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Alim ve muvakkit.
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Merakeş'te doğdu. Babası bu şehirdeki
İbn Yusuf Camii'nde muvakkitlik yaptığı

için İbnü'l-Muvakkit diye tanındı; daha
sonra aynı görevi üstlenince Muvakkit lakabıyla da anıldı. İlk öğrenimini, babası
nın yönlendirmesiyle tasawuf ehli alimlerin ders verdiği medreselerde tamamladı ve hocalarından çok etkilendi. İbnü'l
Muvakkit, telif faaliyetine Faslı tanınmış
şahsiyetleri n biyografilerini yazmakla baş
ladı ve 1917-1929 yılları arasında kaleme
aldığı dört eseriyle adını duyurdu. Bu alanda aralarında İbn Asker ei-Mağribl, İb
nü'l-Kadl ve Ahmed Baba et-Tinbüktl'nin
de bulunduğu Mağrib'in meşhur biyografi yazarlarının metoduna uymuş ve onların geleneksel çizgisini devam ettirmiş
tir. Daha sonra Muhammed Abduh, Reşld Rıza gibi İslamiıslah hareketi mensuplarının eserleriyle Muhammed Hafız
İbrahim ve Muhammed el-Müveyhill'nin
hiciv ağırlıklı romanlarını okuyunca onlardan etkilendi. Bu ani değişikliğin ardın
dan, geleneksel İslam anlayışını sürdüren
muhafazakar ulemaya karşı ıslahatçıla rın
yanında yer aldı ve onların yürüttüğü mücadeleyi heyecanla savundu. Ölümüne kadar tarikatlara. dervişlere, kadılara, kaidlere ve bozolduğuna inandığı bütün kurumların mensupianna cephe aldı; özellikle yazılarında Cezayir'de sömürgeciliğe
karşı bağımsızlık savaşına katılan birkaçı

hariç tarikatların tamamını hedef edindi
ve devamlı surette müslümanları Selefiyye çizgisine, Kur'an'a ve sahih sünnete
dönmeye çağırdı. Avrupalı sömürgecilerin hayat tarzını benimseyen müslümanları

da şiddetle eleştiriyor, yazdığı risalelerde bir yandan onları, bir yandan gelenekçi alimleri tenkit ediyordu. 1947'de
gittiği hacdan dönüşünde kendini ibadete verdi ve 30 Kasım 1949'da Merakeş'te
vefat etti.

Eserleri. İbnü'l - Muvakkit'in eserleri düve fikir yapısında meydana gelen
değişikliğe göre iki grupta toplanmakta
olup başlıcaları şunlardır : 1. es-Sa'ô.detü'I-ebediyye fi't-ta'rit bi-meşô.hiri'l
]J.a:Zreti'l-Merrô.küşiyye (l-ll, Darülbeyza 1917-1918; Kahire 1953). Müellifin en
meşhur eseridir. z. Ta'tirü '1-enfô.s fi'tta'rit bi-Şey]] Ebi'I-'Abbô.s es-Sebti (Fas
1918) Merakeş'te medfun yedi önemli
şahsiyetten biri olan veli Ebü'l-Abbas Ahmed b. Ca'fer es-Sebtl'nin biyografisidir.
3. İ?hô.rü '1-me]J.ô.mid ti't-ta'rit bi-mevIô.nô. el-vô.lid ( Ta'tfrü '1-enfas'ın ham i şi n
de, Fas 1918) 1911'de vefat eden babası
Muhammed b. Abdullah'ın hayatını anlatmaktadır. 4. el-İnbisô.t bi-tel]]işi'l-ig
tibô.t (Kahire 1928) Sldl Muhammed Bü
Cendar'ın Kitô.bü '1-İgtibô.t bi-terô.cimi
a'lô.mi'r-Ribô.t adlı eserinin bir özetidir.
S. el-Keşi ve't-tibyô.n 'an ]J.ô.li ehli'z-zamô.n (Kah i re 1932) lslahatçı fikri yapısını
sergilediği, müslüman toplumunun her
kesiminde işlenen kötülükleri, ortaya çı
karılan bid'at ve hurafeleri ve Batılı hayat tarzını tenkit ettiği eseridir; özellikle
müslümanların içine düştüğü çöküntü nün en önemli sebebinin bid'at ve hurafelerin yayılması olduğu tezini işler. 6. erRi]J.letü '1-Merrô.küşiyye (M ir atü '1-mesavi'i'l-vaktiyye, es-Seyfü '1-mesiOI 'ale'l·
mu'arız 'an sünneti'r-Resüi)(Kahire !933).
Merakeş'te yaşayan halkın bid'atlarını ve
İslam'a aykırı adetlerini iki şahsı konuş
turarak eleştirdiğ i eseridir. 7. el-İstibşô.r
ii gikri'l-]J.avô.dişi'l-emşô.r (Kahire, ts).
8. Mecmu'atü'l-yevô.~iti 'l - 'aşriyye (eiİstibşar ile birlikte yayımlanmıştır) 9. elMu'rib 'an meşô.hiri müdüni'l-Magrib
(Kahire 1349)
şünce

Abdüsselam b . Abdülkadir İbn Süde
müellifin şu eserlerinden de bahseder:

Nüzhetü'l-mô.lik ve'l-müluk ii tercemeti meşô.hiri'l-mülr1k ( 1929'da tamaml anmıştır), el- 'İnô.yetü'r-rabbô.niyye ii'tta'rii bi-şüyO.]]inô. min hô.gihi'l-J:ıazre
ti'l-Merrô.küşiyye ( h oca larını tanıttığı bir
fihristtir), İrşô.dü'ş-şey]] ve'ş-şô.ri]] bimülal]l]aşi ba'zi't-tevô.ri]], ez-Ziyô.'ü'lmünteşir ii a'yô.ni'l-~urO.ni'I-O.lô. ile'rrô.bi' 'aşer, Netô.'icü'l -eikô.ri'l-J:ıa~~ıyye
fi med]J.i't-tari~ati'l-Fet]J.iyye, Me' ô.ricü'l-münô. ve'l-emô.ni ii't-ta'rit bi-şey
]]ine'l-~utb Mevlô.nô. Fet]J.illô.h el-Bennô.ni (Hocası ve şeyh i Ebü' l-Fazl Fethullah
b. EbO Bekir el-Ben nan!' nin tarikatı hakkında yazdığı şiir l erini topladığı divanıdır),

RO.]J.u'l-ya~in

ii ba'zı mezô.yô. Seyyidi'l-

mütta~in
şa,

(Delflü mü'erribi'I-Magribi'l-al).1. 58, 168, 225, 245, 278; 11. 306, 413)
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Ebü'l-Hüseyn Muhammed b. el-Muzaffer
b. Musa el-Bezzaz el-Bağdadi
(ö. 379/989)
L

Hadis

hafızı.
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Muharrem 286'da (Ocak 899) Bağdat'ta
Aslen Silmerralı olup babası Samerra'dan Bağdat'a gidip yerleşmiştir.
Sahabi Selerne b. Ekva'ın soyundan geldiği söylenmekle beraber kendisi hem bu
konuda hem.de Arap olup olmadığı hususunda kesin. bilgiye sahip bulunmadığını
belirtmiştir. Hatib ei-Bağdad'i, İbnü'l-Mu
zaffer'in soyunun Selerne'ye dayandığı
na dair bilgiyi sadece Abdülvahid b. Ali b.
Serhan'ın verdiğini söyleyerek bunu şüp
heyle karşılam ıştı r ( Taril;u Bagdad, lll ,
262). İbnü'I-Muzaffer 300 (912) yılı başın
dan itibaren hadis öğrenimine başladı.
Harran. Dımaşk Mısır. ei-Cez'ire. Halep, Humus, Vasıt. Küfe ve Hakka'ya giderek Kasım b. Zekeriyya ei-Mutarriz. İbn Cer'ir etTa beri. İbnü'l-Bagand'i, Ebü'l-Kasım eiBegav'i. İbn Ebu Davud, Tahavi ve Ebu
Arube gibi alimlerden hadis öğrendi. Kendisinden Darekutn'i, İbn Şahin. Berkan'i,
İbn Ebü'I-Fevaris, Malini. Ebu Nuaym elİsfahan'ive Muhammed b. Hüseyin es-Sülem'i hadis rivayet etti. İbnü 'I- Muzaffer
sika, me'mun gibi vasıflarla anılmış olup
ondan binlerce hadis yazan Darekutn'i'nin
kendisine büyük saygı gösterdiği , Ş'ia'ya
meyilli glı,ıp o_lmadığı yolundaki bir soru_
ya onlara sempatisi bulunduğunu, ancak
bunun .güvenilirliği ne zarar verecek niteli.k te sayılmadığını belirttiği kaydedilmektedir. İbnü'I-Muzaffer Cemaziyelevvel 379'da (Ağustos 989) Bağdat'ta vefat
etti.
doğdu .
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Eserleri. 1. el-Feva'id (Darü'l-kütübi'zZahiriyye, Hadis, nr 357, vr. 96-1 00; Mecmua, nr. 80, vr. 83 -87). Z. el-Feva'idü'lmünte]föti'l-gara'ibi '1-]J.isan (Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, Mecmua , nr. ı ı 7, vr. 214223) 3. el-Cüz' fihi mine 'l-feva'idi 'lmünte]fat 'ani'ş-şüyul].i'l- 'avali (Darü'lkütübi'z-Zahiriyye, Mecmua. nr. ı O-Il). 4.
ljadiş (Darü ' l-kütübi 'z-Zahiriy ye , Mecmua, nr. 56 . vr. 244•-262• ). S. Gara'ibü
]J.adişi'l-İmam Ebi 'Abdillô.h Malik b .
Enes (Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, Hadis, nr
279, vr. 63-77) 6. Gara'ibü ]J.adişi Şu'be
b. el-lfaccac. Abdullah b. Abdülaz'iz eiGusn tarafından yüksek lisans tezi olarak neşre hazırlanmıştır ( 1404. Cam iatü 'limam Muhammed b. Suud el-i slamiyye
külliyyetü usGli'd-dln) 7. Münte]fa min
]J.adişi Hişam b. 'Ammar (Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, Mecmua . nr. 63, vr. 153- 164).
Onun ayrıca Feza'ilü İbn 'Abbas adlı bir
eseri bulunduğu kaydedilmektedir {ibn
Hacer, U sanü'l-Mfzan, V, 383) .
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rat, lll, 96; Zirikl1, el-A'lam, VII , 325; Kehhale.
Mu'cemü 'l-mil'ellifin, XII , 38; Sezgin. GAS, 1,
204-205; Elban1. Matzıaıa.t, s. 393-394; KeW'ı
n1, er-Risaletü 'l-müstetrafe (Özbek). s. 88, 153,
154, 183, 233-234.
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(bk. ABDULLAH b. MÜBAREK).
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(?)b. Muhammed b. Mes'ud
b. Ali b. Ahmed ei-Bağdadi en-Nisaburi
(ö. 630/1233'ten sonra)
Tfiribu'l-müstebşır adlı
tanınan Arap denizcisi,

eseriyle

coğrafyacı

L
Adı

ve tarihçi.
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bilinmemekte, eserinin 352 . sayfave soy kütüğü kaydedilmektedir. Bu durumun da etkisiyle
yakın zamana kadar. 690 ( 1291) yılında
ölen Necmeddin Yusuf b. Ya'küb ed - Dı
maşki (ibnü 'l-Mücavir) adlı hadis alimiyle
karıştırılmış ve eseri bu şahsa nisbet edilmiştir. Künyesinden, babasının veya dedelerinden birinin, zamanını Harem-i şe
rif'te yahut başka bir kutsal mekanda
sında babasının adı

ibadetle geçiren bir zahid

olduğu anlaşıl

maktadır.

İbnü'I-Mücavir, Arap yarımadasının batı
ve güneybatı sahillerinin coğrafi- tarihi
durumu ve özellikle buralarda VII. (XIII.)
yüzyılın ilk yarısında yaşayan halkın örf ve
adetleri konusunda önemli bir kaynak
olan Tari]]. u '1-müstebşır (müstanşır) ad l ı
eseri sebebiyle Yemen ve Hicaz bölgeleri
üzerine en önde gelen coğrafyacılardan
sayılmaktadır. Kendi ifadesine göre bir
gemisi vardı ve deniz ülkeleri arasında ticaret yapıyordu. Bu gemi ile Uma n denizi ve Hint Okyanusu'nda yolculuk etmiş.
618 (1221) yılında Hindistan'daki Deybül'e
kadar giderek orada İzzeddin Şemsül
mülk Melikü't-Tücd\r lakabıyla tanınan
Yahya b. Es'ad ei-Beled'i adında büyük
bir tacirle buluşmuştu. Yolculuklarında
"rahnamecat" denilen kılavuz kitaplar
kullanması , onun denizcilik ve denizler
hakkında geniş bilgi sahibi olduğunu göstermektedir. İşi gereği birçok ülkeyi görme imkanı bulmuş. mesela 618' de ( 1221)
Deybül ve Aden 'i, 619 (1222). 624 (1227)
ve 626 ( 1229) yıllarında Zeb'id'i ziyaret etmişti; 627'de de (1230) Arabistan'da bulundu. İran. Irak, Hicaz, Yemen . Hadramut ve Uma n ' ın birçok yerini dolaşmış
ve kitabında K'is adası ile Arap yarımada
sının doğusundaki bölgelerde yaşayan
İbaz'iler'e geniş yer ayırmıştır. Zeb'id, Cidde ve Aden hakkında verdiği bilgiler çok
geniş ve yararlıdır. Ayrıca Afrika sahillerine ve Makdişu'ya (Mogadişu) gitmiş, muhtemelen Kilve ve Ko mor adalarını da görmüştür; Endonezya'daki Cava adasına
ulaştığını gösteren deliller de vardır. Eserinde yolları tanıtmaya ve şehirlerin birbirlerine olan uzaklıklarını belirtmeye özel
bir çaba harcamıştır. İbnü'I-Mücavir'in
630 ( 1233) yılı civarında ve denizde vefat
etmiş olması kuwetle muhtemeldir; bu
tarihte henüz kitabını temize çekmemiş
ve ona son şeklini vermemişti.
İbnü'l-Mücavir' in aktardığı olayların çoğu VI. (XII .) yüzyılın ikinci yarısına ve VII.
(Xl ı ı. ) yüzyılın ilk otuz yılına aittir. Söz konusu olayları anlatırken halkın ahlakın
dan. gelenek ve göreneklerinden, bölgeyle ilgili hikaye ve efsanelerden de bahsetmiştir. Mesela Zeb'id'deki evlilik adetleri.
düğün törenleri. köle alım satımı ve tüccarların bunu nasıl denetledikleri. o dönemde kullanılan ölçü tartı alet ve birimleri, paralar. elbise çeşitleri. vergitere dair
önemli bilgiler verir. Aden'deki Zürey''iler'e ve Eyyüb'iler'in Yemen hakimiyetine
geniş yer ayırmış. Yemen'de daha önce
hüküm süren Suleyh'iler ve özellikle kurucuları Ali es-Suleyh'i hakkında da Yemen

