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de (1545) veya ertesi yýlýn baþýnda (Yahyâ
b. Hüseyin es-San‘ânî, s. 695-696; krþ. EI 2
[Ýng.], VII, 779) Mütevekkil oðlu Þemseddin’le birlikte Mutahhar lehine imamlýktan
vazgeçip Kevkebân’a çekildi; Mutahhar
San‘a’da yönetimi eline geçirerek kendi adýna para bastýrdý. Mütevekkil daha sonra
Hýsnüzzafîr’e gitti ve 7 Cemâziyelâhir 965
(27 Mart 1558) tarihinde burada vefat etti.
Mütevekkil - Alellah, Ehl-i sünnet’in dört
imamýna saygý gösterir, bu mezheplerin
mensuplarýna ve ulemâsýna karþý çok iyi
davranýr, Zeydiyye’yi beþinci mezhep kabul ederdi. Nehrevâlî’nin, kendisinin ictihad ehli olduðunu ileri sürmesine raðmen
bu ehliyete sahip bulunmadýðýný belirtmesi (el-Beršu’l-Yemânî, s. 59-60) mezhep ayrýlýðýndan kaynaklanmýþ olmalýdýr. San‘a’daki Mescidü’l-Ezher’i (926/1520), Sa‘de
surlarýný ve çeþitli þehirlerdeki bazý yapýlarý o inþa ettirmiþtir.
Eserleri. 1. el-E¦mâr fî fýšhi’l-eßimme-

ti’l-a¹hâr. Mehdî - Lidînillâh’ýn Zeydî fýkhýna dair el-Ezhâr adlý eserinin muhtasarýdýr. Yemen’de meþhur eserlerden biri olup
Muhammed b. Yahyâ Behrân, Ali b. Abdullah Revvâ’, Sâlih b. Sýddîk en-Nemâzî,
Yahyâ b. Hamîd el-Mukrânî, Hasan b. Muhammed ez-Züreyký gibi âlimler tarafýndan
þerhedilmiþtir. 2. Æa½a½ü’l-¼aš fî med¼i
ve ×ikri mu£cizâti seyyidi’l-Åalš. 150 beyitlik bu manzumeyi müellifin oðlu Abdullah, Behrân ve Osman b. Ali el-Vezîr þerhetmiþtir. 3. er-Risâletü’l-mâni£a min isti£mâli’l-mu¼arremâti’l-câmi£a. Afyon
(haþîþ), kât vb. sarhoþ edici þeylerin haramlýðýyla ilgilidir. 4. er-Risâletü’½-½âdi£a biesne’l-me¹âlibi’þ-þâmile li’l-fe²âßil ¼avle ¼adî¦i “süddü’l-ebvâb illâ bâbe £Alî”.
5. Risâle fi’l-iddiÅâr. 6. Va½ýyyetü’lÝmâm Þerefiddîn. 7. Ba¼¦ fî mesßeleti’limâme ve’l-¼isbe. 8. Haš¢šatü’s-sükr.
9. Risâle ¼avle’l-mašåmâti’l-erba£ati’lmev²û£a fi’l-¥aremi’l-Mekkî. Mütevekkil’in ayrýca çeþitli sorulara verdiði cevaplar ve bazý tanýnmýþ kimselere gönderdiði
mektuplarý günümüze ulaþmýþtýr (eserlerinin bir listesi ve yazma nüshalarý için bk.
Abdullah b. Muhammed el-Habeþî, Müßellefâtü ¼ükkâmi’l-Yemen, s. 120-123; Me½âdirü’l-fikri’l-Ýslâmî, s. 656-659; Abdüsselâm b. Abbas el-Vecîh, s. 1134-1136).
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Vakfýn iþlerini yürütmek üzere
tayin edilen kimse.

™

Sözlükte “baþkasýnýn iþini gören, dostluk gösteren, bakýmýný üstlenen” gibi anlamlar taþýyan mütevellî kelimesi terim
olarak vakfiye þartlarý, þer‘î hükümler ve
mer‘î mevzuat çerçevesinde vakfýn iþlerini
idare etmek üzere görevlendirilen kimseyi ifade eder. Bu görev ve yetkiye velâyet
(vilâyet), görevlendirmeye tevliyet denilmektedir. Osmanlý uygulamasýnda mütevellinin yaptýðý iþ için çoðunlukla tevliyet
kullanýlýr.
Mütevelli tayininde vakfedenin (vâkýf)
iradesi esas alýnýr, iradesinin belirlenemediði durumlarda yetki hâkime geçer. Vâkýfýn
isteðiyle tayin edilene “meþrut mütevelli”,
hâkim tarafýndan tayin edilene “mansub
mütevelli” denir. Osmanlýlar’da önceleri,
boþalan mütevellilik görevleri hâkimin yaptýðý tevcihle doldurulurken Tanzimat sonrasýnda padiþahlarýn beratlarýyla “sadaka”
nevinden tevcihler yapýlmaya baþlanmýþtýr ve bu tür mütevelli tayinlerine “sadaka
tevliyetler” adý verilmiþtir.
Mütevelli tayini ve azli, mütevellide aranacak þartlar, mütevellinin hak ve vazifeleri gibi konularda fýkýh mezhepleri arasýnda bazý görüþ ayrýlýklarý bulunmakla birlikte (Mv.F, XXXVI, 99-104) bütün Ýslâm hukukçularý vâkýfýn mütevelli tayini konusunda mutlak yetkiye sahip olduðunu kabul
etmiþtir. Diðer hususlarda ise daha çok

Hanefî mezhebinin yaklaþýmlarý özetlenecektir. Kuruluþ sýrasýnda vâkýf mütevelli belirlememiþse ya kendisi mütevelli olur veya bir baþkasýný tayin eder; hayatta deðilse, vasiyet tenfîzi için tayin ettiði bir vasî
varsa vasiyette aksi yönde bir kayýt bulunmadýkça o kiþi ayný zamanda mütevelli tayin edilmiþ sayýlýr. Vâkýfýn veya yetkili kýldýðý þahýslarýn tayin ettiði bir mütevelli mevcut deðilse tayin yetkisi hâkime geçer. Hanefî mezhebindeki hâkim görüþe göre vâkýfýn evlât ve hýsýmlarý arasýnda bu iþe ehil
olan biri varsa onu yabancýlara tercih etmesi gerekir. “Evlâdýmýn erþedi” (en iyi yönetebilecek olaný) ifadesinde olduðu gibi
vâkýfýn mütevelli tayinine iliþkin beyanlarý
hususunda hâkimin yorum ve takdirine ihtiyaç duyuluyorsa mütevelli tayini hâkimin
kararýyla kesinleþir. Hatta vâkýfýn ifadelerinden adaylarý teke indirmek mümkün deðilse birden fazla kiþi birlikte mütevelli tayin edilebilir. 1936 tarihli Vakýflar Nizamnâmesi bu kuralý deðiþtirmiþ, tevliyetin
müþterek veya hisseli olarak yapýlamayacaðýný hükme baðlamýþtýr (md. 39). Tevliyet tevcihinde vâkýfça belirlenen þartlar ve
ehliyet dýþýnda kýz ve erkek çocuklar arasýnda hiçbir ayýrým gözetilmez (Ömer Hilmi Efendi, md. 298; Ali Haydar, md. 11391149). Vakfý yönetmek için tayin edilen
mütevelli dýþýnda sadece vakfýn tescil iþlemlerini yürütmek üzere vâkýf tarafýndan
belirlenen tescil mütevellisi bulunmaktadýr ki yetkisi tescil iþlemlerinin tamamlanmasýyla sona erer. Bu tayinin amacý, vakfýn kuruluþuna iliþkin farazî davada vakfýn
tescilini mürâfaalý bir duruþma ile gerçekleþtirmektir.
Bazý Ýslâm ülkelerinde mütevelliye “kayyým”, “mütekellim ale’l-vakf” ve “nâzýr” da
denilmektedir. Mütekellim ale’l-vakf tabiri
mütevellinin eþ anlamlýsýdýr. Kayyým kelimesi bazan mütevelli ile ayný mânada bazan da “mütevelli gözetiminde vakfýn iþlerinde çalýþan görevli” mânasýnda kullanýlmaktadýr (bk. KAYYIM). Arap âleminde ve
bazý fýkýh kitaplarýnda nâzýr “vakýf mütevellisi”, Osmanlý uygulamasýnda ise “mütevellinin vakýf hakkýndaki tasarruflarýný
kontrol eden ve iþlerin usulüne uygun yapýlýp yapýlmadýðýný denetleyen kimse” demektir.
Fýkýh ve fetva kitaplarýnda veya arþivlerde daðýnýk halde bulunan mütevelli tayiniyle ilgili hükümler hukukî düzenlemelere konu olmuþ, önceleri tevliyet cihetleri
boþalýnca þartlarý çerçevesinde tevcih edilirken Evkaf-ý Hümâyun Nezâreti kurulduktan sonra mazbut veya mazbut hük217
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münde olan vakýflarýn mütevelliliðine Evkaf Nezâreti ve memurlarý geçmiþ, vakfiyesi bulunmayan ve kadîm teamülü þer‘an
ispat edilemeyen vakýflarýn boþalan tevliyetleri kimseye tevcih edilmeyerek Evkaf
Nezâreti tarafýndan yönetilmeye baþlanmýþtýr (ayrýca bk. CÝHET). Cumhuriyet döneminde mazbut vakýflarý mütevelli vekili (kaimmakam-ý mütevellî) konumunda
olan Vakýflar Genel Müdürlüðü idare etmektedir. Gerek mazbut gerekse mülhak
vakýflarla ilgili önemli konularda görüþ ve
kararýna baþvurulan Vakýflar Meclisi de evkaf hükümlerine göre nâzýr vekili statüsündedir.
Batýlýlaþma dönemi Osmanlý uygulamalarýnýn bir devamý olarak bugün de varlýðýný sürdüren 334 mülhak vakfýn mütevelliliði boþaldýkça tevliyet hakkýna sahip
olan evlât arasýndan Tevcih Komisyonu kararýyla yenileri Vakýflar Genel Müdürlüðü’nce tayin edilmektedir (2762 sayýlý Vakýflar
Kanunu, md. 18-25; 1936 tarihli Vakýflar
Nizamnâmesi, md. 37-52). Vakýflar Kanunu’nun 18. maddesinde mülhak vakýflarýn
tevliyetlerinin bu kanun hükümlerine göre
umum müdürlükçe, millî sýnýrlar dýþýnda
kalan vakýflarýn mütevelliliklerinin vakfiyelerine göre tevcih edileceðinin belirtilmiþ
olmasý, büyük devlet olma geleneðinin etkisi altýnda yapýlmýþ ilginç bir düzenleme
görünümü taþýmaktadýr.
Mütevellinin vakfýn iþ ve iþlemlerini bizzat yürütmesi esas olmakla birlikte ihtiyaç duyulmasý veya gerek görülmesi halinde yerine vekil tayin etmesi yahut görevden çekilmesi, yani mütevellilik görevinden kendini almasý mümkündür. Diðer
taraftan mütevellinin yaþýnýn küçüklüðü,
uzun bir yolculuða çýkmasý, vakfýn iþlerini
idareden âciz olmasý, vakýfla ilgili hukukî
bir meselede veya nükud vakfýnda görevli
mütevellinin idare ettiði vakýftan borç para almak istemesi gibi hususlarda vakfýn
üçüncü bir þahýs tarafýndan temsil edilmesine ihtiyaç duyulmasý halinde hâkim
vekil tayin edebilmektedir. Arþiv belgeleri, Osmanlý tatbikatýnda mütevelli kaimmakam tayininin sultanýn yetki verdiði hâkimlerce yapýldýðýný göstermektedir. Yetkili hâkimlerden sonra tayine salâhiyetli
ilk idarî makam 995 Muharreminde (Aralýk 1586) kurulan Evkaf-ý Haremeyn Müfettiþliði olmuþtur. 1188 Zilkadesinde (Ocak
1775) I. Abdülhamid, Hamidiye vakýflarýnýn
idaresini müstakil olarak yürütmek üzere
Mütevelli Kaimmakamlýðý adýyla bir daire
kurmuþ ve bunu vakýflarýný idare eden bir
organ haline getirmiþtir. 19 Safer 1247 (30
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Temmuz 1831) tarihli irâde-i seniyye ile tesis edilen Evkaf-ý Hümâyun Müfettiþliði,
Ýstanbul ve çevresindeki vakýflar için mütevelli kaimmakamý tayin yetkisini haiz tek
makam olmuþtur. Taþrada bulunan vakýflar için kaimmakam-ý mütevellî tayin etme
yetkisi eskiden olduðu gibi þer‘iyye mahkemelerinde kalmýþtýr (Emvâl-i Gayr-i Menkulenin Tasarrufu Hakkýnda Kanûn-ý Muvakkat 1331 [1912], md. 2; ayrýca bk. EVKAF-ý HÜMÂYUN NEZÂRETÝ). Hangi makam tarafýndan tayin edilirse edilsin kaimmakam-ý mütevellî tayin edildiði iþi yapar, ihtiyacýn ortadan kalkmasýyla da görevi sona ererdi.

Mütevelli tayin edilecek kiþinin âkýl bâlið, âdil ve emin, vakfýn iþlerini yürütecek

Haremeyn-i
þerîfeyn
vakýflarýna
Haremeyn
müfettiþinin
bilgisi
alýnmadan
mütevelli
tayin
edilmemesine
dair
I. Mahmud’un
1143 (1731)
tarihli
fermaný
(Osmanlý

Fermanlarý
[haz. Ýlhan
Ovalýoðlu v.dðr.],
Ankara 2003,
s. 76)

bilgi ve tecrübeye sahip bir kimse olmasý
gerekir; erkek veya kadýn arasýnda fark
yoktur, hatta Hanefîler’e göre müslüman
olmasý da þart deðildir (bazý Hanefî eserlerinde bulûð þartýnýn aranmamasý küçüðün vakfý yönetmeye ehil olup hâkim tarafýndan mezun statüsüne geçirilmesi durumuyla açýklanýr, bk. Ýbn Âbidîn, IV, 381).
Tevliyetin ehil olana verilmesi esas olduðundan bu yönde vâkýfýn þartý bulunmadýkça bu niteliðe sahip olmadýðý halde istediði için bir kimseye tevliyet tevcih edilemez, edilmiþse azli gerekir. Bir vakfýn birden fazla mütevellisi olabileceði gibi bir þahýs da birden fazla vakfýn tevliyetini üstlenebilir. Fakat tevliyetle nezâret görevi ayný þahýsta birleþemez; zira bir insan hem
denetleyen hem denetlenen olamaz.
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Vakfýn yönetimiyle ilgili mütevellinin yaptýðý her iþ ve iþlemin öncelikle vakfýn lehine
olmasý ve sahip bulunduðu tasarruf yetkisini kendisine tanýnan sýnýrlar içinde kullanmasý gerekir. Mütevellinin vakýf malýný
satýp yenisini alma yetkisi çok tartýþmalý
bir konu olup Þâfiîler buna hiç kapý aralamazken belirli durumlarda cevaz verenler
genellikle mahkeme kararýný þart koþarlar.
Özellikle Hanefî fýkhýnda geniþ tartýþmalara yol açan bu meselede Ebüssuûd Efendi
mahkeme kararýna ilâveten emr-i sultânîyi de gerekli görmüþtür (bk. ÝSTÝBDÂL).
Vakfý borçlandýrma, iþlevsiz yerlerini tasfiye, çalýþanlarýn maaþlarýný arttýrma, vakfiyede bulunmayan konularý çözüme kavuþturma gibi hususlarda hâkimin izni gereklidir. Mal kaybýna uðratmayacak ve gelirlerinde azalmaya yol açmayacak hususlarda ise mütevelli re’sen tasarruf hakkýna sahiptir. Vakfiyede öngörülen hizmetlerin eksiksiz yerine getirilmesi için hizmet
binalarýnýn bakým ve onarýmý, hizmet personelinin tayini, verimli çalýþma ortamý
oluþturma, ücretleri zamanýnda ödeme,
akar taþýnmazlarý rayiç deðerleri üzerinden
kiraya verme ve ihtiyaç halinde tamir ettirme, vâridât toplama, hesaplarý tutma,
gerekli sarfiyatý yapma, yýl sonu hesaplarýný ilgili makamlara verme, personelin görevlerini gereði gibi yapmalarýný temin mütevellinin re’sen yapacaðý iþler arasýnda yer
alýr. Muvâzaalý iþlemler yapmak, vakýf mallarýný rehin vermek, teberru etmek, bedelsiz yararlandýrmak, teminat ve kefil olmaksýzýn ödünç vermek, taksim etmek,
üzerinde mülkiyet iddia etmek gibi vakfa
zararlý iþlemleri ise mütevelli hiçbir þekilde yapamaz. Mütevelli kusur ve ihmalinden
kaynaklanan zararlarý tazmin etmekle yükümlüdür; zararlý iþlemleri vekili yapmýþ
olsa da kendisi sorumludur.
Kurallarýna uygun tayin edilen mütevelli
hýyaneti tahakkuk etmedikçe tevliyetten
ihraç edilemez. Geçerli sebep yokken vakýf
malýný rayiç deðerinden noksan bir bedelle kiraya vermek, vakýf malý üzerinde mülkiyet iddiasýnda bulunmak, gelirleri vâkýfýn
þartlarýna aykýrý biçimde kendi iþlerine sarfederek servet edinmek, hâkimin ve sultanýn iznine baðlý iþleri re’sen yapmak gibi
hareketlerle hýyaneti ortaya çýkan, ayrýca
fýsk ve sefahata meyli olan veya vakýf mal
ve hizmetleri hakkýnda ihmali bulunan mütevelli vâkýfýn kendisi dahi olsa azledilir.
Akýl hastalýðýnýn bir yýldan fazla sürmesi
görevin kendiliðinden sona ermesi sebebidir; fakat meþrutiyet üzere mütevelli ise

þifa bulmasý durumunda tevliyet hakký avdet eder.
Bir vakfýn iyi idare edilip edilmemesi baþta vakýf lehtarlarý olmak üzere herkesi ilgilendirir. Servetin teþhir ve transferi yoluyla ülke zenginliðinin hareketliliðine ve servetin tabana yayýlmasýna imkân saðlayan
vakýf sisteminin âdil ve kalýcý hizmet sunabilmesi için vakýflarýn yönetiminde sýký bir
kontrol sistemi benimsenmiþtir. Bu sebeple vakýflarla alâkalý “külliyyât-ý ahkâm”ýn tatbiki için mütevelli nâzýra, nâzýr hâkime tâbi olarak ve hâkim de þeriat hükümlerine
uygun biçimde iþlem yapmaya mecburdur.
Hâkimin yetkisi padiþah iradesine baðlý olarak kanunlarla tayin edilmiþtir. Bu görevlilerin tamamý müteselsil þekilde murakabe görevlilerince sorumlu tutulmaktadýr
(Öztürk, Türk Yenileþme Tarihi Çerçevesinde, s. 170).
Gerek hususi gerek umumi mevkufun
aleyhler, bir vakfa zarar verildiðini öðrendiklerinde ferden veya toplu olarak bunun
sorumlularý hakkýnda iþlem yapýlmasý için
gerekli teþebbüslerde bulunmakla yükümlüdür. Murakabe, sorumlular hakkýnda iþ-

lem yapýlmasýyla ilgili olabildiði gibi sorumluluða sebep olan þeylerin tahkikine yönelik de olabilir. Mütevellilerin muhasebelerinin belirli aralýklarla incelenmesi bu kabildendir. Vakýflarýn iyi yönetilip yönetilmediði muhasebe kayýtlarýndan anlaþýlýr. Bu
bakýmdan en önemli konulardan biri mütevellilerin muhasebesi ve buna baðlý olarak ortaya çýkan sorumluluklarýdýr. Her mütevelli kendi görev dönemine ait muamelelerin hesabýný vermek mecburiyetindedir.
Mütevellinin muhasebesine bakýlmamasý
yönündeki bir þart vâkýf tarafýndan konulmuþ olsa bile buna itibar edilmez. Vakfiye, muhasebe denetimine dair teamül ve
mevzuattan daha sýký þartlar içeriyorsa buna uymak mecburiyeti vardýr. Ýster muhasebe dönemlerinde isterse hâkimin lüzum
görmesi üzerine murakabe merciinin muhasebe kayýtlarýný inceleme isteðini mütevelli geriye çeviremez. Gerekirse hâkim bu
konuda cebir kullanabilir. Fakat ciddi bir
gerekçe ve þüphe yokken hâkim görülmüþ
hesabý tekrar kontrol etmeyi isteyemez ve
mütevellinin tasarrufuna müdahale edemez. Vâkýf þart koþmuþsa vakýf çalýþanlarýyla birlikte, koþmamýþsa sadece hâkime
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ait olan vakfýn muhasebesini inceleme görevi, Batýlýlaþma ve yenileþme sürecinde
yürürlüðe konulan hukukî düzenlemelere
göre evkaf memurlarýna verilmiþtir. Günümüzde mülhak vakýf mütevellilerinin diðer
iþlemleriyle birlikte muhasebeleri Vakýflar
Genel Müdürlüðü tarafýndan kontrol ve
tasdik edilmektedir (2762 sayýlý Vakýflar
Kanunu, md. 23; 1936 tarihli Vakýflar Nizamnâmesi, md. 47-57).
Sorumluluklarý ve görevlerine karþýlýk mütevellilerin vakýftan ücret talep etme haklarý vardýr. Fakihler bu hükme temas ederken Hz. Ömer ve Hz. Ali’nin, mütevellinin
vakfý kendisi için bir gelir kaynaðý kabul
etmemesi þartýyla mâruf ölçüde gelirinden faydalanmasýna imkân veren söz ve
uygulamalarýný örnek gösterirler (Hassâf,
s. 345). Mütevelliye ödenecek ücret zamana, vakfýn imkânlarýna ve mütevellinin sosyal konumuna göre deðiþir. Tevliyet hakkýnýn miktarýný ya vâkýfýn kendisi ya da tevcih kararýný veren hâkim belirler. Böyle bir
belirleme yapýlmamýþsa mütevelli hâkime
baþvurarak kendisine ücret takdir edilmesini talep eder veya iþleri karþýlýksýz yürütür. Bunun dýþýnda örfe göre hareket edilir. Ücret miktarýnýn takdirinde vâkýf daha
yetkili olmakla birlikte hâkim tarafýndan
yapýlacak tesbitte vakfýn maslahatýný gözetmek mecburiyeti vardýr. Bu konuda esas
olan mütevelliye takdir edilecek ücretin rayice uygun olmasýdýr. Hâkim bu ücreti emsaline kýyaslayarak ve gerektiðinde bilirkiþiye baþvurarak belirler. Aðýr sorumluluklarýna ve yoðun iþ yükü getirmesine raðmen
Osmanlý döneminde mütevellilik önemli bir
sosyal statü kabul edilmiþtir. Zira bir taraftan sadaka-i câriye þeklinde nitelenen
bir hizmet alanýnda yönetici olarak çalýþmanýn verdiði mânevî hazdan yararlanýlýrken diðer taraftan belli bir gelir elde
edilmektedir.
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Þâfiî fakihi ve Eþ‘arî kelâmcýsý.
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426 (1035) veya 427 (1036) yýlýnda Nîþâbur’da doðdu. Þâfiî âlimleri arasýndaki þöhretine raðmen kaynaklarda hayatý hakkýndaki bilgiler oldukça sýnýrlýdýr. Þâfiî müctehidlerinden Ebü’l-Kasým el-Fûrânî, Kadî
Ebû Ali el-Merverrûzî ve Ebû Sehl Ahmed
b. Ali’den fýkýh okudu. Kaynaklarda Abdülkerîm el-Kuþeyrî, Ýsmâil b. Aburrahman
es-Sâbûnî ve Ebü’l-Hüseyin Nasr b. Abdülazîz el-Fârisî gibi âlimlerden hadis rivayet ettiði belirtildiðine göre bunlardan
da ders okumuþ olmasý muhtemeldir. Ortak hocalarý dolayýsýyla Ýmâmü’l-Haremeyn
el-Cüveynî ile ders arkadaþlýðý yapmýþ olmalýdýr. Ebû Ýshak eþ-Þîrâzî’nin vefatýndan
(476/1083) sonra Baðdat Nizâmiye Medresesi’ne tayin edildiyse de ardýndan yerine
Ebû Nasr Ýbnü’s-Sabbâð getirildi. Ýbnü’sSabbâð’ýn gözlerini kaybetmesi sebebiyle
daha sonra bu göreve iade edildiði ve vefatýna kadar burada müderrisliðini sürdürdüðü nakledilir. Nizâmiye’de usûlü’ddîn ve fürû-ý fýkýh okuttu. Þâfiî mezhebinde görüþ sahibi olan muhakkik fakihlerden
biri kabul edilir. Kalabalýk bir öðrenci grubuna ders verdiði belirtilen ve “Þerefü’leimme, Sâhibü’t-tetimme” gibi unvanlarla anýlan Mütevellî 8 Þevval 478’de (27 Ocak

1086) Baðdat’ta vefat etti ve Bâbüebrez
Mezarlýðý’na gömüldü.
Eserleri. 1. Kitâbü’l-Mu³nî. Mütevellî
hakkýndaki biyografik kaynaklarda ismi belirtilmeden sadece usûlü’d-dîn üzerine bir
kitap diye sözü edilen eser, müellifle ayný
yýlda vefat eden Ýmâmü’l-Haremeyn elCüveynî’nin el-Ýrþâd’ý ile benzerlikler göstermektedir. Kitap kýsa bir mukaddimeden
sonra dört bölüm halinde düzenlenmiþ,
bilgi ve nazarla ilgili ilk iki bölümün ardýndan ulûhiyyet, nübüvvet ve sem‘iyyât konularý iþlenmiþtir. Kitapta ayrýca sevap ve
ikab kavramlarý ile iman - amel iliþkisi, büyük günah, þefaat ve imâmet meseleleri
ele alýnmýþ, sonunda emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-münker konusuna yer verilmiþtir.
Eseri ilk defa Marie Bernand, Ýskenderiye
Belediye Kütüphanesi’ndeki yazma nüshasýna (nr. 2014) dayanarak Fransýzca bir
giriþle birlikte yayýmlamýþ (Kahire 1986),
ancak Daniel Gimaret, bu neþirle ilgili olarak kaleme aldýðý makalesinde (bk. bibl.)
okuma hatalarýnýn çokluðuna iþaret ederek dört sayfalýk bir düzeltme listesi düzenlemiþtir. Eser, Ýmâdüddin Ahmed Haydar tarafýndan diðer bir nüshasý ile (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2340) karþýlaþtýrýlýp el-øunye fî u½ûli’d-dîn adýyla
yeniden neþredilmiþtir (Beyrut 1406/1986).
2. Tetimmetü’l-Ýbâne. Müellifin hocalarýndan Ebü’l-Kasým el-Fûrânî’nin fýkha
dair el-Ýbâne adlý eseri üzerine “hudûd”
bahsine kadar yazýlmýþ, ancak Mütevellî’nin ölümüyle yarým kalmýþ zeyil türünde hacimli bir eserdir (Süleymaniye
Ktp., Fâtih, nr. 2041; bk. Brockelmann,
GAL, I, 484; Suppl., I, 669). 3. Kitâb fi’l-Åilâf (Sübkî, V, 107; Ýsnevî, I, 306). 4. MuÅta½ar fi’l-ferâßi² (Sübkî, V, 107; Keþfü’¾¾unûn, I, 1251).
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