
İBN YEZDANYAR 

şini n ise tutkuları karşısında yenilgiye uğ
rayacağını belirtmektedir. Maksadı Hak 
olan salik O'ndan başkasını gözetmem e
li. uzaklaştığı şeyleri bir daha zihnine ge
tirmemelidir. Arifin Hakk'ı temaşa ede
bilmesi için O'ndan başka hiçbir şeyi gör
memesi gerekir (Süleml. s. 408; Kuşeyri, 

s. 604). Marifet kalbin Allah' ın birliğinin 

hakikatine ermesi. kendisine hakikatierin 
tecelli etmesi ve diğer şeylerin yok olup 
gitmesidir. 

Bazı kaynaklarda, "Kürt olarakyattım. 
Arap olarak sabahiadı m" şeklindeki meş
hur tasawufi veeizenin de ona ait olduğu 
kaydedilmektedir (lsa b. Cüneyd, s. 204). 

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Meşne
vi'nin dibeleesinde İbn Ahi Türk dediği 
Hüsameddin Çelebi'nin ceddi olarak bah
settiği kişinin İbn Yezdanyar olması muh
temeldir. 
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İBN YÜNUS, Ebu Said 
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Ebu Said Abdurrahman 
b. Ahmed b. Yunus 

b. Abdila 'la es-Sadefl el-Mısrl 
(ö. 347 /958) 

Hadis hafızı ve tarihçi. 
..J 

281 'de (894) Fustat'ta doğdu. Dedesine 
nisbetle İbn Yunus diye tanındı. Kendisi 
ve ailesinin diğer fertleri Sadefi nisbesiy
le anılmış olmalarına rağmen bu kabile 
ile hiçbir bağları yoktur. Kültürlü bir aile 
ortamında yetiştiği anlaşılan İbn Yunus'un 
büyük dedesi Abdüla'la, imam Şafii'den 
fıkıh öğrenen ve ayrıca ilm-i n ücum konu
sunda uzmanolduğu kaydedilen dedesi 
Yunus, Müslim, Nesai, İbn Mace gibi mu
haddislere hocalık yapmış bir hadis hafızı 
ve kıraat alimi olan babası (Zehebl, A'la
mü'n-nübela', XII, 348-351 ), amcaları, kar
deşleri ve astronomi alimi, ez-Zicü'1-lfô.
kimi adlı eserin müellifı olan oğlu Ebü'I
Hasan İbn Yunus da dönemlerinin meş
hur alimleridir. Mısır dışına hiç çıkmadığı 
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söylenen İbn Yunus babasından ve Nesai'
den hadis dinlemiştir. Hadis rivayetinde 
bulunduğu İbn Müferric, Nehhas ve Ebu 
Abdullah İbn Mende onun önemli tale
beleridir. Hadisleri ve hadis ricalini iyi bi
len, dikkatli bir alim olduğu belirtilen İbn 
Yunus 26 Cemaziyelahir 347'de (14 Eylül 
958) Kahire'de vefat etti. 

Eserleri. İbn Yunus'un biri Mısırlı alim
lerle ilgili olan Tô.rilj.u Mışr, diğeri Mısır'a 
dışarıdan gelenleri konu edinen Kitô.bü '1-
Gurebô.' adını taşıyan iki eserinin bulun
duğu kaydedilmektedir. İbnü'l-Faradi'nin 
Tô.rilj.u 'ulemô.'i'l-Endelüs'ü (1 , 24; ayrı

ca bk. indeks). İbn Makula'nın e1-İkmô.l'i 
ve İbn Hacer'in e1-İşô.be's i başta olmak 
üzere (Sezgin, 1, 358) pek çok kitaba kay
naklık etmiş olan bu eserlerin günümüze 
ulaşıp ulaşmadığı bilinmemektedir. Ebü'l
Kasım Yahya b. Ali b. Tahhan ei-Hadrami'
nin (ö . 416/1025) Tô.rilj.u 'ulemô.'i ehli 
Mışr adını taşıyan ve bir nüshası Darü'l
kütübi'z-Zahiriyye'de bulunan (Mecmua, 
nr. 11 6, vr. 220-259) zeylinin adından ha
reketle bunun Tô.ril]u Mışr için yapılmış 
bir çalışma olduğu düşünülebilirse de İbn 
Hallikan ve diğer bazı müellifler kitabın 
İbn Yunus'un her iki eseri dikkate alınarak 
yazıldığını söylemektedir. Brockelmann 
( GAL Suppl., 1, 571) ve Sezgin (GAS, I, 

357). İbnü't-Tahhan'ın zeylinin Kitô.bü'l
Gurebô.' esas alınarakyapılmış bir çalış
ma olduğunu ifade etmekte. Yusuf b. Re
şid el-Iş da eser üzerinde yaptığı incele
mede İbn Abdürabbih gibi yabancılara da 
yer verildiğine dikkat çekerek bu kanaati 
doğrulamaktadır (MMİADm., XII 11941 ı. 

s. 326). Ayrıca İbn Yunus'un eserine İbn 
Zulak'ın da bir zeyil yazdığı bilinmekte 
(Keş{ü '?·?unun, 1, 304). Zehebi ise bu ki
tabı ihtisar ettiğini ve anlaşılması güç 
yerlerini açıklamak üzere notlar eklediği
ni söylemektedir (A'lama.'n-nübela', XV, 
579). 
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Astronomi alimi ve matematikçi. 
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Doğum tarihiyle ilgili bir kayıt bulunma
makta. ancak Fatımiler'in Mısır' ı zaptede
rek 3S8'de (969) Kahire'yi kurdukları sı
rada gençlik çağında olduğu bilinmekte
dir. Fustat'ta yetişmiş ve hayatını orada 
geçirmiştir. Ünlü bir aileden gelir; büyük 
dedesi İmam Şafii'nin yakın arkadaşı. ba
bası ise meşhur bir hadis alimi ve tarih
çidir. Nakli ilimlerde tanınmış bir aileye 
mensup olmasına rağmen akli ilimlere, 
özellikle astronomi ve matematiğe ilgi 
duyan İbn Yunus'un tahsili ve hocaları 
hakkında bilgi yoktur. Kişiliği üzerine açık
lama yapan kaynaklar, onun astronomi
nin yanı sıra astrolojiyle de yoğun şekilde 
uğraştığını, vaktinin çoğunu astrolojik 
kehanetlerle geçirdiğini ve şiir yazdığım 

kaydetmektedir. Müsebbihi Tô.rilj.u Mışr 
adlı eserinde İbn Yunus'un dalgınlığı. top
lum tarafından tuhaf karşı! anan kıyafeti 
ve davranışlarıyla ilgi çektiğini belirterek 
399 Şewalinde (Haziran 1 009) Fustat'ta 
aniden vefat ettiğini. evinin civarına gö
müldüğünü, kitaplarının da kadir bilmez 
oğlu tarafından tartıyla satıldığını kay
deder (ibn Hallikan, lll, 429-431; ibnü'l
imad, lll, 156-157). Babasının da onu da
ima bir "müneccim ve sahir" olarak gör
düğü, hatta kendisinden hadis rivayet 
edilemeyeceğini söylediği bilinmektedir 
(ibn Hacer, IV, 232-233). 

Dönemlerinde yaşadığı Fatımi halifeleri 
Aziz-Billah ile Hakim- Biemrillah'ın astro
nomiye olan ilgileri, İbn Yunus'un onların 
destek ve himayelerini kazanmasına yol 
açmıştır. ilmi şahsiyeti ve ortaya koydu
ğu başarı . Aziz- Billah 'ın teşvikiyle başla
yıp 365-393 (976-1 003) yılları arasında 
kesintisiz sürdürdüğü gözlem ve incele
melerin sonunda kaleme aldığı ve Aziz
Billah'ın 996 yılında ölümü üzerine tahta 
çıkan Hakim-Biemrillah'a ithaf ettiği ez
Zicü '1-lfô.kimiyyü '1-kebir'den ( ez-Zicü 'l-


