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MUSTAFA eþ-ÞÝHÂBÎ

mi baþkan vekili seçti. 1959 yýlýndan vefa-
týna kadar akademinin baþkanlýðýný yaptý.
Mýsýr el-Mecmau’l-Melekî’ye 1948’de mu-
habir üye, 1954’te faal üye, Mecma£u’l-£il-
miyyi’l-£Irâš¢’ye 1961’de muhabir üye se-
çildi. Suriye’de Yüksek Maarif Meclisi ve
Sosyal Bilimler-Edebiyat ve Sanatlar Yük-
sek Meclisi üyelikleri yanýnda Arap Birliði
ve 1953’te Dâimî Ýletiþim Komisyonu baþ-
kanlýðýna getirildi. 1964’te Encyclopaedia
of Islam’a yardýmcý üye seçildi. Suriye
Cumhuriyeti 1965’te ilk defa olmak üzere
kendisine Devlet Takdir ödülü verdi. 15 Ma-
yýs 1368 tarihinde Dýmaþk’ta vefat etti.

Eserleri: Mu£cemü’l-elfâ¾i’z-zirâ£iyye
(Dýmaþk 1943; Kahire 1957; Beyrut 1988;
en önemli ilmî çalýþmasý olup Fransýzca-
Arapça ziraat ve botanik terimleri sözlü-
ðüdür); el-Mu½¹ala¼âtü’l-£ilmiyye fi’l-lu-
³ati’l-£Arabiyye fi’l-šadîm ve’l-¼adî¦
(Dýmaþk 1965, 2. bs.); el-Eþcâr ve’l-encü-
mü’l-mü¦mire (Dýmaþk 1924); ez-Zirâ£a-
tü’l-£ilmiyyetü’l-¼adî¦e; el-Buš†l; AÅ-
¹âßün þâßi£a fî elfâ¾i’l-£ulûmi’z-zirâ£iy-
ye ve’n-nebâtiyye (Dýmaþk 1963); eþ-Þe-
×erât (Beyrut 1966); Mu¼âŠarât fi’l-isti£-
mâr (I-II, Kahire 1956-1957); el-Æavmiy-
yetü’l-£Arabiyye (I-II, Kahire 1959, 1961);
Mu£cemü’l-Mu½¹ala¼âti’l-Åarâciyye (Dý-
maþk 1962; Ýngilizce-Fransýzca-Arapça söz-
lüktür).
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MUSTAFA VÂSIF, Çömez

(ö. 1269/1853)

Osmanlý hattatý.
˜ ™

Kastamonu’nun Aksu köyündendir. Aile-
si Kadýoðullarý diye bilinir. Gençliðinde Ýs-
tanbul’a giderek sülüs -nesih yazýlarýný
Kebecizâde Mehmed Vasfi’den meþkedip
icâzet aldý ve hocasýnýn verdiði Çömez la-
kabýyla tanýndý. Ayrýca Lâz Ömer diye bi-
linen Ömer Vasfi’den faydalandý. I. Abdül-
hamid’in Bahçekapý’daki türbesinde baþ-
türbedarlýk ve Hamîd-i Evvel Vakfý kaim-
makam vekilliði vazifelerinde bulundu. Sü-

lüs-nesihle yazdýðý kýtasýna (Sakýp Saban-
cý Müzesi, nr. 133) ve hilyelerine (Sakýp Sa-
bancý Müzesi, nr. 383) rastlanmaktadýr.
Mushaf da yazmýþtýr. Mushaf gibi uzun
metinler için tercih edilen “cava kalemi”-
ni hacca gittiði zaman Cavalý müslüman-
larýn elinde görerek Ýstanbul’a getiren de
Mustafa Vâsýf Efendi’dir. Vefatýnda Eyüp
Sultan Camii’nin deniz tarafýndan duvar bi-
tiþiðine defnedilmiþtir. Kitâbesinde “ser-
levha-i hattâtîn” olarak vasýflandýrýlan Mus-
tafa Vâsýf’ýn kabri halen durmaktadýr.

Onun en büyük hizmeti, Kazasker Mus-
tafa Ýzzet Efendi gibi hat sanatý tarihinin
bir büyük üstadýný yetiþtirmesidir. Mus-
tafa Ýzzet’in tahsil gördüðü Enderun’da
ve Galata Sarayý’nda Vâsýf Efendi’nin ho-
calýðýna dair bir kayýt bulunmadýðýndan bu
öðrenimin hususi olarak usta-çýrak usu-
lüyle gerçekleþtirildiði söylenebilir.

Mustafa Vâsýf’ýn oðlu Çömezzâde Muh-
sin Bey de babasýnýn yetiþtirdiði bir hat-
tattýr. Ravza-i Mutahhara’daki celî sülüs-
lerin yazýlmasý için Medine’ye giden Ab-
dullah Zühdü Efendi’ye bu çalýþmalarýnda
yardým etmiþtir. Sultan Abdülaziz’in san-
dukasý üzerindeki pûþîdenin celî sülüs ya-
zýlarý da ona aittir.
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Kahtânîler’e mensup
bir Arap kabilesi.

˜ ™

Mustalikoðullarý (Benü’l-Mustalik / Be’l-Mus-
talik) Huzâa’nýn bir koludur ve þeceresi
Mustalik (Cezîme) b. Sa‘d b. Amr b. Lühay
(Rebîa) b. Hârise (Huzâa) þeklinde olup Kal-
kaþendî’nin Mustalik’in asýl ismi Cezîme’yi
Huzeyme þeklinde yazmasý (Nihâyetü’l-
ereb, s. 76) doðru deðildir. Kaynaklarda
“Mustalik” lakabýnýn Cezîme’ye sesinin gü-
zelliði ve tizliði dolayýsýyla verildiði belirti-
lir ve onun Huzâa kabilesi arasýnda þarký
söyleyen ilk kiþi olduðu nakledilir.

Mustalikoðullarý, Huzâa’nýn baþlangýçta
Mekke civarýnda birlikte yaþadýðý Cürhüm’e
karþý Amr b. Lühay önderliðinde açtýðý sa-
vaþý kazanarak Mekke ve Kâbe’nin idare-
sini ele geçirmesinden sonra Kureyþ reisi
Kusay b. Kilâb’a yenik düþüp þehri terket-
mesi sýrasýnda diðer bazý kollarla birlikte
kuzeye doðru gittiler ve Mekke-Medine
yolu üzerindeki Kudeyd bölgesine yerleþ-
tiler. Medine’ye yaklaþýk 96 mil mesafede
bulunan Fur‘ bölgesi onlara aitti; ayrýca
Mekke ile Medine arasýnda önemli bir li-
man þehri olan Râbið civarýnda ve Usfân
ile Râhatüferva’da oturuyorlardý. Musta-
lik’e ait en önemli su kaynaklarý Þühde ile
Müreysî‘ idi. Ticarî faaliyetlerini daha çok
Ukâz panayýrýnda gerçekleþtiren kabile Hü-
bel’e ve onun yaný sýra Ýsâf ve Nâile adlý
putlara tapýyordu.

Câhiliye döneminde yapýlan bir savaþta
Mustalikoðullarý Hüzeyl kabilesini mað-
lûp etmiþ ve reislerini öldürmüþtü. Buna
karþýlýk Müdlicoðullarý ile müttefikti ve Hu-
zâa’nýn diðer bir kolu olan Hayâ ile birlikte
Ehâbîþ arasýnda yer alýyordu. Bu ittifak
çerçevesinde, Abdülmuttalib’in Mekke ida-
resi sýrasýnda þehre hücum eden Benî Be-
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