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Öz 
Bu çalışmada Büyük Selçuklulara ait Oğuz Türkçesiyle yazılmış “Tabîbnâme” adlı telif bir tıp eserinin tanıtılması amaçlanmıştır. 

“Tabîbnâme, Büyük Selçuklu Sultanı Sultan Melikşâh’ın oğlu Sultan (Sencer) Sancar'ın isteği üzerine Ebu’l-Muzaffer tarafından kaleme alınmıştır.  
12. yüzyılda yazılan ve tek nüshası tespit edilen bu eser, hem tıp tarihi hem de Eski Oğuz Türkçesinin erken dönemine ait olması açısından büyük 
önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Büyük Selçuklu, Oğuz Türkçesi, Tıp, 12. Yüzyıl. 
 
Abstract 
The aim of this study is to present the fisrt manuscript work on medicine “Tabîbnâme”, which was related to Great Seljuqs Period, and 

written in Oguz Turkish. This work was written by Abu'l-Muzaffar  at the request of Sultan Sancar (Sencer), Great Seljuq Sultan "Sultan Malik Shah's 
son". Written in the 12th century, and  being a single copy, it is of great importance in terms of relating to both the medicine history and the early 
period of Old Oguz Turkish history. 
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1.Giriş 
Dil tarihimizin önemli dönemlerinden biri olan Eski Anadolu Türkçesi dönemiyle ilgili pek çok eser 

bulunmasına ve bunların dil özellikleri konusunda  çok sayıda çalışma yapılmış olmasına rağmen bu dönemin ne zaman  
başladığı konusunda kesin hükümlere varılamamaktadır. Bunun asıl nedeni, Eski Anadolu Türkçesinin ilk aşamasını 
oluşturan Selçuklu Türkçesinin 13. yüzyıldan önceki dönemine ait olduğu kesin olarak söylenebilecek metinlerin 
bulunamamasıdır.13. yüzyıla ait oldukları bilinen eserler ise Anadolu Selçuklularına aittir. Bu nedenle Selçuklu 
dönemin dil özellikleri ve Oğuzcaya dayalı yazı dilinin  nerede oluştuğu  konusundaki belirsizlikler  dil tarihimiz  
açısından önemli konulardan biri olmaya devam etmektedir. Bu döneme ait dil özelliklerinin belirlenebilmesi bu 
döneme  ait metinlerin bulunmasıyla mümkün olacaktır.  

 Bu çalışma Eski Anadolu Türkçesinin başlangıcı konusunda dil tarihimize faydalı olacaktır. Büyük 
Selçuklulara ait olan "Tabîbnâme" adlı eser, tıp konusunda yazılmış bir kitaptır.  Oğuz Türkçesiyle yazılan eserin 
müellifi bellidir.  

Çalışmada, Büyük Selçuklu Sultanı Sancar için yazılmış bir tıp eseri tanıtılacağı için önce  Oğuz Türkçesi, 
Oğuzlar ve Büyük Selçuklu dönemi, Sultan Sancar, Büyük Selçuklularda bilim ve tıp öğretimi, Sultan Sancar,  Büyük 
Selçuklularda bilim ve tıp öğretimi konularına değinildikten sonra " Tabîbnâme” adlı eserin  nüsha özellikleri, müellifi 
eserin içeriği hakkında bilgi verilecektir.  

2.Oğuz Türkçesi 
       Oğuz Türkçesinin başlangıcı ve  ne zaman Osmanlı Türkçesine dönüştüğü,  Türk dilinin bugün için henüz 
çözümlenemeyen önemli sorunlarından biri olmuştur. Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesinin atası olarak bilinen 
Eski Anadolu Türkçesinin  hem başlangıcı hem de ne zaman Osmanlı Türkçesine dönüştüğü belirlenememiştir 
(Mansuroğlu, 1998: 247). Oğuz Türkçesinin başlangıcının belirlenebilmesi,  Selçuklu dönemine ait dil özelliklerinin 
belirlenebilmesiyle mümkün olacaktır. Türk dilinin tarihi gelişim çizgisindeki yerinin ve Anadolu yazı dilinin başlangıç 
sınırının çizilebilmesi açısından Selçuklu döneminin dil yapısının incelenmesi ayrı bir önem taşımaktadır (Korkmaz, 
2005: 274).   

Oğuzcaya dayanan yazı dilimizin nerede oluştuğu konusundaki belirsizliklere rağmen Oğuzcaya dayandığı 
gerçeği dilcilerimizce kabul edilmiştir.1071 Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun fethedilmesinden sonra Anadolu'ya gelip 
yerleşen Türklerin büyük bir çoğunluğu Oğuzlara dayandığı için, Anadolu'da kurulup gelişen yazı dilinin temeli de 
Oğuzcaya dayanır (Korkmaz, 2005: 274). Oğuzcaya dayalı yazı dilinin Anadolu dışında mı, Anadolu’da mı meydana 
geldiği hususu tartışmalıdır. Ancak teşekkül ettiği yer, bu yazı dilinin bir Oğuz ağzına dayandığı gerçeğini değiştirmez 
(Karahan, 2013: 2).  
 Oğuzcaya dayalı yazı dilinin nerede oluştuğu kadar  Oğuzların ayrı bir yazı diline sahip olup olmadıkları da 
son derece önemli bir konudur. 11. ve 13. yüzyıllarda Orta Asya Türk dünyasında önemli bir yere sahip olan Oğuzların, 
Türk dili tarihi açısından etkisiz kalmış olmaları beklenemezdi.  (Korkmaz,  2005 : 279). 11-13. yüzyıllar arasında 
Hārizm’in Türkleşmesinde önemli rol oynayan Oğuzlar, Aral gölü ve Siriderya yakasından Horasan’a kadar uzandılar 
ve burada 1040 yılında Büyük Selçuklu Devleti’ni kurdular (Özkan,2000: 60). Oğuzların Kınık boyuna mensup olan 
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(Sümer, 1972: 61). Büyük Selçuklular, tarihî ve stratejik bakımdan önemli olan; Merv, Nişâbur, Dandanakan, Tûs, 
Abıverd, Cürcan, Nesâ, Ürgenç, Karakum Çölü, Amul, Serahs, Meşhed, Beyhak gibi, Türkmen kentleri ve toprakları 
üzerinde kurulmuştur. Selçuklu Devleti’nin hâkimiyet sahası en geniş zamanında, doğuda Orta Asya’da Balkaş Gölü, 
Issık Göl, Tarım Havzası, Doğu Türkistan’dan, batıda Ege ve Akdeniz sahillerine kadar, kuzeyde Aral Gölü ve Hazar 
Denizi, Kafkasya ve Karadeniz’e, güneyde Arabistan Yarımadası dâhil Umman Denizi’ne kadar uzanıyordu (Kılıç, 
2011: 2). Anadolu Selçuklu Devleti’ni kuranlar da  İran, Azerbaycan yoluyla Irak ve Anadolu’ya gelen ve  geniş bir 
coğrafyada hakimiyet kuran Oğuzlardı. Buna rağmen Oğuzların  11. yüzyılda ayrı bir yazı diline sahip olup olmadığı 
henüz tam olarak aydınlatılmış değildir (Özkan, 2000: 60) Türk dilinin en az araştırılmış dönemi de 11-13. yüzyıllar 
arasındaki dönemidir. Bu nedenle Anadolu Türkçesinin 12-13. yüzyılları gibi, Orta Asya Türk yazı dilinin aynı 
yüzyılları da az çok sisli bir perde ile örtülüdür (Korkmaz, 2005: 278). 

Kāşgarlı Mahmut, Divānü Lügātü’t-Türk adlı eserinde “dillerin en yeğnisi” olarak nitelendirdiği Oğuzcayla 
ilgili bazı özellikler hakkında bilgi vermiştir. Kāşgarlı Mahmut 11. yüzyılın ikinci yarısındaki dil durumu hakkında bir 
fikir vermekle birlikte, bunlar yazı dili özelliğinden ziyade Oğuz Türkçesini diğer kollardan ayıran ağız özelliği 
niteliğindedir (Özkan, 2000:60-61). Divān'da, Oğuzlara oldukça önemli bir yer verildiği hālde ne yazık ki Oğuz 
Türkçesinin bütün inceliklerini tanıtacak nitelikte hiçbir edebi esere rastlanamamıştır(Caferoğlu, 1984: 42-43). Elde 13. 
yüzyıl öncesine dayanan yazılış yılları ve alanları kesinlikle bilinen Oğuzca metinler bulunamamıştır (Korkmaz, 2005: 
242). 

 13. yüzyıla ait Türkçe eserlerin hepsi Anadolu Selçukluları'na aittir (Korkmaz, 2005: 276). Anadolu sahasına 
ait ilk Türkçe telif eser de 13. yüzyılın son çeyreğinde yazıldığı kanıtlanan Behçetü'l-hadāyık'tır (Koç, 2011: 167). 
Anadolu'da yazılan ilk tıp kitabı, tarihi bilinmemekle birlikte, 13. yüzyılın başlarında Hoca Bereket tarafından yazıldığı 
düşünülen Tuhfe-i Mübārizi'dir (Canpolat ve Önler, 2007: 9).  

  11-13. yüzyıllar arasında, Oğuzcanın yazılı eserlerde yer almadığı kanısının yaygınlaşmasında, bir yandan 
Orta Asya'nın Harezm ve Horasan bölgeleri ile İran ve Irak'ta, bir yandan da Anadolu bölgesinde çoğunluğu Oğuz 
unsuruna dayalı bir devlet kurmuş olan (Korkmaz, 2005: 268) Büyük Selçukluların resmi dil, edebiyat ve ilim dilleri 
olarak Farsça ve Arapçayı benimsemiş olmaları etkili olmuştur (Korkmaz, 2005: 268; Ercilasun, 2004: 436).  

 3.Tabîbnâme 
Yukarıda belirtildiği üzere, 13. yüzyıldan günümüze kadar gelen Oğuzca eserlerin hepsi Anadolu 

Selçukluları'na ait olarak bilinmekteydi. Büyük Selçuklulara ait Türkçe bir eser, bugüne kadar bilinmemekteydi.  
Bu çalışmada resmî dil olarak Farsçayı, bilim dilinde ise Arapçayı kullanan Büyük Selçuklular'a ait Oğuz 

Türkçesiyle yazılmış telif bir tıp eserinin tanıtılması amaçlanmıştır.  Eserin adı “Tabîbnâme” dir. Eser, Büyük 
Selçuklular dönemine aittir. Büyük Selçuklu Sultanı Sultan Melikşâh’ın oğlu Sultan (Sencer) Sancar'ın isteği üzerine 
yazılan eser, Ebu’l-Muzaffer tarafından kaleme alınmıştır. Eski Oğuz Türkçesiyle yazılmış bir tıp eseridir.   

Eserin tanıtımına geçmeden önce Sultan Sancar, Büyük Selçuklular ve Büyük Selçuklularda bilim konularında 
kısaca bilgi vermekte fayda vardır. Sultan Sancar, Büyük Selçuklular döneminden Sultan Melikşâh’ın hayatta kalan 
çocuklarından biridir. Sultan Sancar, 6 Kasım 1086’da Elcezire bölgesindeki Sincar’da doğdu. Sultan Sancar 
çocukluğunda çiçek hastalığı geçirmiştir. Babası Melikşah, Sancar'a üç yaşından itibaren geniş vilayetler vermiş ve 
devlet ileri gelenlerini hizmetine vermiştir. Melikşâh’ın ani ölümünden sonra gelen fetret devri nedeni ile Sancar, çok 
deneyim kazanmasına rağmen, gerekli eğitimleri alamamıştır (Sevim ve Merçil, 1995: 204).  Ancak Sultanın devrinde 
yaşayan büyük ālim İbn Fınduk, fizik ve mahrutlar ilminde meşhūr Ebū'l-Feth Kūşek'in şu ifadesiyle Sancar'ın kültür 
durumunu aydınlatan çok önemli bir bilgi vermiştir: "kitaplarını en büyük Sultan Sancar'ın kütüphanesinde gördüm. 
Sultan bu kitapları mütālaaya çok düşkündü." ifadesiyle Sancar'ın kültür durumunu aydınlatan çok önemli bir bilgi 
vermiştir (Turan, 2003: 335). Kendisine ait kütüphanede önemli eserleri okuduğuna tanıklık eden ünlü bilginin 
açıklamasından anlaşıldığı üzere, Sultan Sancar, yalnız ilim ve kültürün hamisi olmakla kalmamış, bizzat yüksek bir 
kültüre sahip bulunduğuna hükmetmekte asla tereddüt edilemez (Turan, 2003: 337). 

1097 yılında kardeşi Sultan Berkyaruk, Sancar’ı Horasan Meliki olarak atamış ve ömrünün sonuna kadar bu 
bölgede kalmıştır (Sevim ve Merçil, 1995: 204).  Merv'de altmış yıl tahtta kalarak Selçuklu padişahları arasında en çok 
hüküm süren Sancar, Selçuklu İmparatorluğu ve gücünün son temsilcisidir (Turan, 2003: 234). Sultan Sancar'a bağlı 
"ra'iyyet-i hāss-i sultān" olarak nitelendirilen ve yine de kendi beyleri tarafından idare edilen sultanın idaresini kabul 
etmeyen Oğuzlar, Sultan Sancar'ı esir almışlardır (Turan, 2003: 244-245).  Karluklular nasıl Karahanlı devletinin 
esasını oluşturup aynı zamanda Karluk göçebeleri bu devletin yıkılışında rol oynamışsa, Selçukluların temelini 
oluşturan Oğuzlar da aynı rolü oynayarak Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun çöküşüne neden olmuşlardır (Turan, 
2003: 243).  

Selçukluların Orta ve Yakın-Doğu’da hâkim olmaları ile ve Oğuz Türklerinin İslâmiyeti kabul etmesiyle 
birlikte duraklayarak, yavaş yavaş çökmeğe yüz tutmuş 400 yıllık bir medeniyet tekrar canlanmıştır. Bunun sonuçları 
olarak her alanda büyük ilerlemelerin yaşanmasına ve İslâm Rönesans'ı diyebileceğimiz bir devrin ortaya çıkmasına 
sebep olmuştur. Bu gelişmeler ekonomik ve bilimsel alanlarda da kendini göstermiştir.  Bilimi geliştirmek için İslâm 
dünyasında ilk defa devlet eli ve desteğiyle çok sayıda medreseler kurulmuştur (Kayhan, 2011: 155).  

Selçuklular döneminde tıp öğretimi, medreselerden çok büyük hastanelerde (darüşşifa) yapılıyordu (Güven, 
1998: 131). Sultan Melikşâh, büyük hastaneler yaptırmış, salgın hastalıkların zararlarından korunmak için halkı bedava 
tedavi edecek ve bunun için gerekli ilaçları temin edecek bir sağlık teşkilatı kurdurmuştur. Tıp eğitimi genellikle 
hastanede uygulamalı olarak verilmiş, daha sonraları medreselerde de verilmeğe başlanmıştır. Bununla birlikte özel tıp 
okulları kurularak buralarda bir yandan eğitim, diğer yandan da hastalara hizmet verilmeye başlanmıştır (Kayhan, 2011: 
156). Araştırmalara göre Selçuklu ve Osmanlı döneminde Müslümanlar tarafından 1600’den fazla tıbbi bitki 
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bilinmekteydi. Avrupa ise Amerika’nın keşfinden sonra ilave edilen yeni bitkilerle daha da zenginleşmiştir (Kaya, 
2011: 12).  

Büyük Selçuklu İmparatorluğu zamanındaki çok zengin ve çeşitli kütüphanelerin tıp kitapları o tarihlerde 
dünyanın hiçbir tarafında yoktur. Horasan ve Maveraünnehir'de Selçuklu İmparatorluğu zamanında birtakım zengin 
kütüphaneler vücuda getirilmiştir. Umumi, meşhur ve muntazam kütüphanelerden başka medreselere, hastanelere ve 
ayrıca alim ve devlet adamlarına ait küçük kütüphaneler de vardı. Bu umumi ve hususi kütüphanelerden çıkabilen 
eserler, İstanbul ve saray kütüphanelerinin esasını teşkil etmiştir. Fakat bu imparatorluk birçok badireler atlatmış ve o 
zamanlardaki ilmi eserler, bu yüzden ortadan kalkmıştır. Bu nedenle Selçuklu tababeti ve bunlarda tıp fenninin 
ilerlemesi hakkında bulunacak ufak tefek kayıtlar adeta birer keşif niteliğinde olacaktır (Ünver, 2014: 4). 

Selçuklular döneminde ekonomik canlılık nedeniyle eğitim, sağlık, kültür alanlarında gelişmeler görülmüştür. 
Yakut el-Harnevi tarafından ifade edildiği üzere Sultan Sancar, Merv’de içerisinde sultanın türbesinin de bulunduğu 
birçok imaretin olduğu külliye inşa ettirmiştir. Eğitim faaliyetleri şehirlerde hızla yayılan medreselerde 
yürütülmekteydi. Merv’de on büyük kütüphane ve bunun dışında Selçuklu sultanlarının özel kütüphanelerinin olduğu 
ifade edilmektedir. Büyük Selçuklu sultanlarının teşvikiyle ve desteğiyle İran edebiyatının önde gelen birçok eseri 
kaleme alınmıştır. Bunlardan Nizâmülmülk’ün Sultan Melikşah için yazdığı Siyâsetnâme, İslam dünyasında türünün en 
iyi örneklerinden biridir. Ayrıca Sultan Sancar adına kaleme alınan ve müellifi bilinmeyen Sencer-nâme gibi eserler 
zamanımıza ulaşmamıştır (Özgüdenli, 2009: 374).  

Sultan Sancar zamanında Selçuklu sultanlarının isteğiyle,  Ebu’l-Muzaffer Hibetullah bin Erdeşîr bin Keykûbât 
tarafından Tuhfetü’l-mülk fi’l-bâh adlı bir eser yazıldığı bilinmektedir (Özgüdenli, 2009: 374). Tuhfetü’l-mülk fi’l-bâh 
bir bahnāmedir. Bāhnāme, kelime anlamı olarak Arapça şehvet anlamındaki bâh ile buna Farsça, risâle ve kitapçık 
anlamında nâme kelimesinin birleşmesinden oluşturulmuş, cinsellik ile ilgili konuları toplu olarak ele alan kitap 
demektir (Adıgüzel, 2015: 302).  Araştırmamıza konu olan Tabîbnâme'de de cimāyla ilgili konulara değinilmiştir; 
fakat Tabîbnâme, bütün olarak değerlendirildiğinde  genel tıp konularını ele alan bir kitaptır. Dolayısıyla tıp 
kitaplarındaki genel görünüm, Tabîbnâme için de söz konusudur. Eserde çok çeşitli hastalıkların tedavisi, ilaç hazırlama 
yöntemleri, bunlar için önerilen bitkisel yöntemler ve daha birçok doğal  yöntemler ele alındığından Ebu'l-Muzaffer'e 
ait başka bir eser olduğu açıktır. Selçuklu sultanları adına yazılan "Tuhfetü’l-mülk fi’l-bâh" adlı eserle benzer yönleri 
olabilir, müellif eserini genel tıp konularını ekleyerek yeniden yazmış olabilir; fakat Selçuklu Dönemiyle ilgili yeterli 
kaynaklar olmadığı için bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Başka bir ifadeyle bu eser, Büyük 
Selçuklular'a ait ilk Türkçe tıp kitabı ve ilk Türkçe kaynak olma niteliği taşımaktadır. Ayrıca birçok bakımdan ilk olma 
özelliğine sahiptir. Oğuz Türkçesiyle yazılmış bilinen telif ilk bir tıp eseridir.12. yüzyılda yazılan ve Büyük 
Selçuklular'a ait olan bu eserin, Türk tıp tarihi açısından önemli olduğu şüphesizdir; fakat asıl önemi Oğuzcanın ilk 
eserlerinin Orta Asya'ya ait olduğunu kanıtlayan ilk örneğidir.  

3.1. Nüsha Özellikleri 
Tabîbnāme, 12. yüzyılda telif edilmiş bir tıp eseridir. Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi 

koleksiyonuna ait olan Ankara'da Milli Kütüphanededir. Arşiv numarası 06 Hk 2557'dir. Eserin bilinen tek nüshası 
vardır. Tabîbnāme, okunaklı ve oldukça düzgün bir nesih hattıyla yazılmış mensur bir tıp kitabıdır. 42 varaktır ve dış ve 
iç boyutu 197x125-150x77 mm'dir. Müellifi, Ebu'l-Muzaffer'dir. Nüshada eserin yazıldığı tarih hakkında bilgi yoktur. 
Rutubet lekeli taç filigranlı krem kāğıda yazılmıştır. Ciltsizdir. Karton kapak içerisinde saklanmaktadır. Eserin 1a 
sayfasında Oğuzların Kınık boyuna ait bir damga (mühür) bulunmaktadır.  Kütüphane bilgilerinde 1b sayfasında bir 
hadis olduğu belirtilmiştir; fakat bu aslında bir ithaf cümlesidir. Eserin sonunda ise Arapça bir ifade bulunmaktadır. 
Varaklar,17 satırdan oluşmaktadır. Eserin ilk sayfası 12 satırdır.   

Yukarıda belirttiğimiz gibi okunaklı bir nesih hattıyla kaleme alınan eser,  genel olarak harekesiz bir metindir; 
fakat hemen her sayfada harekeli yazılan kelimeler de çoktur. Alıntı kelimelerin yazımında da gördüğümüz bu durum 
Türkçe kelimelerde daha fazladır. Nüshada özellikle belirtilmek istenilen kelimeler ve tamlamalar, bap başlıkları, diğer 
tedavi yöntemlerinin anlatılması için kullanılan nev' diger ifadeleri, bazı baplardaki sayı adları, kırmızı mürekkeple 
yazılmıştır. Bitki adları sıralanırken ve kimi zaman cümle bittiğinde kullanılan virgüller de kırmızı mürekkeple 
yazılmıştır. Ayrıca metindeki kelime ve tamlamaların, özel adların ve özellikle vurgulanmak istenen kelimelerin, 
ayetlerin üstü kırmızı mürekkeple çizilmiştir. 

3.2.Müellifi  
Eserin adı, yazmanın 1b sayfasında Tabîbnāme başlığıyla verilmiştir. Kitaba niçin bu adın verildiğini belirten 

bir açıklama bulunmamaktadır. 1b sayfasında kitabın adından sonra şu  ithaf cümlesi gelmektedir: "Şeyħu'ş-şuyūĥ 
efendim sultānım hemvāre erike-i ķutbiyye cülūs: Şeyhlerin şeyhi olan efendim, sultānım, pādişahlık tahtına sürekli 
oturan efendim!".  

1b sayfasında  Allah'a hamddan ve Hz. Muhammed'e tahiyyāt ve selāmdan  sonra eserde verilecek bilgilerin 
hükemā-yı müteķaddimįn, filozoflar ve hükemā-yı müteǿaħħirįn tarafından denenmiş ve kullanılmış olduğu 
belirtilmiştir: 

 (1b) ..." emdi bu żaǾįf ķul 6. diledi-kim Ǿilm-i ŧıbdan ki sırr Allahadur ŧāķat yetddükçe beyāň ide evvel 
Loķman 7.ve Cāmasb ve Cālįnūs ve Eflātūn ve Aristalįs ve Būķrāt ve Sūķrāt 8. ve Baŧlamyūs ve Aristo ve sāyiri 
hükemā-yı müteķaddimįn ve feylesofān  9. müteǿaħħirįn tecrübe ve istiǾmālle bulmışlardur..." 

 1b'de kendisinden "żaǾįf ķul " diye bahseden yazar, besmele, hamdele ve salveleden sonra  4a sayfasında 
kendini tanıtmıştır. Eseri yazma sebebini bu sayfada şöyle belirtmiştir: 

[4a]  Bismiǿllāhiǿr-rahmānir-rahim 
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 6. El-ĥamdülillāhi Rabbi'l-Ǿalemįn  ve śalla'llāhu Ǿalā Muĥammedin ve ālihi ecmāǾįn eŧ-ŧayyįbįne et-7. ŧahirįn 
Ebū-l Mużaffer éyder ol Hibetullāh oġlıdur ve Hibetullāh Muĥammed 8. oġlıdur ve Muĥammed Erdeşįr oġlıdur   ve  
Erdeşįr ki Keyķubād oġlıdur 9. ve Keyķubād oġlı Mihrās oġlıdur  ve Mihrās Hercās oġlıdur 10. ve Hercās Cāmasb 
oġlıdur Cāmasb ĥakįm oġlıdur ..." 

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşıldığı üzere eserin müellifi, Ebū-l Mużaffer'dir.  
Ebu'l-Muzaffer, 4a sayfasında soyunu Cāmasb ĥakįm'e dayandırmaktadır. Cāmasb, eserde iki yerde hükemā-yı 

müteķaddimįn arasında geçmektedir: 
 "... evvel Loķman ve Cāmasb ve Cālįnūs ve Eflātūn ve Aristalįs ve Buķrāt ve Suķrāt  ve Baŧlamyūs ve Aristo 

ve sāyiri hükemā-yı müteķaddimįn ve feylesofān  müteǿaħħirįn tecrübe ve istiǾmālle bulmışlardur." (1b/6-9)   
".. ammā ĥükemā-yı müteķaddimįn Bukrāt ve Suķrāt ve Cālįnūs ve Eflātūn ve Cāmasb ĥakįm şöyle buyururlar 

ki..."  (5a/6-7) 
Sultan Sancar zamanında Selçuklu sultanlarının isteğiyle,  Ebu’l-Muzaffer Hibetullah bin Erdeşîr bin Keykûbât 

tarafından "Tuhfetü’l-mülk fi’l-bâh" adlı bir eser yazıldığı bilinmektedir (Özgüdenli,2009:374).  Ali Haydar Bayat'ın tıp 
tarihinde bahsedilen bahname tercümesinin müellifi, ile Tabįbnâme'nin müellifi arasında açıkça bir benzerlik 
bulunmaktadır: "Ebu’l-Muzaffer eydür kim, Hibetullah oğlıdur, Muhammed oğlıdur, Erdeşîr oğlıdur, Keygat oğlıdur, 
Mihrâs oğlıdur, Hercâs oğlıdur, Câmasb hakîm bir gün..." Bu ifadelerdeki ad sıralamasında geçen Keygat, Keykubāt 
olabilir (Bayat:2010, 289-290).  
 Ancak araştırmamıza konu olan Tabîbnâme, adı ve içeriğiyle uyumlu bir kitaptır.Tıpla ilgili genel konuların 
ele alındığı bir eserdir. Dolayısıyla aynı müellif tarafından yazıldıysa bile Ebu'l-Muzaffer'e ait başka bir eserdir ya da 
aynı eserin genişletilmişidir, denilebilir. Selçuklu sultanları adına yazılan " Tuhfetü’l-mülk fi’l-bâh"  adlı eserle benzer 
yönleri olabilir, müellif eserini genel tıp konularını ekleyerek yeniden yazmış olabilir; fakat Selçuklu Dönemiyle ilgili 
yeterli kaynaklar olmadığı için kesin bir şey söylemek mümkün değildir. 

Eserin  kime yazıldığı ve yazılış sebebi ise 4a sayfasında belirtilmiştir: 
[4a]  "..çün-ki Ǿālem işlerinüň ve ħizmetinüň saǾādetlüsi sultānü'l-maşrıķ ve'l maġribdür ki Ebū'l-Hāris ve’s-

Sultān Sancar ki Melik Şāh oġlıdur Taňrı raĥmeti ol ikisinüň üzerine olsun-kim ben kulını kendünüň nedįm ķullarından 
ķılmışdur bir gün ħās ħalvet hānesine beni ķıġırdı ve ... söz ortasında şöyle buyurdı ki benüm içün bir kitāb düz dége 
cimāǾ ĥaķķında... " 

Yukarıdaki ifadelerden Sultan Sancar'ın cimā hakkında bir kitap yazmasını istediğini belirten Ebu'l-Muzaffer, 
4 a sayfasının devamında birçok hastalıkla ilgili ilaç yapma yöntemlerini de içeren geniş kapsamlı ve denenmiş bilgilere 
dayalı bir kitap yazdığını da şöyle ifade etmektedir: 

[4b] "... 1.iķdām étddüm ki teleźźüz-i cimāǾ ve cimāǾa ķuvvet viren otlar ve ġıdalar 2. bu kitābda beyān oluna 
ve neçe marażlara daħı muǾalece étmesinüň terkįbi 3. beyāň oluna..."                   

3.3.İçeriği  
      Tabîbnâme 'de  birçok hastalığı tedavi etmek amacıyla  kullanılan macunlar, şarāblar,şerbetler, müshil 
şerbetleri, ĥap yapma yöntemleri, merhemler,  şāf edviyeleri, bitkisel yağ elde yöntemleri gibi konuların  yanı sıra 
hastalıklar için hangi bitkisel terkiplerin kullanılacağı konularında bilgiler verilmiştir  Yazar, 4b'de eserin 71 baptan 
oluştuğunu ve eserini yazarken geçmişte yaşamış hekimlerin bilgilerinden yararlandığını belirtmektedir: 

[4b] "... ammā bu kitāb yétmiş bir bâb üzerine te'lįf olunmışdur 4. eŧıbbā-yı māzį ve hüķemā-yı müteķaddimįn 
beyān étmişdür evvel tecrübe édüp 5. soňra kitāblara yazmışlardur tā ki müselmānlara fayide olsun içün..." 

1b-8a sayfaları esere giriş niteliğindedir. 4b'de ayetler ve hadis vardır. 5a'da ise bir fasıl bulunmaktadır. Baplar 
arasında fasıl yoktur. Baplarda işlenen konular ise 6b'de verilmiştir. Birinci bap dışındaki baplarda sıra sayı adları 
Türkçe kelimelerle yazılmıştır. 71 baptan oluşan Tabîbnāme’nin  konu başlıkları şu şekildedir:   

Evvelki bâb ol evāmirleri ve mizācları beyāň éder (8b-9a)   
İkinci bâb  cimāǿa ķuvvet viren ġıdā-yı müfredātı beyāň éder (9a-9b) 
Üçüncü bâb dārū-yı müfredātı beyān éder cimāǿa nāfiǿdür (9b) 
Dördünci bâb  ġıdā-yı mürekkebi beyān éder cimāǿa ķuvvet virür (9b-11a)         
Beşinci bâb şarābları beyān éder mücāmaǿāt ziyāde éder (11a-11b) 
Altıncı bâb maǿcūnlar beyānındadur ziyāde müfįdlerdür (11b-15b) 
Yedinci bâb şarāblar beyāňındadur ki istiǿmāl édeler (15b-18a) 
Sekizinci bâb müshil şerbetleri beyān éder (18a- 19b) 
Ŧoķuzıncı bâb nebātāt yaġın çıķarmaġı beyān éder (19b-20b) 
Onuncı bâb baş aġrısı edviyesi beyānındadur (20b-21b) 
On birinci bâb nāzle içün olan edviyeler beyānındadur (21b- 22a) 
Onikinci bâb göz aġrısı-çun olan edviyeler beyānındadur (22a) 
On üçüncü bâb ķulaķ aġrısı-çun olan edviyeler beyānındadur (23a) 
On dördinci bâb diş aġrısı-çun olan edviyeler beyānındadur (23a) 
On beşinci bâb öksürük içün edviye beyānındadur (23b) 
On altıncı bâb bél aġrısı-çun olan edviye beyānındadur (23b- 24a)      
On yedinci bâb namāz-būr içün olan edviye  beyānındadur (24a) 
On sekizinci bâb ŧalaķ içün olan edviyeyi beyān éder (24a) 
Ondokuzıncı bâb ķulunc içün edviye beyān éder (24b) 
Yegirminci bâb burun ķanın diňdürmek beyānındadur (24b) 
Yegirm birinci bāb ishāl içün olan edviyeyi beyān éder (24b- 26a)     
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Yegirm ikinci bâb istisķā içün olan edviyeyi beyān éder (26a) 
Yegirm üçinci bâb śoġulcan içün olan edviyeyi beyān éder (26a-26b)    
Yegirm dördinci bâb bevāśįr içün olan edviyeyi beyān éder (26b) 
Yegirm beşinci bâb kel baş içün olan edviyeyi beyān éder ( 26b- 27b )     
Yegirm altıncı bâb cüźām maraż içün olan edviyeyi beyān éder (27b-28a) 
Yegirm yedinci bâb ķaş ve kirpük dökilse anuň Ǿilācın bildürür (28a) 
Yegirm sekizinci bâb siňir uzatmak  edviyeyi bildürür (28a) 
Yegirm ŧoķuzıncı bâb yél içün olan edviyeleri bildürür  (28b) 
Otuzıncı bâb uyuz içün olan edviyeyi bildürür (28b-29a) 
Otuz birinci bâb demrevi   içün edviyeyi beyān éder (29a- 30a ) 
Otuz ikinci bâb abraś içün olan edviyeyi bildürür (30a)  
Otuz üçüncü bâb baĥaķ içün olan edviyeyi bildürür ( 30b) 
Otuz dördinci bâb yaranuň ķanın diňdürmek Ǿilācın bildürür (30b-31b) 
Otuz beşinci bâb yara oňılmasınuň edviyelerin bildürür (31b-32b) 
Otuz altıncı bâb şāf edviyesi basmaķ beyānındadur (32b-33a) 
Otuz yedinci bâb süyel içün olan edviyeyi bildürür (33a-33b) 
Otuz sekizinci bâb merhemler edviyelerin bildürür (33b-36a) 
Otuz ŧoķuzıncı bâb ķaśuķ yarılsa anuň Ǿilācın bildürür (36a)  
Ķırķıncı bâb ŧaǿūn çıķarmış ādemüň ǿilācın bildürür (36a) 
Ķırķ birinci bâb sidügi ŧutılmış ādemüň Ǿilācın bildürür (36a-36b) 
Ķırķ ikinci bâb ŝeleŝü'l-bevl olan devānuň beyānındadur (36b) 
Ķırķ üçinci bâb yaraķān rencinüň Ǿilācın bildürür  (36b) 
Ķırķ dördinci bâb uçuķ ŧutanuň devāsın bildürür (36b-37a) 
Ķırķ beşinci bâb ādeme bit düşse anuň Ǿilācın bildürür (37a) 
Ķırķ altıncı bâb maħmūrenüň şerr defǿin bildürür (37a) 
Ķırķ yedinci bâb semüzlig içün olan Ǿilācı bildürür (37a) 
Ķırķ sekizinci bâb  nıķrįż içün olan Ǿilācı bildürür (37a) 
Ķırķ ŧoķuzıncı bâb ādemüň bedeni  kacısa ķaşınsa Ǿilācın bildürür (37a) 
Ellinci bâb Ǿavret oġlan toġursa soňra sanculansa Ǿilācın bildürür (37a-37b) 
Elli birinci bâb Ǿavretlerüň ĥayżı ķanı diňmese aňa Ǿilāc bildürür ( 37b) 
Elli ikinci bâb Ǿavretlerüň ĥayżı gelmese Ǿilāc bildürür ( 37b) 
Elli üçinci bâb Ǿavretüň oġlan yéri ŧaşra gelse Ǿilācın bildürür  (37b-38a) 
Elli dördinci bâb Ǿavret yüklü olsa Ǿilāc bildürür (38a) 
Elli beşinci bâb Ǿavret oġlan olmasun dése Ǿilāc bildürür (38a-38b) 
Elli altıncı bâb bir kimseyi sancu dutsa anuň Ǿilācın bildürür (38b) 
Elli yedinci bâb bir kimsenüň śafrası çıķsa anuň Ǿilācın bildürür (38b) 
Elli sekizinci bâb Ǿavret oġlan ŧoġururken śarb étse Ǿilācın bildürür (38b ) 
Elli ŧoķuzıncı bâb mersįn ĥāśśayı beyān éder śac bitürür (39a) 
Altmışıncı bâb ķara çetük ĥāśśasın beyān éder (39a) 
Altmış birinci bâb ħunām marażı olan Ǿilāc bildürür (39a) 
Altmış ikinci bâb  istifrāķ étddüren Ǿilācın éyder (39a) 
Altmış üçinci bâb yaralu kişi ĥammāma nece girmek gerek anı bildürür (39a) 
Altmış dördinci bâb źekere ŧılā idicek Ǿilāc bildürür (39a-39b) 
Altmış beşinci bâb   Ǿanber düzmesi śıfatın bildürür  (40a- 40b) 
Altmış altıncı bâb müşk edviyesin beyān éder  (40b) 
Altmış yedinci bâb ķan alacaķ günüň saǾd ve ħassın bildürür (40b- 41b) 
Altmış sekizinci bâb her ayuň içinde iki gün ħass vardur anı bildürür (41b) 
Altmış ŧoķuzıncı bâb śaķal boyamaķ edviyesin bildürür  (41b) 
Yetmişinci bâb  Ǿavretlerüň yüzin gögçek éden Ǿilācı bildürür  (42a) 
Yetmiş birinci bâb huķneleri beyān éder (42a ) 
Bâbların içerinde fasıl bulunmamaktadır. Bunun yerine "nev-i diger" ifadesiyle hastalıklar için çeşitli ilaç 

hazırlama yöntemleri sıralanmıştır: 
(21 a) "... 3. nevǾ-i diger baş aġrısı-çun Ǿasfūr çiçegi yumurda aġı nişā ķarışdura 4. başına ura mücerrebdür 

nevǾ diger baş aġrısına zencebįl dögeler bal kefile  5. ķarışdura başına dürte nāfiǾdür... " 
Tıpla konulu bilimsel bir eser olmasından dolayı Tabîbnāme'de de, özellikle bitki adlarında ve yer yer hastalık 

adlarında alıntı kelimeler çok kullanılmıştır. Arapça ve Farsça az da olsa Yunanca, Latince, Hintçe kelimeler 
kullanılmıştır. Buna rağmen eserde, Türkçe bitki adları, yemek adları, hayvan adları, hastalık adları, organ adlarına da 
yer verilmiştir: 

  "aġu ķunduzı 27b/11, ŧuraķ otı 13a/5; ķoruķ aşı 36b /10;  oġlaķ eti 9a/15, gögercin yavrusı 9a/15,13a/16 , 
ŧavşan yüňi ve śıġır yüňi 30b/14, kirpüyi tütüze 31b/5; göz ŧumanlıġın  19a/13-14, ķızıl demregü 30a/1, ķuru uyuz 
29b/7, yürek oynamasıdur 2b/6; dili altındaki ŧamardan ķan alalar 23b/1-2, bél aġrısına 23b/16, göbege baġlaya 26b/3,  
kel başa éke 27a/2, ķulaķ aġrısına 23a/8, yufķa ŧuŧaķlu 9a/11 ... " 
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Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde kullanılan dilin erken dönemdeki görünümünü veren Tabîb-nāme'yi genel 
olarak değerlendirdiğimizde dikkat çeken en önemli özellik, alıntı kelimelere rağmen eserde genel olarak sade ve akıcı 
bir dil kullanılmasıdır. Alıntı kelimelerin kullanımı kimi zaman daha da azalmaktadır:  

[18b] "... nevǾ-i diger şerbet-i mazeryūn bir direm otuz direm balla ķarışdura 8. géce ŧura içe śoňra burnına 
śoġan ŧuta tā ki ķusmaya śoňra 9. südi arıda śuyın içe andan yéyecek yéye bir dürlü daħı şerbet 10. bu şerbetdür ki 
balġama śafrāya sevdāya faǾide ider ..."  

SONUÇ 
Bu çalışmada, Büyük Selçuklular dönemine ait olduğu bilinen ve Sultan Sancar'ın isteği üzerine yazılan 

Tabîbnâme 'nin, Büyük Selçuklu dönemine ait ilk Türkçe telif eser ve yine o dönemden kalma ilk Türkçe tıp eseri ve 
belgesi olduğu tespit edilerek bu eserin bilim dünyasına tanıtılması amaçlanmıştır.  

12. yüzyılda yazılan “Tabîbnâme”, Türk tıp tarihi açısından önemli bir kaynak olacaktır. Bu eser, Oğuzların 
Kınık boyuna mensup olan Büyük Selçukluların dil özelliklerine ait bilgileri içermesi açısından dil tarihimize katkılar 
sağlayacaktır. Ayrıca Tabîbnâme, Orta Asya ve daha geniş bir coğrafyaya hükmeden Büyük Selçukluların Oğuz 
Türkçesiyle yazılmış bir esere sahip olduğunu göstermektedir. 13. yüzyıl öncesine ait Oğuzca metinlere 
ulaşılamadığından Tabîbnâme, Oğuz Türkçesiyle yazılan metinlerin Orta Asya’da bir örneğinin olduğunu 
kanıtlamaktadır.  
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