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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 geçen diðer eserleri de þunlardýr: el-Mu£rib fî lu³ati’l-fýšh, MuÅta½aru I½lâ¼i’lman¹ýš, Zehrü’r-rebî£ fî £ilmi’l-bedî£,
er-Risâle (bk. el-Mu³rib, “.atk” md.), elMušaddimetü’l-Mu¹arriziyye fi’l-man¹ýš. Bu eser Muhammed b. Ali el-Mutarrýz’a (ö. 456/ 1064) ait olan el-Mu¹arrize
(el-Mušaddimetü’l-Mu¹arriziyye) adlý eserle karýþtýrýlmýþtýr.
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Osmanlý taþra teþkilâtýnda sancak
veya livânýn mülkî âmiri için
kullanýlan unvan.

—
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Osmanlý idarî teþkilâtýnda “herhangi bir
makam, görev veya memuriyeti elinde bulunduran, tasarruf eden” kiþi anlamýna
gelir. Bu tabir ayrýca vekille unvan sahibini
birbirinden ayýrmak, mâlikâne, has ve timara sahip olmak mânasýnda sýkça kullanýlmýþtýr. Ýlmiye teþkilâtýnda kadýlýða bilfiil
getirilenler de mutasarrýf þeklinde anýlmýþtýr. Kelimenin “sancaða veya livâya gönderilen idareci” anlamýný kazanmasý XVII.
yüzyýl baþlarýndan itibaren meydana gelen

geliþmelerle ilgilidir. Sosyoekonomik deðiþimler taþra idarî yapýsýnýn büyük ölçüde
farklýlaþmasýna, yönetimde beylerbeyi /
vali ve sancak beyi / mirlivâlardan ayrý olarak mutasarrýf, mütesellim, muhassýl, voyvoda ve âyan gibi yönetim silsilesinin doðmasýna zemin hazýrlamýþtýr.
XVII. yüzyýlda hem merkezî idare hem
eyalet ve sancak yönetimi klasik þeklinden
tamamen farklýlaþmaya baþladý. Timar sistemi önemini yitirip merkezdeki vezir sayýsý artýnca sancaklarýn arpalýk yöntemiyle
vezirlerin tasarrufuna verilmesi uygulamasý ortaya çýktý. Buna paralel olarak beylerbeyilik ve sancak beyliðine enderun halkýndan tayin yapýlmasý usulü gevþedi. Böylece taþra idaresinde yerli âyan ve mütegallibenin etkisi daha da arttý. Ýdarecilerin emrinde bulunan kapý halký sayýsýndaki
sýnýrlamanýn kaldýrýlmasý güçlü mahallî idarecilerin ortaya çýkmasýna yol açtý. Ayný süreçte merkezdeki vezirler, tasarruf ettikleri sancaklara bizzat gitmek yerine vekil
olarak mütesellim / kaymakam göndermeye baþladýlar. XVIII. yüzyýlda bu sistem
iyice yaygýnlaþtý. Yüzyýlýn baþlarýndan itibaren eyalet ve sancaklar ya mîrî mukataa haline getirilerek iltizam yoluyla veya
arpalýk ve mâlikâne uygulamalarýyla verildi. Ortaya çýkan yeni þartlardan dolayý mutasarrýf tabiri sadece sancaðý deðil ayný
zamanda eyaletleri tasarruf eden paþalar
için de kullanýldý. Nitekim XVII. yüzyýlýn
sonlarý ile XVIII. yüzyýlda eyalet tevcihatýnda mutasarrýf kelimesine sýkça rastlanýr
(Baþar, s. 34-305). Bilhassa Nizâm-ý Cedîd
sürecinde yapýlan düzenlemelerle mutasarrýf tabiri taþra idaresinde yerleþti.
Mutasarrýf tayinine dair ilk ciddi düzenleme III. Selim döneminde (1789-1807) gerçekleþti. Eyalet sistemindeki aksamalarý
yakýndan takip eden padiþah öncelikle idarecilerin bizzat görev yerlerine gitmeleri
hususu üzerinde durdu ve vezir sayýsýyla
eyalet sayýsý arasýndaki orantýsýzlýðýn giderilmesi için uðraþtý; vali ve mutasarrýf tayinlerindeki iltimas ve rüþvetle mücadele
ederek tayinlerde câize uygulamasýný sýnýrlamaya çalýþtý. Sýk sýk görev yeri deðiþtirme usulünü terkedip en az üç, en fazla beþ
yýl görevde kalma esasýný koydu (Karal, s.
109-121). II. Mahmud çoðunluðu önce mukataat, ardýndan mansûre hazinesine baðlý olan sancaklarýn yönetimine mutasarrýf
veya onun yerine mütesellim, bazý sancaklara da muhassýllar gönderdi. Doðuda meselâ Muþ gibi sancaklarda klasik dönemden itibaren süregelen yurtluk-ocaklýk sistemi muhafaza edilerek mutasarrýflýða
ekber evlât tayini âdeti sürdürüldü (BA,

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

Padiþahýn onayýyla tayin edilen mutasarrýflar için her yýl tevcihat defterleri hazýrlanýr, ibka, azil ve yeni tayin muameleleri gerçekleþtirilirdi. Birden çok sancaðý tasarruf eden mutasarrýflar yerlerine merkezî hükümetin tasdikiyle mütesellim gönderebilirdi (BA, MD, nr. 214, s. 8, 23, 55).
Tayinler yapýlýrken bölgenin özel þartlarý,
sancaðýn güvenliði, mutasarrýfýn önceki görevinde gösterdiði baþarýlar ve halka karþý
tavýrlarý dikkate alýnýrdý. Islahat dönemlerinde mutasarrýf tayinlerinde yeni kriterler ortaya çýktý. Meselâ Asâkir-i Mansûre-i
Muhammediyye’nin kurulacaðý sancak mutasarrýfýnýn, yeni ordu ve Kaptanpaþa eyaleti 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. Mutasarrýflar maaþ ve personel giderlerini sancak
ahalisinden imdâd-ý hazariyye, imdâd-ý seferiyye ve âidât-ý muayyene isimleri altýnda tahsil ettikleri vergiden karþýlar, ancak
bazan belirlenenden fazlasýný toplayýp halka zulmetmeleri þikâyetlere sebep olurdu.
Tayin edilen mutasarrýfýn hemen görev yerine gitmesi istenir ve ihmali görülenler
hakkýnda soruþturma açýlýrdý. Mutasarrýflar görevlerini “saray” denilen konaklarýnda görürlerdi. Sancak divaný toplantýlarýnýn yapýldýðý bu saraylarýn inþasý, tamiri ve
bazý giderleri için gerekli para ahaliden
toplanýrdý. Mutasarrýflarýn devlet merkezindeki iþleri kapý kethüdâlarý tarafýndan
görülürdü. Yaþ haddinden veya baþka sebeplerle emekli olan mutasarrýflara aylýk
tahsisi yapýlýrdý. Mutasarrýflarýn öncelikli görevi asayiþi temin etmek ve vergileri
toplamaktý. Ayrýca emlâk-i hümâyunu idare etmek, sancaðý þenlendirmek, halka iyi
muamele etmek, bölgesini düþmandan
korumak ve sefer durumunda maiyetiyle
birlikte savaþa katýlmak diðer önemli vazifelerindendi. Sancaklardaki inþaat ve bayýndýrlýk iþleri, bazý dinî ve içtimaî yapýlarýn
ve su yollarýnýn tamiri de görevleri arasýndaydý.
Tanzimat’tan sonra mutasarrýflardan
Tanzimat usulünün eksiksiz tatbiki ve her
sýnýf ahaliye eþit muamele etmeleri istendi. 28 Kasým 1852 tarihli bir fermanla düzenlenen vali ve mutasarrýflarýn yetkileri
22 Eylül 1858 tarihli tâlimatla geniþletildi
(BA, Cevdet-Dahiliye, nr. 2299). Tanzimat’la beraber müstakil mutasarrýflýk sistemi
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yaygýnlýk kazandý. Bir eyalete baðlý bulunmayan ve mutasarrýf tarafýndan yönetilen sancaklar doðrudan merkeze baðlýydý.
1864’te vilâyet düzenlemesine kadar muhtelif tarihlerde Sivas, Amasya - Çorum, Rumeli, Ýþkodra, Üsküp, Ýzvornik, Hersek, Tuzla, Niþ, Ýskenderiye, Týrhala, Ankara, Biga,
Karesi, Canik, Bozok, Kudüs, Basra, Lazistan, Musul, Baðdat, Kars, Kýbrýs, Maraþ,
Yemen, Filibe, Sofya, Kocaeli, Rakka, Edirne, Cezâyir-i Bahr-i Sefîd, Adana, Kastamonu, Harput, Þehrizor, Tulçý, Van, Vidin,
Yenipazar, Erzincan, Bingazi, Prizren ve
Hudâvendigâr müstakil mutasarrýflýk olarak yönetildi. Müstakil mutasarrýflar valilerin yetkilerini haizdi (Onar, II, 697-715).
1861’de teþkil edilen ve hýristiyan bir mutasarrýfça yönetilen Cebelilübnan mutasarrýflýðýyla 1878’de oluþturulan Þarkî Rumeli vilâyeti bünyesindeki sancak mutasarrýflýklarý farklý statüdeydi. Bu tür mutasarrýflýklar eyâlât-ý mümtâze sistemi içerisinde ele alýnmalýdýr (Ortaylý, s. 51-53).
Sancak idarecisi olarak mutasarrýflýðýn
kesin biçimde kurumsallaþmasý 1864 Vilâyet Nizamnâmesi ile oldu ve eyalet yerine vilâyet sistemine geçildi (Düstur, Birinci tertip, I, 608-624). Sancaðýn idaresi
mutasarrýfa verildi (BA, A.MKT.MHM, 386/
57; BA, Ý.MVL, 25823). 1867’de yapýlan düzenlemeden sonra yeni mutasarrýflýklar
oluþturuldu (BA, A.MKT. MHM, 387-A/35).
Bu dönemde mutasarrýflarýn merkezdeki
iþlerini gören kapý kethüdâlarý dâimî memur statüsüne geçirildi (Lutfî, XI, 100-101).
1871’de neþredilen nizamnâmeyle 1864 nizamnâmesi geliþtirildi ve bilhassa maaþ ve
harcýrah konusu yeniden düzenlendi. Ýstanbul’a baðlý olmak üzere özel idareye
sahip Beyoðlu, Üsküdar, Çatalca ve Ýzmit
mutasarrýflýklarý kuruldu (Devlet-i Aliyye-i
Osmâniyye Salnâmesi [1290], s. 133;
[1297], s. 179-180). Kanûn-ý Esâsî’nin ilânýnýn ardýndan 1877’de yeni bir yönetim yapýlanmasý öngörüldüyse de uygulanamadý. Ancak toprak kayýplarý sebebiyle mülkî
taksimat yeniden düzenlenip bütün sancaklar Dâhiliye Nezâreti’ne baðlandý. 1908’de vilâyetlerde tensikata gidilerek bazý mutasarrýflýklar laðvedildi (BA, DH. MUÝ, 13/
2/25, 15/1/34). Sancaklar nüfuslarýna göre
sýnýflandýrýldý ve mutasarrýf maaþlarý buna
göre belirlendi (BA, DH. EUM. MH, 81/78,
82/17; BA, DH. MUÝ, 10/1/12).
1913’te yayýmlanan vilâyetlere dair geçici bir kanuna göre (Düstur, Ýkinci tertip,
V, 186-216) müstakil mutasarrýflýklar Urfa, Ýzmit, Ýçel, Eskiþehir, Bolu, Teke (Antalya), Canik, Çatalca, Cebelilübnan, Zor, Asîr,
Kudüs, Karesi, Kal‘a-i Sultâniyye, Kayseri,
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Karahisarýsâhib, Kütahya, Menteþe (Muðla),
Maraþ, Niðde ve Medîne-i Münevvere idi
(Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Salnâmesi,
[1333-1334], s. 724-814). 1914’te Cebelilübnan’ýn imtiyazlarý kaldýrýldý.
Tanzimat’tan sonra livâda valinin temsilcisi ve umumi idare ve asayiþten birinci
derecede sorumlu olan mutasarrýflar yemin ederek göreve baþlardý. Vali Dahiliye
Nezâreti’nden mutasarrýfýn azlini isteyebilirdi. Nezâret azil gerekçesini yeterli görmezse konuyu bir ay içerisinde Þûrâ-yý Devlet’e havale ederdi. Burada dosyanýn iki ay
zarfýnda sonuçlandýrýlmasý zorunluydu. Vali azil talebine bir ay içerisinde cevap alamazsa mutasarrýfý azledebilirdi (BA, DH.
MUÝ, 104/1/24). Görevinden ayrýlan mutasarrýf yaptýðý icraatlar ve yapýlmasý gerekenler hakkýnda nezârete bir rapor sunardý (BA, DH. ÝD, 32/1/10).
Mutasarrýflar çok zaruri durumlar hariç doðrudan merkezle yazýþamaz, ancak
vali aracýlýðýyla haberleþebilirdi. Validen
aldýðý emir ve tâlimatý livâda uygular ve
yeni kanun ve nizamlarý ilân ederdi. Ýhtiyaç duyduðu bazý memurlarý tayin edebilir, maiyetindeki memurlarý cezalandýrabilir veya azledebilirdi. Her yýl livâyý teftiþ
eder ve sancaðýn meselelerinin tesbit edildiði ve masraflarýn devletçe karþýlandýðý
bu teftiþin zamanýný valiyle birlikte belirlerdi (BA, DH. EUM. LVZ, 51/52). Sancak
dahilindeki belediyelerin teftiþi de mutasarrýfýn göreviydi. Mutasarrýf sancaðýn bütçesini hazýrlar, vilâyet vasýtasýyla merkeze
yollar ve onaylanýncaya kadar eðitim ve
saðlýk gibi âcil ihtiyaçlar dýþýnda harcama
yapmazdý. Sancakta tahsisatý gerçekleþen
her türlü inþaat ve tamirata nezaret eder,
ayrýca sancakta meydana gelen vukuatýn
istatistiðini düzenli biçimde Dahiliye Nezâreti’ne yollardý.
Mutasarrýfýn baþkanlýðýnda toplanan ve
istiþârî niteliði bulunan livâ idare meclisi
mutasarrýfýn havale ettiði evrak hakkýnda
mütalaa beyan ederdi. Meclisin tabii üyeleri mutasarrýf, nâib, muhasebeci, tahrirat müdürü, nâfia mühendisi, ziraat memuru, müftü ve gayri müslim cemaatlerin ruhanî liderleriydi. Ayrýca dört yýl müddetle görev yapmak üzere seçilen dört
üyesi daha vardý. Livâda güvenliði jandarma ve polis saðlardý. Mutasarrýf, bunlarýn
yeterli olmamasý durumunda valiye bilgi
vermek þartýyla askerî kuvvete baþvurabilirdi (Muslihuddin Âdil, s. 411-417; Mustafa Þeref, s. 108-120).
1921 Teþkîlât-ý Esâsiyye Kanunu ile kazada kaymakam idaresi benimsendi (Düs-

tur, Üçüncü tertip, I, 139). Bununla birlikte müstakil mutasarrýflýklar bir süre daha
varlýðýný sürdürdü (BA, DH. EUM. VRK, 24/
54). Cumhuriyet’in ilânýndan sonra vilâyet teþkilâtýna dair yapýlan düzenlemelerle mutasarrýf tabirinin idarî mânada kullanýmýna son verilmiþ oldu.
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ralarý ikisi arasýnda fark görülmeye baþlanmýþ, sûfî “Hakk’ýn yakýnlýðýný kazanan
kimse”, mutasavvýf ise “Hakk’ýn yakýnlýðýný
kazanmaya çalýþan kiþi” olarak tanýmlanmýþtýr (Hücvîrî, s. 115). Hücvîrî sûfî ile mutasavvýfý bu þekilde birbirinden ayýrt ettikten sonra ayrýca mustasviften bahseder. Ona göre mustasvif, tasavvuf yoluna
inanmadýðý halde mevki ve itibar sahibi olmak için mutasavvýfa benzemeye ve tasavvufu bir çýkar aracý olarak kullanmaya
çalýþan kiþidir. Sûfîler tasavvuf yoluna inanan ve ehline yakýnlýk duyan, onlarýn hayat tarzýna özenen kiþileri, “Bir kavme benzeyen onlardandýr” hadisine iþaretle (Ebû
Dâvûd, “Libâs”, 4) bir bakýma mutasavvýf
saymýþ ve onlara “müteþebbih” adýný vermiþlerdir. Þehâbeddin es-Sühreverdî müteþebbihin iman sahibi, mutasavvýfýn imanla birlikte ilim sahibi, sûfînin ilim ve imanýn yanýnda ayrýca zevk sahibi olduðunu
söyler. Ona göre tasavvuf yolunun iyi ve
doðru bir yol olduðuna inanmak bir mertebedir. Bu mertebede bulunan kiþiye müteþebbih denir. Müteþebbihin bu yola girip Hakk’ýn yakýnlýðýna ermek için çabalamasý gerekir; o zaman mutasavvýf mertebesine yükselebilir. Ýman ve amelin semerelerini devþirip ilâhî huzura ermenin zevkini yaþamak ise sûfînin mertebesidir. Müteþebbih mücahede, mutasavvýf murakabe, sûfî müþahede sahibidir (£Avârifü’lma£ârif, s. 49-53).

II. (VIII.) yüzyýlda bazý âbid ve zâhidlere
sûfî denilmeye baþlanmýþtýr. Ýlk defa bu
sýfatla tanýnan kiþinin Ebû Hâþim el-Kûfî olduðu kaydedilmektedir. Ayný yüzyýlýn
sonlarýna doðru âbid ve zâhidlerin tuttuðu yolu belirtmek için sûfî kelimesiyle ayný
kökten türeyen tasavvuf kelimesinin kullanýmý yaygýnlýk kazanmýþ, bu yolun mensuplarýna genellikle ehl-i tasavvuf, bazan
da mutasavvýf adý verilmiþtir. Ýlk sûfî müelliflerden Kelâbâzî, eserinin adýnda geçen “ehl-i tasavvuf mezhebi” ibaresini “tasavvuf yolunu tutanlarýn görüþleri” anlamýnda kullanmýþ, bu kullaným tarzý Serrâc, Ebû Tâlib el-Mekkî, Sülemî, Kuþeyrî,
Hücvîrî gibi diðer sûfî müelliflerin eserlerinde de devam etmiþtir. Bu müellifler sûfî ve mutasavvýfýn yaný sýra ayný mânada
fakîr, garîb, sâih gibi kelimeler de kullanmýþlar, ancak bunlar arasýnda mutasavvýf
yaygýnlýk kazanmýþtýr. Ýlk dönemlerde mutasavvýf kelimesine temas edilmeyip daha çok sûfî ve tasavvuf kelimeleri üzerinde
durulmuþtur. Bu devirlerde mutasavvýf sûfî ile eþ anlamlý kabul edilirken daha son-

Biri Irak’ta, diðeri Horasan’da eþ zamanlý olarak ortaya çýkan tasavvufla Melâmetîlik ve mutasavvýfla Melâmetî arasýndaki
farklar da kaynaklarda belirtilmiþtir. Melâmetîler ihlâsý gerçekleþtirmeye ve riyadan uzaklaþmaya önem verir; bundan dolayý hýrka, farklý kýyafet ve semâ üzerinde
durmaz, sýradan bir mümin gibi yaþamayý esas alýrlar. Mutasavvýflar da ihlâsa ve
riyadan kaçýnmaya önem vermekle beraber ihlâsý ve riyayý Melâmetîler’den farklý
algýlar ve yorumlarlar. Mutasavvýflara göre sâlik nefsinden o kadar çok fâni ve Hak’ta o kadar çok bâki olmalýdýr ki aklýna Hak’tan baþka hiçbir þey, hatta kendi varlýðý
bile gelmemelidir. Böyle bir þuur ve idrak
halinde bulunan kiþide halk ve mâsivâ
(Hakk’ýn gayri) bulunmayacaðýndan riya da
söz konusu olmaz. Genellikle tasavvufî kaynaklarda Melâmetîler muhlis (ihlâsa eren),
mutasavvýflar ise muhlas (ihlâsa erdirilen)
olarak nitelendirilmiþtir. Bu iki kelime Kur’ân-ý Kerîm’de de geçmektedir (el-Bakara
2/139; es-Sâffât 37/40, 44, 128, 160, 169; ezZümer 39/2, 11, 14). Mutasavvýflar, kendi
konumlarýný bu þekilde açýklayarak Me-
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MUTASAVVIF
( �������) א
Tasavvufî hayat tarzýný benimseyen
ve bu yolla Hakk’ýn yakýnlýðýný
kazanmaya çalýþan kiþi.
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lâmetîler’in karþý olduðu hýrka, taç, semâ, toplu zikir ve bunlarla ilgili âdâb ve
erkânýn riya vesilesi olmayacaðýný savunmuþlardýr. Gafil âlimlerin yanýnda cahil
mutasavvýflarýn da bulunduðunu belirten
sûfîler bunlarýn tasavvuf yoluna vereceði
zararlara da dikkat çekmiþler, samimi bile olsa cahil mutasavvýftan hayýr gelmeyeceðini özellikle vurgulamýþlardýr.
Dünyevî ve maddî maksatlarla mutasavvýf görünenlerin dýþýnda baþka bir din
veya mezhebe yahut herhangi bir ilhâd
hareketine mensup olduðu halde mutasavvýf gibi davranan kimseler de vardýr.
Sûfî müellifler mülhid dedikleri bu tür kiþilere dikkat çekmiþlerdir. Meselâ Hücvîrî, dönemindeki on iki tasavvuf hareketinden ikisinin kabul edilemez olduðuna iþaret ederek tasavvuf ehlini uyarmýþtýr. Gazzâlî de hayat tarzlarý Ýslâm’la uyuþmayan,
fakat kendilerini mutasavvýfe olarak adlandýran birtakým zümrelerden bahseder
(Ý¼yâß, III, 393). Þer‘î hükümler çerçevesinde yaþanan mânevî ve dinî hayat tarzýna tasavvuf, bu hayatý yaþayanlara mutasavvýf denilmekle birlikte þer‘î hükümlere uymalarý söz konusu olmaksýzýn kendilerini tasavvufî inanýþ, düþünüþ ve duyuþ þekline nisbet eden herkese geniþ anlamda mutasavvýf, tuttuklarý yola da tasavvuf adý verilmektedir.
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429’da (1038) doðdu. Babasý, mülûkü’ttavâiften Tücîbîler’in Meriye’de (Almeria)
Benî Sumâdýh kolunu kuran Ma‘n b. Sumâdýh et-Tücîbî’dir (1042-1051). Dedesi,
Endülüs Emevi hâcibi Ýbn Ebû Âmir el-
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