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Ebu Abdillah Efdalüddln 
Muhammed b. Namaver (TamCır) 

b. Abdilmelik el-HCınecl 
(ö. 646/1248) 

Mantık alimi ve tabip, 

L 
Şafii fakihi. 

_j 

590 (1194) yılında Azerbaycan'da Mera
ga ile Zencan arasında eski bir şehir olan 
Hunec'de doğdu. Hayatı hakkında fazla 
bilgi yoktur. Öğrencisi İbn Ebu Usaybia, 
"ulema ve hükemanın seyyidi, zamanının 
en seçkini" diye övdüğü Hunecl'nin felse
fi ilimlerde önemli bir yeri bulunduğunu , 

dini ilimlerde de çok güçlü olduğunu, 
onunla 732'de (1332) Kahire'de karşılaş
tığını ve kendisinden İbn Sina'nın e1-Kö.
nun'unun "Külliyyat" kısmını okuduğunu 
söyler ('Uyünü'l-enba', s. 586). Sübkl de 
Hunecl'nin akli ilimlerde "yed-i tCıla sahi
bi" olduğunu belirtir. Kahire'de Salahiyye 
Medresesi ile diğer bazı medreselerde 
ders veren Huned ömrünün sonlarına 
doğru Mısır'da önce kadı, ardından kadıl
kudat oldu. S Ramazan 646'da (22 Aralık 
1248) Kahire'de vefat etti ve Mukattam 
tepesinin eteğine defnedildi. İbn Teymiy
ye'nin aktardığ ı bir anekdota göre ölüm 
döşeğinde iken bütün bilgilerin in asıls ız 

olduğuna hükmeden Hunecl, "Hiçbir şeyi 
doğru dürüst bilmeden ölüp gidiyorum" 
demiştir (er-Red 'a l e 'l-mantıkıyyin, s. 
114). İzzeddin el-İrbill, Huned'nin ölümü 
üzerine onun hakkında bir mersiye yaz
mıştır (mersiye için bk. İbn Ebi Usaybia, 
S. 587) . 

Ebu Şame el-Makdisl. Hunecl'nin kadı
lık görevindeki başarılarından övgüyle söz 
edildiğin i bildirir ( e?-Zeyl 'ale 'r-Rauzateyn, 
s. 182). İbn Teymiyye onu filozofların önde 
gelenlerinden biri olarak gösterir (Der'ü 
te'ar:u?i'l-'akl ue'n-nakl, lll. 262). Süyutl 
ise İzzeddin İbn Abdüsselam'ın aziedile
rek yerine Hunecl'nin getirilmesinden 
duyduğu hoşnutsuzluğu şöyle ifade eder: 
"Ey basiret sahipleri, ibret alın! İslam'ın 
en büyük alimi, Şark ve Garp bilginlerinin 
önderi aziediliyor da yerine bir filozof ge
tiriliyor" (/:füsnü '1-mu/:ıfı.çfara, I, 541). 

Fahreddin er-Razi'nin öncülüğünü yap
tığı geç dönem İ slam mantığının önemli 
isimleri arasında gösterilen Hunecl ünlü 
mantıkçı Urmevl'nin hacası veya yönlen
diricisi olmuştur. İbn Haldun, bu dönem
de mantık alimlerinin Aristo mantığında 
yaptıkları değişikliklerden bahsederken 
Fahreddin er-Razl'nin. mantığı diğer ilim
lerin bir aleti olmaktan çıkarıp başlı başı-

na bir ilim olarak ele aldığını ve bu şekil

de mantık ilmini gereksiz yere genişlet
tiğini kaydettikten sonra Efdalüddin el
Hunecl'nin de Razi'yi takip ettiğini ve bu 
alanda Keşfü '1-esrô.r adlı bir eser yazdı
ğını, dönemindeki alimierin onun eserle
rine güvendiklerini belirtmekte. kendisi
nin öğrencilik yıllarında okuduğu eserler 
arasında Huned'nin e1-Cümel'ini de zik
retmektedir (Mukaddime, lll. 1140-1141, 

1242, 13 ı 5). Ayrıca İbn Haldun, ulemanın 
çeşitli ilimiere dair temel eserleri özetie
yerek ezberlemeye uygun hale getirdik
lerini anlatırken Hunecl'nin de mantıkta 
bunu yaptığını belirterek bu gelişmeyi 
"öğretimde bir bozulma" olarakdeğerlen
dirir. Zira bu ihtisar ve ezberletme yönte
mi öğrencide melekeleri geliştirme. me
seleleri kavrama ve bilgileri özümseme 
imkanını ortadan kaldırmaktadır (a.g.e., 
lll, 1242). 

Eserleri. 1. Keşfü'1-esrô.r 'an gavô.mi
zi'1-efkô.r. İbn Ebu Usaybia 'nın Kitô.bü 
Keşfi'1-esrô.r fi'1 -mantıls şeklinde kay
dettiği eser müellifin mantığa dair en ge
niş kapsamlı çalışmasıdır (yazma nüshala
rı için bk. Brockelmann, GAL, 1, 607). Ka
tib Çelebi, İbnü'l-Bedl' el-Bendehl'nin ese
rin bir nüshası üzerine önemli haşiyeler 
düştüğünü, ayrıca eş-Şemsiyye müellifi 
Ali b. Ömer el-Katibi'nin eseri şerhettiği
ni kaydeder (Keşfü'?-?Unün, Il, ı 486; şer

hi n yazma nüshas ı için bk. Brockelmann, 
GAL Suppl., ı . 838). N. Rescher. Keşfü'1-

esrô.r'ın mantıkla ilgili çok önemli bir ri
sale olduğunu belirtir ( Taşauvurü '1-man
tıl~ı 'I -'Arabi, s. 438). 2. e1-Cümel. Mu]] 
taşarü '1-Cüme1 (İbn Haldun, III, ı ı 41) ve 
Kitô.bü'1-Cüme1 fi'1-mantıls ( İ bn EbQ 
Usaybia, s. 587) adlarıyla da anılır. Katib 
Çelebi bir yerde Cüme1ü'1-l}avô.'id (Keş

fü '?-?Unün, ı, 602), bir yerde de e1-Cüme1 
ii mu]]taşari Nihô.yeti'1-eme1 (a.g.e., ll, 
1986) diye an dığı eseri, İbn Merzuk et-11-
limsanl'nin Nihô.yetü'1-eme1 adlı kitabı
nın öğrencisi Efdalüddin el-Hunecl tara
fından yapılmış bir özeti şeklinde tanıtır
sa da e1-Cüme1 Hunecl'nin kendi telifi 
olup İbn Merzuk el-Hafid olarak da bilinen 
Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed et
Tilimsanl'nin ( ö. 842/1438) yazdığı Nihô. 

yetü'1-eme1 (Müntehe 'l-emel) bu eserin 
şerhidir (Sehavl. 1. 51; Ahmed Baba et
Tinbüktl, s. 507; Adil Nüveyhiz, s. 291 ). 

Kehhale'nin Hunecl'ye nisbet ettiği Nihô. 
yetü'1-eme1 fi'1 -cüme1 de (Mu'cemü 'l

mü'ellifin, Xll, 73) bu şerh olmalıdır. İbn 
Merzuk ayrıca e1-Cümel'i , "urcuze" şek
linde manzum hale getirmiştir. Hunecl e1-
Cümel'i "mantığın prensiplerini ve hü-
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kümlerini düzene sokmak amacıyla yapıl
mış bir çalışma" diye tanıtır. İbn Haldun 
da Huned'nin Mu]]taşarü'1-Cümel' de 
mantığın esas ve usullerini topladığın ı , 

dönemindeki öğrencilerin bu risaleyi el
lerinden düşürmediğini belirtir (eserin 
yazma nüshaları için bk. Brockelmann, 
GAL, I, 607; Suppl., 1, 838) e1-Cüme1, İ b
nü'l-Üstad olarak tanınan Şehabeddin Ebu 
Ca'fer Ahmed b. Ahmed en-Nedruml ta
rafından Kifô.yetü '1-'ame1 adıyla şerhe
dilmiş, Burhaneddin İbrahim b_ Ömer el
Bikal. İbn Merzuk et-Tilimsanl'nin man
zum hale getirdiği esere 861 ( 1457) yılın
da bazı ayıklamalar yaparak yeni bir şekil 
vermiştir (Keşfü '?-?Unün, 1. 602; Il, 1986) . 

Eser Sa' d Gurab tarafından tahkik edile
rek Risô.1etô.n fi'1-mantıls içinde yayım
lanmıştır (Salihiyye, ll, 312) _ 3. Kitô.bü'1-

Mucez fi'1-mantıl}. Kısaca e1-Mucez 
olarak da anılan eseri İbn Haldun Mu]]
taşarü'1-Mucez diye kaydeder ve onu 
"güzel bir eser" şeklinde nitelendirir (yaz
ma nüsha l arı için bk. Brockeliııann, GAL 
Suppl., ı. 838). Eser üzerine lsa b. Davud 
el-Mantıki tarafından e1-1zô.J:ı adıyla bir 
şerh yazılmıştır ( Keşfü '?-?Un ün, Il , ı 90 ı ; 
diğer şerhleri için bk. Brockelmann. GAL 
Suppl., 1, 838) . 4 . Şerf:ıu mô.l}ö.1ehü'r
Re'is İbn Sinô. fi'n-nabz (İbn Ebu Usay
bia, s. 587). S. Şerf:ıu'1-Külliyyô.t (Brockel
mann, GAL Suppl. , 1, 824). 6. Ma]fö.1e fi'1-
]]uçfur ve'1-verem (İbn Ebu Usaybia, 
s. 587). 7. Kitô.bü Edvô.ri'1 -f:ıummeyô.t 

(a.g.e., a.y.). 8. Mu]]taşarü'1-Metô.Iibi'1-

'ô.1iye. Fahreddin er-Razl'nin e1-Metô.1i
bü'1-'aliye adlı eserinin özetidir (Brockel
mann, GAL Suppl., 1, 824 , 922)_ Katib Çe
lebi, Hunecl'nin vasiyet mallarının tak
simiyle ilgili bir eserinden de bahseder 
(Keşfü '?-?Unün, 1, 664). 
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