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İBN EBÜ'l-VERD 
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Ebü'I-Hasen Ahmed 
b. Muhammed 

b. kı b. Abdirrahman 
(ö. 263/876) 

ilk zahid ve sufilerden. 
_j 

Bağdat'ta doğdu. Esmer olduğu için 
Habeşllakabıyla tanınır. Gençlik yıllarında 
özellikle hadis ilmiyle meşgul oldu. Daha 
sonra tasawufi hayata yönelen İbn Ebü'I
Verd o yıllarda Bağdat'ta yaşayan Cüneyd-i 
Bağdadl, H aris ei-Muhasibl. Seri es-Saka
tl gibi büyük sufilerin sohbetlerinden is
tifade etmekle birlikte daha çok Bişr ei
Hafi'nin tasawuf anlayışını benimsedi. 
Tasawufu. "AIIah'a uzaklığın verdiği bu
lanıklıktan kurtulup O'na yakınlığın du
ruluğuna erişmektir" diye tarif eden İbn 
Ebü'I-Verd, diğer ilk dönem zahidleri gibi 
ahlaKi konulara ve özellikle alçak gönül
lülüğe ağırlık vermiştir. Ona göre gönül
lerini dünya sevgisiyle dolduranları eleş
tirmemek. ayıplamamak. Allah'ın onları 
dünyaya düşkünlükten kurtarması için 
dua etmek gerekir. Tasawuf yolunda 
maksada ancak dostun kapısını ısrarla 
çalmak. yasaklara riayet etmek. hizmete 
dört elle sarılmak, musibetlere sabret
mek ve kerametleri gizlemekle ulaşılabi
lir. "Usule uymayan kişi vüsülü gerçekleş
tiremez" (EbG Nuaym, X, 3 16). İbn Ebü'I
Verd'in üzerinde önemle durduğu bir ko
nu da tasawufi hayatın edep ve usulleri
dir. O vellyi Allah'ın dostunu dost, düşma
nını düşman bilen kişi olarak tarif etmiş, 
veli olan bir zatın Allah katındaki derece
si yükseldikçe tevazuunun. malı çoğaldık
ça cömertliğinin. ömrü uzadıkça ibadet 
etme çabasının artacağını söylemiştir. 
İbn Ebü'I-Verd. müridi "amellerindeki 
gelişmeyi ve eksikliği gören kişi" olarak 
tanımlar. Murad ise kendisinde sadece 
Allah'ın tasarruf ettiğini müşahede et
mektir. 

Zühdü, dindarlığı ve faziletiyle meşhur 
bir zahid olan ağabeyi Muhammed b. 
Muhammed de İbn Ebü'I-Verd diye ta
nındığından tabakat kitaplarında ikisi
ne ait sözler birbirine karıştırılmıştır. Ebu 
Abdullah es-Sacl'nin sohbetine devam 
eden ve onun takdirini kazanan Muham
med. farzları ihmal edip nafile ibadet
lere yönelmenin ve kalp huzuru ile şuur
lu bir biçimde ifa edilmeyen ibadetlerin 
kişinin mahvına sebep olacağını söyle
miştir. 
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İBNEMACÜR 
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Ebü'l-Kasım Abdullah 
b. EmacCır et-Türki 

(ö. N /X. yüzyılın ilk yarısı) 

Astronomi alimi. 
_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Li
teratürde İbn EmacGr künyesi, aslen Tür
kistan'ın Fergana bölgesinden olan Ebü'l
Kasım Abdullah ile oğlu Ebü'l-Hasan Ali'
yi ve onun azatlı kölesi Müflih b. Yusuf'u 
ifade eder. 272-321 (885-933) yılları ara
sında çok geniş gözlemler yapan ve birçok 
astronomi tablosu hazırlayan İbn Ema
curlar çalışmalarının az bir kısmını Şlraz'
da. çoğunu ise Bağdat'ta gerçekleştir

miştir. Bazı müelliflerin Ebü'l-Kasım'ı He
revl nisbesiyle anmasına bakılırsa (ibnü'l
Kıftl. s. ı 49) onun bir süre He rat'ta bu
lunduğu söylenebilir. 

Kaynaklarda İbn Emacfırlar'ın çalıştığı 
herhangi bir rasathaneden bahsedilme
mektedir; ancak yaklaşık elli yıl süren ve 
birçok astronomi cetvelinin hazırlanma
sına esas teşkil eden bu gözlem ve ölçüm
lerin, rasathane denilebilecek tam teşek
küllü mekanlarda yapılmış olması gere
kir. Kendi ifadelerinden çalıştıkları yerde 
"taruma" veya "tarum" denilen gözlem 
yapmaya elver işli, yüksek bir platform 
üzerinde bir yapının bulunduğu anlaşıl
maktadır. Bu iş için belirli yönlere bakan 
dar ve uzun pencerelerin bulunduğu da 
ifade edilmektedir. Ne gibi aletler kullan
dıkları konusunda da hemen hemen hiç
bir bilgi yoktur. Yalnız Abdullah b. Ema
cfır. 28 Cem aziyelahir 316 ( 18Ağustos 928) 
tarihindeki güneş tutulmasını tasvir eder
ken kullandıkları aletler hakkında bazı 
ipuçları vermektedir. İbn Yunus'un nak
lettiğine göre kendisi bu gözlemlerini 
şöyle anlatmaktadır : "Ben bu tutulmayı 
oğlum Ebü'l-Hasan ve Müflih ile birlikte 
gözledim. Güneş. yüzeyinin dörtte birin
den çok az bir kısmı tutulmuş vaziyette 
yükseldi ve tutulma. diskin dörtte biri ka
rarıncaya kadar farkedilir şekilde artış 
gösterdi. Güneşi suda çok açık ve belirgin 

şekilde gözledik. Nihayet tutulmanın sona 
ermesi ve güneş diskinin tam olarak su
da görünmesi üzerine doğuda yükseltisi
nin 12 dereceden 1/9 derece kadar az ol
duğunu ölçtük". Bu cümlelerde yapılan 
gözlemin modern literatürdeki gibi tas
vir edildiği görülmektedir (Sayılı. s. ı 02). 

Ebü'l-Kasım, ayın enlemini hesaplamak 
üzere yaptığı ölçümlerde bunun Hipparc
hos'un (m.ö. ll. yüzyıl) bulduğu sonuçtan 
daha büyük olduğunu tesbit etmiş. sonra 
kendi ölçümlerinin değişik çıkmasından 
hareketle ay feleğinde değişkenlik bulun
duğu görüşüne ulaşmıştı. Bu durum onun 
ölçümlerindeki hassasiyeti göstermekte
dir. 

Eserleri. Cevdmi'u aJ:ıkdmi'l-küsu
feyn ve ]fırdnü'l-kevkebeyn, Zicü't
taylesdn, ez-Zicü'l-ma'ruf bi'l-l]dliş, ez
Zicü'l-ma'ruf bi'l-müzenner, Zicü'l
memerrdt, Zicü's-Sindhind, Zddü'l
müsdfir, Kitdbü'l-Kann, ez-Zicü'l-ma'
rCıt bi'l-bedi', Zicü'l-mirril] 'ale't-tdri
l]i'l-Fdrisi (ilk iki eserin yazma nüshaları 
için bk. Sezgin. VI. I 77-1 78; DMBİ, lll, 36). 
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~ FERRUH MüFTÜOGLU 

İBN EMiRu HAc 
( ~1> .r-<>' ~f ) 

EbCı Abdiilah Şemsüdd!n 
Muhammed b. Muhammed 

b. Muhammed el-Halebl 
(ö. 879/1474) 

Hanefi fakihi, müfessir. 
_j 

82S'te (1422) Halep'te doğdu. Dedesi 
namaz vakitlerini tesbitle görevli olduğu 
için kendisine ibnü'I-Muvakkit de denil
miştir. İlk öğrenimini Halep'te gördü. Bu
rada İbrahim ei-Kefernavi. İbn Hatlb en
Nasıriyye, Ala el-Malati ve Şehabeddin İb
nü'r-Ressam gibi alimlerden Kur'an-ı Ke
rim. hadis, fıkıh ve Arap edebiyatı dersle
ri aldı. Daha sonra Hama'da Ali b. Eşkar, 


