
MEVKUF 

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. 
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ı MEVLANA CELALEDDiN-i RÜMi i 
( ı.s".9J ..:y..NfJ~ Li~,.,) 

L 

(ö. 672/1273) 

Mevleviyye tarikatının kurucusu, 
mutasavvıf, alim ve şair. 

_j 

6 Rebiülewel604'te (30 Eylül1 207) Ho
rasan'ın Belh şehrinde dünyaya geldi (Fe
ridun-i Sipehsa lar, s. 22; Eflakl, 1. 73). öte 
yandan Divan-ı Kebir'deki bir şiirinden 
hareketle (lll, 49) Şems-i Tebriz! ile buluş
tuğunda (642/ 1244) altmış iki yaşında ol
duğu, dolayısıyla doğum tarihinin 580 
(1184) olması gerektiği ileri sürülmüşse 
de (G ö lpınarlı , ŞM, lll [ı 9591. s. 156-161). 
Hellmut Ritter bu iddiayı geçerli bulma
mıştır (E/2 [ing ı. ıı . 393) Mevlana, Meş
nevfnin girişinde adını Muhammed b. 
Muhammed b. Hüseyin ei-Belhi diye kay
detmiştir. Lakabı Celaleddin'dir. "Efendi
miz" anlamındaki "Mevlana" unvanı onu 
yüceltmek maksadıyla söylenmiştir. "Sul
tan" manasma gelen Farsça "hudavendi
gar" unvanı da kendisine babası tarafın
dan verilmiştir. Ayrıca doğduğu şehre nis
bet! e "Belhi" olarak anıldığı gibi hayatını 
geçirdiği Anadolu'ya nisbetle "Rumi, 
Mevlana-i ROm, Mevlana-i Rumi" ve mü
derrisliği sebebiyle "Molla Hünkar, Mol
la-yı ROm" gibi unvanlarla da zikredilmek
tedir. 

Eserlerinde verdiği bazı bilgiler dışında 
Mevlana ve çevresiyle ilgili bilgiler büyük 
ölçüde oğlu Sultan Veled'in İbtidana
m e'si (Veledname), müridierinden Feri
dun-i Sipehsalar' ın Risale'si ve tarunu 
Ulu Arif Çelebi'nin müridi Ahmed Efiilki'
nin Mena~ıbü '1- 'aritin'ine dayanır. Efia
kl'nin çağdaşı Abdülkadir el-Kureşi de el
Cevahirü'l-mw;tıyye adlı Hanefi ulema
sına dair eserinde onunla ilgili kısa bilgi 
yer alır (III , 343-346 ). İbtidaname'deki 
bilgiler birinci elden olmakla birlikte kısa 
ve özlüdür. Birçok hususta en ayrıntılı bil
gileri içeren Efiakl'nin eserinde ise bazı 
abartı. çelişki ve hatalar mevcuttur. 

Mevlana'nın eserlerinde soyuna dair bil
gi bulunmamaktadır. Risale-i Sipehsa
ldr'da Mevlana'nın babası Bahaeddin Ve
led'in Hz. EbO Bekir soyundan geldiği be
lirtilmekte ve el-Cevahirü'l-mu<;lıyye'

de Hz. E bO Bekir' e varan şecere kaydedil
mektedir. Eflaki ve sonraki müelliflerden 
Abdurrahman-ı Cami ile Devletşah da 
onun Hz. Ebu Bekir soyundan geldiğini 
kaydeder. Öte yandan Eflaki, Bahaeddin 
Veled'in bir sözüne dayanarak onun soyu
nun anne tarafından Hz. Ali'ye ulaştığını 
söyler (Mena~ıbü'L-'arif[n, ı . 75). Türklüğü 
ile ilgili tartışmalar ise son döneme ait 
olup büyük ölçüde. "Beni yabancı sanma
yınız. ben bu mahalledenim. Sizin mahal
lenizde evimi arıyorum . Her ne kadar düş
man görünüyorsam da düşman değilim . 

Her ne kadar Hintçe söylüyorsam da as
lım Türktür" şeklindeki rubaisi çerçeve
sinde cereyan etmiş. şiirdeki Türk keli 
mesiyle ırki mensubiyetin kastedildiğini 
savunanların yanında bazıları kelimenin 
burada farklı anlamlara geldiğini. bir kıs
mı da bununla Türk ırkına ruh yakınlığı
nın kastedildiğini ileri sürmüştür. 

Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled, 
Belh'e yerleşmiş bir ulema ailesine men
suptu ve "sultanü'J-ulema" unvanıyla ta
nınmıştı. Sipehsalar'a göre tarikat silsilesi 
Ahmed ei-Gazzali'ye ulaşan Bahaeddin 
Veled'in Kübreviyye tarikatının kurucusu 
Necmeddin-i Kübra'nın müridi olduğu da 
kaydedilmektedir. Eflaki'ye göre Sahaed
din Veled'in annesi Harizmşahlar hane
danından Alaeddin Muhammed Harizm
şah ' ın kızıdır (a.g.e., I, 7-9) . Daha eski bir 
kaynak olduğu halde Risale-i Sipehsa
ldr'da yer almayan bu rivayetin Efiakl'
nin hayal ürünü olduğu ileri sürülmüş ve 
müellifin daha sonra Bahaeddin Veled'in 
Sultan Alaeddin Harizmşah' ın tarunu ol
duğuna dair hiçbir şey söylemediğine dik
kat çekilmiştir (a.g.e. , ll , 1252 [ neşredenin 
notu J ). Yine Efiakl'ye göre, Yunan felse
fesini benimsedikleri için Fahreddin er-

Mevlana 
Celaleddin-i 
ROm i 

MEVLANA CELALEDDIN-i RO Mf 

Razi ve Zeyn-i Kişi gibi alimlerle onların 
görüşlerine uyan Harizmşah Alaeddin 
Muhammed'i vaazlarında ağır şekilde 
eleştiren Bahaeddin Veled'in (Ma'arif, ı. 

82) yöneticiler ve ulema ile arasının açıl
masını fırsat bilen karşıtları onun siyasi 
gaye güttüğünü. taraftarlarıyla isyan ha
zırlığı içinde bulunduğunu ileri sürmüş
ler, bunun üzerine Harizmşah Alaeddin 
Muhammed ondan ülkeyi terketmesini 
istemiş (Menai!:ıbü'L-'arif[n, ı. ı 2-13). o da 
ailesiyle birlikte Belh'ten ayrılmak zorun
da kalmıştır. Feridun-i Sipehsalar. Saha
eddin Veled'in hükümdarla arasının açı l

masından sonra ülkeden çıkarılması ka
rarında Fahreddin er-Razi'nin hususi gay
retleri olduğunu belirtmekteyse de (Ri
safe-i Sipehsalar, s. ı 2-13) Efiakl'nin kay
dettiğine göre Bahaeddin Veled, Belh'
ten Fahreddin er-Razi'nin vefatından en 
az üç yıl sonra 609'da (ı 212-13) ayrılmış
tır (Mena~ıbü'L-'arif[n, ı. 16) . Mevlana bu 
sırada beş yaşındadır. Sultan Veled ise 
Bahaeddin Veled'in ülkeden çıkarılması 
kararına temas etmeksizin Belh halkın
dan ineindiği için aldığı manevi işaretle 
Hicaz'a gitmek üzere şehri terkettiğini 
ve henüz yolda iken Belh'in M oğallar tara
fından istila edildiğini belirtir (İbtidana
me, s. 240). Reynold Alleyne Nicholson ve 
Hellmut Ritter. Bahaeddin Veled'in sırf 
Moğollar'dan kaçmak için Belh'i terket
tiğini ileri sürmüşlerse de (Mevlana Ce
Laleddin RCımf, s. 16; İA, lll , 54) kaynaklar
da bu yönde bir kayıt yoktur. 

Bahaeddin Veled'in Hicaz yolculuğuyla 
ilgili olarak Feridun-i Sipehsalar ile Efia
kl'nin verdiği bilgiler birbiriyle uyuşma
maktadır. Mevlana'nın babası müridieri 
ve ailesiyle birlikte yol üzerinde bulunan 
şehirlerde bir müddet konaklayıp so
nunda Bağdat 'a ulaşmış. orada Şeha
beddin es-Sühreverdi tarafından karşı
lanmış. Bağdat'tan Küfe yoluyla Hicaz'a 
gitmek üzere iken Moğollar'ın Belh'i iş
gal ettiği haberini almıştır (Mena~ıbü 'L

'arifin, 1, 15-20) . Horasan şehirlerinin Mo
ğollar tarafından 617 (1220) yılında istila 
edildiği bilindiğine göre Bahaeddin Ve
led'in Bağdat'ta bu tarihte bulunduğu an
laşılmaktadır. Ancak Efiakl'nin yolculu
ğun daha sonraki safhaları hakkında ver
diği tarihler bu bilgiyle çelişmektedir. Ef
laki, Bahaeddin Veled'in Hicaz'dan döner
ken Şam'a uğradığını. 614'te (1217) Ma
Jatya'ya, 616'da ( 1219) Sivas'a geldiğini, 
daha sonra Erzincan üzerinden Akşehir'e 
geçerek kendi adına yaptırılan medrese
de dört yıl ders okuttuğunu, oradan La
rende'ye (Karaman) gittiğini, burada da 
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