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Endülüs’te ilk mühtedilerin
soyundan gelen nesiller.
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Sözlükte “doðmuþ, doðurulmuþ” anlamýndaki müvelled kelimesi terim olarak
ilk devir Ýslâm tarihinde Doðu’da, dýþarýdan getirilen ya da Araplar arasýnda doðan ve Arapça eðitim alan yabancý kökenli müslüman köleler (Hz. Peygamber’in Fars
ve Habeþ asýllý bazý âzatlýlarý ile aralarýnda Abbâsî halifeleri Ebû Ca‘fer el-Mansûr, Vâsik - Billâh ve Kahir- Billâh’ýn annelerinin de bulunduðu Berberî asýllý câriyeler gibi), Batý’da (Endülüs) Ýslâmiyet’i kabul eden ilk Ýspanyollar’ýn çocuklarý hakkýnda kullanýlmýþtýr. Ýspanyolca’ya muladi
þeklinde geçen müvelled terimiyle kimlerin kastedildiði hususunda farklý görüþler
ileri sürülmüþtür. Bir grup araþtýrmacý, Endülüs’ü fetheden Araplar’ýn Ýspanyol kadýnlarýyla evlenmeleri sonucu meydana gelen melez nesle, baþka bir grup ise Endülüs’ün fethinden hemen sonra yerli halktan Ýslâm’a giren ve “müsâlime” (esâlime)
adýyla anýlan ilk mühtedilerin çocuklarýna
müvelledûn demektedir. Kaynaklardaki bilgiler birinci görüþü kabule imkân vermemektedir. Çünkü Endülüs’te Arap babalarla yerli annelerden doðan nesiller, Arap
geleneðine göre soyun baba tarafýndan
devam etmesi sebebiyle Mürsiye’deki anne tarafý Ýspanyol kökenli Benî Hattâb ve
Ýþbîliye’deki (Sevilla) Benî Haccâc örneklerinde olduðu gibi Arap sayýlmýþtýr. Öte
yandan Ömer b. Hafsûn, Bekir b. Yahyâ,
Abdurrahman b. Mervân gibi müvelled liderlerinin ya da Benî Kasî, Benî Angelino,
Benî Sabarico, Benî Tavîl, Benî Amrûs gibi ailelerin kökenlerine inildiðinde bunlarýn birkaç nesil geride yerli halktan hýristiyan atalara ulaþtýklarý açýk biçimde görülmektedir.
Endülüs’te müvelledûnun ortaya çýkýþý
Ýslâmiyet’in yerli halk arasýnda tedrîcî þekilde yayýlmasýnýn bir sonucudur. Ýlk fetih
yýllarýnda hýristiyanlar herhangi bir baský
ve zorlamaya mâruz kalmamýþ, kendi istekleriyle dinlerini deðiþtirmiþlerdir. Bunda, müslüman fâtihlerin ülkede Vizigotlar
dönemine kýyasla daha âdil bir yönetim
kurmalarý, küçük çiftçilerin ve kölelerin
içinde bulunduðu aðýr þartlarý düzeltmeleri ve yerli halkla aralarýnda iyi komþuluk
iliþkisi kurmalarý gibi faktörlerin rolü büyüktür. Ayrýca Endülüs Emevîleri, Doðu’daki Emevî yönetiminden farklý biçimde
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malî endiþelerle yerli mühtedilerden cizye
alma yönüne de gitmemiþtir. Müvelledûnun III. (IX.) yüzyýldan itibaren Endülüs’teki müslüman nüfusunun çoðunluðunu
oluþturmaya baþladýðý tahmin edilmektedir. Özellikle ülkenin güney ve doðusundaki bölgeler fetih sonrasýnda Araplaþma’nýn ve Ýslâmlaþma’nýn en yüksek düzeyde
gerçekleþtiði yerlerdi. Ýþbîliye ve Tuleytula
(Toledo) gibi yerlerde Araplar ve Berberîler þehre yakýn köylerde otururken þehir
merkezi çoðunluðu müvelledlerden meydana gelen yerli halkýn elindeydi. Nüfustaki bu homojen yapýnýn, Tuleytula’nýn III.
(IX.) yüzyýlda ve IV. (X.) yüzyýlýn ilk çeyreðinde sýk sýk merkezî idarenin kontrolü dýþýna çýkmasýný önemli ölçüde etkilediði bilinmektedir. Yukarý Sýnýr (Saðrüla‘lâ) bölgesinde de azýmsanmayacak bir Arap varlýðý
ile birlikte nüfusun asýl çoðunluðunu müvelledler oluþturuyordu.
Müvelledûn aðýrlýklý olarak küçük çiftçilerle zenaatkârlardan teþekkül ediyor ve
bunlarýn arasýnda Benî Kasî, Benî Amrûs,
Benî Tavîl, Benî Angelino, Benî Sabarico,
Benî Hafsûn, Benî Mervân gibi asilzadelerle mülk sahipleri de bulunuyordu. Müvelledlerin þehirlerde nasýl yaþadýðý hususunda yalnýz Kurtuba’yla (Cordoba) ilgili
bilgiler mevcuttur. Bunlar þehirde daha
çok varoþlarda (rabaz) toplanmýþlardý. Taþradan gelen iþçilerin de yaþadýðý mahallelerde ayrýca müsta‘riblerden ve özellikle I.
Hiþâm döneminde sayýlarý çoðalan fukahadan da gruplar bulunmaktaydý. Fakihlerin
buradaki halk üzerinde belirgin bir etkisi
vardý; nitekim bu etkileri sayesinde I. Hakem’e karþý bütün varoþ halkýný ayaklanmaya sevkedebilmiþlerdi. Ayaklanma sebebiyle 20.000 kiþinin sürgün edilmiþ olmasýna bakarak rabazda kalabalýk bir müvelledûn nüfusunun yaþadýðýný söylemek
mümkündür. Müvelledler, hilâfet devrine
kadar Kurtuba ve Mâride (Merida) dýþýnda
Araplar’la ve Berberîler’le pek karýþmamýþtýr. Tuleytula, Ýþbîliye, Ýlbîre (Elvira) ve Batalyevs’in (Badajoz) merkezlerinde ciddi bir
Arap ve Berberî nüfusu mevcut deðildi.
Muhtemelen Veþka (Huesca), Lâride (Lerida)
ve Tutîle’de de (Tudela) durum ayný idi;
çünkü bu þehirler genelde müvelled ailelerin yönetimindeydi ve müvelledler kendilerinden olmayanlarla birlikte oturmak istemiyorlardý. Buna karþýlýk gerek þehir merkezlerinde gerekse köylerde müvelledûn,
müsta‘ribûn ile (zimmî hýristiyanlar) iç içe
yaþýyordu ve bu iki cemaat aralarýndaki din
farklýlýðýna raðmen birbirleriyle devamlý
iliþki halindeydi. Öte yandan sosyal statü-

leri itibariyle müvelledlerin Araplar’dan daha aþaðý bir konumda olduðu anlaþýlmaktadýr. Nitekim orijinal kaynaklarda Araplar’dan “eþrâf”, müvelledlerden genellikle
“âmme” diye söz edilmesi, Arap þairlerinin müvelled topluluklarýna “benü’l-abîd”
(köle nesli) demesi böyle bir farkýn varlýðýný göstermektedir.
Endülüs tarihinde müvelledûn adýný öne
çýkaran asýl geliþme, III. (IX.) yüzyýl boyunca bu zümre tarafýndan Emevî yönetimine karþý gerçekleþtirilen ayaklanmalardýr.
Bu ayaklanmalarýn temelinde iktidarý elinde bulunduran Emevîler’le yerli aristokrat
aileler arasýnda yaþanan nüfuz çatýþmasý,
devletin fazla vergi almasý, bazý idarecilerin ya da Arap topluluklarýnýn bulunduklarý bölgelerde müvelledûnu baský altýnda
tutmasý gibi faktörler yatmaktaydý. Ayrýca IX. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda merkezî idarenin zayýflamasý, Endülüs içindeki müsta‘ribûn cemaatleriyle kuzeydeki hýristiyan
krallýklarýnýn müvelled âsileri desteklemeleri de söz konusu isyanlarýn süreklilik kazanmasýný etkilemiþtir. IX. yüzyýlýn ilk yarýsýnda vuku bulan müvelledûn ayaklanmalarý daha ziyade, merkezî idarenin veya temsilcilerinin kendilerini memnun etmeyen bazý uygulamalarýna tepki niteliðinde iken ayný yüzyýlýn ikinci yarýsýndakilerin
temel gayesi isyan bölgelerinin merkezî
idareden koparýlmasý olmuþtur. Bu ise müvelledûn hareketlerinin birer baðýmsýzlýk
mücadelesi þekline dönüþmesi demekti.
Bundan dolayýdýr ki emirlik döneminin sonlarýna doðru Tuleytula, Yukarý Sýnýr bölgesinin büyük bir kýsmý, Aþaðý Sýnýr bölgesi,
Güney Endülüs’ün büyük bir kýsmý ve Tüdmîr (Teodomiro) merkezî idarenin kontrolünden çýkmýþtý. Endülüs Emevî Devleti’ni erken bir daðýlma süreciyle karþý karþýya getiren bu hareketler, ayaklanma halindeki þehir ve bölgelerden vergilerin toplanamamasý sonucunu doðurmuþ ve beytülmâlin büyük ölçüde boþalmasýna yol açmýþtýr. Bu durumda askerlere ödenen ücretlerin kýsýtlanmasýna gidilmiþ, bunun
üzerine özellikle Arap ve mevâlî askerlerinin bir kýsmý, orduyu terkederek Ýþbîliye ve
Ýlbire’de olduðu gibi geri döndükleri iktâlarýný yerli halk aleyhine geniþletme çabasý içine girmiþtir. Müvelledûn isyanlarýnýn
bir baþka sonucu da merkezî idarenin bu
hareketlerle uðraþmasýndan faydalanan
hýristiyan krallýklarýnýn Endülüs topraklarýna saldýrma fýrsatý yakalamýþ olmasýdýr.
Nitekim ilk ayaklanmalar sýrasýnda Franklar Berþelûne’yi (Barselona) istilâ etmiþtir.
Navarra Krallýðý, Benî Kasî ailesiyle gerçek-
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leþtirdiði ittifak sayesinde kuruluþunu daha
rahat biçimde tamamlamýþ ve León Krallýðý da gerek Benî Mervân’a gerekse Tuleytulalýlar’a verdiði destekle nüfuzunu Tuleytula ve Batalyevs’e, hatta Mâride ve civarýna kadar yaymýþtýr.
Ýlk defa I. Hakem zamanýnda ortaya çýkan, II. Abdurrahman ve I. Muhammed
dönemlerinde devam eden ve asýl Münzir
ile Abdullah’ýn iktidar günlerinde yoðunlaþan müvelledûn isyanlarý, X. yüzyýlýn ilk
çeyreði içerisinde III. Abdurrahman tarafýndan sona erdirilmiþtir. Bu neticenin alýnmasýnda, Abdurrahman’ýn merkezî idareyi içinde bulunduðu daðýnýklýktan kurtarýp
kararlý bir þekilde isyan merkezlerinin üzerine gitmesi kadar bazý müvelledûn cemaatlerinin içlerindeki bölünmeler de etkili olmuþtur. Meselâ Ýbn Hafsûn’un politik mülâhazalarla hýristiyan olduðunu ilân etmesiyle birlikte birçok müvelled grubu topluca ondan ayrýlmýþ, hatta ona karþý savaþ
açmýþtýr.
Müvelledûn hareketlerine son verilmesiyle doðurduklarý sonuçlar da ortadan kalkmýþ ve bunun paralelinde Endülüs yeniden
siyasî bütünlüðe kavuþmuþtur. Bu ortam
içinde hýzlý bir ekonomik kalkýnma ve sosyal kaynaþma süreci baþlamýþ, bu süreçte 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 cereyanýn V. (XI.) yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Endülüs’te de ortaya çýktýðýný gösteren bilgiler bulunmaktadýr. Öte yandan XII. yüzyýlýn baþlarýndan itibaren kaynaklarda artýk müvelledûn adýna rastlanmamaktadýr.
Bilhassa Endülüs’ün kýrkýn üzerinde küçük emirliðe bölünerek gerçek bir siyasî
parçalanmaya mâruz kaldýðý mülûkü’t-tavâif devrinde tek bir müvelled liderinin yahut devletinin görülmemesi dikkat çekicidir. Bu durum söz konusu toplumun öteki
unsurlarla kaynaþýp eridiðini göstermektedir. XII. yüzyýlda Doðu Endülüs’te sivrilen Ýbn Merdenîþ ve Ýbn Eþkýlûle gibi yerli
halktan liderleri müvelledûndan saymak
mümkünse de bunlar o cemaatin çýkardýðý liderler olmaktan çok kendi kabiliyetleriyle temayüz etmiþ ve zamanla iktidara
ulaþmýþ þahsiyetlerdir.
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Endülüs’te ortaya çýkan bir þiir türü.
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Sözlükte “çift süslemeli gerdanlýk; omuzdan koltuk altýna kadar uzanan ve iki parçadan oluþan süslü kemer” anlamýndaki
viþâh kelimesinden türeyen müveþþah kelimesi “iki temel sanat unsurunu taþýyan
þiir” demektir. Dönüþümlü olarak birbirini
izleyen uzun beyitler ile kýsa bentler halinde iki temel unsurdan oluþan tevþîh diye
de adlandýrýlan bu tür, Endülüs’ün debdebeli ve coþkulu hayatýna paralel biçimde
III. (IX.) yüzyýlýn ikinci yarýsýnda ortaya çýkmýþ ve daha ziyade çalgý aletleri eþliðinde
söylenen halk þarkýlarýna güfte olarak yazýlmýþtýr. Bu þarkýlar, Endülüs’ün sosyal
hayatýnda önemli bir yer iþgal eden edebiyat ve eðlence meclislerinde büyük raðbet görmüþtür. Ayrýca müveþþah þairlerinin (veþþâh) halife, vali ve emîrler tarafýndan ödüllendirilmesi bu þiir türünün Endülüs’te yaygýnlaþmasýný hýzlandýrmýþtýr (Goldziher, s. 135; Mustafa eþ-Þek‘a, s. 372).
Gerçi Câhiliye devrinin ve daha sonraki dönemin Doðulu þairlerinden Ýmruülkays b.
Hucr, Ebû Nüvâs, Ebü’l-Atâhiye, Ýbnü’lMu‘tez ve Dîkülcinn’in “musammat” adý verilen müveþþaha benzer bir tür þiir nazmettikleri rivayet edilmektedir (Ahmed
Heykel, s. 147). Bu noktadan hareketle
müveþþahýn Doðu’da ortaya çýkýp Endülüs’e intikal ettiði ve orada geliþip yayýldýðý
kanaatini ileri sürenler olmuþtur (Ýbn Ebû
Usaybia, II, 72). Ancak araþtýrmalar Ýmruülkays’ýn böyle bir þiir yazmadýðýný, adý geçen diðer þairlere nisbet edilen þiirlerin de
baþka þairlere ait olduðunu göstermiþtir
(Gomez, XXI [1956], s. 406-407). Aðýrlýk
kazanan telakkiye göre müveþþah, Ýspanyol gezginci halk ozanlarýnýn belli bir vezin
ve kafiyeye uymadan kýtalar halinde okuduklarý aþk ve kahramanlýk þarkýlarýnýn etkisiyle (Hannâ el-Fâhûrî, s. 810; ÝA, VIII,
867) Endülüs’teki Arap ve Ýspanyol kökenli
halk arasýnda doðmuþ, zaman içinde kendine has kurallara sahip olarak birçok yönden 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. Muâfâ ve Ýbn Abdürabbih ile baþladýðýný kaydediyorsa da günümüze ulaþan müveþþahlar, bu tür þiiri ilk defa Ubâde b. Mâüssemâ’nýn (ö. 422/1031) yazýlý hale getirdiðini
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