M EVAU
ların imamlık

getirildiği

ve kadılık görevlerine de
görülmektedir.

İlk dönemlerde azatlı mevall efendilerinin hizmetinde, mevali'l-muvalat ise
müttefiki Arap kabilelerinin yanında savaşa giriyor ve onların payları da Araplar'ın atıyyesi içinde ödeniyordu. Maveraünnehir bölgesinde çok sayıda İran asıllı,
Kuzey Afrika ve İspanya fetihlerinde ise
Serberi asıllı mevall orduya katılmıştır.
Endülüs fatihi Tarık b. Ziyad'ın ordusunun çoğunluğunu Serberi mevall oluştur
muştur. Emevller zamanında başta Müsa b. Nusayr ve Tarık b. Ziyad gibi şahsi
azatlılar olmak üzere mevall arasından
meşhur kumandanlar çıkmıştır. Mevalinin
Mısır ve Kuzey Afrika'da askerlik divanı
na kaydedildiği, Irak ve Horasan'da ise
kayıtlı olmadığı belirtilmektedir.

Em eviler dönemi boyunca fatih- muharip sınıf kimliğini önemli ölçüde koruyan
Araplar ' ın idare ve savaş işleriyle meşgul
oldukları , ilmi faaliyetlerle çeşitli el sanatlarını ve esnafiiğı ise mevall ve zimmllere
bıraktıkları görülmektedir. Bunun sonucunda 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 onların arasından çıkıyordu . Kadi Şüreyh, Hasan-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 kurucusu 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 mevalldendi. MOsiki sanatını icra edenlerin de
çoğu mevall idi.
Mevall, iktidarı ele geçirmelerinde büyük 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 Araplar'ın üstünlüğü düşüncesine karşı önceleri müslümanların eşitliğini savunan mevali 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 Abbasller devrinde gücünü arttırmış ve gi-
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derek Arap düşmanlığına
(bk. ŞUÜBİYYE).
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li] İSMAİL YiGİT
MEVALiYYA
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halk ağzındaki söylenişi mevval, çoise 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.
ğul u
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Arap halk türküleri formlarından
ve halk diliyle yazılıp söylenen
nazım şekillerinden birL

yanın
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Mevaliyya, sözlükte "efendi" anlamına
gelen mevla kelimesinin çoğul u olan mevaliye birinci tekil şahıs zamiri konumundaki nisbet "ya"sı ile işbir (sondaki fethay ı belirginleştirme) veya nida elifinin bitişmesiyle oluşmuştur. Bunun da çoğul u
mevaliyyattır. Ancak bu terimi mevall,
mevaliya ve çoğulunu mevaliyat olarak
tesbit eden kaynaklar da vardır. Mevaliy-

Mevaliyya nazım şekli. bir beyitte
"müstef'ilün failün"ün dört defa tekrar
edilmesiyle meydana gelen basit bahrinden türetilmiştir. Bu türün ilk şekilleri
nahiv ve i'rab kurallarına uygundu, ayrıca "savt" veya "beyteyn" adı verilen ve
dört mısraı da aynı vezinde ve kafiyede
bulunan iki beyitlik bendi er (kıtalar) halindeydi. Bu form ile gazel ve medih temaları işlendiği gibi yalnız noktalı yahut yalnız noktasız harflerin kullanılması, beyitlerin belli sayıda kelime veya harflerden
teşkil edilmesi, her kelimenin iki harfli
veya emir kalıbında olması gibi lafzl sanatlar da icra ediliyordu. Mevaliyya türü
Bağdat halkına intikal edinceye kadar bu
üs!Cıbu korumuşsa da onların elinde iken
i'rab ve gramer kurallarına dikkat edilmemiş. kelimelerin konuşma dilindeki şe
killeri ve mana güzelliği esas alınmış. mevaliyya hem ciddi hem mizahi ve müstehcen ternalara konu olmuş, neticede bu
şiir türü Bağdatlılar'a nisbetle anılmaya
başlanmıştır (Safiyyüddin el-Hill!, s. I 05114) Daha sonra Mısır'a intikal eden mevaliyyada şehir halkının zevki hakim olmuş ve yolculuklarda türkü olarak yaygın
şekilde söylenmişt i r (a.g.e., s. ı 06; ibn
Haldun. s. 612) .
Genellikle kabul edildiğine göre çiftçilik, inşaat , bağ bahçe düzenlemesi ve
hurma toplama gibi işlerde çalışırken Vasıt kölelerinin kısa kıtalar ve bentler halindeki bu şiirleri kolayca belleyip okumaları ve her bendin sonunda efendilerine
işaret etmek üzere "ya mevaliyya" (ey benim efendilerim) sözünü tekrar etmeleri
sebebiyle tür bu adla anılmıştır. Türün
ortaya çıkışıyla ilgili olarak başka rivayetler de vardır. Bunlardan birine göre. Abbas! Halifesi Harünürreşld'in Bermekller'i cezalandırması ve bu arada Ca'fer b.
Yahya'yı öldürtüp kendisi hakkında mersiye söylenınesini de yasaklaması üzerine onun cariyelerinden biri efendisi için
bir mersiye nazmetmiş. her beytin veya
bendin sonunda "ya mevaliyyeh" (ey benim 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 söyleyenierin mevall (köleler) olduğuna işaret
etmek üzere bu adın verildiğini ileri sü-
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renler de vardır (Mişal Ası- Emll Bed!'
Ya'kOb, ll, 1215).
Ahmed Rüşdl Salih ve Johann W. Fück
gibi çağdaş araştırmacılar, diğer Arap ülkelerinde de benzer halk türküleri bulunduğundan hareketle türün doğuşunun
bir şehir halkına mal edilmesini ve yalnız
bir olaya bağlanmasını zayıf bir ihtimal
olarak görürler. Ahmed Rüşdl'ye göre bu
nazım şekli çiftçilerin çalışırken söyledikleri türkülerden doğmuş. şehir halkına intikal edince de aşk ve eğlence hayatının
vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir
( FünO.nü '1-edeb, s. ı 70-1 71). Johan n
Fück'e göre ise müvelled yedi şiir türü
olan "şi'r-i karlz, müveşşah, dubeyt, zecel, mevaliyya, kaneve kane. kuma"nın
başlangıç zamanını ve yerini belirlemek
henüz mümkün görünmemektedir. Ancak bu türkü formları dönem şiirleri kapsamına dahil edilebilir. Bu tür şiirlerde
her devirde aynı kafiyeye sahip mısralar
dan meydana gelen birer kıta ve bend
oluşturulur. Her devrin kafiyesi farklı olduğundan bunlarda bir manzumede birden çok kafiye yer alabilir. Halbuki klasik
kasidede baştan sona tek kafiye vardır.
"MOzdevice" adı verilen dönem şiirlerinin
ilk örnekleri ll. (VIII.) yüzyılda yaşayan
Beşşar b. Bürd. Selm ei-Hasir, Eban b.
Abdülhamld. Bişr b. Mu'temir. Muhammed b. İbrahim ei-Fezarl ve Ebu Nüvas
gibi şairlerde görülür (ei-'Arabiyye, s. 9599)
Müvelled yedi şiir türünden ilk üçü i'rab
ve gramer kurallarına uygun olup diğer
dördü bu ilkelere riayet edilmeyen şiir ve
türkü formlarıdır. Ancak mevvallerin
i'rablı şekilleri de bulunduğundan bunlara "berzah" adını uygun görenler de vardır. Safiyyüddin ei-Hilll'ye göre bu dört
nazım türündeki güzelliğin ve çekiciliğin
sırrı i'rab ve gramer kuralları ile fesahat
ölçülerine riayetsizliktedir. Çünkü bunlar
selim zevke dayanan, insanın içine doğ
duğu gibi söylenmiş, basit ve kolay gibi
görünmekle birlikte erişilmez yükseklikte sehl-i mümtenl türünden manzumelerdir. Bu türküler içinde öyle halk deyiş
Ieri vardır ki fesahat ve belagat erbabı
benzerini nazmetmekten aciz kalır. Bunlarda i'rab ve gramer kuralları ile fesahat
ölçülerine riayet edildiği takdirde şiirin
doğallığı ve güzelliği ortadan kalkar (ei'Atılü '1-f:ı,alf, S. 1-2)
Mevaliyya en yaygın halk şiiri ve türkü
formudur. Bu konuda Irak ile Mısır önde
gelmekle birlikte göç ve nakil yoluyla form
diğer Arap ülkelerine de yayılmış. Kuzey
Sudan'da. dört mısraı da aynı vezin ve ka-

fiyede iki beyitlik kıtalar halindeki dubeyt
ve murabba şeklinde mevvallere çokça
rastlanmıştır. Mısır'da Said bölgesi mevvalleri halk zevkini okşarken Delta bölgesi
mevaliyyası şehirli zevkine göre gelişme
göstermektedir.
Ele alınan temalar bakımından mevvaller "yeşil" ve "kırmızı" olmak üzere iki
kategoriye ayrılır. Sevgi ve aşk konuları
ile neşeli ve sevinçli temaların işlendiği
türe yeşil mevval. üzüntülü ve acılı olaylarla savaşların hikaye edildiği türe kır
mızı mevval adı verilir. Bunların da açık
(meftOh). kapalı (mugatta 1 merdOf). mürekkeb ve müfred şekilleri vardır. Mürekkeb
mevval ferş. gıta ve kufle bölümlerinden
meydana gelir. Perşte bir mesele ortaya
atılır. gıtada ona cevap verilir ve çözüm
getirilir; kufle bölümünde ise tartışma
nın sonucu belirtilir (Ahmed Rüşdl Salih.
s.l70-174)
Mevvaller başlangıçta dört mısraı da
aynı kafiyede iki beyitlik bendler şeklinde
iken daha sonra dördüncü mısraı farklı
kafiyede olan beş mısralı ve dördüncü,
beşinci ve altıncı mısraları aynı kafiyede,
ancak diğerlerinden farklı olan yedi mıs
ralı kıtalar halindeki formları ortaya çık
mıştır (iA, VIII. 177). Mevvallerde kelime
sonlarının sakin olarak okunması, fethaların ve özellikle kafiyeterdeki fethaların
imale ile söylenmesi. kafiyelerden sonra
bazı edatlar. harf-i cer ve mecruru gibi
lafızların tekrar edilmesi. birçoğunda cin aslı kafiye düzeninin bulunması gibi
özellikler vardır. Safiyyüddin ei-Hilll. aşa 
ğıdaki mu'reb mevval örneğinde cinaslı
kafiye olarak "..::.ı)u: ~ .. (battı) fiilini dört
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veya kamu malı olmayan,
sahipsiz ve işlenınemiş
durumdaki arazi anlamında
fıkıh terimi
(bk.iHYA).
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Büyük Selçuklular'ın
Musul valisi, Türk kumandan.
_j

Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar tarafından 502 ( 11 08) yılında Çavlı'
nın yerine Musul valisi tayin edilen Şere
feddin Mevdud'un hayatının bu tarihten
önceki dönemine dair bilgi yoktur. İbnü'I
Eslr babasının adını Altuntegin (el-Kamil,
X. 422}, Ebü'l-Fida bir yerde Altuntegin
( el-Mul]taşar, I/2, s. 234). başka bir yerde
Altuntaş (a.g.e., 1/2, s. 237) olarak kaydeder. Bu kişinin de kimliği hakkında hiçbir
şey bilinmemektedir.
Mevdud valiliğinin ilk iki yılında şehir
de ve bölgede düzeni sağlamakla meşgul
oldu. Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıcars
lan. Emir Çavlı Sakavu ve Hille Arap Emlri
Seyfüddevle Sadaka b. Mansur ile mese-
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