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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
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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.
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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-

Çömez Mustafa Vâsýf’ýn sülüs nesih hilyesi (ÝÜ Ktp., Ýbnüle-
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kir b. Abdümenât’a karþý Zâtünekîf’teki
savunma savaþýna katýlmýþ ve kazanýlma-
sýnda önemli rol oynamýþtý. Ayný þekilde
hicretten sonra müslümanlarla müþrikler
arasýnda çatýþma çýktýðý zaman Huzâa’-
nýn birçok kolu, önceden Hâþimoðullarý ile
yaptýðý bir dostluk anlaþmasý sebebiyle Hz.
Peygamber’e yakýn davranýrken Mustalik
yine Kureyþ’in tarafýný tutmuþtu.

Kureyþ, bütün müttefiklerini harekete
geçirerek Hendek Gazvesi için hazýrlýklara
giriþtiðinde Benî Mustalik reisi Hâris b.
Ebû Dýrâr, Müreysî‘ suyu baþýnda karar-
gâh kurup müslümanlara karþý çevredeki
kabileleri de kýþkýrtarak asker toplamaya
baþladý. Bu faaliyeti haber alan Hz. Pey-
gamber, 2 Þâban 5 (27 Aralýk 626) tarihin-
de otuzu süvari olmak üzere 700 kiþilik bir
orduyla Müreysî‘ Gazvesi’ne çýktý. Onun
büyük bir kuvvetle yaklaþtýðýný öðrenen
bazý kabileler düþman saflarýndan ayrýlýp
gittiler. Ýslâm ordusu Müreysî‘ suyuna var-
dýðýnda müþriklerin müslüman olmayý red-
detmesi üzerine savaþ baþladý ve müslü-
manlarýn zaferiyle sonuçlandý. On müþrik
öldürüldü, geri kalanlar (600 veya 700) kiþi
esir alýndý ve arasýnda 2000 deve ile 5000
koyunun da bulunduðu bol miktarda gani-
met ele geçirildi. Bu sefer esnasýnda müs-
lümanlarýn düþman sanýlarak yanlýþlýkla öl-
dürülen Hiþâm b. Subâbe el-Kelbî’den baþ-
ka kayýplarý olmadý. Hz. Peygamber zafer-
den sonra Ebû Neml et-Tâî’yi müjde ver-
mesi için Medine’ye gönderdi ve kendisi
de 1 Ramazan 5 (24 Ocak 627) tarihinde
Medine’ye döndü. Müstalik (Müreysî) Gaz-
vesi’nin Hendek Gazvesi’nden sonra vuku
bulmuþ olabileceði de ileri sürülmektedir
(Sarýçam, s. 162-163).

Resûl-i Ekrem esirler arasýnda bulunan
kabile reisi Hâris’in kýzý Cüveyriye ile ev-
lendi. Bu evlilik dolayýsýyla ashabýn esirle-
ri karþýlýksýz serbest býrakmasý sonucun-
da baþta Hâris b. Ebû Dýrâr olmak üzere
kabilenin hemen tamamý Ýslâm’a girdi. Bu

savaþa Abdullah b. Übey b. Selûl gibi çok
sayýda münafýk da katýlmýþ, müslümanlar
arasýna fitne sokmak için bazý küçük an-
laþmazlýklarý tahrik etmiþ, bu arada sefer-
den dönerken Hz. Âiþe’ye de iftirada bu-
lunmuþlardý (bk. ÝFK HADÝSESÝ). Mustali-
koðullarý, Ýslâm’a girmelerinin ardýndan
bölgede birçok mescid inþa ettiler ve ze-
kâtlarýný muntazaman ödediler. Hz. Pey-
gamber, 8 (629) veya 9 (630) yýlýnda ze-
kât tahsili için Velîd b. Ukbe b. Ebû Mu-
ayt’ý Benî Mustalik’e göndermiþti. Velîd
kabileye yaklaþtýðý sýrada silâhlý bir grubun
üzerine doðru geldiðini görünce telâþa ka-
pýlarak hemen Medine’ye dönüp Resûl-i
Ekrem’e Mustalikoðullarý’nýn zekât ver-
meyi reddettiklerini ve kendisini öldürmek
istediklerini söyledi. Hz. Peygamber duru-
mu incelemek için Hâlid b. Velîd kuman-
dasýnda askerî bir birlik görevlendirdi. Hâ-
lid bölgeye yaklaþtýðýnda kabile arasýna ca-
suslar yolladý. Bunlar, namaz vakitlerinde
kabile mensuplarýnýn ezan okuyup namaz
kýldýklarýný söyleyince Hâlid, Velîd b. Ukbe’-
nin verdiði haberin asýlsýz olduðunu anla-
dý. Diðer bir rivayete göre ise Mustaliko-
ðullarý, Resûl-i Ekrem’in kendilerine kar-
þý askerî bir birlik hazýrladýðýný öðrendik-
lerinde Medine’ye Hâris b. Ebû Dýrâr baþ-
kanlýðýnda bir heyet göndermiþler. Heyet
Resûlullah’a durumu açýklarken, “Ey iman
edenler! Eðer fâsýkýn biri size bir haber
getirirse onun doðruluðunu araþtýrýn. Yok-
sa bilmeden insanlarý incitir de sonra yap-
týðýnýza piþman olursunuz” meâlindeki âyet
(el-Hucurât 49/6) nâzil olmuþtur. Kaynak-
larda daha sonraki dönemleri hakkýnda
herhangi bir bilgi verilmeyen Mustalik’i
mensubu olduðu Huzâa ile birlikte müta-
laa etmek gerekir.
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Irak’ta tarihî bir þehir.
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Ortaçað’da el-Cezîre bölgesinin doðu
kýsmýný meydana getiren Diyârýrebîa’nýn
bir dönemde merkezi olan Musul, Dicle
nehrinin batý (sað) kýyýsýnda kurulmuþtur.
Arapça vasl (ulaþmak, kavuþmak) kökünden
türetilen ve Musul’un aslý olan “kavþak”
anlamýndaki Mevsil adýnýn þehre verilme-
si, kurulduðu devirde çeþitli kervan yolla-
rýnýn veya o kesimde Dicle ile bazý kollarý-
nýn birleþmesi sebebine baðlanmaktadýr
(Yâkut, V, 258). Makdisî, þehrin eskiden
Havlân diye tanýndýðýný ve Araplar’ýn bura-
yý imar edip bir ordugâh-þehir haline ge-
tirdikten sonra adýný Mevsil’e çevirdiklerini
(A¼senü’t-tešåsîm, s. 138-139), Yâkut el-
Hamevî ise Hamza el-Ýsfahânî’den naklen
þehrin Sâsânîler zamanýndaki adýnýn Ne-
verdeþîr olduðunu ve buranýn el-Cezîre ile
Irak’ý, Dicle ile Fýrat’ý ve Sincâr ile Hadîse’yi
birbirine baðladýðý veya Mevsil adlý bir hü-
kümdar tarafýndan kurulduðu için bu adla
anýldýðýný (Mu£cemü’l-büldân, V, 258-259)
kaydeder. Þehrin tesis tarihi ve Eskiçað’-
da mevcut olup olmadýðý hakkýnda farklý
görüþler ileri sürülmüþtür. Ýran kaynaklarý,
Sâsânî hükümdarlarýndan II. Hüsrev veya
onun bir valisi tarafýndan kurulduðunu ile-
ri sürer. Ancak yaygýn kanaate göre II. yüz-
yýlda bugünkü Musul’un yerinde bir hýris-
tiyan kolonosi mevcuttu ve burasý eski Asur
Ýmparatorluðu’nun baþþehri olan Nineva’-
nýn karþýsýnda bulunuyordu. Bu koloni da-
ha sonra Bizanslýlar’ýn Asur Piskoposluðu’-

XX. yüzyýlýn

baþlarýnda

Musul’u

gösteren

bir fotoðraf
(ÝÜ Ktp.,
Albüm,
nr. 90487)

tiyan kolonisi mevcuttu ve burası eski Asur


