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Endülüs’te ortaya çýkan bir þiir türü.
˜ ™

Sözlükte “çift süslemeli gerdanlýk; omuz-
dan koltuk altýna kadar uzanan ve iki par-
çadan oluþan süslü kemer” anlamýndaki
viþâh kelimesinden türeyen müveþþah ke-
limesi “iki temel sanat unsurunu taþýyan
þiir” demektir. Dönüþümlü olarak birbirini
izleyen uzun beyitler ile kýsa bentler halin-
de iki temel unsurdan oluþan tevþîh diye
de adlandýrýlan bu tür, Endülüs’ün debde-
beli ve coþkulu hayatýna paralel biçimde
III. (IX.) yüzyýlýn ikinci yarýsýnda ortaya çýk-
mýþ ve daha ziyade çalgý aletleri eþliðinde
söylenen halk þarkýlarýna güfte olarak ya-
zýlmýþtýr. Bu þarkýlar, Endülüs’ün sosyal
hayatýnda önemli bir yer iþgal eden ede-
biyat ve eðlence meclislerinde büyük rað-
bet görmüþtür. Ayrýca müveþþah þairleri-
nin (veþþâh) halife, vali ve emîrler tarafýn-
dan ödüllendirilmesi bu þiir türünün Endü-
lüs’te yaygýnlaþmasýný hýzlandýrmýþtýr (Gold-
ziher, s. 135; Mustafa eþ-Þek‘a, s. 372).
Gerçi Câhiliye devrinin ve daha sonraki dö-
nemin Doðulu þairlerinden Ýmruülkays b.
Hucr, Ebû Nüvâs, Ebü’l-Atâhiye, Ýbnü’l-
Mu‘tez ve Dîkülcinn’in “musammat” adý ve-
rilen müveþþaha benzer bir tür þiir naz-
mettikleri rivayet edilmektedir (Ahmed
Heykel, s. 147). Bu noktadan hareketle
müveþþahýn Doðu’da ortaya çýkýp Endü-
lüs’e intikal ettiði ve orada geliþip yayýldýðý
kanaatini ileri sürenler olmuþtur (Ýbn Ebû
Usaybia, II, 72). Ancak araþtýrmalar Ýmru-
ülkays’ýn böyle bir þiir yazmadýðýný, adý ge-
çen diðer þairlere nisbet edilen þiirlerin de
baþka þairlere ait olduðunu göstermiþtir
(Gomez, XXI [1956], s. 406-407). Aðýrlýk
kazanan telakkiye göre müveþþah, Ýspan-
yol gezginci halk ozanlarýnýn belli bir vezin
ve kafiyeye uymadan kýtalar halinde oku-
duklarý aþk ve kahramanlýk þarkýlarýnýn et-
kisiyle (Hannâ el-Fâhûrî, s. 810; ÝA, VIII,
867) Endülüs’teki Arap ve Ýspanyol kökenli
halk arasýnda doðmuþ, zaman içinde ken-
dine has kurallara sahip olarak birçok yön-
den klasik Arap þiirinden farklý bir yapý ve
nitelik kazanmýþtýr (Ýbn Haldûn, II, 1402;
Ýhsan Abbas, s. 222).

Ýbn Haldûn ile birlikte (Mukaddime, II,
1403) bazý müellifler, müveþþahýn III. (IX.)
yüzyýlýn sonlarýna doðru Mukaddem b. Mu-
âfâ ve Ýbn Abdürabbih ile baþladýðýný kay-
dediyorsa da günümüze ulaþan müveþþah-
lar, bu tür þiiri ilk defa Ubâde b. Mâüsse-
mâ’nýn (ö. 422/1031) yazýlý hale getirdiðini

leþtirdiði ittifak sayesinde kuruluþunu daha
rahat biçimde tamamlamýþ ve León Kral-
lýðý da gerek Benî Mervân’a gerekse Tuley-
tulalýlar’a verdiði destekle nüfuzunu Tuley-
tula ve Batalyevs’e, hatta Mâride ve civa-
rýna kadar yaymýþtýr.

Ýlk defa I. Hakem zamanýnda ortaya çý-
kan, II. Abdurrahman ve I. Muhammed
dönemlerinde devam eden ve asýl Münzir
ile Abdullah’ýn iktidar günlerinde yoðun-
laþan müvelledûn isyanlarý, X. yüzyýlýn ilk
çeyreði içerisinde III. Abdurrahman tara-
fýndan sona erdirilmiþtir. Bu neticenin alýn-
masýnda, Abdurrahman’ýn merkezî idare-
yi içinde bulunduðu daðýnýklýktan kurtarýp
kararlý bir þekilde isyan merkezlerinin üze-
rine gitmesi kadar bazý müvelledûn cema-
atlerinin içlerindeki bölünmeler de etkili ol-
muþtur. Meselâ Ýbn Hafsûn’un politik mü-
lâhazalarla hýristiyan olduðunu ilân etme-
siyle birlikte birçok müvelled grubu toplu-
ca ondan ayrýlmýþ, hatta ona karþý savaþ
açmýþtýr.

Müvelledûn hareketlerine son verilme-
siyle doðurduklarý sonuçlar da ortadan kalk-
mýþ ve bunun paralelinde Endülüs yeniden
siyasî bütünlüðe kavuþmuþtur. Bu ortam
içinde hýzlý bir ekonomik kalkýnma ve sos-
yal kaynaþma süreci baþlamýþ, bu süreç-
te kendini Arap, Berberî ya da müvelled
olmaktan çok Endülüslü olarak hisseden
yeni bir nesil teþekkül etmiþtir. Ancak bu
geliþme etnik farklýlýklarýn tamamýyla yok
olduðu anlamýna gelmemekte ve Doðu’-
daki Þuûbiyye hareketine benzer bir cere-
yanýn V. (XI.) yüzyýlýn ikinci yarýsýnda En-
dülüs’te de ortaya çýktýðýný gösteren bil-
giler bulunmaktadýr. Öte yandan XII. yüz-
yýlýn baþlarýndan itibaren kaynaklarda ar-
týk müvelledûn adýna rastlanmamaktadýr.
Bilhassa Endülüs’ün kýrkýn üzerinde kü-
çük emirliðe bölünerek gerçek bir siyasî
parçalanmaya mâruz kaldýðý mülûkü’t-ta-
vâif devrinde tek bir müvelled liderinin ya-
hut devletinin görülmemesi dikkat çekici-
dir. Bu durum söz konusu toplumun öteki
unsurlarla kaynaþýp eridiðini göstermek-
tedir. XII. yüzyýlda Doðu Endülüs’te sivri-
len Ýbn Merdenîþ ve Ýbn Eþkýlûle gibi yerli
halktan liderleri müvelledûndan saymak
mümkünse de bunlar o cemaatin çýkardý-
ðý liderler olmaktan çok kendi kabiliyetle-
riyle temayüz etmiþ ve zamanla iktidara
ulaþmýþ þahsiyetlerdir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Una crónica anónima de Abd al-Rahmån III
al-Nåsir (nþr. ve trc. E. Lévi-Provençal – E. García
Gómez), Madrid-Granada 1950; AÅbâr mecmû£a,
s. 133 vd.; Ýbnü’l-Kutýyye, TârîÅu iftitâ¼i’l-Ende-
lüs (nþr. Ýbrâhim el-Ebyârî), Kahire 1402/1982, s.

MÜVEÞÞAH



230

MÜVEÞÞAH

se baþka bir þairin þiirinden iktibasta bu-
lunur (ÝA, VIII, 866).

Müveþþahlar baþlangýçta gramer kural-
larýna uyularak fasih Arapça ile söylenir-
di. Daha sonra halk tarafýndan kolayca an-
laþýlmasýný saðlamak ve þiire müzikal bir
hava vererek dinleyicilerin ilgisini çekmek
için bazan harcelerde halk dilinde yaygýn
Arapça, Latince ve Ýspanyolca kelime ve de-
yimler kullanýlmýþtýr (Nicholson, s. 417; Ah-
med Heykel, s. 138). Bu tür harceye “har-
ce zeceliyye” (harce âmmiyye) denir. Tama-
mý fasih Arapça olan harceye ise “harce
muarrebe” adý verilir (Ýhsan Abbas, s. 232-
235; Ömer Ferruh, IV, 433-437; Mustafa
eþ-Þek‘a, s. 372-377; ÝA, VIII, 866-868).

Kafiye düzeni harflerle gösterilen bir mü-
veþþahýn kýsýmlarý þu þekilde sýralanabilir:

Ebü’l-Abbas el-A‘mâ et-Tütîlî ise müveþ-
þaha daha canlý ve ritmik bir hava vermek
için mýsralarý kýsaltmýþtýr.

ve bilinen kalýplarýný onun düzenlediðini or-
taya koymaktadýr (Ýhsan Abbas, s. 230-
231; Mustafa eþ-Þek‘a, s. 373). Ýbn Mâüs-
semâ’nýn çaðdaþý Muhammed b. Ubâde el-
Kazzâz da müveþþah türü þiirleriyle tema-
yüz eden ilk þairlerdendir (Ýbn Haldûn, II,
1403). Ayrýca Þair Remâdî bu türün geliþ-
mesinde etkili rol oynamýþtýr (Safedî, s. 20-
21). Özellikle VI (XII) ve VII. (XIII.) yüzyýllar-
da müveþþahlarý ile ünlü birçok þair yetiþ-
miþtir. Ýbn Hayyûn, Ýbn Baký, Ali b. Abdül-
ganî el-Husrî, Ýbn Bâcce, Ebü’l-Abbas el-
A‘mâ et-Tütîlî, Ýbn Sehl el-Ýsrâilî, Ýbn Dân-
yâl, Ýbnü’l-Vekîl, Ýbn Hâtime, Lisânüddin Ýb-
nü’l-Hatîb, Ýbn Zümrek, Ýbn Haldûn, Ýbn
Zâkûr bunlardan bazýlarýdýr (Mustafa eþ-
Þek‘a, s. 372-375; ÝA, VIII, 867-868). VI. (XII.)
yüzyýlýn sonlarý ile VII. (XIII.) yüzyýlýn baþ-
larýnda Ýbn Senâülmülk’ün müveþþahlarý
vasýtasýyla Mýsýr’a, oradan Doðu’ya intikal
eden müveþþah türünde Doðulu þairlerden
“muzammen” denilen yeni bir müveþþah
türü icat eden Safiyyüddin el-Hillî ile Selâ-
haddin es-Safedî, Ýbn Nübâte el-Mýsrî ve
Ýbn Hicce el-Hamevî gibi þairler de önemli
eserler vermiþtir.

Genellikle bir müveþþahta uzun beyit-
lerle mýsralardan oluþan bentler dönüþüm-
lü olarak birbirini izler. Müveþþahlardaki
uzun beyitlere “kufl”, bir tek kufle “kafle”
ve bir kaflenin her bir cüzüne “gusn” adý
verilir. Bir kaflede cüz sayýsý ikiden ona ka-
dar olabilir. Bir müveþþahtaki kafleler cüz
sayýsý, kafiye ve vezin yönünden aynýdýr ve
cüzlerinin kafiyeleri birbirine benzer. Mü-
veþþahlar genellikle kafle ile baþlar ve kaf-
le ile sona erer. Kafle ile baþlayan müveþ-
þaha “tam müveþþah” adý verilir ve top-
lam altý kafle içerir. Kýsa bent ve kýtalarla
baþlayan müveþþaha da “akra‘ müveþþah”
denilir ve beþ kafle içerir.

Müveþþahýn girizgâhýný teþkil eden kaf-
leye “matla‘” (mezhep, merkez), kafleleri izle-
yen ve mýsralardan oluþan kýtalar halinde-
ki bentlere de “devir” adý verilir. Devri teþ-
kil eden her mýsra “sýmt” diye anýlan birkaç
cüzden meydana gelir. Bir müveþþahta ge-
nellikle beþ devr bulunur. Devrler vezin ve
cüz (sýmt) sayýsý bakýmýndan benzeþirse
de her bir devir farklý kafiye düzenine sa-
hip olabilir. Müveþþahta bir devirle onu ta-
kip eden kafleden oluþan ikili kombinezona
beyit adý verilir. Bütün müveþþahýn özeti
durumundaki son kafleye “harce” (çýkýþ) de-
nir. Harcesi olmayan þiir müveþþah sayýl-
maz (Mustafa eþ-Þek‘a, s. 377). Harce þair,
kadýn, genç, kuþ, saray, savaþ veya zafer
gibi maddî veya mânevî bir varlýðýn dilin-
den söylenir. Þair bu kýsýmda dinleyicilerin
dikkatini çekecek önemli þey söyleyemez-

Müveþþahýn genel yapýsý böyle görün-
mekle beraber (Mustafa eþ-Þek‘a, s. 379)
tür olarak kesin kurallarla tesbit edilme-
diðinden deðiþik konu ve yapýlarda müveþ-
þahlar da mevcuttur. Meselâ Ýbn Senâül-
mülk’ün bir müveþþahý yukarýdaki örnek-
ten farklý olarak þöyle görünür (ÝA, VIII,
867):

Müveþþahlarýn aruzun on altý bahrine
tatbik edilmiþ 146 örneði olduðu belirtilir
(Ömer Ferruh, IV, 427; ÝA, VIII, 867). Ayrýca
müveþþahlarda klasik bahirlerin dýþýnda
kalan 174 tâli vezin tesbit edilmiþtir (DÝA,
III, 431).

Müveþþahlar bestelenip telli çalgýlar eþ-
liðinde söylenen þarkýlara güfte olduðun-
dan iþlenen konular da bu amaca uygun-
dur. Müveþþahlarýn Endülüs’te yaygýn bi-
çimde söylenmesindeki asýl sebep halkýn
gazel, içki ve eðlenceye olan düþkünlüðü-
dür. Bundan dolayý V. (XI.) yüzyýl sonlarý-
na kadar müveþþahlarda sadece medih,
hamriyat ve gazel konularý iþlenmiþtir. Za-
man içinde tabiat tasviri, kutlama, zühd,
tasavvuf, mersiye ve hiciv konularýna da
yer verilmiþtir. Müveþþah genellikle gazel-
le baþlar, medih ve diðer konularla devam
eder ve yine gazelle son bulur. Bu tür þiir-
de zühd ve tasavvuf konularý ilk defa Muh-
yiddin Ýbnü’l-Arabî tarafýndan iþlenmiþtir.

Endülüs müveþþahý Ýbrânî þiirini etkile-
miþ olup bu edebiyatta da müveþþahlarý ile
ünlü yahudi þairleri yetiþmiþtir. Ayný þekil-
de Endülüs müveþþahý Ýran þiirini, Ýran þi-
iri de Türk þiirini etkileyerek müstezad þek-
linin, Kastilya halk þiirinde ise “villancico”
denilen türün doðmasýna kaynak teþkil et-
miþtir.

Müveþþahla ilgili Ýbn Senâülmülk Dâ-
rü’¹-¹ýrâz fî £ameli’l-müveþþe¼ât (Dýmaþk
1949), Ýbnü’l-Vekîl ªýrâzü’d-dâr, Lisânüd-
din Ýbnü’l-Hatîb Ceyþü’t-tevþî¼ (Tunus
1967), Nevâcî £Ýšdü’l-leßâl (£uš†dü’l-leßâl)
fi’l-müveþþe¼ât ve’l-ezcâl (nþr. Abdül-
latîf eþ-Þihâbî, Baðdat 1982) ve Martin
Hartmann, Das Muvassa¼ (Weimar 1897)
adlý eserleri kaleme almýþlardýr.
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dince kendi adýna beldeyi yönetmek üze-
re aile fertlerini vekil tayin etmiþ, bu se-
beple aile “üsretü’l-vekîl” olarak da anýl-
mýþtýr. Ailenin on altýncý atasý Muham-
med Ebü’s-Sürûr, Müveylih’i düþman
saldýrýlarýndan korumak ve oradan geçen
hacýlarý barýndýrmak amacýyla bir kale
yaptýrdý. Onun torunu Seyyid Mustafa
el-Müveylihî, 1180 (1766-67) yýlýnda bir
taraftan beldenin yönetimini elinde bu-
lundururken diðer taraftan ipek ticare-
ti yapýyordu. Seyyid Mustafa, 1189’da
(1775) beldenin yönetimini oðlu Ahmed’e
býrakarak Kahire’ye gitti ve bir ticaretha-
ne açtý. Aile bu tarihten itibaren Müvey-
lih’te kalanlar ve Mýsýr’a göçenler olmak
üzere ikiye bölündü. Mýsýr Valisi Mehmed
Ali Paþa’nýn 1226’da (1811) meydana ge-
len Vehhâbî isyanýný bastýrmasý sýrasýnda
maddî katkýlarda bulunan Ahmed el-Mü-
veylihî, saltanat vekili olarak Müveylih’in
idaresini sürdürme yetkisini Osmanlý yöne-
timinden saðladý. Ayrýca oðlu Ýbrâhim’in,
Mehmed Ali Paþa’nýn kethüdâsý Habîb
Efendi’nin sýr kâtibi olmasý da Mýsýr yöne-
timiyle ailenin alâkasýný güçlendirdi. Ah-
med’in vefatýndan (1228/1813) sonra oð-
lu Ýbrâhim 1827’de Mehmed Ali Paþa ta-
rafýndan tâcirler arasýnda ortaya çýkan da-
valara bakan meclise üye tayin edildi.

Ýbrâhim el-Müveylihî’nin, oðlu Abdül-
hâlik’ten torunu olan Ýbrâhim özel hoca-
lardan Arap dili ve edebiyatý dersleri ala-
rak kendini yetiþtirdi. 1868’de dinî ve ede-
bî eserler yayýmlamak üzere Ârif Paþa ile
Cem‘iyyetü’l-maârif’i kurdu ve Zebîdî’nin
Tâcü’l-£arûs, Bedîüzzaman el-Hemedâ-
nî’nin Resâßil, Makrîzî’nin es-Sülûk, Ebü’l-
Haccâc el-Belevî’nin Kitâbü Elifbâß, Ýzzed-
din Ýbnü’l-Esîr’in Üsdü’l-³åbe adlý eser-
lerini bastýrdý. 1879’da Hidiv Ýsmâil Paþa
Napoli’ye sürgüne gönderilince Ýbrâhim de
onunla birlikte gitti; orada bir taraftan pa-
þaya kâtiplik yaparken diðer taraftan el-
ƒilâfe ve el-Ýtti¼âd gazetelerini çýkardý.
Arapça-Türkçe haftalýk bir gazete olan el-
ƒilâfe’de hilâfetin Arap aslýndan geldiði-
ni, haksýz yere el deðiþtirip Osmanlýlar’a
geçtiðini, o gün için hilâfet merkezinin Mý-
sýr, sahiplerinin de Hidivîler’in olmasý ge-
rektiðini iddia etti. Bunun üzerine Osman-
lý yönetimi el-ƒilâfe’nin yayýmýna son ver-
di. 1884’te Paris’e giden Ýbrâhim el-Mü-
veylihî, Osmanlý sultanýna aðýr eleþtiriler
içeren el-Ýtti¼âd’ýn dördüncü sayýsýný çý-
karýnca padiþahýn talebiyle Fransa’dan çý-
karýldý ve Cemâleddîn-i Efganî’nin daveti
üzerine Londra’ya gitti. Londra’da el-£Ur-
vetü’l-vü¦šå ve ¿iyâßü’l-Åâfišayn gaze-
telerinde Doðu’yu ve Ýslâm’ý hararetle sa-

vunan yazýlar neþretti, ayrýca el-Enbâß ve
£Aynü Zübeyde gazetelerini yayýmladý.

Ýbrâhim el-Müveylihî’nin Ýngiliz siyaseti-
ne yönelttiði eleþtirilerden memnun kalan
II. Abdülhamid, 1885’te kendisini Ýstan-
bul’a davet ederek Maarif Encümeni üye-
liðine tayin etti. Burada kaldýðý on yýl için-
de Ýbrâhim Edhem Bey’in el-Hakåik gaze-
tesinde Abdülhamid’in cuma namazý alay-
larýný tasvir eden yazýlar kaleme aldý. Ancak
1895’te Mýsýr’a dönünce el-Muša¹¹am ga-
zetesinde “Ehadü’l-fuzalâ” takma adýyla
Osmanlý saray hayatýný eleþtiren yazýlar ya-
yýmladý; bunlarý daha sonra “Edîb fâzýl mi-
ne’l-Mýsriyyîn” imzasý ve Mâ hünâlik adýy-
la bir kitap halinde neþretti. Kitap mâbe-
yinciler, casuslar, yaverler, baþkâtipler, kýz-
lar aðasý, meþâyih ve cülûs kutlamalarý gi-
bi Osmanlý saray hayatý ile hilâfet konu-
sunda aðýr eleþtirilere yer vermesi üzerine
toplatýldý.

Mýsýr’da oðlu Seyyid Halil Bek ile arkada-
þý Hamdi Yegen Bek adýna el-Miþkât ga-
zetesini çýkaran, ayrýca Sûšu’l-£a½r ve Ebû
Zeyd gibi mizah gazeteleri yayýmlayan Ýb-
râhim el-Müveylihî’nin en uzun soluklu ga-
zetesi Mi½bâ¼u’þ-þarš’týr. 1898-1903 yýl-
larý arasýnda 266 sayýsý çýkan haftalýk siya-
sî, edebî ve dinî gazete amacýný “emir bi’l-
ma‘rûf nehiy ani’l-münker, ahlâkî çözül-
me, bid‘at ve hurafelerle mücadele, Ezher
Üniversitesi’ni ýslah etme” þeklinde açýkla-
dý. Müveylihî makalelerinde misyonerlere
karþý Ýslâm’ý ve Ýslâm birliðini, Ýngiliz iþga-
line karþý Mýsýr ve Sudan’ý savundu, Doðu’-
nun ve Mýsýr’ýn ýslahýna dair önerilerde bu-
lundu. Dinî ýslahat konusunda Muhammed
Abduh’un safýnda yer alarak Ezher ulemâ-
sýnýn bu meseledeki tavýrlarýný eleþtirdi. Ýn-
giliz iþgaline karþý tutumunu ve Ýslâm bir-
liði konusundaki görüþlerini ¥adî¦ü Mû-
sâ b. £Ý½âm ev Mirßâtü’l-£âlem adlý ese-
rinde hikâye konusu olarak da iþledi. Ýbrâ-
him b. Abdülhâlik 1906’da Kahire’de öldü.

Müveylihî ailesinin ikinci ünlü þahsý Ýbrâ-
him’in kardeþi Abdüsselâm el-Müveylihî’-
dir. Abdüsselâm, Hidiv Ýsmâil Paþa hükü-
metinin son dönemlerinde Mýsýr Parla-
mentosu’nun üyesi olarak Ýngiliz iþgaline
karþý tavýr ortaya koydu, Mýsýr’ýn kurtuluþu
için ateþli konuþmalar yaptý. Nûbar Paþa’-
ya ve hükümet baþkaný Riyâz Paþa’ya kar-
þý 1879 yýlýnda parlamentoda yaptýðý ko-
nuþmalarda onlarý Ýngiliz ve Fransýz sefir-
leriyle birlikte Mýsýr halkýna karþý iki yüzlü
davranmakla itham etti. Vatan ve millet
uðruna yaptýðý konuþmalarý sebebiyle Ti-
mes gazetesi kendisinden “Mýsýr’ýn Mira-
bo’su” olarak söz etti. Abdüsselâm 1910
yýlýnda Kahire’de vefat etti.
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Merzübânî’nin
(ö. 384/994)

Arap þiiri ve þairlerinin
eleþtirisine dair eseri

(bk. MERZÜBÂNÎ).
˜ ™

– —
MÜVEYLÝHÎ AÝLESÝ

Mýsýr’ýn 
köklü ailelerinden biri.

˜ ™

Ailenin soyu bir yandan Hz. Hasan ve
Hüseyin yoluyla Hz. Ali’ye, öte yandan Hz.
Ebû Bekir’e dayandýrýlýr. Müveylihî nisbeti
Hicaz bölgesinin Kýzýldeniz sahiline dü-
þen, uzun zaman Mýsýr ve Osmanlý yöne-
timinde kalan Müveylih’le ilgilidir. 50 yýlýn-
da (670) buraya göç eden ailenin fertleri
beldenin idaresini daima ellerinde bulun-
durmuþ, Yavuz Sultan Selim Mýsýr’ý zapte-
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