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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. 



VÜCUDÜN SIHHATİLE AL~ KADAR BİR KlT' A 

Dr. A. SÜHEYL ÜNVER 

Kütüphanelerimiz ve müzelerimizde mecmua ve kitapların ba~la· 

rında bazı manzum ve m~htelif' şark dillerinde bilhassa arapça, türkçe 

ve farsça yazılara tesadüf ederiz. Bunların kısa ve uzunları oldugıı 

gibi nefis yazı ile yaz.ılanları ve b~tta güzel t ezhip edilip murakka' 

mecmualarına girenleri bile vardır. Bunlar arasında tetkikler yaparken 
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tıbbi mana ifade edenler birer birer toplanmaktadır. Bu kıt'a da on

lardan biri d ir. 

Bu kıt'a Topkapı sarayında Hazine kütüphanesinde bir çok min

.yatilr, yazı ve nakışların . bulunduğu bir albüm içindedir. Tıb Tarihi 

Enstitüsünün foto~afile alınan bir sureti Prof. Ş. Yaltkakaya tarafın

dan şu suretle türkçeye çevrilmiştir. 

Senin tenin tabibierin nazile niyazı mend olmasın 

Ve · vücudü nazi.kin zarar görmesin (kılına ha U. gelmesin) 

Bütün afak ve etrafın selameti senin selametinfe kaimdir. 

Senin .şahsın hiç bir ariza ile derdimend olmasın 

Bu güzel ta'lik yazıyı (Abdürrahim Yakubi) isminde bir hattat 

yazmıştır. Devlet adamlarından birisine ithafen kendisimi söyledi, 

ve yahut başka bir şair mi söyliyerek yazdırdı? buna dair bir kayıt 

yoktur ve iyi bir ah'erli kag-ıda yazılan bu nefis ta'lik yazısına tez

hib de yapılmamıştır. Ta'lik yazının türklerde ve lranlılarda birbirin· 

den ufak yazış farkı vardır. Bu nükteye ta'lik yaz~nlar daha iyi va

kıftır. Fakat bu ta'lık Iran uslilbünde yazılmıştır. 
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