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TİMURLENK . BAYTAR Ml İDİ? 

Dr. A. SÜHEYL ÜNVER 

Kony.~ müzesi kütüphanesinde 2838 numaralı yaima bir . ~aytar

namenin 45, 46, 47 nci va_raklarında Türk tarihinde Osmanlı türkle- . 

rine keder~verici vukuatile·meşhur olan Timurlengin baytar oldu~unun 

yazılı- oldu~unu mezkı1r -~üz~ müdürü s~yın Yusuf Aky~rt bildirmiş 
ve me~kı1r va~akl~rın 6 :s-~b'ifedeıi mürekkep ı:esim l~rini de göndermek 

lütfünde bulunmuşdur . 

Mezkı1r sabifeleri ok~~uk . . Ç~IC. açık ve güzel bir türkçe iİe eser 

Kenan efendi . ta~afından yazılmışdır [lj. Muha~kak ki toplama bir 

eser olacakdır. Y~zılış taribi malum ·. değildir. f.b'adı 12 X 1Ş,5 dur. 

Ince kağı,d ı samani alıerlidir. f.se~ harekeli ve usulüne muvafık güzel · 

bir nesih ile yazılmışdır~ 

Timurlengin bayt~r. oldu·~unu ortaya koyan babi~ ·; 
~arak 45 a, 45 b; 46 a, -4~ b, 47 a, ~7 b de . bu ·suretle beyan 

edilmişdir : 

(.;. Ilmi ba~taride_. Timurlenlf Şeyhülmeşayib menzilesindedir. 

Hatta padişahı Buharaya intisabı v.e ol banedaı:ıa münas~beti ve Mir

aburinin Timur gibi bir kaç yüz hademe· ve bendesi olup .. bend.esinin 

edna ,bi~ tökeri olmak hizi imkandan dur ve mehcur ike~ şayestei 
' niami celilei r_Şhmaniyye rahim ve gafur olmakla bazı makbul atlara-

illet arız oldukda etrafdarı daim tahaı ri ve talep ve baytarı h üner-

[1] Varak 80 a ·da bu baytarnamei latifeain cami' ve müellifi, camiişerif sahi

bi Sultan Ahmed bin Mehm.ed_ bin Mu~id... Hattati Kenan efendinin hattı desbile 

.olan nüsbadan, (Eibac Mehmed bin elhac Aliyyibnilhac Mehmedill Belgr~di' naqıın
da güzel n~silı yaz~n bir ·zat tarafından 1258 (1842} de lstanbulda Süleymaniye 

camii yaldninde. bir yerde istinsah etmişdir. Birinci sahife başı tezhiblidir. Kenan ~ 

efendi eserinin gayet muteber ve memc;luh bir kitab olduktJ, ona tazim ve ihtiram 

edip gaflet .olunmıya diye medholunmakdadır. 



SIMA VNELI BEDREDDIN ve HEKIM HACI PAŞA 

Dr. A. SÜHEYL ÜNVER 

Muallim M. Cevdet merhum vefahndan evvel oiühim bir risale 
tetkik etmiş ve notlar almıştır. Bu da Şeyh Bedreddin (Simavi) terce
mei haline dair risaledir. 140 sahife ve manzumdur. Simavneli ve Tfirk 

filozof ve hukuk~inaslarından oldu~u cihetle hayat ve efkarına d~ir 

bu ris~le pek mühimdir. 

M. Cevdetin b~ ~o~larını tasnif ederken çok müstefid oldum ve 
bazı noktalarını buraya alma~ı muvafık gördüm : 

Bedreddin berayı tahsil arkadaşı Müey·yetle beraber Konyadan 
Mısıra gidiyorlar. Sebebi de· türklerden Hekim . Hacı Paşanın, lranlı 
Seyyid Şerifin, Hindli Abdüllatifin oralarda şöbret saldık~arını işitme
leridir. Bilhassa o zamanki· Mısır sultanı Berk~k lütüfkarlı~ile meş

hurdur. Iki arkadaş Şama geldiklerinde Taun · (seyyar veba hastalı~ı) 
ortalı~ı kırıyordu. 

Mısırda Hekim Hacı Paşanın oturdu~u yerde hücresini ö~reniyor
lar. Ertesi günü derse geliyorlar. Ye.rliyerine oturuyorlar. Şafi i müf

tüsi! de beraber. Derse ;vvela Seyid Şerif (Cürcani) başlıyor. 
Bedreddin Hacı Paşanın ,çok takdirkarıdır. Şu kıt'a onu ifade 

· ediyor. 

Hacı Paşa dahi ol aklı selim 
Ol ~özü cevher, o tab'ı müstakim 
Bir sual etti o demde meclise 

Hayret erdi o sualden herkese 

· Demek Hacı Paşa çok akil, daima kıymetii sözler söyler, tab'an 
çok do~ru bir adam imiş. Hayatında birdem ma 'kulattan ayrılmamış. 
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