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zimat ve Osmanlý Bürokrasisinde Yemin Mües-
sesesi”, Yakýn Dönem Türkiye Araþtýrmalarý, I/
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550.
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Tasavvufî hayat tarzýný benimseyen
ve bu yolla Hakk’ýn yakýnlýðýný

kazanmaya çalýþan kiþi.
˜ ™

II. (VIII.) yüzyýlda bazý âbid ve zâhidlere
sûfî denilmeye baþlanmýþtýr. Ýlk defa bu
sýfatla tanýnan kiþinin Ebû Hâþim el-Kû-
fî olduðu kaydedilmektedir. Ayný yüzyýlýn
sonlarýna doðru âbid ve zâhidlerin tuttu-
ðu yolu belirtmek için sûfî kelimesiyle ayný
kökten türeyen tasavvuf kelimesinin kul-
lanýmý yaygýnlýk kazanmýþ, bu yolun men-
suplarýna genellikle ehl-i tasavvuf, bazan
da mutasavvýf adý verilmiþtir. Ýlk sûfî mü-
elliflerden Kelâbâzî, eserinin adýnda ge-
çen “ehl-i tasavvuf mezhebi” ibaresini “ta-
savvuf yolunu tutanlarýn görüþleri” anla-
mýnda kullanmýþ, bu kullaným tarzý Ser-
râc, Ebû Tâlib el-Mekkî, Sülemî, Kuþeyrî,
Hücvîrî gibi diðer sûfî müelliflerin eserle-
rinde de devam etmiþtir. Bu müellifler sû-
fî ve mutasavvýfýn yaný sýra ayný mânada
fakîr, garîb, sâih gibi kelimeler de kullan-
mýþlar, ancak bunlar arasýnda mutasavvýf
yaygýnlýk kazanmýþtýr. Ýlk dönemlerde mu-
tasavvýf kelimesine temas edilmeyip da-
ha çok sûfî ve tasavvuf kelimeleri üzerinde
durulmuþtur. Bu devirlerde mutasavvýf sû-
fî ile eþ anlamlý kabul edilirken daha son-

ralarý ikisi arasýnda fark görülmeye baþ-
lanmýþ, sûfî “Hakk’ýn yakýnlýðýný kazanan
kimse”, mutasavvýf ise “Hakk’ýn yakýnlýðýný
kazanmaya çalýþan kiþi” olarak tanýmlan-
mýþtýr (Hücvîrî, s. 115). Hücvîrî sûfî ile mu-
tasavvýfý bu þekilde birbirinden ayýrt et-
tikten sonra ayrýca mustasviften bahse-
der. Ona göre mustasvif, tasavvuf yoluna
inanmadýðý halde mevki ve itibar sahibi ol-
mak için mutasavvýfa benzemeye ve ta-
savvufu bir çýkar aracý olarak kullanmaya
çalýþan kiþidir. Sûfîler tasavvuf yoluna ina-
nan ve ehline yakýnlýk duyan, onlarýn ha-
yat tarzýna özenen kiþileri, “Bir kavme ben-
zeyen onlardandýr” hadisine iþaretle (Ebû
Dâvûd, “Libâs”, 4) bir bakýma mutasavvýf
saymýþ ve onlara “müteþebbih” adýný ver-
miþlerdir. Þehâbeddin es-Sühreverdî mü-
teþebbihin iman sahibi, mutasavvýfýn iman-
la birlikte ilim sahibi, sûfînin ilim ve ima-
nýn yanýnda ayrýca zevk sahibi olduðunu
söyler. Ona göre tasavvuf yolunun iyi ve
doðru bir yol olduðuna inanmak bir mer-
tebedir. Bu mertebede bulunan kiþiye mü-
teþebbih denir. Müteþebbihin bu yola gi-
rip Hakk’ýn yakýnlýðýna ermek için çabala-
masý gerekir; o zaman mutasavvýf merte-
besine yükselebilir. Ýman ve amelin seme-
relerini devþirip ilâhî huzura ermenin zev-
kini yaþamak ise sûfînin mertebesidir. Mü-
teþebbih mücahede, mutasavvýf muraka-
be, sûfî müþahede sahibidir (£Avârifü’l-
ma£ârif, s. 49-53).

Biri Irak’ta, diðeri Horasan’da eþ zaman-
lý olarak ortaya çýkan tasavvufla Melâme-
tîlik ve mutasavvýfla Melâmetî arasýndaki
farklar da kaynaklarda belirtilmiþtir. Me-
lâmetîler ihlâsý gerçekleþtirmeye ve riya-
dan uzaklaþmaya önem verir; bundan do-
layý hýrka, farklý kýyafet ve semâ üzerinde
durmaz, sýradan bir mümin gibi yaþama-
yý esas alýrlar. Mutasavvýflar da ihlâsa ve
riyadan kaçýnmaya önem vermekle be-
raber ihlâsý ve riyayý Melâmetîler’den farklý
algýlar ve yorumlarlar. Mutasavvýflara gö-
re 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 kay-
naklarda 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; ez-
Zümer 39/2, 11, 14). Mutasavvýflar, kendi
konumlarýný bu þekilde açýklayarak Me-

lâmetîler’in karþý olduðu hýrka, taç, se-
mâ, toplu zikir ve bunlarla ilgili âdâb ve
erkânýn riya vesilesi olmayacaðýný savun-
muþlardýr. Gafil âlimlerin yanýnda cahil
mutasavvýflarýn da bulunduðunu belirten
sûfîler bunlarýn tasavvuf yoluna vereceði
zararlara da dikkat çekmiþler, samimi bi-
le olsa cahil mutasavvýftan hayýr gelme-
yeceðini özellikle vurgulamýþlardýr.

Dünyevî ve maddî maksatlarla muta-
savvýf görünenlerin dýþýnda baþka bir din
veya mezhebe yahut herhangi bir ilhâd
hareketine mensup olduðu halde muta-
savvýf gibi davranan kimseler de vardýr.
Sûfî müellifler mülhid dedikleri bu tür ki-
þilere dikkat çekmiþlerdir. Meselâ Hücvî-
rî, dönemindeki on iki tasavvuf hareketin-
den ikisinin kabul edilemez olduðuna iþa-
ret ederek tasavvuf ehlini uyarmýþtýr. Gaz-
zâlî de hayat tarzlarý Ýslâm’la uyuþmayan,
fakat kendilerini mutasavvýfe olarak ad-
landýran birtakým zümrelerden bahseder
(Ý¼yâß, III, 393). Þer‘î hükümler çerçeve-
sinde yaþanan mânevî ve dinî hayat tar-
zýna tasavvuf, bu hayatý yaþayanlara mu-
tasavvýf denilmekle birlikte þer‘î hüküm-
lere uymalarý söz konusu olmaksýzýn ken-
dilerini tasavvufî inanýþ, düþünüþ ve du-
yuþ þekline nisbet eden herkese geniþ an-
lamda mutasavvýf, tuttuklarý yola da ta-
savvuf adý verilmektedir.
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Ebû Yahyâ el-Mu‘tasým-Billâh
Muhammed b. Ma‘n b. Muhammed

b. Ahmed b. Sumâdýh et-Tücîbî
(ö. 484/1091)

Meriye hükümdarý
(1051-1091).

˜ ™

429’da (1038) doðdu. Babasý, mülûkü’t-
tavâiften Tücîbîler’in Meriye’de (Almeria)
Benî Sumâdýh kolunu kuran Ma‘n b. Su-
mâdýh et-Tücîbî’dir (1042-1051). Dedesi,
Endülüs Emevi hâcibi Ýbn Ebû Âmir el-
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Mansûr’un kumandanlarýndan Veþka (Hu-
esca) Valisi Muhammed b. Ahmed b. Su-
mâdýh et-Tücîbî idi. Babasýnýn ölümü üze-
rine Mu‘tasým-Billâh lakabýyla amcasý Ebû
Utbe Ýbn Sumâdýh’ýn üç yýl süren nâibli-
ði altýnda tahta çýktý. Bastýrdýðý sikkeler-
de Vâsik -Billâh ve Reþîd lakaplarýný da
kullanan Mu‘tasým’ýn kýrk yýl devam eden
melikliði komþularýyla mücadele içinde
geçti. Saltanatýnýn ilk yýllarýnda Gýrnata’-
nýn (Granada) Zîrî Hükümdarý Bâdîs b.
Habbûs ile babasý zamanýndaki dostane
iliþkileri sürdürdü. Dayýsý Belensiye Meliki
Abdülazîz b. Ebû Âmir’in Lûrka (Lorca) hâ-
kimi Ýbn Þebîb isyan etti (443/1051). Mu‘-
tasým bu isyaný bastýrýp topraklarýna tek-
rar sahip oldu. Abdülazîz’den sonra oðlu
Abdülmelik el-Muzaffer ile mücadeleye de-
vam eden Mu‘tasým, Bâdîs’in yardýmýyla
onun üzerine yürüdüyse de bir baþarý ka-
zanamadý (452/1060). Ardýndan Gýrnata’yý
istilâ etmeye niyetlendi; ancak bunu da ba-
þaramadý. O tarihte Lûrka, Ceyyân (Jaen)
ve Beyyâse de (Baeza) Meriye Devleti’nin
hâkimiyeti altýnda bulunuyordu. Bâdîs’in
ölümünden sonra torunu Abdullah b. Bu-
lukkîn ile savaþmaya baþlayan Mu‘tasým
nihayet onunla bir anlaþmaya vardý. Mu-
râbýt Hükümdarý Yûsuf b. Tâþfîn Endülüs’e
geçtiðinde (483/1090) Mu‘tasým artýk yaþ-
landýðý için oðlu Muizzüddevle ile Yûsuf b.
Tâþfîn’e kýymetli hediyeler ve ordusuna
yardýmcý bir birlik gönderdi; bu askerler
Zellâka savaþýna (479/1086) ve Aledo ku-
þatmasýna katýldý.

Cömertliðiyle meþhur olan Mu‘tasým En-
dülüs’ün her tarafýndan Meriye’ye gelen
âlim, edip ve þairleri himaye eder, onlara
sarayýnda ilgi gösterip ihsanlarda bulu-
nurdu. Bunlar arasýnda þair Ýbn Ubâde,
Ýbn Þeref, Es‘ad b. Billîta, Ýbnü’þ-Þehîd,
coðrafyacý Ýbnü’d-Delâî el-Uzrî ve Ebû
Ubeyd el-Bekrî sayýlabilir. Kendisi gibi oðul-
larý Muizzüddevle, Refîuddevle, Reþîdüd-
devle ve kýzý Ümmü’l-Kirâm da devrin ün-
lü þairlerindendi; yazdýklarý þiirlerden bir
bölümü çeþitli kaynaklarda yer almýþtýr.
Mu‘tasým Meriye’nin imarý için büyük gay-
ret göstermiþ, þehre temiz su getirmek
amacýyla kanallar açtýrmýþ, çeþitli bina ve
saraylar yaptýrmýþtýr. Bunlardan Sumâdý-
hiyye Sarayý’nýn çok güzel bir botanik bah-
çesi vardý. Yûsuf b. Tâþfîn’in büyük bir dev-
let adamý olarak takdirini kazanan Mu‘ta-
sým, ölümünden (22 Rebîülevvel 484 / 14
Mayýs 1091) bir süre önce halefi Muizzüd-
devle’ye Ýþbîliye (Sevilla) Murâbýtlar’ýn eli-
ne geçtiði takdirde Meriye’yi onlara býra-
kýp Hammâdîler’in hâkimiyetindeki Mað-

rib topraklarýna sýðýnmasýný vasiyet etti
ve oðlunun bu vasiyete uyarak üç gemiy-
le Bicâye’ye (Bougie) gitmesi üzerine Benî
Sumâdýh hânedaný sona erdi (Ramazan
484 / Ekim-Kasým 1091). Diðer bir rivaye-
te göre ise Mu‘tasým hastalýðýna raðmen
þehri kuþatan Murâbýt kuvvetlerine þid-
detle karþý koymuþ, ancak içeri girmele-
rini önleyememiþtir.
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Ebû Ýshâk el-Mu‘tasým-Billâh Muhammed
b. Hârûn er-Reþîd b. Muhammed

el-Mehdî -Billâh el-Abbâsî
(ö. 227/842)

Abbâsî halifesi
(833-842).

˜ ™

Hârûnürreþîd’in Soðd asýllý bir câriyesin-
den 10 Þâban 180’de (18 Ekim 796) Bað-
dat’ta dünyaya geldi. 179 (795) yýlýnda doð-
duðu da rivayet edilir (Taberî, IX, 119). Ço-
cukluk yýllarýnda gerekli eðitimi alamadýðý
ve bu sebeple ilim açýsýndan zayýf kaldýðý
kaydedilmektedir. Kardeþleri Emîn ile Me’-
mûn arasýnda cereyan eden iktidar müca-
delesi sýrasýnda Baðdat’ta kalýp siyasî ha-
diselerden uzak durdu. Ýlk resmî görevi
200 (816) yýlýnda yaptýðý hac emirliðidir.
Ülkeyi Merv’den yönetip Baðdat’a dönme-
yen Me’mûn’a karþý Baðdat’ta halife ilân
edilen Ýbrâhim b. Mehdî’nin emriyle 202’-
de (817) Mehdî b. Ulvân el-Harûrî liderli-
ðindeki bir Hâricî isyanýný bastýrdý (a.g.e.,
VIII, 558). 213 (828) yýlýnda Me’mûn tara-
fýndan Mýsýr ve Suriye valiliðine tayin edil-
di ve Türkler’den askerî birlikler teþkil et-

mekle görevlendirildi. Baþlangýçta Baðdat’-
ta kalmaya devam eden Mu‘tasým, Mýsýr’-
da bazý Arap kabilelerinin isyan edip onun
gönderdiði âmili öldürmesi üzerine (Re-
bîülevvel 214 / Mayýs 829) Mýsýr’a gitti ve
isyaný bastýrdýktan sonra Baðdat’a döndü
(215/830). Ertesi yýl da Abdûs el-Fihrî bazý
âmilleri öldürünce Halife Me’mûn bizzat
Mýsýr’a giderek Afþin’in (Haydar b. Kâvûs)
yardýmýyla isyaný bastýrdý (217/832).

Valiliði döneminde Mu‘tasým, Halife Me’-
mûn’un Bizans seferlerine katýlarak önem-
li baþarýlar elde etti. Onun 216 (831) yýlýn-
daki Anadolu seferinde otuz kale fethet-
tiði rivayet edilir (a.g.e., VIII, 625). Mu‘ta-
sým, 218 (833) yýlýndaki Bizans seferi için
de geniþ hazýrlýklar yaptý ve halife ile bir-
likte yola çýktý. Me’mûn’un Bedendûn (Po-
zantý) suyu yakýnlarýnda vefat etmesi üze-
rine (18 Receb 218 / 9 Aðustos 833) bazý
kumandanlar oðlu Abbas’a biat etmek is-
tedilerse de özellikle Afþin baþta olmak
üzere Türk kumandanlarý Me‘mûn’un kar-
deþi Ebû Ýshak Muhammed’in halife ol-
masýný istiyordu. Anlaþmazlýðýn hallinden
sonra Abbas b. Me’mûn muhtemelen Türk-
ler’in baskýsýyla amcasýna biat edince Ebû
Ýshak Muhammed el-Mu‘tasým-Billâh un-
vanýyla halife ilân edildi. Me’mûn’un, da-
ha önce Mu‘tasým’ý veliaht tayin ettiðine
dair rivayetler þüphe ile karþýlanmakta ve-
ya böyle bir tayinin Me’mûn’un ölümüne
sebep olan hastalýðý sýrasýnda Türk ku-
mandanlarýnýn etkisiyle yapýldýðý ileri sü-
rülmektedir (Yýldýz, Ýsmail Hakký Uzun-
çarþýlý’ya Armaðan, s. 23).

Mu‘tasým-Billâh, siyasî açýdan ortaya çý-
kabilecek bir istikrarsýzlýðýn önüne geçmek
düþüncesiyle Bizans seferine devam et-
meyip Baðdat’a döndü (1 Ramazan 218 /
20 Eylül 833) ve baþþehirde düzenlenen bi-
at merasimiyle taç giydi. Mu‘tasým’ýn ha-
life olmasýyla Arap ve Ýranlý unsurlardan
sonra devlet yönetimi Türkler’in eline geç-
meye baþladý. Câhiz, Türkler’i iyi tanýyan
Mu‘tasým’ýn onlara ihsanda bulunup etra-
fýna topladýðýný kaydeder (Hilâfet Ordusu-
nun Menkýbeleri, s. 76). Bu olay Türk tari-
hi açýsýndan da önemlidir. Mu‘tasým-Billâh
sayesinde Abbâsîler’in hizmetine giren Türk
askerleri, Tolunoðullarý ve Ýhþîdîler’in ku-
ruluþunda olduðu gibi Türkler’in kitleler
halinde Ýslâmiyet’e girmesinde de önemli
rol oynadý.

Kendisine vezir olarak ilk önce Fazl b.
Mervân’ý seçen Mu‘tasým-Billâh, geniþ yet-
kiler verdiði vezirin bir süre sonra yüksek
miktarda haksýz kazanç elde ettiðini öð-
renince mallarýna el koydu ve onu hapse


