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kelimeler ya kusurlu sayýlmýþ ya da önce-
ki dönemde bulunmalarýndan dolayý alýn-
dýklarý belirtilmiþtir (Mevhûb b. Ahmed
el-Cevâlîký, s. 14). Bu çerçeveye giren bir
kelime Arapça’nýn kalýplarýna uyum sað-
lamýþsa Arapça kabul edilmiþtir (Bakalla,
s. 73). Süyûtî bu doðrultuda müvelled ke-
limelerin sözlük ve gramer alanýnda delil
olarak kullanýlamayacaðýný söylemiþtir (el-
Müzhir, I, 304). Müvelled kelimeler konu-
sundaki bu olumsuz yaklaþým Fîrûzâbâdî
ile aþýlmýþtýr. Fîrûzâbâdî, el-Æåmûsü’l-mu-
¼î¹’te bu tür kelimelere ve bilimsel terim-
lere, özellikle fýkýh ve aruz terimlerine ge-
niþ biçimde yer vermiþtir (Hilmî Halîl, s.
178). Yaklaþýk 150’lere (767) kadarki dev-
reyi kapsayan ihticâc devrinden sonra ya-
þamýþ müvelled / muhdes ediplerin þiirleri
söz konusu döneme ait kelimeler gibi söz-
lük ve gramerde referans deðeri taþýmaz
(bk. MÜVELLEDÛN).

Arap dil bilimi çalýþmalarýnda tevlîd bu-
gün daha çok Batý dil bilimi çalýþmalarýn-
daki “neolojizm” karþýlýðýnda kullanýlmak-
tadýr (Vardar, s. 223). Batý’da neolojizm ol-
gusu yeni kelimeler türetme ve mevcut
kelimelere yeni anlamlar yükleme biçi-
minde iki grupta deðerlendirilmektedir
(Darmesteter, s. 31-32). Arap filolojisinde
lafýz ve mâna iþtikaký þeklinde ikiye ayrý-
lan türetme yollarý günümüzde pek çok
Arap dilcisine göre bu tasnife uymakta,
buna baðlý olarak Arapça’nýn bütün geli-
þim yollarýný karþýlamak üzere “isrâü’l-
luga” ve “tenmiyetü’l-luga” (dilin zenginleþ-
tirilmesi ve geliþtirilmesi) gibi terkiplerle bir-
likte tevlîd terimi de kullanýlmaktadýr. Tev-
lîd daha özel bir türetmeyi ifade eden “et-
tevlîd bi’t-terceme” ve belli ihtiyaçlarý kar-
þýlamaya yönelik olmadýðý halde bazý yazar-
larýn veya konuþmacýlarýn dilde yenilik yap-
ma hevesiyle kelime uydurmalarýný anlatan
“et-tevlîdü’l-marazî” gibi tabirler içinde de
kullanýlmaktadýr (Hilmî Halîl, s. 182, 651).

Belâgatta Tevlîd. Belâgatýn bedî‘ dalýn-
da hem lafýz hem mâna sanatlarýyla ilgili
olan tevlîd, kelimenin “bir þeyden baþka
bir þey üretip meydana çýkarmak” anla-
mýndan doðup terim haline gelmiþtir. Yay-
gýn anlamýyla tevlîd, bir þairin baþka þaire
ait lafýz veya mânayý alýp kendi þiirinde ay-
rý bir anlam ve temada kullanmasý, bir an-
lam ve tema halinde ortaya koymasýdýr.
Serika, intihal, tazmin, iktibas, nakil gi-
bi türlerle de ilgisi bulunan tevlîdi “nakil”
baþlýðý altýnda ele alan ve “þairin baþkasý-
na ait belli temadaki kelimeyi þiirinde fark-
lý temaya naklederek kullanmasý” biçimin-
de ilk tanýmlayan kiþi Ebû Ali el-Hâtimî’-
dir (ö. 388/998). Ebû Hilâl el-Askerî konu-

yu ilk defa, “baþkasýnýn güzel bir konum-
daki ifadesini latife yollu çirkin, çirkin bir
sözünü güzel yoruma dönüþtürerek sun-
mak” anlamýnda “telattuf” adýyla ele al-
mýþtýr (Kitâbü’½-Øýnâ£ateyn, s. 482). Ýbn
Reþîk ise bunu “telattuf ve tevlîd” diye
anarak “þairin baþkasýna ait bir mânadan
yeni bir mâna üretmesi veya ona ziyade-
de bulunmasý” biçiminde tanýmlamýþtýr
(el-£Umde, I, 233). Ýbn Münkýz, telattuf baþ-
lýðýyla ele aldýðý tevlîdi “baþkasýnýn sözüyle
kendi sözünü birleþtirerek onlardan üçün-
cü bir söz üretmek” þeklinde tarif etmiþ
(el-Bedî£, s. 284), ayrýca “baþkasýnýn anla-
mýný farklý muhtevada kullanmak” diye ta-
nýmladýðý “nakil” baþlýðý altýnda (a.g.e., s.
205-212) yine baþkasýnýn uzun, kýsa, fasih
ve fasih olmayan sözlerini uzunu kýsaya
ve aksine, fasihi fasihe, fasihi fasih olma-
yana ve aksine çevirmek þeklinde ayrý baþ-
lýklar altýnda kaydettiði nakil çeþitleri için-
de de birçok örnek vermiþtir (a.g.e., s. 183-
193). Ýbn Ebü’l-Ýsba‘ tevlîdi lafýz ve mâna-
ya yönelik olarak iki kategoride incelemiþ,
Safiyyüddin el-Hillî, Ýbn Hicce, Ýbn Ma‘sûm
ve Abdülganî en-Nablusî gibi müellifler de
konuya bu baðlamda yaklaþmýþtýr. Hatîb
el-Kazvînî tevlîdi hafî bir serika türü say-
mýþ, onun TelÅî½ü’l-Miftâ¼’ýna þerh ya-
zan belâgatçýlar da kendisine uymuþtur.
Lafýz tevlîdi bir tür serika ve intihal sayý-
larak eleþtirilirken mâna tevlîdi güzel ve
bedîî kabul edilmiþtir.

Lafýz ve mâna tevlîdine örnek olarak Ýs-
lâm kahramanlarýndan Mus‘ab b. Zübeyr
atýnýn bir yanýna “udde” (savaþa hazýrlýk)
damgasýný, muhalifi Haccâc’ýn eline geçen
atýn diðer yanýna Haccâc “li’l-firâr” (kaçma-
ya hazýrlýk) damgasýný vurmuþ, böylece öv-
gü konumundaki söz yergi konumuna
aktarýlmýþtýr. Þiirden örnek baðlamýnda
Ýmruülkays b. Hucr’un 	
 ��Àא�� ���� ���”
“���� א��א�� ��� ������� / ������� (Bazan erken-
den ava çýkarým, kuþlar henüz tüneklerindeyken,
yaban hayvanlarýnýn kemendi olan müheykel bir
atla) beytine nazîre olarak yazýlan ���� ���”
“ �א���  �!�"#$ 	
 ��%&'� ]��& / ()&*� א���א+� ���
(O dilberin öyle bir cemali vardýr ki âdeta göz-
leri kamaþtýran kementtir. Aþkým o pürhayâ ce-
mal içinde döner dolaþýr) beyti verilebilir. Ýlk
beyitte “kaydü’l-evâbid” (vahþilerin kemendi)
ifadesi av temasý baðlamýndayken ikinci
beyitte “kaydü’n-nevâzýr” (bakan gözlerin
kemendi) þeklinde nesib / gazel temasýna
dönüþtürülmüþ ve son beyit bu iki ifade-
ye dayanýlarak üretilmiþtir. “Baþkasýnýn
mâna ve temasýný onun lafýzlarýný kullan-
madan farklý mâna ve temaya aktarmak
ve bu ikisinden üçüncü bir söz üretmek”
biçiminde tanýmlanan mâna tevlîdine ör-

Yazý ve Ýslâm Medeniyetinde Kalem Güzeli (haz.
Uður Derman), Ankara 1972, I, 95; Nihad M. Çetin,
“Ýslâm Hat Sanatýnýn Doðuþu ve Geliþmesi (Yâ-
kut Devrinin Sonuna Kadar)”, Ýslâm Kültür Mirâ-
sýnda Hat San‘atý (haz. M. Uður Derman), Ýstanbul
1992, s. 22; Mübahat S. Kütükoðlu, Osmanlý Bel-
gelerinin Dili (Diplomatik), Ýstanbul 1994, s. 58-
59.
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Ýstiþhâd asrýndan sonra ortaya çýkan
kelimeler, yeni kelime türetimi

ve mevcut kelimelere yeni anlam 
yükleme mânasýnda filoloji,

baþka bir þairin kelime,
söz ve temasýný farklý þekilde

kullanma anlamýnda belâgat terimi.˜ ™

Sözlükte “doðurmak” anlamýndaki vilâd
(vilâdet) kökünden türeyen tevlîd “doðurt-
mak, bir þeyden baþka bir þey meydana
getirmek” mânasýna gelir. Arap edebiya-
tý ile Arap filolojisinde tevlîd yabancý un-
surlarýn Arap toplumuna girip onlarla bir-
likte yaþamasýný, müvelled ise bu sýnýftan
kiþileri ifade etmek için kullanýlýyordu. Da-
ha sonra tevlîd, istiþhâd asrý Araplar’ý ara-
sýnda yaygýn olmayan yeni tabir ve kelime-
lerin Arapça’da yer almasýný, müvelled ye-
ni tabir ve kelimeleri belirtmeye baþlamýþ-
týr. Tevlîd ve müvelledi bu anlamda kulla-
nan ilk Arap dilcileri Ebû Amr b. Alâ (ö.
154/771) ve Yûnus b. Habîb’dir (ö. 182/798)
(Hilmî Halîl, s. 157). I. (VII.) yüzyýlýn sonu
ile II. (VIII.) yüzyýlýn baþýnda müvelled ile eþ
anlamlý kullanýlan diðer bir kelime muh-
destir (a.g.e., s. 159). Müvelled, dahîl, mu-
arreb, a‘cemî kelimeleriyle ayný ve daha
dar anlamda Arapça’ya yabancý dilden gi-
ren kelimeleri de ifade ediyordu. Günümüz
Arap filolojisinde bu sonuncu olgu “el-ik-
tirâzu’l-lugavî” baþlýðý altýnda ele alýnmak-
tadýr (a.g.e., s. 73). Tevlîd ve müvelled za-
man zaman her çeþit dil yanlýþýný ifade
eden “lahn” kavramýyla karýþtýrýlmýþtýr. Me-
selâ Sa‘leb kelimede meydana gelen her
türlü deðiþimi müvelled þeklinde nitelemiþ-
tir (Süyûtî, I, 310). Çaðdaþ dil bilimciler-
den Ýbrâhim Enîs, Arap dili geleneðinde-
ki bu deðerlendirme ve delâlet biçimini,
Ýslâm’la deðiþen kelimelerin diðerlerinden
ayrý tutularak müvelled sayýlmamasýný eleþ-
tirmektedir (Hilmî Halîl, s. 175, 176). Ýslâ-
mî terminolojide yerleþmiþ kelimeler dýþýn-
da kalan yeni kelimelerin bir tür bozulma
diye görülmesi yaygýn bir kabuldür. Mu-
hammed b. Ahmed el-Ezherî ile Ýsmâil b.
Hammâd el-Cevherî’nin eserlerinde oldu-
ðu gibi pek çok sözlükte müvelled kelime-
lere yer verilmemiþ, eðer yer verilmiþse bu
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“kulun, ihtiyarî fiillerini Allah’ýn müdaha-
lesi olmadan tabiattaki iþleyiþ çerçevesin-
de meydana getirmesi” þeklinde tanýmla-
nýr. Bu yolla bir fiilin meydana gelmesine
veya bir neticenin doðmasýna tevellüd de-
nilir. Tevlîd Ehl-i sünnet ile Mu‘tezile ara-
sýndaki tartýþmalý konulardan biri olan ka-
derle ilgilidir. Kiþiler, kendi istek ve irade-
leriyle gerçekleþtirdikleri eylemlerin sonuç-
larýndan hem dünyada hem âhirette so-
rumlu tutulacaktýr. Ýslâm mezheplerinin
tamamý Cenâb-ý Hakk’ýn bütün nesne ve
olaylarýyla kâinatý yaratýp yönettiðini ka-
bul eder. Ýnsanlarýn ihtiyarî fiilleri de tabi-
attaki hadiselerin bir kýsmýný teþkil eder.
Ehl-i sünnet kelâmcýlarý konuyu ilâhî ilim,
kudret, irade ve yaratma sýfatlarýnýn yet-
kinliði açýsýndan ele alarak kullara ait fiil-
lerin teþekkülünde ilâhî bir tesirin söz ko-
nusu olduðunu söylemiþ, Mu‘tezile kelâm-
cýlarý ise kulun sorumluluðuna felsefî bir
zemin hazýrlamak amacýyla böyle bir et-
kinin bulunmadýðýný ileri sürmüþtür. On-
larýn bu kanaatlerini delillendirirken kul-
landýklarý kanýtlardan biri tevlîd teorisidir.

Fiilleri doðrudan (mübâþir) veya dolaylý
(mütevellid) olmak üzere ikiye ayýran Mu‘-
tezile’ye göre doðrudan fiil insanýn kudret
alaný içinde bulunup onun tarafýndan baþ-
latýlan, mütevellid fiil ise bir veya daha
fazla vasýta ile gerçekleþtirilen eylemi ifa-
de eder (Kadî Abdülcebbâr, el-Mu³nî, IX,
37-38; Eþ‘arî, II, 402-409). Bir kimse tara-
fýndan atýlan ve baþka birine isabet ede-
rek ölümüne yol açan taþ örneðinde taþýn
atýlmasý iradeli bir fâilden meydana gel-
mesi bakýmýndan vasýtasýz fiil, taþýn hede-
fe ulaþmasý ve ortaya çýkan ölüm vasýta-
ya baðlý fiildir. Bu durumda taþýn hareket
edip sonuç doðurmasý tevlîd, bu fiilin so-
nucu mütevelliddir. Kelâm terminolojisin-
de fiilin sebebe baðlý olarak doðurduðu
sonuçlara “ef‘âl-i müvellede” (mütevellidât)
adý verilir. Mu‘tezile kelâmcýlarýnýn bir kýs-
mý tevlîd teorisini ilâhî fiillere uygulamýþ-
týr. Bunlar, Allah’ýn “ol” emriyle bir þeyi doð-
rudan yaratmasý gibi o þeyi sebepler ara-
cýlýðýyla da yaratabileceðini söylemiþ, bitki-
lerin tozlaþmasý olayýnda rüzgârýn aracýlý-
ðýný buna örnek göstermiþtir (Kadî Abdül-
cebbâr, el-Mu¼î¹, s. 396; Eþ‘arî, II, 414).

Ýlk defa Biþr b. Mu‘temir tarafýndan or-
taya atýldýðý söylenen tevellüd (tevlîd) kav-
ramý (Þehristânî, I, 64), Hüseyin b. Muham-
med en-Neccâr ve Ebü’l-Hüseyin Muham-
med b. Müslim es-Sâlihî dýþýnda bütün
Mu‘tezile kelâmcýlarýnca benimsenmiþtir.
Kiþinin kendi iradesi doðrultusunda mey-
dana gelen fiillerin sonuçlarý yönünden fâ-

illerine nisbeti ve insan iradesinin müte-
vellid (edilgen, pasif) olamayacaðý konusun-
da ittifak eden Mu‘tezile kelâmcýlarý te-
vellüdün tanýmý, fâili, hangi fiilleri kapsa-
dýðý vb. hususlarda farklý görüþler ortaya
koymuþtur. Onlarýn mütevellidin fâili ko-
nusunda ileri sürdükleri görüþleri þöylece
özetlemek mümkündür. a) Biþr b. Mu‘te-
mir, Hafs el-Ferd, Ebü’l-Hüzeyl el-Allâf,
Hayyât, Ebû Ali el-Cübbâî ve Ebû Hâþim
el-Cübbâî ile Kadî Abdülcebbâr’ýn da için-
de bulunduðu çoðunluða göre mütevellid
fiillerin fâili bu fiilleri baþlatan kiþidir, do-
layýsýyla dünyevî ve uhrevî sorumluluk ona
aittir (Hayyât, s. 60-61; Eþ‘arî, II, 402).
Ebü’l-Hüzeyl el-Allâf tevellüd sonucu olu-
þan sorumluluðu, fâilin gerçekleþtirdiði
fiilin meydana geliþ biçimini ve doðuraca-
ðý sonuçlarý bilme þartýna baðlamýþtýr. Bu
konuda irade sýfatýna dikkat çeken Hafs
el-Ferd fâilin iradesi neticesinde meydana
gelen her fiilin ona ait olduðunu söylemiþ-
tir. Ebû Ali ve oðlu Ebû Hâþim el-Cübbâî
insanýn güç yetirdiði fiillerle kalbin fiilleri
diye nitelenen fikir, irade, itikad, piþman-
lýk ve bunlarýn zýtlarýnýn herhangi bir vasý-
tayla teþekkül etmediðini belirtmiþtir (Ka-
dî Abdülcebbâr, el-Mu³nî, IX, 13). Engel-
ler ortadan kalktýðýnda doðrudan meyda-
na gelen veya dolaylý biçimde gerçekleþen
fiiller arasýnda fark gözetmeyen Kadî Ab-
dülcebbâr’a göre insanýn seçme özgürlü-
ðü bulunan her fiil ona aittir ve bu fiilin-
den sorumlu tutulacaktýr (a.g.e., IX, 37-
38, 75). Dolaylý fiillerde sorumluluk fâilin
niyetine baðlýdýr; onun tarafýndan kaste-
dilmeyen bir fiil mütevellid diye adlandý-
rýlmakla birlikte o bundan dolayý sorum-
lu deðildir (Þer¼u’l-U½ûli’l-Åamse, s. 393).
b) Nazzâm’a göre tevellüd yoluyla meyda-
na gelen fiiller eþyayý yaratmasýnýn bir ge-
reði olarak Allah’a aittir (Eþ‘arî, II, 405).
Bu da bir kimse tarafýndan fýrlatýlan taþý
Allah Teâlâ’nýn yöneltildiði istikamete doð-
ru gitme tabiatýna büründürmesi anlamý-
na gelir. c) Muammer b. Abbâd’a göre ha-
reket, sükûn, renk, tat, koku, sýcaklýk, so-
ðukluk, kuruluk ve yaþlýk gibi cisimlerde
tevellüd yoluyla meydana gelen özellikler
hulûl ettikleri cismin tabii fiilidir. Araz tü-
ründen sayýlan bu fiiller üzerinde Allah’ýn
kudreti yoktur; araz niteliði taþýmayan di-
riltme, öldürme ve renk verme fiilleri ise
Allah’a aittir. d) Dýrâr b. Amr’a göre döv-
me sonucunda acýnýn meydana gelmesi
ve atýlan taþýn fýrlamasý gibi dolaylý fiiller
hem Allah’a hem insana aittir (a.g.e., II,
407-408). e) Ýnsanýn irade dýþý fiilinin bu-
lunmadýðýný söyleyen Sümâme b. Eþres’e

nek olarak Kutâmî’nin, “Aceleci olmayan
muradýna erer / Acele eden eceline gider”
anlamýndaki beytiyle bundan esinlenen Sâ-
lim b. Vâbisa’nýn, “Yapacaðýn iþleri orta bir
seyirle bitir / Nitekim ahlâk alýþtýrma dö-
neminden sonra oluþur” beyti gösterilebi-
lir. Burada ilk beytin muhtevasý ikincinin
ilk mýsraýnda özetlenmiþ, bu ikisinden son
mýsraýn içeriði üretilmiþtir.
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ÿSoner Gündüzöz

– —
TEVLÎD
א������ ) )

Kulun iradî fiillerinin 
ilâhî bir tesir olmadan birbirini 

meydana getirdiði esasýna dayanan
Mu‘tezile’ye ait teori.

˜ ™

Sözlükte “doðurmak” anlamýndaki vilâd
(vilâdet) kökünden türeyen tevlîd “mey-
dana getirmek, bir þeyi baþka bir þeyden
elde etmek” mânasýna gelir. Terim olarak


