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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.
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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).
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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.
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