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Abdüsselam b. Muhammed 
b. Ahmed el-Hasenl el-Alemi el-Fas! 

(ö. 1905) 

Faslı tabip 
ve astronomi aletleri yapıcısı. 

_j 

. 1834 yılı civarında Fas'ta doğdu; soyu 
itibariyle, hicri VII. yüzyilda tasawufun 
Fas'taki baş temsilcisi sayılan Abdüsse
lam b. Meşiş'e (ö. 625/ ı228l dayanmak
ta ve onun kabrinin bulunduğu Cebelia
Jem'e nisbetle Alemi diye anılmaktadır. 

İlk tahsilinden sonra, Afrika'da parlak 
bir geçmişe sahip ilim ve kültür merkez
lerinden biri olan Karaviyyin Medrese
si'nde okudu. Babası Muhammed b. Ah
med el-Alemi ile Ebü İshak İbrahim et
Tadeli'den ilm-i mikat (ibadet vakitlerini 
tesbit ve tayin etme ilmi) dersleri aldı. 

Çalışmalarına bu konuda yazılan eserleri 
inceleyerek başladı. İlk icadı , Ebde cu ·ı
yeva~t adlı eserinin başlarında bahsi 
geçen "ca'betü'l-alem" ve "üstüvanetü'l
alem" isimlerini verdiği usturlaba ben
zer bir alettir. Mahiyeti hakkında fazla 
bilgi bulunmayan ve Fas bölgesi dikka
te alınarak yapılan bu aleti, zamanının 
sultanı Mevlay Muhammed'e takdim et
ti (1866) . Ertesi yıl bunun biraz daha ge
lişmiş şekli olan · rub'u'ş-şua ve'z-zıl" 

adını verdiği ikinci icadını da yine sulta
na arzetti ve bu orüinal hediyelerle dik
katini çektiği Mevlay Muhammed tara
fından Karaviyyin Medresesi'ne ilm-i mi
kat hocası ve divanü'J-müderrisine üye 
tayin edildi. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Fas'ta zi
rai, teknik, sınai ve ilmi sahalarda kal
kınma hamleleri başlatılarak tıbbi ve ta
bii ilimlerde ilerleme kaydedilmiş, eğiti
min canlandırılması ve geliştirilmesi için 
de yeni medreseler açılıp eleman ihtiya
cını karşılamak gayesiyle Avrupa'nın ve 
Doğu'nun çeşitli ilim merkezlerine öğ
renciler gönderilmişti. Zamanında bil
hassa İslami araştırmaların yeniden can
landığı Mevlay Hasan tarafından tıp tah
sili için Mısır'a gönderilen Abdüsselam 

el-Alemi burada Kasrü'l-ayni Tıp Med
resesi 'ni başarıyla bitirerek icazetname 
aldı ( ı 87 4) . Daha sonraları Ahmed Ura bi 
Paşa'nın Mısır'da İngilizler'e karşı yap
tığ ı savaşta (ı 882) ölen bazı askerlerin 
cesetleri üzerinde yapılan otopsilerde ve 
yarahiara tatbik edilen cerrahi müdaba
lelerde hazır bulunmuş, Fas'a dönüşün
de Mevlay Hasan'ın maiyetine girerek 
özel doktoru olmuştur. Geleneksel tıp 

ile modern tıp arasındaki geçişi temsil 
eden Alemi, hayatının bundan sonraki 
döneminde daha çok tıpla meşgul · ol
muş, açtığı özel muayenehanesinde kı
sa bir süre çalıştıktan sonra belden aşa
ğısına nüzül inmiş ( ı887) ve ölümüne ka
dar hayatını evinde sürdürmüştür. Ye
tiştirdiği talebeleri arasında Ziya' ü ·n
nibras'ın musahhihi Abdülkerim b. Ara
bi Binnis, Muhammed b. Ali ei-Ağzavi 
ve Muhammed b. Ebu Bekir el- Camii 
sayılabilir. 

Eserleri. 1. Ziya'ü'n-nibras if J:ıalli 
müfredati'l-Antakf bi-lugati ( ehli) Fas 
(Fas 1318/ 1900 ; Rabat 1407/ ı986) . Da
vüd-i Antakl-nin (ö 1008/ 1599) Te?ki
retü üli'l-elbdb adlı farmakoloji kitabı 

nın şerhidir. Te?kire'de yer alan ilaçla
rı Fas'ta bilinen isimler iyle açıkladığı bu 
şerhe ayrıca bir mukaddime, bir hatime 
ve bir de zeyil yazmıştır. Mukaddimede 
ilaçları altı gruba ayırarak insan bünye
sinde yaptıkları etkileri ele almış, hati
rnede Künı1zü's - şıJ:ıJ:ıa 'da geçen bazı 

yeni, kimyevi ve Batı dillerinde kullanı
lan ilaç adlarını açıklamış, zeylinde ise 
tıp tahsili sırasında edindiği tıbbi tecrü
belerini kısaca anlatmıştır. 2. el-Bedrü'l
münfr if cilaci'l- bevasfr. Basurun te
davisi hakkında yazılan bu eser bir mu
kaddime, iki makale ve bir hatimeden 
ibaret olup Ziyô'ü'n-nibrôs'ın kenarında 
basılmıştır (Fas ı3ı8/ ı900) . 3. MiftaJ:ıu't
teşrfJ:ı. Özellikle otopsiyi anlatan yetmiş 
sekiz beyitlik anatemi ile ilgili bir man
zumedir (urcüze): Ziya' ü'n-nibras'ın so
nunda basılmıştır (Fas ı3 ı 8 / ı900) 4. el
Esrarü 'l-muJ:ıkeme if halli rumı1zi'l

kütübi'l-müterceme. Bu eserinde mü
ellif Arapça'ya tercüme edilen tıbbi eser
lerdeki yabancı asıllı terimleri açıklama
ya ve yeni elde edilen bazı ilaçları tanıt
maya çalışmıştır. s. et-Tebşıra if sühı1-
leti'l-intitô' bi-mecriyyati't-Te?kire. Da
vüd-i Antiiki'nin Tezkire 'sinde zikredi
len ilaçları hastalıklara göre tertip ede
rek hekimlere bir hastalığın tedavisin
de kullanılabilecek ilaçları aynı bölüm 
içerisinde bulabilme imkanı sağlamıştır. 
6. Ebdecu'l- yeva~t c ala TaJ:ırfri'l-me-
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va~t. Abdülaziz b. Abdüsselam el- Vez
zanfnin manzum Tahrirü'J-mevakıTine 
yazdığı şerhtir. Eser, Abdurrahman b. 
Ömer ei-Ba'kTii'nin KaUü'l-envar adıyla 
Abdurranman b. Ebü Galib ei-Caderi'
nin Raviatü'l-ezhdr ii cilmi vakti'l-leyl 
ve'n-nehar adlı eserine yazdığı şerhin 
kenarında basılmıştır (Fas 1326/ 1908) ; 
yazma bir nüshası da Darü 'l-kütübi'l-Mıs

riyye'dedir (Teymür, Riyaze, nr. ı 32 / 2) 

Alemi, bu şerhe mukaddime olarak ka
leme aldığı D üsturu Ebde ci'l-yeva~t 
adındaki müstakil risalesinde, daha çok 
kendi zamanında tercüme edilen eserle
re dayanarak cebir. geometri. fizik, as
troloji, astronomi ve coğrafya gibi ilim
leri on yedi grupta ele alıp bunların esas 
ve prensiplerini izah etmiştir. Bu eserin. 
onuncu bölümünden (ilm-i hey'et) son
rası eksik olan altmış dört sayfalık bir 
nüshası Hamed ei-Menüni'de, tamamına 
yakın bir nüshası da Merraküşülhamra 
muvakkiti Muhammed b. Abdülvehhab 
b. Abdürrazık'ın kütüphanesindedir. 7. 
Haşiye cale'r-Risaleti'l-fethiyye. ilm-i 
mikat konusunda. Sıbtu'I-Mardini'nin er
Risaletü 'l-fethiyye fi'l -a 'mali'l -ceybiy
ye adındaki eserinin haşiyesidir. 8. İr
şadü 'l-l].ıl li - taJ:ıkı'ki's-sa ca bi-rub ci'ş
şu ca' ve'z-zıl. Namaz vakitlerinin tes
bitine dair yaptığı "rub'u'ş-şua ve'z-zıl" 

adlı aletin resminin bulunduğu ve kul
lanılışının açıklandığı küçük hacimdeki 
bu risalesini müellif tıp tahsili için gitti
ği Mısır'da hastırmıştır (ts. ) Eserin bir 
mukaddime ve dört babdan meydana 
gelen yedi varaklık yazma bir nüshası 
Darü'l-kütübi'I-Mısriyye'dedir (Mikat, nr. 
207) Yine aynı yerde muhafaza edilen 
"rub' rasadi afakr adında bakırdan ya
pılmış bir aleti daha bulunmaktadır. 

Alemi'nin, astronomi ve tıp alanları 

dışında, satrancı öğreten kırk beyitlik 
bir manzumesi daha vardır (Rabat, ei
Hizanetü' l-amme. koleksiyon nr. D 3408, 
s. 255). 
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