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da temel Ýslâmî ilimleri tahsil etti. Daha
sonra Reyde’ye geçerek Zeydî âlimlerin-
den Ali b. Mahfûz’un yanýnda Zeydî kelâ-
mý ve fýkhýný öðrendi. Baþlýca itikadî ko-
nularda Zeydî imamý Hâdî - Ýlelhak Yahyâ
b. Hüseyin’in görüþlerini benimsedi. Bazý
konularda mezhebin önde gelenleriyle tar-
týþmalara girdi ve çok defa onlarý maðlûp
etti.

Bir taraftan ilmî birikimini arttýrýrken
diðer taraftan farklý düþünen çevrelerle
fikrî mücadelelere giren Mutarrif, 401
(1010) yýlý baþlarýnda Mehdî-Lidînillâh un-
vanýyla imâmetini ilân eden Hüseyin b.
Kasým el-Ýyânî’ye ilk biat edenler arasýnda
yer aldý ve onun evinde kalarak mücade-
lelerine destek verdi. Ancak imamýn vefa-
týndan (404/1014) sonra kardeþi Ca‘fer’in
Hüseyin el-Ýyânî’nin ölmeyip gaybete çe-
kildiðini iddia etmesi üzerine onunla irti-
batýný kesti. Reyde’ye dönüp ders verme-
ye baþladý ve çok sayýda öðrenci yetiþtir-
di. Muhtemelen 420 (1029) yýlýndan son-
ra dinî düþüncelerini baþka bölgelere yay-
mak amacýyla hicret geleneðini baþlattý.
Kendisi de Senâ‘a giderek burada taraf-
tarlarý için büyük bir cami ile bir külliye
yaptýrdý. Suleyhî Devleti ile mücadele eden
Mutarrif, 445’te (1053-54) Ali b. Muham-
med es-Suleyhî’nin Senâ‘ý ele geçirmesine
sert tepki gösterdi. Hükümdarýn gönlünü
alma yönündeki tutumuna itibar etmedi-
ði gibi benimsediði Ýsmâilî - Fâtýmî çizgi
dolayýsýyla onu kâfir ilân etti. Hayatýnýn so-
nuna kadar Senâ‘da kaldý ve burada da
birçok talebe yetiþtirdi. Mutarrif’in çok din-
dar olduðu, zühd ve takvâya büyük önem
verdiði belirtilmektedir (Ahmed b. Muham-
med eþ-Þâmî, III, 94-101; Gochenour, s.
186-191).

Mutarrif eþ-Þihâbî’nin, itikadî fikirleri
temelde Zeydî imamý Hâdî - Ýlelhakk’a da-
yanmakla birlikte bizzat geliþtirdiði farklý
düþünceleri de bulunmaktadýr. Bu düþün-
celerin zümreleþmiþ yapýsýný ifade eden
Mutarrifiyye fýrkasý, Yemen Zeydîliði’nin
tâli bir kolunu teþkil eder. Her ne kadar
bazý müellifler fýrkanýn Ýmam Hâdî - Ýlel-
hakk’ýn fikirlerini sistemleþtirmesi baký-
mýndan Ali b. Mahfûz’a dayandýðýný, dola-
yýsýyla fýrkanýn kurucusu olarak onun ka-
bul edilmesi gerektiðini söylüyorsa da (Ah-
med Abdullah Ârif, s. 178) Ýbn Mahfûz’un
baþarýlý bir öðrencisi olmasý, yetiþtirdiði
talebelere bu bilgileri geliþtirerek aktar-
masý ve takvâya dayalý bir yaþayýþla düþün-
celerinin yayýlmasýnda birinci derecede rol
oynamasý sebebiyle Mutarrif’in fýrkaya adý-
ný vermeyi hak edecek bir konumda oldu-
ðu muhakkaktýr.

Mutarrifiyye 150 yýldan fazla bir süre
varlýðýný devam ettirmiþtir. Ahmed eþ-Þâ-
mî fýrkanýn müstakil bir grup olarak 450
(1058) yýllarýnda ortaya çýktýðýný, 610’dan
(1213) sonra bilhassa Zeydî Devleti’nin hü-
kümdarlarýndan Mansûr-Billâh’ýn aldýðý
sert tedbirlerle tarih sahnesinden çekildi-
ðini ifade etmektedir (TârîÅu’l-Yemeni’l-
fikrî, III, 97). Bu süre zarfýnda Mutarrifiy-
ye, aralarýnda Ýbrâhim b. Ebû Heysem,
Muhammed b. Alyân, Müsellim el-Lahcî,
Yahyâ b. Hüseyin gibi âlimlerin de bulun-
duðu iki nesil boyunca Yemen’in deðiþik
bölgelerinde birçok taraftar bulmuþtur. Su-
leyhîler döneminde yoðun bir þekilde Fâ-
týmî- Ýsmâilî propagandasýna mâruz ka-
lan ülkede Mutarrifî âlimler dâîlerin fikir-
lerini etkisiz hale getirmiþ, Kur’an’ýn açýk
âyetlerine dayanarak onlarýn “zâhir-bâ-
týn” teorilerini çürütmüþ ve halkýn Zeydî -
i‘tizâlî anlayýþý benimseyip muhafaza et-
mesine önemli katkýlar saðlamýþtýr. Goc-
henour, Mutarrifiyye’nin Zeydî düþünce-
sine yaptýðý katkýnýn üç açýdan önem ta-
þýdýðýný söyler. Birincisi, Suleyhîler ile bir-
likte güçlü siyasî desteðe sahip bulunan
Ýsmâilî dâîlerine karþý verdikleri etkili mü-
cadele, ikincisi Zeydî doktrininin Yemen’in
uç bölgelerine kadar ulaþmasýna vesile ol-
malarý, üçüncüsü de toplumun zayýf ke-
simini teþkil edip basit kabile hayatýnýn
içinden gelen ve aþaðýlanan kimseleri ka-
zanmalarýdýr (The Penetration of Zaydi Is-
lam, s. 188).

Kelâm konularýnda diðer Zeydî grupla-
rý gibi Mu‘tezile’ye dayanan Mutarrifiyye
ilâhî sýfatlar, cevher-araz, rýzýk ve ecel gi-
bi meselelerde daha çok Baðdat Mu‘tezi-
lesi’nin anlayýþýný benimsemiþtir. Ahmed
eþ-Þâmî, Mutarrifiyye’nin kendine has ke-
lâmî görüþlerini akýl anlayýþý, rýzýk ve kelâ-
mullah olmak üzere üçe ayýrýr. Buna göre
akýl, Allah’ýn idrak edilecek þeyleri algýla-
mak üzere insanýn kalbine koyduðu araz
deðil bizzat bu yeteneðin kendisidir. Kiþi-
nin gayri meþrû yoldan elde ettiði mallar
onun için rýzýk olmayýp bir çeþit gasptýr;
dolayýsýyla âsi için mal söz konusu deðildir.
Kur’an harf ve ses olmaksýzýn Allah’ýn me-
leðe ilka ettiði bir mânadýr (TârîÅu’l-Yeme-
ni’l-fikrî, III, 102-103). Diðer taraftan fýrka-
nýn kiþinin deðerinin soyuna deðil ameli-
ne baðlý olduðu düþüncesine vurgu yap-
týðý, Mu‘tezile’nin Cübbâiyye kolu tarafýn-
dan savunulan biçimiyle atom nazariyesi-
ni reddettiði, bazý Zeydî gruplarýnca has-
talýklarýn imtihan vesilesi sayýlmasý gerek-
tiði þeklindeki deðerlendirmeyi benimse-
meyip bunlarý kiþinin içinde yaþadýðý þart-
larýn tabii sonucu olarak gördüðü nakledil-

mektedir (Mevsû£atü’l-Yemeniyye, II, 871-
872).

Kaynaklarda Mutarrifiyye’nin önemli þa-
irler yetiþtirdiði, fýrkanýn ileri gelenlerinin
dünyevî hýrs ve arzulardan uzak olduðu,
fýrka mensuplarý arasýnda þefkat ve dü-
rüstlüðü esas alan bir dayanýþma ruhunun
hâkim bulunduðu, kelâmî konularýn doð-
ru anlaþýlmasýna önem verdikleri, diðer
taraftan o günkü þartlarda tabii ilimlere
ve bilhassa matematiðe ilgi gösterdikleri
belirtilmektedir (Ahmed b. Muhammed
eþ-Þâmî, III, 98).
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Mutarrif eþ-Þihâbî’ye
(ö. 459/1067)

nisbet edilen bir Zeydî fýrkasý
(bk. MUTARRÝF eþ-ÞÝHÂBÎ).
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Ebü’l-Feth Burhânüddîn Nâsýr
b. Abdisseyyid b. Alî el-Mutarrizî

el-Hârizmî
(ö. 610/1213)

Arap dili ve edebiyatý âlimi, sözlükçü.
˜ ™

538 (1143) yýlýnda Hârizm’in merkezi
Cürcâniye’de (Gürgenç) doðdu. Hârizm-
þahlar Devleti’nin parlak döneminde ya-
þadý. Mutarrizî nisbesi atalarýndan birinin
elbise nakýþý, sýrma ve sim iþlemeciliðiyle
meþgul olmasýndan gelmiþtir. el-Mu³-
rib adlý eserindeki bir kayýttan hareketle
(“gvr” md.) Hârizm Türkçesi’ni bildiði ve
büyük bir ihtimalle Türk asýllý olduðu so-
nucuna varýlmaktadýr. Baþta babasý olmak
üzere Zemahþerî’nin öðrencisi Muvaffak
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b. Ahmed el-Mekkî, yine onun öðrencisi
Muhammed b. Ebü’l-Kasým el-Bakkalî’den
ve diðer birçok âlimden dil, edebiyat, söz-
lük, fýkýh, tefsir, mantýk alanýnda dersler
aldý. Muhammed b. Ali et-Tâcir’den hadis
dinledi. Zemahþerî’nin öldüðü yýl ayný yer-
de doðduðundan “halîfetü’z-Zemahþerî”
diye tanýndý (Yâkut, XIX, 212). Ýtikadda Mu‘-
tezilî, amelde Hanefî olan Mutarrizî hac-
ca giderken Baðdat’a uðradý (601/1204-
1205), burada bir süre kalarak þehrin ileri
gelen âlimleriyle tartýþmalar yaptý, dil ve
edebiyat dersleri verdi. Ýyi bir eðitimci ol-
duðu anlaþýlan ve Arap dilini kolayca öð-
retmek için eser yazan Mutarrizî oðlu Ce-
mâleddin Ali’ye önce Kur’an’ý ezberletti,
ardýndan Arap dilinde çok geçen kelime-
lerle eþ anlamlýlara dair el-Ýšnâ£ adlý bir
risâle yazýp okuttu. Daha sonra Arap gra-
merinin temel konularýný özlü bir biçimde
anlatan el-Mi½bâ¼ adlý eserini yine onun
için kaleme aldý. Öðrencileri arasýnda Ha-
nefî fakihi Þemsüleimme el-Kerderî ile na-
hiv ve fýkýh âlimi Kasým b. Hüseyin el-Hâ-
rizmî bulunmaktadýr. 21 Cemâziyelevvel
610 (8 Ekim 1213) tarihinde Hârizm’de ve-
fat etti.

Eserleri. 1. el-Mu³rib fî tertîbi’l-Mu£-
rib. Hanefî fýkýh kitaplarýnda geçen garîb
kelime ve tabirlerin açýklandýðý geniþ bir
çalýþmasý olan el-Mu£rib fî lu³ati’l-fýšh
adlý eserinin yeniden gözden geçirilip dü-
zenlenmesi, kýsaltýlmasý ve bazý ekleme-
lerin yapýlmasýyla meydana getirilmiþtir.
Zemahþerî’nin Esâsü’l-belâ³a’sýnda oldu-
ðu gibi kelimeler köklerinin ilk iki harfine
göre alfabetik sýralanmýþ, kökü üç harf-
ten fazla olanlarda son harf de alfabetik
dizime tâbi tutulmuþtur. Önceden açýkla-
nan kelimelerde atýf yapýlmak suretiyle
tekrardan kaçýnýlmýþtýr. Ancak kökün ilk iki
harfine göre atýf yapýlmasý atýf yerini bul-
ma güçlüðü doðurduðu gibi çok defa atýf
yerinde bilgi bulunmamaktadýr. Nakiller-
de görüþ sahiplerinin isimlerinin açýk bir
þekilde belirtilmemiþ olmasý sözlüðün ek-
sik yanlarýndan biridir. Bununla birlikte
Lisânü’l-£Arab ve el-Æåmûsü’l-mu¼î¹
gibi sözlüklerde yer almayan mânalarý içer-
mesi eserin önemini arttýrmaktadýr. el-
Mu³rib âyet, hadis, þiir, sahâbe ve fuka-
ha kavilleri, muarreb kelimeler, Farsça ke-
limeler, yer adlarý, þahýs isimleri ve emsale
dair açýklamalarýn yoðun þekilde geçme-
siyle ansiklopedi niteliði taþýyan bir eser-
dir. Müellif Halîl b. Ahmed’in el-£Ayn, Ýb-
nü’s-Sikkît’in I½lâ¼u’l-man¹ýš, Câhiz’in Ki-
tâbü’l-¥ayevân, Ebû Hanîfe ed-Dîneve-
rî’nin en-Nebât, Ýbn Düreyd’in el-Cem-
here, Fârâbî’nin Dîvânü’l-edeb, Muham-

med b. Ahmed el-Ezherî’nin Teh×îbü’l-
lu³a, Ýbn Fâris’in Mu£cemü mešåyîsi’l-
lu³a, Cevherî’nin e½-Øý¼â¼ ve Zemahþe-
rî’nin Esâsü’l-bela³a gibi otuza yakýn söz-
lük, dil, edebiyat ve hadis kitabýný kaynak
olarak kullanmýþtýr. Eserin sonunda fakih-
ler için gerekli olan temel gramer bilgile-
rini kapsayan bir risâleye de (Risâle fi’n-
na¼v) yer verilmiþtir. Bu yöntemi Ahmed
b. Muhammed el-Feyyûmî (el-Mi½bâ¼u’l-
münîr) ve Fîrûzâbâdî de (el-Æåmûsü’l-mu-
¼î¹) kullanmýþtýr. el-Mu³rib, ilk defa Hin-
distan’da basýlmýþ (I-II, Haydarâbâd 1328)
daha sonra Mahmûd Fâhûrî – Abdülha-
mîd Muhtâr (I-II, Haleb 1399/1979) ve Dâ-
rü’l-kitâbi’l-Arabî de (ts.) neþretmiþ, M. Sa-
di Çöðenli doktora çalýþmasý olarak tahki-
kini yapmýþtýr (1986, Atatürk Üniversitesi
Ýslâmî Ýlimler Fakültesi). 2. el-Mi½bâ¼ fi’n-
na¼v. Oðlu Cemâleddin Ali’ye Arap dilini
öðretmek amacýyla Abdülkahir el-Cürcâ-
nî’nin Mißetü £âmil, el-Cümel fi’n-na¼v
ve et-Tetimme adlý gramer kitaplarýndan
ihtisar ederek meydana getirdiði bir gra-
mer kitabýdýr. Eser nahiv terimleri, lafzî -
kýyasî âmiller, semaî âmiller, mânevî âmil-
ler, fusûl fi’l-Arabiyye þeklinde beþ bölüm-
den ve bir hâtimeden oluþmaktadýr. el-
Mi½ba¼ defalarca basýlmýþtýr (Leknev 1261;
nþr. Abdülhamîd es-Seyyid Tâlib, Kahire
1970; nþr. Makbûl Ali en-Ni‘me, Beyrut
1414/1993; nþr. Yâsîn Mahmûd el-Hatîb,

1417/1997). Kitabýn elli kadar þerh ve hâ-
þiyesiyle birçok manzum þekli mevcuttur
(Keþfü’¾-¾unûn, II, 1710; Brockelmann, I,
294). Bunlardan Tâceddin el-Ýsferâyînî’nin
el-Miftâ¼ adlý þerhinden telhisle kaleme
aldýðý eŠ-™avß þer¼u’l-Mi½bâ¼’ý ile (Lek-
nev 1850) Hasan Paþa Niksârî’nin (Ýbn Alâ-
eddin el-Esved) el-Ýftitâ¼ fî þer¼i’l-Mi½-
bâ¼’ý (nþr. Ahmed Hâmid, Nablus 1411/
1990; doktora tezi, 1989, Hüseyin Yazýcý, Ýs-
tanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü, Ýstanbul) basýlmýþtýr. Tâceddin el-Ýs-
ferayînî’nin el-Miftâ¼ ve Hacý Baba et-Tos-
yavî’nin ƒulâ½atü’l-i£râb adlý þerhleri ile
Muslihuddin Sürûrî’nin þerhi meþhurdur.
3. el-Î²â¼ þer¼u Mašåmâti’l-¥arîrî (Tah-
ran 1270; Tebriz 1272; nþr. Hamed b. Nâsýr
ed-Dahîl, Riyad 1402/1981). Süleymaniye
Kütüphanesi’nde kayýtlý Î²â¼u’l-burhân fî
£ilmi’l-me£ânî (Lâleli, nr. 3668/1) adlý eser
müstakil bir çalýþma olmayýp bu þerhin
mukaddimesidir. 4. Zehrü’r-rebî£ fî i£câ-
zi’l-Æurßân (Risâle fî i£câzi’l-Æurßân) (Fih-
risü’l-ƒizâneti’t-Teymûriyye, I, 205). 5. Be-
yânü’l-i£câz fî sûreti “Æul yâ eyyühe’l-
kâfirûn” (nþr. Hamed b. Nâsýr ed-Dahîl,
Riyad 1412/1992). 6. Risâle fî Fesri’l-
mevlâ ve ¼a½ri ma£ânih ve’l-keþf £an
¼aš¢šati ma š¢le fîh (nþr. Hamed b. Nâ-
sýr ed-Dahîl, Riyad 1412/1991). “Mevlâ”
kelimesinin etimolojisiyle çeþitli anlamla-
rýna dairdir. 7. el-Ýšnâ£ limâ ¼uviye ta¼-

Mutarrizî’nin el-Î²â¼ adlý eserinin ilk ve son sayfalarý (Hacý Selim Aða Ktp., nr. 973)
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te’l-šýnâ£. Oðluna Arap dilini öðretmek için
yazdýðý eþ anlamlý kelimeler sözlüðüdür
(Âtýf Efendi Ktp., nr. 2688; Brockelmann,
I, 294). Mutarrizî’nin kaynaklarda adý ge-
çen diðer eserleri de þunlardýr: el-Mu£-
rib fî lu³ati’l-fýšh, MuÅta½aru I½lâ¼i’l-
man¹ýš, Zehrü’r-rebî£ fî £ilmi’l-bedî£,
er-Risâle (bk. el-Mu³rib, “.atk” md.), el-
Mušaddimetü’l-Mu¹arriziyye fi’l-man-
¹ýš. Bu eser Muhammed b. Ali el-Mutar-
rýz’a (ö. 456/ 1064) ait olan el-Mu¹arrize
(el-Mušaddimetü’l-Mu¹arriziyye) adlý eser-
le karýþtýrýlmýþtýr.
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Osmanlý taþra teþkilâtýnda sancak
veya livânýn mülkî âmiri için

kullanýlan unvan.
˜ ™

Osmanlý idarî teþkilâtýnda “herhangi bir
makam, görev veya memuriyeti elinde bu-
lunduran, tasarruf eden” kiþi anlamýna
gelir. Bu tabir ayrýca vekille unvan sahibini
birbirinden ayýrmak, mâlikâne, has ve ti-
mara sahip olmak mânasýnda sýkça kulla-
nýlmýþtýr. Ýlmiye teþkilâtýnda kadýlýða bilfiil
getirilenler de mutasarrýf þeklinde anýlmýþ-
týr. Kelimenin “sancaða veya livâya gön-
derilen idareci” anlamýný kazanmasý XVII.
yüzyýl baþlarýndan itibaren meydana gelen

geliþmelerle ilgilidir. Sosyoekonomik deði-
þimler taþra idarî yapýsýnýn büyük ölçüde
farklýlaþmasýna, yönetimde beylerbeyi /
vali ve sancak beyi / mirlivâlardan ayrý ola-
rak mutasarrýf, mütesellim, muhassýl, voy-
voda ve âyan gibi yönetim silsilesinin doð-
masýna zemin hazýrlamýþtýr.

XVII. yüzyýlda hem merkezî idare hem
eyalet ve sancak yönetimi klasik þeklinden
tamamen farklýlaþmaya baþladý. Timar sis-
temi önemini yitirip merkezdeki vezir sa-
yýsý artýnca sancaklarýn arpalýk yöntemiyle
vezirlerin tasarrufuna verilmesi uygulama-
sý ortaya çýktý. Buna paralel olarak beyler-
beyilik ve sancak beyliðine enderun hal-
kýndan tayin yapýlmasý usulü gevþedi. Böy-
lece taþra idaresinde yerli âyan ve müte-
gallibenin etkisi daha da arttý. Ýdarecile-
rin emrinde bulunan kapý halký sayýsýndaki
sýnýrlamanýn kaldýrýlmasý güçlü mahallî ida-
recilerin ortaya çýkmasýna yol açtý. Ayný sü-
reçte merkezdeki vezirler, tasarruf ettik-
leri sancaklara bizzat gitmek yerine vekil
olarak mütesellim / kaymakam gönder-
meye baþladýlar. XVIII. yüzyýlda bu sistem
iyice yaygýnlaþtý. Yüzyýlýn baþlarýndan iti-
baren eyalet ve sancaklar ya mîrî muka-
taa haline getirilerek iltizam yoluyla veya
arpalýk ve mâlikâne uygulamalarýyla veril-
di. Ortaya çýkan yeni þartlardan dolayý mu-
tasarrýf tabiri sadece sancaðý deðil ayný
zamanda eyaletleri tasarruf eden paþalar
için de kullanýldý. Nitekim XVII. yüzyýlýn
sonlarý ile XVIII. yüzyýlda eyalet tevcihatýn-
da mutasarrýf kelimesine sýkça rastlanýr
(Baþar, s. 34-305). Bilhassa Nizâm-ý Cedîd
sürecinde yapýlan düzenlemelerle muta-
sarrýf tabiri taþra idaresinde yerleþti.

Mutasarrýf tayinine dair ilk ciddi düzen-
leme III. Selim döneminde (1789-1807) ger-
çekleþti. Eyalet sistemindeki aksamalarý
yakýndan takip eden padiþah öncelikle ida-
recilerin bizzat görev yerlerine gitmeleri
hususu üzerinde durdu ve vezir sayýsýyla
eyalet sayýsý arasýndaki orantýsýzlýðýn gide-
rilmesi için uðraþtý; vali ve mutasarrýf ta-
yinlerindeki iltimas ve rüþvetle mücadele
ederek tayinlerde câize uygulamasýný sýnýr-
lamaya çalýþtý. Sýk sýk görev yeri deðiþtir-
me usulünü terkedip en az üç, en fazla beþ
yýl görevde kalma esasýný koydu (Karal, s.
109-121). II. Mahmud çoðunluðu önce mu-
kataat, ardýndan mansûre hazinesine bað-
lý olan sancaklarýn yönetimine mutasarrýf
veya onun yerine mütesellim, bazý sancak-
lara da muhassýllar gönderdi. Doðuda me-
selâ Muþ gibi sancaklarda klasik dönem-
den itibaren süregelen yurtluk-ocaklýk sis-
temi muhafaza edilerek mutasarrýflýða
ekber evlât tayini âdeti sürdürüldü (BA,

Cevdet-Dahiliye, nr. 3392, 6681; BA, HH,
nr. 23039).

Padiþahýn onayýyla tayin edilen muta-
sarrýflar için her yýl tevcihat defterleri ha-
zýrlanýr, ibka, azil ve yeni tayin muamelele-
ri gerçekleþtirilirdi. Birden çok sancaðý ta-
sarruf eden mutasarrýflar yerlerine mer-
kezî hükümetin tasdikiyle mütesellim gön-
derebilirdi (BA, MD, nr. 214, s. 8, 23, 55).
Tayinler yapýlýrken bölgenin özel þartlarý,
sancaðýn güvenliði, mutasarrýfýn önceki gö-
revinde gösterdiði baþarýlar ve halka karþý
tavýrlarý dikkate alýnýrdý. Islahat dönemle-
rinde mutasarrýf tayinlerinde yeni kriter-
ler ortaya çýktý. Meselâ Asâkir-i Mansûre-i
Muhammediyye’nin kurulacaðý sancak mu-
tasarrýfýnýn, yeni ordu ve Kaptanpaþa eya-
leti sancaklarýndan birine tayin edilecek
mutasarrýfýn donanma konusunda bilgili
olmasý gerekiyordu (BA, MD, nr. 234, s.
50; nr. 240, s. 306, 365-366).

Mutasarrýfýn veya mütesellimin tayin
emri yörenin önde gelenlerine okunur ve
mahkeme siciline kaydedilirdi. Mutasar-
rýflar maaþ ve personel giderlerini sancak
ahalisinden imdâd-ý hazariyye, imdâd-ý se-
feriyye ve âidât-ý muayyene isimleri altýn-
da tahsil ettikleri vergiden karþýlar, ancak
bazan belirlenenden fazlasýný toplayýp hal-
ka zulmetmeleri þikâyetlere sebep olurdu.
Tayin edilen mutasarrýfýn hemen görev ye-
rine gitmesi istenir ve ihmali görülenler
hakkýnda soruþturma açýlýrdý. Mutasarrýf-
lar görevlerini “saray” denilen konaklarýn-
da görürlerdi. Sancak divaný toplantýlarý-
nýn yapýldýðý bu saraylarýn inþasý, tamiri ve
bazý giderleri için gerekli para ahaliden
toplanýrdý. Mutasarrýflarýn devlet merke-
zindeki iþleri kapý kethüdâlarý tarafýndan
görülürdü. Yaþ haddinden veya baþka se-
beplerle emekli olan mutasarrýflara aylýk
tahsisi yapýlýrdý. Mutasarrýflarýn öncelik-
li görevi asayiþi temin etmek ve vergileri
toplamaktý. Ayrýca emlâk-i hümâyunu ida-
re etmek, sancaðý þenlendirmek, halka iyi
muamele etmek, bölgesini düþmandan
korumak ve sefer durumunda maiyetiyle
birlikte savaþa katýlmak diðer önemli va-
zifelerindendi. Sancaklardaki inþaat ve ba-
yýndýrlýk iþleri, bazý dinî ve içtimaî yapýlarýn
ve su yollarýnýn tamiri de görevleri ara-
sýndaydý.

Tanzimat’tan sonra mutasarrýflardan
Tanzimat usulünün eksiksiz tatbiki ve her
sýnýf ahaliye eþit muamele etmeleri isten-
di. 28 Kasým 1852 tarihli bir fermanla dü-
zenlenen vali ve mutasarrýflarýn yetkileri
22 Eylül 1858 tarihli tâlimatla geniþletildi
(BA, Cevdet-Dahiliye, nr. 2299). Tanzimat’-
la beraber müstakil mutasarrýflýk sistemi


