
ei-MEVAKIF 

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-



meye başladılar. Bu düşüncenin sahipleri 
azatlı mevallyi kölelikten gelmeleri sebe
biyle kendilerine denk tutmadıkları gibi 
aslen hür olan gayri Arap müslümanları 
da azatlı mevall statüsünde kabul ediyor
lardı. Ülkelerini fethettikleri halde onları 
köleleştirmeyip serbest bırakmak ve hi
dayetlerine vesile olmakla büyük lutufta 
bulunduklarını düşünüyorlar, kendilerini 
efendi, onları köle gibi görüyorlardı. Arap
lar'ın bu yaklaşımı. bir süre sonra özellik
le devletlerini yıktıkları i ran asıllı mevali
nin asabiyet duygularını harekete geçir
di. Emeviler dönemine girildiğinde İsla
miyet'in ilkelerini yeterince algılayama
mış olan ve Arap ırkçılığının tesirinde ka
lan bazı çevrelerde mevallyi hakir gören 
bu bakış kökleşmiş bulunuyordu. Nitekim 
bazı kaynaklarda bu anlayışa sahip olan 
Araplar'ın yolda mevall ile aynı hizada yü
rümedikleri. alaylarda önlerine geçmele
rine izin vermedikleri, onlarla aynı sofra
ya oturmadıkları. camilerini ayırdıkları. 
onların mesleklerine aşağılayıcı bir gözle 
baktıkları , kızlarını mevalinin erkeklerine 
vermekten kaçındıkları ve arkalarında 
namaza durmaktan çekindiklerine dair 
rivayetler nakledilmektedir. Başlangıçta 
Arap erkeklerin mevallden kadınlarla ev
lenmesine de hoş bakılmazken bu anla
yışın zamanla değiştiği, hatta bazı çevre
lerde mevallden kızlarla evlenmenin ter
cih edildiği görülmektedir. Bunun yanın
da Emevi hanedanının son yıllarına kadar 
annesi Arap olmayan aile fertlerinin hali
feliğine olumlu bakılmamıştır. 

iktidarda bulunan Emevi yöneticileri
nin çoğunun müslümanların eşitliği ilke
sini bir yana bırakarak mevall ile Araplar 
arasında ayırım yaptığı. mevallye Kur'an 
ve Sünnet'te yeri olmayan bazı vergiler 
yüklediği ve fetihlere katıldıkları halde 
bazı bölgelerde onları askeri maaş diva
nına kaydetmediği bilinmektedir. Hatta 
Abdülmelik b. Mervan devrinden itiba
ren ihtida hareketleri hızlanınca cizye ve 
haraç gelirinin azaldığını gören Haccac, 
İslam'a girenlerden kaldırılması gereken 
cizye vergisini mevaliden almaya devam 
etmiş. bu uygulama Ömer b. Abdülaziz 
dönemine kadar sürdürülmüştür. Ömer 
b. Abdülaziz'den sonra tekrar konulan bu 
vergi Horasan Valisi Nasr b. Seyyar tara
fından kaldırılmıştır. Yine Horasan'da se
ferlere katılan m evaliye atıyye ve rızık ve
rilmediği. ömer b. Abdülaziz' in onlara 
maaş ve rızık tahsis ederek askerler ara
sında eşitliği sağladığı bildirilmektedir. 
öte yandan Haccac tarımı güçlendirmek 
için mevallnin şehirlere göçünü yasakla-

mış. önceden şehirlere gelmiş olanları da 
zor kullanarak köy ve kasabalarına geri 
göndermiştir. 

Emeviler'in mevallye ikinci sınıf tebaa 
muamelesi yapması ve ırki faktörlerin ön 
plana çıkarılması Araplar'la mevali ara
sındaki kınlmayı derinleştirdi. Kendileri
ne yönelik küçümseyici bakış yanında 
devlet tarafından bazı haklardan mah
rum bırakıldığını gören mevali, müslü
manlar arasında ayırım yapan Emeviler'i 
İslam hakimiyetinin değil Arap sultasının 
temsilcisi olarak görmeye başladı. Emevi 
ailesinin başlangıçta İslam 'a karşı cephe 
alması. Muaviye'nin halifeliği saltanata 
çevirmesi, Yezid'in Kerbela katliamı, Har
re Vak'ası'nda Medine'nin yağmalanıp 
halkın can mal ve ırzına tecavüz edilmesi 
ve Mekke kuşatmaları, bazı halifelerin 
İslam ve ahlakdışı davranışları mevallnin 
Emeviler'e karşı tavrını sertleştirmesine 
sebep oldu. 

Mevalinin Em evi yönetimine muhalif 
tutumu bu devletin kaderini yakından et
kiledi. Erken bir dönemden itibaren yöne
timi ele geçirmek isteyen grupları des
tekleyen mevali başta Ali eviadı adına 
çıkarılanlar olmak üzere pek çok isyana 
katılmış. sonunda Abbas! ihtilal hareke
tine yaptığı büyük yardımla Emeviler'in 
yıkılışında önemli rol oynamıştır. Bundan 
dolayı pek çok tarihçi. Emevl idarecileri
nin izledikleri politika ile mevallyi kendi
lerine düşman ederek devletlerinin yıkı
lışına zemin hazırladıklarını düşünmüş
tür. Mezhep ihtilafı, bölgeeilik ve çeşitli 
sosyal sıkıntılar da mevallnin bu isyanla
ra katılmasında etkili olmuştur. 

Mevallnin rol aldığı ilk önemli hareket 
Araplar'la eşit haklara sahip olabilmek 
için desteklediği Muhtar es-Sekafi'nin 
KCıfe'de başlattığı isyandır. Muhtar ken
disini mevallden saydığım açıklayıp onla
ra büyük yakınlık gösterdi, muhafız bir
liklerini ve askerlerinin çoğunu onlardan 
oluşturdu. Muhtar'ın mevallyi kendileriy
le eşit tutmasını kabullenemeyen KOfeli 
Arap eşrafı. onun Allah'ın kendilerine ga
nimet olarak verdiği bu şahısları ganimet
Ierine ortak ettiğini söyleyerek 1 0.000 
kişiyle Basra'ya gidip Mus'ab b. Zübeyr'e 
katıldı (Dlneverl, s. 304) . Fars asıllı müs
lümanların desteklediği Muhtar es-Se
kafi'nin isyanı, halifeliğin Hz. Ali eviadının 
hakkı olduğuna inanan mevaliyi bu aile 
adına girişilecek isyanların en önemli güç 
kaynağı haline getirdi. Mevall'nin zaman 
zaman Haricller'i de desteklediği, bu 
mezhebi benimseyen bazı küçük mevall 
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gruplarının KCıfe 'de isyan çıkardıkları bi
linmektedir. 

Muhtares-Sekafı'den (ö . 67/687) sonra 
Basra'da Haccac'a karşı ayaklanan Ab
dullah b. CarCıd'u destekleyen mevarı İb
nü'l-Eş'as'ın isyanına da yaklaşık 100.000 
kişiyle katıldı (82/70 ı) Hişam b. Abdül
melik zamanında Soğd halkı müslüman 
oldukları halde kendilerinden cizye alın
ması üzerine ayaklan dı (ı ı 0/728-29) . Me
vali ayrıca . Enievller'i yıkmak ve Araplar'
la eşit haklara sahip olmak amacıyla Ha
ris b. Süreye' e yoğun destek verdi. Diğer 
muhalif unsurların da yardımını gören 
Haris. mevall sayesinde Horasan ve Mave
raünnehir'de Emevller' in gücünü kırdı, 
böylece Ebu Müslim'in harekete geçme
sine uygun bir ortam hazırlanmış oldu. 

Mevali. Ali evladından Zeyd b. Ali'nin 
KCıfe'de çıkardığı isyana katıldı (ı 22/740). 
ardından Abdullah b. Muaviye isyanını 
destekledi. En sonunda Ehl-i beyt'ten bi
rinin etrafında birleşme sloganıyla Ali ev
ladın ın adı kullanılarak yürütülen Abbas! 
ihtilaline damgasını vurdu. Liderlik Arap
lar'da olmakla birlikte daveti organize 
eden on iki nakibden dördü mevalidendi. 
İ syanın lideri Ebu Müslim ve taraftarları
nın çoğunun İranit mevarı olması sebe
biyle bazı tarihçiler, Abbasiler'in kurulu
şunu iranlı mevallnin Araplar'a karşı bir 
zaferi şeklinde değerlendirmiştir. 

Emevl valilerinin haksız ve adaletsiz 
uygulamaları Kuzey Afrika'da da Serberi 
asıllı mevallyi çeşitli isyanlara sürükledi. 
ll. Yezid'in valisi Yezld b. Ebu Müslim on
lardan cizye almaya kalkınca bir ayaklan
ma sonucu öldürüldü. Müslümanlar ara
sında eşitliği savunan Hariciler'den etkile
nen ve bu mezhebe giren Berberiler, Hi
şam b. Abdülmelik zamanında savaşlar
da ön safa sürülmeleri. ganimet hakların
dan mahrum bıraktimaları gibi sebepler
le Emevi idaresine isyan edip üzerlerine 
gönderilen ordulara büyük kayıp verdir
diler (ı 22/740). Kuzey Afrika'daki bu ayak
lanmalardan cesaret alan Endülüs'teki 
Serberi asıllı m ev ali de kendilerine sınır 
bölgelerinin ve verimsiz mıntıkaların ve
rildiği ve yönetirnde ikinci plana itHdikle
ri iddiasıyla baş kaldırdı (124/742). 

Em eviler devrinde siyasi, idari ve askeri 
görevlerin büyük bir bölümü Araplar'ın 
elinde bulunmakla birlikte bunlar. başta 
şahsi azatlıları olmak üzere bazı m evaliye 
valilik yanında haciblik, muhafızlık, bey
tüimal eminliği gibi devlet işlerinde 
önemli görevler vermişlerdir. Mevalinin 
ilim sahasında ilerlemesinden sonra b un-
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ların imamlık ve kadılık görevlerine de 
getirildiği görülmektedir. 

İlk dönemlerde azatlı mevall efendile
rinin hizmetinde, mevali'l-muvalat ise 
müttefiki Arap kabilelerinin yanında sa
vaşa giriyor ve onların payları da Arap
lar'ın atıyyesi içinde ödeniyordu. Mavera
ünnehir bölgesinde çok sayıda İran asıllı, 
Kuzey Afrika ve İspanya fetihlerinde ise 
Serberi asıllı mevall orduya katılmıştır. 

Endülüs fatihi Tarık b. Ziyad'ın ordusu
nun çoğunluğunu Serberi mevall oluştur
muştur. Emevller zamanında başta Mü
sa b. Nusayr ve Tarık b. Ziyad gibi şahsi 
azatlılar olmak üzere mevall arasından 
meşhur kumandanlar çıkmıştır. M evalinin 
Mısır ve Kuzey Afrika'da askerlik divanı
na kaydedildiği, Irak ve Horasan'da ise 
kayıtlı olmadığı belirtilmektedir. 

Em eviler dönemi boyunca fatih- muha
rip sınıf kimliğini önemli ölçüde koruyan 
Araplar'ın idare ve savaş işleriyle meşgul 
oldukları , ilmi faaliyetlerle çeşitli el sanat
larını ve esnafiiğı ise mevall ve zimmllere 
bıraktıkları görülmektedir. Bunun sonu
cunda mevall bilhassa ırk ayırımı yapıl
mayan ilim alanında büyük başarı sağla
mış, önemli bir kısmı mevall çocuğu olan 
alimler İslami ilimierin kuruluş ve geliş
mesinde etkin rol oynamıştır. Bütün ilim 
merkezlerinin en ünlü hukukçuları onla
rın arasından çıkıyordu . Kadi Şüreyh, Ha
san-ı Basri. Mekke fokahasından Amr b. 
Dinar, Ebu Hanife, Evzai ve Tavüs gibi 
alimler bunların başında geliyordu . Kı
raat ilminde yedi kıraat imarnından üçü 
Küfe mevallsindendir. Mu'tezile'nin kuru
cusu Vasıl b. Ata, Cehmiyye'nin kurucusu 
Cehm b. Safvan. Cebriyye görüşünü ilk 
defa ortaya atan Ca'd b. Dirhem ile İbn 
İshak ve Hammad er-Raviye de mevall
dendi. MOsiki sanatını icra edenlerin de 
çoğu mevall idi. 

Mevall, iktidarı ele geçirmelerinde bü
yük pay sahibi olduğu Abbasller devrinde 
Araplar'la eşit haklar elde etmiş , hatta 
ihtilalin ağır yükünü omuzlarında taşıyan 
Horasanil liderlerin vezirlik gibi yüksek 
idari görevlere tayiniyle siyasi ve sosyal 
açıdan öne geçmiş ve bu statüsünü uzun 
süre devam ettirmiştir. Öte yandan Arap
lar'ın üstünlüğü düşüncesine karşı önce
leri müslümanların eşitliğini savunan me
vali içinde, Emevller'in son dönemlerinde 
Arap olmayanların Araplar'a üstünlüğü
nü iddia eden Şuübiyye hareketi ortaya 
çıkmıştır. Daha ziyade İran asıllı mevall 
arasında görülen bu ırkçılık düşüncesi Ab
basller devrinde gücünü arttırmış ve gi-
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derek Arap düşmanlığına dönüşmüştür 
(bk. ŞUÜBİYYE). 
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li] İSMAİL YiGİT 

MEVALiYYA 
(Qf,.Wf) 

Arap halk türküleri formlarından 
ve halk diliyle yazılıp söylenen 

nazım şekillerinden birL 
_j 

Mevaliyya, sözlükte "efendi" anlamına 
gelen mevla kelimesinin çoğul u olan me
valiye birinci tekil şahıs zamiri konumun
daki nisbet "ya"sı ile işbir ( sondaki fetha
y ı belirginleştirme) veya nida elifinin bi
tişmesiyle oluşmuştur. Bunun da çoğul u 
mevaliyyattır. Ancak bu terimi mevall, 
mevaliya ve çoğulunu mevaliyat olarak 
tesbit eden kaynaklar da vardır. Mevaliy-

yanın halk ağzındaki söylenişi mevval, ço
ğul u ise mevavildir. Mewal kelimesi Türk 
edebiyatma maval şeklinde geçerek uzun 
nağmelerle söylenen Türk halk türküleri 
için kullanıldığı gibi "birini boş ve uzun 
sözlerle oyalayıp kandırmak" anlamında 
"maval okumak" deyiminde de yer alır. 

Mevaliyya nazım şekli. bir beyitte 
"müstef'ilün failün"ün dört defa tekrar 
edilmesiyle meydana gelen basit bahrin
den türetilmiştir. Bu türün ilk şekilleri 
nahiv ve i'rab kurallarına uygundu, ay
rıca "savt" veya "beyteyn" adı verilen ve 
dört mısraı da aynı vezinde ve kafiyede 
bulunan iki beyitlik bendi er (kıtalar) halin
deydi. Bu form ile gazel ve medih tema
ları işlendiği gibi yalnız noktalı yahut yal
nız noktasız harflerin kullanılması, beyit
lerin belli sayıda kelime veya harflerden 
teşkil edilmesi, her kelimenin iki harfli 
veya emir kalıbında olması gibi lafzl sa
natlar da icra ediliyordu. Mevaliyya türü 
Bağdat halkına intikal edinceye kadar bu 
üs!Cıbu korumuşsa da onların elinde iken 
i'rab ve gramer kurallarına dikkat edil
memiş. kelimelerin konuşma dilindeki şe
killeri ve mana güzelliği esas alınmış. me
valiyya hem ciddi hem mizahi ve müsteh
cen ternalara konu olmuş, neticede bu 
şiir türü Bağdatlılar'a nisbetle anılmaya 
başlanmıştır (Safiyyüddin el-Hill!, s. I 05-

114) Daha sonra Mısır'a intikal eden me
valiyyada şehir halkının zevki hakim ol
muş ve yolculuklarda türkü olarak yaygın 
şekilde söylenmişti r (a.g.e., s. ı 06; ibn 
Haldun. s. 612) . 

Genellikle kabul edildiğine göre çiftçi
lik, inşaat , bağ bahçe düzenlemesi ve 
hurma toplama gibi işlerde çalışırken Va
sıt kölelerinin kısa kıtalar ve bentler ha
lindeki bu şiirleri kolayca belleyip okuma
ları ve her bendin sonunda efendilerine 
işaret etmek üzere "ya mevaliyya" (ey be
nim efendilerim) sözünü tekrar etmeleri 
sebebiyle tür bu adla anılmıştır. Türün 
ortaya çıkışıyla ilgili olarak başka rivayet
ler de vardır. Bunlardan birine göre. Ab
bas! Halifesi Harünürreşld'in Bermekl
ler'i cezalandırması ve bu arada Ca'fer b. 
Yahya'yı öldürtüp kendisi hakkında mer
siye söylenınesini de yasaklaması üzeri
ne onun cariyelerinden biri efendisi için 
bir mersiye nazmetmiş. her beytin veya 
bendin sonunda "ya mevaliyyeh" (ey be
nim efendilerim) ifadesini tekrarlamış. 
bundan dolayı tür bu adı almıştır (Ahmed 
el-Haşiml. s. 152-153; Ahmed Rüşd!Salih. 
s. I 70). Ayrıca bu türkü formunu söyle
yenierin mevall (köleler) olduğuna işaret 
etmek üzere bu adın verildiğini ileri sü-


