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MƏHƏMMƏD YUSİF ŞİRVANİNİN “TİBBNAMƏ” ƏSƏRİNİN ÜSLUBU 

 

Xülasə 

Məqalədə müəllifi bəlli olmayan, XVIII əsrdə üzü Şamaxılı həkim-alim Məhəmməd Yusif 

Şirvani tərəfindən köçürülmüş və bu günümüzə kimi gəlib çıxmış “Tibbnamə”nin (hikmət kitabının; 

xalq təbabəti) dil və üslub xüsusiyyətləri təhlil olunur. “Tibbnamə”nin dilində analitizmin qalıqları 

mövcuddur. 

“Tibbnamə” əski türk dilində yaradılmış orta əsr tibb əsərləri arasında çox mühüm yer tutur. Bu 

tipli əsərlər vasitəsilə dövr barədə tarixi bilgilər, həmin dövrün dil və üslub normasındakı inkişaf və  

təkamülünü görürük. Ədəbi dilin ortaçağ dövrünün dil və üslub mənzərəsini ifadə edən bu əsərin 

üslub əlamətləri öyrənilir. 
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The style of Mohammed Yusif Sirvani's work "Tibbnama" 

Abstract 

The article analyzes the linguistic and stylistic features of the "Tibbnama" (book of wisdom; 

folk medicine), whose author is unknown, copied in the 18th century by the physician-scientist 

Muhammad Yusif Shirvani from Shamakhi, and which has survived to this day. There are remnants 

of analyticism in the language of Tibbnama. 

"Tibbname" occupies a very important place among the medieval medical works created in the 

old Turkish language. Through these types of works, we can see the historical information about the 

period, the development and evolution of the language and style norms of that period. The stylistic 

features of this work, which expresses the language and style landscape of the medieval period of 

the literary language, are studied. 

Keywords: medical science, “Tibbname”, language and style, folklore style of communication, 

classical book style 

 

Giriş 

XVI yüzildə elmə, maarifə, savada yüksək qiymət verilmiş, demək olar ki, elm cəmiyyətə xeyir 

vermişdir. Müşahidələr göstərir ki, bu dövrdə digər elmlər kimi, tibbi elmlərin də inkişafına xüsusi 

diqqət yetirilmişdir. Məhəmməd Yusif Şirvani (XVIII əsr) təsdiq edirdi ki, insanların sağlamlığı və  

uzunömürlüyü onların yaşadıqları evlərin düzgün qurulmasından asılıdır. 

Dövrün alimləri, həkimləri müxtəlif müalicə üsullarına həsr edilmiş elmi əsərlər yazırdılar. 

Ortaçağ şərq təbabətinin nədən ibarət olduğu, müəllifi hələ də bilinməyən və XVIII yüzildə üzü 

məşhur həkim-alim Məhəmməd Yusif Şirvani tərəfindən köçürülmüş “Tibbnamə” əsərində öz 

əksini tapa bilmişdir. Məhəmməd Yusif Şirvani həmin əsərə müqəddimə, şərh və izahatlar da 

yazmışdır. XVII əsrin sonunda, XVIII əsrin əvvəllərində yaşamış Azərbaycanın məşhur aliminin 
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həmin xidməti sayəsində sözügedən kitab bu günkü günümüzə gəlib çatmışdır. “Tibbnamə” əski 

türk dilində yaradılmış orta əsr tibb əsərləri arasında çox mühüm yer tutur. Həmin əsərdə o zaman 

məlum olmuş əksəriyyət xəstəliklərinin müalicəsindən bəhs edilir. 

“Tibbnamə”nin mətnləri istər zehni dərketmə, istərsə də bədii-estetik təsir cəhətdən çox 

qiymətlidir. Tibbin müxtəlif sahələrinə dair mühakimələrdə yayğın və uzunçuluğa yol 

verilməmişdir. Gərəkli sözlər, terminoloji vahidlər, cümlələr, eləcə də mətnlər dəqiq seçilmişdir. 

Naməlum müəllif mətləbin düzgün və aydın izahı üçün cümlədəki söz sırasını, əsasən, qrammatik 

qanunlar və fikrin məntiqi inkişafı əsasında qurmuş, tibbə dair elmi reallıqların sadə anlaşıqlı 

sözlərlə ifadəsi üçün böyük uğur qazanmışdır. 

Leksik-semantik səviyyədə bəzən dil və üslub normalarının pozulduğu hallar az da olsa 

müşahidə olunur. Güman ki, orijinallıq mətnin köçürülmə prosesində qismən də olsa itmişdir. 

O dövrün elmi üslubu haqqında A.Əlizadə yazır: “Elmin ayrıca bir dili yoxdur. Elmi əsərlər də 

xalqın istifadə etdiyi dildə yazılır. Ancaq elmi əsərləri bədii əsərlərdən fərqləndirən onun leksik  

tərkibindəki terminlərin çoxluğudur” (Əlizadə, 1988:85-86). 

Doğrudan da, bu əsər o zaman “xalqın istifadə etdiyi bir dildə yazılmışdır”. O dövr türkcənin 

bir qədər ərəb və fars dillərindən üstünlüyü ilə fərqlənirdi. 

Bu sahənin tanınmış tədqiqatçısı Fərid Ələkbərli yazırdı ki, “bitki və heyvanların qədim adları 

müasir adlarla üst-üstə gəlmir və çox vaxt tədqiqatçıya heç nə demir”. Digər hallarda isə müxtəlif 

orta əsr müəllifləri eyni ad altında müxtəlif bitkiləri nəzərdə tuturlar. Onu da bilmək lazımdır ki,  

müxtəlif dövrlərdə və eləcə də müxtəlif ölkə və əyalətlərdə eyni bitki adları müxtəlif məna 

daşıyırdı. Ona görə də orta əsr tibb əlyazmalarının tərcüməsi və araşdırılması həddindən artıq ciddi 

tədqiqat işi tələb edir. Orta əsrlər zamanı Azərbaycanda tibb və əczaçılıq sahəsində kitablar ərəb 

əlifbası ilə ərəbcə, farsca, Azərbaycan türkcəsində, yaxud osmanlıca yazılırdı. Məsələn, tibb və 

əczaçılıq üzrə əsgi əlyazmalarda, əsərlərdə 27 dil və dialektdə, həmçinin ərəb, fars, türk, qədim 

yunan, arami (qədim Suriya), qibti (qədim Misir), bərbər, hind, sanskrit, çin və başqa dillərdə tibbi 

maddələrin (bitkilərin, heyvanların, mineralların) adlarına rast gəlmək olur” (Ələkbərli, 2013:5). 

“Tibbnamə”nin üslubu həqiqi elmə xas olan bütün xüsusiyyətləri özündə birləşdirir. Bu əsər 

orta əsrlər zamanı Azərbaycanda tibb, əczaçılıq və magiya (cadugərlik, sehr, ovsunçuluq) alimləri 

arasında qarşılıqlı əlaqənin əksi kimi də qiymətlidir. “Tibbnamə”nin əlyazmaları, təkcə əczaçılıq 

elmi deyil, hər şeydən öncə, nücum və magiya üzrə traktatlardan-mətnlərdən ibarətdir. 

İlk tibbi biliklər, necə deyərlər, Azərbaycanda elmi üslubu formalaşdırırdı. İlk tibbi biliklərin 

meydana gəlməsi isə arxeoloji qazıntılar nəticəsində müəyyən olunmuşdur. F.Ələkbərlinin fikrincə,  

“bir neçə min il bundan əvvəl Azərbaycanda yaşayan insanlar artıq tibbi biliklərə malik idilər.  

Çalağantəpədə aparılmış arxeoloji qazantılar nəticəsində tapılmış insan kəlləsinin arxa tərəfində 

oval formada bir dəlik aşkar edilmişdir. Mütəxəssislərin fikrincə, bu, eramızdan əvvəl VI-V 

minilliklərdə aparılmış cərrahiyyə əməliyyatının izləridir...” (Ələkbərli, 2013:1). 

Orta əsrlərdə ədəbi dildə artıq funksional üslublar müəyyənləşir. Əvvəlki yüzillərdə nəzəri cəlb 

edən tibb elminə dair üslubi rüşeymlər (digər elmi sahələrdə də) artıq sözügedən dövrdə aydın,  

müəyyən vəzifəli təfərrüatlara çevrilir. Akademik T.Hacıyev məhz bu dövrdə üslubların 

differensiallaşdığını göstərir. “Bununla da ədəbi dil bütöv əlamətləri ilə fəaliyyətə başlayır. Yəni 

aydındır ki, ədəbi dil xalq dilindən seçilən leksik, fonetik, qrammatik faktların vahid orfoqrafik və 

orfoepik tələblər çərçivəsində təzahürüdür”. “Dibaçə”lər elmi üslubun ilk nümunəsi kimi görünür. 

Elmi məzmunlu əsərlərdə üslub formalaşır. XIII-XVI əsrləri nəzərdə tutan akademik məzmunu 

nəzərə alınmaqla həmin mərhələdə üç üslub arasında elmi üslubun da təşəkkül tapdığını 

əsaslandırır. “Elmi üslubu bədii üslubdan fərqləndirən ancaq müəyyən terminoloji vahidlərin 

iştirakıdır” (Hacıyev, 2012:250). 

Həmin dövrdə elm üslub iki cür təzahür edirdi: 1) klassik kitab dili biçimində; 2) folklor-danışıq 

dili biçimində. Birinci təzahür formasında elmi dil kimi ərəb söz və ifadələrinin çox işləndiyi və 

elmi terminlərin, bir qayda olaraq, ərəb sözlərindən ibarət olduğu “Tibbnamə”də də həddən artıq 

genişdir. Bu, həmin dövrü səciyyələndirirdi. 

Elmi üslubun folklor-danışıq dilinin örnəyi olan “Tibbnamə”də tibbin, əczaçılığın müxtəlif 

sahələri ilə əlaqədar işlənmiş sözlər isə türk mənşəlidir. 

Hər iki qəbildən olan terminologiya (XIV əsrin əvvəllərindəki lüğətlər də) elmi üslubun inkişafı 
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üçün dil imkanlarının məhdud olmadığını göstərir. Hər iki üslubun kəsişdiyi nöqtədə 

“Tibbnamə”dəki ərəb, fars və başqa alınmaların türk dilində məna uyğunlaşması onların türk leksik- 

morfoloji göstəriciləri ilə söz yaradıcılığında iştirak etməsində də görünür. 

Türk mənşəli müəyyən qism sözlərin müasir dövrdə istifadədən qaldığı üçün onlar arxaizmlər  

sırasına keçdiyini göstərir. 

“Tibbnamə”nin dilində xeyli sayda frazeologizmlər vardır ki, bunların bir çoxu müasir 

dildəkinin eyni olsa, da, müəyyən qismi tarixiliyi ilə fərqlənir. Məs.: qanı coşmaq, qanı qaralmaq, 

şəfa bulmaq, qəlbə fərəh verən, ürəyə qüvvət verən, köksü daralmaq və s. 

“Tibbnamə”də tarixi iltisaqilik barədə istənilən qədər faktlar mövcuddur. Bəlli olduğu kimi,  

tarixən türk dillərində iltisaqilik daha fəal olmuş, orta yüzillərdən analitizm qüvvətlənmişdir. Yəni 

analitiklik özünü qabarıq şəkildə göstərir. Bunun əksi olan sintetiklik isə tədricən adi söz 

birləşmələrinin qrammatikləşməsi yolu ilə baş vermişdir. Ona görə də “Tibbnamə”də söz 

yaradıcılığı prosesi analitizm məzmunludur. Məs.: böyürtikan (böyürtkən), sarımsaq, yanıq, 

öldürücü və s. 

“Tibbnamə”də bul köməkçi feili yaranan perifrastik-analitik feillər: xəmir ilə qıllarını bulmaq, 

şəfa bulmaq, 

-maz \-məz +ol: Bu forma bir növ ˗ır ola formasının antonimi kimi işlənərək, inkarlıq 

yaratmağa xidmət edir. Məs.: Əgər bunula getməz olsa, qıl yerini çuvalduz ilə dağlayalar, xilas olub 

şəfa burar. 

Qeyd edək ki, bu formaya digər abidələrdə, o cümlədən klassik Azərbaycan ədəbiyyatında rast 

gəlirik: Ağlamaqdan iki gözü görməz oldu (Əli); Dedi Sultan ki, bən bilməz olayın (“Dastani – 

Əhməd Hərami”); Nəhayətə irişür lətlərin ilə eşqim; Yüzünü görməz olursam qiyamət oldu bizə 

(Q.Bürhanəddin) və s. 

İsə yarımçıq feili ilə formalaşan analitik feil formaları tarixən oğuz qrupu türk dilləri üçün 

xarakterikdir. İsə yarımçıq feili (ersər-ersə-irsə-isə) bir qrup dillərdə geniş istifadə olunmuş, həm 

adlara və həm də feillərə birləşərək müxtəlif semantik çalarlıqları (xüsusən də şərt anlamı) əmələ 

gətirmişdir. 

-ar+isə forması: -Əgər baş ağrısı çlindən yatar isə, qan çoxluğundandır. 

-ar+isə formantlı analitik feillər “Tibbnamə”də olduğu kimi, oğuz-səlcuq abidələrində də çox 

işlənmişdir. Həmin formant vasitəsilə iş, hal, hərəkətin icrası müəyyən şərtlə bağlı olur. 

Feilin qrammatik məna növlərini ifadə edən və feil vasitəsi ilə ad yaradan morfoloji göstəricilər  

mükəmməl qrammatik səviyyədədir. Məs.: açmaq-açılmaq, keçmək-keçilmək, sürtmək-sürtülmək 

və s. 

İndi olduğu kimi, “Tibbnamə”nin yarandığı mühitdə də bir sıra leksik şəkilçilər eynən öz 

məhsuldarlığını qoruyub saxlamışdır: 

Fars ön şəkilçisi: nahamvar, bihuş, bixoş, naxoş, bivaxt və s. 

Milli şəkilçilər: fayda+lı, bax+ıcı, sarı+lıq, fərəh+lik, tüpür+cək, sü+lük, dəmir+çi, süz+ənək və 

s. 

Söz birləşməsi yolu ilə milli söz yaradıcılığı örnəkləri vardır ki, mürəkkəb söz məxrəcinə uyğun 

gəlir. Məs.: qaraboya, qara çörəkotu, acqarın, əməkköməçi və s. 

“Tibbnamə”də tarixi semantika faktı kimi örnəklər maraq doğurur: sayru (xəstə), uçmaq 

(cənnət), ğəliz, yeylax, yanağ, güz (payız) və s. 

Əsərdə tarixi fonetika üçün faktlar olduqca zəngindir: yengi (yeni), dışarı (bayır), kim (ki), çün 

(çünki) və s. 

Atalar sözləri və məsəllərin istifadəsi də danışıq aktını yada salır: əski pambıq bez olmaz. 

Milli sözlərin müəyyən qismi XVI əsrin sonuna doğru arxakiləşir: əski (qədim), becid (tez) və s. 

“Tibbnamə”də işlənmiş qədim türk sözlərinin bir hissəsi müasir türk dilində qalmaqdadır: 

kəndi, həp, qanlu, birər, ikişər və s. 

“Tibbnamə”də təkrarların çoxluğu orta əsrlər dövründə dilin leksik və qrammatik sabitliyinin 

mühüm göstəricisi kimi özünü göstərir: qətrə-qətrə, para-para, gəli-gəli və s. 

Əsərin dilinə və üslubuna xas olan xarakterik cəhətlərdən biri də xalqın daha asan dərk etdiyi 

alınma sözlərin yetərincə işlənməsidir: yel (xəstəlik), cəviz (qoz), ayğır (at balası), nəsnə (şey), 

çiban (xəstəlik) və s. Ümumiyyətlə, orta əsrlər dövründə ortaya çıxmış əsərlərdə, o cümlədən 



ELMİ TƏDQİQAT Beynəlxalq onlayn elmi jurnal. İmpakt Faktor: 0.543. 2022/ Cild: 2 Sayı: 10 / 7-10 

SCIENTIFIC RESEARCH International online scientific journal. Impact Factor: 0.543. 2022 / Volume: 2 Issue: 10 / 7-10 e-ISSN: 2789-6919 

10 

 

 

 
 

 

“Tibbnamə”də “qrammatik semantikalar (kateqoriyalar) nitq aktı kimi, fikir, düşüncə ifadəçisi kimi 

hazır şəkildə verilir, hallar üzrə dəyişmələr, şəxs və zamanlar üzrə sistemli bütöv təsriflər yox,  

şəxslənmiş, zamanlanmış, kəmiyyətlənmiş, morfemləri yerbəyer olunmuş morfologiya sintaksisin 

içində, mətndə, bilavasitə nitq fəaliyyətində göstərilir. Aydın olur ki, morfemlər bu fonetika və 

semantikaya yetmək üçün min beş yüz, iki min il inkişaf yolu keçmiş və kamala dolmuşdur” 

(Hacıyev, 2012:309). 

Bədii üslubda olduğu kimi, klassik-kitab dili və folklor-danışıq dili ənənələri elmi üslubda da 

davam etdirilir. “Tibbnamə” tipli əsərlər vasitəsilə dövr barədə tarixi bilgilər, həmin dövrün dil və  

üslub normasındakı inkişaf və təkamülünü görürük. 

“Tibbnamə”də: 1) elmi üslubun klassik dil ifadəsi; 2) elmi üslubun xəlqi-demokratik nitq 

ifadəsi: “İsti havalar insanın bənizini saraldır və qüvvətini zəif edir və lakin soyuq havalar dəxi 

bədəni qüvvətli eyləyir, əgər bu məhəldə qan həddindən çox olur və tərpəşir, qan almaq lazımdır, 

əgər (xəstəni) qüvvətli eylərsə, qan almaq dəxsi xeyirlidir və qüvvəti qalırsa, soyq şərablardan,  

məsələn, şərabi-vərditəri və şərabi-həmmas və şərabi-limon və şərabi-hindaba və şərabi-təməri- 

hindi və şərabi iskəncəbin içirsələr, xeyirdir (Şirvani, 1990:143). 

Bu mətnin son cümlələri elmi üslubun klassik dil ifadəsidir. Ona görə ki, klassik dilə məxsus 

izafətlər burada çoxdur. Mətnin yuxarı hissəsi isə xəlqi nitq nümunəsidir. 

“Tibbnamə”nin dili Azərbaycan dilinin (əski) elmi üslubunun o dövrdə necə demokratik və 

yetkin səviyyədə olduğunu təsdiqləyir (5). 

Elmi nəsrin, hətta xəlqi dil təzahüründə türk mənşəli arxaizmlərə-milliyəqədərki dövrün lüğət 

nümunələrinə rast gəlmək olur. Bu örnəklərin dili arasındakı fərqlər əsrə görə yox, müəllififlərin 

fərdi üslubu ilə əlaqədardır (6). 

“Tibbnamə”nin dilində analitizmin qalıqları mövcuddur. Mətnlərdəki mürəkkəb sözlərin 

yazılışında bu halla qarşılaşmaq olur. Həmin sözlərdə qrammatik məna formalarla yox, əsasən,  

köməkçi sözlər, sözlərin sırası və s. intonasiya ilə təzahür olunur. “Təşkil edildi”, “qəbul olundu” 

tipli mürəkkəb feillər belə qalıqlardandır (7). 

 

Nəticə 

Məlumdur ki, dilimizin ərəb və fars dilləri ilə uzunmüddətli qarşılıqlı əlaqələri nəticəsində 

tarixən bir çox həmin dillərə xas sözlərlə bərabər, həmin dillərə məxsus sintaktik vahidlər izafət tipli 

birləşmələr də daxil olmuşdur. Həmin birləşmələrdən “Tibbnamə” əsərində də çox istifadə 

olunmuşdur. Əlbəttə, bu birləşmələr dilimizin milli təbiətinə yaddır. Bu əsərdəki izafət birləşmələri 

daha çox yazılı ədəbi dilin normalarını əks etdirir və yazılı nitq faktı kimi nəzəri özünə cəlb edir.  

Bəzi belə birləşmələrin “Tibbnamə”nin mətnlərində işlədilməsi nitqə yazı ağırlığı gətirir, ifadə 

tərzini rəsmiləşdirir. Əsərdəki izafət birləşmələrinin bir qismi terminoloji xarakterilidir (məs.: 

mətbuxi-iftimun, həbbi-lacivərd, həbbi-iftimun və s.). Bizə elə gəlir ki, belələri sintaktik 

funksiyasını itirərək leksik tamlıq qazanmışdır. Hissələrin arasındakı sintaktik əlaqənin itməsi və 

vahid bir vurğu altında deyilməsi müəyyən durumlarda əsərdəki izafət birləşmələrinin mürəkkəb 

sözə transformasiyasına imkan yarada bilmişdir. Məs.: təngnəfəs, əhlikef və s. 
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