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gösterilebileceðini savunanlar da vardýr.
Zemahþerî’ye göre Ebû Temmâm, þiiri söz-
lük ve gramerde delil kabul edilmeyen bir
müvelled ise de Arap dili âlimlerinden bi-
ridir, dolayýsýyla onun sözleri, öncekiler-
den yaptýðý nakiller olarak kabul edilmeli-
dir. Sîbeveyhi de Beþþâr b. Bürd’ün bazý
þiirlerini kanýt olarak kullanmýþtýr. Ancak
rivayete göre Sîbeveyhi bu iþi önceleri þiir-
lerini delil göstermediðinden kendisini hic-
veden Beþþâr’a yakýnlaþmak için yapmýþ-
týr (Abdülkadir el-Baðdâdî, I, 6). Kürâun-
neml de yazdýðý sözlüklerde muhdes þair-
lerin þiirlerinden þâhid getirmiþtir.

Müvelledûn tabakasý her ne kadar Beþ-
þâr b. Bürd ile (Ýbnü’l-Mu‘tez, s. 37) Abbâ-
sîler’den itibaren baþlatýlýyorsa da bazý dil
âlimleri Emevî döneminde yaþamýþ þair-
leri de müvelled saymýþtýr. Hasan-ý Basrî,
Ebû Amr b. Alâ, Abdullah b. Þübrüme gi-
bi âlimler üçüncü tabakaya mensup Cerîr
b. Atýyye, Ferezdak, Kümeyt el-Esedî, Zür-
rumme vb. þairleri de þiirlerinde bazý gra-
mer hatalarý yapmýþ olmalarý sebebiyle
müvelled kabul etmiþ ve onlarýn ifadeleri-
nin kanýt olarak deðerlendirilmemesi ge-
rektiðini ileri sürmüþlerdir. Ayrýca bu þair-
ler müvelledûn grubuyla çaðdaþtýr ve mü-
velledûna çaðdaþ olmak ifadelerin þâhid
olarak gösterilmesine engel teþkil etmek-
tedir (Ýbn Reþîk el-Kayrevânî, s. 57; Ab-
dülkadir el-Baðdâdî, I, 5-6). Ebû Amr b.
Alâ, Câhiliye ve muhadram þairlerinin ede-
bî ürünlerinin dýþýnda þiir kabul etmedi-
ðinden onlardan sonra gelenleri müvel-
led saymýþtýr (Ýbn Reþîk el-Kayrevânî, s.
57). Asmaî, sekiz yýl yanýnda kaldýðý Ebû
Amr’ýn Ýslâm döneminde söylenmiþ bir
beyti delil olarak gösterdiðini duymadýðý-
ný kaydeder. Ebû Amr’a müvelledûn hak-
kýnda görüþü sorulduðunda þiirde mevcut
bütün güzelliklerin daha önce ortaya kon-
duðunu, bütün çirkinliklerin de müvelle-
dûndan geldiðini söylemiþtir. Asmaî ve
Ebû Abdullah Ýbnü’l-A‘râbî de Ebû Amr
gibi düþünmektedir (a.g.e., a.y.). Asmaî,
þiirleri metin kanýtý olarak kullanýlan en son
þairin Ýbrâhim b. Herme (ö. 170/786) oldu-
ðunu belirtir.

Öte yandan muhdesûn “yeniler, yeni-
likçi þairler” demek olduðundan ilk üç
gruptan oluþan “kudemâ”nýn mukabilidir.
Bu tasnife göre kudemâ geleneksel bir
çizgi takip etmesine raðmen muhdesûn
bu çizgiden saparak yeniliklere gitmiþtir.
Abbâsî dönemi þairlerine muhdesûn den-
mesine Ýbn Kuteybe ve Ýbn Reþîk karþý çýk-
mýþtýr. Ýbn Kuteybe þairlerin devirlere gö-

re deðerlendirilmesini doðru bulmaz. Her-
hangi bir dönemin o dönemdeki þiire bir
ayrýcalýk kazandýrmamasý gerektiðini sa-
vunur ve þiirin, ayrýca bilimin ve belâgatýn
belli bir döneme ve belli bir topluma öz-
gü olmadýðýný, her þairin kendi zamanýnda
öncekilere göre yeni olduðunu ifade eder
(eþ-Þi£r ve’þ-þu£arâß, I, 63). Ýbn Reþîk de,
“Her eski kendi döneminde öncekilere gö-
re yenidir” der (el-£Umde, s. 56) ve Câhiliy-
yûn’dan Antere’nin, “Þairler söylenecek söz
mü býrakmýþ” ifadesiyle kendisini muhdes
saydýðýna dikkat çeker (a.g.e., s. 57).

Müvelledûn ile muhdesûnu ardarda zik-
retmek suretiyle birbirinden ayýrmýþ olan
Süyûtî, Arap lugat ve gramerinde müvel-
ledûn veya muhdesûna ait ürünlerin de-
lil olarak gösterilemeyeceði konusunda ic-
mâ bulunduðunu söyler (el-Ýštirâ¼, s. 37).
Ancak muhdesûn þairlerini Beþþâr b. Bürd
ile baþlatarak muhdesûnu müvelledûn an-
lamýnda kullanmýþ olmaktadýr. Bu da mü-
velledûn ile muhdesûnun birbirine karýþ-
týðýný gösterir. Ýbn Reþîk de þairleri Câhilî
kadîm, muhadram, Ýslâmî ve muhdes ol-
mak üzere dört tabakaya ayýrýr. Muhdesû-
nu da kendi içinde birinci, ikinci ... diye
gruplandýrýr (el-£Umde, s. 72). Burada da
muhdesûn müvelledûn yerine kullanýlmýþ-
týr.

Bazý âlimler þair tabakalarýný altýya çýkar-
mýþtýr. Buna göre ilk üç tabakadan sonra
müvelledûn (Beþþâr b. Bürd ve Ebû Nü-
vâs gibi mütekaddimûndan sonra gelen-
ler), muhdesûn (Ebû Temmâm ve Buhtü-
rî gibi daha sonra gelenler), müteahhirûn
(Ebü’t-Tayyib el-Mütenebbî gibi muhde-
sûndan sonra gelenler) tabakalarý gelir.
Ancak Baðdâdî’ye göre dördüncü tabaka-
dan itibaren þairlere þâhid olarak baþvu-
rulmadýðýndan müvelledûndan baþka sýnýf-
lamalar yapmak anlamsýzdýr (ƒizânetü’l-
edeb, I, 6).
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Arap edebiyatýnda
müteahhir dönem þairleri için

kullanýlan bir terim.
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Sözlükte “doðurmak” anlamýndaki vi-
lâd (vilâde) kökünün “tef‘îl” kalýbýndan tü-
reyen müvelled kelimesi (çoðulu müvel-
ledûn) “sonradan icat edilip ortaya konan
þey” demektir (Lisânü’l-£Arab, “vld” md.).
Eski Arap dili ve edebiyatý âlimleri lugat,
sarf ve nahiv bilimleri için metin kanýtý (þâ-
hid) olarak deðerlendirilebilecek malzeme-
yi belirlemek amacýyla klasik Arap þairleri-
ni yaþadýklarý döneme göre sýnýflara ayýr-
mýþlardýr. Bunlar Câhiliyyûn, muhadramûn,
Ýslâmiyyûn (mütekaddimûn) ve müvelledûn
(muhdesûn) tabakalarýdýr. Ýlk iki grupta yer
alan þairlerin þiirlerinin kanýt olmasý konu-
sunda ittifak vardýr. Çünkü bunlarýn yaþa-
dýðý dönemde henüz Araplar’la baþka mil-
letler arasýnda Arapça’yý etkileyecek dere-
cede bir karýþma meydana gelmemiþ ve
Arapça bu dönemde bozulmamýþtýr. Ýslâ-
miyyûn devri (Hulefâ-yi Râþidîn ve Emevîler
zamaný) þair ve ediplerine ait sözlerin kanýt
olarak kullanýlmasýna ihtiyatla yaklaþýlmýþ
olmakla birlikte yaygýn görüþ bunlarýn da
metin kanýtý olabileceði þeklindedir. Mü-
velledûna mensup þair ve ediplerin ifade-
lerinin ise bu dönemde yabancýlarla karýþ-
manýn Arapça üzerinde olumsuz etkileri-
nin görüldüðü gerekçesiyle kanýt diye ka-
bul edilmemesi ciheti aðýrlýk kazanmýþtýr.
Bu arada belâgat alanýnda Arap olan ve ol-
mayan her dönem þair ve ediplerinin ifa-
desi metin kanýtý açýsýndan geçerli sayýl-
mýþtýr. Arap asýllý olmayan Beþþâr b. Bürd
ile (ö. 167/783-84) baþlayan þairler grubu-
na müvelledûn adý verilmesi, onlarýn bu
ayýrýmý yapan âlimlerin yaþadýðý döneme
göre yeni olmasýndan kaynaklanmakta-
dýr.

Abdülkadir el-Baðdâdî, müvelledûna ait
þiirlerin sözlük ve gramerde kesinlikle me-
tin kanýtý olarak gösterilmemesi gerektiði-
ni söyler (ƒizânetü’l-edeb, I, 5). Süyûtî de
Arapça’da ifadeleri metin kanýtý olacak þa-
irler arasýnda Ahtal, Râilibil en-Nümeyrî,
Ferezdak, Cerîr b. Atýyye, Zürrumme, Ku-
tâmî ve Baîs gibi mütekaddimûn þairleri-
ni sayar (el-Müzhir, s. 265). el-Keþþâf’ýn-
da (I, 170) Ebû Temmâm’ýn bir beytini de-
lil gösteren Zemahþerî gibi müvelledûn-
dan olup da dilinin düzgünlüðüne güve-
nilen kimselerin ifadelerinin kanýt olarak
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