
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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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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gi doğru ise Sicilya'ya gelmeden önce Tu
nus'ta ve muhtemelen Mehdiye'de daha 
uzun süre ikamet etmiş olmalıdır. 

İbn Zafer, Sicilya'dan ayrıldıktan sonra 
Mısır üzerinden Halep'e giderek ei-Med
resetü'I-AsrCıniyye'ye yerleşti. Halep'te 
meydana gelen Şii-Sünni çatışması sıra
sında kendi yazdıkları da dahil bütün ki
taplarını kaybetmesi üzerine buradan ay
rılıp Hama'ya gitti. Hama'da iyi karştianan 
ve itibar gören İbn Zafer'e, NCıreddin 
Mahmud Zengl tarafından maaş bağlan
dı. Kaynakların birçoğunda vefat tarihi 
565 (1170) olarak kaydedilmişti r. İbnü'I
Kıftl (567-568/1 ı 72- ı ı 73). Kutbüddin ei
Halebl ( 570-580/ ı ı 75- ı ı 84 ı ve İbn Hacer 
ei-Askalanl'nin ( 567- 598/ ı ı 72- ı 202 ı ver
dikleri ölüm tarihleri birbirinden oldukça 
farkl ıdır. SüyCıtl. İbn Zafer'i kendi halinde 
zühd ve takva sahibi salih bir kimse ola
rak niteler. 

İbn Zafer'in hocaları ve öğrencileri hak
kında yeterli bilgi yoktur. DavCıdl. onun 
Ebu Tahires-Silefi ile (ö. 576/ ı I8oı Sü
nen-i Tirmiıi şarihi EbQ Bekir Muham
med b. Arabl'den (ö. 543/1 148 ı hadis riva
yet ettiğini söyler (bk. Taba~atü'L-müfes
sirfn, ll, 246 ı . İ bn Hallikan. İbn Zafer'in el
Ma~iimat şerhinin baş tarafında el -Ma
~iimôt' ı bizzat müellifi Hariri'den okuyan 
Silefi'den öğrendiğini ifade eden bir ka
yıt gördüğünü yazdıktan sonra Silefi'nin 
Basra'da Hariri ile karşılaştığı, ancak onu 
beğenmeyerek geri döndüğü şeklindeki 
birrivayetide ilave eder(Ve{eyat, IV, 396 ı . 

İ bn Hallikan'ın verdiği bu iki çelişkili bil
giyi yorumlamak oldukça zordur. İbn Za
fer'in öğrencileri arasında başta oğlu ol
mak üzere Ebü'I-Mehasin ömer b. Ali ei
Kureşl, Ebü'I-Mevahib b. Basri ile Muvaf
fakuddin İbn Kudame eı-Makdisl zikre
dilmektedir. 

Eserlerinden çok yönlü ve verimli bir 
alim olduğu anlaşılan İbn Zafer özellikle 
nahiv ve dil sahalarındaki derin bilgisiyle 
tanınmıştır. Slbeveyhi 'nin el-Kitfıb adlı 
eserinin ezberinde olduğunu söyleyen 
Ebü'I-Yümn ei-Kindl ile H ama'da giriştiği 
na hiv ve dil m ün azaraları onun bu alanda 
bir otorite olduğunu göstermektedir. Ba
zı kaynaklarda rastlanan şiirleri anlam 
bakımından zengin. sanat yönünden ba
şarısızdır. Çoğu hikemiyata dair olan bu 
şiirlerde İbn Zafer'in. başta İbnü' I-Mukaf
fa' olmak üzere eski ediplerin hikmetli 
sözlerinden yaptığı iktibasları başarıyla 
kullandığı görülmektedir. 

Eserleri. İbn Zafer'in tefsir, fıkıh , lugat, 
hikaye, mev'iza. gramer ve mantık alan-
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larında telif ettiği otuzu aşkın eserin pek 
azı günümüze ulaşabilmiştir. Başlıca eser
leri şunlardır : 1. Sülvanü'l-mutô' ii 'ud
vani'l-etbô'. İbn Zafer'in 554'te ( 1159) 
Sicilya'da tamamlayıp dostu Emir Ebu 
Abdullah Muhammed b. Ebü'I-Kasım ei
Kureşl'ye ithaf ettiği eser her birine "sül
vane" (nazar boneuğu ı adı verilen beş bö
lüme ayrılmıştır. Tevekkül, teselli , sabır, rı

za ve zühde dair konuların işlendiği eser 
İbnü'I-Mukaffa'ın Kelile v e Dimne'de 
kullandığı üslupla kaleme alınmıştır. 

Eserde hükümdarın ve maiyetinde bulu
nan devlet adamlarının halkla ilişkilerine, 
ahlak ve davranışiarına dair bazı bilgiler 
ve İran mitolojisiyle Fars hükümdarları 
hakkında birtakım hikayeler de yer al
maktadır (Leyla Hasan Sa 'deddin, s. 329 ı . 

Mısır (ı 278). Tunus (ı 279 ı ve Beyrut'ta 
(I 3 ooı yayımlanan eser Arnari Michele 
tarafından İtalyanca'ya tercüme edilmiş 
(Fioransa ı 85 ı). bu tercümeden yapılan 
ingilizce çevirisi de yayımlanmıştır (Lon
don 1 8 5 2 ı . Eserin tahkikli neşri Ebu Neh
le Ahmed b. Abdülmecld (Kah i re ı 979 ı ve 
MuhammedAhmed Demec (Beyrut 141 6/ 
ı 995ı tarafından gerçekleştirilmiştir. Şey

hülislam Halilefendizade Mehmed Said 
Efendi tarafından yapılan Türkçe tercü
mesi de basılmıştır (i stanbul ı 2 8 5ı . Ta
ceddin Ebu Abdullah Abdullah b. Ali es
Sincar! (ö. 799/ 1 396ı tarafından manzum 
hale getirilen eserin Nizameddin eş-Şa
m! bazı ilave ve değişikliklerle Riyazü 'l
mülr1k ii riyazati 's-sülr1k adıyla Fars
ça'ya çevirmiştir. Bu çevirinin bir nüshası 
Kütahya'da Tavşanlı Zeytinoğlu İlçe Halk 
Kütüphanesi'nde bulunmaktadır(nr. 1 897ı . 

Eserin müellifi tarafından kaleme alınan 
zeylinin (et-Te?yfl 'ala Sülvani'L-muta') yaz
ma nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'n
de kayıtlıdır (Laleli, nr. 72738 ı. z. Enbô'ü 
nüceba'i'l-ebna' (Gurerü'd-dürer {f nü
ceba' i 'L-evlad [ff nüceba'i 'L-ebna']) . Ünlü 
şahsiyetlerin biyografileriyle bazı edebi 

. konulardan bahsetmekte olup Kahire'de 
basılmış ( ı 3 ı 5. ı 3 2 2 ı , ayrıca İbrahim Yu
nus tarafından tahkik edilerek yayımlan
mıştır (Kahire 1991 ı . 3. Ijayrü'l-bişer bi
{ıayri'l-beşer. Hz. Peygamber'in nübüv
vet alametlerinden bahseden eser Ka
hire'de yayımianmış ( 128oı. tahkikli neş
ri Abdülhafiz Fergall ve Ali el-Karani ta
rafından gerçekleştirilmiştir (Kah i re 
1 990ı . 4. İbhômü '1-gavvaş ii ihômi'l
{ıavaş ii beyani galati'l-ljariri. Hari
ri'nin Dürretü'l-gavvaş fi evhami'l
{ıavaşş'ına reddiye , tashih ve ilave ni
teliğ inde olan eser, el-ljaşiye 'ala Dür
re ti 'l-gavvaş ve er-Red 'ale'l-Ijari-

ri ii Dürreti'l-gavvaş adlarıyla da anı
lır. İbn Berrl'nin haşiyesiyle birlikte Ah
med Ta ha Hasaneyn Sultan tarafından 
tah ki k edilerek Ij avaşi İ b n Berri. ve 
İbn ~afer 'alô Dürreti'l-gavvaş ii ev
hômi'l-{ıavaş li'l-Ijariri adıyla yayımlan 

mıştır (Kah i re ı4I ı;ı 990ı . Eseri ayrıca 
Abdülhafiz Fergall ve Ali ei-Karanl Dür
retü'l-gavvaş, şerJ:ıuhu ve J:ıavaşiha ve 
tekmiletüha adlı eserin içinde ve yine 
İbn Berrl'nin haşiyesiyle birlikte (s . 722-
834 ı tahkik ederek yayım lamışiardır (Ka
hi re I417/ ı996ı . s. Yenbu'u'l-J:ıayat ii 
teıkiri'ı-Zikri'l-ljakim. Kur'an-ı Kerim'in 
tefsiri olup müellif bu eserini Halep'te 
ikamet ettiği yıllarda kaleme almıştır. De
ğişik ciltlerine ait nüshaları çeşitli kütüp
hanelerde bulunmaktadır (bk. Brockel
mann, GAL, I, 352: Suppl. , 1, 596ı . 6 . Şer
J:ıu (garfbi)'l-Ma~amat. Hariri'nin eseri
nin şer hi olup et-Ten~iJ:ı 'alô ma fi'l-Ma
~iimôt mine'l-garib adıyla da anılır (n üs
haları için bk. Brockelmann , GALSuppl. , 
1, 4 87ı . 7. Zadü'l-mülr1k el-Mu:{:afieri 
fi'l-mu'te~adat ve 'l-'ibôdat ( ei-Mekte
betü'I-Ezheriyye, nr. 3/48 ı . (ibn Zafer' in di
ğer eserleri için bk. ibn Zafer, Sülvanü'L
mut§.', n eş redenin g iri ş i, s. 45-49: Yaküt , 
XIX, 48-49: Safedl, 1, I 42: DavGdl , Il , 245-
246: Arnari Michele, s. 666-667ı. 
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