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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. 
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Tıb Tarihi Enstitüsü çalışmalarından 

Prof. Dr. A. SÜHEYL ÜNVER 

DOGACAK ÇOCUGUN KIZMI ERKEKMİ OLACAGINA 
DAiR .BAZI MUT ALEA!--A~· 

Helcimbaşı Gevrekzade Hasan . 
efendinin eserinden. [1] 

NUR TENİK 

Gevrekzade hafi z Hasan efendiye gelinceye kadar birçok müel-
. . ı 

lif ve muharrirler muhtelif eser ve mecmualarda ger.ek ta!D bir. bahis 

ve_ yahut riıüteferrik bir not halinde bu mevzua dair i§ittiklerini. ve· 

gördüklerini yazmı§lardır. Bu babsin eski bir tarihi, ilmi e.ser· 

lerde bile yer bulan az çok müsbet ve · menfi netice ·veren bu tah-
'· l 

minle~in ha!k arasında qa hala yaşayan kuvvetli bjr mevkii :vardır .. 

BirÇok insanlar hila eh~mmiyet verdikleri b~zı alametl~rle çocuk 

do~madan evvel kızmı erkekmi olacağına dair tahminler yürütü~ler. 

Bunların l;ıi r kısmı Tıb Taribi Enstitüsünün etüdlerinde yer almış· 

dır. [2] (3] 

Hekimbaşi Gevrekzad~ l;ıafız Hasan efendinin Neticefül'fikriye 

fi tedbiri veladetül'bikriye [1] eseri ni tetkik ederken (varak, ~8 b) de 

do~acak çocu~un kızmı erkekmi olacağına dair yazdıkl arı nazarı 
· d ikkatimizi celbetti . Türklerin ilmi tabaLet ve an'ane yolile bugüne ' . 

----------~--~-
[1) Neti~etül'fikriye H tedbiıül'viladetül bikriye. Üniversite kütüphanesi, yıl?ız 

tıb kitabiarı No. 282 

[2) Antropolog~e mecmuası . Mart 19~5 · Dr. A . ;>üheyl. Türkiyede halk arasın· 
da ço~uk do~adan evvel cinsiyetinin tayini üzerine 

[3J Madrid tıb taribi kongresine tevdi edilen X uncu arsıulul!ııl kongı:e · 

eylUl 1935 
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kadar gelen bu hususdaki bilgilerin tamamlanmasına yardım eder diye 

onları kısaca iktihas ediyorum : 

... Erkek menisinde münderiç olan ku vv ei musavvire kendi müşa· 

hibin ~asıl eder. Fakat bunlardan . hangisi galebe ederse çocuk da 

ona göre erkek veya kız oluyor. 

İbn i Sina bu hususda diyor ki : ( 29 a) .erkek çocu~un sebebi : 

Erkek menisinin hararet ve kuvveti ve mıktarını~ kesreti ve 

vakti zuhra muvafakatİ, meninin sa~ canİpten cereyanıdır. Zira bu . 

taraf sıcak olmakla maderi. meni dahi har ve kuvvetli olur; hem de 

sa~ canibe vusul eder. Keza kız çocu~unun sebebi de kadının meni· 

sinin zikrolunan ciheti mezburelere muhalif oldu~u içindir. 

Diğer et~bbanın dahi bu husustaki fikirleri müşterektir. Çocu~un 
erkek veya -ktz oluşu ceninin rabimde teşekkülüne kadar olan 6 ta· 

vırdan tavrı bamise tesadüf eder. E~er cenin erkek olacaksa hılkat 
cihetinden azasının itmamı dişi azasının itmamından mukaddem olur. 

(29 b) Baba veya annenin beden veya mizaçlıırı kuvvetle veya zaaf ta 
oldu~na göre menilerinin de kuvvet ve ademi kuvvetinden ceninin 

1 
bedeninin itmamında sürat veya betaat olur. Ve çocuk da kız veya 
erkek olur. 

Aşa~ıda da bah~edilece~~ gibi mahal ve mevsimlerin c;le dabli 
vardır. Mesela ilkbahar sür'atlendirir. Yemek ve içmenin de dahli 

vardır. Eğer rabmin mizacı hararet üzerine bulunuyorsa cenin erkek, 

bürudet üzere ise dişi basıl olur. Fakat .cenin ikiz (se ya ikisi de 

erkek veya ikisi de dişi olmalıdır ki müşahedeler bu fikri cerbeder. 

Eğer babanın menisi kesir ve har olup kuvvei faide~i kavi ise ve 

r abmin dahi mizacı suhunet üzerine bulunursa ananın menisine· galip 

olduğu cihetle mevlud erkek olur ve onda havassı zükfıret galip olur. 

Keza eski etibbadan baz1ları : Hini cimada ve babanm menileri 

sa~ caniblerinde cari olup da yine rabmin -sağ canibine mensup olur· 

sa çocuk erkek olur. Eğer sol tarafdan cari olupta yine rabmin so· 

luna mensup olursa çocuk dişi olur. E~e·r meni babanın sağından 

cari olup rabmin soluna mensub olursa ge.rçi çocuk erkek olur fakat 

dişi mizacında olur. Eğer aksi olursa erkek mizacında dişi olur, 



.'demişlerdir. ( Ehülkasım Ib ni Sadık ) ( Mesaili Ib ni Huneyn) şerhinde 
(30 a) bu ah vali_ tasrih edip derler ki: Müzekker cenin sa~ canipte 

müennes cenin sol canibdedir. Galebei kuvvei musavvire maddei 

zükOreyn~e iken cenin rabmin sol canibir.de ise ~urada bararet 

ve yubuset nakıs olduğundan çocuk erkek olurs~ da nakisülmizaç 

_olur. Aris..toya göre (30 b):· Ruzgar, mevsim, seneler çocuğun cinsine 

tesir eder. Eğer ruzgar cenuptan eserse (lodos) çocuk müennes olnr. 

Eğer poyr~z eserse beden_e selabet ve harareti griziyeyi mucib, mad· 

dei metıeviyeye kuvvet ve letafet vermekle . cenin müzekker ol_!lr. 

Hatta çobanlar koyuna koç salıverdikleri eyyamı bu ruzgarın esdiği 

~amana tesadüf ettirirler. Sonra s ıcak memleketlerde ve yazda kız, 
soğuk memleket ve kışda erkek çocuk olur. Sinni -kühulet ve şeyhu· 

hette ekseriya çocuk kızdır. Sinni şebabette ise er"kekdir. (Burada· 

İbni Sina'nın fikrinin de böyle olduğunu. zikreder.) 

Sonra bir kadın çok zaman doğurmayıp da sonra ilaç ile gebe 

kalırsa çocuk yine kızdır. (31 a) inkıtaı hayızdan beşinci güne kadar 

zamanda olan Çocuklar kızdır. On birinci güne kadar yine erkek plur. 

Bazı etibba derler ki : eğer ana ve baba b~zı müsabhan şeyler 

içerlerse ekseriya çocuk erkek olur. Bilakis soğuk şuruplara müdave· 

met etmişlerse çocuk kız olur demişlerdir, ve hatta buna göre ağ-di

ye tertip etmişlerdir. Erkek olan c en in . teşekkül edip harek~te geç• 

tikde sa~ canipde hareket edip hamilin evvela sağ memesi büyür ve 

ve ona süt sol me~eden evvel gelir, ve cildi kızarır, sütün kıvamı 

galiz ve beraz olur, sağışça inci taneleri gibi görülür. Hami! aya.ğa 

kalkarken sağ ayağına ve sağ tarafına dayanır ve gözün sağ tarafı· 

nın hareketi daha süratli olur. Dişiye gebe olan hatunun alamefleri 

bunun zıddıdır. [1) 

Gevrekzade bu babisierde görüldüğü üzere şahsi ·müşahedelere 

ehemmiyet verir. lL ni Sina'nın fikirlerini bu makalesinde esas tut· 

muşdur. 

Ge"vr~kzadenin yazdığı eserlerin hususiyeti şudur : 

(1] Amasya ve civarında Lokman hekim efsaneleri ve bazı itikadlar. pr. A. 

S. Üaver ve İsa Nazım . Halk bilgisi haberl~ri. 
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Vakıa bu sözler kendisinden evvel çok söylenmiş ve yazılmışeı [1), 

fakat o'nları bulmak zordur. Gevrekzade bu eserleri birer birer tetkik ~tmiş 
ve bize güzel toplama yapmışdır. XVIII inci_ asırda Türk hekimlerinin 

bilgilerini pratik sahada arttırmak ·için birçok eski eserlerdeki fikir· 

leri telhis etme~e muvaffak olmuşdur. Bu satırlada eskiden bu bahi!l 

hakkında söylemedik bir söz olmadı~ını görüyoruz. Bu günkü fen 

bu eski haleti ruhiye ile meş~ul olacak olursa her halde mahiyetinf 

ortaya koyabilecek ve bu malzemeyi ehemmiyetli bulacakdır . 

. Eski tababet XIX uncu asırdan itibaren esasları tetkike ş~yan 

görülmeden bütün dünyaca bir tarafa atılmışdır, yoksa bu asırların 

mahsulü tetebbuu ve müşahedesi _olan bu fikirler tetkik edilmeden 

atılinaya layık de~ildir: Buna misal buraya konan eski mütalaa ve 

iddialardır. 

[1] Bu eserden evvel yazılmış olı~;n Abbas Sesim efendin kitabında da mev· 

sim, ruzgar ve senelorin cenine tesirinden babsedilir. Abbas Vesim efendinin 

(Dü~turül Vesim fi ubbülcedid velkadim) eseri Beyazıd umumi kütüphanesinde (4097) 

numarada, Uilelide Ragıbpaşa kütüphanesinde (946-947) nurnarada kayıtlıdır. Beya· 

zıd Umumi kütüphanesindeki nüsha Gevre-"zadenin kütüphanesinden çıkmadır ve 

asıl istifade etti~i nüshadir. 
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