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nek olarak Kutâmî’nin, “Aceleci olmayan
muradýna erer / Acele eden eceline gider”
anlamýndaki beytiyle bundan esinlenen Sâlim b. Vâbisa’nýn, “Yapacaðýn iþleri orta bir
seyirle bitir / Nitekim ahlâk alýþtýrma döneminden sonra oluþur” beyti gösterilebilir. Burada ilk beytin muhtevasý ikincinin
ilk mýsraýnda özetlenmiþ, bu ikisinden son
mýsraýn içeriði üretilmiþtir.
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Kulun iradî fiillerinin
ilâhî bir tesir olmadan birbirini
meydana getirdiði esasýna dayanan
Mu‘tezile’ye ait teori.
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Sözlükte “doðurmak” anlamýndaki vilâd
(vilâdet) kökünden türeyen tevlîd “mey-

dana getirmek, bir þeyi baþka bir þeyden
elde etmek” mânasýna gelir. Terim olarak
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“kulun, ihtiyarî fiillerini Allah’ýn müdahalesi olmadan tabiattaki iþleyiþ çerçevesinde meydana getirmesi” þeklinde tanýmlanýr. Bu yolla bir fiilin meydana gelmesine
veya bir neticenin doðmasýna tevellüd denilir. Tevlîd Ehl-i sünnet ile Mu‘tezile arasýndaki tartýþmalý konulardan biri olan kaderle ilgilidir. Kiþiler, kendi istek ve iradeleriyle gerçekleþtirdikleri eylemlerin sonuçlarýndan hem dünyada hem âhirette sorumlu tutulacaktýr. Ýslâm mezheplerinin
tamamý Cenâb-ý Hakk’ýn bütün nesne ve
olaylarýyla kâinatý yaratýp yönettiðini kabul eder. Ýnsanlarýn ihtiyarî fiilleri de tabiattaki hadiselerin bir kýsmýný teþkil eder.
Ehl-i sünnet kelâmcýlarý konuyu ilâhî ilim,
kudret, irade ve yaratma sýfatlarýnýn yetkinliði açýsýndan ele alarak kullara ait fiillerin teþekkülünde ilâhî bir tesirin söz konusu olduðunu söylemiþ, Mu‘tezile kelâmcýlarý ise kulun sorumluluðuna felsefî bir
zemin hazýrlamak amacýyla böyle bir etkinin bulunmadýðýný ileri sürmüþtür. Onlarýn bu kanaatlerini delillendirirken kullandýklarý 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 baþlatýlan, mütevellid fiil ise bir veya daha
fazla vasýta ile gerçekleþtirilen eylemi ifade eder (Kadî Abdülcebbâr, el-Mu³nî, IX,
37-38; Eþ‘arî, II, 402-409). Bir kimse tarafýndan atýlan ve baþka birine isabet ederek ölümüne yol açan taþ örneðinde taþýn
atýlmasý iradeli bir fâilden meydana gelmesi bakýmýndan vasýtasýz fiil, taþýn hedefe ulaþmasý ve ortaya çýkan ölüm vasýtaya baðlý fiildir. Bu durumda taþýn hareket
edip sonuç doðurmasý tevlîd, bu fiilin sonucu mütevelliddir. Kelâm terminolojisinde fiilin sebebe baðlý olarak doðurduðu
sonuçlara “ef‘âl-i müvellede” (mütevellidât)
adý verilir. Mu‘tezile kelâmcýlarýnýn bir kýsmý tevlîd teorisini ilâhî fiillere uygulamýþtýr. Bunlar, Allah’ýn “ol” emriyle bir þeyi doðrudan yaratmasý gibi o þeyi sebepler aracýlýðýyla da yaratabileceðini söylemiþ, bitkilerin tozlaþmasý olayýnda rüzgârýn aracýlýðýný buna örnek göstermiþtir (Kadî Abdülcebbâr, el-Mu¼î¹, s. 396; Eþ‘arî, II, 414).
Ýlk defa Biþr b. Mu‘temir tarafýndan ortaya atýldýðý söylenen tevellüd (tevlîd) kavramý (Þehristânî, I, 64), Hüseyin b. Muhammed en-Neccâr ve Ebü’l-Hüseyin Muhammed b. Müslim es-Sâlihî dýþýnda bütün
Mu‘tezile kelâmcýlarýnca benimsenmiþtir.
Kiþinin kendi iradesi doðrultusunda meydana gelen fiillerin sonuçlarý yönünden fâ-

illerine nisbeti ve insan iradesinin mütevellid (edilgen, pasif) olamayacaðý konusunda ittifak eden Mu‘tezile kelâmcýlarý tevellüdün tanýmý, fâili, hangi fiilleri kapsadýðý vb. hususlarda farklý görüþler ortaya
koymuþtur. Onlarýn mütevellidin fâili konusunda ileri sürdükleri görüþleri þöylece
özetlemek mümkündür. a) Biþr b. Mu‘temir, Hafs el-Ferd, Ebü’l-Hüzeyl el-Allâf,
Hayyât, Ebû Ali el-Cübbâî ve Ebû Hâþim
el-Cübbâî ile Kadî Abdülcebbâr’ýn da içinde bulunduðu çoðunluða göre mütevellid
fiillerin fâili bu fiilleri baþlatan kiþidir, dolayýsýyla dünyevî ve uhrevî sorumluluk ona
aittir (Hayyât, s. 60-61; Eþ‘arî, II, 402).
Ebü’l-Hüzeyl el-Allâf tevellüd sonucu oluþan sorumluluðu, fâilin gerçekleþtirdiði
fiilin meydana geliþ biçimini ve doðuracaðý sonuçlarý bilme þartýna baðlamýþtýr. Bu
konuda irade sýfatýna dikkat çeken Hafs
el-Ferd fâilin iradesi neticesinde meydana
gelen her fiilin ona ait olduðunu söylemiþtir. Ebû Ali ve oðlu Ebû Hâþim el-Cübbâî
insanýn güç yetirdiði fiillerle kalbin fiilleri
diye nitelenen fikir, irade, itikad, piþmanlýk ve bunlarýn zýtlarýnýn herhangi bir vasýtayla teþekkül etmediðini belirtmiþtir (Kadî Abdülcebbâr, el-Mu³nî, IX, 13). Engeller ortadan kalktýðýnda doðrudan meydana gelen veya dolaylý biçimde gerçekleþen
fiiller arasýnda fark gözetmeyen Kadî Abdülcebbâr’a göre insanýn seçme özgürlüðü bulunan her fiil ona aittir ve bu fiilinden sorumlu tutulacaktýr (a.g.e., IX, 3738, 75). Dolaylý fiillerde sorumluluk fâilin
niyetine baðlýdýr; onun tarafýndan kastedilmeyen bir fiil mütevellid diye adlandýrýlmakla birlikte o bundan dolayý sorumlu deðildir (Þer¼u’l-U½ûli’l-Åamse, s. 393).
b) Nazzâm’a göre tevellüd yoluyla meydana gelen fiiller eþyayý yaratmasýnýn bir gereði olarak Allah’a aittir (Eþ‘arî, II, 405).
Bu da bir kimse tarafýndan fýrlatýlan taþý
Allah Teâlâ’nýn yöneltildiði istikamete doðru gitme tabiatýna büründürmesi anlamýna gelir. c) Muammer b. Abbâd’a göre hareket, sükûn, renk, tat, koku, sýcaklýk, soðukluk, kuruluk ve yaþlýk gibi cisimlerde
tevellüd yoluyla meydana gelen özellikler
hulûl ettikleri cismin tabii fiilidir. Araz türünden sayýlan bu fiiller üzerinde Allah’ýn
kudreti yoktur; araz niteliði taþýmayan diriltme, öldürme ve renk verme fiilleri ise
Allah’a aittir. d) Dýrâr b. Amr’a göre dövme 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 bulunmadýðýný söyleyen Sümâme b. Eþres’e
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göre bilgi edinme ve akýl yürütme dahil
bütün fiiller mecaz yoluyla insana nisbet
edilebilir (Kadî Abdülcebbâr, el-Mu³nî, IX,
11; Ýsferâyînî, s. 81). Ölüye fiil isnat etmek
mümkün olmadýðý gibi insana da fâil denemez. Fiilin kötü bir sonuç doðurmasý ihtimalinden dolayý Allah’a izâfesi de muhaldir. Sümâme, bu düþüncesinden dolayý gerek Ehl-i sünnet gerek Mu‘tezile kelâmcýlarý tarafýndan þiddetle eleþtirilmiþtir (Baðdâdî, el-Farš, s. 103).
Ehl-i sünnet kelâmcýlarý tevellüdü, cansýz varlýklara fiil gerçekleþtirme kudreti
vermeye ve âlemin iþleyiþinde sebep-sonuç arasýnda zorunlu bir iliþkinin bulunduðunu kabul etmeye yol açtýðýndan eleþtirmiþlerdir. Onlara göre Mu‘tezile kelâmcýlarý, saðlam bir düzene sahip olan âlemin cansýz bir fâilden meydana gelmesini
mümkün görerek dönemin materyalistleriyle ayný safta yer almýþtýr (Ýbn Fûrek, s.
133-134). Ehl-i sünnet, Mu‘tezile’nin üzerinde durduðu fiillerin doðrudan Allah tarafýndan yaratýldýðýný kabul etmektedir;
çünkü hâdis kudret ancak kendi alaný içinde etkili olabilir, bunun dýþýndaki bütün
etkiler Allah’a aittir (Bâkýllânî, s. 339; Cüveynî, s. 206). Mütevellid fiille bu fiilin meydana geliþ sebebi arasýnda zorunlu bir iliþkinin varlýðýný kabul etmek Eþ‘arîler’e ait
âlem anlayýþýnýn önemli unsurlarýndan imkân prensibini yok saymak, mûcize ve keramet gibi konularý inkâr etmek demektir. Bu iliþkide Allah fâil ile teþekkül eden
fiil (müsebbeb) arasýna girebilir. Meselâ ok
atma fiilinde kiþi okun gitmesini murat
edip onu fýrlattýðý halde Cenâb-ý Hak oku
ölümü gerçekleþtirmeyecek þekilde hedefine ulaþmadan durdurabilir; hatta ok hedefe isabet etse bile ölüm fiilini gerçekleþtirmeyebilir (Baðdâdî, U½ûlü’d-dîn, s.
138). Mu‘tezile’nin tevellüd dediði bu iliþki, kulun sebebe baþvurmasýnýn hemen
ardýndan Allah’ýn bu konudaki iþleyiþ kanununu yaratmasýndan ibarettir. Bu durumda meydana gelen sonuç kula nisbet
edilir ve bundan sorumlu tutulur (Nesefî,
II, 680-685). Ýbn Hazm ise Mu‘tezile’yi destekler nitelikte cansýz varlýklardan tevellüd yoluyla fiilin meydana geldiðine dair,
Kur’an’da geçen ateþin yüzleri yalamasý
(el-Mü’minûn 23/104), cehennemde suyun yüzleri haþlamasý (el-Kehf 18/29) gibi
anlatýmlarý örnek gösterip bu tür fiillerin
zuhur bakýmýndan kendisinden zuhur ettikleri varlýða, yaratma bakýmýndan Allah’a
ait olduðunu söyler (el-Fa½l, V, 59-60).
Mu‘tezile’nin tevlîd teorisi, Aristocu illiyet teorisinden ya da dönemin inkârcý

akýmlarýnýn tabiat anlayýþýndan ziyade modern dönemde ortaya çýkan “vesileci” (occasionnaliste) anlayýþa daha yakýndýr. Ýnsan
fiilinin dolaylý sonuçlarýnýn sorumluluk açýsýndan durumunu çözmeyi amaçlayan teori fâille onun seçtiði vasýta arasýnda herhangi bir zorunlu iliþkiye yer vermez. Fâil
fiiliyle arasýndaki vasýtayý seçmekte özgürdür. Ancak bu noktadan sonra tevlîd yoluyla oluþan fiil zorunlu bir fiil hükmündedir. Böylece Mu‘tezile sebep-sonuç arasýnda illiyet baðýna ve âlemde sabit kanunlarýn varlýðýna iþaret etmiþtir. Taþýn
atýlmasý hadisesinde insan taþý ve onun yol
açacaðý fiili seçme konusunda özgür, taþýn tabiat kanunu gereðince tevlîd ettiði
fiilden dolayý sorumludur. Çünkü sebebi
meydana getirerek ona baðlý sonucu ortaya çýkarmak ve bununla övgüyü ya da
yergiyi hak etmek fiili yapan güç sahibinin
elindedir. Ancak Mu‘tezile, sebebin varlýðýyla birlikte sonucun ortaya çýkmasýna
engel bir durumun bulunmasýný mümkün
görmüþ, sebep-sonuç arasýndaki zorunluluðu engellerin ortadan kalkmasý ve mahallin fiile müsait olmasý gibi þartlara baðlamýþtýr. Buna raðmen Mu‘tezile içinde
tevlîd ve tevellüdle ilgili farklý görüþlerin ortaya çýkmasý ve bu teorinin açýk þekilde
izah edilememesi, konunun muârýzlarý tarafýndan anlaþýlamamasýna, hatta bu teoriyi benimseyenlerin küfre kadar varan
ithamlara mâruz kalmasýna yol açmýþtýr.
Tevlîd ve tevellüd konusu mezhepler tarihi ve kelâm kitaplarýnda tartýþýldýðý gibi
özellikle ilk dönemlerde hakkýnda müstakil eserler de kaleme alýnmýþtýr. Nazzâm’ýn
Kitâbü’t-Tevellüd’ü (Ýbnü’n-Nedîm, s.
206), Ebü’l-Hüzeyl el-Allâf’ýn Kitâbü’t-Tevlîd £ale’n-Na¾¾âm’ý (a.g.e., s. 204) ve Abdülkahir el-Baðdâdî’nin Ýb¹âlü’l-šavl bi’ttevellüd’ü (DÝA, I, 246) bunlar arasýnda
sayýlabilir.
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Alýþ fiyatý veya maliyet üzerine
kâr koymadan yapýlan
güvene dayalý satýþ sözleþmesi;
kamu görevine tayin.

™

Sözlükte “yöneltmek, bir kimseyi yetkili
kýlmak, bir yere vali tayin etmek” anlamýndaki tevliye, terim olarak bir malýn alýþ fiyatý veya maliyeti üzerinde herhangi bir
deðiþiklik yapýlmadan satýlmasýný, ayrýca
bir kamu görevine tayini ifade eder. Tevliye güvene dayalý satým türlerinden olduðu için murâbaha ve vadîa ile ayný kategoride yer alýr. Bazý fýkýh kitaplarýnda tevliye ile baðlantýlý biçimde ele alýnan “iþrak”
(þirket / iþtirak) terimiyle malýn bir kýsmýný
alýþ fiyatýna satma (meselâ 10 liraya alýnan
bir malýn yarýsýný 5 liraya satma) iþlemi kastedilmekte ve tevliye ile ayný sýhhat þartlarýný taþýmaktadýr. Bazý araþtýrmacýlar, fýkýh
tarihinde tevliye ve iþrak kavramlarýnýn
içeriðinde deðiþiklikler meydana geldiði
kanaatindedir (Yanagihashi, A History, s.
149-163). Günümüzde özellikle maliyetine
satýþ denilen satýþlar tevliye akdi kapsamýnda deðerlendirilir.
Genel muhtevasý ve hükümleri itibariyle
satým akdinin bir türü sayýldýðýndan bey‘in
meþruiyet delilleri tevliye bakýmýndan da
geçerlidir. Ayrýca hadislerde tevliye satýþý
hakkýnda deliller vardýr. Nitekim Resûl-i
Ekrem, Hz. Ebû Bekir’in hicret sýrasýnda
kullanmak üzere satýn aldýðý iki deveden
birini alýþ fiyatýna kendisine satmasýný istemiþ (Abdullah b. Yûsuf ez-Zeylaî, IV, 31),
bir baþka rivayette tevliye satýþýnda sakýnca olmadýðý ifade edilmiþtir (Abdürrezzâk
es-San‘ânî, VIII, 48-50). Bazý kaynaklarda
murâbaha ile tevliyenin cevazýna dair aklî
deliller çerçevesinde ticarî tecrübesi bulunmayanlarýn mal almada tecrübeli kiþilerin yardýmýna ihtiyaç duyduklarýna deðinilir (Bedreddin el-Aynî, VI, 487-488; Ýbnü’l-Hümâm, VI, 497). Fýkýh eserlerinde bu
ve benzeri delillere yer verilerek tevliyenin
cevazý konusunda fakihler arasýnda fikir
birliðinin bulunduðu belirtilir.
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