MUSTAFA es-SiHABl
mi başkan vekili seçti. 19S9 yılından vefatma kadar akademinin başkanlığını yaptı .
Mısır ei-Mecmau'l-Melel<l'ye 1948'de muhabir üye, 19S4'te faal üye, Mecma'u '1-'ilmiyyi'l- 'lrfı]fi'ye 1961 'de muhabir üye seçildi. Suriye'de Yüksek Maarif Meclisi ve
Sosyal Bilimler- Edebiyat ve Sanatlar Yüksek Meclisi üyelikleri yanında Arap Birliği
ve 19S3'te Daimi İ letişim Komisyonu baş
kanlığına getirildi. 1964'te Encyclopaedia
of Is1am'a yardımcı üye seçildi. Suriye
Cumhuriyeti 196S'te ilk defa olmak üzere
kendisine Devlet Takdir ödülü verdi. 1S Mayıs 1368 tarihinde Dımaşk'ta vefat etti.
Eserleri: M u'cemü'1-e1ffı?i 'z -zirfı'iyye

( Dımaşk ı 943; Kahire ı 957; Beyrut ı 988;
en öneml i ilmi ça lı şmas ı olup Fransızca
Arapça ziraat ve botanik teriml eri sözlüğ ü d ür) ; e1-Muştala]J.fıtü '1- 'ilmiyye fi'1-1ugati '1-'Arabiyye fi'1-]fadim ve'1-f:ıadiş
(Dımaşk ı 965, 2. bs.) ; e1-Eşcfır v e'1-encümü'1-müşmire (Dımaşk ı 924) ; ez -Zirfı 'a
tü '1-'ilmiyye tü '1-f:ı adişe; e1-Bu]fü1; A]Jtfı 'ün şfı'i'a fi e1ffı?i'l- 'uWmi 'z-zirfı 'iy
ye ve'n-nebfıtiyye ( Dım aşk ı 963); eş-Şe 
;r;erfıt (Beyrut ı 966); Muf:ıfıc!.arfıt fi '1-isti'm fı r (l-ll, Kah i re ı 956- ı 957); e1-Kavmiyyetü'1-'Arabiyye (l-ll. Kah i re ı 959, ı 96 ı);
Mu'cemü'1-Muşta1af:ıfıti'1-]Jarfıciyye ( Dı

lüs-nesihle yazdığı kıtasına (Sakıp Sabanc ı Müzesi, nr ı 33) ve hilyelerine (Sakıp Sabancı M üzesi , nr. 383) rastlanmaktadır.
Mushaf da yazmıştır. Mushaf gibi uzun
metinler için tercih edilen "cava kalemi"ni hacca gittiği zaman Cavalı müslümanların elinde görerek istanbul'a getiren de
Mustafa Vasıf Efendi'dir. Vefatında Eyüp
Sultan Camii'nin deniz tarafından duvar bitişiğine defnedilmiştir. Kitabesinde "serlevha-i hattatln" olarak vasıflandırılan Mustafa Vasıf'ın kabri halen durmaktadır.
Onun en büyük hizmeti, Kazasker Mustafa İzzet Efendi gibi hat sanatı tarihinin
bir büyük üstadını yetiştirmesidir. Mustafa izzet'in tahsil gördüğü Enderun'da
ve Galata Sarayı ' nda Vasıf Efendi'nin hoca!ığına dair bir kayıt bulunmadığından bu
öğrenirnin hususi olarak usta-çırak usulüyle gerçekleştirildiği söylenebilir.
Mustafa Vasıf'ın oğlu Çömezzade Muhsin Bey de babasının yetiştirdiği bir hattattır. Havza-i Mutahhara'daki eel! sütüsIerin yazılması için Medine'ye giden Abdullah Zühdü Efendi'ye bu çalışmalarında
yardım etmiştir. Sultan Abdülaziz'in sandukası üzerindeki pCışldenin eel! sülüs yazıları da ona aittir.

maşk ı 962; İngilizce- Fransızca -Arapça söz-

lü ktür).
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MUSTAFA VASIF, Çömez
(ö. 1269/1853)
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Osmanlı hattatı.
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Kastamonu'nun Aksu köyündendir. Ailesi Kadıoğulları diye bilinir. Gençliğinde istanbul 'a giderek sülüs- nesih yazılarını
Kebecizade Mehmed Vasfi'den meşkedip
icazet aldı ve hocasının verdiği Çömez lakabıyla tanındı. Ayrıca Laz ömer diye bilinen Ömer Vasfi'den faydalandı. 1. Abdülhamid'in Bahçekapı 'daki türbesinde baş
türbedarlık ve Hamid-i Ewel Vakfı kaimmakam vekilliği vazifelerinde bulundu. Sü-
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Cömez Mustafa Vasıf' ı n sü ıüs nesih hilyesi (İÜ Ktp., lbnülemin , nr. 950-6)
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MUSTALl~ (Beni Mustal~)
(~1~)

L

Kahtaniler'e mensup
bir Arap kabilesi.
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Mustalil~oğulları ( Benü ' I -Mustali~/

Be'I-Musbir koludur ve şeceresi
Mustalil5 (Cezime) b. Sa'd b. Amr b. Lühay
(Rebia) b. Harise (Huzaa) şeklinde olup Kalkaşendl'nin Mustalil5'in asıl ismi Cezlme'yi
Huzeyme şeklinde yazması (Nihayetü'lereb, s. 76) doğru değildir. Kaynaklarda
"Mustali!5" lakabının Cezlme'ye sesinin güzelliği ve tizliği dolayısıyla verildiği belirtilir ve onun Huzaa kabilesi arasında şarkı
söyleyen ilk kişi olduğu nakledilir.
tali~) Huzaa'nın

Mustalil5oğulları. Huzaa' nın başlangıçta

Mekke civarında birlikte yaşadığı Cürhüm'e
karşı Amr b. Lühay önderliğinde açtığı savaşı kazanarak Mekke ve Kabe'nin idaresini ele geçirmesinden sonra Kureyş reisi
Kusay b. Kilab'a yenik düşüp şehri terketmesi sırasında diğer bazı koliarta birlikte
kuzeye doğru gittiler ve Mekke- Medine
yolu üzerindeki Kudeyd bölgesine yerleş
tiler. Medine'ye yaklaşık 96 mil mesafede
bulunan Fur' bölgesi onlara aitti; ayrıca
Mekke ile Medine arasında önemli bir liman şehri olan Rabiğ civarında ve Usfan
ile Rahatüferva'da oturuyorlardı. Mustalil5'e ait en önemli su kaynakları Şühde ile
Müreysl' idi. Ticari faaliyetlerini daha çok
Ukaz panayınnda gerçekleştiren kabile Hübel'e ve onun yanı sıra İsat ve Naile adlı
putlara tapıyordu.
Cahiliye döneminde yapılan bir savaşta
Hüzeyl kabilesini mağ
ICıp etmiş ve reisierini öldürmüştü. Buna
karşılık Müdlicoğulları ile müttefikti ve Huzaa'nın diğer bir kolu olan Haya ile birlikte
Ehablş arasında yer alıyordu . Bu ittifak
çerçevesinde, Abdülmuttalib'in Mekke idaresi sırasında şehre hücum eden Beni BeMustalil5oğulları

