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18. YÜZYILIN ÜNLÜ HEKİMİ ABBÂS VESÎM VE TIP KİTABI12
Shaymaa İMAD3
Doç. Dr. Sevim YILMAZ ÖNDER4
ÖZET
18. yüzyılın önemli bir hekimi olan Abbâs Vesîm, Süleymaniye Dârü’t-tıbbında
yeti mi , stanbul’da atih’te Sultan Selim ar ısında bir muayenehane a mı , orada hekimlik
mesle ini icra etmi tir. Vesîm’in

ehmed Sâdık adında hekimba ılık yapmı bir ye eni

oldu u bilinmektedir. Abbâs Vesîm’in kaleme aldı ı eserler onun olduk a iyi bir e itim
aldı ını gösterir.
gayesiyle

ekke,

ırk yıl, do um yeri olan stanbul’da sabırla alı mı , ilmini ilerletmek
edine ve

ısır’a seyahatlerde bulunmu , oralarda bir ok ilim adamıyla

görü üp onlardan istifade etmi tir. Aynı zamanda

atı hekimlerini de takip etmi

atince,

unanca ve talyanca ile Afrika’da konu ulan bazı dilleri ö renmi tir. Abbâs Vesîm’in tıp
alanında kaleme aldı ı önemli eseri Düst ru’l-Vesîm fî Tıbbı’l- edîd ve’l- adîm’dir. ser,
atılıla ma yolundaki Türk tıbbının bir ürünüdür. ser, 1161 1748’de yazılmı tır. u eserde
her hastalı ın önce Arap a, daha sonra Türk e kar ılı ı verilip a ıklanmı tır.
sebep, belirtiler ve ila olmak üzere ü ana ba lık altında incelenmi tir.
Do ulu hekimlerden alıntılar yapmı tır.

er hastalık

azar,

atılı ve

serin stanbul’da bir ok nüshası bulunmasına

ra men dilinin a ırlı ı nedeniyle bugüne kadar eserin tamamı detaylı bir bi imde
alı ılamamı tır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Tıp Tarihi, Abbâs Vesîm, Düst ru’l-Vesîm î
Tıbbı’l- edîd Ve’l- adîm itabı
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ABBÂS VESÎM HAYATI VE ESERLERİ
18. yy.’ın önemli bir hekimi olan Abbâs Vesîm, halk arasında “Kambur Vesim” (elAhdeb) lakabıyla tanınmı tır. stanbul’da do an ve Süleymaniye Dârü’t-Tıbbında yeti en
aynaklarda babasının ismi Abdurrahman

Vesîm fendi’nin do um tarihi bilinmemektedir.

olarak ge er. stanbul’da atih’te Sultan Selim ar ısında bir dükkân a an ve orada hekimlik
bir ye eni de oldu u

ehmed Sâdık adında hekimba ılık yapmı

yapan. Vesîm’in
5

bilinmektedir.

Abbâs Vesîm’in kaleme aldı ı eserlerden Düst ru’l-Vesîm fî Tıbbı’l- edîd ve’lu önsözde hocaları, e itimi,

adîm’in önsözünde e itimi ile ilgili önemli bilgiler verilir.
seyahatleri ve ama ları ile ilgili a ıklamalar yapılır:

ترجمة المؤلف رحمة هللا عليه:
ْٕ انؼاليح دسٌٔش ػثاط ٔعٍى تٍ ػثذ انشدًٍ تٍ ػثذ هللا انمغطُطًٍُ انثشٔعٕي انذُفً االدذب
االدٌة انًُجى انًاْش انطثٍة انذارق انصٕفً انؼاسف انخهٕذً ثى انمادسي ثى انُمشثُذي لشا كرثا ػذٌذج
فً ػهى انطة ٔاخزِ ػٍ االعرار انًُشئ انًذسط ٔانطثٍة انغهطاًَ انفاضم ػهً انثشٔعٕي ٔػٍ اتٍّ
انفاضم دسٌٔش ػًش انشفائً انثشٔعٕي انشٍٓش ٔيٓش فً انطة ٔطانغ غانة كرثّ ٔاخزِ اخز دارق ٔخثٍش ٔ
اذمُّ ٔاخز ػهى انذكًح ػٍ انؼانى اعؼذ انثإٍَي ٔلشا ػهٍّ تانفاسعٍح ٔاخزْا ػُّ ٔلشا كراب انًثُٕي ٔغانة
انكرة انًفٍذِ تانفاسعٍح ػهى اعاذزج اجالءٔ .اخز انخط انرؼهٍك ػٍ االعرار دمحم سفٍغ
كاذة صادِ لاضً انؼغاكش ٔسئٍظ االطثاء فً انذٔنح ٔتشع تاالدب ٔانطة ٔانذكًح ٔغٍشْا
يٍ انفٌُٕ ٔاخز انُجٕو ػُذ انشٍخ ادًذ انًصشي ٔغٍشِ ٔششح صٌج انغ تٍك فً ػهى انُجٕو ٔ
انف كراتا فً انطة عًاِ دستور الوسيم في الطب الجديد و القديم ٔنّ اثاس فً انطة انجذٌذ انكًٍٍأي
فً يجهذاخ ٔسعانح فً انٕفك ٔغٍشْا يٍ االثاس ٔفرخ دإَذا تانمشب يٍ جايغ انغهطاٌ
عهٍى خاٌ ٔاشرٓش فً داس انخالفح ٔكاٌ ٌُظى انشؼش انًشغٕب فً انرشكٍح ٔنّ دٌٕاٌ يؼشٔف
ذٕفً فً نٍهح انجًؼح عهخ شٕال ٔلٍم عهخ ري انمؼذج فً عُح أ عُح ٔاذفك اٌ انشًظ
اَكغفد فً رنك انٍٕو كهٍا اال اصثؼا يٍ استؼح ػشش اصاتغ اِ يضجا يٍ عهك انذسس ٔيٍ يجًٕػح
انرشاجى نشٍخ االعالو ػاسف دكًد تً
سدًح هللا ػهٍٓى اجًؼٍٍ

. Tu luk (2015), s. 772-3.

5
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Allahʼın rahmeti üzerine olsun
Derviş Abbas Vesim, Abdurrahman oğlu, Abdullah El-Kostantinî El-Bursevî El-Hanafî ElAhdeb (kambur) oğlu, alimdir. Edebiyatçı, astronom, yetenekli hekim, becerikli sufî, bilgili,
Halvetî ve sonrası Kadirî ve sonrası Nakşebendîdir. Çok kitapları okumuştur. Tıp bilgisini ve
ilim tahsilini Bursalı Tabib Sultan Ali ile babası Bursalı ünlü Ömer Şifaʼîden aldı. Tıp
konusunda başarılıdır. Ve onların kitapları çok okumuştur. Ve becerikli, uzmanı bir kişi gibi
olmuştur. Yanyalı Esad adlı alimden, hikmet bilgisi ve Farsça okumuştur. Mesnevi’yi ve en
ünlü Farsça kitapları değerli hocalarla okumuştur. Baş hekim olan Mehmet Refi Katipzâde
Efendiden talik yazı öğrenmiş. Edebiyat, tıp, hikmet ve başka fen bilimleri öğrenmiştir. Mısırlı
Ahmet’ten astronomi ve astroloji öğrenmiştir. Tıp ilmi hakkında bir kitap yazmıştır Düstûru’lVesîm fî Tıbbı’l-Cedîd ve’l-Kadîm olarak adlandırılmıştır. Yeni kimyasal tıp konusunda
Risaletüʼl-vefk bir eseri de vardır. Sultan Selim Han camisi yanında bir dükkan açmıştır.
Daruʼl-hilafet de tanınmıştır. Ve Türkçede bazı şiirleri yazmış. Onun bilinen bir divanı vardır.
Cuma gecesi Şevval ayında sonu vefat etmiştir. Ve Zi kaʿde ayında olduğu söylenmiştir. 1175
yılı ya da 1172 yılıdır. O günde güneş tam tutulmuş. Sadece bir parmak on dört parmaktan
kalmış. Anlaşılmıştır. - Şeyhuʼl-İslam Arif Hikmet Efendi’den tercüme mecmuaları ve Silk-El
Dürerʼden karışmıştır. Hepsini Allah rahmet eylesin.
ırk yıl do um yeri olan stanbul’da alı mı ve tıp konusundaki bilgisini ilerletmek
amacıyla

ekke,

edine ve

ısır’a akademik ara tırma gezileri yapmı . u yerlerde bir ok

bilim adamıyla görü üp onlardan istifade etmi tir. Aynı zamanda

atı hekimlerini de takip

etmek amacıyla atince, unanca ve talyanca ö renmi tir. Abbâs Vesîm, bu önsözde övdü ü
ve üstadım diye bahsetti i

evlâna

âtipzâde

ehmed Refî’ fendi’den tıp ile ilgili bilgiler

aldı ını belirtir. Nehcü’l-Bülûğ’un önsözünde astronomi ile ilgili bilgileri

evlânâ Ahmed

ısrî’den aldı ını, astronomi konusunda bir ok kitap ve risâle inceledi ini ifade eder.6
üstakimzâde, Abbâs Vesîm’in ta’lik hattını
tıp e itimini
ars ayı

ekimba ı

âtipzâde Refî fendi’den,

ursalı Ali ve onun üstadı Dervi Ömer Şifâî’den aldı ını, felsefe ilmini ve

anyalı

s’ad

fendi’den; Örfî, Sâ’ib ve Şevket divanlarını,

esnevî-i Şerîf’i

Dervi Sâdık ethiyevî, Dervi Şâhid ve Dervi Düst r’dan talim etti ini belirtir.

6

Düst ru’l-Vesîm fî Tıbbı’l- edîd ve’l- adîm,

ukaddime bölümü; . Tu luk (2015), s. 773.

ASEAD CİLT 5 SAYI 12 Yıl 2018, S 849-860

Shaymaa İMAD 852
Sevim YILMAZ ÖNDER

Vesîletü’l-Metâlib fî İlmi’t-Terâkib’in ön sözünde Abbâs Vesîm, tıp ilmini ayâtî-zâde
ehmet

min

fendi’den aldı ını, eseri yazarken Petro adındaki

zorlukları mütalaa ettiklerini belirtir.

unan hekimiyle bazı

7

iyografisini anlatan eserlerde kendisinin tasavvufî yönü üzerinde de durulur. alvetî,
âdirî ve Nak ibendî tarikatlarına intisap eden Abbâs Vesîm, son olarak

ehmed

min

Tokâdî’ye ba lanmı tır.
Abbâs Vesîm, 29 Şevval 1173 (13

aziran 1760)

uma günü vefat etmi

ve

8

dirnekapı dı ına defnedilmi tir.
ESERLERİ

Abbâs Vesîm’in divanının yanı sıra tıp, astronomi alanında kaleme alınmı bir ok
eseri vardır. Ayrıca kaynaklarda vefk ile ilgili bir eseri oldu u belirtilir. Risâle-i Vefk adlı
eserine kütüphane kayıtlarında ula ılamamı tır. Sırrı Akıncı, Abbâs Vesîm’le ilgili
makalesinde hi bir kaynak vermeden airin slam hukuku (fıkıh) ile ilgili bir eseri oldu unu
belirtir.9
1. Nehcü’l-Bülûğ fî Şerhi Zîc-i Ulûğ
Ulu

ey Zîci’nin Türk e erhi olan eser, Sultan I.

Vesîm, hocası Ahmed

ahmud’a sunulmu tur. Abbâs

ısrî’in iste i üzerine eseri Türk eye tercüme etmi tir. Nehcü’l-Bülûğ

ismi ebced hesabıyla yazarın eseri tercümeye ba ladı ı tarihi ( . 1158) gösterir. Ancak Abbâs
Vesîm, eserinde Ulu
düzenlemi tir.

ey’in verdi i örnekleri stanbul’u esas alarak kendisi yeniden

azar, eski Türk takvimini incelemi ve metinde olmayan brânî ve R mî

takvimleri ilave etmi tir.10
2. Risâle fî Rü’yeti’l-Hilâl
1740’ta kaleme alınan eser Arap a’dır. serde Ay’ın görünü ü ve izgileri hakkında
bilgi verilir.11
3. Risâle-i Vefk
7

. Tu luk (2007), s. 30.

8

. Tu luk (2007), s. 30.

9

S. Akıncı, (1961) s. 697.
Daha fazla bilgi i in bk. E. hsano lu, (1997) ve . altacı (1992).

10

11

Daha fazla bilgi i in bk. S. Akıncı (1961) ve . altacı (1992)
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aynaklarda Abbâs Vesîm’in mükemmel bir vefk risâlesi oldu u belirtilir. ütüphane
taramalarında bu esere ula ılamamaktadır.12
4. Tercemeti Kitâbi’l-Bircendî Mine’l-Husûf ve’l-Küsûf
Eser, Al- ircendî’nin

â iye Alâ erhi’l-mulahhas i’l- ay adlı eserinin onuncu babı

olan husuf ve küs f (güne ve ay tutulması) bahsinin tercümesidir.13
5. Vesîletü’l-Metâlib fî ‘İlmi’t-Terâkib
Vesîletü’l-metâlib fî İlmi’t-Terâkib,

acar hekim Gorgos’un Akrobadin adlı eserinin

tercümesidir. azar, eseri unan hekim Petro ile gözden ge irmi ve kısmen tercüme etmi tir.
Tecrübe etti i ila lardan da söz eden Abbâs Vesîm, eseri kaleme alırken
ün î’nin eserinden de istifade etmi , aynı zamanda

ekimba ı

ursalı hekim Ali

ayatî-zâde

ehmed mîn

fendi de yazarın bazı mü küllerini halletmi tir. Abbas Vesim fendi'nin verem hakkındaki
görü leri ve mikrobu tarifi zamanına göre ileri bir seviye olarak kabul edilmektedir. ( :A:)
6. Düstûru’l-Vesîm fî Tıbbı’l-Cedîd ve’l-Kadîm
Düstûru’l-Vesîm fî Tıbbı’l-Cedîd ve’l-Kadîm, Abbâs Vesîm’in tıp alanında kaleme
aldı ı önemli bir eseridir. ser,
1161

atılıla ma yolundaki Türk tıbbının bir ürünüdür.

ser,

.

. 1748’de yazılmı tır.
DÜSTÛRU’L-VESÎM FÎ TIBBI’L-CEDÎD VE’L-KADÎM
serde her hastalı ın önce Arap a terminolojisi verilmi , sonra Türk e ve

ars a

kar ılıklarının verildi i görülmektedir. Genellikle her hastalık sebep, belirtiler ve ila olmak
üzere ü

ba lık altında incelenmektedir.

azar,

atılı ve Do ulu hekimlerden alıntılar

yapmı tır. ser üzerinde ayrıntılı bir alı ma yapılmı tır.14
Eserin Nüshaları:
1. Ragıp Pa a

ütüphanesi: Nu: 946 (1062 yaprak), 947 (1026 yaprak), nesihle, 1062-1026

yaprak, 31,9x20 (24x18) cm, 35 str.
2. eyazıt Devlet ütüphanesi: Nu: 4097, nesihle, 843 vr., 33.5x20.5 (27x11.5) cm, 45 str.

12

. Tu luk (2007), s. 30.

13

Daha fazla bilgi i in bk. E. hsano lu (1997) ve C. altacı (1992)

14

S. Akıncı, (1964) 146, 131-142.
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Sırrı Akıncı, eseri tanıtırken yukarıda zikredilen nüshaları tespit etti ini, özel kütüphanelerde
eserin nüshalarının bulunup bulunmadı ını bilmedi ini ifade eder.

serin iki nüshası daha

vardır.
3. Arkeoloji

üzesi: Arkeoloji

üzesi’ndeki nüsha dört cilttir:

a. Nu: 724, rika, 393 vr. 34x22 (25.5x13) cm.
b. Nu: 725, rika, 34x22, (25.5x13)
c. Nu: 726, nesihle, 309 vr. 32x20 (25.5x12)
. Nu: 727, nesihle, 219 vr. 32x20.5 (25.4x12)
4. Topkapı Sarayı

ütüphanesi: nr:

1821, nesihle, 314 mmx185 mm 498 vr. 35 str. (I.

Cilt)
Nesihle, 314 mm x 185 mm, 514 vr. 35 str. (C.2) (Karatay, 1961: 380)
itap bir ön sözle ba lar.

azar, bu bölümde Allah’a hamd ve sena ettikten, Hz.

uhammed’e salavat getirdikten sonra ilim yolunda yaptı ı alı malar konusunda bilgi verir,
eseri nasıl olu turdu unu anlatır. Sultan III.

ustafa i in yaptı ı macunu anlatır. serin ön

sözünde manzum par alar da vardır.
Sonraki bölümde kitabın i indekiler bölümü sıralanmı tır.

una göre kitap u bölümlerden

olu ur:
Mukaddime: u bölümde tıpta bilinmesi gereken kurallar anlatılmı tır.
Birinci Bölüm: a tan aya a kadar hastalıkların özellikleri anlatılmı tır.
İkinci Bölüm: adın ve ocuk hastalıkları anlatılmı tır.
Üçüncü Bölüm: Tümörler ve ülserler anlatılmı tır.
Dördüncü Bölüm: la lar anlatılmı tır.
Hâtime: u bölümde hekimlere tavsiyelerde bulunmu tur.
El-Muḳaddime (Önsöz) (3b)
BİRİNCİ KİTAP: El

itābuʼl-evvel fī emrāżıʼl-ḥāṣile min āfātiʼl-ḳuvaʼl-ḥayvāniyye

veʼn-nefsāniyyetüʼl-muḫtaṣṣa liʼr-ricāl bi-ʿuzv ʿuzv mineʼr-reʼs ileʼl-ḳadem (ayaktan ba a
kadar, erkeklere özgü her organın hayvaniye ve psikolojik kuvvetlerin hastalıkları) (13b)
1.

āb: fī emrāżıʼr-reʼs veʼd-dimāġ veʼn-nuḫāʿ(ba ve beyin ve omurilik hastalıkları
(14a)

2.

āb: ī emrāżıʼl-ʿayn ve aḥvāluhu (göz hastalıklar) (58b)

3.

āb: ī emrāżıʼl-üẕn (kulak hastalıkları) (74a)
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4.

āb: ī emrāżıʼl-enf (burun hastalıkları) (81b)

5.

āb:

ī emrāżıʼl-fem veʼ - efeteyn veʼl-liŝe ve āfātüʼl-mażġ veʼl-esnān veʼl-lisān

(a ız, dudaklar ve di eti hastalıkları ve a ızda i neme ve di leri ve dili) (88b)
6.

āb: ī emrāżıʼl-ḥalḳ (bo az hastalıkları) (112b)

7.

āb: ī āfāt ālātıʼt-teneffüs ve emrāżuʼṣ-ṣadr veʼr-riye (nefes hastalıkları, gö üs ve
akci er hastalıkları) (118b)

8.

āb: ī emrāżıʼl-ḳalb (kalp hastalıkları) (164a)

9.

āb: ī emrāżıʼl-merī (yemek borusu hastalıkları) (171a)

10. āb: ī emrāżıʼl-miʿde (mide hastalıkları) (175a)
11. āb: ī emrāżıʼl-emʿā (ba ırsak hastalıkları) (229a)
12. āb: ī emrāżıʼl-maḳʿad (makat hastalıkları) (300b)
13. āb: ī emrāżıʼl-māsārīḳā (ba ırsak zarı hastalıkları (lesser omentum at.)) (311b)
14. āb: ī emrāżıʼṭ-ṭaḥāl veʼl-marāre (dalak ve öd kesesi a rısı) (316a)
15. āb: ī emrāżıʼl-kebed (karaci er hastalıkları) (333a)
16. āb: ī emrāżıʼl-kile (böbrek hastalıkları) (344b)
17. āb: ī emrāżıʼl-meŝāne (mesane hastalıkları) (355b)
18. āb: ī emrāżıʼl-ḳażīb min aʿżāʼiʼt-tenāsül (üreme organlarından erkek cinsel organı
hastalıkları) (367b)
19. āb:

ī emrāżıʼl-ünŝeyeyn min aʿżāıʼt-tenāsül (üreme organlarından iki husye

hastalıkları) (381a)
20. āb: ī emrāżıʼṭ-ṭarafiye (kol ve bacak hastalıkları) (384b)
İKİNCİ KİTAB: l

itābuʼŝ-ŝānī fī emrāżıʼl-muḫtaṣṣa liʼn-nisāʼ veʼl-eṭfāl veʼṣ-ṣıbyān

(kadınlar, ocuklar ve gen lere özgü hastalıkları) (399b)
1.

āb: ī emrāżıʼŝ-ŝedyeyn (memeler hastalıkları) (399b)

2.

āb: ī emrāżıʼr-raḥim en-nisāʼ elletī ġayrıʼl-ḥavāmil veʼn-nefsāʼ (hamile olmayan ve
lohusa kadın rahim hastalıklar) (403a)

3.

āb: ī aḥvālıʼl-ḥavāmil veʼc-cenīn (hamile ve cenin durumları) (452a)

4.

āb:

ī emrāżıʼl-ʿāriża liʼl-ḥavāmil fī müddetiʼl-ḥamil (hamilelik zamanında

hamilede olu an hastalıkları) (465a)
5.

āb:

ī ʿusrıʼl-vilādet ve teshīluhu ve tedbīr iḫrācıʼl-me īme veʼc-cenīniʼl-meyit

(do um zorlukları ve kolayla tırma ve döl yata ı ve ölü ceninin
konusunda öneriler) (476a)
6.

āb: ī emrāżıʼl-ʿāriża liʼn-nefsā (lohusada olu an hastalıkları) (482b)
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7.

āb:

ī tedbīriʼl-mevlūd ve terbīyetuhā mineʼl-mehd ileʼl-laḥd (do an bebek i in

önlemleri ve be ik lahite(ta mezara) yeti tirmesi(terbiyesi) (varak no)
8.

āb: ī emrāżıʼl-murżıʿa ve āfātıʼl-leben (sütanne ve süt hastalıkları) (494b)

9.

āb: ī kelāmıʼl-mücmel fī tedbīriʼl-eṭfāl (kısaca bebekler i in yapılacaklar) (497a)

10. āb:

iʼl-kelāmıʼl-küllī fī ḥıfẓ ṣıḥḥatıʼṣ-ṣıbyān veʼl-eṭfāl min iṣābet ʿaynuʼr-redī

(genel olarak bebekler ve ocukların sa lı ının nazar de mesinden korunması (501b)
11. āb: ī emrāżıʼr-reʼs veʼd-dimāġuʼl-eṭfāl veʼṣ-ṣıbyān (bebek ve ocuklar i in ba ve
beyin hastalıkları) (503b)
12. āb: ī emrāżıʼl-ʿaynuʼl-eṭfāl (bebeklerde göz hastalıkları) (511a)
13. āb: ī emrāżıʼl-üẕn (kulak hastalıkları) (512b)
14. āb: ī emrāżıʼl-enf (burun hastalıkları) (514b)
15. āb: ī emrāżıʼl-fem veʼl-lisān veʼl-liŝe veʼl-esnān (a ız ve dil ve di eti hastalıkları)
(514b)
16. āb:

ī emrāżıʼl-ḥalḳ veʼṣ-ṣadr veʼr-riye (bo az ve gö üs ve akci er hastalıkları)

(516b)
17. āb: ī emrāżıʼl-miʿde (mide hastalıkları) (517b)
18. āb: ī emrāżıʼl-kebed veʼṭ-ṭaḥāl veʼl-merāḳ (karaci er ve dalak ve karın üst-dı yan
bölgesi (hipokondr) hastalıkları) (519b)
19. āb: ī emrāżıʼl-kile veʼl-meŝāne (böbrek ve mesane hastalıkları) (520b)
20. āb: ī erāżıʼl-emʿā (ba ırsak hastalıkları) (521b)
21. āb: ī ḥummeyyāt ve emrāżuʼc-cildiyyetüʼl-eṭfāl veʼṣ-ṣıbyān (bebek ve ocuklarda
ate ve deri hastalıkları,) (526a)
22. āb:

ī teʼdībiʼṣ-ṣıbyān ve sīret tedbīriʼs-siyāsetiʼṣ-ṣıbyān baʿdıʼl-bulūġ (ergenlik

sonrası ocukların terbiye edilmesi ve ocuklara güzel davranı ö retilmesi) (527b)
ÜÇÜNCÜ KİTAP:

l

itābuʼŝ-ŝāliŝ fī kelāmıʼl-küllī veʼc-cüzʼī li-emrāżıʼl-letī yāḫtaṣ

bi-ʿużv dūn ʿużv ve es ābuhā ve ʿalāmātuhā ve muʿālecātuhā elmurād biʼl-marażıʼl-ʿām māyaġmuruʼl-beden külluhu ammaʼl-ʿurūż li-cümletihi keʼl-ḥummeyāt av li-ḥudūŝihi fī eyi ʿużv
kān keʼl-büŝūr veʼl-evrām ve tafarruḳuʼl-ittiṣāl (genel ve az olarak hastalıklara bazı organın
özgü ve sebepleri ve alametleri ve tedavileri, hastalık amacıyla bütün bedenin tamiri ama
bütüne bildirmeleri ate ler gibi ya da herhangi bir organda meydana gelen sivilceler ve
veremler gibi)
1.

āb: ī āfāt istiḥāletiʼl-kilüs (keylūs) ileʼd-dem ve āfātuhu ve āfāt taḫammuruʼd-dem
(besinlerin kana karı mamasının olu turdu u hastalıklar ve fermantasyon hastalıkları)
(1b)
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2.

āb: iʼl-ḥumeyyāt ve envāʿuhā (ate ve türleri) (2b)

3.

āb: iʼl-ḥumeyyātıʼl-yevmiyye veʼs-senoḫis ve māhiyetuhā ve keyfiyyet aḫẕuhā ( ok
etli yemek ve

ok i menin sebep oldu u günlük ate ler ve senoḫis (synocha,

synochus) ate i) ve mahiyeti ve durumu) (30b)
4.

āb: ī ḥumeyyātıʼl-ʿafniyye (koku ma ate leri) (34b)

5.

āb: ī-ḥummeyātıʼd-dāire (her gün olu an ate i) (40a)

6.

āb: ī ḥummeyātıʼl-mürekkebe (bile ik ate leri) (46a)

7.

āb:

ī ḥumeyyātıʼl-ʿarażiyyetüʼr-rediyyetüʼl-vebāʼiyyetüʼs-sāriye ve ḥummaʼd-

dıḳıyye veʼ - eyḫūḫıyye (kötü olu an ate i ve (enfeksiyon (epidemic fever) ate ve
verem ate i (48a)
8.

āb:

iʼl-baḥḥārīn ve ʿalāmātıʼṣ-ṣāliḥatüʼl-maḥmūde veʼr-rediyye veʼl-inẕār biʼl-

ḥavādiŝ veʼl- intiḳāl min maraż ilā maraż ve tedbīrüʼn-nāḳıhīn (depresyon ve
alametleri ve sa lıklı görünen ve kötü alametleri ve endi e hastalı ı ve ate ten dolayı
önce sa ır oluyor sonra ishal oluyor. vb.) nöbet ve nekahat döneminde alınacak
önlemler) (53b)
9.

āb: iʼl-evrāmıʼl-ḥārre veʼl-bāride (sıcak ve so uk veremler) (64b)

10. āb: iʼl-büŝūr (sivilce) (87a)
11. āb: iʼl-ḳurūḥāt (yara ve ülserler) (103a)
12. āb: iʼc-carāḥāt. (yara ve irinler) (113a)
13. āb: iʼl-kesr veʼl-vitī veʼl-ḫalʿ veʼ - aḳāḳ ve ḥarḳınʼ-nār veʼl-māʼ ve ʿilelüʼl-aẓāfīr
ve fesādüʼl- aṭrāf biʼl-berd (kırık ve ıkık ve etin sıyrılması ve ate ve su yakması ve
tırnaklar (134b)
14. āb: ī aḥvālıʼc-cild (deri durumları) (136a)
15. āb: ī aḥvālıʼ - aʿr(sa durumları) (140a)
16. āb: ī kemiyyetiʼl- beden ve keŝretiʼl-ʿaraḳ ve netniʼr-rāyıḥa (beden kemiyyeti ve
ter oklu u ve kötü kokma) (144b)
17. āb: ī māhiyyetiʼs-sümūm ve lesʿuʼl-ḥayvānātüʼs-semmiyye veʼl-iḥtirāz minhā ve
ʿalāmātüʼl-vāḳiʿa fī teʼŝīrihā ve tedbīr ʿilācātühā bi-ḳavl-ı küllī ve cüzʼī (zehirler
mahiyeti ve zehirli ha ere sokması ve korunması ve zehirleme alametleri ve genel ve
az olarak tedbiri ve tedavisi) (147a)
DÖRDÜNCÜ KİTAP:

imyasal ve Galinus tıbbına göre genel ve kısaca basit (tek bir

eyden olu an) ve bile ik ila ların kanunları)
1.

āb: ī aḫẕıʼl-edviye ve māhiyetuhā ve keyfiyyet teŝīruhā (ila alması ve mahiyeti
ve etkisi) (154b)
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2.

āb:

ī maʿrifet ḳuvaʼl-edviyetüʼl-müfrede bi-ṭarīḳiʼŝ-ŝelāŝe ve beyān ṣıfātuʼl-

edviye veʼl-aġdiye ve mizāc e yāʼuʼl-mümtezice bi-mizācıʼŝ-ŝānī ḳad yekūn ġalaṭan
vāḳiʿ bi-levn ve rāyıḥa ve ṭaʿam (basit ila lar, kuvvetleri ke fetme, hissetme ve
ila lar ve gıdaların özellikleri ve koku ve renk ve tadına bakarak yanlı ila yapımı
ve ikinci yapı ile uyumlu maddeler) (158a)
3.

āb: ī taʿrīfiʼl-kimyā ve aḥkāmuhā ve ḫavāṣuhā ve ḫilḳatüʼl-müvelledātüʼŝ-ŝelāŝe
(kimya tanımı ve hükümleri ve özellikleri ve ü maddenin yaratılı ı) (161b)

4.

āb: iʼl-müfredātıʼc-cinsiʼl-maʿdeniyye veʼn- nebātiyye veʼl- ḥayvāniyye (maden
ve bitkisel ve hayvan e idi (kısmı) basit olanları) (163b)

5.

āb:-ila lar

6.

āb: ī edviyetiʼl- münaḳḳıye (temizleyen ila ) (311b)

7.

āb: ī istiḫrāc emyāhiʼl-müfrede veʼl- mürekkebetüʼl-müstaḳṭara (basit ve bile ik
damıtık sular ıkarması) (329a)

8.

āb:

ī istiḳṭārātıʼl-ervāḥ mineʼl-müvelledātıʼŝ-ŝelāŝe (ü

maddeden özlerin

damlatması) (337a)
9.

āb:

ī istiḳṭārātıʼl-edhān mineʼl-müvelledātiʼŝ-ŝelāŝe (ü

maddeden ya ların

damlatması) (348b)
10. āb:

iʼl-belesānātıʼl-müfrede veʼl-mürekkebe veʼl- maḥlūlātuʼl-müstaʿmele fī

hāẕihıʼṣ-ṣināʿa (bu sanatta basit ve bile ik belsem a a ları ve kullanılan özeltiler)
(355a)
11. āb:

iʼl-mukellsāt veʼ t-turābāt veʼz- zaʿferānāt (maden kire lileri ve bitkisel

topraklar ve demir pası (364b)
12. āb: ī istiḫrācıʼl-emlāḥ (tuz ıkarması) (373a)
13. āb: iʼz-zebāyıḳ veʼ - engerfāt (civalar ve zincifreler) (379a)
14. āb: iʼr-raṣāṣāt veʼs- semnāt veʼl- kebārīt veʼl- ekālīl (kur unlar, kalay ve ya lar,
tereya ve kükürtler ve bitki türlerinden gümü ve altın yaldızlı boya) (384a)
15. āb: iʼl-eḥcār veʼ z-zucācāt veʼt-teŝbītāt (ta lar ve camlar ve sa lamla tırma (387b)
16. āb:

iʼl-ekāsīr veʼl-eṣbāġ veʼc-cevherātuʼl-müstaʿmele (her türlü madeni altına

evirece ine inanılan madde, etkili ve ifa veren urup ve eter ve kimi bitki
kökleriyle yapılan ila ve kullanılmı özler, bazı asitlerin genel adı) (397a)
17. āb:

iʼl-miyāh veʼl- ḫallāt veʼs-skencebīnāt veʼl-aʿsāl veʼ r-rubbūb (sular ve

sirkeler ve kaynatılmı

eker urubu ve sirkeden yapılan bir i ecek ve ballar ve

meyve suyuları) (400a)
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18. āb:

iʼl-me rūbāt veʼ n-nuḳūʿāt veʼl- maṭbūḫāt veʼl- ḫumūruʼd-devāʼiyye

(i ecekler ve ila i in bitkiden ıkarılan sıvılar ve pi irilmi ler ve ila lı i kileri)
(414b)
19. āb: iʼl-luʿūḳāt veʼl- hülāmāt veʼl- müstaḥlebāt veʼc-cullābāt (yalama ve jelatinli
maddeler ve süt kıvamına getirilmi beyaz ila ve gülsuyu (421a)
20. āb: iʼl-ḫamīrāt veʼ c-cevāri āt veʼl- muferriḥāt veʼl- maʿācīnüʼl-muḳaviyye veʼlmüleyīne veʼl- üshile
(re el, bal ve el de irmenlerinde dövülmü , mideyi kuvvetlendirici ve hazma
yardımcı terkipler ve i a ıcı eyler ve kuvvetlendiren ve yumu atıcı ve müshil
hamurları) (424b)
21. āb:

iʼl-iyārıcāt veʼl-aṭrīfīlāt veʼt- tiryāḳāt veʼl- maʿācīnüʼl-muḫaddire (müshil

ilacı ve deri tabakalanmasında ve boyanmasında kullanılan helile meyvesi ve
panzehir, afyon ve uyu turucu hamurlar) (433a)
22. āb: iʼs-süfūfāt veʼl- aḳrāṣ veʼl-ḥubūb (toz ila lar ve haplar) (439b)
23. āb:

iʼn-nuṭūlāt veʼl- kemmādāt veʼl- lezḳāt veʼl- laṣḳāt (bagnuoile, medicina,

epitemata ve kompres yapmak ve yakı gibi vücuda yapı tırılan ila ve yakılar)
(458a)
24. āb:

iʼż-żammādāt veʼd-diyāḫlūnāt veʼl-munaffaṭāt veʼl-merāhim veʼl-ḳīrūṭıyyāt

(merhemle yaraya sarılan sargı ve keten tohumu, hatmi i e i ve emen otu olu an
bir merhem, verem i in yumu atıcı ve nemlendirici ve ya lı pa avralar ve
merhemler ve özel bir bitkinin merhemi) (461a)
25. āb:

iʼl-ġısūlāt veʼl-ebzunāt veʼl- edhānuʼl- menḳūʿa veʼl-maṭbūḫa (losyon ve

sürülecek merhem, ya , ila ve suda kaynatılmı ve pi irilmi ya lar) (472a)
26. āb: iʼl-iḥtiḳānāt veʼ - āfāt veʼl- ḥumūlāt veʼz- zerrāḳāt veʼl- ferāzcāt ((enjekte
etmeler) enjeksiyon ile ekme ve fitil ve doktorun yaptı ı ve penis yaraları i in bir
ila larve rahim hastalıkları i in ila lar) (477b)
27. āb: iʼs-sünūnāt veʼl- ġarāġır veʼl- mażāmıż (di ler i in temizleme maddesi bo az
gargarası ve a ız gargarası) (482b)
28. āb:

iʼs-suʿūṭāt veʼl-ʿuṭūsāt veʼ - emmāmāt veʼl- buḫūrāt (buruna

ekilen toz

ila lar ve kokular ve tütsü, bu u) (485a)
29. āb: iʼt-taʿlīḳāt veʼl-ʿacīnāt veʼl- ḥużābāt veʼṣ-ṣavābīn veʼl-ḳılınsūʼāt (ta ile ilgili
ve hamur ve kına ve sabun ve beyin hastalıkları bir ila ) (491b)
El ḫātime fī vaṣāyaʼl-eṭıbbā (Sonu , Doktor tavsiyeleri) (493b)
SONUÇ
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Abbâs Vesîm’in tıp alanında kaleme aldı ı önemli eseri Düst ru’l-Vesîm fî Tıbbı’ledîd ve’l- adîm’dir. ser,

atılıla ma yolundaki Türk tıbbının bir ürünüdür. ser, 1161

1748’de yazılmı tır. u eserde her hastalı ın önce Arap a, daha sonra Türk e kar ılı ı verilip
a ıklanmı tır.

er hastalık sebep, belirtiler ve ila

incelenmi tir.

azar,

olmak üzere ü

atılı ve Do ulu hekimlerden alıntılar yapmı tır.

ana ba lık altında
serin stanbul’da

bir ok nüshası bulunmasına ra men dilinin a ırlı ı nedeniyle bugüne kadar eserin tamamı
detaylı bir bi imde alı ılamamı tır.
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