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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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mend bulmakda ·sa'yi teab üzereler iken Timurlenk kendi n~fsini 
~1 ~aytar talebinde , olanlara tarif, anlar dahi Mirahuru PadiŞabiye 

tavsif eylediklerinde Timuru ihza~a kati· isti'cal ve gelip buzuru mira

lıuru cihandaride Timura ikbal ve 'ta 'zim i cl al olunup riayetten sonra· 

Mirahur keşfi mafiızaıııir edip dedi ki: 

Timur 

(Top . Kapı sarayı,· Ha.~ine K. No. 2152 deki mecmuada.n) 

- Veliyyünniamı alem padişahı Cem sultanı mükerrem V~ hanı 

muazzam hazretlerinin makbul ve muteberi ve her cihetle m.emduh 

ve ı:nubteremi o~an fersandan bazıya afet ve maraz ve illet isabet 

edip bizi hüzün ve gam ve meşakkatü elem mertebei helake kurbet 

belki mevti minnet ve rahati saadet ile canımıza takrib etmekdeyüz. 

Eger atlar bu illetleri defetmezler ise ciheti hatar bize racidir deyince 
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Timure kati garaib ve bu mertebe keşfi zamir ve esrarı takriri acaib 

- gefüp·ben s.enin makam ve mertebene s~rian inşaallah vasıl olurum 

deyu hali derundan tefe'ül ·edüp atları timara ınüba~eret ve mÜddeti 

(Şekil: 1) Baytnrnııme, V. 45 A 

k,aribde bibikmetillahi teala sakim olan atların cümlesi istikamet bu

lup Mirahur ol atları kemali beşaşet ve sürur ile buzuru nazarı mülı1-

ke arzederler. 



' 
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Gaye.tte sefasindan ahvali sıhbatı devabı J:> den istihbar ve ahvali 

·Timuri baytar aşikar oldukda atlıı-rın ahvalini daim padişab, Timurdan 

sual ve !'Airahur alameleinnas b.u baytarı · gerege biz getirdik. Lakin 

nice fesadatı azime kıya'!lına sebep bir kirnesne olsa gerekdir dedi. 

Birgün Mirahur fevt olup Timurlenk naili maksud olup Mirahur· 

luk rif' ati ile mümtaz ve serefraz olup günden güne kuvvet ye s aa· 

deti izdiyad .ol~p nedimi padişahi ve muk~r~ebi cihanhani olup makbul 

ve muteber olmakla esrara vakıf ve mşhrem olmakla ·· tamaı ·devlet . 

ve riyase_t ve talibi tacü tahtü salt!ln·at . fikrine sarfı zihin eder idi. 

PadiŞah bir gün vefat ed üp oğlu seriri hilafete culus ed üp· birkaç 

sene hükumetten sonra eviadı olmamak ile Tim~rlengi veliabd edüp . .· . . 
kadrini rütbei vezarat ile terfi' ve müsellem ve ta'zim ve ihtiram 

ile mükerrem e~üp padişah vefat eyledik~e Timur calisi tahtı salta· 

nat oldu. 
· Etrafı memaliki Turanı ze~ini Özbekiyyed~ tavaifi mülukden bir 

. -
kaç nefer padişah var idi. Tamaı hame düşüp_ memaliki Tim~ru ahzü 

kabz ve Timuru izale ve helak etmek kasdile her tarafdan hücum 

ve huruc edüp cenkü cidal ve harbü darbü ' kital ederek mağlup ve 

makhur olup milk ve hazineleri Timura nasib olmak cihetile şevket 

ve ikbali yevmen · feyevmen ve cahü ve· celalü ~ey b eti ala o hıp •'padi

şahı azimüşşan olmasına se~ep oldu. 

Asıl şöhret ve devletine · baisi mücerred hemen baytar ilmi 

olmuşdur. Ve vüzera ve müluk ve selatİn · kurpünde mukarreb olan 

kirnesnelerde fen ve marifet elzein ve şa~ttır. 'Sebebi seadet ve ikbali 

ref'i nühuset ve idbarıdır her zat balü şanına layık ve mizac ve tab'ına 

.muvafık marifd ve ilim ve san 'at tahsil ed üp bilmek seadeti dareynİ 

m!iştemil ve imtiyazü nikü namı mütehammildir ... 

· Bundan sonra ceblin fenalı ğı, ak ilin gafil olmadığı, boş . vakit 

geçirmediği, deni cahillerle beraber. bulunmadığı ve alim olarak meş· 

h ur olduğu yazılıdır. .,_ 

* * * 
· Bu eser baytarname diye marqfdur. TürkÇe, . baytarlık namına 

' 
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yazılmış mü him eserlerimizden biridir. Yqsuf Ak yurt 19 m~yııi ve 

14 haziran 1939 tar~hlerinde verdiği izıı:hata göre birinci ve ikinci 

sahifeierinde at için yazılan düaların tarifi vardır. ' Bu dualar nüsha 

-· 

(Şekil : -2) Baytarname, V. 45 ·B 

· halin<l~ yazılacak ve atin boynuna asılacakhr. 3 ·ve 4 ündi sahiİeler• 
de d9anın suretleri yazılıd~r. Biril'\ci sahife böyle başlamakçladır. 

Besmele, selam ve diiadan scınra .. at terbiyesine her kiıiı ra~ib olüp 



., 

- ·S4-

ata suvar olsa ve seyrüsefere talip ve muhib olsa ol kimesney.e 

~a~im ve mühimdir ki at için iktiza eden mualecat .ve menafiat ve 

.deva ları bile ve bini hacetde alıere muhtac olaiıya (ikinc! sahifede ) 
·. 

(Şekil : 3) Baytarname, V. 46 A 

ve atı daim sıbhat Üzere muhafaza ide ve bu mubarek duai şerifi 

harnail edip atın boynundan gidermiye. Takim sui ayind~n ve afatı . 

lisand~n .ve mekri dev ve peri ve zararı cin ve şeyalinden ve h~sta· 

• .. '!o 

ı .. 
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lıkların envaından ve illet ve emrazın cem'inden ve hini ~ukatele 

ve zamanı muharebede yaralardan ve cerahat ve berelerden ve teker

leornek kazasından emin ve salim olduğundan gayri gayet yüktek 

o 

(Şekil : 4) Baytarname, V. 4_6 B 

oltıp sahibini dtlşmahdan selamete çıkara ve düŞinahı takib edlb 
komakda vasıl ede ... (5 inci sahifede). ·. kim erbabı hayır ve ehli sel~r 
olup cihad ve gazayarağbet eden müslim müvahhidin daim ata binip düt· 
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manı din ile harp ve kıta\ eden mücahidin ve ·guzatı mü'mini~e tecrü

be ile at ilmini ve illetl!'!rini bilip bir illet ve ma~az zuhur eyl~se 
filhal ilaç ederlerdi. İ m di anlardan nakil ve hikayet olunmuşdur. 

\ 

•. 

(Şekil: S) Baytarname, V. 47 A 

At:latın alArnet ve nişanları . vardır. Andan her bir ahn hüneri ve 
mari.fet ve şam malarn alur. Evvela atın üç yeri deveye benzeye 

' . 
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. ve· üç ·yerr katıra benzeye ve üç yeri sığıra benzeye :ve üç yeti 

.avrata benzeye ... 

·.Bu satırlarla eserin mahiyetini anlıyoruz. Bu esere şimdilik ter-

(Şekil : 6) Baytarname, V. 47 B 

ceme Veya telif denemezse de toplama şAyanı dikkat bir eserler bilir. 

Bu satırlardan da hükmedebiliriz ki eserde bir çÖk tecrübe sahibi ze- · .. . \ . . 

vatın sözlerine kıymet veri l mişdir. Tam folklorik bir mahiyeti haiz 
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şayanı dikkat bir eserdir. Netekim Ti'mur hakkındaki · baytarlık iddiası 

da rivayetlerden gelen bilgilerdendir. Tetkik ettigim_iz tarih kitap• 

larında Timurun baytarlık hakkında bilgisi olduguna· dair bir malQ· 

mata tesadüf olunmamışdır. Tari cilt 21 s. 301 de 

(Timur . gürgani.. 10 mart 1336 da Cengizden 115 yıl sonra 

Semerk~nd cenubı.inda_ Y eşirşehirde K eş' de dogmuşdu ... Babası Türk 

Bariasi kabilesi .reisi Trısgay idi.. Timur ge_celerle uykusuzluga ve . 
at s~rtında kalmaga dayanabiliyordu. Iyi ata binerdi ... ) 

Bu satıriarta kendisinin birçok iyi ata bin_enler gibi baytarlık ile 

alakadar olmasının tabii olduğunu anlıyoruz. Hayatındaki maceraların 

teferrüah tarihlerde yazılıdır. Fakat buradaki - malamat rivayet yolile 

topl~ya ne .kadar geldiği için tarihi kayitlerle az çol< f~rkları vardır. 
Elimiz·e geçen tarih kitaplarında buna dair bi~ kayde te~adüf 

edemedik. Fakat rivayetlerin de _muhakkak bir esası vardır:. An'ane

ler ve efsaneterin esasını nasıl inkar etmiyorsak bll:~u da tarih kitap

larına geçirmiş bir rivay~t olarak kabul edebiliriz. Eserin Timurlengin 

baytarlık iddi as ı ve. baytarlığın halk arasında ehemmiyet ve kıyme· 

tine dair kıymeti vardır. 
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