir.

"15. Sadâbâd", Akşam, (24 Kânûn-u sani 1338). [Aynı yazı: A. S. Ünver, Türk Evleri, 
(İstanbul, 2013), s. 112-117].

"16. Şakir Efendi", İkdam, (2 ve 10. VII. 1338). [Aynı yazı kısmen: M. K. İnal, "Son 
Asır Türk Şairleri", (İstanbul 1939), s. 1772-1773; F. B. Telli (yay.), "Ayaşlı Mual-
lim Şakir Efendi", (Ankara, 2005), s. 77-79].
Bir kaç senedir İstanbul gazetelerinde hayatı ve değeri hakkında yazılar yazılan 
"Aşık Cezbedâr-ı İlahî Şakir Efendi (1871-1917) mühim bir şahsiyet olması dola-
yısıyla Ünver'in dikkatini çekmiştir. Yapılan araştırmalar bu konuda daha önceki 
makalelerin yazılış ve eksikliğini göstermiştir. Şakir Efendi'nin 32 yaşına kadarki 
hayatında kayda değer bir şey yoktur. Darülmuallimin'in âli kısmından mezun 
olduktan sonra Konya ve Tokat İdadisinde hocalık yapmıştır. Ancak 32 yaşın-
dan ölümüne kadarki hayatı ise son derece mühimdir. Aynı zamanda şair olan 
Ayaşlı Şakir Efendi'nin çeşitli manzum eserleri vardır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in 
tezekkûr tefsirine dair de bir incelemesi mevcuttur. Hiçbir tarikate bağlı olma-
yan Şakir Efendi'nin Şemsi Tebrizî'ye muhabbeti vardı. Bunların dışında ilginç 
bir zat olan Şakir Efendi'nin keramet ve keşiflerinden bahsedilmiştir. Bu yazı 
o zaman İbnülemin'in dikkatini çekmiş, önemli bir bölümünü Son Asır Türk 
Şairleri'ne "Şakir Efendi" maddesine iktibas etmiştir. İşin diğer bir ilginç yanı, 
Konya İdadisi hocalarından olan Şakir Efendi için Konya'da orta öğrenimi yap-
mış "İbni Mevlâna Feridun Nafiz" imzası ile bir makale daha kaleme alınmış-
dır ki İbnülemin onu da aynı şekilde kısmen iktibas etmiştir. Böylece geleceğin 
iki ünlü ismi daha birbirlerini tanımadan ilk defa bu vesile ile beraber olmuş-
lardır. Ünver'in Şakir Efendi'ye olan ruhî bağlılığı için bk. A. G. Sayar, A. Süheyl 
Ünver (İstanbul 1994), s. 198-199.

"17. Vatanın Genç ve Hünerver Ezkıyâsından Dr. Süheyl Beyefendi Tarafından 
Vâridât Olunmuştur", Tarih ve Edebiyat Mecmuası, sy. 4, (1338), s. 79-80.


