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ile tıp arasındaki münasebete dikkat 
çekmiştir. Eser Batı'da ilk defa Cons
tantine d'Africain (Xl. yüzyıl) tarafından 
Latince'ye tercüme edilmiştir ve bu za
tın Pantechne ( Liber pantegni) adlı ese
ri aslında Kamilü's-şına ca'nın özellikle 
cerrahi bölümlerini içine alan muhtasar 
bir tercümesinden ibarettir. Salerno 
okulunda ders kitabı olarak okutulan 
bu tercüme daha sonra Constanüni Af
ricani operum reliquia (Bale 1539) için
de yayımlandı. Kamilü'ş-sına ca'nın bü
tününü 1127 yılında Antakyalı Stephan 
Latince'ye çevirdi ve eser önce Liber re
galis disposiüo nominatus ex arabico 
veneüis (Venedik 1492). daha sonra da 
Liber toüus medicinae necessariae 
conünens, quem Haly filius Abbas 
edidil regique inscripsit (Lyon 1523) 
adıyla neşredildi. Orüinal Arapça metni 
Lahor (1283) ve Bulak'ta (l-ll , 1294) bası
lan eserin birinci bölümünün anatomiye 
ait ikinci ve üçüncü "makale"leri Razı ve 
İbn Sinii'nın konuyla ilgili risaleleriyle 
birlikte P. de Koning tarafından Fran
sızca 'ya tercüme edildi ( Trois traites 
d'anatomie arabe, Leiden 1903). Diğer 

bazı bölümleri de çeşitli Batı dillerine 
tercüme edilen (bk. Sarton. s. 677) Ka
milü'ş-şınd ca'nın birçok yazma nüsha
sı mevcut olup (bk Sezgin, lll , 32 1) bun
lardan istanbul Üniversitesi Kütüphane
si'ndeki, ilk yarıyı teşkil eden XIII. yüzyı
la ait bir nüsha (AY, nr. 6375) ile ikinci 
yarıyı teşkil eden )01. yüzyıla ait bir nüs
hanın (AY, nr. 4713) birleştirilmiş vazi
yette ve üç cilt halinde tıpkıbasımı ya
pılmıştır (Frankfurt 1985). Kamilü'ş-şı

nd <aü 't-p.bbiyye XIV. yüzyılda da Ter~ 
c üm e-i Kdınilı1 's-sında adıyla Aydınoğlu 
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Umur Bey adına kısmen Türkçe'ye ter
cüme edilmiştir. Otuz bab olarak tertip 
edilen eserde müfret devalar, tiryaklar. 
müshiller, haplar, fitiller. tabletler, toz
lar. yakılar. yağlar. şerbetler, göz ilaçla
rı, cerahatı giderecek ilaçlarla bazı has
talıklardan bahseden kısımlar yer al
maktadır. Tercüme-i Kaınilü 's-sınaa ·
nın yazma bir nüshası Bursa Eski Yaz
ma ve Basma Eserler Kütüphanesi'nde
dir (nr. 8 I 9) 
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Ebu Muhammed A li b. Abdiilah b. el-Abbas 
b. Abdilmuttalib es-Seccad el-Haşim! 
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(ö. 118 / 736) 

Hz. Peygamber'in 
amcası Abbas'ın torunu, tabii. 
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Abdullah b. Abbas'ın en küçük oğlu
dur. Hz. Ali'nin şe hi d edildiği gün ( 17 
Ramazan 40 / 24 Ocak 661) dünyaya gel
diği için babası tarafından kendisine Ali 
adı ve Ebü'I-Hasan künyesi verildi. Halife 
Abdülmelik b. Mervan. Hz. Ali'nin hem 
adını hem künyesini taşımasını hazme
demediğini söyleyerek onun künyesini 
Ebü Muhammed olarak değiştirdi. An
nesi, Kinde hükümdar ailesinden Zür'a 
bint Mişrah'tır. Ali b. Abdullah Hz. Pey
gamber'in ailesinden seçkin bir sima 

olduğu için büyük bir itibara sahipti. Si
kaye* ve rifade* vazifelerini babasından 
sonra o yürüttü. Harre Savaşı'nda Ye
zid'in halifeliğini kabul etmeyerek Ab
dullah b. Hanzale'ye biat eden Medine 
halkı ile Emeviler'e karşı savaştı. Savaş
tan sonra Suriye ordusunun kumandanı 
Müslim b. Ukbe ei-Mürri'nin huzuruna 
ç ı karılarak Yezld'e biat etmesi istendi. 
fakat biat etmedi. Buna rağmen kötü 
muameleye maruz kalmadı. Emevi Ha
lifesi Abdülmelik devrinde Dımaşk'a git
ti ve halife tarafından iyi karşılandı. An
cak Halife Velid onu 95 (713-14) yıl ında 

Dımaşk'tan uzaklaştırdı. Ali b. Abdullah 
Suriye hac yolu üzerindeki Humeyme·ye 
yerleşti ve orada öldü. Abbasi halifeleri
nin atası olan Ali b. Abdullah ' ın oğlu 

Muhammed. Abbasi hareketini bu şe

hirde başlatmıştır. 

Ali b. Abdullah babası gibi çok din
dardı. Hemen bütün kaynaklarda günde 
bin rekat namaz kıldığı , bu sebeple de 
çok secde eden ve secde ettiği uzuvları 
nasır tutan kimse anlamında "es-see
cad" ve "zü's-sefinat" lakabı ile meşhur 
olduğu kaydedilir. Faziletli ve kültürlü 
bir kimse idi. Simasının fevkalade gü
zelliği ile de tanınırdı. Yirmi kadar oğlu 
ve birkaç kızı olmuştur. Babası Abdul
lah b. Abbas'tan başka Ebü Hüreyre. 
Ebü Said ei-Hudri, Abdullah b. Ömer gi
bi sahabilerden hadis rivayet etmiştir. 
Rivayetleri fazla olmamakla beraber Şa
hi}ı -i Buly'iri dışındaki diğer muteber 
hadis kitaplarında yer almıştır. Kend i
sinden de beş oğlu, ayrıca İbn Şihab ez
ZührL Mansür b. Mu'temir, Medine ka
dısı Sa'd b. İbrahim ve başkaları rivayet
te bulunmuşlardır. 
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ALİ b. ABDURRAHMAN 
es-SADEFI 

(bk. İBN YÜNUS, Ali b. Abdurrahman) . 
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