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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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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 



akid teorisine göre in'ikad ve hatta sıh
hat şartlarını taşıyan bir akdi n işlerliğinin 
durdurularak hükmünün askıya alınma
sının temel gerekçesi ve mantığı. ilgili ta
rafın veya bu hukuki işlemden olumsuz 
şekilde etkilenecek üçüncü şahsın hakkı 

nın korunmasıdır. Akdin mevkuf olması 

nın sebeplerini on beşe kadar çıkaran fa
kihler varsa da (İbnü'l-Hümam. VI , 41) bu
nun temelde iki sebebi bulunmaktadır. 
Bunlardan biri yetki (velayet) eksikliği, di
ğeri akdin işlerliğinin üçüncü şahısların 
haklarına ilişmekte olmasıdır. 

Herhangi bir malda tasarrufta bulun
ma yetkisinin iki şartından biri o mala 
malik olma veya malik tarafından yet
kili kılınma. diğeri ise fiil ehliyetine sahip 
bulunma olduğuna göre yetki noksanı. ki
şinin bir malda tasarrufuna imkan veren 
bu iki durumdan birinin eksikliği halinde 
söz konusu olur. Başkasının malında onun 
yetkilendirmesi olmaksızın tasarrufta bu
lunan kişinin. klasik literatürdeki ifade
siyle fuzullnin tasarrufu veya vekilin ve
kalet sınırlarını aşan tasarrufu yetkisizlik 
sebebiyle. mümeyyiz küçüğün ve sefihin 
alım satım. i care gibi kar ve zarar ihtimali 
bulunan tasarrufları ise ehliyet noksanlı
ğı sebebiyle mevkuftur. Ebu Hanife sefi
hin tasarruflarını nilfiz saymaktadır. Bu
nun yanında Ebu Hanife durumunun 
açıklığa kavuşmasına kadar mürteddin 
alım satım. hibe, vasiyet gibi tasarrufları 

nın, Züfer b. Hüzeyl de mükrehin tasar
ruflarının mevkuf olacağını öne sürmüş

tür. 

Üçüncü şahısların haklarına ilişme. re
hin bırakılmış veya kiraya verilmiş malın 
sahibi tarafından satılması durumunda 
ve ölüm hastasının özellikle mal varlığı
nın üçte birini aşan vasiyet vb. tasarruf
larda bulunması halinde söz konusu ol
maktadır. Ödeme güçlüğü içindeki borç
Iunun alacaklı lara zarar verecek mahi
yetteki tasarrufla rı da genel olarak bu 
kapsamda görülür. Burada tesbiti son 
derece hassas ve bir o kadar da güç olan 
nokta. rehin bırakılan kimse (alacaklı) ve 
kiracı gibi akidden doğan belli bir hakka 
sahip kişilerin bu haklarının hangi nokta
ya kadar korunacağı, bu korumanın mal 
sahibinin kendi malı üzerindeki tasarruf 
yetkisini ne ölçüde sınıriayacağı ve tasar
ruflarını hangi boyutta etkileyeceği hu
susudur. Söz konusu akidlerle kendileri 
için bir hak doğmuş kişilerin hakları , Ha
nefi doktrinindeki ağırlıklı görüşe göre 
malikin yaptığı tasarruf ilgili şahısların 
onay vermesine kadar askıya alınarak 

korunmaktadır. Bu akidler ilgili ve yetkili 
şahsın onayına kadar bir sonuç doğur

maz. İlgilinin onay vermesi durumunda 
yapıldığı andan itibaren işlerlik kazanır 
ve sonuçlarını o andan itibaren meydana 
getirir; ilgilinin onay vermemesi halinde 
ise akid yine yapıldığı andan itibaren ba
tı! olur ve hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. 

Hanefi ekolünde -imam Muhammed'in 
merhunun satımının dliz değil mevkuf 
olduğu yönündeki beyanına dayanan 
merhun malın satımının fasid olduğu şek
lindeki görüş , Serahsl'ye göre müşteriyle 
rehin alan arasında çıkabilecek anlaşmaz
lığın sonucu bakımındandır (el-Mebsüt, 

XIII, ı ı) . Malikin rehin verdiği malı satma
sı esas itibariyle caizdir ve rehin alanın 
onaylaması durumunda bütün sonuçla
rını doğurur. Rehin alanın ve kiracının 
asıl malikin yaptığı satım akdini feshet
me yetki lerinin bulunup bulunmadığı ise 
doktrinde tartışmalıdır. Hanefi ekolünde 
her iki yönde görüş olduğu gibi fesih hak
kını doğurması bakımından rehinle ica
reyi farklı değerlendirenler de vardır. 

Rehin ve i care sebebiyle bir mal üzerin
de hak elde etmiş olan kimselerin hakları 
Şafii ve Hanbeli ekolünde asıl malikin ta
sarruflarına butlan müeyyidesi uygula
narak korunmaktadır. İbn Receb'e göre 

· malikin merhun üzerinde alım satım gibi 
-sirayet özelliği taşımayan- tasarrufları 

sahih değildir; çünkü rehin alan kişinin 
rehin karşısındaki konumu tıpkı iflas se
bebiyle hacrediimiş kişi karşısında alacak
lıların konumu gibidir (üçüncü şahısların 
haklarının bulunduğu malda tasarrufun 
hükmü hususunda Han be ll mezhebinin 
ayrıntılı görüşleri için bk. İbn Receb, s. 86-
95) . 

Usul literatüründe mevkuf akidden iki 
ayrı yerde söz edilir. Birincisi, mevkuf ni
telendirmesinin hangi yönden yapılmış 
hüküm tasnif ve taksimi içinde yer aldı
ğıdır. Mevkuf nitelendirmesi, hükmün 
mükellefin fiilinin vasfı olması bakımın
dan yapılan tasnifinde görülmektedir. 
Hüküm bu yönden iki farklı bakış açısına 
göre sahih, batı! ve fasid şeklinde ve mün
'akid -gayr-i mün'akid, nilfiz-gayr-i nilfiz 
ve lazım - gayr-i lazım şeklinde taksim 
edilmektedir. Mevkuf (gayr-i nafiz) akid il
kinde doktrindeki farklılığın bir sonucu 
olarak (aş. bk.) ya sahih ya da fasid kap
samında yer almakta. ikinci bakış açısına 
göre yapılan taksirnde ise müstakil bir kı
sım olarak incelenmektedir. Mevkuf ak
din usulde söz konusu edildiği ikinci yer 
ise illet bahsidir. Hanefi usulcüleri bir 
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hükmün meydana gelebilmesi için o hük
mü n illetinin ismen, manen ve hükmen 
gerçekleşmiş olmasının gerektiğini belir
tirler. Mevkuf akidde illet ismen ve ma
nen gerçekleşmiş, fakat hükmen gerçek
leşmemiştir (geniş bi lgi için bk. Serahs'i, 
el-Uşül, Il, 3ı3). 

Mevkuf hukuki işlemin akid sınıflama

sındaki yeri konusunda Hanefi ekolünde 
üç farklı yaklaşım tesbit edilebilir. Bu yak
laşımlardan , sahih akdin tanımında hü
kümleri ni meydana getirmenin kabza 
bağlı olmamasını kriter alan ve akdi sa
hih -sahih olmayan şeklinde ikiye ayıran 
yaklaşıma göre mevkuf akid, hükümleri
ni meydana getirmesinin kabz işlemine 

bağlı olmaması yönüyle sahih akdin tanı
rnma uygun düşmekte . hükmünün askı
da olması ise tıpkı muhayyerlik şartı bu
lunan akidlerde olduğu gibi akdin sıhha
tini etkilememektedir. Akdin asıl ve vasıf 
itibariyle meşru olup olmaması açısından 
yapılan ve son dönem Hanefıler'i tarafın
dan yaygın kabul gören tasnif ve tanım 
bakımından da mevkuf akid sahih akid 
kapsamında yer almaktadır. 

Diğer bir yaklaşıma göre mevkuf akid, 
akdin caiz ve gayr-i caiz şeklindeki ikili 
tasnifinde batı! ve fasid akidlerle birlikte 
gayr-i caiz akidler grubunda yer almak
tadır. Gayr-i caiz akid, hiçbir hukuki so
nuç doğurmayan batı! akid yanında ilave 
bazı işlemlere bağlı olarak sonuç doğu

rabilen fasid akdi ve mevkuf akdi de içi
ne aldığı için genel anlamdaki hükümsüz 
akid manasındadır. 

Sonuncu yaklaşıma göre ise mevkuf 
akid caiz, fasid ve batı! akidler yanında 
müstakil dördüncü kısım olarak değerlen
dirilmektedir. Akdin kurulması aşamala
rından her birinin mukabilini dile getiren 
ve esasında bir tasniften ziyade tadat 
olan sonuncu yaklaşım bir yana bırakılır
sa mevkuf akdin sınıflandırılmasına iliş

kin temelde iki yaklaşımın bulunduğ u, 

birinin mevkuf akdi sahih akidler grubun
da, diğerinin sahih olmayan 1 hükümsüz 
akidler grubunda gördüğü söylenebilir. 

Mevkuf akdi hükümsüz akidler kapsa
mında değerlendiren yaklaşım, gerek 
mevkuf akdin mahiyetine gerekse Hane
fi ekolünün hükümsüzlük teorisine daha 
uygun düşmektedir (Apaydın, sy. 6 [I 989[. 
s. 182). Esasında Kasani'nin akdin sıhha
tini onun in'ikad ve nefazı üzerine gerçek
leşen bir durum olarak görmesi ve mev
kuf akdi zahiren hüküm ifade etmeyen 
akid olarak nitelemesi, bir bakıma mev
kuf akdi fasid akidden daha ağır bir hü
kümsüzlük m ertebesi saymasının bir so-
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nucudur. Buna göre akdin mevkuf olması 
anlamına gelen askı hali, günah ve uhrevl 
sorumluluk bakımından değilse bile dün
yevl sonuçlar bakımından, yani medeni 
bir müeyyide olması açısından malın tes
lim alınmasına (kabz) bağlı olarak hüküm 
ifade eden fesad durumundan daha ağır 
bir hükümsüzlük mertebesi olarak orta
ya çıkmaktadır. Bu kadar ağır bir hüküm
süzlük mertebesi olmasına rağmen onun 
bazı Hanefi fakihlerince dliz 1 sahih akld
ler kapsamında değerlendirilmesinin baş
ta gelen sebebi, mevkuf akdin batıl ve fa
sid akidlerqe olduğu gibi akdin sahihliği
ni veya kurulmasını engelleyen ve akdin 
ortadan kaldırılmasını gerektiren bir ha
ram ve günaha şamil olmaması, akdi 
bizzat yapanlar açısından dini- uhrevl bir 
sorumluluk getirmemesi ve buna bağlı 
olarak akdi feshetmenin taraflar için bir 
görev teşkil etmemesi dir. 

Yukarıdaki iki ana eğilimden hareketle 
mevkuf akid teorisinin, hüküm ve sonuç
larını meydana getirmesinin ilgili hak sa
hibinin onayına bağlı olmasından hare
ketle "bağlı akid teorisi", yapıldığı sırada 
onay verilip verilmeyeceğinin, dolayısıyla 
akdin akıbetinin bilinmemesinden hare
ketle "askıdaki hükümsüzlük" veya "askı 
hali" yahut "belirsizlik" şeklinde adiandı
rılması da mümkündür. 
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li] H. YUNUS AP AYDIN 

MEVLA 
(.d ,.Wl) 

İslam hukukunda 
kölesini azat eden efendi, 

azat edilen köle ve vela sözleşmesinin 
taraflarından biri anlamlarında 

kullanılan bir terim 

L 

r 

L 

(bk. KÖLE; MEVALI; VEIA). 

Kur'an'da geçen 
Allah'ın isimlerinden biri. 

_j 

_j 

Sözlükte "birinin yakını, dostu, arka
daşı ve yardımcısı olmak, onun idaresini 
elinde bulundurmak" anlamındaki veta
yet (vilayet) kökünden masdar ismi ve 
sı fat olan mevla kelimesi "birine sevgiyle 
bağlanan , dost, arkadaş, yardımcı; sahip 
ve malik" gibi manalara gelir. Ragıb el
isfahanl. kavramın "temel" anlamındaki 
yan yana oluş faktörünü göz önünde bu
lundurarak vela kökünün "iki veya daha 
fazla şeyin aralarında yabancı bulunma
mak şartıyla birlikte olması" manasma 
dikkat çekmiş ve bu birlikteliğin mekan, 
nisbet, din, dostluk, yardım ve inançta 
yakınlık için kullanıldığını söylemiştir (el

Mü{redat, "vly" md.). Mevla kelimesi Al
lah'a izafe edildiğinde maddi unsurlar ha
riç yakınlığın (kur b) "sevme, koruma, yar
dım etme, tasarruf ve himayesi altında 
bulundurma" gibi anlamları öne çıkar. Ge
nel sözlüklerde ve Kur'an -hadis lugatla
rında mevla kelimesi için başlıca şu ına
nalar sıralanır : Rab, malik, efendi (seyyid). 
köle, azat eden, azat edilen, nimet veren, 
nimet verilen. yardım eden. seven, kom
şu, amcaoğlu, hısım, yeminli dost, ortak. 
Yer yer karşıt konumundaki kişileri de ifa
de eden mevlada aslolan mana sevgi ve 
manevi yakınlıktır. Kelimenin hem dini 
metinlerde hem de müslüman halk ara
sında kazandığı bu geniş muhteva islam 
dininin önemli bir özelliğini ortaya koyar 
(a.g.e., a.y.; ibnü'I-Eslr, en-Nihaye, "vly" 
md.; Lisanü'l-'Arab, "vly" md.). 

Kur'an-ı Kerim'de vali ile veli kelimeleri 
dışında Allah Teala' nın insanların mevla
sı olduğu hususu on altı yerde tekrarlan
maktadır. Bu ayetterin biri Hz. Peygam-

ber'e, dokuzu müminlere, ikisi mutlak 
manada insana yöneliktir. Mevla ayette
rin dördünde nasir (yardımcı) kelimesiyle, 
birinde hayrü'n-nasırin (yardım edenlerin 
en hayırlısı) şeklinde, birinde yine nusret 
muhtevalı bir dua ile, bir yerde alim- ha
kim, iki ayette de hak ismiyle birlikte zik
redilmiştir (M. F Abdülbaki, el-Mu'cem, 

"mevla" md.). 

Mevla ismi doksan dokuz esrna-i hüs
nayı ihtiva eden rivayetlerde yer alma
mıştır. İbn Hacer ei-Askalanl, Kur'an'dan 
derlediği esrna-i hüsna listesine mevla 
kelimesini de dahil etmiştir (DİA, Xl. 408). 

Mecdüddin İbnü'I-Eslr mevlanın yirmiye 
yakın manasını sıraladıktan sonra çoğu
nun hadislerde geçtiğini söyler ( en-Niha

ye, "vly" md.). Çeşitli hadislerde mevla 
Allah'ın isimlerinden biri olarakzikredildi
ği gibi (Müsned, IV, 293; Buhar!, "Cihad", 
14. "Megazl", 17) hukuki çerçevede, "Al
lah ve Resulü efendisi olmayanın vellsi ve 
efendisidir" buyurulmuş (İbn Mace, "Fe
ra'iz", 9; Tirmizi, "Fera'iz", ı 2), ayrıca sa
hibinin eziyetine maruz kaldığı için Hz. 
Peygamber tarafından azat edilen bir kö
lenin, "Ben şimdi kimin velayeti altında
yım?" diye sorması üzerine ResGl-i Ek
rem ona, "Sen bundan böyle Allah ve Re
sulü'nün vetayet ve himayesi altındasın" 
demiştir (Müsned, II. 182, 225). Mevla ke
limesinin bir kısmı karşıt konumda olmak 
üzere çok yönlü kullanılışiara açık olması 
ve mahlüka yaratılmışlık üstü niteliği ver
me tehlikesinin bulunması sebebiyle ol
malıdır ki Hz. Peygamber köle-efendi iliş
kileri konusundaki bir talimatında şunları 
söylemiştir: "Hiçbiriniz kölesi için 'kulum' 
demesin, çünkü hepiniz Allah'ın kulları
sınız: yalnız 'benim adamım. elemanım 
(fet.§)' desin. Köle de efendisi için 'rab
bim' değil 'efendim' desin. Yine köle efen
disine 'mevlam' dememelidir; hepinizin 
mevlası aziz ve cem olan Allah'tır" (MUs
lim, "Elfa:(:", 14). 

Ebu Bekir İbnü'I-Arabi mevla isminin . 
manasında manevi yakınlık ve muhab
betin asıl olduğunu, "yardımcı" şeklin
deki anlamın uygun düşmediğini, zira 
Kur'an'da naslr kelimesinin ayrıca mev
lanın yanında yer aldığını söyler ve buna 
bağlı olarak bu ismi zat! sıfatiardan olan 
irade içinde mütalaa eder. Abdülkahir 
ei-Bağdadl ise "yardımcı" manasını göz 
önünde bulundurarak onun ilahi fiiller 
grubuna girdiğini belirtir. Mevla esrna-i 
hüsnadan vali, veli ve vedQd (çok seven, 
çok sevilen) isimleriyle anlam yakınlığı için
de bulunur. 


