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Pakistanlı alim ve düşünür, 
L Cemaat-i İslami teşkilatının lideri. _j 

3 Receb 1321'de (25 Eylül ı 903) Hindis
tan'ın Haydarabad ( şimd iki Maharashtra) 
eyaJetine bağlı Evrengabad kasabasında 
doğdu . Kendisine büyük dedesi Ebü 'l
A'la'nın (ö. 935/1 529) adı verildi. Hz. Hü
seyin'in soyundan geldiği için Seyyid Ebü'l
A'la olarak anıldı (Yunus İbrah im es-Sa
merral, s. 704) . Aslen Heratlı olup soyu 
Çiştiyye şeyhlerinden MevdQd-i Çiştl'ye 
ulaşmaktadır. Annesi Rukiye Begüm. 
Alemgir Evrengzlb zamanında Orta As
ya'dan Hindistan'a göç eden Türk asıllı 
bir ailenin kızı dır. İlk öğrenimine avukat · 
olan babası Seyyid Ahmed Hasan'dan 
Farsça, Urduca, Arapça, mantık, fıkıh ve 
hadis dersleri alarak başladı. 1914 'te Batı 
tarzında ve geleneksel İslami usule göre 
eğitim veren Medresetü'l-fevkaniyye'nin 
sekizinci sınıfına kaydoldu. 191 5'te ailesi
nin Haydarabad'a taşınmasının ardından 
eğitimini buradaki darülulfımda sürdür
dü. Kısa bir müddet sonra babasının sağ
lığının bozulması üzerine okuldan ayrılıp 
ailesinin geçimine katkıda bulunmaya ça
lıştı. eğithnine kendi çabasıyla okul dışın
da devam etti. 1918'de Delhi'ye taşına
rak burada çeşitli dergilerde yazılar yaz
maya başladı. 1919'da kardeşi Ebü'l-Hayr 
ile birlikte CebelpOr'da Kongre Partisi'ne 
yakın kişilerin çıkardığı Tô.c isimli hafta
lık gazetenin editörlüğünü üstlendi. 1920 
sonlarında sömürge idaresini tenkit etti
ği bir yazısından dolayı gazete kapanınca 
Delhi'ye döndü. 1921 yılı başlarında Cem-
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'iyyet -i U lema-i Hind'in çıkardığı M üslim 
( 1925'ten itibaren Cem'iyyet) adlı gaze
tenin editörlüğünü yaptı. Cem"iyyet'teki 
bir seri yazısı el-Cihô.d fi'l-İslôm adıyla 
kitap haline getirildi (A'zamga rh 1930) . 
Bu yazılarında Hinduizm, Budizm. Yahu
dilik ve Hırist iyanlık'taki kutsal savaşla 
İslami cihadı karşılaştırıp cihadın güç
süzlerin (müstaz'af) sömürü. baskı ve zu
lümden kurtuluşunu sağlayan olumlu ve 
ahlaki yönlerini ortaya koydu. 1920'li yıl
larda Hindistan Hilafet Hareketi'ne katı
lan Mevdfıdl yazılarında çoğunlukla müs
lümanların içinde bulunduğu kötü duru
mu ele aldı. Hilafet hareketinin başarısız
lıkla sonuçlanmasının arkasından viıku 
bulan Hindu-müslüman çatışmaları Mev
dfıdl'nin fikir hayatında derin izler bıraktı. 
Bir ara, İngilizler ' in Hindistan ' ı i şgaline 
karşı çıkarak burada yaşayan müslüman
ların Afganistan'a göç etmesi gerektiği
ni savunan Hindistan Hicret Hareketi'ne 
katıldı. Bu arada Ebüzziyad Niyazi'den 
"ders-i nizaml" denilen farklı bir yöntem
le Arapça. fıkıh , edebiyat. mantık ve ke
lam okudu; ardından FetihpQrl Medrese
si'nden de icazet aldı. Ayrıca ingilizce öğ
rendi. 

1928'de Haydarabad'a (Dekken) dönen 
Mevdfıdl1932'de Tercümô.nü 'l -Kur'ô.n 
dergisinin editörlüğünü üstlendi. Bu der
gi vefatma kadar onun fikirlerinin yayıl
masında önemli bir işlev gördü. 1938'de 
Muhammed İkbal'in daveti üzerine Pat
hankod'a bağlı Cemalpfır köyüne (Doğu 
Pencap) gidip bir eğitim ve araştırma ku
rumu olarak düşünülen darülislamın ku
ruluşunda görev aldı. Bu merkezde ilmi 
çalışmaların yanı sıra siyasi faaliyetlerde 
de bulunmak isteyince vakfın kurucula
rından bazılarıyla arası açıldı. 1939'da da
rülislamı bırakarak Lahor'a yerleşti. 

Mevdfıdl1930 ' lu yılların sonlarında , 

Hindistan'ın bütünlüğünü koruyarak in
giliz işgalinden kurtulmasını savunan Di
yu ben d merkezli Cem'iyyet-i Ulema-i 

Mevdüdi 

Hind'in Hint milliyetçiliği tavrına karşı çık

tı. öte yandan müslümanların bağımsız 
bir devlet kurmasını savunan Muham
med Ali Cinnah ' ın öncülük ettiği Hindis
tan Müslümanları Birliği'ne de İslami 
esaslara yeterince hassasiyet gösterilme
diği gerekçesiyle mesafeli durdu (Aziz Ah
med, s. 258) . Böylece her iki grupla da fi
kir ayrılığına düşen Mevdfıdl yeni bir ha
reket başlatmaya karar verdi ve kendisiy
le benzer düşünceleri paylaşanları top
lantıya çağırdı. Toplantıya katılan yetmiş 

beş alim ve aydınla birlikte 25 Ağustos 
1941'de Lahor'da Cemaat-i İslami teşki
latını kurdu. başkanlığına da kendisi se
çildi. 1942'de teşkilatın merkezi Pathan
kod 'a taşındı. 19 Nisan 1945'te Pathan
kod'daki darülislamda Hindistan çapın
daki 800 delegenin katıldığı genel kurul 
toplantısında yaptığı konuşmada İslami 
hareketin mahiyet ve geleceğini çeşitli 
boyutlarıyla ortaya koydu. 1947'de Pakis
tan'ın kuruluşunun ardından Cemaat-i is
laml'nin Hindistan ve Pakistan'da iki ayrı 
teşkilat haline getirilmesi üzerine Mev
dQdl Pakistan tarafında kalan Lahor'a 
yerleşti ve Cemaat-i İslaml-i Pakistan'ın 
Iiderliğini üstlendi. Teşkilat bundan son
ra Pakistan'ın yönetiminde İslami kural
ların geçerli olması için faaliyet gösterdi. 
1948 yılında İslami içerikli bir dizi radyo 
programı hazırlayan ve Lahor Hukuk Fa
kültesi'nde islam hukuku ve anayasasına 
dair konuşmalar yapan MevdQdl, İslami 
bir anayasa talebiyle u lema ve diğer müs
lüman gruplarla iş birliğine girişti. Ce
maat-i İslami'nin görüşleri, Pakistan ' ın 
kuruluşundan ilk anayasanın kabul edil
diği 1956 yılına kadar müslüman ittifa
kın taleplerini yönlendirdi. 1948 Martın

da cemaatin Karaçi'deki ilk genel konfe
ransında MevdQdl yeni kurulan Pakistan 
Devleti 'nin şu esaslar üzerine oturtulması 
gerektiğini açıkladı : Pakistan hükümeti 
mutlak hakimiyet sahibi Allah'ın iradesi
ne ve emirlerine uymalıdır; İslam huku
ku ülkenin temel yasasını oluşturmalıdır; 

islam hukukuna aykırı her türlü yasa ge
çersizdir; hükümet iktidarını ancak İslam 
hukuku çerçeves inde kullanabilir. Bu 
esasların ülke çapındaki bir kampanyaya 
dönüştürülmesi iktidarı rahatsız etti. Hü
kümetin politikalarını da eleştiren Mev
dudl ve teşkilatın önde gelenlerinden ba
zıları 4 Ekim 1948'de tutuklandı. Kamu
oyundan gelen büyük tepkiler sonunda 
28 Mayıs 1950'de serbest bırakılan Mev
dudl. 21 Ocak 1951 'de farklı görüşlerdeki 
İslami grupları bir araya getirmek düşün
cesiyle bunların yirmi bir temsilcisinin Ka-



raçi'de toplanmasını sağladı. Bu alimler, 
MevdCıdl'nin ortaya koyduğu İslam devle
tinin ilkeleri hususunda anlaşmaya var
dıklarını ilan ettiler. İki yıl sonra düzenle
diği benzer bir toplantıda da aynı konu
da ulemanın onayını ve desteğini aldı. 

Ülkede tehlikeli bir şekilde yayılmaya 
başlayan Kadiyanllik aleyhinde hazırladı
ğı Kiidiyfıni Mes'ele adlı risalesi (Kara çi 
1953) yasaklanan MevdCıdl, Cemaat-i İs
lami'nin 1953'te Pencap'ta düzenlediği 
Kadiyanllik karşıtı gösterileri yazılarıyla 
kışkırttığı gerekçesiyle askeri mahkeme 
tarafından ölüm cezasına çarptırıldı (ll 
Mayıs 1953). Dünya çapındaki baskılar 
üzerine cezası önce sivil bir mahkeme ta
rafından ömür boyu hapse çevrildi. ardın
dan yüksek mahkemede beraat etti (22 
Nisan 1955). 24 Ocak 1956'dan itibaren 
İslam anayasası konusunda seri konfe
ranslar vermek için Doğu Pakistan'ın (şim
diki Bengladeş) önemli şehirlerini gezdi. 
1956 anayasasında İslami temellere da
yanan bir toplum oluşturulmasını. kanun
ların Kur'an ve Sünnet ışığında düzen
lenmesini öngören maddelere yer veril
mesinde MevdCıdi'nin ve lideri bulundu
ğu örgütün etkisi büyüktür. Anayasanın 
bu yapısı Cemaat-i İslami'nin siyasi bir 
parti haline gelmesine zemin hazırladı. 
Ancak 1958'de EyyQb Han'ın yönetime el 
koymasıyla anayasa yürürlükten kaldırıl
dı ve diğer siyasi partiler gibi Cemaat-i is
lami'nin de faaliyetleri durduruldu. 

24 Haziran 1956'da hac yolculuğuna çı
kan MevdQdl, Beyrut ve Dımaşk'a uğra
yarak İhvan-ı Müslimln'in önderleri ve bazı 
alimlerle görüş alışverişinde bulundu. 3 
Kasım 1959 tarihinde, yazmakta olduğu 
tefsir için bilgi toplamak ve Kur'an'da adı 
geçen yerleri görmek üzere Suudi Ara
bistan. Ürdün, Suriye ve Mısır'ı kapsayan 
üç aylık bir seyahate çıktı. Bu seyahati Se
fernfıme-iArzı'l-Kur'fın adıyla kitap ha
line getirildi (Lahore 1962). 1960'lı yılların 

başında Suudi Arabistan kralı tarafından 
henüz kuruluş aşamasında olan Medine'
deki el-Camiatü'l-İslamiyye'nin akademik 
yapısıyla ilgili görüşleri istendi. 1962'
deki açılışından itibaren de üniversitenin 
ilim heyetinde yer .aldı. 

2 Mart 1961'de Lahor'da askeri rejim 
tarafından yürürlüğe konan aile hukuku 
kararnamesiyle ilgili olarak yapılan bir 
toplantıda MevdQdi, Kur'an ve Sünnet'e 
aykırı bulunan kararnamenin kınanma
sını sağladı. Ekim 1963'te Pakistan'daki 
siyasi faaliyetlerin serbest bırakılmasın
dan sonra Lahor'da Cemaat-i İslami'nin 
düzenlediği toplantıdaki suikast girişi-

minden yara almadan kurtulan MevdCıdi, 
EyyCıb Han'ın hazırlattığı anayasaya karşı 
çıkmasının ardından 6 Ocak 1964'te tu
tuklandı, dokuz ay sonra serbest bırakıl
dı. 1965 yılı Eylül ayında Hindistan sava
şının başlaması üzerine ülke savunma
sında EyyQb Han'abüyük destek verdi. 
1967'de kurban bayramı hilalinin görü
nüp görünmemesiyle ilgili görüşlerinden 
dolayı iki ay hapiste kaldı. 

Aralık 1970'te yapılan genel seçimlere 
Cemaat-i İslami de katıldı. ancak seçim 
sisteminden dolayı oyu oranında millet
vekili çıkaramadı. 2 Kasım 1972'de sağ

lığının bozulması yüzünden cemaatin li
derliğini Miyan Tufeyl Muhammed'e bı
rakan MevdCıdl 1975'te cemaat şurasına 
politikadan çekilme tavsiyesinde bulun
du, ancak bu kabul edilmedi. MevdOdi. 
Zülfikar Ali Butto yönetimini ( 1971-1977) 

şiddetle eleştirenler arasındaydı. 1977'
de başlayan Ziyaülhak askeri yönetimini 
ise destekledi. Mayıs 1979'da tedavi gör
mek amacıyla oğlunun tabip olarak bu
lunduğu Amerika Birleşik Devletleri'ne 
gitti. Bir dizi ameliyatın ardından 22 Ey
lül 1979'da New York Buffalo'da vefat 
etti. Naaşı Pakistan'a götürülerek 1 mil
yondan fazla insanın katıldığı cenaze na
mazının ardından Lahor'daki evinin bah
çesine defnedildi (26 Eylül 1979). MevdQ
di, Mekke'deki Rabıtatü'l-alemi'l-İslami'
nin kurucularındandı. 

Görüşleri. MevdQdi bir taraftan sö
mürge düzenine, diğer taraftan Hindu
lar'ın baskın kültür olarak yükselişine 
karşı çıkmıştır. En büyükgayesi Pakistan'ı 
dünyaya örnek teşkil edecek modern bir 
İslam devleti olarak kurmaktı. Cevapla
maya çalıştığı ilk soru müslümanların 
sömürge konumuna düşme sebepleriyle 
alakalıdır. Batı medeniyetini birçok yön
deneleştiren MevdQdi'ye göre Batılılar 
ilim ve kılıç gücünü, yani bilim ve tekno
lojiyi kullanarak dünya hakimiyetini ele 
geçirmişlerdiL Bu süreçte pek çok me
deniyet Batı medeniyetinin bünyesinde 
kolayca erimiş ve kaybolmuş, müslüman
lar ise tam ve kamil bir medeniyete sa
hip oldukları için Batı karşısında durmayı 
başarmışlardır. MevdCıdi'ye göre bu iki 
medeniyetin çarpışması hala devam et
mektedir. İslam ülkelerinin yabancılar ta
rafından sömürgeleştirilmesi asırlardan 

beri müslümanların dinen, fikren ve ah
laken gerilemelerinin tabii sonucudur. is
lam toplumunun bilim ve teknolojide cid
di bir varlık gösteremernesi yüzünden 
Batı bu coğrafyayı kolonileştirmiş. açtığı 
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eğitim kurumlarında kendi değerlerine 
yabancılaşan kimseler kanalıyla gerçek
leştirdiği sömürge faaliyetini giderek 
kültür ve kimlik alanına da yaymıştır. Bu
nun karşısında geleneksel muhafazakar 
kesim. eskimiş ve birçok bakımdan işle
vini yitirmiş bir kültür mirasına sahip çık
tığından dolayı kendi toplumlarının kur
tuluşu için yeni projeler üretip devreye 
sokamamıştır. 

İslam ümmetinin sömürgeleştirilmesi 
ilim ve fikir hayatında kısırlığa yol açmış
tır. Sömürge altındaki İslam ülkelerinde 
yetişen nesiller Batılı seküler kültürü be
nimseyip dini hayattan uzaklaşmışlardır. 

Öte yandan MevdCıdl, Batı düşüncesine 
bigane kalan ulemayı da geleneksel mi
rasa körü körüne sahip çıktığı için tenkit 
eder. Ona göre mevcut durumdan kur
tulmanın çaresi sahih İslam inancını ye
niden tesis edecek bir tecdid hareketidir. 
Bu hareket din anlayışında, teşkilatlan
mada, içtimal ve siyasi hayatta ıslah ted
birleri içeren bir programın tedrici şekil
de uygulanmasıyla başanya ulaşacaktır. 

İslam toplumunun kültürel ve siyasal em
peryalizmden kurtulabilmesi için Kur'an 
ve Sünnet' e dayalı . fertten topluma uza
nan bir tecdid ve ihya hareketini gerçek
leştirmesi gerekir. 

MevdCıdl'nin ıslah projesinin teorik te
melini ulCıhiyyet ve İslam anlayışı teşkil 
eder. Ona göre ulQhiyyet ve otorite birbi
rinden ayrılamaz. otoritesi bulunmaya
nın ilahlığı mümkün değildir. Bu manada 
ilah "kainattaki düzeni yönetimi altında 
tutan, hüküm ve emrin tek sahibi" anla
mında olup bu da Allah'tır. MevdQdi, " İs
lam'ı Allah'a teslimiyet ve itaat" şeklin
deki en geniş manasıyla kullanır. İnsan 
akıl ve zeka ile donatıldığı, düşünme , mu
hakeme etme. seçme ve reddetme gü
cüne sahip olduğu için istediği hayat 
tarzını benimsernede ve hayatını dilediği 
ideolojiye göre düzenlernede serbest
tir. Bu hürriyetin kullanılış şekline göre 
insanlar müminlerve inkarcılar olmak 
üzere iki gruba ayrılır. Allah'ı mutlak ha
kim kabul ederek kanun ve emirlerine 
boyun eğen. kişisel ve sosyal hayatında 
Hz. Peygamber tarafından tebliğ edilen 
prensipleri benimseyen kişi tam anlamıy

la müslümandır. Allah'a itaatsizlik ına
nasındaki küfür ise insanın yaratıcısını ta
nımayıp iradi olarak inkarcılığı seçmesi
dir. Allah'a itaat etmek inanmayı, inan
mak da bilmeyi gerektirir. Kelime-i tev
hidi söyleyen kimse İslam'a girer ve ken
disine İslam hukuku uygulanır. Kelime-i 
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tevhid Allah ile yapılmış bir sözleşmedir 
ve her müslümanın bunun yükümlülük
lerini yerine getirmesi gerekir. Mevdüdi 
inancı iman, islam (teslimiyet). takva ve 
ihsan şeklinde birbiri üstünde yükselen 
hiyerarşik bir yapı içinde ele alır. Bunla
rın hepsi ibadeti yani aksiyonu gerekti
rir. ibadet insanın hayatı boyunca davra
nışlarında haram ve helale dikkat etme
sidir; namaz. oruç gibi ibadetlerin asıl 
amac ı insanın bütün hayatını ibadete 
dönüştürmektir. 

Mevdüdi'nin islam'da anayasa konu
sunda gayet ayrıntılı bir şekilde hazırla
dığı anayasa taslağı Pakistan ve diğer bazı 
islam ülkelerindeki çalışmaları etkilemiş
tir. İslami Riyaset: Felsefe, Ni?-am-ı 
Kar aôr Uşul-i Jjükümrani ve ljilafet 
aôr MüiCıkiyyet gibi çok sayıda eserin
de islam anayasası meselesini ele almak
tadır. 

Ümmetin geleceğine ilişkin kaygısı , 
MevdQdi'yi islam'ın ihyası için aşılması 
zorunlu evrelerin ve izlenecek yöntemin 
tesbitine yöneltmiştir. Tecdid ü İ]Jya'-i 
Din adlı eserinde bu yolda gerçekleştiril
mesi gerekli şu dokuz esası belirlemiştir: 
1. Çağdaş Cahiliye anlayışının islam top
lumu üzerindeki etkilerinin derinlemesi
ne araştırılıp ortaya konması; z. Ümme
tin Cahiliye kıskacından kurtarılarak is
lam'ın gelişmesi için siyasi, sosyal ve psi
kolojik bir ortamın hazırlanması; 3. üm
metin hedeflerinin belirlenmesine, güç 
ve kabiliyetlerinin kuweden fiile geçirit
mesine öncelik verilmesi; 4. Düşüncede, 
eğitim ve ahlakta gelişmenin gerçekleş
tirilebilmesi için pratik önlemlerin alın
ması; s. Bu projenin dinamik bir islami 
kişiliğe sahip, dinin emirlerine uyan ve 
ümmete önderlik edebilecek vasıfları ta
şıyan fertlerin yetiştirilmesi suretiyle ha
yata geçirilmesi; 6. Hakkında açık n as bu
lunmayan yeni durumlar karşısında şari
in maksadına uygun hükümler verilebil
mesi amacıyla ictihada başvurulması; bu 
yapılırken hem mevcut hem de eski sos
yokültürel yapıların eleştirel bir şekilde 
incelenmesi; 7. Bu ihyacı harekete engel 
olabilecek düşman güçlerinin siyasi ve 
kültürel saldırılarını bertaraf etmek için 
cihad ruhunun yeniden diriltilmesi; 8. is
lam'ın yeni bir dünya düzeni olarak ihyası 
için Cahiliye'nin içtimai, siyasi ve iktisadi 
düzeninin. Hz. Peygamber dönemi örnek 
alınarak hilafet kurumunda ifadesini bu
lan islam hukuk nizarnının sunduğu ev
rensel sistemle değiştirilmesine yönelik 
çalışmaların yapılması; 9. Müslümanla
rın islami dünya düzeninin nimetlerini 
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başkalarıyla paylaşmaları gerektiğini ve 
islami toplumsal dönüşümün belli bir ül
ke veya toplulukla sınırlı kalmayıp yeni ni
zamın dünya çapında kurulabilmesi için 
çalışmanın zorunlu olduğunu hatırda tu
tarak fikri, ruhi ve ahlaki alanlardaki ge
lişim sayesinde ulaşılacak küresel ahlaki 
yücelişin gerçekleştirilmesine yönelik so
mut planların yapılması. Böylece islam 
siyasi, içtimai, iktisadi, kültürel vb. alan
larda dünya liderliğini elde edebilecektir. 
Bu ulvi vazife için çeşitli düzeylerde dire
niş, mücadele, muhakeme gibi sıkıntılara 
katlanabilecek dinamik önderleri gerekli 
gören Mevdüdi keramet, keşif, ilham sa
hibi kutlu ve karizmatik lider fikrine kar
şıdır. 

Mevdüdi müslümanları zihinleri köh
nemiş şekilci ve törensel din anlayışı, ge
rek geçmişi gerekse seküler Batı kültür 
ve düşüncesini körü körüne taklit hasta
lığı karşısında her vesileyle uyarmaktadır. 
O. Batılı sömürgecilerin islamülkelerinde 
uyguladıkları seküler eğitim sistemini ten
kit ettiği gibi geleneksel taklitçi medre
se tedrisatını da eleştirmiştir. Kur'an ki 

Mevdüdi'nin Patankot"taki Islam Merkezi projesiyle ilgili 
1937 tarihli mektubu (Veşa~(c-i Mevdı1d1, s. 95) 
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çar Bünyadi Iştıla]Jayn adlı eserinde 
ortaya koyduğu anlayış islam'ı hayatın 
ibadet, siyaset, iktisat, hukuk. ahlak, ce
maat ve aile olmak üzere her yönünü kap
sayan birleştirici külli bir nizarn olarak 
sunmaktadır. İslami JjükCımet kis Ta
ra]J Ka'im hôti hey risalesinde (Lahor 
ı 941 ) önerdiği kademeli ve sistemli top
lumsal değişimin çıkış noktası hayatın 
bütünlüğü, yani dini ve dünyevi şeklinde 
bölünemezliğidir. Ona göre islam toplu
mu asırlardır siyasetle dini ayrıştıran ya
bancı bir düşünceyi uygulayagelmiştir. 
Buna karşı islam tarihiyle avunmak yeri
ne islam'ın medeniyet kurucu dinamik
leri üzerine odaklanan ilerici bir yaklaşım 
sergilemek, islam kültür ve medeniyeti
nin yeni bir insan ve toplum inşasında 
inancın evrensel işlevini görebilmesi için 
yeni bir metodoloji geliştirmek gerek
mektedir. 

insan hakları konusunun Batı'da ancak 
iki yüzyıllık bir mesele olduğunu söyleyen 
MevdOdi, buna karşılık hem Kur'an'da 
hem de Hz. Peygamber'in Veda haccında 
insan hakları prensiplerinin tesbit edildi
ğini belirtir. Onun verdiği yirmi bir mad
delik haklar listesinde Batılılar tarafından 
açıklanan insan hakları beyannamesiyle 
örtüşen bazı noktalar bulunduğu gibi sa
dece islam'a has olan maddeler de var
dır. Bunlar arasında bireyin iyiliği destek
leme ve kötülüğe karşı koyma. günahtan 
sakınma, zalime boyun eğmeme, yöneti
me katılma. dini baskıdan korunma hak
ları sayılabilir. Hint alt kıtasında farklı din
lerden insanların yaşadığı göz önüne alın
dığında Mevdüdi'nin bu sonuncu madde 
ile dini bir grubun diğerleri aleyhine faa
liyette bulunmasına. onlara baskı uygu
lamasına islam'da izin verilmediğini vur
gulaması önem kazanmaktadır. 

Mevdüdi ırka, dile ve coğrafyaya bağlı 
milliyetçiliğe karşıdır; zira milliyetçilik 
onun için nazari değil pratik bir mesele
dir. Bu sebeple Ebü'I-Kelam Azad ve Hü
seyin Ahmed Medeni'nin öncülüğünü yap
tığı Cem'iyyet-i Ulema-i Hind'in müslü
man ve Hindular' ın tek devlet çatısı al
tında yaşamaları için savundukları birle
şik Hint milliyetçiliği fikrine şiddetle kar
şı çıkmıştır. Ona göre bu düşünceyi savu
nanlar iyi niyetli olsalar bile Hinduizm'in 
dini-kültürel tehdidine karşı müslüman 
Hintliler'e herhangi bir güvence vereme
m ektedir. 

Mevdüdi'ye göre Kur'an'ı anlamaya ça
lışmadan sırf sevap kazanmak, cinlere ve 
kötü ruhlara karşı korunmak için oku-



makla yetinmek Kur'an'a saygısızlıktır. 
Hz. Peygamber, vahyi insanlara ulaştır
mak yanında söz ve fiilieriyle ilahi emir
leri açıklamak, fertleri yetiştirerek onları 
ümmet haline getirmek, toplumu salih 
ve ıslah edici bir devlet şekline sokarak 
mükemmel bir kültür nizarnının nasıl ku
rulacağını göstermekle de yükümlüydü. 
Bu sebeple peygamber aynı zamanda si
yasi konularda da örnek alınmalıdır. 

Tecdidle tahrifi birbirinden ayıran Mev
dQdi Kur'an'ın Allah'ın değişmez son me
sajı, Sünnet'in ise kamil ve kusursuz bir 
İslamiaştırma örneği olduğunu söylemek
tedir. Bu amaçla kaleme aldığı eserlerin
de İslam'ın ana kaynaklarından saydığı 
Sünnet'i bütün samimiyetiyle müdafaa 
etmiştir. Ancak ona göre hadis rivayetle
rinin sıhhat derecesini ölçmek için mu
haddislerin benimsediği klasik usullere 
yenileri eklenebilir. MevdQdi, Hint alt kı
tasında Hz. Peygamber'in sözlerinin oto
ritesini ve önemini reddedenlere karşı 
mücadele vermiş. onlarla Tercümanü'l
Kur'an'da uzun tartışmalara girişmiş
tir. Kendisinin bir mezhebe bağlı olduğu
nu ifade eden MevdQdi, bununla birlikte 
mezhep taassubunu eleştirmiştir. 

MevdQdi, Batı'ya ve sömürgeciliğe karşı 
çıkarken fikirlerinin İslam adına bir mo
dernleşme sürecini de bünyesinde barın
dırdığı görülür. Bu durum sadece modern 
dünyanın tekniğini kullanınakla sınırlı ol
mayıp yeni değerleri, fikirleri ve mües
seseleri de içine alıyor, siyasi alanda de
mokrasi ve anayasal sistem gibi bazı Ba
tılı kurumları değiştirerek benimsiyordu. 
Ayrıca siyasi güç ve iktidara yaptığı vur
gu, buna verdiği önem ve bunun toplu
mu şekillendirme işlevi modern devlet sis
temindekine benzer özellikler taşımak
tadır. S. Veli Rıza Nasr'ın ifadesiyle Mev
dQdi'nin ideali mazinin görüntüsünü, mo
dern dünyanın ise mahiyetini taşıyordu 
(Mevdüdf ve İslami İhyanın Teşekkülü, s. 

lll) . 

Etkileri. MevdQdi'nin tesiri lideri bulun
duğu Cemaat-i İslami ile sınırlı kalmayıp 
görüşleri XX. yüzyıldaki İslami hareket
lerin teşekkülünde etkili olmuş , otuzu aş
kın dile çevrilen eserleri, şahsi ilişkileri ve 
ziyaretleri sayesinde Avrupa, Kuzey Ame
rika, Afrika ve bütün Asya'ya ulaşmış, ge
niş bir coğrafyadaki müslüman aydınla
ra ve siyasilere tesir etmiştir. Bunda dü
şünce yelpazesinin genişliği, görüşlerinin 
canlı bir sosyopolitik ve eğitici harekete 
dönüştürülmüş olması rol oynamıştır. Sa
vunduğu toplumsal değişim projesi Pa
kistan dışında Bengladeş, Keşmir, Sri 

Lanka, Hindistan, Sudan. Afganistan, 
İran, bazı Kuzey Afrika ve Yakındoğu ül
keleriyle İngiltere. Amerika Birleşik Dev
letleri ve Kanada'daki müslüman toplu
luklarınca benimsenmiştir. Yorumları. 

özellikle de Cahiliye anlayışı Seyyid Kutub 
tarafından geliştirilmiştir. Jwrıca Kahire, 
Şam, Amman, Mekke, Medine, Cidde, Kü
veyt, Ra bat, İstanbul, Londra, New York, 
Torooto ve daha başka merkezlerde kon
feranslar ve dersler vermiştir. Görüşleri 
çeşitli ülkelerdeki İslamcı yazarlar ve si
yasetçilerin yanında İslami örgütlerin de 
fikirlerini etkilemiştir. İslam tarihine Se
lefı bir bakış açısıyla yaklaşması bu tavrıo 
yaygınlaşmasında büyük rol oynamıştır. 

MevdQdi gerek sağlığında gerekse ve
fatından sonra birtakım eleştirilere ma
ruz kalmıştır. Hint alt kıtasında özellikle 
DiyQbendi, Cemaat-i Tebliğ, Birelvive Ehl-i 
hadis ekolü mensupları tarafından hadis, 
sünnet, sahabenin adaleti, peygamber
lik, peygamberlerin ismeti , Hz. isa'nın 
durumu. deccal konusu, Muaviye'nin ve 
Emeviler'in yönetimi. İslam'ın devlet an
layışı, kadının devlet başkanlığı, ictihad
taklid meselesi, müt'a nikahı gibi konu
larda eleştirilmiştir. MevdQdi'yi tenkit 
için dergilerde çıkan makaleler yanında 
çok sayıda kitap telif edilmiştir. Kendisi 
sağlığında bu eleştirilerden sadece önem
li gördüklerini dergisi Tercümanü'l
Kur'an'da cevaplandırmıştır. Arkadaş

larından bazıları da bu tenkitlere cevap 
vermiştir. Onu eleştirrnek için yazılan 
eserler arasında Muhammed Yusuf el
Ben Gri'nin el-Üstazü'l-Mevdudi ve 
şey'ün min ~ayatih ve efkarih'i (1-11, 

Kara çi 1976- ı 977) ve Muhammed Abdul
lah'ın Şa~abe-i Kirarn aôr Un per Ten
]fid'i (Mültan 1410) nisbeten mutedil iken 
hadis alimi Muhammed Zekeriyya Kan
dehlevi'nin Fitne-i Mevdudiyyet (Kara
çi 1976) ve Mazhar Hüseyin'in Mevdudi 
Mezheb (Lahor ı 992) adlı kitapları çok 
ağır ifadeler içermektedir. Bunlara karşı 
Asım Nu'mani Mevlôna Mevdudi per 
Cutey ilzamat aôr Un key Müdellel 
Cevabôt(Lahor 1985) ve Mevlana Mev
dudi per İ'tirazat ki lfa]fi]fat (Lah or 
1990), Melik Gulam Ali ljilafet aôr Mü
Wkiyyet per İ'tirazat ka Tecziye (La
hor 1991) ve Muhammed Yusuf Mevlô
na Mevdudi per İ'tirazat kd 'İlmi Ca'i
ze (1-11, Lah or 1989-9 ı ) adlı kitapları ka
leme almışlardır. 

Eserleri. MevdQdi'nin eserlerinin bü
yük çoğunluğu Urdu ca yazılmıştır. A) Tef
sir, Hadis ve Siyer. 1. Tercüme-i Kur
'an-ı Mecid ma'a Mul]taşar lfavaşi 
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(Lahor ı 396) Türkçe'ye Durmuş Bulgur 
tarafından Tefhimu'l-Kur'an Meali baş
lığıyla tercüme edilmiştir (Konya 2003). 

2. Tefhimü'l-Kur'an (I-VI, Lahor 1942-

1972) . MevdQdi. Tercümanü'l-Kur'an'
da 1942'den itibaren yayımlamaya baş
ladığı Kur'an-ı Kerim tefsirini 1972'de ta
mamlamıştır. Müellif her sureye bir giriş 
yazmış. bu bölümlerde sürenin nüzQJü
nü. o dönemin şartlarını ve İslam daveti
nin karşılaştığı zorlukları ele almıştır. 
MevdQdi. tercümesinde Kur'an'ı serbest 
bir metot takip ederek anlaşılabilir bir 
dille aktardığını ifade eder. Eser Arapça. 
Türkçe ve İngilizce gibi birçok dile çevril
miştir. 3. Kur'an ki Çar Bünyadi Iştı
la~ayn: İlôh, Rab, 'İbôdet, Din (Lahor 
1941. I 978; tre. Osman Ci l acı -isma il Ka
ya, Kur 'an 'a Göre Dört Teri m: İla h, Rab, 
ibadet, Din, istanbul I 987; Mahmud Os
manoğlu, Kur'an'ınDört Temel Terimi, is
tanbul 2000). 4. Kur'an aôr Piygam
ber (RampQr 1954) . s. Sünnet ki A'ini 
lfayşiyyet (Lahor 1963) MevdQdi'nin 
Tercümanü'l-Kur'an'da Dr. AbdülvedQd 
adlı bir şahısla sünnet ve hadis inkarcılığı 
konusunda yaptığı tartışmaların kitap ha
line getirilmiş şeklidir. N. Ahmed Asrar 
tarafından Sünnetin Anayasal N iteli
ği (istanbul 1997). Durmuş Bulgur ve Ha-

Mevdüdi"nin lsfakurrahman Kandevi'den ald ı ğı hadis se· 
nedi (Veşa'i!c·i Meudüdi, s. 141 
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lid Zaferullah Dau di tarafından Sünnetin 
Anayasal Konumu (Konya 1997) başlı
ğıyla Türkçe'ye tercüme edilmiştir. 6. Si
ret-i Server-i 'Alem (l-ll, Lah or 1979). 
Mevdfidl'nin hayatının sonlarında kaleme 
aldığı Hz. Peygamber'in hayatına dair 
eseridir. Kitabı N. Ahmed Asrar Tarih Bo
yunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Pey
gamberin Hayatı adıyla Türkçe'ye çevir
miştir (1-111, istanbul 1983, 1985, I 992). 

B) Akaid. 1. Diniyyat(Haydarabad
Dekken 1932) . Türkçe dahil belli başlı bü
tün dillere çevrilen eser İslam'ın temel 
prensiplerini içeren bir ders kitabı niteli
ğindedir. z. Din-i lja~ (Lahor ı 952) 3. 
ljutabat (Lahor I 957; tre. Ali Geneel i. 
Hitabeler, istanbul I 980; Filiz Handan Tü
redi, Gelin Müslüman Olalım, istanbul 
ı 993 ı 4. İslam ka Niz;am-i ljayat (La
hor ı 948). s. Tevf:ıidu Risalet aôr Zin
degi Ba'd Mevt kd 'A~li Şübut (Lahor 
1962). 6.Mes'ele-i Cebr u J:(ader(Lahor 
1962). 

C) Fıkıh. 1. el-Cihdd ti'l-İslam. önce 
Cem'iyyet gazetesinde Şubat-Mayıs 
1927 tarihleri arasında tefrika edilmiş. 
Sonra kitap halinde yayımlanmıştır 
(Azamgarh 1930). z. Resa'il ü Mesa'il 
(1-V, Lahor 1951-1965). EseriYusufKara
ca Meseleler ve Çözümleri (l-V, istan
bul I 989- ı 990), Mahmud Osmanoğlu ve 
A. Harndi Chohan İtikddi, İktisadi, Si
yasi, Sosyal ve Fıkhi Meselelere Fet
valar(I-IV, istanbul I 992) adıyla Türkçe'
ye tercüme etmiştir. 3. Mürted ki Seza 
İslami J:(iinlin meyn (Lahor 1953). 4. İs
lam aôr Zabt-i Viladet (Lah or ı 968; tre. 
Ramazan Yıldız, İslam Nazarında Doğum 
Kontrolu, istanbul I 967, 1972). 

D) Siyaset. 1. Türki meyn 'lsa'iyôn ki 
ljalet (De h li ı 922). Türkiye'deki hıristi
yanların durumuyla ilgili bir kitaptır. z. 
İslami Teh?;ib aôr Us key Uşul ü Me
bddi(Lahor I 932; tre. Me h med Aydın, İs
lam Medeniyeti: Esasları ve Menşei, An
kara ı 968). 3. Müselman aôr Mevcude 
Siyasi Keşmekeş(I-Ill, Lahor ı 937- I 939) . 
Tercümanü'l-J:(ur'an'da yayımlanan si
yasi yazılarının bir araya getirilmiş şekli
dir. 4. İsldm kd Naz;ariyye-i Siyasi(La
hor 1939). S. Mes'ele-i J:(avmiyyet (La
hor 1939, 1982). Eserde müslümanların 
Hindistan'dan ayrılıp ayrılmaması konu
sunda o yıllarda çok tartışılan milliyetçi
lik meselesi ele alınmıştır. 6. Ten~il).at: 
İsldm aôr Magribi Teh~ib ka Teşadüm 
aôr Us key Peyda Şude Mesa'il per 
Mul]taşar Tebşıra (Lahor 1939). Çetin 
Manisalı tarafından İslam Dünyası Batı 
Uygarlığı adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir 
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(istanbull989). 7. Tefhimat (l-111, La hor 
1940-1965). Bazı yazılarından derlenmiş
tir. 8. Tecdid ü İl}.ya'-i Din (Lahor ı 360/ 
1940, 1952). İslam'da İhya Hareketleri 
başlığıyla Halil Zafir tarafından Türkçe'
ye tercüme edilmiştir (Ankara 1967). 9. 
İslam aôr Cahiliyyet (Lahor 1942). 10. 
Tal}.rik-i İslami ki Al]ld~i Bünyadeyn 
(Lahor 1945, 1976). Kitabı AliArslanİs
lami Hareketin Ahlaki Temelleri {is
tanbul 1967) ve NamıkYazıcıİslami Ha
reketin Dinamikleri (istanbul I 986) 
adıyla Türkçe'ye çevirmiştir. 11. Bina'ü 
Beygar (Lahor 1947). Milletierin doğuş 
ve çöküşü hakkındaki eserde tarihe ah
lak açısından bir bakış yapılır. 12. İslami 
Riyaset: Felsefe, Niz;am-ı Kar aôr 
Uşul-i ljükümrani(nşr. Hurşld Ahmed, 
Lah or 1962, ı 967) . Eseri Ali Geneeli İs
lam'da Hükumet ismiyle Türkçe'ye ter
cüme etmiştir (Ankara, ts.). 13. Islamic 
Law and Constitution (tre. Hurshid Ah
mad, Lahare 1955). Mevdfidl'nin İslam si
yaset teorisi, İslam anayasası gibi konu
larda daha önce yayımladığı bazı kitaplar
la çeşitli makalelerinden derlenmiştir. 
14.ljildfet aôr Mülukiyyet (Lah or ı 967). 
Ali Geneeli tarafından Hilafet ve Salta
nat adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir (istanbul 
1980) . 1S. İslami ljükumet kis Taral}. 
J:(ii'imhôtihey(Lahor 1941). 16. Tal}.rik-i 
İslami ka A'ende La'iJ:ıa-i ~mel (Lahor 
1966). 17. İsldmi Niz;am aôr Magribi 
Ladini Cumhuriyyat(Lahor 1974). İs
lamiyet ve Batı'daki seküler demokrasi 
hakkındadır. 

E) Eğitim . 1. İslami Niz;am-ı Ta'lim 
aôr Pakistan meyn Us key Nifa~ ki 
'Am eli Tedabir (Lah or 1957). İslam'da 
eğitim ve bunun Pakistan'daki uygulama
sına dairdir. z. Ta'limat (Lah or 1963). 

F) Kadın.1. Perde(Lahor 1939, 1972) . 
İslam'da kadın ve örtünme konusunu ele 
alan eseri Ali Geneeli ve Harun ünal H i
cab başlığıyla ayrı ayrı Türkçe'ye tercü
me etmişlerdir (Ankara 1978; istanbul 
1999). z. Müslim ljavatin sey İslam kd 
Mutalebdt (La hor ı 955). 3 . lju~ü~u'z

zevceyn (Rampur I 957). Türkçe'ye İs
lam'da Aile Hukuku: Kan-Koca Hak
lan adıyla çevrilmiştir (tre. Memiş Tekin, 
Konya 1990). 

G) Diğer Eserleri. 1. Mekatib-i Zin
dan (ed . Hakim Muhammed Şerif, l-ll. 
Kara çi 1952- ı 970). z. J:(adiyani M es' ele 
(Karaçi 1953). Ahsen Satur tarafından 
Kadıyanilik Nedir? adıyla Türkçe'ye ter
cüme edilmiştir (istanbul ı 975). 3. Sela
ci~a (l-ll, Lahor ı 954) . İlk cildini Ali Gen
eeli Selçuklular Tarihi I başlığıyla Türk-

çe'ye çevirmiştir (Ankara 1971 ). 4. İnsan 
ka Ma'aşi Mes'ele aôr Us ka İslami 
ljal (Lahor 1941 ). İslam'da ekonomi üze
rinedir. s. İsldm aôr Cedid Ma'aşi Na
z;ariyyat (Lahor ı 963). İslam ve yeni eko
nomik teoriler hakkındadır. 6. Mekdtib-i 
Seyyid Ebü'l-A 'la Mevdudi (ed. Asım 
Nu'mani, l-ll, La hor ı 970-1972) (Mevdfi
dl'nin eserlerinin ve bunların diğer dillere 
tercümelerinin bir listesi için bk. Siddiki 
v.dğr., s. 3- ı ı) . Mevdfidive Cemaat-i İsla
mi hakkında Doğu'da ve Batı'da çok sayıda 
çalışma yapılmıştır ( 1979'a kadar olanla
rın bir listesi için bk. a.g .e., I 1-14; ayrıca 
bk. bibl.). 
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MEVKIF 

L 
(bk. VAKFE). 
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ME VKİ 
ı 

L 
(bk. CAH). 

_j 

MEVKUF 
ı 

( ...s ,s ,.w 1 ) 

Sahabenin sözü 
ve fiili anlamında hadis terimi. 

L _j 

Sözlükte "vakfetmek; dikilmek, dur
mak; durdurmak" gibi anlamlara gelen 
vakf kökünden türemiş bir ism-i mef'Ql 
olan mevklıf "durmuş; durdurulmuş" de
mektir. Terim olarak "isnadın Hz. Peygam
ber' e ulaşmadan sahablde durması veya 
durdurulması" şeklinde tarif edilmiş ve 
sahabenin söz, fiil ve takrirlerine dair ri
vayetlere bu ad verilmiştir. Buna göre bir 
ravinin, "Falan sahabi şöyle dedi. şunu 
yaptı, yanında şöyle bir olay meydana ge
lince sesini çıkarmadı" diye naklettiği riva-

yetler mevkuftur. Yalnız sahabe takrirleri 
konusunda farkl ı görüşler ileri sürülmüş, 
bunların mevkuf kapsamına girmeyece
ği söylenmiştir. Mevkuf terimi bazan "ka
bul veya reddedileceği konusunda hüküm 
verilerneyen hadis" manasında kullanıl
mış. bazan da tabi'in ve daha sonraki dö
nemlerde yaşayan alimierin sözleri için, 
"Haza mevküfün ale'z-Zührl" (Bu haber 
İbn Şihab ez-Zührl'ye nisbet edilmi ştir) di
ye bir ifade şekli benimsenmiştir (İbnü's
Sal.3h, s. 46). Şafii fukahasının bir kısmı ile 
Horasan alimleri mevkuf yerine eser ke
limesini kullanmışlardır. Ebu Davüd es
Sünen'inin bir yerinde mevkufu "mak
sur" kelimesiyle karşılamış ( " Şalat". 212)' 
ancak bu terim yaygınlaşmamıştır. Bir sa
habi nin sözleri ve görüşleri kaynaklarda 
genellikle sahabinin ismi zikredilerek "kav
lü fülan" diye ifade edilmiştir (b k. SAHABi 

KAVLİ ) Mevkuf teriminin II. (VIII.) yüzyıl 
boyunca sözlük anlamında kullanıldığı, te
rim olarak kullanımının ise lll. (IX .) yüz
yılda yaygınlaştığı anlaşılmaktadır. 

Hz. Peygamber sahabeyi ümmetinin en 
hayırlı nesli olarak nitelediği için (Buhar!, 
"Feza'ilü aşJ:ıabi'n-nebY". ı ; Müslim, "Fe
za'ilü'ş-şaJ:ıabe " . 214) onların sözleri ve 
davranışları özel bir değerlendirmeye ta
bi tutulmuş . hadis ve sünnetin tesbit ve 
naklindeki titizlik sahabilerin söz ve 
arnellerinin tesbit ve naklinde de büyük 
ölçüde gösterilmiş ve sahabe sözleri ha
disler gibi derlenip isnad sistemiyle nak
ledilmiştir. Tabi'in alimlerinden Şa'bl'nin 
Resı1l-i Ekrem'in ashabından gelen riva
yetlerin toplanmasına dair tavsiyesi ve 
İbn Şihab ez-Zührl'nin Resı1lullah'ın ha
disleri yanında sahabenin rivayetlerini de 
derlemesinden sonra (Hat!b ei-Bağdad!, 
ll , 190) muhaddisler. hadislerin tasnifi es
nasında sahabeye ait rivayetleri sened
leriyle birlikte ve sünnetle karışık olarak 
musanneflere, müsnedlere ve sünenlere 
kaydetmişlerdi r. 

Mevkuf r ivayetler Kur'an'ın tefsirinden 
zühd ve takvaya dair konulara. hukuki 
meselelere ait beyan ve ictihadlardan 
gaybl ve uhrevl bahislere kadar çok ge
niş bir alanı içine almaktadır. Hz. Ebu Be
kir ve Abdullah b. Abbas'ın , "Dede miras
ta baba hükmündedir" şeklindeki ictihad
ları ile (Buhar!, "Fera'iz", 9) Ebu Eyyüb 
ei-Ensar\"nin . " iyiliğin ıslah edemediği 
kimseyi kötülük yola getirir" anlamındaki 
sözü (Buhar!, et-Taril].u'l-kebir, III, 344) 
kavll mevkufun. tabiinden Nafi'in, "Ab
dullah b. Ömer ergenlik çağına gelen ço
cuklarının odasını ayırır ve izinsiz olarak 
yanlarına girmezdi" şeklindeki rivayeti de 

MEVKUF 

(Buhar!, el-Edebü 'l-müfred, s. 353) fiili 
mevkufun örnekleridir. 

Sahabi sözü ve f iilinin Hz. Peygamber 
devriyle ilişkilendirilmesi durumunda de
ğerlendirilmesi farklı olmuştur. Sahabe
nin, "ResQlullah zamanında şöyle derdik"; 
"Onun devrinde şöyle yapardı k" şeklindeki 
açıklamaları Resul-i Ekrem tarafından 
görülüp veya duyulup onaylandığı düşün
cesiyle hükmen merfQ sayılmıştır. Ancak 
İbnü's-Salah bu tür rivayetleri de mevkuf 
kabul eder ('ULamü'l-f:ıadiş, s. 47-48) . Sa
habllerin Hz. Peygamber dönemine işa
retle, "Şu işi yapmamız bize emredildi"; 
"Şu işten nehyolunduk"; "Resülullah ara
mızda olduğu halde şöyle derdik"; "Bu işi 
yapmakta bir sakınca görmezdik"; "Sün
net bu şekildedir" ; "Şu iş sünnettendir" 
şeklinde yapıp söyledikleriyle ilgili rivayet
leri ve açıklamaları da alimierin büyük 
çoğunluğuna göre merfü hükmündedir 
(Tecrid Tercümesi, Mukaddime, I, 138-139) . 

Hadis usulü kitaplarında daha çok bu 
rivayet slgalarının ne ölçüde merfQ oldu
ğu konusu ele alınırken fıkıh usulü eser
lerinde ayrıca bu slgalarla rivayet edilen 
hadislerin delil olma yönünden değeri in
celenmiş, sahabe kavli. sahabe ameli, sa
habe fetvası ve sahabe mezhebi gibi ta
birlerin kullanılması tercih edilmiştir. Bu 
söz ve fiiller hadis usulü kaynaklarında 
müstakil olarak mevkuf başlığı altında 
işienirken fıkıh usulü kitaplarında bazan 
sünnet konusu içinde, bazan da dört asli 
kaynaktan sonra gelen f erl deliller bah
sinde incelenmiştir. 

Mevkuf rivayetler Hz. Peygamber'in 
sünnetinin ilk te'villeri olduğu ve merfu 
hadisler gibi senedie nakledildiği için ha
dis usulü konularının birçoğu ile yakından 
ilgili olup merfu hadisler gibi isnad yö
nünden muttasıl veya münkatı' . ravileri
nin adalet ve zabtına göre sahih, hasen 
veya zayıf diye nit elendirilmektedir. İ b
nü's-Salah, mevkuf hadisi senedine göre 
mevsul olan mevkuf ve mevsul olmayan 
mevkuf şeklinde ikiye ayırmıştır ( 'Ulü

mü'l-f:ıadiş, s. 46). 

Mevkuf hadislerin bir kısmı alimierin 
çoğuna göre merfQ hükmünde mevkuf 
kabul edilmektedir. Bunlar, İsrailiyat'tan 
ictihad mahsulü olmamak şartıyla Kur
'an ayetlerinin nüzQI sebeplerine, Kur'an 
ve Sünnet'teki neshedilmiş hükümlere, 
yapılan bir işten kazanılacak sevap ve 
günahların mahiyetine, yaratılışa ve pey
gamberler tarihine, ileride meydana ge
lecek savaşlar, fitneler ve kıyamet ahva
line. akıl ve duyu organlarıyla bilinmesi 
mümkün olmayıp sadece Resulullah'tan 
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