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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 
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(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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öğrenilebilecek konulara dair bilgilerdir 
(İbn Hacer ei-Askalanl, Nüzhetü'n-na;;:ar, 

s. ı 04). Sahabenin bunlarla ilgili naklettiği 
sözleri mutlaka Hz. Peygamber'den işit
miş olması şart değildir. Resul-i Ekrem'
den dinleyen bir başka sahabiden ya da 
ikinci veya üçüncü kişilerden duyması 
mümkündür (Koçyiğit, s. 218) . 

Rivayet kitapları içinde mevkuf hadis
Iere en fazla yer veren eserler musannef
ler olup SüyCıtl. özellikle Abdürrezzak es
San'anl ile Eb Cı Bekir İbn Eb Cı Şeybe'nin el
Muşannet'leri. Tahavi'nin Şer]J.u Me'a
ni'l-aşar' ı, İbn EbCı Hatim'in Tefsir'i ve 
İbn Cerlr et-Thberl'nin Cami'u 'I-beyan 'ı 
gibi rivayete dayanan hadis ve tefsir ki
taplarını mevkuf rivayetlerin kaynağı ola
rak göstermiştir ( Tedribü'r-ravi, s. ı ı 7). 
imam Malik'in el-Muvatta'ında 222'si 
mürsel 822 merfü hadise karşılık 613 
mevkuf hadis bulunmaktadır (Muham
med b. Abdüıbaki ez-Zürkanl, ı . 8). 

Külüb-i Silt e müellifleri de eserlerinde 
mevkuf rivayetlere yer vermişlerdir. Bu
harl'nin el-Cami'u 'ş-şa]J.i]J.'inde bab baş
lıklarında ve bab içinde mevkuf pek çok 
rivayet bulunmakta, Buhari. muallak ola
rak zikredilen bu rivayetlerle kendi fıkhl 
görüşlerini ve ictihadların ı ortaya koy
maktadır. Müslim'in el-Cami'u'ş-şaf:ıif:ı'
te mevkuf rivayet! ere fazla yer vermeme
si, İbnü's-Salah gibi alimierin bu eserde 
mukaddimeden sonra mevkuf rivayet bu
lunmadığı görüşünü ileri sürmelerine yol 
açmışsa da ('ULamü '1-f:ıadiş, s. 19) İbn 
Hacer ei-Askalanl. durumun böyle olma
dığını göstermek maksadıyla el-Vu~üf 
'ala ma fi Şaf:ıi]J.i Müslim mine'l-mev
~üf adlı eserini kaleme almıştır (nşr. Ab
dullah el-Leys! ei-Ensarl, Beyrut 1406/ 
1986). 

Ömer b. Bedr ei-Mevsıll, uydurma riva
yetleri derleyen müelliflerin mevzü zan
nettikleri mevkuf ve maktü rivayetleri el
Vu~üf 'ale'l-mev~üf adlı eserinde bir 
araya getirmiş (nşr. ümmü Abdullah bi nt 
MahrGs el-Ase ll, Riyad ı407/ ı987; nşr. 
Murtaza ez-Zeyn Ahmed, Medine 1407/ 
ı 987), mevzu ile mevkufve maktCıun far
kını belirtip bunları mevzCı kabul etmenin 
yanlış olduğunu söylemiştir. Ardından 

Alal. İcmalü'l-işabe ii a~vali'ş-şaf:ıô
be'yi (n ş r. Muhammed Süleyman el-Eş
kar, Küveyt 1 987) kaleme alarak sahabe
nin söz ve arnelleri hakkında söylenenleri 
geniş bir şekilde incelemiştir. 

Çağdaş müelliflerden Şa'ban Muham
med ismaiiKavlü'ş-şa]J.abive eşeruhu 
fi'l-fı~hi'I-İslami(Medine ı 988), Abdur
rahman b. Abdullah Derviş eş-Şa]J.abi ve 
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mev~ıtü '1- 'ulema' mine'l-if:ıticac bi
~avlihi(Riyad 1992) adlı eserleri kaleme 
almışlardır. Seyyid b. Kisrevl b. Hasan'ın 
Mevsu'atü aşari'ş-şa]J.Qbe'si (1-111. Bey
rut 1418/ 1997) ashabın çeşitli konulardaki 
görüşlerine dair rivayetleri, Salih Ahmed 
eş-Şam!' nin M eva 'i:{: u 'ş -şa]J.Qbe 'si (Bey
rut 1420/ı 999) ashabın takva hayatını ve 
buna dair tavsiyelerini deriemek maksa
dıyla yazılmıştır. Mehmet Ali Büyükkara 
Mevkuf Hadisler ve Değeri (ı 993, MÜ 
Sosyal Bilimler Enstitü sü). Muhammet 
Yılmaz Mevkuf Hadisler ve Delil Ol
ma Yönünden Değeri ( 1994, DEÜ Sos
yal Bilimler Enstitüsü) adıyla birer yüksek 
lisans tezi hazırlamışlardır. Ayrıca Ali Tok
sarı'nın "Hadis ilmi Açısından Sahabi Kavli 
ve Değeri" (EÜ ilahiyat Fakültesi Dergisi, 

ll 1 1985J , s. 339-357) ve MuhammetYıl

maz'ın "Mevkuf Hadisler ve H ükmen M er
fO Kavramı" (Çukurova Üniversitesi ila

hiyat Fakültesi Dergisi, lll 1200 I J, s 16 ı
ı 79) adlı makaleleri bulunmaktadır. 
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s. 175. Iii ABDULLAH AYDINLI 

MEVKUF 
( ...s ,s ,.w f) 

Yetki eksikliği 
veya üçüncü şahısların haklarının 
bulunması sebebiyle hükümlerini 

meydana getirmesi askıya alınmış akid. 
L ~ 

Sözlükte "durmak; durdurmak" gibi 
anlamlara gelen vakf kökünden türeyen 
ve "durdurulmuş, askıya alınmış" demek 
olan mevküf kelimesi , merfüun karşıtı 

olarak "senedi Hz. Peygamber'e kadar 
ulaşınayıp sahablde kalan hadis", ayrıca 
"vakfedilmiş mal" manalarında kullanıl
ması yanında özellikle Hanefi ve Maliki 
doktrininde yetki noksanı ve üçüncü şa
hısların haklarını ilgilendirmesi gibi se
beplerle işlerliği durdurulmuş, hükümle
rini fiilen meydana getirerneyen akidleri 
ifade etmektedir. 

Akdin kurulup hüküm ve sonuçlarını 
meydana getirmesi diğer ekallerden farklı 
olarak Hanefi ekolünde in'ikad (akdin ku
rulması). sıhhat ve nefaz (akdin işlerlik ka
zanıp hükümlerini fiilen meydana getirmesi) 
olmak üzere üç ayrı açıdan ele alınarak 
incelenmiştir. Akdin hüküm ve sonuçla
rını ek bir işleme gerek kalmaksızın sırf 
kurulmasıyla meydana getirebilmesi için 
bunların yanı sıra akdin kesinleşmesine 
engel teşkil edecek bir hususun, mesela 
taraflardan birinin veya her ikisinin mu
hayyerlik hakkının bulunmaması gerekir. 
Buna lüzum (akdin taraflar için bağlayıcı ha
le gelmesi) denir. Anılan bakış açılarından 
ilkinin "kuruluş". ikincinin "geçerlilik", 
üçüneünün " işlerlik" (yürürlük). sonuncu
nun "bağlayıcılık" olarak Türkçeleştirilme
si mümkündür. 

Her bir gruba ait şartların bulunup bu
lunmamasına göre akid hukuk düzeninin 
yüklediği değer açısından birbirinden 
farklı niteliklerle tavsif edilir. Kuruluş şart
larını taşıyan akid "mün'akid" (karşıtı: ba
tı!), sıhhat şartlarını taşıyan akid "sahih" 
(karşıtı Fas id). nefaz şartlarını taşıyan akid 
"nafiz" (karş ıtı : mevkuf), lüzum şartlarını 
taşıyan akid "lazım" (karşıtı: gayr-i lazım) 
olarak adlandırılır. Bu sebeple mevkuf 
akde gayr-i nilfiz (henüz işlerlik kazanma
yan) akid de denilir. Benzer bir bakış açı
sına göre yapılan tasnif ve tanımlamaya 
göre ise aslı ve vasfı itibariyle meşru olan 
akid sahih (karşıtı: batı!), aslı itibariyle 
meşru olup vasfı itibariyle meşru olma
yan akid fasid, aslı ve vasfı itibariyle meş
rCı olmakla birlikte korunması gereken 
bir hakkı ilgilendirmesi sebebiyle hükmü 
askıda olan akid mevkuftur. Bunun için 
mevkuf akid ancak ilgilendirdiği o hakkın 
düşmesi halinde yürürlüğe konulabilir ve 
işlerlik kazanır. Hanefi literatüründe 
mevkuf teriminin bazan akdin nefazının 
değil in'ikad. sıhhat veya bağlayıcılığının 
askıda olduğunu göstermek üzere kulla
nıldığı da görülmekle birlikte bu kulla
nımlar mevkuf kelimesinin teknik muh
tevasının dışındadır (bu kullanımlar için 
bk. Apaydın, sy. 6JI989J, s. 183-186). 

Hanefiler yanında Malikller tarafından 
da büyük ölçüde benimsenen mevkuf 


