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KAYNAKLARINDAN BAYTARNAMELER
Yrd. Doç. Dr. Ali Abbas ÇINAR

Baytarnameler genillikle atç›l›k ve
at hastal›klar›n esas alan kaynaklard›r.
Diğer hayvanlara değinilirse de eserle
rin bütünlüğünde bu husus önemli bir
yer teşkil etmemektedir.1
Baytarnamelerin genelinde; atlar›n
gerektiği, hayat içindeki yeri, donlar›,
cinsleri, s›nanmalar›, güçlü ve kuvvetli
likleri, yürüyüş biçimleri, yetiştiricilik
leri, adland›r›l›şlar›, uğurlu veya uğur
suz vas›flar›, yarat›l›şlar›, yaş tayinleri,
bak›m›, hastal›klar›, ilâçlar› vb. konular
üzerinde durulmaktad›r. At beslemenin
yararlar› sözkonusu edilirken hadisler
den örnekler verilmekte, atlar›n azalar›
n›n baz› hastal›klara iyi geldiği belirtil
mektedir.
Konuya girişte genellikle, önce atç›
l›k, daha sonra da hastal›klar bahis konu
su edilir, iyi atlar›n özellikleri üzerinde
önemle durulur. Atç›l›k bölümünde yan
s›t›lan değerler üzerinde öncelikle durul
mas› Türk kültür hayat›n›n yap›s›yla da
ilgilidir. Amac› hastal›klara çare bulmak
ve bunu eserinde yans›tmak olan yazar,
konuyu sunarken kendini bu kültürel
birikimden ayr› tutamamaktad›r. Atta
bulunmas› istenilen vas›flar, uzun bir
tarihî deneyimin tezahürü olarak değer
lendirilmelidir. Baytarnamelerin özellik
le atlarla ilgili olmas› ve atç›l›k k›sm›n›n
mümkün olduğu ölçüde uzun tutulmas›
at›n sosyal, ekonomik, askerî vb. bir güç

kaynağ› olarak Türk insan›n›n hayat›
içindeki yerini göstermektedir. Bunun
için attan sevgi ve sayg›yla bahsedilir.
“Baytarname” ad›n›n ortaya ç›k›ş›
n›n çeşitli rivayetleri vard›r. Süley
maniye Kütüphanesi Bağdatl› Vehbi
Efendi Bölümü’nde, 1502 numaraya
kay›tl› bulunan bir baytarnamede,
bu husus şöyle ifade edilmektedir :
“Harp esnas›nda ‹skender-i Zulkar
neyn (Büyük ‹skender)in atlar› has
taland›; fakat o zaman Erestetalis
(Aristo) hakim beraberinde olma
d›ğ›ndan birşey yapamad›lar. Bu
hakim bir kitab› tasnif k›l›p tez elden
‹skender’e gönderdi ve ad› da baytar
name kondu.”2
Bursada tesbit ettiğimiz bir baytar
namede ‹skender’in bir  sefere ç›kmaya
karar verdiği bunun için Aristo’yu davet
edip savaşa dayan›kl› atlar› seçmesini
istediği Aristo’nun da çeşitli s›namalarla
atlar›n güçlü ve dayan›kl› olanlar›n› seç
tiği belirtilmektedir.3
Başka bir rivayette ise Büyük ‹sken
der’in Belh şehrini kuşatt›ğ›, bu s›rada
atlar›na hastal›k bulaşt›ğ›, Aristo’dan
atlar›n hastal›ğ› için kitap yazmas›n›
istediği, Aristo’nun da şehrin al›nmas›n
dan sonra bu isteği yerine getireceğini
ifade ettiği, şehrin al›nmas›ndan sonra
eseri yazd›ğ› ve eserine “Baytarname”
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ad›n› koyduğu belirtilmektedir.4
Rivayetler, Aristo’nun ‹slâm dün
yas› içerisinde etkisini göstermesi bir
yana, baytarnamelerin içerikleri konu
sunda çok önemli ipuçlar› vermektedir.
Tarih boyunca at, ekonomik gücün oldu
ğu kadar askerî gücün de elde tutulma
s›n›n başl›ca dayanağ› olmuştur. Bunun
için yak›n tarihimize kadar, atlara özel
bir önem verilmiştir. Baytarnamelerde;
insan hayat› içindeki siyasî ve sosyal
yönü göz önüne al›narak, özellikle atlara
yer verilmesi, hastal›klara değinilmeden
önce, genel olarak, atlar›n beslenmeleri,
yaş tayini, donlar›, güzellikleri, uğurlu
ve uğursuz vas›flar›n›n konu edilmesi
gösterilen önemin ifadesidir.
Hayvanc›l›k, Türk ekonomi sistemi
nin öteden beri vazgeçilmez bir unsuru
olmuştur. Bu unsur, Osmanl›lar döne
minde de devam etmiştir. Sözlü kaynak
lar›n yan› s›ra, Arapça’dan yap›lan çevi
rilerden de yararlan›larak haz›rlanan
baytarnemeler; Osmanl› dönemi hayvan
hekimliğinin birer aynas›d›r. “Osman
l›lar için büyük önem taş›yan ve daha
sonralar› Bat›’da kurulan modern hara
lara örnek teşkil eden Hayvanat Ocak
lar›’nda hayvanc›l›k konusundaki pra
tiklerin kaynaklar›n› da baytarnameler
teşkil etmiştir”.5
Türkiye’de veterinerlik okulunun
1842’de kurulmas›na ve buna paralel
olarak veteriner hekimlikle ilgili kitapla
r›n bas›lmas›na rağmen, bir yandan da
baytarnamelerin yaz›ld›ğ› ve bunlardan
yararlan›ld›ğ› bilinmektedir. Halk›n bay
tarnamelere olan talebi, modern okulla
r›n aç›lmas› ve bu yönde uygulamalar
geliştirilmesine karş›l›k6 uzun bir  süre
devam etmiştir. Esasen sözlü gelenek

ten kaynaklanan geleneksel unsurlar›n
birden bire kesintiye uğramas› mümkün
değildir. Bu unsurlar yaz›l› ve bas›l›
kaynaklar içinde kendilerini muhafaza
etmiş, gelişmiş ve yayg›nlaşm›şlard›r.
Sözlü ve yaz›l› ortam içerisinde sürek
li gelişen baytarnameler, günümüzde,
biçim olarak varl›klar›n› sürdürmeseler
de fonksiyon itibar›yla hem sözlü gele
nekte, hem de bas›l› kaynaklar içerisinde
birçok unsurlar›n› sürdürmektedirler.
‹slâmiyet’in gelişmesine paralel ola
rak 7.-9. yüzy›llar aras›nda çeşitli diller
den Arapça’ya çevrilen değişik konudaki
eserlere, bu vadide de rastlan›lm›şt›r.
Yine ‹slâmiyetin yayg›nlaşmas›, çeşitli
bilim dallar›nda gelişmelere yol açm›ş
t›r, bu da Arapça’dan diğer dillere çeviri
yap›lmas› sonucunu getirmiştir. Birçok
alanda, Türkçe’ye, epeyce çeviri eser
kazand›r›lm›şt›r. Bunlardan biri de bay
tarnemelerdir. Yap›lan araşt›rmalarda,
‹slâmiyet içerisinde baytarl›kla ilgili
olarak yaz›lan ilk  telif eserin ‹bn Ahi
Hizam taraf›ndan, 9. yüzy›lda meyda
na getirildiği ileri sürülmektedir. “Kita
bu’l-Hayl ve’l Baştara” adl› bu eserin
1536’da, Türkçe olarak istinsah edilmiş
bir kopyesi Süleymaniye Kütüphanesi
Fatih bölümünde, 3535 numaraya kay›t
l›d›r. Prof.Dr. Nihal Erk taraf›ndan ince
lenen bu eserin, yaz›ld›ğ› tarihten sonra,
meydana getirilen birçok baytarnameye
kaynakl›k ettiği görülmektedir.7
Tebsit edilebildiği kadar›yla, Türkçe
ye çevrilen baytarnemelerin en eskisi 15.
yüzy›la aittir. 16. yüzy›ldan 19. yüzy›la
gelinceye kadar, bu alanda birçok baytar
namenin çevirisi veya istinsah› yap›lm›ş,
bu sahaya birçok eser kazand›r›lm›şt›r.
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“Önceleri, eserlerin bütünlüğü koru
narak ve yazarlar› da belirtilerek
yap›lan çevirilenen 17. yüzy›ldan iti
baren çoğalt›lan nüshalar›nda pek
çok değişikliklere raslanmaktad›r.
Bazen eserlerin bir k›sm› çevrilmiş
tir. (...) Türkçeye eksik olarak yap›
lan tercümeler yan›nda müstensih
ya da kitap sahiplerinin de bilgi,
görgü ve duyduklar›n› ekledikleri
anlaş›lmaktad›r.8
Bunun başl›ca sebebi, baytarname
lerin halk aras›nda yayg›n bir şekilde
kullan›lmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Yabanc› kültürlerden al›nan değerlerin,
süreç içerisinde, millîleştirilmesi eğili
mi Türk insan›n›n önde gelen özellikle
rindendir. Türkçe telif baytaranelerde
de bunun örnekleri bulunuyor. 17. yüz
y›ldan sonra yaz›lan baytarnamelerde
hekimlik bilgilerinin yan›nda halk kültü
rünün diğer unsurlar›na da yer verilmiş
tir. Töre, gelenek, görenek, inan›ş, vb.
kültürel unsurlar›n bu eserlerde bulun
mas› baytarnamelerin sadece veteriner
hekimliğin yaz›l› kaynağ› olmad›ğ›n›,
millî kültürün birçok unsurunun bar›nd›
r›ld›ğ›n› göstermektedir. Esasen yap›lan
çevirilerde de bu husus söz konusudur.
Telif veya çeviri eserlerde hastal›kla
r›n tedavisi için kullan›lmas› istenen
bitkilerin adlar› ile hastal›k adlar›n›n
genellikle Türkçe olmas› bunun ifadesi
dir. Yazarlar›n, sözlü gelenekte yaşayan
çeşitli uygulama ve inan›şlar› eserlerin
de yans›tmalar›, sözlü kültürün de yaz›l›
kültüre etki ettiğini gösteriyor.
Tesbit edebildiğimiz kadar›yla ‹stan
bul kütüphanelerinde on bir (bunlar›n
alt›s›n›n mikrofilmi Ankara Millî Kütüp

hane Mikrofilm Arşivine al›nm›şt›r), Mil
lî Kütüphane’de beş, Ankara Ünv. Vet.
Fak. Vet. Tarihi ve Deontoloji Kürsü
sü’nde beş, Bursa ‹nebey Yazma ve Eski
Basma Eserler Kütüphanesinde yedi,
Mevlâna Müsesinde bir, Kültür Bakan
l›ğ› HAGEM Halk kültürü Arşivi’nde
bir, Çank›r› Kütüphanesi’nde ve N.R.
Büngül’ün çevirerek yay›nlad›ğ› Kitab-›
Riyazat-› Hayl ile birlikte toplam otuz
üç adet baytarname vard›r. Yaln›zca
Naserî’nin yurt d›ş›nda bile dört nüs
has›n›n olduğu düşünülürse bu say›n›n
yurtiçi ve yurtd›ş›ndakilerle birlikte yüz
lerle ifade edilebileceği aç›kt›r.
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