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MU‘TASIM et-TÜCÎBÎ

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).
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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
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attýrdý (220/835). Yerine Ahmed b. Ammâr
el-Horâsânî’yi, kýsa bir süre sonra da ken-
disine ölünceye kadar vezirlik yapacak olan
Muhammed b. Abdülmelik Ýbnü’z-Zeyyât’ý
getirdi. Ýbn Ebû Duâd’ý Me’mûn devrin-
de olduðu gibi kadýlkudâtlýk görevinde
býraktý.

Mu‘tasým-Billâh’ýn Baðdat’a dönmesinin
ardýndan Cibâl, Hemedan ve Ýsfahan böl-
gelerinden kalabalýk bir grup Hürremiyye
hareketine katýlarak isyan etti. Halifenin
görevlendirdiði Hâþim b. Bâtîcûr’un isya-
ný bastýrmakta baþarýsýz kalmasý üzerine
Baðdat Valisi Ýshak b. Ýbrâhim b. Mus‘ab,
Cibâl bölgesine vali tayin edilerek bu iþle
görevlendirildi. Zilkade 218’de (Kasým
833) Baðdat’tan hareket eden Ýshak b. Ýb-
râhim Hemedan civarýnda toplanan isyan-
cýlarýn büyük bir kýsmýný kýlýçtan geçirdi
(Zilhicce 218 / Aralýk 833) ve esirlerle bir-
likte Baðdat’a döndü (11 Cemâziyelevvel
219 / 24 Mayýs 834). 219 (834) yýlýnda Hz.
Ali evlâdýndan Muhammed b. Kasým b.
Ömer el-Hüseynî hilâfet iddiasýyla Tâlekan’-
da ayaklandýysa da Horasan Valisi Abdul-
lah b. Tâhir tarafýndan yakalanarak Bað-
dat’a gönderildi ve hapse atýldý.

Basra ile Vâsýt arasýnda yaþayan Hint
asýllý Zutlar’ýn Me’mûn devrinde olduðu
gibi yaðmacýlýk yapmaya devam etmeleri
ve bilhassa nehir yoluyla Baðdat’a giden
eþya ve erzaka el koymalarý yüzünden Mu‘-
tasým-Billâh, Ahmed b. Saîd el-Bâhilî ku-
mandasýnda birlikler sevketti. Bunlar ba-
þarýsýz kalýnca Uceyf b. Anbese 5000 kiþi-
lik bir ordu ile Zutlar’ýn üzerine gönderil-
di. Aylarca süren mücadele sonunda Zut-
lar teslim olmak zorunda kaldýlar. Kadýn
ve çocuklarla beraber 10 Muharrem 220’-
de (14 Ocak 835) Baðdat’a getirilen Zut-
lar, Bizans sýnýrýndaki bazý kalelere gön-
derildi. Böylece Basra ve çevresinde mey-
dana gelen karýþýklýklar önlenmiþ oldu.

Me’mûn gibi çeþitli Türk bölgelerinden
birlikler getirmeye devam eden ve ordu-
nun büyük bölümünü Türkler’den oluþtu-
ran Mu‘tasým-Billâh, 221 (836) yýlýnda Bað-
dat’ýn yaklaþýk 100 km. kuzeyinde Sâmer-
râ þehrini kurdu ve oðlu Hârûn’u (Vâsik-
Billâh) Baðdat’ta vali býrakarak Türk bir-
likleriyle beraber hilâfet merkezini oraya
taþýdý. Bu onun Türkler’e karþý duyduðu
güveni açýkça göstermektedir. Böylece Ab-
bâsî tarihinde Sâmerrâ devri baþladý. Mu‘-
tasým’ýn desteklediði Türk kumandanlarý
devlet yönetiminde büyük ölçüde söz sa-
hibi oldular. Bu kumandanlar arasýnda Af-
þin, Eþnâs et-Türkî, Ýnâk et-Türkî ve Boða
el-Kebîr en meþhurlarýdýr.

Mu‘tasým-Billâh döneminin en önemli
baþarýlarýndan biri, Azerbaycan’da ciddi
tehlike arzeden ve devleti uzun süre uð-
raþtýran Hürremiyye hareketinin lideri Bâ-
bek’in ortadan kaldýrýlmasýdýr. Me’mûn za-
manýndan itibaren bastýrýlamayan isyanýn
devlet için tehlikeli bir hal aldýðýný gören
Mu‘tasým-Billâh, 220 (835) yýlýnda Türk
kumandaný Afþin’i Cibâl ve Azerbaycan
bölgelerine vali tayin ederek isyaný bastýr-
makla görevlendirdi. Arkasýndan gönder-
diði yardýmcý kuvvetlerle Afþin’i destekle-
di. Bâbek’le iki yýl mücadele eden Afþin,
Ramazan 222’de (Aðustos 838) Bâbek’in
karargâhý olan Bez þehrini ele geçirdi. Bâ-
bek Bez’den kaçmayý baþardýysa da bir sü-
re sonra yakalandý ve Sâmerrâ’ya götürü-
lerek idam edildi (3 Safer 223/4 Ocak 838).

Ordunun Bâbek isyaný ile meþgul olma-
sýný fýrsat bilen Bizans Ýmparatoru The-
ophilos 223 (838) yýlýnda Zibatra’ya (Do-
ðanþehir) saldýrarak katliam yaptý ve þeh-
ri tahrip etti. Ardýndan Malatya’yý kuþattý.
Bunun üzerine Halife, Afþin’in Azerbay-
can’dan dönmesinin ardýndan büyük bir
ordu ile Sâmerrâ’dan bugünkü Afyon Ka-
rahisar yakýnlarýnda bulunan Ammûriye’-
ye (Amorion) hareket etti (2 Cemâziye-
levvel 223 / 1 Nisan 838). Halife Tarsus’-
tan Anadolu’ya geçerken Malatya tarafla-
rýndan Bizans topraklarýna giren Afþin de
kuzeye doðru ilerliyordu. Ýki ordu Anka-
ra’da birleþtikten sonra Ammûriye’ye yü-
rünecekti. Ýmparator Theophilos önce Af-
þin tehlikesini bertaraf etmek için hare-
kete geçtiyse de Þâban 223’te (Temmuz
838) Kazova’da yapýlan savaþta yenilerek
Ýstanbul’a döndü. Halife, Afþin ile Anka-
ra’da buluþarak Ammûriye üzerine yürü-
dü. Bizans’ýn Ýstanbul’dan sonra ikinci bü-
yük þehri olan Ammûriye 17 Ramazan 223
(12 Aðustos 838) tarihinde fethedildi. Am-
mûriye’nin fethi Ýslâm dünyasýnda büyük
coþkuyla karþýlanmýþ ve þiirlere konu ol-
muþtur. Bu zaferi “fethu’l-fütûh” (fetihler
fethi) olarak vasýflandýran Ebû Temmam’ýn
“es-seyfü esdaku enbâen mine’l-kütüb”
diye baþlayan kasidesi meþhurdur.

Mu‘tasým döneminde Türkler’in nüfuz
sahibi olmasýný hazmedemeyen bazý Arap-
lar ve Ýranlýlar, Abbas b. Me’mûn’u halife
yapmak için faaliyete geçtiler. Uceyf b. An-
bese’nin baþýný çektiði muhalefet Amr el-
Ferganî, Hâris es-Semerkandî ve Ahmed
b. Halîl gibi kiþilerden oluþmaktaydý. Ayrý-
ca bunlar, Anadolu seferi esnasýnda Mu‘-
tasým’ýn yaný sýra Afþin ve Eþnâs gibi Türk
kumandanlarýn öldürülmesi için bir suikast
planý hazýrladýlarsa da baþarýlý olamadýlar.
Ammûriye seferi dönüþünde muhalif gru-

bun teþebbüsü ortaya çýkarýlarak elebaþý-
larý tutuklandý. Mu‘tasým, Abbas’ý Afþin’e,
Uceyf’i Ýnâk’a, Ahmed b. Halîl’i de Eþnâs’a
teslim etti. Abbas Menbic’de hapiste iken
öldü. Amr, Nusaybin’de bir çukura atýla-
rak ölüme terkedildi. Diðerleri de iþkence
ile öldürüldü (223/838).

Taberistan valisi ve Karinîler’in lideri Mâz-
yâr b. Karin ile baðlý bulunduðu Horasan
Valisi Abdullah b. Tâhir’in arasýnýn açýlma-
sý ve halifenin Abdullah b. Tâhir’in tarafýný
tutmasý üzerine Mâzyâr 224 (839) yýlýnda
isyan ederek vergiyi göndermedi. Halife ve
Abdullah b. Tâhir’in bölgeye ordu sevket-
meleri üzerine kardeþi Kûhyâr, Mâzyâr’ý
hilâfet ordusuna teslim etti. Mâzyâr’ýn so-
pa cezasýnýn infazý sýrasýndaki ölümü, kar-
deþi Kûhyâr’ýn da ihanetinden dolayý Dey-
lemli muhafýzlarý tarafýndan öldürülmesiy-
le Taberistan’da Karinîler hânedaný son bul-
du ve bölge Tâhirîler’in yönetimine geçti.

Mu‘tasým-Billâh devrinde dikkat çeken
olaylardan biri de görevden azledileceðini
anlayan Afþin’in kayýnbiraderi ve Azerbay-
can Valisi Mengü Çûr’un isyana kalkýþma-
sýdýr. Halife Boða el-Kebîr’i Mengü Çûr’a
karþý gönderdi. Mengü Çûr yakalanýp Sâ-
merrâ’ya getirildi ve burada hapsedildi
(225/840). Öte yandan halife ve ordu nez-
dinde büyük nüfuzu olan Afþin’in bu du-
rumu bazý devlet adamlarý arasýnda kýs-
kançlýða sebep oluyordu. Abdullah b. Tâ-
hir’in tahrikleri sonucu Afþin 225 (840) yý-
lýnda tevkif edilip yargýlandý ve konulduðu
hapishanede Þâban 226’da (Haziran 841)
öldü. Mu‘tasým-Billâh döneminin sonlarý-
na doðru Emevî ailesinden geldiðini iddia
eden Ebû Harb el-Müberka‘ adlý bir kiþi
Filistin’de isyan etti. Ýsyanýn giderek ya-
yýlmasý üzerine Recâ b. Eyyûb el-Hýdârî
kumandasýnda gönderilen kuvvetler Ebû
Harb’i ele geçirdi (227/842).

Mu‘tasým-Billâh 1 Muharrem 227’de (21
Ekim 841) hastalandý ve 18 Rebîülevvel 227
(5 Ocak 842) tarihinde Sâmerrâ’da vefat
etti. Yerine oðlu Hârûn, Vâsik -Billâh unva-
nýyla halife oldu. Mu‘tasým-Billâh kaynak-
larda cesur ve iyi kalpli bir hükümdar ola-
rak tanýtýlmaktadýr. Yeterli bir eðitim gör-
memiþ olmasýna raðmen güçlü bir hita-
bete sahip bulunduðu ve þiir yazdýðý be-
lirtilmektedir. Son derece tutumlu oldu-
ðundan geride zengin bir hazine býrakmýþ-
týr. Abbas b. Abdülmuttalib’in sekizinci ku-
þaktan torunu ve sekizinci Abbâsî halifesi
olmasý, sekiz yýl sekiz ay halifelik yapma-
sý, sekiz erkek ve sekiz kýz çocuðunun ol-
masý gibi sebeplerle “müsemmen” diye
vasýflandýrýlýr. Onun bilhassa Sâmerrâ’daki
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imar faaliyetleri önemli olup burada yap-
týrdýðý el-Cevsaku’l-Hâkanî meþhurdur. Câ-
hiz, Fe²âßilü’l-etrâk adlý eserini Mu‘ta-
sým-Billâh zamanýnda yazmýþ, ancak çe-
þitli sebepler yüzünden ona takdim ede-
memiþtir. Ýshak el-Mevsýlî, Ferganî ve Ya‘-
kub b. Ýshak el-Kindî gibi âlimleri himaye
eden Mu‘tasým-Billâh’ýn kütüphanesinde
10.000 kitap bulunduðu nakledilir. Halife-
nin oðlu Ahmed’in hocasý olan ilk Ýslâm fi-
lozofu Ya‘kub b. Ýshak el-Kindî Kitâb fi’l-
felsefeti’l-ûlâ adlý eserini ona takdim et-
miþtir.

Me’mûn devrinde Mu‘tezile’nin resmî
mezhep olarak kabul edilmesi ve Kur’an’ýn
mahlûk olduðu görüþünü (halku’l-Kur’ân)
benimsemeyen âlimlerin sorgulanýp ceza-
landýrýlmasý (mihne) Mu‘tasým-Billâh dö-
neminde de devam etmiþtir. Nitekim Me’-
mûn devrinde hapsedilen Ahmed b. Han-
bel Mu‘tasým zamanýnda Kadýlkudât Ýbn
Ebû Duâd’ýn tahrikiyle iþkenceye tâbi tu-
tulmuþ, ancak bir süre sonra serbest bý-
rakýlmýþtýr.
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ÿCasim Avcý

– —
MU‘TASIM-BÝLLÂH es-SA‘DÎ

(bk. ABDÜLMELÝK b. MUHAMMED).
˜ ™

– —
el-MUTAVVEL

( ���À��א )

Sekkâkî’nin
Miftâ¼u’l-£ulûm’unun

belâgatla ilgili bölümü için
Hatîb el-Kazvînî’nin kaleme aldýðý

TelÅî½ü’l-Miftâ¼ üzerine
Teftâzânî (ö. 792/1390) tarafýndan

yazýlan þerh
(bk. MÝFTÂHU’l-ULÛM).

˜ ™

– —
MUTAVVÝF

( ���À��א )

Hac rehberi, delil.
˜ ™

Sözlükte “tavaf eden” anlamýna gelen ve
hadis kaynaklarýnda da bu anlamda kulla-
nýlan mutavvif kelimesi (Buhârî, “Þürût”,
15) daha sonra “tavaf ettiren” mânasýný
kazanmýþ ve hacýlarýn kalacak yerleri, ye-
me içme, saðlýk vb. meseleleriyle ilgilenen,
haccýn rükünlerini yerine getirmelerine
yardýmcý olan kiþiler için bir görev unvaný
haline gelmiþtir. Bu anlamda ayrýca delîl,
muallim ve þeyhü’l-hac tabirleri de kul-
lanýlmaktadýr. Eski mutavvifler hakkýnda
daha çok seyahatnâmelerden bilgi edinil-
mektedir.

Hac maksadýyla Mekke’ye gelenlerin
ödediði ücret þehir halký için mutavvifliði
cazip hale getirmiþ, özellikle bazý aileler
bunu bir geçim vasýtasý olarak seçmiþ, böy-
lece bir meslek grubu oluþmuþtur. Mutav-
vifliðe çocuk yaþta çýraklýkla baþlanýrdý. XIX.
yüzyýlýn baþlarýna ait bir seyahatnâmede
çocuklarýn hacýlara nasýl yardým ettikleri
ayrýntýlý biçimde anlatýlýr (Ali Bey, II, 61).
Mutavvif adayý, belli bir süre tecrübe ka-
zandýktan sonra Ahîlik’teki çýraklýktan us-
talýða geçiþi hatýrlatan bir merasimle bü-
tün mutavviflerin huzurunda mesleðe gi-
rer ve yeni üye tarafýndan davetlilere ve-
rilen “muallimiye” adlý ziyafetin ardýndan
merasim Kur’an okunmasýyla sona erer-
di. Mutavvifler dýþa, hatta birbirine kapa-
lý “tâife” denilen alt gruplara ayrýlmýþlar-
dý. Her tâifenin baþýnda tayinle gelmiþ bir
þeyhü’l-mutavvifîn, bütün teþkilâtýn ba-
þýnda da bu þeyhlerin kendi aralarýndan
seçtikleri bir þeyhü’l-meþâyih bulunurdu.
Mutavvifler arasýndan görevini kötüye kul-
lanan ve hacýlara kaba davrananlar çýkabi-
lirdi; bunlar þeyhleri tarafýndan cezalan-
dýrýlýr ve kendilerine meslekten el çektiri-
lirdi (Ýbrahim Rifat Paþa, II, 71-72).

Suûdîler devrinde zaman zaman yapý-
lan þikâyetler üzerine yeni düzenlemelere
gidilmiþtir. 1965’te yayýmlanan bir krallýk
genelgesinde hac görevlilerinin uygun fi-
zikte ve yaþta, yeterli bilgiye sahip, hacý-
lara iyi davranan kimseler arasýndan se-
çilmesi istenmiþtir. Bu dönemde hacýlara
ve umre yapanlara hizmet eden ve mu-
tavvifler, vekiller (vükelâ), deliller (edillâ),
zemzemîler (zemâzime) denilen dört grup
söz konusudur. Mutavvifler, rehberlik et-
tikleri hacýlarýn dikkatini üzerlerinde top-
layabilmek için baþlarýna sarý renkte bü-
yük bir sarýk sararlar, bellerine sarý, yeþil
veya kýrmýzý geniþ bir kemer kuþanýrlar,
süslü ceketler giyer ve ellerinde bir sopa-
nýn ucuna takýlmýþ renkli bez alemler ta-
þýrlardý. Kalabalýkta seslerini duyurabilmek
için ayný zamanda gür sesliler arasýndan
seçilen mutavvifler Kâbe’yi tavaf eden ha-
cýlarýn önünde yer alýr ve her þavtta oku-
nan dualarý onlara tekrarlatýrlardý. Mina’-
ya ve Arafat’a gidiþlerinde de onlara refa-
kat ederlerdi. Mutavvifler hacýlarýn ölümü
halinde definlerinden ve eþyalarýnýn mu-
hafazasýndan da sorumluydular. Eskiden
her mezhebin ayrý mutavvifleri vardý.

Vekiller mutavviflerin Cidde’deki temsil-
cileri durumundaydý. Bunlar limanda hacý
adaylarýný karþýlar, gümrük iþlerinde ve di-
ðer hususlarda kendilerine yardým eder-
lerdi. Hacý adaylarýnýn Mekke’ye nakledil-
mesinden ve hac sonrasý tekrar limana


