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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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ıııııru KAMiL ÇAKIN 

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 



tarihçileri Umareel-Yemeni ve Ceyyaş b. 
Necah'ın eserlerinden bilgi nakletmiştir. 
Yazdıklarında genellikle kendi gözlem ve 
tecrübelerine dayanmakla birlikte Mes'u
di ve Birunl'nin kitaplarından taydalan 
mış ve ayrıca genellikle isimlerini açıkla
dığı başka müelliflerden de alıntılar yap
mıştır. İbnü'I-Mütavir'in eseri. Aden'in 
meşhur tarihçisi Ebu Mahreme (Ba Mah

reme) lakabıyla tanınan Ebu Muhammed 
Abdullah et-Tayyib b. Abdullah'ın (ö . 947/ 
1540) Tô.ri]]u şagri 'Aden'ine önemli bir 
kaynak oluşturmuştur. 

Tô.ri]]u'1-müstebşır'ın üzerine Batı 
dünyasının dikkatini ilk defa 1864 yılın
da, Arabistan'ın yollarını tanıtırken bu 
kitaptan çok faydalanan Aloys Sprenger 
çekmiş, F. M. Hunterda 1877'deyayım
ladığı Aden hakkındaki kitabına eserin 
büyük bir bölümünün tercümesini koy
muştur. Daha sonra Carlo de Landberg 
kitabın bazı bölümlerini Fransızca tercü
mesiyle birlikte yayımlamış (Etudes sur 
les dialects de l 'A rabie meridionale, l- 11 , 

Le iden 190 ı - ı 9 ı 3). Gabriel Ferrand da 
Aden hakkında verdiği bilgileri Fransız
ca'ya çevirmiştir(JA , XIIII 19191. s. 471 -
483) Oscar Löfgren. önce kitabın Aden'
le ilgili kısmını Ebu Mahreme'nin Tô.ri]]u 
şagri 'Aden'iyle birlikte (Le iden ı 936). 
daha sonra da tamamını Şıfatü bilô.di'1-
Yemen ve Mekke ve ba'zi'1-ljicô.z adıy
la (Leiden ı 95 ı) neşretmiştir. 
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~ EYMEN FUAD SEYYİD 

r 
İBNÜ'I-MÜDEBBİR, Ebu İshak 

ı 

(j..Wf.yf Jl.:>:..J,..I} 

Ebu İshak (Ebu Yüsr) İbrahim 
b. Muhammed b. Ubeydillah 

b. ei-Müdebbir 
(ö. 279/893) 

L 
Abbas'i veziri, edip ve şair. 

.J 

Samerra'da doğdu . Öğrenimini burada 
tamamladı. Bir süre sonra katip ve m ün
şi olarak tayin edildi. Görevini ciddiyet ve 
titizlikle yapması Halife Mütevekkii-Aiel
lah'ın dikkatini çekti. Halifenin ona değer 
verip kendilerine tercih etmesi başta Ve
zir Ebü'I-Hasan İbn Hakan olmak üzere 
devlet adamlarının kıskançlığına yol açtı. 
Bu sebeple halifenin gözünden düşürül
meye çalışıldı. Sonunda vezirin tahrik ve 
teşvikiyle kardeşi Ebü'I-Hasan Ahmed 
İbnü 'I-Müdebbir'le birlikte tutuklanarak 
hapse atıldı. Yaklaşık bir yıl sonra serbest 
bırakılınca Ahvaz' ın harac amilliğine tayin 
edildi. Kötü şartlarda çalıştırıldıkları için 
isyan etmiş olan Zenciler (Zenc) Ahvaz'a 
girdiklerinde onların eline esir düştü ve 
bütün servetine el konuldu ( 1 2 Ramazan 
2561 13 Ağustos 870) . Ertesi yıl hapsedil
diği yerden kurtulmayı başardı. 269'da 
(882) Halife Mu'temid-Aiellah tarafından 
vezir tayin ediidiyse de bir süre sonra gö
revinden alındı. Halife Mu'tazıd-Billah dö
neminde Bağdat'ta Divanü'd-diya'ın ba
şına getirildi. Ardından Samerra'dan ay
rılıp Mısır'a gitti. 16 veya 17 Şevval 279'
da (9 veya 1 O Ocak 893) orada öldü. 

İbnü'I-Müdebbir'in kaleme aldığı er-Ri
sô.1etü '1- 'azrô. ii mevô.zini'l-be1ô.ga ve 
edevô.ti'l-kitô.be adlı risale Muhammed 
Ali(Resa'ilü 'l-bülegaiçinde, Kahire ı 326 , 

1330, s. ı76-ı9 3) . Ahmed Zeki Mübarek 
(Etude sur la "Lettre uierge" d 'lbn al-Mu

dabbir, Paris ı 931. Kah i re ı 350/ ı 93 1) ve 
Ahmed Zeki Saffet (Cemheretü resa'ili 'L

'Arab {f 'uşüri 'l-'Arabiyyeti'z-zahire için
de. Kah i re ı 962. IV, ı 76-2 ı ı) tarafından 

yayımlanmış, daha sonra da ofset baskı
sı yapılmıştır. İbnü'I-Müdebbir bu risale
sinde kitabet teknikleri ve kuralları, kati
bin kendisini yetiştirirken hangi kaynak
lardan faydalanması gerektiği, katipte 
bulunması icap eden ahiakl ve fiziki özel
likler. yazı aletlerinin onarımı ve kullanı
mıyla kağıtlar hakkında bilgi vermekte
dir. Aynı zamanda iyi bir şair olan İbnü ' I
Müdebbir'in şiirleri Kitô.bü '1-Egilni ve 
Mu'cemü '1-üdebô.' gibi kitaplarda yer 
almaktadır. 

İBNÜ ' I-MÜDEBBİR , Ebü'I-Hasan 
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L!jıhJ Mus TAFA ZEKi T ERZi 

r . .. .. . ı 
IBNU'I-MUDEBBIR, Ebü'I-Hasan 

(j..Wfl)o!f ~~,..ı) 

Ebü'I-Hasen Ahmed b. Muhammed 
b. Ubeydillah b. ei-Müdebbir 

(ö . 270/ 883-84) 

L Abbas) devlet adamı , edip ve şair. .J 

Samerra'da doğdu. Öğrenimini Abbas! 
hilafetinin merkezi olan bu şehirde yaptı. 
HalifeVasik-Billah döneminde (842-847) 
Dlvanü ' 1-ceyş 'i yönetti. Daha sonra Mü
tevekkii-Aiellah'ın (847-86 ı) halifeliğinin 

ilk yıllarında vezir naibi olarak divanların 
kontrolünü üstlendi. Aynı zamanda şair 
olduğundan Halife Mütevekkil'in kendi
sine özel bir ilgi göstermesi onu sarayda 
etkili bir konuma getirdi. Münşl ve katip 
olan kardeşi İbn Ebu İshak İbrahim de ha
lifenin yakın çevresinde yer alıyordu . Bu 
durum, Vezir Ubeydullah b. Yahya b. Ha
kan'ın onları kiskanmasına sebep oldu. İki 
kardeşi gözden düşürmek için halifeye 
Ebü'I-Hasan'ın çok miktarda serveti oldu
ğunu ve bu serveti kardeşi Ebu İshak 
İbrahim'in yanında sakladığını söyleye
rek hapse atılmalarını sağladı (240/854). 

Ebü'I-Hasan İbnü'I-Mübebbir, bir yıl 
sonra hapisten çıkınca Dımaşk mescidle
rinin yöneticiliğine getirildi. Ardından Ür
dün ve Dımaşk bölgesine haraç arnili ta
yin edildi. 247'de (861) Mısır haracının 
idaresiyle görevlendirildi. Bu görevi sıra
sında haraci mallardan alınan verginin ya
nı sıra başka bir vergi daha i h das eden İb
nü'I-Müdebbir, Mısır'ın vergiye tabi mal
larını "haraci emval'' ve "hilali emval" di
ye ikiye ayırdı. Onun yönetiminde ve on
dan sonraki dönemde hilall emval "me
vafık" ve "meavin" adlarıyla anılmaya baş
landı. Hayvanların atıatıldığı yerler için 
"meral", deniz ürünleri için "mesayid" 
adını verdiği vergiler koydu. 254 (868) yı
lında Ahmed b . Tolun. Mısır Valisi Bayık 
Bey'in vekili sıfatıyla Fustat'a girdiğinde 
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