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katılmak için idadflerin yedinci yılı ders 
programına uygun olarak hazırladığı bir 
eserdir. Ahlak-ı arnelf ve ahlak-ı nazari 
olmak üzere iki ana bölümden meyda
na gelen ve yazarının daha çok "ferdi 
ve içtimal ahlak" üzerinde durduğunu 
belirttiği bu eser dini kaynaklara, bil
hassa konu ile ilgili ayet ve hadisiere da
yanılarak hazırlanmıştır. "Hatime" kıs

mında belirttiğine göre yazar eserini sa
de bir dille kaleme almakla beraber ge
rektiğinde edebi bir üslüp kullanmış, bu 
arada konu ile ilgili Arapça ve Farsça be
yitlerle kelam-ı kibarlara da yer vermiş
tir. Hadisler konusunda Şalıff:ı-i Bul]dri 
ile Süyütfnin el-Cdmicu'ş-şagir'inden 
istifade ettiğini ve mevzü hadisler için 
de Süyütfnin el-Le, dli'l-maşnu ca fi'l
eJ:ıddişi'l - meviu ca 'sına başvurduğunu 
belirtmiştir. Eser Ali Kemal'in dini bil
gi ve görüşlerini aksettirdiği kadar dini 
kaynaklara hakimiyetini de göstermekte 
ve şimdiye kadar sözü edilmeyen önemli 
bir yönünü ortaya koymaktadır. İlk Os
manlı ateistlerinden Baha Tevfik. Fel
sefe Mecmuası'nda (nr. 4, s. 49-55, İs

tanbul 1329) Ali Kemal'in bu kitabını ten
kit ederken, eserin Şark ve Garp kay
naklarından derlenmiş bir "parça boh
çası" gibi olduğunu ileri sürerek fayda
landığı bazı Fransız yazarlarını cahil ve 
değersiz kişiler diye vasıflandırmış, Ali 
Kemal'i de bilgisizlik ve haddini bilmez
likle itharn etmiştir. Fakat daha sonra 
Ahmed Nebil ile birlikte çıkardığı Psi
koloji kitabında. Ali Kemal'i tenkit eder
ken cahil ve değersiz bulduğu Etienne 
de Laoutiere'i överek sözlerinde ciddi 
olmadığını göstermiştir. 

Gazete ve Dergiler. 1. Gülşen Ali Ke
mal'in Mülkiye'de talebe iken okul ar
kadaşı İbrahim Fehim ile birlikte 27 sa
yı çıkardığı haftalık bir edebiyat mec
muasıdır (31 Kanunusanı 1301-6 Teşrini
sani 1302) 2. Mecmua-i Kemal. Kahi
re'de bulunduğu yıllarda yayımlamaya 
başladığı üç aylık bir dergidir. ·1 Haziran 
1901 'de çıkan 224 sayfalık ilk sayısın
dan sonra devam etmemiştir. 3. Türk. 
Kahire'de haftalık olarak yayımlanmış
tır. İlk sayısı 1309 Teşrfniewelinde çık
mış ve kütüphanelerdeki nüshalarına 

göre 187. sayıya kadar devam ederek 
Teşrfnisani 1323'te Ali Kemal istanbul'a 
dönmed!!n önce yayımına son verilmiş
tir. 4. Yeni Yol. 31 Mart Vak'ası'nın ar
dından Paris'e kaçtığı sırada orada tek 
başına çıkardığı bir dergidir (5 Teşrfni

ewel 1325-31 Teşrfniewel 1325 arasın

da 5 sayı). s. Peydm. Ali Kemal'in ken-
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di adına çıkarmaya başladığı gazetenin 
ilk nüshası 15 Zilkade 1331'de ( 16 Ekim 
1913) yayımlanmıştır. 1914 yılı Temmuz 
ayı başlarında 149. sayısında İttihatçı
lar tarafından kapatılmış, 1919 yılında 
(14 Ağustos) yeniden neşredilmiş, Ocak 
1920'de ise Mihran Efendi'nin Sabah 
gazetesiyle birleşerek Peydm[-ı]-Sabah 
adı ile yayımını sürdürmüştür. Ali Ke
mal'in öldürülmesi üzerine bu defa ga
zete sadece Sabah olarak çıkmaya de
vam etmiştir. Peydm önceleri Peydm-ı 
Edebi adlı haftalık bir ek çıkarmış, Sa
bah ile birleştikten sonra da bu ilave
nin yayımına Peydm[-ı]-Sabah Edebi 
Nüsha adıyla devam edilmiştir (Peyam 
ve ilavelerinin koleksiyonları ve bulunduk
ları kütüphaneler için bk. Duman, s. 317-
319). 
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(ö. 879/1474) 

Timurlular devrinde 
Semerkant'ta yetişmiş, 

daha sonra Osmanlı ülkesinde 
büyük bir şöhret kazanmış olan 

Türk astronom ve matematikçisi. 
_j 

Asıl adı Alaeddin Ali. babasının adı 

Muhammed'dir. Doğum yeri ve tarihi 
tam olarak bilinmemekle beraber m . 

· yüzyıl başlarında Semerkant'ta dünya
ya geldiği tahmin edilmektedir. Baba
sı, Uluğ Bey'in doğancıbaşısı olduğu için 
"kuşçu" lakabıyla anılmıştır. Kendisi de 
büyük bir alim olan ve ~Himleri koruyan 
Uluğ Bey, Ali Kuşçu'yu ya doğrudan doğ
ruya babası vasıtasıyla veya aslen Sur
salı olan ve tahsil için Maveraünnehir'e 
giden Kadizade-i Rümf aracılığıyla tanı
yarak ona ders verdi. Dolayısıyla o, ma
tematik ve astronomi alanındaki temel 
bilgileri Semerkant'ta Uluğ Bey, Kadi
zade-i Rümf ve Gıyaseddin Cemşid'den 
aldı. Rivayete göre, bir türlü ilme day
mayan Ali Kuşçu, Uluğ Bey ve Kadiza 
de'den izin alarnama endişesiyle gizlice 
Kirman'a gitti. Orada birçok kitabın ya
nı sıra Nasfrüddfn-i Tüsfnin Tecridü '1-
keldm adlı eseriyle şerhini de okuma 
fırsatı buldu ve daha sonra Tüsfnin ese
rini Şerf:ıu 't-Te eri d adıyla şerhederek 

Ebü Said Han·a takdim etti. Tekrar Uluğ 
Bey'in yanına döndüğünde ona Kirman'
da kaleme aldığı Hallü eşkdli'l-lf-amer 
adlı risalesini sunarak takdirini kazan
dı. Bundan sonra ilmini ilerietmek üze
re Uluğ Bey tarafından Çin'e gönderildi
ği ve dönüşünde dünyanın yüzölçümü
nü, ayrıca meridyeni hesap ettiği bilin
mektedir. 

Uluğ Bey· in öldürülmesinden (ı 4491 
sonra koruyucusuz kalan Ali Kuşçu, Ti
murlular'ın sarayından ayrılarak hac 
maksadıyla Mekke'ye giderken Tebriz'e 
Uğradı. Burada Akkoyunlu Hükümdan 
Uzun Hasan'dan büyük ilgi gördü ve el
çilik göreviyle Fatih Sultan Mehmed ka
tına gönderildi. ilmine hayran olan Fa
tih'in ısrarı üzerine elçilik görevini ta
mamladıktan sonra istanbul'a döndü 
ve yol boyunca büyük törenlerle, arma
ğanlarla karşılandı. Fatih 1473'te Uzun 
Hasan üzerine yaptığı sefere birlikte gö
türdüğü Ali Kuşçu'yu dönüşte Ayasaf
ya Medresesi'ne müderris tayin etti. Bu 
tayin istanbul'da astronomi ve matema
tik alanındaki çalışmalara canlılık getir
miş, hatta Ali Kuşçu'nun derslerini ilim 
adamları dahi takip etmişlerdir. 



Ali Kuşçu'nun Fatih zamanında Molla 
Hüsrev'le birlikte Semaniye medresele
rinin programını düzenlemeye memur 
edildiği de rivayet edilmektedir. istan
bul'un boylamını. eskiden belirlenmiş 

olan 60 derecelik değeri düzeltip 59 de
rece, enlemini de 41 derece 14 dakika 
olarak tesbit ettiği bilinmektedir. Fatih 
Camii'nde de bir basitesi (güneş saati) 
vardır. Ali Kuşçu S Şaban 879'da (15 Ara
lı k 1474) istanbul'da vefat etti ve Eyüp 
Sultan Türbesi civarına defnedildi. Ye
tiştirdiği talebeler arasında tarunu Ml
rim Çelebi ile Molla Lutfl meşhurdur. 

Eserleri. Ali Kuşçu'nun daha çok şerh
haşiye türünden olan değişik sahalarda
ki eserlerini üç grupta toplamak müm
kündür: 

Astronomi -Matematik. 1. Risô.1e fi'1-
hey, e. Astronomi ile ilgili Farsça bir ri 
sale olup Süleymaniye (Ayasofya, nr. 2639, 
2640; Esad Efendi, nr 2033 / 4). Nuruos
maniye (nr 4913)ve Köprülü (nr. ı, 1582 / 
14) kütüphanelerinde nüshaları vardır. 

Bir mukaddime ve iki "makale"den olu
şan risaleyi Molla Pervlz Mirkiitü's-se
mô. adıyla Türkçe'ye çevirmiştir. Bu ter
cümenin bir nüshası Nuruosmaniye Kü
tüphanesi'ndedir (nr 2949). Ayrıca Musli
huddln-i Larfnin bu risaleye yaptığı Fars
ça bir şerhi de bulunmaktadır (Köprü
tü Ktp., nr. ı, 1586/ 2) 2. Risô.1e fi'l -J:ıi 

sô.b. Üç makaleden oluşan Farsça bir 
eserdir. Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
(Ayasofya, nr. 2733) müellif hattı bir nüs
hası bulunmaktadır. 3. er-Risô.1etü '1-fet
J:ı.iyye. Akkoyunlu Hükümdan Uzun Ha
san'a karşı elde ettiği zafer münasebe
tiyle Fatih'e ithaf edilmiş olan astrono
mi ile ilgili Arapça bir eserdir. Risaleyi 
Ali Kuşçu'nun tarunu Mlrim Çelebi ile 
talebesi Sinan Paşa ayrı ayrı şerhetmiş

lerdir. Eserin. Kanuni'nin emri üzerine 
1 548 yılında H alep'te Hu1ô.satü '1-hey'e 

Ali Kuşçu'nun 
Eyüp 

Sultan 
camii 
haziresindeki 
mezar taş ı 

istanbul 

adıyla Ali b. Hüseyin, 1824 yılında da 
Mir'ô.tü '1- ô.1em adıyla Mühendishane-i 
Hümayun başmüderrisi Seyyid Ali Paşa 
tarafından (bk. Ragıb Paşa Ktp., nr. 250) 
yapılmış Türkçe tercümeleri de vardır. 
Bu eserin yukarıda adı geçen Farsça Ri
sô.1e fi'l- hey, e'nin Arapça tercümesi 
olup olmadığı konusu tartışmalıdır (bk. 
İA, 1, 323; Ünver, s. 44-45). er-Risô.1etü'1-
fetl).iyye'nin Süleymaniye (Ayasofya, nr. 
2733 / ı müellif hattı; Darülmesnevi, nr. 
340; Pertev Paşa, nr 633 / 22; Halet Efen
di, nr. 538; La la İsmail Paşa, nr. 292 / ı) 
ve N uruosmaniye (nr. 2950/ 3) kütüpha
nelerinde birçok nüshası mevcuttur. 4. 
er-Risô.1etü'1-MuJ:ıammediyye. Ali Kuş
çu'nun Arapça olarak kaleme alıp Fatih'e 
ithaf ettiği hesap ilmi ile ilgili bu eseri 
bir mukaddime ve beş makaleden iba
rettir. Eserdeki makale sayısı, Farsça 
Risô.1e fi'1-J:ıisô.b'dan fazladır. Bu iki ri 
salenin birbirinin tercümesi olup olma
dığı konusu da tartışmalıdır (bk. iA, 1, 
23; ünver, s. 41-42). Hisalenin Süleyma
niye Kütüphanesi'nde biri müellif hattı 
olmak üzere (Ayasofya, nr. 2733) çeşitli 

yazma nüshaları vardır (Laleli, nr. 27151 
2; Pertev Paşa, nr 623 / 23; KılıçAli Paşa, 
nr. 683 / 4) S. Şerl).-i Zic-i U1uıj Beg. 
Farsça bir şerh olup tertip açısından bir 
zlc için gerekli bütün bilgileri ihtiva et
mektedir. istanbul Kandilli Rasathanesi 
(nr. 113) ve Ragıb Paşa (nr. 928) kütüp
hanelerinde birer nüshası bulunmakta
dır. 6. ŞerJ:ıu't- Tul).feti'ş-şô.hiyye. Kut
büddin Mahmud b. Mes'ud eş-Şirazfnin 
astronomiyle ilgili et-Tul).fetü 'ş-şô.hiyye 
adlı eserinin şerhidir (bk Keş{ü ';r.-;r.unan, 

ı, 367-368). Süleymaniye Kütüphanesi'n
de (Carullah Efendi, nr. 2060) bir nüshası 
tesbit edilmiştir. Şerhin Ali Kuşçu'ya ait 
olduğuna dair metinde herhangi bir işa 

ret yoktur. Tabakat kitaplarında da Ali 
Kuşçu'ya böyle bir şerh nisbet edilme
miştir. Yalnız söz konusu nüshanın ilk 
varağının üst tarafında Ali Kuşçu'ya ait 
olduğu kaydedilmiş bulunmaktadır. 

Ketarn ve Usul-i Fıkıh. 1. eş-ŞerJ:ıu'1-ce
did 'a1e't-Tecrid. Nasirüddln-i Tüsfnin 
kelam ilmi alanında pek meşhur olan, 
birçok şerh ve haşiyesi bulunan Tecri

dü'1-ke1ô.m adlı eserinin şerhi olup bu
nun üzerine de epeyce haşiye kaleme 
alınmıştır. Celaleddin ed-Dewanl ile Sad
reddin-i Şlrazl söz konusu şerh üzeri
ne yazdıkları haşiyelerle aralarında ilmi 
tartışmaya girmişler. bu sebeple de aynı 
kitaba birden fazla haşiye yazarak iti
raz ve cevap mahiyetindeki tartışmalarını 
sürdürmüşlerdir (bk. TECRİDÜ'l-KELAM ) . 

ALi KUŞÇU 

Şerhin Süleymaniye Kütüphanesi'nde bir
çok yazma nüshası bulunduğu gibi Köp
rülü (nr. ı, 821, 822; ll, 151). N uruosma
niye ( nr 2 ı 041 2 ı ve Kayseri Raşid Efen
di (nr 484) kütüphanelerinde de nüsha
ları mevcuttur. Kitap ayrıca bası lmıştır 

(Tebriz 1301, taş basması; bk. iü Ktp., nr. 
74152, 82016). 2. Hô.şiye 'a1e't-Te1vih. 
Sadrüşşeria'nın fı kıh usulüne dair Ten

.lfiJ:ıu'1-uşı11'ü üzerine Teftazani tarafın
dan yapılan et- Te1vih adlı şerhin haşi
yesi olup bir tek nüshası tesbit edilebil
miştir (Süleymaniye Ktp., Carullah Efen
di, nr. 1438/ 2) 

Dil-Gramer.1. Şerhu'r-Risô.1eti'l-vaz'iy
ye. Adudüddin el-İci'nin vaz'* ilmine da
ir risalesinin şerhidir: Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde birçok yazma nüshası bu
lunmaktadır. Ayrıca Köprülü (nr ll, 339 / 
l). Ragıb Paşa (nr 1285 / 6. 1289 / 3). is
tanbul Üniversitesi (nr 1532, 6035 ı ve 
Kayseri Raşid Efendi (nr ı 00 ı 1 4) kütüp
hanelerinde de nüshaları vardır. Şerh 

üzerine Seyyid Hafız tarafından bir de 
haşiye yazılmıştır. Bu haşiye, şerh ve 
metinle birlikte birkaç defa basılmıştır 
(İstanbul 1259, 1267, 1272) Z. Risô.1e ii 
vaz 'i'l-müfredô.t. Müstakil küçük bir ri 
sale olup birçok yazma nüshası vardır 
(Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki birçok 
nüshadan başka Nuruosmaniye Ktp., nr. 
4509/7; Köprülü Ktp., nr. 1610/ 35) 3. 
'Unkudü'z-zevô.hir. Lugat. sarf ve işti
kakla ilgili olan bu eser Kahire (ts ) ve 
istanbul'da ( 1866, taş basması) basılmış
tır. Ayrıca Süleymaniye (Fatih, nr. 4676; 
Yenicami, nr. 1181 / ı; Esad Efendi, nr. 
3087; Laleli, nr. 3030 / 10; Şehid Ali Paşa, 
nr. 2576, 2577, 2578) ve Nuruosmaniye 
(nr 4512 / 4) kütüphanelerinde yazma 
nüsha ları mevcuttur. Eser Müftüzade 
Abdürrahim tarafından - şerhedilmiştir 
(Şerhu 'Unk:U.di'z-zeuahir, istanbul. ts ., 
200 sayfa; yazma nüshası için bk. Süley
maniye Ktp., Esad Efendi, nr 3070). 4. 

ŞerJ:ıu 'ş -Şô.fiye li'bni'J-Hô.cib. Farsça bir 
eser olup burada eş-Şô.fi'nin bazı yerle
ri şerhedilmiştir (bk. Keşfü';r.-zunan, ll, 
ı 021) Köprülü Kütüphanesi'ndeki (nr. 1, 
1598) mecmuada bulunan eş-Şô.fiye 'nin 
sonundaki Farsça risale muhtemelen bu 
şerhtir. s. Fô. ,ide li-taJ:ıkiki Jô.mi't-ta 'rif. 

Harf-i ta 'rifin bazı özellikleri üzerinde 
duran tek varaktan ibaret bir risale olup 
Köprülü (nr 1, 1593 / 21) ve Süleymaniye 
(Reşid Efendi, nr. 1032/ 39) kütüphane
lerinde nüshaları mevcuttur. 6. Risô.1e 

Mô. ene .lfultü. Teftazani'nin Te1b-işü'1-
Miftô.h üzerine yazdığı ve el-Mutavvel 
diye tanınan şerhte geçen "ma ene kul-
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tü" ibaresiyle ilgili olarak yazılmıştır. Ay
nı adla başka müelliflerin de risaleleri 
vardır (bk. Keşfü '?·?unun, I, 888) . Risa
le ii beyani sebebi tal;(dimi'l- müsne
di ileyh diye de anılır (nüshaları için bk. 
Köprülü Ktp ., nr. lll, 704 / 3 ; Ragıb Paşa 
Ktp ., nr. 374, vr. 208-2 ı ı; Süleymaniye 
Ktp., Reşid Efendi, nr. 1032 / 30). Abdül
gafür-i Lari bu risale üzerine bir başka 
risale yazmıştır (Ristile 'ala Risale Ma ene 
~u/tü, bk. Köprülü Ktp ., nr. lll , 704 / 4). 7. 
Risale ii'l-J:ıamd. Seyyid Şerif el-Cürca
ni'nin el-lfaşiyetü '1-kübra 'sında söz ko
nusu ettiği "hamd" ile ilgili sözlerinin 
tahkikine dair bir risaledir (bk. Keşfü'?· 
?Unun, ı. 862). Baş tarafında Ali Kuşçu 
bu risalesini el-FetJ:ıiyye'den sonra yaz
dığını bildirmektedir (Süleymaniye Ktp., 
Fatih, nr. 5384 / 9) 

Kaynaklarda Ali Kuşçu'ya nisbet edi
len, ancak nüshaları tesbit edilemeyen 
başka eserler de vardır: Taril]u Ayasoi
ya, Teisirü'z-zehraveyn, MaJ:ıbılbü'l

J:ıama, il, Risale ii J:ıalli eşkali'l-l;(amer, 
Risale ii meviu 'ati'l- 'uıum, Meserre
tü'l-l;fulılb ii dei'i'l-kürılb (bk Keş{ü'?· 
?Unun, I, 286, 448, 572, 883; ll, ı 676; Si
cili-i Osmani; lll , 486-487; Adıvar, s. 47) . 

Ali Kuşçu'yu , er-Risa.leta'I-Muf:ıammediyye adlı eserini 
Fatih Sultan Mehmed'e sunarken gösteren bir minyatür 
(eş-Şa~a • il~u·n-nu •m.§.niyye, TSMK, Hazine, nr. 1263, vr. 11 3b) 
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ALİKÜÇÜK 
(ö. 562 / 1167) 

Begteginliler de denilen 
Erbil Atabegliği'nin kurucusu. 

_j 

Begtegin b. Muhammed adlı bir Türk
men beyinin oğlu olup Musul atabegi 
imadeddin Zengi'nin kumandanlarından
dır. Zengi, Erbil'i ele geçirince burayı Ali 
Küçük'e ikta• etti (1132). Uzun yıllar 

Ebü'l-Heyca adlı bir Arap ailesinin ida
resi altında bulunan Erbil, Ali Küçük za
manında Türkmenler'in iskan edildiği bir 
merkez haline geldi. Ali Küçük, atabeg 
Zengi'nin Bizans ve· Haçlılar ile olan mü
cadelesi sırasında Halep müdafaasına 
katıldı ve onun Dımaşk Atabegliği'ne kar
şı yaptığı seferlerde de görev aldı. Ata
beg Zengi, 24 Aralık 1144'te Urfa 'yı Haç
lı Kontu ll. Joscelin'den alınca buranın 
valiliğine Ali Küçük'ü getirdi ve emrine 
bir garnizon ile yedi kumandan verdi; 
ayrıca ondan Urfa'nın imar edilmesini 
de istedi. Ali Küçük Urfa'nın fethinden 
sonra ll. Joscelin'in hakimiyeti altındaki 
Bire'nin (Birecik) kuşatılması sırasında 
Musul'da çıkan isyanın bastırılması ve 
suçluların cezalandırılması ile görevlen
dirilince süratle Musul'a geldi ve asayişi 
sağladı . Bu başarısı üzerine Musul va
liliğine tayin edildi. Atabeg Zengi 1140 
yılında Emir Kıpçak'ın elinden aldığı Şeh
rizor'u da Ali Küçük'e ikta etti. Zengi. 
Ca'ber Kalesi'ni kuşatırken Ali Küçük 
kumandasında bir birliği Fenek üzerine 
gönderdi. Ancak Ca'ber kuşatması sı

rasında Zengi'nin öldürülmesi üzerine 
(ı 146). Ali Küçük Fenek harekatını ya
nda bırakarak Musul'a döndü. Atabeg 
Zengi'nin ölümünden sonra ülkesi oğul-

ları arasında taksim edildi. Zengi'nin bü
yük oğlu Seyfeddin Gazi Musul'a gele
rek buraya hakim olunca Ali Küçük de 
onun hizmetine girdi. 

Seyfeddin Gazi'nin Musul'daki haki
miyeti dört yıl sürdü. 1149 yılında onun 
ölümü üzerine yerine geçen kardeşi Kut
büddin Mevdüd zamanında Ali Küçük'ün 
nüfuzu daha da arttı. Musul Atabegli
ği'ne bağlanan Sincar da ona ikta edil
di. Büyük Selçuklu imparatorluğu'nun 
yıkılışından sonra Irak Selçuklu haneda
nı mensupları arasında başlayan salta
nat mücadelesinde Ali Küçük, Sultan 
Muhammed'i Süleyman Şah'a karşı des
tekledi, hatta bozgun halinde geri çe
kilmekte olan Süleyman Şah'ı kendi top
rakları içinde yakalatarak Musul'da hap
settirdi. Sultan Muhammed'in 11 57 yı
lında başarısızlıkla sonuçlanan Bağdat 
muhasarasına da katılan Ali Küçük, onun 
Kasım 1159'da ölümü üzerine Süleyman 
Şah'ı serbest bıraktı. Daha sonra Suriye 
hakimi Nüreddin Mahmüd b. Zengi'nin 
Harran Seferi'ne Musul ordusu kuman
danı olarak katıldı. 20 Haziran 11 59'da 
Harran' ı alan Nüreddin, hizmetinden do
layı burayı ona ikta etti. Ali Küçük Nü
reddin Mahmüd'un Haçlılar·a karŞı yap
tığı Harim ve Suriye seferlerine de ka
tıldı. Artık çok yaşlanmış ve gözleri gör
mez olmuştu. Bu yüzden 1167 yılında 
Musul'daki görevinden ayrıldı ve beyli
ğin merkezi olan Erbil'e giderek istira
hate çekildi. Erbil'den başka sahip ol
duğu diğer ikta bölgelerini Musul ata
begi Mevdüd'a bıraktıktan sonra 1167 
yılı Eylülünde 100 yaşını aşmış olarak 
Erbil'de vefat etti. Musul'da Camiu'l-atfk 
yanında yaptırmış olduğu türbeye def
nedildi. Kendisinden sonra yerine oğlu 
Kökböri geçti. 
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