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Müellif, kitabının adını doğrudan zik
retmese de mukaddimede eserini "mev
kıf" olarak adlandırdığı altı bölüm halin
de düzenlediğini belirterek "mevakıf" ke
limesini kullanır. İbn Hacer eserin adını 
el-Mevô.]fıf n 'ilmi'l-kelô.m olarak kay
detmiş (ed-Dürerü 'l-kamine, II, 322), ba
zı kaynaklarda (Süy0t1', s. 296; Taşköpri
zade, I, 211; ibnü 'l-imad, VI, 174) ve Keş

fü'?: -?:Unun'da (II , 1891) sadece el-Me
vô.]fıf ismi verilmiştir. Serkis el-Mevô.]fıf 

f i 'ilmi'l-kelô.m ve ta]J.]fi]fi'l-ma]fö.şıd ve 
tebyini'l-merô.m (Mu'cem, II , ı 332- ı 333 ), 
Brockelmann ise el-Mevô.]fıf n 'ilmi 'l
k elô.m adını kullanmıştır (GAL, ll, 269-
270 ; Suppl. , II , 289-291). 

Eser. müellifin kadılkudatlığını yaptığı 
İncülular hanedanından dönemin Şiraz 
Emiri Cemaleddin Ebu İshak'a ithaf edil
diğini bildiren kısa bir mukaddimeden 
sonra altı bölümden meydana gelmiş 
olup "mevkıf" başlığını taşıyan bölümler 
genelde "mersad, maksad", bazan da 
"mersad, fas ıl, nevi. kısım .. . " adıyla alt 
bölümlere ayrılmıştır. el-Mevô.]fıf'ın te
mel bilgiler niteliğindeki birinci bölümü 
altı kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım

da kelam ilminin tanımı . konusu. fayda
ları . İslami ilimler arasındaki yeri ve ad
landırılışı. ikinci kısımda ilmin tanımı. 
üçüncüsünde nevileri, dördüncüsünde za
ruri ilmin ispatı . beşincisinde istidlal, is
tidlalin doğru ve yanlış olan çeşitleri , doğ

ru istidlalin şartları. özellikleri ve Allah'ı 
bilmekte gerekliliği, altıncı kısımda doğ
ru bir istidlalle istenilen sonuca ulaşma

nın metotları, delil ve kıyas türleri gibi hu
suslar üzerinde durulmuştur. Eserin ikin
ci bölümü varlık konusuna ayrılmış olup 
beş kısımdan meydana gelmektedir. Vü
cud ve adem meselelerinin ele alındığı bi
rinci kısımda vücud-mahiyet ilişkisi . vü
cud mertebeleri , zihinde varlık ve ma·
dümun "şey" olup olmadığı. mevcud ve 
ma'düm arasında varlık alanı olarak hal 
gibi konular tartışılmıştır. İkinci kısımda 
mahiyetin tanımı. külli, cüz'i, basit ve 
mürekkeb oluşu gibi hususlar işlenmiş, 
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üçüncüsünde vücü b- imkan- imtina. kı
dem-hudüs, dördüncüsünde vahdet
kesret ve beşincisinde illiyyet -ma'IGiiy
yet açısından farklı kelam mezheplerinin 
yanı sıra felsefecilerin görüşlerine de yer 
verilmek suretiyle varlık konusu ayrıntılı 
biçimde irdelenmiştir. 

Kitabın araziara ayrılan üçüncü bölü
mü beş kısımdan oluşmaktadır. Birinci kı
sımda arazın tanımı. kısımları , mevcudi
yetlerinin ispatı, arazların kendi başına 
var olamayacağı , kendiliğinden yer değiş
tiremeyeceği , cevhersiz varlık kazanama
yacağı ve süreklilik niteliği taşımadığı gibi 
konular ele alınmıştır. Arazlar ikinci kı
sımda nicelik, üçüncüsünde nitelik, dör
düncüsünde nisbet, beşincisinde izafet 
kategorileriyle bağlantılı olarak incelen
miştir. Cevherler hakkındaki dördüncü 
bölüm bir girişten sonra dört kısımdan 
meydana gelmektedir. Birinci kısımda 
cismin tanımı , mürekkeb ve basit olarak 
ikiye ayrılması. ay üstü ve ay altı cisimle
ri , felekler. arzın mahiyeti . mürekkeb ci
simlerin imtizacı, nefis ve nefsin nebati, 
hayvanİ ve insani olmak üzere çeşitleri. 
ikincisinde cisimlerin yaratılmışlığı. bo
yutlarının sınırlılığı gibi bazı özellikleri. 
üçüncüsünde nefisler. nefs-i natıka , nef
sin bedene taalluku, dördüncüsünde akıl 
konusu ele alınmıştır. 

el-Mevô.]fıf'ın son iki bölümü klasik ke
lamın akaid meselelerini içermektedir. 
İlahiyyat konularına ayrılan beşinci bö
lüm yedi kısım halinde düzenlenmiş olup 
bunlarda sırasıyla Allah'ın varlığı . tenzihi 
sıfatları , Allah'ın birliği. sübuti sıfatlar. 

rü 'yetullah, Allah' ın ve kulların fiilieri ve 
esrna-i hüsna konu edinilmiştir. Eserin 
"Sem'iyyat" başlığını taşıyan son bölümü 
dört kısımdan meydana gelmiştir. Nü
büwet konularına yer verilen birinci kı
sımda nebinin mahiyeti, mucize. bi 'setin 
aklen mümkün oluşu. Hz. Muhammed'in 
nübüwetinin ispatı. peygamberlerin ve 
meleklerin ismeti. peygamberlerin fazi
let dereceleri ve keramet meselesi işlen
miştir. İkinci kısımda ahiret bahsi ele alın
mış olup burada ahiretin imkanı . haşrin 

ruh ve bedenle birlikte olacağı, cennet ve 
cehennemle bunlara gireceklerin duru
mu. şefaat, tövbe ve bazı ahiret hallerine 
kısaca temas edilmiştir. Üçüncü kısımda 
"Esma ve Ahkam" başlığı altında imanın 
tanımı ve arnelle münasebeti, küfür ve 
çeşitleri, mürtekib-i kebire ve tekfir hak
kında bilgi verilmiştir. Kitabın son kıs
mında imarnet konusu işlendikten sonra 
"Tezyil" başlığıyla Hz. Peygamber'e nis
bet edilen yetmiş üç fırka hadisine işa-

ret edilerek büyük İ slami fırkalarının 
Mu'tezile, Şia . Havaric, Mürcie, Neccariy
ye. Cebriyye. Müşebbihe ve Naciye olmak 
üzere sekiz gruba ayrıldığı belirtilmiştir. 

Ardından bu fırka ların kolları hakkında 

kısa bilgi verilmiş. kurtuluşa eren fırka
nın (naciye) Eş'ariler' le Selefiyye olduğu 
belirtilmiştir. Müellifin büyük fırkalara 
ait olmak üzere zikrettiği kolların topla
mının altmış beş civarında bulunduğu 

görülmekteyse de muhtemelen bazı fır
ka kollarının tali gruplarını hesaba kat
mış. fakat bunları yetmiş üç sayısının alt 
kademelerinde zikretmemiştir. 

Ehl-i sünnet'in kelam görüşlerini Eş'a
riyye mezhebine göre ortaya koyan el
Mevô.]fıf klasik kelam tarihinin son ha
cimli metni olarak kabul edilebilir. Nite
kim VIII. (XIV.) yüzyıldan itibaren müte
kaddimin ve müteahhirinin görüşlerini 
bir araya getiren hacimli şerhler döne
minin başladığı bilinmektedir. Eserde 
Eş'ariyye'ye ait klasik kelam kitaplarının 
istidlal şekillerinin yanı sıra Gazzall'nin 
dalaylı olarak ve tepki niteliğinde de olsa 
kelamın muhtevasına dahil ettiği felsefi 
konuların tesiri fazlaca görülmektedir. el
Mevô.]fıf'la Fahreddin er-Razi, Seyfeddin 
ei-Amidi ve Kadi Beyzavi'ye ait eserler 
arasındaki muhteva benzerliği , Adudüd
din ei-İci'nin bu müelliflerin çalışmala
rından büyük ölçüde faydalandığını gös
termektedir. Kitapta bazı başlıkların ve 
cümlelerin Fahreddin er-Razi'nin el-Mu
]J.aşşal'ından aynen alındığı görülmek
tedir (el-Muf:ıaşşal, s. 18; krş. el-Meual).ı{. 
S. 14). 

el-Mevô.]fı f' ın birçok yazma nüshası 
bulunmaktadır (Brockelmann, GAL, II, 
269-270; Suppl. , II, 289-29 ı) . Türkiye Di
yanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi 
Kütüphanesi bilgisayar kayıtlarına göre 
çoğu Süleymaniye'de olmak üzere Tür
kiye'de kırk civarında nüshası mevcut
tur. Kitap. müellifinin de ifade ettiği gi
bi (s. 4-5) kendinden önceki ve devrin
deki kelam düşüncesinin özlü ve siste
matik bir ifadesi niteliğindedir. Kelam 
ilminin önemli kaynaklarından biri ha
line gelen eser. İslam düşüncesi ve Os
manlı ilim anlayışı üzerinde kalıcı bir te
sir bırakmış , özellikle Cürcani'nin şer
hiyle birlikte Osmanlı medreselerinde 
ders kitabı olarak okutulmuştur. el
Mevô.]fıf'ın müstakil baskısı yapıldığı 
gibi (Kahire, t s. ) Cürcani'nin şerhiyle 
birlikte Abdurrahman Umeyre tarafın
dan Kitô.bü'l-Mevô.]fıf adıyla üç cilt ha
linde de neşredilmiştir (Beyrut 1417/ 1997). 
Cürcani'nin şerhi , Fenari Hasan Çelebi ve 



Abdülhaklm es-Siyalkutl'nin haşiyele
riyle birlikte istanbul ( 1239, 1292, 1311, 

1321) ve Kahire'de de ( 1322, 1325) basıl

mıştır. 

el-Meva]fıf üzerinde Adudüddin el
kl'nin öğrencilerinden itibaren muhtelif 
çalışmalar yapılmıştır. Seyyid Şerif el-Cür
canl'nin Şerl;u '1-Meva]fıf adıyla Semer
kant'ta 807 (1404) yılında tamamladığı 
eser el-Meva]fıf'ın şerhleri arasında en 
meşhurudur. Kaynaklarda kitabın Şern
seddin el-Kirmanl, Seyfeddin el-Ebherl. 
kısmen Alaeddin Ali et-Tusl (Keşfü'?-?U
nün, ll, 1891) ve Haydar el-Herevi tara
fından da şerhedildiği kaydedilmektedir. 
ibnü'n-Nakib el-Halebl'nin el-Meva]fıf'ın 
astronomiyle ilgili kısmına bir şerh yaz
dığı belirtilmektedir. Kılıçzade ishak Çe
lebi'nin, Sahn-ı Sernan müderrisliği imti
hanı için el-Meva]fıf'tan kendisine veri
len bir konu hakkında kaleme alıp imtihan 
heyetine takdim ettiği Risale-i İmtil;a
niyye adlı Arapça bir eseri mevcuttur 
(Süleymaniye Ktp., Halet Efendi, nr. 810; 

ayrıca b k. Erdem, sy. 91 1 19941, s. 112-

113) 

islam alimlerinin COreani'nin şerhi üze
rine pek çok hfışiye ve ta'likat yazmış ol
maları, el-Meva]fıf kadar şerhinin de is
lam düşünce geleneğinde önemli bir yere 
sahip bulunduğunu göstermektedir. Fe
nar! Hasan Çelebi'nin kaleme aldığı ve 
886 ( 1481) yılında tamamladığı hfışiyenin 
müellif hattı nüshası günümüze ulaşmış
tır (Süleymaniye Ktp., ismihan Sultan, nr. 

249). Kınalızade Ali Efendi bu hfışiyeye 
ta'likat yazmıştır (Keşfü '?·?Un ün, ll, 1892). 

Fethullah eş-Şirvanl Şerfw '1-Meva]fıf 
üzerine bir haşiye kaleme almış olup 
eserin Ragıb Paşa Kütüphanesi (nr. 760). 

Escurial Library (nr. 691). Münih'te Hof 

und Staatsbibliothek (nr 677/4) ve lndia 
Office'te (nr. 448) nüshaları mevcuttur. 
Şirvanl ayrıca Şerl;u'l-Meva]fıf'ın ilahiy
yat bahislerine bir haşiye yazarak ll. Ba
yezid'e takdim etmiştir. Bunun Süley
maniye (Fatih, nr. 2991). Atıf Efendi (nr 
1219) ve Tire ilçe Halk (Necip Paşa, nr. 
ı 58, 167) kütüphanelerinde yazmaları 
bulunmaktadır. Hoca Sadeddin Efendi'
ye göre Fenarizade Hasan Çelebi, Şirva
nl'nin bu eserindeki bazı görüşlerini eleş
tirmiştir. Şirvanl'ye kaynaklarda Ta'li]fiit 
'ala eva'ili Şerl;i'l-Meva]fıf adıyla bir 
eser daha nisbet edilirse de bunun lja
şiye 'ala Şerl;i'l-Meva]fıfın ilk şekli ve
ya eksik bir nüshasının baş tarafı olması 
muhtemeldir. Sinaneddin Yusuf b. Hızır 
el-Bursevl, COreani'nin şerhi üzerine ha
şiye (Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 734; 

İzmirli, nr. 115) ve ta'likat (Beyazıt Devlet 
Ktp., Bayezid, nr. 1800) yazmıştır. Hoca
zade Muslihuddin Efendi de COreani'nin 
şerhine bir haşiye kaleme almış, vefatı 
dolayısıyla eser öğrencilerinden Molla 
Bahaeddin tarafından temize çekilmiştir 
(Keşfü'?·?Unün, II, 1892) . Eserin bazı nüs
haları Süleymaniye (Amcazade Hüseyin 
Paşa, nr 302; Bağdattı Vehbi Efendi, nr. 
826; Carullah Efendi, nr. 2119; Damad İb
rahim Paşa, nr. 784; Hüsrev Paşa, nr. 122), 

Beyazıt Devlet (nr. 2878) ve Tire ilçe Halk 
(Necip Paşa, nr 167) kütüphanelerinde 
mevcuttur. Yusuf b. Hüseyin el-Kirmastl 
(Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. ı !36). 

Muslihuddln-i Larl(a.g.e., II, 1893; Süley
maniye Ktp., Beşir Ağa, nr. 396). Muham
med b. Hasan ei-Kevakibl (Süleymaniye 
K tp., Şe h id Ali Paşa, nr. I 618) ve Mirzacan 
Hablbullah eş-Şirazl (Konya Yusuf Ağa 
Ktp., nr. ı 70) COreani'nin şerhi üzerine 
birer haşiye kaleme almışlardır. Kaynak
larda Sisati (Brockelmann, GAL, II, !02). 

Fethullah 

eş-Sirvani'nin 

Şert:ıu '1-Mevii/o:L( 
adlı eserinin 

ilk iki sayfası 

(Süleymaniye Ktp., 
Fatih, nr. 2991) 
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Hakim Şah el-Kazvlnl ve Celalzade Salih 
Çelebi'nin de (Uzunçarşılı, XXll/87 1 I 958 J, 
s. 437-438) bu esere haşiye yazdıkları 
kaydedilmiştir (Keşfü'?-?Unün, II, 1892-

!894). 

COreani'nin eserine dair yapılan kısmi 
çalışmalar arasında Ali Kuşçu'nun hfışiye 
ve ta'likatı (Süleymaniye Ktp., Carullah 
Efendi, nr. I 438; Beyazıt Devlet Ktp., Veliy
yüddin Efendi, nr. 3263). Hayal1'nin ikinci 
mevkıf üzerine haşiyesi (Süleymaniye 
Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 2844/7, müellif 
hattı). Hasan b. Abdüsselam Samsuni'nin 
ilahiyyat bahislerine dair ta'liki (Süley
maniye Ktp., Carullah Efendi, nr 1140), 

Molla Lutfi'nin haşiyesi (Tire ilçe Halk Ktp., 
Necip Paşa, nr. 162; Atıf Efendi Ktp., nr 
1219). Hatibzade Muhyiddin Efendi'nin 
kitabın baş tarafıyla ilgili hfışiyesi (Süley
maniye Ktp., Carullah Efendi, nr. 1188; 

Köprülü Ktp., Fazı! Ahmed Paşa, nr. 1610; 

Edirne Selimiye Ktp., nr. ı 034). Muslihud
din Mustafa b. Muhammed Kestel1'nin 
anlaşılması zor yedi konuyu şerhettiği ri
salesi (Risale {f işkalati Şer/:ıi'l-Meual).ıf 
IEcuibe 'an muglal).ati's-seb'al; Süleyma
niye Ktp. , Karaçelebizade Hüsameddin, nr. 
330; Laleli, nr. 3030). bu risaleye müellifi
nin yanı sıra ibnü'I-Hatlb Muhammed'in 
yazdığı şerh (Keş{ü'?·?Unün, 1, 871) ve Ke
malpaşazfıde'nin Şer!; u '1-Meva]fıf'ın ila
hiyyat bahisleri için kaleme aldığı haşiye 
(Süleymaniye Ktp., Halet Efendi, nr. 828; 

KılıçAli Paşa, nr. 1028) zikredilebilir. Sü
yütl, COreani'nin şerhindeki hadislerin tah
ricine dair bir eser kaleme almıştır ( Tal].rf

cü ef:ı[ıdfşi Şerf:ıi'l-Meuai).ıffi 'ilmi'l-kelam, 
nşr. Yusuf Abdurrahman el-Mar' aşil, Bey
rut 1406/ 1986; nşr. Su b hi es-Sam erra\', 
Beyrut 1406/1986). Hfıfız-ı Acem, Sultan 
ll. Bayezid adına Şerl;u'l-Meva]fıf'ın an
laşılması güç bazı kısımları üzerine bir ha
şiye yazmıştır ( Keşfü '?·?Un ün, ll, 1892). 

Ancak Sursalı Mehmed Tahir bu ese
rin Perhad Paşa için yazıldığın ı kaydeder 
(Osmanlı Müelli{leri, 1, 275). Müellif hattı 
bir nüshası Üsküdar Hacı Selim Ağa Kü
tüphanesi'nde olup (Hacı Selim Ağa, nr. 

607) bir nüshası da Beyazıt Devlet Kü
tüphanesi'ndedir (Veliyyüddin Efendi, nr. 
3264; ayrıca bk. Hediyyetü'l-'ari{in, ll, 243). 

Ahmed b. Abdülewel el-Kazvlnl. Cürcanl 
şerhinin başlangıç bölümleri için bir ha
şiye kaleme almış (Süleymaniye Ktp., Kı
lıç Ali Paşa, nr. 527). COreani'nin eserinin 
ilim ve varlık konularının ele alındığı bö
lümlerine Mlr Zahid ei-Herevl tarafından 
yazılan haşiye üzerine Bahrülulum el
Leknevl bir haşiye kaleme almıştır (Le k
nev 1872) . 
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Katib Çelebi, Adudüddin e!-Icl'nin Ce
vô.hirü'l-kelô.m adlı eserini el-Mevô.
kıf'ın muhtasarı olarak kaydetmişse de 
(Keşfü'?-?Unün, ll, 1892) İci'nin İlhanlı Ve
ziri Gıyaseddin Muhammed b. Reşidüd
din'in isteğiyle 727 (1327) yılında Şiraz'a 
dönerek kadılığa başladığı ve el-Fevô.'i
dü'l-Gıyô.şiyye ve Şerf:ıu'l-Mu]].taşar 
adlı eserleri yanında Cevô.hirü '1-kelô.m 'ı 
da Gıyaseddin Muhammed'e ith af ettiği, 
bir süre sonra Şiraz'dan ayrıldığı, Gıya
seddin Muhammed'in 739'da (ı 338-39) 
ölümünün ardından Şiraz'ı ele geçiren Ce
maleddin Ebu İshak'ın yönetiminde ka
dılkudat olduğu ve el-Mevô.]fıf'ı da ona 
ithaf ettiği bilindiğine göre Cevô.hirü'l
kelô.m'ın daha önce kaleme alındığını. 
dolayısıyla el-Mevô.]fıf'ın ilk şekli olarak 
kabul edilmesinin daha isabetli olacağını 
söylemek mümkündür (ayrıca bk. CEVA

HİRÜ'l-KELAM). 

el-Mevô.]fıf üzerine şarkiyatçılar tara
fından da bazı çalışmalar yapılmıştır. Th. 
Soerensen eserin " İlahiyyat" ve "Sem'iy
yat" bölümlerini Latince'ye çevirerek 
kendi görüşleriyle birlikte yayımıarnıştır 
(cAd u d al -Din al-iji, Statio Quinta et Sex
ta et Appendix Libri Mevakif !ed. Th. So
erensenJ, Lipsiae 1848). Joseph van Ess 
doçentlik çalışması olarak eserin birinci 
mevkıfını Almanca'ya çevirip şerhetmiş
tir (Die Erkenntnislehre des Adudaddin 
al-{jl, Wiesbaden 1966). 
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MEVALi 
(~f~f) 

Arap olmayan müslüman halklar için 
kullanılan bir terim. 

_j 

Sözlükte "koruyucu, yardımcı, sahip, 
dost; azat eden efendi; azat edilen köle" 
anlamlarına gelen mevla kelimesinin ço
ğulu olan mevali Kur'an- ı Kerim'de "ak
raba" (Meryem ı 9/5), "dostlar" ( ei-Ahzab 
33/5) ve "mirasçılar" (en-N isa 4/33) ma
nasında üç ayette zikredilir. Mevla keli
mesi de çoğu Allah hakkında olmak üze
re "sahip, yardımcı. koruyucu. dost. efen
di" anlamlarında on sekiz yerde geçmek
tedir (M. F. Abdülbaki, el-Mu'cem, "vly" 
md.). Hadislerde mevla ve mevali kelime
lerinin sözlük anlamları çerçevesinde sık
ça kullanıldığı görülmektedir (Wensinck, 
el-Mu'cem, "vly" md.). 

Mevali. terim anlamında ilk İslami fe
tihlerin ardından kendi istekleriyle müs
lüman olan. çoğunluğun u doğuda İranlılar 
ve Türkler'in , Kuzey Afrika ve Endülüs'te 
Berberiler'in. Mısır'da Kıbtiler'in oluştur
duğu gayri Arap müslümanları ifade et
mek üzere kullanılmaya başlanmıştır. 
Mevali esas itibariyle iki gruba ayrılıyordu. 
Birinci grubu, köleleştirilen savaş esirle
rinden daha sonra efendileri tarafından 
serbest bırakılan şahsi azatlılar (mevali'l
ıtaka); mevali'I-İslam, mevali'I-muvalat. 
mevali't-tibaa ve mevali'l-ahd denilen 
ikinci grubu ise fethedilen ülkelerin hal
kından esir veya köle olmadıkları halde 
bir Arap ya da Arap kabilesi vasıtasıyla İs
lam'ı kabul ederek onların mevatisi sayı
Ian yahut kabile anlayışına dayalı sosyal 
yapıda iyi bir yer edinebilmek için güçlü 
Arap kabilelerinden biriyle vela (himaye) 
akdi yaparak onun himayesine giren gayri 
Arap müslümanlar teşkil ediyordu. İslam 
hukukçularına göre Cahiliye devrindeki 
hi If ve civar akdinde olduğu gibi iki taraf 
arasında yardımiaşmayı gerektiren bu 
akid miras hukuku açısından bazı sonuç
lar doğurmaktadır. Azat edilen köle ile 
efendisi arasında meydana gelen ve "ve
laü'l-itaka" adı verilen sözleşme sonucun
da azatlı köle asa be ve ashabü'I-feraiz 
grubundan bir mirasçı bırakmadan ölür
se malları diğer mirasçı gruplarına veya 
son mirasçı sıfatıyla devlete kalmayıp 
efendisine kalır. İki kişiden birinin diğeri
ne varis, koruyucu ya da diyet ödemede 
yardımcı olmak üzere anlaşmasından do
ğan velaü'l-muvalat, İsiartı hukukçularının 
çoğunluğuna göre İslam'dan sonra ge
çerliliğini kaybettiği için mevle'l-muvala-

tın mirasçılık hakkı yoktur. Hanefiler'e gö
re ise mevle'l-muvalat mirasçı sınıfında 
yer alır ve ashabü'l-feraiz, asa be, mevle'l
itaka ve zevi'l-erhamın ardından varis olur. 
Mevle'l-muvalat grubunda kimsenin bu
lunmaması durumunda vasiyetlerden 
artakalan mal varlığı beytülmale intikal 
eder. 

Em eviler zamanında asıl mevali sınıfını 
teşkil eden gayri Arap müslüman halkla
rın sayıları giderek çağalınca artık Arap 
kabilelerinin himayesine ihtiyaç duyma
maya başladılar. Ancak bu tarihten iti
baren herhangi bir vela akdi yapmadan 
müslüman olan yerli halka da mevali de
nilmiş, böylece mevali kavramının kap
samı genişlemiştir. 

Fetihler sırasında ilk büyük ihtida ha
reketi Kadisiye Savaşı'nın (I 5/636) ardın
dan gerçekleşti ve 4000 İran askeri İslam 'ı 
benimsedi. İstedikleri yerde yerleşmele
ri. istedikleri kabile ile vela akdi yapmala
rı ve kendilerine ganimetten pay ayrılması 
şartıyla müslüman olan bu askerler Me
dain ve CeiUia'nın fethine katıldıktan son
ra Küfe'ye iskanedildi (Belazürl. Fütüf:ı, 
s. 279) . Bölgedeki İran asıllı savaş esirle
rinin ve mahalli halkın İslamiyet'i kabul 
etmesiyle birlikte mevali Irak'ta ve özel
likle Küfe'de yoğunlaştı ve giderek toplu
mun önemli bir kesimi haline geldi. Mu
aviye zamanında sadece Küfe'de 20.000 
m ev ali yaşıyordu (Dlnevert, S. 288 ). Ab
dülmelik b. Mervan döneminde İbnü'I
Eş'as'ın 200.000 kişilik ordusunun yarısı
na yakın kısmını mevali askerler oluştu
ruyordu (Tabert, VI, 347). Ömer b. Abdü
laziz devrinde yürütülen tebliğ faaliyeti 
sonucunda İslamiyet Serberiler ve Türk
ler arasında hızla yayılmaya başladı. 

Mevali İslamiyet'i kabul etmekle huku
ken müslüman Araplar'la eşit hale geli
yordu. Hz. Peygamber, hür Arap müslü
manlarla daha önce köle olan azatlı müs
lümanlar arasında bir ayırım gözetrriemiş, 
bu uygulama dört halife döneminde de 
ayiıen sürdürülmüştür. Hz. Ömer maaş 
sistemini kurarken mevaliyi kendilerini 
azat eden eski efendileriyle aynı seviye
de tutmuş ve onlara aynı miktarda maaş 
bağlamıştır. Ayrıca valilerine Arap olma
yan müslümanları da askeri divan defte
rine kaydetmeleri ve onlara efendileriyle 
aynı miktarda maaş bağlamaları için emir 
vermiştir. Hz. Ali de maaş ve ganimet da
ğıtımında Araplar'a ve mevaliye eşit pay 
ayırmıştır (Ya 'kübl, ll, 22 ı). 

Ancak zamanla Araplar kendilerini di
ğer müslüman milletlerden üstün gör-


