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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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(bk. ABDÜLMELÝK b. MUHAMMED).
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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).
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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
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ulaþtýrýlmasýndan genellikle onlar sorum-
luydu. Vekiller birden fazla mutavvifle ça-
lýþabilirdi. Deliller hacýlara Medine’de refa-
kat ederdi. Bunlardan özellikle ziyaret yer-
lerini gezdirenlere “müzevvir” denilirdi.
Zemzemîler ise Mekke, Mina ve Arafat’-
ta hacýlara zemzem daðýtmakla görevliy-
diler.

Mutavvifler hizmetlerinin karþýlýðýnda iyi
bir ücret alýr ve bir hac mevsiminde ailele-
rinin yýllýk nafakasýný saðlayabilirlerdi. An-
cak kazandýklarý paranýn bir kýsmýný þeyh-
lerine vermek zorundaydýlar. Yakýn zaman-
lara kadar Cidde’ye gelen hacýlardan top-
rakbastý parasý yanýnda bir de delil para-
sý alýnýrdý. Mutavviflerin ücretleri son yýl-
larda hükümet tarafýndan tesbit edilmiþ-
tir. Günümüzde hacý kafilelerine daha çok
kendi ülkelerinden gönderilen din görev-
lileri yardýmcý olmaktadýr. Bununla birlikte
geleneksel mutavviflik müessesesi varlý-
ðýný sürdürmektedir.
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Ebû Ca‘fer Muhammed b. Abdillâh
b. Süleymân el-Hadramî

(ö. 297/909-10)

Muhaddis ve tarihçi.
˜ ™

Kaynaklarda doðum tarihi zikredilme-
mekle beraber 297’de (909-10) doksan beþ
yaþýnda öldüðüne göre (Zehebî, A£lâmü’n-
nübelâß, XIV, 42) Kûfe’de 202 (817-18) yý-
lýnda doðmuþ olmalýdýr. “Mutayyen” (ça-
mura bulanmýþ) ve “Mutayyen el-kebîr” la-
kaplarýyla anýlmaktadýr. Çocukluk günle-
rinde havuzda yüzerken arkadaþlarýnýn onu
çamura buladýklarýný gören muhaddis Ebû
Nuaym Fazl b. Dükeyn’in, “Ey Mutayyen!

Niçin ilim meclisine gelmiyorsun?” deme-
si üzerine bu lakapla þöhret bulduðu riva-
yet edilir. Hadis öðrenmeye karar verdiði
zaman Ebû Nuaym’ýn ölmüþ olduðunu söy-
leyen Mutayyen, o döneme göre oldukça
ileri bir yaþta (on yedi yaþýnda) tahsile baþ-
lamasýna raðmen Ahmed b. Yûnus, Yah-
yâ b. Biþr el-Harîrî, Saîd b. Amr el-Eþ‘asî,
Yahyâ b. Abdülhamîd el-Himmânî, Ebû
Bekir ve Osman b. Ebû Þeybe ile Ali b. Ha-
kîm gibi çok sayýda hocadan hadis yazdý-
ðýný belirtir. Hadis konusunda otoritesini
kabul ettirmiþ ve hâfýz unvanýný almýþtýr.
Hadis hâfýzý Ebû Bekir Ýbn Ebû Dârim on-
dan çok sayýda hadis yazdýðýný kaydetmek-
tedir. Kendisinden Ýbn Ukde, Yezîd b. Mu-
hammed el-Ezdî, Neccâd Ýbnü’l-Kas, Ýbn
Kani‘, Taberânî, Ebû Bekir el-Ýsmâilî, Ali
b. Abdurrahman el-Bekkâî, Ali b. Hassân
el-Cedîlî gibi âlimler hadis rivayet etmiþ-
tir. Mutayyen hakkýnda Dârekutnî “sika”,
Halîlî “sika-hâfýz”, Zehebî “mütkýn” ifade-
lerini kullanmak suretiyle onun güvenilir
olduðunu belirtmiþlerdir. Kendisiyle ayný
yýl vefat eden Ebû Ca‘fer Ýbn Ebû Þeybe’-
nin onu eleþtiren sözlerini Zehebî akran-
lar arasýnda sýkça görülen kýskançlýða bað-
lamýþ ve bu cerhin kabul görmeyeceðini
söylemiþtir (a.g.e., a.y.). Mutayyen Rebîü-
lâhir 297’de (Aralýk 909 – Ocak 910) vefat
etti.

Eserleri. 1. ¥adî¦. Millet Kütüphane-
si’nde bulunan (Feyzullah Efendi, nr. 507/
4, vr. 29a-32b) eser üzerinde Mehmet Âkif
Özkiraz el-Mutayyen ve Cüz’ü adýyla
yüksek lisans tezi yapmýþtýr (1988, MÜ Sos-
yal Bilimler Enstitüsü). 2. AÅbâr ve ¼ikâ-
yât. Bir nüshasý The Chester Beatty Lib-
rary’de bulunmaktadýr (nr. 3849). 3. Kitâ-
bü’½-Øahâbe. Sahâbe hakkýndaki eserlere
kaynaklýk ettiði belirtilmektedir (Ýbn Ha-
cer, el-Ý½âbe, I, 2; Sezgin, I, 319-320). Kay-
naklarda adý geçen diðer eserleri de þun-
lardýr: Kitâbü’s-Sünen fi’l-fýšh, Kitâ-
bü’t-Tefsîr, Tefsîrü’l-Æurßân, Kitâbü Tef-
sîri’l-müsned, el-Müsned, et-TârîÅ (Tâ-
rîÅu Øýffîn), Kitâbü’l-Edeb (Âdâb) (Ýb-
nü’n-Nedîm, s. 283; Hediyyetü’l-£ârifîn, II,
23; Kehhâle, III, 441).
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Ebü’l-Abbâs el-Mu‘tazýd -Billâh Ahmed
b. el-Muvaffak -Billâh Talha (Muhammed)

b. Ca‘fer el-Abbâsî
(ö. 289/902)

Abbâsî halifesi
(892-902).

˜ ™

242 (856-57) veya 243 (857-58) yýlýnda
Sâmerrâ’da doðdu. Babasý Abbâsî hâne-
danýnýn nüfuzlu simalarýndan Muvaffak-
Billâh, annesi Rum asýllý bir câriyedir. Hali-
fe Mu‘temid-Alellah, Basra’da isyan eden
Zencîler’e ve doðuda önemli bir güç hali-
ne gelen Saffârîler’e karþý baþarýlý olabil-
mek için o sýrada Mekke’de bulunan kar-
deþi Muvaffak’ý Sâmerrâ’ya çaðýrýp ken-
disini hilâfet nâibi tayin etti. Oðlu Mu‘ta-
zýd-Billâh ile beraber Basra’ya giden Mu-
vaffak uzun süren mücadeleler neticesin-
de Zencîler’in isyanýný bastýrdý (267/880).
Muvaffak, daha sonra Mu‘tazýd kumanda-
sýndaki Irak ordusuyla bütün Suriye top-
raklarýna hâkim oldu. Bunun üzerine Tolu-
noðullarý Hükümdarý Humâreveyh b. Ah-
med b. Tolun, ordusuyla harekete geçerek
Remle-Dýmaþk arasýndaki Tavâhîn mevki-
inde Mu‘tazýd’ýn kumandasýndaki Abbâsî
ordusuyla savaþa girdi. Savaþýn baþlarýnda
galip durumda olan Mu‘tazýd daha sonra
çekilmek zorunda kaldý (271/885). Baba-
sýyla birlikte Saffârîler’den Amr b. Leys’e
karþý düzenlenen bir sefere de katýlan Mu‘-
tazýd, emirlerine karþý çýktýðý ve Dýmaþk’-
tan ayrýlmayý reddettiði için babasý tara-
fýndan hapse atýldý (275/889). Bunun üze-
rine kendisine baðlý kumandanlardan bir
kýsmý Baðdat’ta karýþýklýklar çýkardý. Mu-
vaffak ise amacýnýn oðlunu terbiye etmek
olduðunu söyleyerek onlarý yatýþtýrmayý
baþardý ve ölümünden bir hafta öncesine
kadar (278/891) onu hapiste tutmaya de-
vam etti.

Muvaffak’ýn ölümünün ardýndan kuman-
danlar Mu‘temid’in oðlu Ca‘fer el-Mufav-
vaz’a birinci veliaht, Mu‘tazýd’a ikinci veli-
aht olarak biat ettiler (23 Safer 278 / 6 Ha-
ziran 891). Halife Mu‘temid, bir yýl kadar
sonra oðlu Mufavvaz’ý veliahtlýktan azlede-
rek yeðeni Mu‘tazýd-Billâh’ý veliaht tayin
etti (22 Muharrem 279 / 24 Nisan 892).
Mu‘tazýd-Billâh, Mu‘temid’in bu olaydan
altý ay sonra (18 Receb 279 / 14 Ekim 892)
beklenmedik þekilde ölümüyle halife oldu.
Merkezî idarenin zayýfladýðý ve devlet ha-
zinesinin boþaldýðý dönemde iktidara ge-
len Mu‘tazýd-Billâh, ilk iþ olarak babasýnýn
yardýmcýlýðýný yapmýþ olan Ubeydullah b.

danının nüfuzlu simalarından Muvaffak el-
Abbâsî, annesi Rum asıllı bir câriyedir. Hali-


