
iBN YUNUS, Ebü'I-Hasan 

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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Ebü'I-Feth (Ebu İmran) 
Kemalüdd!n Musa b. Yunus 

b. Muhammed ei-Mevsıll ei-Ukayll 
(ö. 639/1242) 

L 
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 



ve tıp öğrenerek 575 (1179) yılı civarında 
Musul'a döndü. Sohbetlerinde bulunan 
İbn Hallikan ve İbn Ebu Usaybia gibi çağ
ctaşı müelliflerin hakkında verdikleri bil
gilere göre henüz genç denilecek bir yaş
ta iken pek çok ilim dalında (İbn Hallikan·a 
göre yirmi dört , Zehebl'ye göre on dört) 
söz sahibi oldu ve kısa sürede tanındı . Ba
basının 576'da (11 80) vefatı üzerine Zey
nüddin Ali Küçük Mescidi'nde onun yerine 
geçti ve burası , uzun süre ders vermesin
den dolayı ona nisbetle el-Medresetü'l
Kemaliyye adıyla anılmaya başlandı. Aynı 
şekilde zamanın ileri gelen fakihlerinden 
ağabeyi imadüddin Ebu Hamid'in 608 
(1211) yılında ölmesinden sonra Medre
setü'l-Alaiyye'de onun yerini aldı ; arkasın

dan yeni açılan el-Medresetü'l-Kahiriyye'
ye. 620 (1223) yılında da Bedreddin Lü'
lü'ün kurduğu el-Medresetü'l-Bedriyye'ye 
müderris oldu. Sonuncu görevinde iken 
1 4 Şaban 639 ( 17 Şubat 1242) tarihinde 
vefat etti. 

ilgilendiği her ilirnde uzman sayılacak 
kadar geniş bilgiye sahip olan İbn Yu
nus'un pek çok dalda talebesi vardı . Ay
rıca ondan dönemin tanınmış alimleri de 
faydalan mıştır. Mesela Teasif diye tanı
nan ve Nasirüddin-i Tusi ile geometriye 
dair tartışmalarda bulunan Alemüddin 
Kaysar b. Abdülgani. matematik bilimle
rinde büyük bir üstat sayıldığı halde Mu
sul'a gidip onunla birçok kitabı müzake
re etmiştir. Esirüddin el-Ebheri de çeşitli 
eserler yazdığı ve şöhretinin zirvesinde 
olduğu bir zamanda Musul sarayında hi
maye görürken ( 62511228) onun yanında 
muidlik yapmış ve kendisinden ders al
mıştır. Öte yandan özellikle matematik ve 
astronomide o dönemin en çok başvuru
lan şahsiyeti olduğu için Bağdat, Halep 
ve Endülüs'teki bazı alimleri e Alman im
paratoru ll. Friedrich de bu ilimlerde kar
şılaşt ıkları meseleleri mektupla ona sor
muşlardı r. Abdüllatif el-Bağdadi' nin 585 
(11 89) yılında Musul'a gittiğinde onu kim
ya ile uğraşırken gördüğü ve hakkında , 

"Kemaleddin b. Yunus'u riyaziyyat. fıkıh 
ve felsefi ilimlerde iyi buldum; ancak ak
lını ve vaktini kimya deneylerine adamış, 
başka her şeyi küçümser hale gelmiş " 

dediği bilinmektedir. Ondan hem Şafiiler 
hem Hanefiler fıkıh okurken yine nakle
dildiğ ine göre yahudilerle hıristiyanlar da 
Tevrat ve İncil okumuşlardır. 

Eserleri. İbn Yunus. hemen her ilim 
dalında yoğun birikime sahip olmasına 
rağmen fazla eser yazmamıştır. Günü
müze ulaşan başlıca eserleri şunlardır: 
1. Şerf:ıu Risale f ima yaf:ıtac ü ileyhi'ş-

şani' min a'mali 'J-hendese. Ebü'l-Vefa 
el-Buzcani'nin eseri üzerine yapılmış bir 
şerhtir (Meşh ed As itane-i Kuds-i Reze
vi Ktp. , nr. 5357/130) . z. Risale ii beyani 
mu~addimeteyn mühmel eteyn ista'
m el ehüma EbüllCıniyCıs ii eval]iri 'l
ma~ale ti 'l-Cıla min Kitabi'l-Mal]rutat. 
Pergeli Apollonios'un Konilfa'sı hakkında

dır (Manisa il Halk Ktp ., nr. 1706. vr. 29 1 b_ 
293•; Oxford Bodleian Library, Thurst , nr. 
71 3/4, vr. 78• -79"; nr. 3973/3, vr. 523

- 52b). 3. 

Risale fi'l-burhfın 'ale'l-mu~addimeti'l

l eti ehmelehfı Erşimidis ii kitfıbihi ii 
tesbi'i' d -da'ire ve keyfiyeti ittil].a~i ~a

like. Archimedes geometrisi üzerinedir 
(Man isa il Halk Ktp., nr. 1706, vr. 2 ! 8b-
220•; TSM K, lll. Ahmed, nr. 3342/5; Oxford 
Bodleian Library, Thurst , nr. 3970/3 , vr. 
l 28b-l 29•). 4. Risale fi'stil]raci de~a'i~ı 
l].ışaşı i l]tilafi manz;ari'l-~ameri'l-müs

ta'mel e fi'l-Mecisti (Manisa il Halk Ktp., 
nr. 1706, vr. 293b-294b). s. Mesa'il sü'ilet 
'ani'l-'all am e Kemalüddin ma'a ceva
batiha. İbn Yunus'un kendisine sorulan 
cebir ve geometriye dair sorulara verdiği 
cevaplardan ibarettir (Manisa il Halk Ktp., 
nr. ı 706, vr. 285b- 290b). 6. Mes'ele ila Ke
maliddin M usa b. Yunus ila Mevşıl min 
Endelüs sene 584 ve cevabuhCı 'aley
h a. Geometri konusunda Endülüs'ten yö
neltilen sorulara verdiği cevaplardır (Ma
nisa il Halk Ktp., nr. I 706, vr. 2 I 7•- 2 I 8b). 
Müellifin ayrıca geometri konusunda adı 
bilinmeyen bir risalesi vardır (Süleyma
niye Ktp., Carull ah Efendi , nr. 1502/ 17 , 
vr. 270•-b; Berlin Staa t sbi b li o t hek, nr. 
6008 : Pari s Bibliothequ e Nationale, nr. 
2467/1 5) 

İbn Yunus'un kaynaklarda adı geçen di
ğer eserleri de şunlardır : Keşfü'l-müşki

lat ve izaf:ıu 'l-mu'çlılat (te{sir) , Müfre
datü elfaz;i'l-KanCın li'bn Sina, 'UyCı
nü 'l-mantı~, el-Esrarü 's-sultaniyye fi'n
nü cCım ve Lu ga fi'l-J:ıikme . İbn Ebu 
Usaybia Gunyetü 'l-fa~ih fi şerf:ıi't-Ten
bih li-Ebi İşhfı~ eş-Şirazi adlı kitabın 
ona ait olduğunu söylemekteyse de ('Uya
nü 'l-enba' , ı. 308) bu eser Zehebi'nin de 
belirttiği gibi ( Taril]u 'i-İslam, s. 88-89; ay
rı ca b k. Keşfü '?·?unun, ı , 489) oğlu Şere
feddin Ahmed' e aittir ve bu husus. eserin 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan 
nüshasının (Serez, nr. I 066; Ayasofya, nr. 
12 I 7, I 218) I. cildinin başındaki kayıttan 
açıkça anlaşılmaktadır. 
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il RAMAZ AN ŞEŞEN 

İBN YÜNUS, Tiiceddin 

(bk. MEVSILI, 

Abdürra him b. Muhammed). 

İBN ZAFER 
(p .J!I) 

Ebu Abdiilah Hüccetüdd!n (Şemsüdd!n) 
Muhammed b. Ebi Muhammed 

Abdiilah b. Muhammed 
es-Sıkılli el-Mekkl 
(ö. 565/ 1170 [?]) 

Dil, edebiyat ve tefsir alimi. 

_j 

-, 

_j 

497 (11 04) yılında Sicilya'da doğdu. Ba
zı kaynaklarda Ebu Ca'fer (Yakut, XIX, 48; 
SüyutT, ı. 142 ). bazılarında Ebu Hişam (Fa
si , ll , 344) kOnyesiyle de anılır. Çocuk de
necek yaşta iken ailesi Mekke'ye göç etti. 
İbn Zafer, ilk eğitimini burada aldıktan 
sonra tahsiline devam etmek için Mısır' a 

gitti. Mısır ' da ne kadar kaldığı bilinme
mektedir. Daha sonra Endülüs'e gitmek 
üzere yola çıktı. Tunus'un Mehdiye şeh
rinde iken şehir Normanlar tarafından is
tila edildi (543/1148). Bir süre sıkıntı içinde 
yaşadı ve ardından Sicilya adasına geç
ti. Sülvanü'l-muta' adlı eserini 554'te 
(1159) burada tamamladığına bakılarak 
Sicilya'da uzun süre kaldığı söylenebilir. 
Ancak İbnü ' l - Kıfti. onun Sicilya'ya 554 
(1159) yılında döndüğünü söyler. Bu bil-
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