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· ~ AHMET KAVAS 

İBNÜ'l-MUZAFFER 
(}1:ı.o.Jf ..;.,;f) 

Ebü'l-Hüseyn Muhammed b. el-Muzaffer 
b. Musa el-Bezzaz el-Bağdadi 

(ö. 379/989) 

L 
Hadis hafızı. 

_j 

Muharrem 286'da (Ocak 899) Bağdat'ta 

doğdu . Aslen Silmerralı olup babası Sa
merra'dan Bağdat'a gidip yerleşmiştir. 
Sahabi Selerne b. Ekva'ın soyundan geldi
ği söylenmekle beraber kendisi hem bu 
konuda hem.de Arap olup olmadığı husu
sunda 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 karşılamıştı 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, Hu
mus, V asıt. Küfe ve Hakka'ya giderek Ka
sım b. Zekeriyya ei-Mutarriz. İbn Cer'ir et
Ta beri. İbnü'l-Bagand'i, Ebü'l-Kasım ei
Begav'i. İbn Ebu Davud, Tahavi ve Ebu 
Arube gibi alimlerden hadis öğrendi. Ken
disinden Darekutn'i, İbn Şahin. Berkan'i, 
İbn Ebü'I-Fevaris, Malini. Ebu Nuaym el
İsfahan'ive Muhammed b. Hüseyin es-Sü
lem'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 ni
teli.kte sayılmadığını belirttiği kaydedil
mektedir. İbnü'I-Muzaffer Cemaziyelev
vel 379'da (Ağustos 989) Bağdat'ta vefat 
etti. 
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Eserleri. 1. el-Feva'id (Darü'l-kütübi'z
Zahiriyye, Hadis, nr 357, vr. 96-1 00; Mec
mua, nr. 80, vr. 83 -87). Z. el-Feva'idü'l
münte]föti'l-gara'ibi '1-]J.isan ( Darü'l-kü
tübi'z-Zahiriyye, Mecmua, nr. ı ı 7, vr. 214-
223) 3. el-Cüz' fihi mine 'l-feva'idi 'l
münte]fat 'ani'ş-şüyul].i'l- 'avali (Darü'l
kütübi'z-Zahiriyye, Mecmua. nr. ı O-Il). 4. 
ljadiş (Darü ' l-kütübi 'z-Zahiriyye , Mec
mua, 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 ei
Gusn tarafından yüksek lisans tezi ola
rak neşre hazırlanmıştır ( 1404. Camiatü 'l
imam Muhammed b. Suud el-i slamiyye 
külliyyetü usGli'd-dln) 7. Münte]fa min 
]J.adişi Hişam b. 'Ammar (Darü'l-kütü
bi '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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İBNÜ'l-MÜBAREK 

L 
(bk. ABDULLAH b. MÜBAREK). 

_j 

r 
İBNÜ'l-MÜCA VİR 

ı 

(),l=Jf ı.:r.f) 

(?)b. Muhammed b. Mes'ud 
b. Ali b. Ahmed ei-Bağdadi en-Nisaburi 

(ö. 630/1233'ten sonra) 

Tfiribu'l-müstebşır adlı 
eseriyle tanınan Arap denizcisi, 

L 
coğrafyacı ve tarihçi. 

_j 

Adı bilinmemekte, eserinin 352. sayfa
sında babasının adı ve soy kütüğü kay
dedilmektedir. 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 edil
miştir. Künyesinden, babasının veya de
delerinden birinin, zamanını Harem-i şe
rif'te yahut başka bir kutsal mekanda 

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 ti
caret yapıyordu. Bu gemi ile Uma n deni
zi 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 gös
termektedir. İşi gereği birçok ülkeyi gör
me imkanı bulmuş. mesela 618' de ( 1221) 
Deybül ve Aden 'i, 619 (1222). 624 (1227) 
ve 626 ( 1229) yıllarında Zeb'id'i ziyaret et
mişti; 627'de de (1230) Arabistan'da bu
lundu. İran. Irak, Hicaz, Yemen. Hadra
mut 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, Cid
de ve Aden hakkında verdiği bilgiler çok 
geniş ve yararlıdır. Ayrıca Afrika sahilleri
ne ve Makdişu'ya (Mogadişu) gitmiş, muh
temelen Kilve ve Ko mor adalarını da gör
müştür; Endonezya'daki Cava adasına 
ulaştığını gösteren deliller de vardır. Ese
rinde yolları tanıtmaya ve şehirlerin bir
birlerine 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 ço
ğu VI. (XII .) yüzyılın ikinci yarısına ve VII. 
(Xl ı ı. ) yüzyılın ilk otuz yılına aittir. Söz ko
nusu olayları anlatırken halkın ahlakın
dan. gelenek ve göreneklerinden, bölgey
le ilgili hikaye ve efsanelerden de bahset
miştir. Mesela Zeb'id 'deki evlilik adetleri. 
düğün törenleri. köle alım satımı ve tüc
carların bunu nasıl denetledikleri. o dö
nemde kullanılan ölçü tartı alet ve birim
leri, paralar. elbise çeşitleri. vergitere dair 
önemli bilgiler verir. Aden'deki Zürey''i
ler'e ve Eyyüb'iler'in Yemen hakimiyetine 
geniş yer ayırmış. Yemen'de daha önce 
hüküm süren Suleyh'iler ve özellikle kuru
cuları Ali es-Suleyh'i hakkında da Yemen 


