
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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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-



kebirü'l-Hakimi) hareketle belirlenebil
mektedir (İbn Hallikan. 111. 429; krş . Sayı

lı, s. 154) . 

İslam dünyasında hazırlanmış en kap
samlı astronomi cetvellerinden biri olan 
ez-Zicü'l-.ljakimi İslam astronomisinin 
standart konularıyla uğraşmakta. ancak 
öteki ziclerden hem müellifin hem de se
leflerinin yaptığı gözlemlerin listesini ver
mekle ayrılmaktadır. Ancak İbn YOn us. 
gözlem kayıtlarındaki titiz tutumuna rağ
men kendi gözlemlerinde ne tür astrono
mi aletleri kullandığına dair yeterli açık
lama yapmamıştır. Mesela Fustat'ın en
lemini tayin ederken ve gündönümlerin
de güneşin meridyen yüksekliği yardımıy
la ekliptik eğimini hesaplarken halife ta
rafından sağlanan bir aletten faydalan
dığını söylemekte. fakat hakkında, her 
dakikalık yayı gösteren derecelendirilmiş 
bir ölçeğin bulunduğundan başka bilgi 
vermemektedir. Bu alet muhtemelen bü
yük bir meridyen halkası idi: yaptığı atıf
lardan, basit gözlemler için kullandığı öte
ki aletlerin de bir usturlapla bir gnomon 
olduğu sonucu çıkarılabilir. Bazı popüler 
eserlerde onun çok iyi donatılmış bir ra
sathane.de çalıştığı belirtilmekteyse de bi
lim tarihi verilerine göre o dönemde tam 
donanımlı bir rasathanenin mevcut olma
dığı ve Hakim- Biemrillah'ın Kahire'de ba
şarısızlıkla sonuçlanan bir rasathane kur
ma girişiminin de İbn Yunus'un ölümün
den sonraki yıllara rastladığı bilinmek
tedir. İbn Yunus'un gözlemlerini nerede 
yaptığı hakkında klasik kaynakların ısrar
la belirttiği husus, Hakim'in Kahire yakı 

nındaki Mukattam dağında bazı astro
nomi aletleriyle donatılmış bir kasrının 
bulunduğu ve İbn Yunus'un da Zühre (Ve
nüs) gezegenini gözlernek için buraya git
tiği şeklindedir (İbn Hallikan, 111. 420; İb
nü'l-İmad. III, ı 57). Onun bu hususta zik
rettiği yerler ise Karare'deki İbn Nasr ei
Mağribi Camii ile Fustat yakınlarındaki 

büyük dedesi Yunus'un evidir: zicinin Le
iden nüshasına düşülmüş bir not da göz
lemlerini Birketülhabeş mevkiinde yap
tığını belirtmektedir. O devirde bilindiği 
kadarıyla Kahire'de Fatımi halifelerinin 
kurduğu bir rasathanenin bulunmayışı, 
gözlemleri gerçekten donanımlı bir ra
sathaneyi gerektiren İbn Yunus'un özel 
bir rasathaneye sahip olup olmadığı so
rusunu akla getirmektedir: ancak eldeki 
bilgilerle bu konuda bir hükme varmak 
mümkün değildir (Sayılı. s. 148-152) . 

İbn Yunus. ez-Zicü'l-.ljakimi'nin mu
kaddimesinde Yahya b. E bO MansOr el-

Müneccim'in kendisinden yaklaşık iki yüz
yıl önce Bağdat'ta Halife Me'mün için ha
zırladığı ez -Zicü'l-mümteJ:ıan'ı (Sezgin. 
VI, ı 36- ı 37) Mısır coğrafi bölgesi için-uyar
lama niyetinde olduğunu söylemektedir. 
Zlcin mukaddimesinden ve dört, beş, al
tıncı bölümlerinden anlaşıldığı kadarıyla 
İbn Yunus. ez-Zicü'l-mümteJ:ıan'ın yanı 
sıraHabeş ei-Hasib Bettani ve Neyrizi'
nin ziclerini de incelemiştir : ancak Ha beş 
ei-Hasib'e nisbet ettiği gözlemler ez-Zi
cü'l-mümteJ:ıan'ın mevcut nüshaların
da bulunmamaktadır. Eserde bunların 
yanı sıra Bağdatlı ünlü aile Beni Amacür 
ile Ahmed b. Muhammed en-Nihavendi, 
İbnü'I-Ademi. Beni Musa. E bO Ma'şer ei
Belhi, İbnü'I -A'Iem. Abdurrahman es-SO
fi ve Muhammed es-Semerkandi gibi ast
ronomların ziclerinden de yapılmış ikti
baslar yer almaktadır. İbn Yunus'un ger
çekleştirip tanımladığı gözlemler, geze
genlerin birbirleri ve ekliptiğe en yakın 
noktada bulunan Aslan takım yıldızında
ki Regulus yıldızı ile kavuşumları , güneş 

ve ay tutulmalarıyla ekinoksun belirlen
mesi, ekliptiğin eğiminin ölçülmesi ve 
ayın en büyük enlemine dair ölçümler 
üzerinedir (DSB,XIV. 575-576). 

Seksen bir bölümden oluşan zicin en 
uzun kısmını teşkil eden ilk bölümünde 
İslam. Kıpti, Süryani ve Fars takvimleri, 
tarihleri birbirine çevirme kılavuzuyla 
birlikte verilmektedir ki bu tür tablolara 
müslümanların hazırladığı ziclerde pek 
rastlanmaz. Gezegen boylamları hakkın
daki 7 ve 9. bölümler. ortalama hareket 
ve "ta'dil" (equation) cetvellerinden ger
çek boylamı hesaplamaya yöneliktir. Fa
kat bu cetvelierin dayandığı teori tama
mıyla Batlamyusçu bir karakter taşır. Ay 
ve gezegen enlemleri üzerine olan 38. 
bölümde İbn Yunus'un en büyük ay enle
mini 5° 3' olarak hesapladığı görülür. An
cak bu konuyla ilgili ölçümleri tekrar tek
rar yaptığını ve daima aynı değeri buldu
ğunu kaydettiği halde bu ölçümleri nasıl 
yaptığından hiç söz etmemektedir. Bu 
çerçevede Beni Amacür'un en büyük ay 
enleminin sabit olmadığı şeklindeki fikri
ni isabetli bulmamıştır. Netice itibariy
le Venüs dışındaki gezegenlerin enlem 
tablolarında el-Mecisti'ye dayanmış. Ve
nüs'ün eniemi konusunda da Batlamyus'a 
nisbet edilen ve İslam dünyasında el-Ka
nun li 'ilmi'n-nücılm ve J:ıisabüha ve 
~ısmeti ecza'iha ve ta'diliha (Tabulae 

manuales) adıyla bilinen eseri esas almış
tır. Regulus yıldızının Aslan burcundaki 
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konumunu 1 so ss·. sabit yıldızların ha
reketinin değerini ise 70 1.4 Fars yılında 
(365 gün) 1 o olarak tesbit etmiştir ki bul
duğu sonuç doğrudur ve bu konuda hem 
Hipparkhos'a hem de kendi gözlemlerine 
dayandığı anlaşılmaktadır. 

İbn Yunus tarafından kullanılan trigo
nometrik fonksiyonlar açılardan çok yay
ların fonksiyonlarıdır ve İslam astronomi 
çalışmalarında standart olduğu üzere 60'
lıkyarı çap için hesap edilmiştir. Zicin 1 O. 
bölümü 60'1ık sisteme göre dört rakamla 
gösterilen her O, 1 0°'lik yay için bir sinüs 
cetveli ihtiva etmekte, nadiren dördün
cü rakam da iki az veya iki fazlalık hatala
ra rastlanmaktadır. 1 o 'nin sinüsü 1, 2. 49. 
43, 28 olarak belirlenmiş, daha sonra bu 
değer 1, 2. 49, 43, 4 olarak değiştirilmiş
tir ki 1 o için sinüsün doğru değeri beşinci 
rakamdaki -7'1ik bir farkla 1, 2, 49, 43, 
11 'dir. İbn YOn us. her ne kadar 11. bö
lümde her 1 0°'1ik yay için 60'1ık üç raka
mın kotanjant cetvelini vermişse de bu iş
lemin avantajlarını her defasında kullan
mamıştır. Bütün zic boyunca uyguladığı 
metotların çoğu sinüslerin kosinüslere 
bölümünü öngörmektedir. "Zıl" (gölge) 
adını verdiği kotanjant fonksiyonunu da 
kullanmış , fakat bunu yalnız bir yükselti 
yayını konu ettiği zaman yapmıştır. 

Zicin 12-S4. bölümlerini oluşturan sfe
rik astronomide İbn Yunus'un en karma
şık problemlere dahi ehliyetle nüfuz et
tiği ve bu konuda çok yüksek bir uzman
lık seviyesi tutturduğu görülmektedir. 
Her ne kadar sembollerle ifade etmeden 
sadece tasviri şekilde ortaya koyduğu 
yüzlerce formüle nasıl ulaştığını açıkla 

mamışsa da bunların çoğunu Iraklı ve 
İranit müslüman bilginierin geliştirdikleri 
sferik trigonometrinin kurallarını uygu
lamadan. daha çok "ortogonal izdüşüm" 

ve "çizim analemması" metotlarıyla tü
retmiş olduğu kabul edilebilir. İbn YOn us, 
zaman ölçümü ve güneşin yüksekliğinden 
izdüşüm metoduyla güneş azimutunu be
lirleme konularında da yoğunlaşmış. ay
rıca kıb le ve belirli azimutlar için yapılan 
güneşin yüksekliğine dair ölçümleri cet
vel haline koymuş. bu arada kıblenin ta
yiniyle ilgili meselelere başka müslüman 
astronomların getirdikleri geometrik çö
zümleri de özetlemiştir. 26, 27 ve 3S. bö
lümlerde açıkladığı güneş saatine ilişkin 
teorisi de uzmanca ve girifttir: ayrıca bu 
teoriden kendisinin hem yatay hem dikey 
saatlerle ilgili çalışmalar yaptığı anlaşıl
maktadır. Zicin 77-81. bölümleri ise ast
rolojiyle ilgilidir. 
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Zlcin günümüze ulaşan 300 varak ci
varındaki bölümlerinin yazma nüshaları 
Leiden ve Oxford'da bulunmaktadır (ı-
22. bölümler Leiden Universitiitsbiblio
thek, Codicum, Or. l43'te, 21-44. böl üm
ler Oxford Bodleian Library, nr. 331 'de; ay
rıca l-57. ve 77-81. bölümlerin bazı ilave
lerle yapılmış bir özeti de Bibliotheque 
Nationale, Ar., nr. 2496'da kayıt! ıdır). 
1804'te Armand- Pierre Caussin de Per
cevaı. Leiden nüshasını esas alarak İbn 
Yunus'un gözlem raporlarını orijinal me
tin ve Fransızca tercüme halinde neşret
miştir ("Le livre de la grand table Hake
mite", Noticeset extraits des manuscrits 
de La Bibliotheque Nationale, Vll [Paris 
18041. s. 16-240). J . J. Sedillot da Leiden 
yazmasını çevirmiş, ancak bu çalışma ba
sılmamış. J . B. Delarnbre tarafından Pa
ris yazması ile birlikte özet bir yayın hali
ne getirilmiştir (Histoire de L'astronomie 
du moyen age, Paris 1819; New York- Lon
don 1965 ). Karl Schoy, önce Annalen der 
Hydrographie und marilimen Meteo
rologie dergisinde zlcin sferik astrono
mi ve güneş saati teorisiyle ilgili bölüm
lerinin tahlil ve tercümesini ihtiva eden 
bir dizi makale (sy. 48 [ 1920[. s. 97-lll; sy. 
49[1921 i, S. 124-133; sy 50 [19221, S. 3-20, 
265-271). arkasından da başka bir makale 
ile (IS/S, V [1923 [,s. 364-399) Gnomonik 
der araber(Berlin- Leipzig 1923) ve Über 
den Gnomonschatten und die Schat
tentafeln der arabischen Astronomie 
( Hannaver 1923) adlı kitapları yayım la
mıştır. Eserdeki sferik astronomi üzerine 
David A. King de Yale Üniversitesi'nde bir 
doktora tezi hazırlamıştır ( 1972, The As

tronomical Works oflbn Yunus). S. New
comb. İbn Yunus'un otuz ay tutulmasıyla 
ilgili gözlem verilerini esas alan bir çalış
ma yapmış ( "Researches on the Mo tion 
of the Moon, part I." , Washington Obser
vations for J875[Washington 1878[), R. 
Newton. zlcdeki öteki gözlem kayıtları
nı Ancient Astronomical Observation 
and the Acceleration of the Earth and 
Mo on (Baltimore 1 970) adlı çalışmasında 
kullanmıştır. 

İbn Yunus, ez-Zicü'l-I.fdkimi'nin 10. 
bölümünde eserin bir özetini çıkardığını 
söylemekteyse de bu çalışma günümüze 
ulaşmamıştır. Ayrıca Xlll . yüzyılda Yemenli 
astronomi alimi Ebü'l-Ukül'ün tertip et
tiğiMu{ıtdr adlı zlcin de (British Museum. 
nr. 768[0r., nr. 36241) İbn Yunus'un, ez-Zi
cü'l-Ifdkimi'den önce hazırlamış olduğu 
anlaşılan ve yine günümüze ulaşmayan 
bir başka zlcine dayandığı sanılmaktadır. 
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İslam dünyasında ez-Zicü'l-Ifdkimi'ye 
dayanan başka zlcler de hazırlanmıştır. 
Bunların en önemlileri, her ikisi de XIII. 
yüzyılda Meraga Rasathanesi'nde düzen
lenmiş olan Naslrüddln-i TGs! ile Muhyid
din el-Mağribl'nin zlcleridir. Yine aynı yüz
yılda Mısır'da da MuştalaJ:ı adlı bir zk 
meydana getirilmiştir (Bibliotheque Na
tionale. Ar.. nr. 2513. 2520). 

İbn Yunus'un ez-Zicü'l-Ifdkimi'den 
başka günümüze ulaşan veya sadece ad
ları bilinen diğer eserleri de şunlardır: 1. 

Kitdbü Gayeti'I-intifa' ii ma'rifeti'd
da'ir ve fazlihi ve's-semt min lpbeli'l
irtifa'. Bu isim, İbn Yunus'un mlkat (za
man ölçümü) ilmiyle ilgili cetvellerinin de 
yer aldığı külliyata sonradan verilmiştir. 
Ancak XIX. yüzyıla kadar Kahire'de kulla
nılan bu cetvelierin hangilerinin İbn YG
nus'a ait olduğunu kestirrnek zordur; zi
ra bazılarının XIII. yüzyılda yaşamış astro
nom Maksl tarafından hazırlandığı bilin
mektedir (Dublin Chester Beatty Library, 
nr. 3673; Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, Mlkat, 
nr. ı 08; külliyatın çeşitli bölümlerine ait 
diğer yazmalar için bk. Sezgin, VI, 231; ay
rıca b k. DSB, XIV, 579-580) . Z. Kitdbü '1-
Ceyb. Sinüs cetvelleri hakkında olup mev
cut iki nüshasından biri Berlin'de (Staats
bibliothek, nr. 5752/l), diğeri Dımaşk Da
rü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de (nr. 3109) kayıtlı 
bulunmaktadır. 3. Kitdbü'l-Meyl. Gü
neşin dekiinasyon cetvelleri hakkındadır 
(Berlin Staatsbibliothek, nr. 5752/2). 4. Ki
tabü't-Ta'dili'l-mui:ıkem. Güneş ve aya 
ait ekuasyon (tadil) cetvelleridir. Ay cetvel
lerinin tamamı Kahire Darü'l-kütübi'l-Mıs
riyye'de kayıtlıdır (Mikat, nr. 29); ayrıca 
Gotha Forschungsbibliothek ile (nr. A 
141 0/2) British Museum'da da (Or. 3624) 
eserin bazı bölümleri bulunmaktadır. s. 
Risale ii tari)fi istil].rdci l].atti nışfi'n
nehdr. Pratik astronomiyle ilgili olup tek 
nüshası Ambrosiana'da (nr. 281 E) kayıt

lıdır (Sezgin, Vl, 231 ). 6. Kitdbü Bu1ı1gi'l
ümniyye fimd yete'alla)f bi-tu1ı1'i'ş-Şi'
ra'l-yemdniyye. İbn Yunus'un. ayın zod
yağın herhangi bir burcunda iken Sirius 
yıldızının doğuşundan çıkarılabilecek gizli 
anlamlar ve kehanetler hakkında kaleme 
aldığı ünlü astrolojik eseridir (Manchester 
John Rylands Library, nr. 927 [916[; Gotha 
Forschungsbibliothek, nr. A 1459; Darü'l
kütübi'I-Mısriyye, Mecaml', nr. 289). 7. 

'Amelü §Üreyyd yu)fadü fiha'§na 'aşe
ra ]fandilen fe-küllema mezat sa'atün 
mine'l-leyl tafi'a minhd )fandilün. On 
iki kandilli avize saati üzerine yazılan ve 
Luvls Şeyho tarafından el-Meşrı)f'ta ya-

yımlanan bu risale (Sezgin, vı. 231) İbn 
YGnus'a nisbet edilmektedir; ancak Yu
nus ei-Usturlabl'ye ait olma ihtimali de 
vardır (DSB, XIV, 580). Bu saat düzeneğin
de güneş batımıyla bütün Iambalar yakıl
makta ve on iki saat süreyle her saat başı 

birinin yağı tükenip sönmektedir (Ken
nedy- Ukashah. LX [19691. s. 543-545) . 
B. Kitdbü '?-~ıl. Kotanjant cetvellerine 
dairdir. İbn YGnus'a namaz vakitleri hak
kında bir şiir de nisbet edilmektedir (Da
rü'I-kütübi'I-Mısriyye, Mlkat, nr. 181 ). 
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b. Muhammed ei-Mevsıll ei-Ukayll 
(ö. 639/1242) 
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Çok yönlü alim. 

_j 

S Saf er SS 1 (30 Mart 1156) tarihinde 
Musul'da doğdu . İlk tahsilini devrio ileri 
gelen fakihlerinden olan babasından gör
dü. Yahya b. Sa'dGn ei-Kurtubl ve çeşitli 
alimlerden Arapça. fıkıh ve hadis okudu. 
S71'de (1175) Bağdat'a gitti; Nizarniye 
Medresesi'nde muld olan S@dldüddin es
Silmasl ile Radiyyüddin e!-Kazvinl'den fı
kıh, usul-i fıkıh ve hilafiyat. Kemaleddin 
el-En bari'den dil ve edebiyat, Şerefeddin 
et-TGsl'den matematik dersleri aldı. Bu 
arada diğer bazı hocalardan tarih. felse
fe. mGsiki. astronomi. kimya, simya. fizik 


