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Bismillâhirrahmânirrahîm

Yüce Rabbimize hamd, sevgili Peygamberimize, onun âl ve ashabna se-
lâm olsun!

De erli okuyucularmzn �Kutlu Do um� ha asn tebrik ediyoruz.

Elinizdeki bu küçük eser aslnda bir dergi olarak tasarlanm : �KUBBE � s-
tanbul Mü ülü ü Dergisi��  Mevzuata ili kin baz engellerden ötürü dergi de il 
de �Kutlu Do um Özel Yayn� olarak sizlerle bulu ma imkân buldu.

Eser stanbul Mü ülü ü bünyesinde olu turulan Dergi Çal ma Grubu�nun 
özveri ve gönüllülük esasna dayanan yo un çal ma temposunun ürünüdür. Bu 
süreçte ülkemizin seçkin ilim adamlar  ile kir al  veri inde bulunulmu , okuyu-
cunun faydalanabilece i bir çal ma olmas için gayret gösterilmi r. 

 �Mevlid� olarak terimle en ve uygulamasyla gelenekselle en Peygamber 
Efendimiz�in do um günü kutlamalar, Afrika�dan ran�a, Balkanlar�dan Uzak-
do u�ya bütün slâm co rafyasnda farkl ekillerde idrâk ve ihyâ edilmektedir. 
Amacmz tarihten günümüze Hz. Muhammed (s.a.v)�in  dünyay te rierine 
gösterilen bu co kunun farkl renklerini sizlere sunabilmek r. Bu sebeple eserin 
büyük ksm �Kutlu Do um� kutlamalarna ayrlm r.      Bunun yannda, baz 
makaleler, denemeler, iirler ile bir nebze olsun Efendimizi anlamaya, anlatma-
ya çal k. 

Peygamberimizin Do um Yldönümü münasebe yle Diyanet leri Ba kan-
l , Türkiye Diyanet Vak  i birli i ile 1989 ylndan bu yana Kutlu Do um Haf-
tas etkinlikleri düzenlemektedir. Bu çerçevede � nsanl n Tükenmeyen Ümidi 
Peygamberimiz�e� adl bu eser, yakla k 15 milyon nüfusu barndran stanbul�a 
din hizme  veren bir kurum olarak stanbul Mü ülü ü�nün do ru dinî bilgiyi 
en etkili ve güzel ekilde muhataplarna ula rmas adna a lm  mütevazi bir 
admdr.  Bu eserin olu umunda dü ünceleri ve yazlaryla büyük katks olan de-
erli akademisyenlere, yazl ve görsel malzeme temini, yayna hazrlk, tasarm 

ve bask süreçlerinde katks olan herkese ükranlarmz sunuyoruz. 

Gayret bizden tevk Allah�tan!..



* stanbul Mü üsü

1. ems, 91/8-11.

Thomas Hobbes (ö. 1679), � nsan insann 
kurdudur� (Homo homini lupus) demi . 
slâm dünyasnda da Hobbes�tan yakla k 

600 yl önce Endülüslü Zâhirî âlimi bn 
Hazm, � nsann insandan çek i aclar, 
insan yr c hayvanlardan çekmemi r� 
der. Elbe e bu sözler, insan hakknda çok 
kötümser bir anlay  yanstmaktadr. Çün-
kü insan sadece kötülük eden, ac çek -
ren bir varlk mertebesine indirmektedir. 
Ancak, yine de bu görü lerin gerçe in bir 
yönünü ifade e i inkâr edilemez. Do ru-
su insan ne sadece kurt ne de sadece ku-
zudur, onun tabia nda her iki örnekle de 
uyu an ve uyu mayan yönler vardr. 

Kur�ân- Kerîm�de, insann bu ahlâkî çi  
kutuplulu una i aret eden âyetlerden birin-
de, Allah�n insan varl na hem iyilik etme 
hem de kötülük etme yetene ini verdi i, 
kendisini kötülükten arndrann kurtuldu-
u, kötülükle kirletenin ise büyük kayp için-

de oldu u bildirilmektedir.1

Öyle anla lyor ki, dinî bakmdan inkâr 
bir sapma oldu u gibi, ahlâk bakmndan 

Prof. Dr. Mustafa ÇA RICI*

sevgisizlik ve iddet de sapmadr. lâhî dinle-
rin asl i levi bu iki alanda (dinde ve ahlâkta) 
sapmalar önlemek r. Çünkü ilâhî din, bütün 
ö re lerinin en ba nda, bir yandan insano -
lunu Yüce Yara csn tanyp O�na saygsn 
gerek i ekilde göstermeye, di er yandan 
da yara lm a sevgi duyup, e at ve mer-
hamet edip, yardm ve himaye ile muamele 
etmeye yönel r. Dinî bir terim olan hidaye-

n tam olarak anlam da budur. Mekke dö-
neminde inen âyetlerin nüzûl srasna göre 
içerikleri incelendi inde insann bu iki temel 
ödevinin ne kadar kesin bir ekilde öne ç-
karld  açkça görülecek r. slâm bilginleri, 
bütün slâmî ödevleri, �Allah�n buyru una 
sayg, yara lm lara e at� eklindeki bir 
formülle özetlemi lerdir. 

Hz. Peygamber�in
Sevgi, Bar ve Hogörü Dünyas



Ço unlukla farkllklar ve ayrlklar sevgisizli i, birlikler ve ortaklklar sevgiyi hazrlar. En 
geni  ve sürekli sevgilerin akrabalar, dostlar, ortak inanç ve de erlere sahip ki iler arasnda 
bulundu u bir gerçek r. Kur�an�da, Mekke putperestlerinin Hz. Peygamber�e kar  dü man-
lklarn krmak için, �O içinizden gelmi  bir peygamberdir� eklinde ifadelerin kullanlmas 
bu sebepledir. Yine âyetlerde insanlar arasndaki sevgi birli ini gerçekle rmek için, bütün 
insanl n ayn atadan ve anadan geldi inin ha rla lmas da bu bakmdan anlamldr. Hz. 
Peygamber de, �Bütün insanlar Âdem�in çocuklardr, Âdem de topraktandr�2 anlamndaki 
sözleriyle, insanlar arasnda olmas gereken, onlarn tabia yla uyu an ili ki biçiminin sevgi 
oldu una dikkat çekmi r. Peygamber efendimiz bu hususu, �Bütün insanlk bir ailedir�3 an-
lamndaki sözleriyle de gayet veciz ve ku a c bir ekilde ifade etmi lerdir. 

çerikleri bakmndan sevgi pozi f, nefret nega f kavramlardr; yani sevginin amac 
ya atmak; nefret, dü manlk ve idde n amac yok etmek r. Sevgisizli in en ileri de-
recesinde sevmedi ini yok etmek vardr. Sevgisizli in en büyük d a yansmas olan sa-
va lar bundan dolay yaplr. nsann sevmedi i birini görmek istememesinin sebebi de 
budur. Böylece o, sevmedi i birini ontolojik olarak yok edemiyorsa zihinsel olarak yok 
etmi  olur. Onun için Peygamberimiz slairahmi önemle tavsiye etmi ; � man etmedikçe 
cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmi  olmazsnz. Size öyle bir ey 
söyleyeyim ki, onu yaparsanz birbirinizi seveceksiniz: Aranzda selâmla may yaygnla -

rnz� buyurmu tur.4 

Kur�ân- Kerîm�in Hz. Peygamber�i en ku a c bir ekilde tanmlayan âye nin, �Seni 
âlemlere (canl cansz bütün varlklara) rahmet olarak gönderdik�5 meâlindeki âyet oldu u 
söylenebilir. Çünkü o, âlemlere rahmet olmasnn bir sonucu olarak, bizzat kendisi bütün 
varlklar ku atan bir sevgi zenginli ine sahip oldu u gibi, insanlara birbirlerini, hayvanlar ve 
bitkileri sevmeye; ekolojik dengeyi korumaya te vik eden pek çok ö ütler vermi r. Onun 
vastasyla insanlar, dünya ve âhiret hayatlarn mutlu klma imkanlarna kavu mu lar, gerçek 
anlamda insan olmann onurunu ha rlam lardr. Onun geldi i ça da insanlk onuru çi ne-
niyor; sosyal haya n yapsn acmaszlk ve iddet tara ar güçler belirliyor, insanlar tanr 
diye elleriyle yap klar putlara tapyor; yoksullar, arkaszlar, köleler, kadnlar, kz çocuklar 
ezilip horlanyordu. O, ge rdi i ve hayata geçirilmesi u runda ömrünü tüke i dinî ve ahlâ-
kî prensipler ile insanlk için bir rahmet olmu tur. 

2. bn Hanbel, Müsned, II, 361, 524; Tirmizî, Edeb, 111.
3. Müslim, Itk, 16.
4. Buhârî, Îmân, 20; Müslim, Îmân, 93.

5. Enbiyâ 21/107.



Sava n, idde n, bask ve zulümlerin, -ba  döndürücü geli meler kaydeden teknolojik 
araçlar da kullanarak- insanl a kan kusturdu u, giderek küresel bir hal alan ahlâkî yozla -
malarn insanlk için utanç ve elem verici bir düzeye ula  günümüz dünyasnda insanl n 
onun rahmet ve sevgi dünyasna ne kadar muhtaç oldu unu derinden hissediyoruz. Kendi-
sinden kötüler hakknda bedduâ etmesi istendi inde, o güzel Peygamber, �Ben bedduâc 
olarak de il, âlemlere rahmet olarak gönderildim�6; �Ben, rahmet ve hidayet rehberiyim�7 

buyurmu tu. nsanlk bugün onun rehberli ine öyle muhtaç ki! 

Hz. Peygamber�in, kendisine Hira�da gelen ilk vahyin büyük deh e ni ve sarsn sn ya a-
d  srada sevgili e i Hz. Ha ce�nin onu teselli ederken söyledi i a a daki duygulu ifadeler, 
Allah Resûlü�nün, -Kur�an�da da belir ldi i gibi8- üstün ahlâkn, ula abildi i herkes için rah-
met ve e at kayna  oldu unu anlatmaktadr:

�Korkma ey Muhammed, Allah sana zarar vermez. Çünkü sen dürüst bir insansn. Sözün 
do rusunu söylersin. Emanete hyanet etmezsin. Yaknlarnla ilgilenirsin. Güzel ahlâklsn... 
Korkma! Allah seni asla utandrmaz, üzmez. Çünkü sen akrabana yardm edersin. Çaresizle-
rin, güçsüzlerin yükünü ta rsn. Yoksullara kimsenin vermedi ini verir, herkesten daha çok 
iyilik edersin. Misar a rlar, felakete u rayanlara yardm edersin.�

Bu sözler, herkesi yakndan ilgilendiren, insano lunun insan olma özelli ini, sorumlulu-
unu ve onurunu kaybetmeden var olmaya devam edebilmesi için her ça da muhtaç bu-

lundu u temel erdemler bakmndan Peygamber�in nasl derin bir insanlk sevgisine, nasl 
yüksek bir ahlâka sahip oldu unu gösterir. Bunlar, Peygamber�in Kur�an�da �üstün ahlâk sa-
hibi�, �âlemlere rahmet� ve �güzel örnek� olarak nitelenen yüce ki ili inin her ça a hitap 
eden boyutudur. Herhalde günümüz müslümanlarn ya ad  onca sorunun temelinde u 
üzücü gerçek bulunmaktadr: Günümüz Müslümanlar bilgi, ahlâk ve ya ay  olarak kendi 
peygamberlerinin uza nda kalm lardr; bu yüzden de onu do ru temsil edemiyor, ça mza 
do ru anlatamyorlar. 

Biçimi ve tezahürü farkl da olsa özü i bariyle inkâr, irk ve bunlarla çok yakn ilgisi bulu-
nan ahlâkî sapmalar her devirde görülmü tür, bugün de az çok yeni ekiller alarak devam 
etmekte, üstelik ça n artlar sonucu küresel insanlk sorunlar do urmaktadr. 

Açkça ve büyük bir üzüntüyle görüyoruz ki, insan o lunun maddî, biyolojik, cinsel, siya-
sal vb. tutkularn dizginleyip düzene sokan dinî ve ahlâkî engellerin zayamas bugün a r 
tüke m ve israf, cinsel sapknlk ve cinsel is smar, sava  ve iddet gibi çok a r problemler 

6. Müslim, Birr, 87.
7. Dârimî, Sünen, Mukaddime, 3. 
8. Kalem, 68/4.
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do urmu tur. Her biri ar k do al dengeleri bozacak, binlerce yllk insanlk birikimleri olan 
kültürel zenginlikleri yok edecek düzeyde küresel tehlikeler halini alm  bulunan bu büyük 
sorunlar a mada insanl n elinden tutacak olan, küresel sorunlara o boyu a çareler içeren 
tek kaynak ancak �küresel rahmet� olabilir (�rahmeten li�l-âlemîn� anlam tam da budur). 

Tarihsel tecrübe gösteriyor ki, insano lu gönlünü, zihnini, iradesini ve haya n o rahme-
te aç , onu anlama, ya ama ve ya atma çabasn içtenlikle gösterdi i dönemlerde kendi 
insanl nn, genel olarak varl n ve haya n anlamn ve amacn kavram ; snrl ömrünü, 
bo  hevesler için tüketmek yerine hayr ve bereke  ebediyetlere ula an �salih ameller�e9 
yöneltmeyi ve böylece haya n �güzel hayat�10 haline dönü türmeyi ba arm r. 

Günümüzdeki global sorunlar çözmek için ih yaç duyulan global e k aray , o Rahmet 
Peygamberi�ni d arda brak  sürece, ba ar ans olmayacak r. Bu bakmdan a a daki 
anekdot, Allah Resûlü�nün, a r insanî ve ahlâkî sorunlar ya ayan günümüz dünyas için de 
kurtarc ve rahmet olan ki ili ini yanstan çok ilgi çekici belge de eri ta maktadr: 

Mekke�de mü riklerin müslümanlar üzerindeki basks dayanlmaz boyutlara ula nca bir 
ksm müslümanlar, Allah Resulünün izni uyarnca Habe istan�a s ndlar. Fakat Mekke mü -
riklerinin gönderdi i heyet Habe istan hükümdarndan s nanlar iade etmesini istedi. Hü-
kümdar önce taraar dinlemeyi uygun gördü. Müslümanlarn sözcüsü Cafer b. Ebu Talib�in 
yap  konu mada u çarpc ifadeler yer alyordu: 

�Biz vak yle Câhiliye halk olarak putlara tapar, ölü e  yerdik, yaknlarmza ilgisiz kalr, 
kom ularmza kötülük ederdik. Güçlü olanlarmz zayar ezerdi; daha birçok çirkin i ler ya-
pardk. te Allah bize Peygamberimizi göndermezden önceki halimiz bu idi... O Peygamber 
bize do rulu u ö re ; emanete sadk kalmay, akrabamza ilgi göstermeyi, kom ularmza 
iyi davranmay, insanlarn haklarna ve hayatlarna saygl olmay emre . Çirkin davran lar, 
yalanc ahitli i, ye m mal yemeyi, namuslu kadnlara i ira atmaya yasaklad.� 

Sonuç olarak biz müslümanlar bugün kendi insanmzn ve insanlk âleminin ya ad  kü-
resel sorunlar do ru anlar ve do ru anla rsak, ayn ekilde bu Peygamber�i do ru tanr ve 
tan rsak, emin olmalyz ki, yüce Allah da engin sevgisi ve rahme yle bize umulmadk ka-
plar açacak11; bu sayede Rahmet Peygamberi�nin tarihte gerçekle rdi i büyük dönü ümü 
yeniden gerçekle rebilir; bireysel, toplumsal ve küresel planda,özünü sevgi ve merhame-

n olu turdu u yeni bir in a projesi üreterek insanl a sunabiliriz. 

9. Kehf, 18/46; Meryem, 19/76.
10. Nahl, 16/97.
11 Talâk, 65/3.



slâm dini cihan ümûl bir dindir ve Hz. Pey-
gamber (s.a.v) hem erkeklerin hem de ka-
dnlarn peygamberidir. Hz. Peygamber�in, 
ümme nin erkeklerine sevgisi ne ise; kadn-
larna da sevgisi odur. Nitekim bir hadis-i e-
rî e öyle buyrulmu tur: �Bana (dünyada) 
güzel koku ve kadn sevdirildi. Namaz ise 
gözümün nuru klnd.�1

Hz. Peygamber, insanl n yüzkaras bir tu-
tumla kz çocuklarn diri diri topra a gömen, 
kz çocu unu maddî yönden bir yük, manevî 
yönden de bir ar ve utanma vesilesi sayan 
bir millete elçi olarak gönderilmi . Bu du-
rum, Nahl Sûresi�nin 58-59. âyetlerde öyle 
anla lr: �Onlardan biri, kz ile müjdelendi i 
zaman içi ö e ile dolarak yüzü simsiyah ke-
silir! Kendisine verilen kötü müjde (!) yüzün-
den halktan gizlenir. imdi onu, a a lanm  
olarak yannda tutacak m, yoksa topra a m 
gömecek? Bak, ne kötü hüküm veriyorlar!�

Böyle bir kavme peygamber olarak gelen 
Hz. Muhammed (s.a.v), Allah (c.c) ka nda 
cinsiye n de il takvann önemli oldu unu 
vurgulam , � ki kz veya iki kz karde i olup 

da, mai etlerini güzelce sa layanla cennet-
te beraber oluruz�2 ve benzeri hadis-i erîf-
leriyle kz çocuklarna; �Sizin hayrlnz ha-
nmlarna hayrl olannzdr�3 sözleriyle de 
kadnlara slam�n verdi i de eri göstermi ; 
�Cennet annelerin ayaklar al ndadr�4 di-
yerek kadnlar yüceltmi r. 

slâm�dan önce söz hakk bile verilme-
yen, adeta bir mal gibi alnp sa lan kadn, 
Hz. Peygamber�in (s.a.v) huzurunda hakkn 
arayabilecek konuma gelmi r. u hâdise 
bu hususa güzel bir örnek r.

Bir gün Hz. Peygamber�in (s.a.v) huzu-
runa genç bir kz gelerek: �Babam isteme-
di im halde, kendi haysiye ni yüceltmek 
için beni karde inin o luyla evlendiriyor� 
eklinde ikâye e bulundu. Allah Resûlü 

(s.a.v) derhal kzn babasn ça rarak, k-
zn bir ba kas ile istemeden evlenmeye 
zorlayamayaca n söyledi ve evlenme 
yetkisini de kza brak . Kz da, �Ben ba-
bamn yap  i i kabul e m. Maksadm 
babama muhalefet de ildi. Babann kzn 
birine verme hususunda slâm�n hükmü-

Kadriye AVCI ERDEML *

Hz. Peygamber (s.a.v)�in 
Kadna Verdi¤i De¤er

* stanbul Mü ü Yardmcs
1. Nesâî, retu�n-nisâ, 1.
2. Müslim, Birr, 149.
3. Tirmizî, Radâ, 11.
4. Ke fü�l-hafâ, c. 1, s. 335.





Sünnet teriminin her ikisi de Peygamber 
Efendimiz�le ili kili iki anlam mevcu ur. 
Birincisi onun vahyi �beyan� eden özel-
li inin bir yansmasdr. Di eri ise vahiy-
den ald  ö re leri bizzat kendi haya na 
aktarrken ve slâm�n öngördü ü hayat 
modelini Mekke ve Medine�de ya ad   
kendi hayat örne inde gösterirken yap  
�uygulamalarla� ba lan ldr. 

slâm hukuk teorisi ( kh usûlü), Pey-
gamber Efendimiz�in �beyan� edici sfa-

ndan do an sünnet kavramn slâmî ku-
rallarn delilleri ve kaynaklar ad verilen 
dört er�î delilin  (edille-i er�iyye-i erbaa) 
ikincisi saym r: Kitap-sünnet-icmâ-k-

yâs. Kitap yani Kur�ân�la birlikte kullanld-
nda sünne n bu anlam, Hz. Peygambe-

r�in ortaya koydu u örneklerin  slâm�da 
dinî bilginin kayna  olmasdr. Buna göre 
Hz. Muhammed (s.a.v)�in dini beyan etme 
vazifesinden do du u dü ünülen tüm söz 
ve uygulamalarnn (ki literatürde bunlara 
Hz. Peygamber�in kavlî, ilî ve takrirî sün-
net ya da hepsine birden hadis denir) � s-
lâm�a ait olan�  belirlemede bir kriter ve 
kaynak oldu u belir lmi  olmaktadr. Zira 
ilâhî takdir, son din olan slâm�n ö re le-
rini, bu tebli le vazifelendirdi i Hz. Mu-
hammed (s.a.v)�in Mekke ama özellikle 
Medine�de ya ad  haya n içinde göster-
meyi murâd etmi ; bu amaçla vahyi, 22 

Doç. Dr. Murteza BED R *

Sünnet kavram

* Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi

Ahkâm- Ser�iyye 
Içinde Sünnet�in Yeri



yllk peygamberlik döneminde parça parça ve gündelik ya amn ak yla birebir ili kili 
olarak gönderdi. Bu ekilde hem son ve kyamete kadar baki olacak dinin ö re lerinin 
nasl anla lmas ve uygulanmas gerek i gösterilmi  oldu, hem de bu dinin ö re leri-
nin haya an kopuk, soyut ve kuramsal bir takm ütopyalar olmad  ispatland. Sonuç 
olarak sünnet, bu anlamyla, �Medine perspek � adn verebilece imiz bir anlay n 
müslümanlar arasnda sürekli ya amasn sa lad.

Sünnet�in di er anlam da yine Hz. Peygamber�in beyan edici sfa ndan kaynaklan-
maktadr, ama bu ikinci anlam daha çok Medine�deki dinî pra in ayrn laryla  ili kili-
dir. Bir ba ka ifadeyle Hz. Peygamber, Kur�ân�dan ilhamn alan slâmî ö re leri haya na 
aktarrken slâmî kurallar arasnda hiyerar ik bir sralama oldu u bilincini ashâb (sa-
hâbiler=arkada lar) adn verdi imiz ilk ve seçkin 
müslüman toplum içinde pra k olarak göstermi -

. Vahyi tebli  etmeye ba lad  andan i baren 
etra nda yer alan ve Efendimizle beraber skn -
lara gö üs gererek dinî tebli in realize edilmesine 
katkda bulunan ba ta Ehl-i Beyt olmak üzere Al-
lah Resûlü�nün bu seçkin arkada lar dinî kurallar 
arasndaki öncelik sonralk, esas ve ayrn , dinin 
özü ve kabu u ve benzeri bilinci do rudan Peygamberimizden ö rendiler. Bu bilincin bir 
yansmas olmak üzere müslümanlar arasnda slâmî kurallarla ilgili bir takm sistema k 
dü ünceler ve onlarn uzan s olan terimler olu tu. Sünnet�in ikinci anlam i te bu sü-
reçte hüküm kavramnn bir alt ba l  olarak kar mza çkmaktadr.  

Hüküm kavram ve sünnet

Bilindi i gibi en temelde slâmî kurallar helal-haram kavramlar ile ifade edilir. Helal, 
yaplmasna izin verilenler; haram ise yaplmas yasaklananlardr. Ancak dinî kurallar 
bu iki kavramn ifade e inin ötesinde, hüküm kavram etra nda ekillenen daha 

derin bir hiyerar ik yap içerirler. Hüküm, Allah�n yükümlülük artlarn ta yan ki ilerin 
illeriyle ilgili, mecburiyet veya tercih içeren bir tarzda, yaplmas yahut yaplmamas 
yönünde bir söz/vahiy bildiriminde bulunmas ve bunun ne cesinde ortaya çkan dinî 
de er yargsdr. Bu tanm bize er�î hüküm ya da dinî de er yargsnn kayna nn Alla-
h�n vahiy eklinde tezahür eden iradesi oldu unu söylemektedir. Mükellef (yükümlülük 
artlarn ta yan) her insann muhatap oldu u bu hükümler slâm gelene inde kh ilmi 

tara ndan düzenlenerek belirli bir sistema k içinde sunulmu tur. Bu ilim dal içinde, 
insann bütün yapp etmelerinin bir dökümü yahut ayrn l bir listesi çkarlarak her bir 
il kar sna dinî açdan ne de er ta d  kaydedilmi r. 

Hüküm, Allah�n yükümlülük artlarn 
ta yan ki ilerin fiilleriyle ilgili, mecburi-
yet veya tercih içeren bir tarzda, yaplmas 
yahut yaplmamas yönünde bir söz/vahiy 
bildiriminde bulunmas ve bunun netice-
sinde ortaya çkan dinî de er yargsdr.



Dinî de er yarglar en temelde be  tanedir: 

1. Farz/vacib, 
2. Mendub (sünnet, müstehap, vs.)
3. Mubah
4. Mekruh
5. Haram/tahrimen mekruh.

Bunlarn ayrn larna girmeksizin konu-
muz olan sünne n bu hiyerar i içindeki yeri-
ni belirleyebilmek için bu de er yarglarnn 
nasl ortaya çk klarna ksaca de inelim. 

Ba layclk ve hükümler

lk seçkin müslüman neslin (sâhabe) 
ortak kanaa  (icma), vahyin (Kitap ve 
Peygamber Efendimiz�in sünne ) dinî 

kurallar vaz ederken bunlarn bir ksmn 
di erlerine göre daha fazla önemsendi i-
ni, buna kar lk di er baz kurallar daha 

tali bir konumda gördü ünü söy-
lemektedir. Bu gözlemden ha-

reketle dinî kurallar arasnda 
bir hiyerar i kurulmas gere i 
ortaya çkm tr. Buna göre, 

vahyin insanlardan yaplmas-
n öncelikle istedi i inanç ilke-

leri ve eylemler, ya-
plmas mecburi olan 
ve yaplmad  takdir-
de azap görme riskini 

ortaya çkaran farzlar 
olu turmu tur. Bunlarn ba-
nda slâm�n artlar dedi imiz 

be  farz gelir. Vacib terimi de 
ayn anlama dahil edilse de özel-
likle Hanefî mezhebinde farzdan 
biraz daha az ba layc kurallara 

i aret eder. Vitir namaz, kurban kesme 
ve kraatta Fâtihann okunmas vacibin 
örnekleridir. Vahyin yaplmasn yasak-
lad  ve yapld  takdirde ki inin azap 
riskiyle kar  kar ya kalaca n bildirdi i 
kurallara ise haram ad verilmektedir. 
Haram tam olarak farzn zdddr. Hara-
m�a yakn mekruh (tahrimen mekruh) 
terimi de sonuçlar açsndan haramla 
ayn konumda olsa da aslnda vacibde 
oldu u gibi, haramdan daha az bir ba -
layclk içerir. 

Gönüllülük esasl dinî kurallar

imdiye kadar sözünü e imiz dört 
hüküm kategorisi ba layclk ya da 
mecburilik içermektedir; tanmlarnda 

da görüldü ü gibi bunlarn gere i yerine 
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ge rilmedi inde Yüce Allah azap tehdi-
dinde bulunmu tur. Bunlarn mecburi 
olmalar tabiatlar gere i slâm�n önce-
likli kurallar içinde yer almalarndandr. 
Ancak unutulmamas gereken bir ba ka 
nokta da farzlar ve haramlarn da kendi 
içlerinde bir hiyerar isi oldu udur. Bu ya-
zda daha fazla ayrn ya girmeden slâ-
m�n ana hedeeri (zarurat- dinîye), ikin-
cil hedeeri (haciyat- dinîye) ve üçüncül 
hedeeri (tahsiniyat- dinîye) eklindeki 
bir ba ka tasnife göre baz farzlar ve ha-
ramlarn di erlerinden daha öncelikli ol-
du unu belirtelim. 

er�î hükümlerin geriye kalanlar, 
yani mubah, mendub ve mekruhlar ise 
di erleri gibi bir ba layclk ya da mec-
buriyet içermezler. Bu hükümlerle ilgili 
vahiy kaynaklarnda azap tehdidi içeren 
emirler ve yasaklar söz konusu de ildir. 
Bununla birlikte yaplmas veya yapl-
mamas dinî açdan serbest kabul edi-
len mubah bir tarafa braklrsa, men-
dub ve mekruhlara riayet de ibadet ve 
Allah�a yaknlk anlamnda dindarl n 
bir parçasdr. Mekruh yaplmas ho  
görülmeyen davran  olup buna riayet 
edildi inde Allah�n mükafatlandra-
ca  umulan davran tr; ayn ekilde 
mendub da yaplmas tavsiye ve te vik 
edilen ve bu tavsiyeye uyularak yapl-
d nda ki inin sevap kazanaca  dav-
ran lardr. Bir hüküm kategorisi olarak 

sünnet i te bu ba layc olmayan ama 
dinen arzulanan mendub ve mekruh 
kategorileriyle ili kili bir anlama sahip-
tir. imdi bu manadaki sünnetin ayrn-
tlarna bakalm.

Dinin ve dindarl n koruma duvarlar: 
Sünnetler

Peygamber Efendimiz�in bir hadis-i e-
rînde bu ikinci anlamyla sünnet özlü 
bir biçimde u ekilde verilir:

Talha b. Ubeydullah anla yor: Hz. Pey-
gamber�e Necdli bir adam geldi. Saçlar 
kar k . Kula mza sesinin mrl s geli-
yordu, ancak ne dedi ini anlayamyorduk. 
Hz. Peygamber�e iyice yakla nca gördük 
ki, slâm� soruyor. 

Hz. Peygamber �Gece ve gündüzde be  
vakit namaz� demi  ki, adam tekrar sordu: 
�Bu be  d nda bir borcum var m?� Allah 
Resûlü �Hayr, ancak kendili inden klarsan o 
ba ka. Bir de Ramazan orucu var.� buyurdu. 

Adam �Bunun d nda oruç var m?� 
diye sordu. Hz. Peygamber �Hayr! Ancak 
kendili inden  tutarsan o ba ka� buyurdu.

Hz. Peygamber ona zeka  ha rla . 
Adam: �Zekat d nda borcum var m?� 
dedi. Hz. Peygamber �Hayr, ama kendili-

inden verirsen o ba ka!� dedi.

Adam geri döndü ve gider ayak: �Val-
lahi! Bundan ne eksi ini ne de fazlasn 

2. Müslim, Îmân, 2 [8/11]: Hadis Buhârî, Nesâî, Ebû Dâvûd ve  Muva a�da da mevcu ur.



yapaca m� dedi. Bunun üzerine Hz. Pey-
gamber �Sözünde durursa kurtulu a er-
mi r� buyurdu.2

Bu hadis, slâm� tanmlarken slâm�n 
olmazsa olmaz gerekliliklerini vurgula-
makta, bunun ötesinde ki inin Rabbi�ne 
kar  yapaca , snr tam olarak belirlen-
memi  gönüllü vazifeleri bulundu una 
i aret etmektedir. Peygamberimizin de-

i ik ortamlarda dikkat çek i bu ayrm, 
slâm�n temel esaslarnn ve özünün et-

ra n snrlarla tanmlamakta ve kendi 
haya nda örnekledi i ba layc olmayan, 
ama slâm�n ana halkas etra na örülen 
sünnetlerin ortaya çk  man n ve fel-
sefesini açklamaktadr.

Hemen hemen bütün ibadetlerin sün-
netleri mevcut oldu u gibi belirli bir öz 
ibade en ba msz, müstakil sünnetler 
de vardr. Örne in, slâm�n be  ar ndan 
ikincisi olan namaz, müslümann günün 
belirli zamanlarnda Allah� ha rlamasn 
sa lar. Mesela, Kur�ân�n istedi i ve Efen-
dimizin somut olarak ö re i ekliyle 
dört rekatlk ö le namaz, Allah�n inanan 
ki iden her gün yapmasn istedi i temel 
bir vecibedir. Hz. Peygamber bu ibade  
icra ederken farz olan dört rekata, önüne 
dört ve arkasna iki olmak üzere toplam 
al  rekatlk bir ilavede bulunmu tur. Ay-
rca ibade  icra ederken ibade n olmaz-
sa olmazlar olan farzlarn ötesinde baz 
uygulamalar daha ge rmi r. te sün-
netler dedi imiz bu uygulamalar öze ait 
olan farz namazn icrasn güzelle rme, 

tamamlama ve kemâle erdirme görevi 
görmektedir. Ba ka bir örnek, günlük ya-
amamzn bir di er gere i olan yemekle 

ilgilidir. Yemek yemek be eri bir davra-
n  olmas bakmndan do rudan dinî bir 
nitelik ta masa da insann haya n sür-
dürebilmesi ve ibadetlerini aksatmadan 
yapabilmesi için sa l n tehlikeye at-
mayacak kadar yemek yemesi farzdr ve 
dolaysyla slâm�n öze ili kin bir emridir. 
Ancak müslümann haya nn ibadet ol-
du u ilkesinden hareketle yemek yeme-
yi ilgilendiren baz ilave nebevî ö re ler 
de mevcu ur. Yeme in Allah�n bir lüt-
fu oldu unu ha rlamak için öncesinde 
ve sonrasnda duâ edilmesi, ackmadan 
sofraya oturulmamas, mideyi ka basa 
dolduracak ekilde yenilmemesi, sa  elle 
yenilmesi vs. gibi pek çok uygulama, Hz. 
Peygamber�in yap  ve yaplmasn tav-
siye e i, yeme i ibadet uuruna yük-
selten davran lardr.

Efendimiz, slâm�n gerçekle tirmeyi 
istedi i hedefler do rultusunda ibadet 
bilinciyle hareket etmeyi hayatnn her 
cephesine ve anna yaym tr. slâm� 
da, inanan bir kimsenin her yapt nn, 
Allah�a yaknla mak (takarrub, kurbi-
yet) amacyla yapld  takdirde ibadet 
oldu u fikri merkezi bir yer tutar. Hz. 
Peygamber�in hayat, her an ve her 
mekanda Allah� hatrnda tutma bilin-
cinin yansmasndan ba ka bir ey de-

ildir. slâm�n esaslar etrafna örülen 
ve onu tamamlayan sünnetler, bir yan-
dan müslümann slâmî temel kurallar 
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hayat tarz haline getirmesine hizmet 
ederken, di er yandan hayatnn her 
ann ibadet bilinciyle ya amasn sa -
lamaktadr.

Örf (gelenek), uygulama ve sünnet

slâm alimleri sünne , �dinde tutulan 
yol� eklinde tanmlarlar; her ne kadar 
slâm�n temel ilkeleri ve koruyucu d  

halkas eklinde bir ayrm teknik bir zaru-
ret ise de aslnda slâm Hz. Peygamber�in 
haya nda ya anan ekliyle tek r ve sün-
net de bize bunu verir. Ancak di er yandan 
Hz. Peygamber�in 610-632 yllar arasnda 
Mekke-Medine çevresinde ya ayan Arap 
toplumunu dönü türürken ayn zamanda 
o toplumun öreri, gelenekleri, ya amsal 
kurallar ve kültürünün de içinde yer alan 
e yle kemi iyle bir insandr. O halde onun 
bir be er/insan sfa yla ya adklaryla din 
olarak ya ad n ayrmak zarure  vardr. 
Özellikle sünnetler ad verdi imiz kuralla-
rn bir yandan örf ve gelenekle ili kisi var-
dr ve bu yönüyle sözünü e imiz tarih-
sel ve mekansal uygulamalarla iç içedir; 
di er yandan da sünnetler dinî bir bilinç 
ih va ederler. Bu amaçla alimler sünnet-
leri tanmlayarak çe itli ksmlara ayrmak 
gere i duymu lardr. 

Sünnetlerin snandrlmas

Sünnetleri, Peygamberimizin onlara 
verdi i öneme ve dolaysyla bizim için 
ifade e i anlam ve dinî de ere göre 

yukardan a a ya do ru u ekilde srala-
mak mümkündür:

slâm�n esaslar etrafna örülen ve onu ta-
mamlayan sünnetler, bir yandan müslüma-
nn slâmî temel kurallar hayat tarz haline 
getirmesine hizmet ederken, di er yandan ha-
yatnn her ann ibadet bilinciyle ya amasn 
sa lamaktadr.

1. Dinî-simgesel ve toplumsal de eri 
olan sünnetler ( e�âir ve sünenü�l-hüdâ)

2. Dini tamamlayc özelli i olan mü-
ekked sünnetler

3. Gayr-i müekked sünnetler (men-
dub, müstehab ve naleler)

4. Zevâid sünnetler (gündelik ya am-
da ve be erî münasebetlerde göze lmesi 
gereken baz davran  kurallaryla trat 
sünnetleri).

1. Sünenü�l-hüdâ: lk olarak sünnetler 
dini tamamlayclk ve sembolik de er aç-
sndan tanmlanm lardr. slâm�n temel 
ibadetlerinden olan namaza ça r (ezan 
ve kamet), cemaatle namaz vs. gibi baz 
dinî kurallar, müslümanlar arasnda yay-
gn olmalarna ra men dinî hüküm aç-
sndan sünne r. Ancak bu sünnetlerin 
müslüman topluma özgü ayrt edici nite-
likleri bulundu undan, bunlara sünenü�l-
hüda veya e�âiru�l- slâm ad verilmi r; 
yani müslüman �toplumun hidayet üze-
re oldu unu gösteren� veya �müslüman 
toplumu ayrt eden� sünnetlerdir bunlar. 
Namazlarn önünde ve arkasnda klnan 
düzenli sünnetler de ilgili ibadetleri ta-
mamlayc özelliklerinden dolay hidayet 



sünnetleri kapsamndadr. Bunlar yapa-
na sevap vardr; özürsüz ve sürekli/srarc 
bir ekilde terk edenin ise, kyamet günü 
Efendimizin efaa nden mahrum kalma 
ve ayplanma riskiyle kar la abilece ine 
inanlmaktadr. Özellikle cemaatle namaz, 
ezan gibi sembolik anlam olan sünnetle-
rin bireysel olarak ihmal edilmesinde bir 
günah söz konusu olmasa da bunlarn 
toplumsal olarak ya da sürekli olarak terk 
edilmesi büyük günah saylm  ve buna 
asla müsaade edilmemi r. 

Di er yandan, dini tamamlayc ya da 
simgesel bir de er ta mayan, ama bi-
reysel tutum ve davran larla ilgili olan 
sünnetlere zevâid, yani �ek sünnetler� 
ad verilmi r. Bunlar Peygamberimizin 
devam ederek al kanlk haline ge r-
di i sünnetlerdir; bunlarn al kanlkla 
m yoksa dinî bir bilinçle mi yapld n 
ayrt etmek zordur. Giyim-ku am, otur-
ma, kalkma, binme, yürüme, yeme içme, 
namazda kraat, rüku ve secdeyi uzun 
tutma gibi sünnetler bu türdendir. Örne-

in namaz ibade ni uzun tutmay seven 
Peygamberimiz, bir hadisinde öyle bu-
yurmu tur:

�Ben, uzun tutmak arzusuyla namaza 
ba larm. (Namaz kldrrken) bir çocuk 
a lamas kula ma gelir, çocu un a lama-
sndan annesinin duyaca  elemi bildi im 
için namaz uzatmaktan vazgeçerim.� 

Bu sünnetler, al kanlk haline ge ril-
mi  olmalar bakmndan âdet adn al-
salar da, e er Efendimizin bunlar bilinçli 
olarak yap  yönünde bir kanaat olu ur-
sa, ta dklar anlam bakmndan ibadet 
hükmünü alrlar. Zevâid sünnetleri yap-
mak sevap r; terk edilmesi ise dinî açdan 
sakncal olmasa da ho  de ildir.

2. Müekked ve gayr-i müekked sünnetler: 
Bir ba ka açdan sünnetler, Hz. Peygam-
ber�in onlara yap  vurgu ve dolaysyla 
verdi i öneme göre iki ksma ayrlr. Birin-
cisi müekked sünnetlerdir; Hz. Peygam-
ber�in sürekli devam e i ve nadiren 
terk e i sünnetler oldu u için bunlara, 
Efendimizin özel olarak vurgulad na dik-
kat çekmek üzere �müekked�, yani �yapl-
mas vurgulu bir ekilde istenen� sünnet 
ad verilmi r. kinci ksm ise, gayr-i mü-
ekked, yani vurgulanmam  ya da daha 
do ru bir ifadeyle, öncekiyle kyasland-
nda �daha az vurgulanm � sünnetler 

olup, Peygamber Efendimiz bunlar bazen 
yahut ço u zaman yapp bazen de terk 
etmi r. Be  vakit farz namazlarla ili kili 
olan sünnetler, günlük ya da ha alk dü-
zenli bir ekilde eda edilen farz namazlar-
dan önce ve sonra klndklar için, revâ b 
(düzenli) sünnetler eklinde de adlandrl-
m lardr.
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3. Ftrat sünnetleri: Bir di er sünnet çe idi de trat sünnetleri ad verilen gruptur. Daha 
çok zevâid sünnetler içinde yer alan bu sünnetler, dinimizin insann tra nn (do asnn) iyi 
ve güzel oldu u yolundaki görü üne dayanr. Bunlar, insann toplumsal ya amn medenî bir 
birey olarak sürdürebilmesi için dikkat etmesi gereken baz temizlik ve vücut bakm kuralla-
rn ö retme amac ta maktadr. Dinî gelene imiz trat sünnetlerini üç semavî dinin babas 
saylan Hz. brahim�le ili kilendirmektedir; bu durum, söz konusu kurallarn evrensel boyu-
tunu gözler önüne sermektedir. Bir hadis-i erînde Hz. Peygamber öyle buyurmu tur: 

�Hz. brahim, misar a rlayan ilk kimse idi. Keza o ilk sünnet olan kimseydi, by n ke-
senlerin ilki, saçnda aklk görenlerin ilki o idi. Ak saçlar görünce: �Ya Rabbi bu nedir?� diye 
sormu ; Rabbi de: �Bu vakardr ey brahim!� demi r. O da: �Rabbim! Öyleyse vakarm ar-

r!� diyerek duâda bulunmu tur.�   

Sonuç i bariyle sünnetler, farzlarn ve haramlarn etra na yerle rilmi  koruyucu, ta-
mamlayc ve peki rici özellikte dinî tavsiyelerden olu maktadr. Örneklerde de görüldü ü 
gibi haya n bütününün ilâhî iradeye uygun düzenlenmesi bilincini sürekli canl tutarlar. slâm 
haya n bütününe ili kin kurallar koydu una göre sünnetlerin de bu bütünlü ü destekleyici 
bir rol oynad  görülmektedir. Di er yandan sünnetlerin terki bir farzn veya haramn ihlali 
gibi azap gerek rici olmasa da gerçekle rmek istedi i hedeer dü ünüldü ünde bunlarn 
ihmalinin ama özellikle sürekli ihmalinin ho  olmayaca , dindarl  zedeleyen bir geli meye 
kap açaca  açk r. Di er yandan sünnetler sadece ibadetlerle ilgili olmayp toplumsal ne-
zake en vücut bakmna kadar her alanda ki iyi olgunla rmay hedeeyen kurallardr. Bu 
yönüyle sünnetlerin eklinden çok ruhunu esas alarak dinamik bir sünnet anlay na sahip 
olmak daha do ru olur. Misvak kullanmay di leri temizlemek olarak, insanlara skn  veren 
eyleri giderme ilkesini toplumsal nezaket kural olarak okumak, dolaysyla toplumun neza-

ket kural olarak gördü ü eye uymay da sünnet kapsamnda de erlendirmek gerekir. 



589 -Uzun süren Ficar Sava lar sonras Mekke�de asa-
yi in bozulmas, can ve mal güvenli i kalmamas 
üzerine Mekke ileri gelenlerinin zulmü önlemek ve 
yerli-yabanc hiç kimseye hakszlk yaplmasna izin 
vermemek maksadyla e kleri yemine, �Hlfu�l-fu-
dûl�, Peygamberimiz�in (s.a.v) de amcalar ile beraber 
üye olarak ka lmalar.

Hz.Muhammed (s.a.v)�in 
Hayat Kronolojisi1

571 -Fahr-i Kainat Efendi-
mizin dünyay te rieri; 
Hicre en 53 yl önce 12 
Rebîulevvel 20 Nisan 571 
Pazartesi.

-Sütannesi Halimeye ve-
rilmesi.

574 -Sütannesi tara ndan Mek- 
ke�ye ge rilerek annesi Ami-
ne�ye teslim edilmesi.

575 -Annesi Amine�nin Ebva 
�da vefa  üzerine dads 
Ümmü Eymen tara ndan 
Mekke�ye ge rilip dede-
si Abdulmu alib�e teslim 
edilmesi.

577 -Dedesi Abdulmu alib� 
in vefaa yla amcas Ebû 
Tâlib�e emanet edilmesi.

578 -Amcas Ebû Tâlib ile 
yap  Suriye seyaha .

Sümeyye PARILDAR*

* Vaiz, Ümraniye Mü ülü ü

1. T.D.V. slâm Ansiklopedisi esas alnarak hazrlanm r.

u anda kütüphane olarak kullanlan Hz. Peygamberi�in 
(s.a.v) do du u ev.



613 -Peygamber Efendimiz�in, 
açk davetle emrolunmas 
üzerine yakn akrabalarn 
slâm�a davet etmesi.

614 -Mü riklerin zayf Müs-
lümanlara eziyet etmeye 
ba lamas.

615 -Mekke�de artlarn zor-
la mas üzerine Habe is-
tan�a ilk hicret.

616 -Habe istan�a ikinci hicret

-Resûlullah�n ve müslü-
manlarn Dârulerkâm�dan 
çkmalar.

-Ha imo ullar ve Mu a-
libo ullarnn Peygamber 
Efendimiz�i korumak ama-
cyla Ebû Tâlib mahallesi-
ne toplanmalar ve mü -
riklerin onlara kar  boykot 
uygulamaya ba lamas.

619 -Boykotun sona ermesi

620 -Hüzün yl: Amcas Ebû 
Tâlib�in ve validemiz Hz. 
Ha ce�nin vefa .

621 - srâ ve Mi�rac hadisesi, 
Be  vakit namazn farz k-
lnmas.

 -Birinci Akabe Bia  ve Hz. 
Peygamber�in slâm� ö ret-
mesi için Mus�ab b. Umeyr�i 
Medine�ye göndermesi.

594 -Hz. Ha ce (r.a) ile evlenmesi.

605 -Kurey �in Kâbe�yi tamiri srasnda Hacerulesved� 

in yerine konulmas hususunda hakemli i. 

610 -Hira ma arasnda ilk vahyin geli i ile Peygamber 

Efendimiz�in Risâle nin ba lamas ( lk vahiy ile Alak 

Suresi�nin ilk be  âye  inzal olmu tur).

LK VAH Y VE H RA: Hz. Muhammed (s.a.v), krk ya -
na yakla nca, yalnzlktan daha fazla ho lanr olmu tu. 
Gerekli az  ile Mekke�ye yakla k 12 km mesafedeki 
Nur da ndaki Hira ma arasna giderdi. Ramazan ay-
larn genelde burada geçirirdi. Krk ya n tamamlad-
nda, Ramazan aynn sonlarna do ru bir gece yine 

Hira�da ibadet ve tefekkür ile me gul iken Cebrâil (a.s) 
kendisine Alak sûresinin ilk be  âye ni ge rdi böylece 
Peygamber Efendimiz�in Risâlet görevi ba lam  oldu.

Hirâ Ma aras, ilk vahyin geldi i yer



SRA VE M �RAC: Gece yolculu u anlamna gelen � srâ� 
ve yükse e çkmak, yükselme arac anlamna gelen �Mi� 
rac�, Resûlullah�n kinci Akabe görü mesinden sonra, 
Mekke Devri�nin 11�inci yl, Recep aynn 27�inci gecesi 
(Hicre en 19 ay önce), gecenin bir bölümünde cereyan 
eden ve kendilerinin semalara ve yüce makamlara eri -
mesi mucizesine verilen isimlerdir. 

Kur�ân- Kerîm�de srâ Sûresi�nin birinci âye nde: �Kulu 
Muhammed (s.a.v.)�i, bir gece Mescid-i Harâm�dan, 
kendisine bir ksm âyetlerimizi göstermek için, etra n 
mübârek kld mz Mescid-i Aksâ�ya götüren Allah�n 
ân ne yücedir. Do rusu O i i r ve görür.� buyrulmu  

olmas ile Resûl-i Ekrem (s.a.v)�in Mekke�deki Mescid-i 
Harâm�dan Kudüs�teki Mescid-i Aksâ�ya olan mi�rac sâ-
bi r. Mescid-i Aksâ�dan semâlara ve yüce makamlara 
yükseldi ini ise, Peygamber Efendimiz�den nakledilen 
sahih hadis-i erîerden ö renmekteyiz.

Mi�racda Hz. Peygamber (s.a.v)�e üç ey verilmi r: Be  
vakit namaz, Bakara Sûresi�nin son iki âye  (Amene�r-

622 - kinci Akabe Bia .

-Mekke�den Medine�ye hic-
re n ba lamas.

-Hz. Muhammed (s.a.v)�in, 
Hz. Ebû Bekir�le birlikte 
hicre  ve Sevr Ma arasna 
s nmas (26 Safer/ 9 Eylül).

-Kuba�ya var  (8 Rebîu-
levvel/ 20 Eylül) ve Kuba 
mescidinin in as.

-Hz. Peygamber�in Ranu-
na vadisinde ilk Cuma na-
mazn kldrmas (12 Rebî-
ulevvel/24 Eylül).

-Ezann Müslümanlar bir-
le rici bir ça r olarak ka-
bul edilmesi.

623 -Muhacirlerle ensar ara-
snda karde lik tesis edil-
mesi (muâhadat).

-Medine vesikasnn tan-
zimi ve Medine Haremi 
snrlarnn tespi .

-Mescid-i Nebevî�nin in a-
snn tamamlanmas.

624 -Kblenin Kudüs�teki 
Mescid-i Aksa�dan Mek-
ke�deki Mescid-i Haram�a 
çevrilmesi (Receb/ Ocak)

-Ramazan orucunun ve ze-
kâ n farz kln . lk bayram 

Hz.Muhammed (s.a.v)�in Hayat Kronolojisi / Sümeyye Parldar



ve Teravih namaznn k-
lnmas (Ramazan).

-Bedir Gazvesi (17 Rama-
zan/13 Mart).

- lk Kurban Bayram (10 
Zilhicce/ 3 Haziran).

-Zekâ n farz klnmas.

625 -Uhud gazvesi (7 veya 11 
evval/23 veya 27 Mart), 

Hz. Hamza�nn ehid ol-
mas.

 - çkinin haram klnmas.

626 -Zaturrika Gazvesi ve 
korku namaz klnmas 
(10 Muharrem/ 11 Hazi-
ran).

-Medine�de ay tutulma-
snn gözlemlenmesi ve 
Hz. Peygamber�in husuf 
namaz kldrmas (Cema-
ziyelahir/ Kasm).

627 -  Hadisesi.

-Hendek (Ahzab) Gazvesi 
(Zilkade/Nisan).

628 -Umre seferi, -Hudeybi-
ye Antla mas.

-Hz. Peygamber�in Bizans 
ve Sasani imparatorlar 
ba ta olmak üzere civar 

rasûlü...) ve ümme nden irk ko mayanlarn Cennet�e 
girecekleri müjdesi. 

H CRET: Akabe görü meleri sonrasnda slâm Medi-
ne�de yaylm  ve Mekke�deki müslümanlar da büyük 
oranda Medine�ye göç etmi lerdi. Kurey �in ileri ge-
lenleri geli meler üzerine Dârunnedve�de toplanm  
ve Resûlullah (s.a.v)�n öldürülmesi kararn alm lard. 
Enfâl Sûresi 36. âye e bu toplan  ve yaplan plandan 
bahsedilmektedir: �Ya Muhammed, ha rla u zaman 
ki, inkâr edenler (Mekke mü rikleri) seni bir yere ka-
patmak veya (hepsi birden) öldürmek yahut da (Mek-
ke�den) çkarmak için sana tuzak hazrlyorlard. Onlar 



ülke yöne cilerine ve kabile 
reislerine slâm�a davet mek-
tuplar göndermesi (Muhar-
rem/Mays).

-Hayber Seferi, Mute Sava .

630 -Mekke�nin Fethi (20 Rama-
zan/11 Ocak).

-Taif Gazvesi Resûlullah�n umre 
yapmas.

-Hz. Peygamber�in baz ehir ve 
kabilelere zekat amilleri gön-
dermesi (Muharrem/Mays).

-Alkame b. Mücezziz kuman-
dasnda ilk deniz seferinin dü-
zenlenmesi (Rebîulahir/Tem-
muz-A ustos).

-Peygamber Efendimiz�in Ha-
be  Necâ isi Ashame�nin vefa-

n haber verip gyabi cenaze 
namazn kldrmas.

   -Ka�b b. Zübeyr�in müslüman ol-
mas ve Hz. Peygamber�in hr-
kalarn ona hediye etmesi.

631 -Fahr-i Kâinât Efendimiz�in 
Kur�ân- Kerîm�i Cebrâil (a.s)�e iki 
defa arzetmesi ve yirmi gün i -
ka a kalmas (Ramazan/Aralk).

-Müseylemetulkezzâb�n pey-
gamberlik iddiasnda bulun-
mas.

sana tuzak kurarken, Allah da (onlara) tuzak ku-
ruyordu. Allah tuzaklarn en iyisini kurar.� Bu pla-
n Cebrâil (a.s.) Peygamberimize haber vermi  ve 
kendisine hicret iznini iletmi  bunun üzerine Hz. 
Resûl, yerine o gece için Hz. Ali�yi brakarak Hz. 
Ebubekir ile yola çkm r. 

Hicret Güzergah: Hz. Ebubekir�in evinden çk-
ktan sonra ssz yollardan Mekke�nin güneyine 

do ru ilerlediler. Bu, aslnda Medine�ye seyaha e 
takib edilen yön de ildi. s kame eki bu farkllk 
ile pe lerinde olanlar yanltmak hedeenmi . 
1.5 saat (3 mil) mesafede Sevr Da �nn tepesinde-
ki ma araya vardlar. Kurey in aramas bi nceye 
kadar, (per embeyi cumaya ba layan geceden pa-
zar gününe kadar) üç gün bu ma arada gizlendi-
ler. Klavuzlar Abdullah, dördüncü günün (Pazar) 
sabah develeri ma araya ge rdi. Sahili takibede-
rek Medine�ye do ru 24 saat hiç dinlenmeden yol 
aldlar Deve yürüyü ü ile 13 günlük olan Medine 
yolunu 8 günde katederek 12 Rabîulevvel/23 Ey-
lül 622 Pazartesi günü Kuba�ya ula lar. Kuba�da  
�(Hicre n) ilk gününde, takva temeli üzerine ku-
rulan (Kuba�daki) Mescidde namaz klman daha 
uygundur. Bu mescidde temiz olmay sevenler 
vardr. Allah da temiz olanlar sever. (Tevbe Sûresi, 
108)� âye nde zikri geçen bir mescid in a edildi 
ve namaz klnd.

Ve nihâyet, Medine�-
ye ula an Peygamberimiz 
(s.a.v)�i herkes evinde a r-
lamak isteyince, kimsenin 
gücenmemesi için Hz. Re-
sûl, devesini serbest braka-
rak onun durdu u yere göre 

Hz.Muhammed (s.a.v)�in Hayat Kronolojisi / Sümeyye Parldar



632 -Veda Hutbesi (9 Zilhic-
ce/7 Mart)

-Veda tava  (14 Zilhic-
ce/12 Mart)

-Nasr suresinin nüzûlü 
(Zilhicce/ Mart)

-Hz. Peygamber�in vefa  
(13 Rebîulevvel/8 Haziran 
Pazartesi)

-Hz. Resûl�un defnedilmele-
ri (14 Rebîulevvel/9 Hazi-
ran Sal) 

karar verdi. Devenin durdu u bo  araziye en yakn ev 
olan Zeyd b.Halid�in evinde bu bo  araziye Mescidü�n-
Nebî in a edilene kadar, ikamet e .

VEDA HACCI VE HUTBES  : Müslümanlk Mekke�de do -
mu , Medine�de geli mi . Hudeybiye Bar  Anla masn-
dan sonra, Medine d nda yaylma a ba lad. Mekke�nin 
fethinden sonra, her tara an Arap kabîleleri Medine�ye 
gelip müslümanl  kabul etliler. Ksa zamanda, Allah�n yar-
dmyla Arabistan ba tan ba a müslüman oldu. Saylar çok 
az mûsevî ve hris yan�dan ba ka yarmadada müslüman 
olmayan kabîle kalmad. Bu ba ar üphesiz Allah�n yard-
mnn bir sonucuydu. Kur�ân- Kerîm bunu öyle anla yor: 
�Ey Muhammed, Allah�n yardm ve fe h günü gelip, insan-
larn akn akn Allah�n dinine girdiklerini görünce, hemen 
Rabbn hamd ile tesbîh et. üphesiz O, tevbeleri kabûl edendir� (Nasr Sûresi, 1-3). Bu sûre, Kur�ân- 
Kerîm�in bütün olarak inen son sûresidir. Mekke�nin fethinden önce inmi r. Dinin tamam-
lanmas, Hz. Peygamber (s.a.v)�in görevinin bitmesi demek . Bu sebeple Resûlullah (s.a.v) bu 
sûre inince, �bana vefâ m haber verildi� buyurmu tur. Vedâ Hacc�nda, arefe günü Arafat�da, 
dinin kemâle erdi ini bildiren �son ahkâm âye �(Mâide Sûresi, 3) vahyedilmi ; ertesi gün 
Mina�da son âyet (Bakara Sûresi, 281) inmi , Kur�ân- Kerîm tamamlanm . Bütün bunlar, 
aziz Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)�in vefâ nn yakla n gösteriyordu. Nitekim, 
Vedâ Hutbesinde, �belki burada sizinle ebedî olarak bir daha berâber olamayaca m,� bu-
yurarak ashâbyla vedâla m . 

Arafat Tepesi
(Cebelürrahme)



Sözlükte �do ulan yer ve zaman� anlamna 
gelen mevlid (ço . mevâlid) kelimesi, slâmî 
literatürde �Hz. Peygamber�in do um günü, 
bu günün yldönümü münasebe yle yap-
lan kutlamalar ve bu konuda kaleme alnan 
eserler� kar l nda kullanlm r.

Tarihi

Ço u alimin görü üne göre Hz. Peygam-
ber, Habe istan�n Yemen Valisi Ebrehe�nin 
Kâbe�yi ykmak üzere Mekke�ye saldrd  

ve Fil Vak�as denilen olayn meydana geldi-
i yl dünyaya gelmi r. Bu olayn tarihinde 

ih laf bulunmakta ve miladî 569, 570 veya 
571 olarak gösterilmektedir. Genel kabule 
göre Hz. Peygamber, Rebîulevvel aynn on 
ikisinde ve gündüz dünyaya gelmi r. Bir 
ilkbahar mevsimine denk gelen bu ayn 
iki, sekiz, on, veya on yedinci gününde 
do du una ve sabaha kar  fecir do arken 
dünyaya geldi ine dair rivayetler de vardr. 
Do umun pazartesi günü oldu u ise sahih 
rivayetlere dayanmaktadr. Do um tarihi-
nin miladî takvime göre 20 Nisan�a denk 
geldi i söylendi i gibi farkl görü  belirten-
ler de olmu tur.

Doç. Dr. Ahmet ÖZEL*

Sultanahmet Camii�nde bir mevlid merasimi.

* TDV slâm Ara rmalar Merkezi ( SAM)

Mevlid�in Tarihi ve 
Din Hükmü



Hz. Peygamber, sa l nda kendi do um yldönümünü kutlamad  gibi böyle bir ey ya-
plmas hususunda herhangi bir istek ve emri de olmam r. Hulefa-y Râ idin dönemi ve 
bunu izleyen Emevî ve Abbâsî devirlerinde de mevlidle ilgili bir uygulamaya rastlanmamak-
tadr. Bu alanda ilk uygulama Msr�da iî Fâ mî devle  kurulduktan sonra Muiz-Lidinillah 
(362-365/972-975) döneminde gerçekle mi  ve Hz. Peygamber�in do um yldönümü resmî 
olarak kutlanmaya ba lanm r. Tören çerçevesinde Rebîulevvel aynn on ikinci günü hazr-
la lan helva tepsilerle resmî görevlilere da  lr, Ezher Camii�nde ha m okunur, daha sonra 
özel olarak hazrlanan tören yerinde halife, di er devlet erkan ve ulemânn ka ld  tören 
icra edilirdi. Bu kutlamalarn üst düzey görevlilerin ka ld  bir devlet töreni çerçevesinde 
geç i, halkn geni  bir ekilde ka lmnn ve enlik havasnn fazla olmad  bilinmektedir. 
Fâ mîler, Hz. Peygamber ve Ehl-i Beyt�in  do um yldönümlerini kutlamasn, dinî hassasi-
yetlerinin yannda siyasî birtakm maksatlara binaen de icra ediyorlard. 

Fâ mîlerden sonra Msr�da ik dara gelen Eyyûbîler (1171-1462) zamannda birçok bay-
ram ve tören kaldrld ndan mevlide de özen gösterilmedi i ve halkn evlerinde bunu kut-
ladklar anla lmaktadr. Ancak Selâhaddin-i Eyyûbî�nin kaynbiraderi olan ve hayrseverli-

iyle tannan Erbil Atabegi Muza erüddin Kökböri (586-629/1190-1232) mevlid-i nebevîyi 
yeniden resmî olarak kutlamaya ba lam r. Bu dönemde Muharrem�den ba lamak üzere 
Rebîulevvel ayna kadar Ba dat, Musul, Cezîre, Sincâr, Nusaybin gibi yakn ehirlerle Acem 
memleketlerinden Erbil�e birçok fakîh, su , vâiz, kurrâ ve âirin akn e i, mevlid hazrlk 
ve etkinliklerinin birkaç ay sürdü ü tarihi kaytlarda mevcu ur. Kutlamalarn, Fâ mîler�in-
kinden farkl olarak hazrlklaryla birlikte uzun bir zaman dilimine yayld , bir enlik havas 
içinde geç i ve geni  bir halk ka lmyla gerçekle i bilinmektedir.

Memlükler döneminde Msr�da mevlid kutlamalar bütün ih amyla devam e . Rebîu-
levvel aynn ba ndan i baren ba layan kutlamalara halife, dört mezhebin ba  kadlar, ilim 
ve tasavvuf ehli, emîrler ve komutanlar, devlet adamlar, halkn ileri gelenleri ve kom u ülke-
lerden gelen çe itli temsilciler ka lrd. Bu dönemde en görkemli törenlerin Sultan Kaytbay 
(873-902/1468-1495) zamannda yapld  kaydedilir. 

Memlükler devrinden i baren Msr�da mevlid terimi ba ta evliya olmak üzere di er önde 
gelen ahsiyetlerin do um yldönümleri için de kullanlmaya ba lanm r. Ahmed el-Bede-
vî ve brahim ed-Desûkî gibi eyhlerin mevlidleri gibi. Bu tür mevlidlerin önemli bir ksm 
velilerin do um de il ölüm yldönümünde kutlanrd. Esasen ço u zaman do um ve ölüm 
günlerini bilmek de güçtü. Mevlidi kutlanan ki inin durumuna ba l olarak bu mevlidler bir 
gece, bir gün, bir ha a veya sekiz gün devam e i gibi bir ksm küçük bir semt veya yerle-
im merkezinde, bazlar da büyük ehirlerde ve bölgesel çapta icra edilirdi. 

Kuzey Afrika�da (Ma rib) önceleri mevlid kutlama âde  yokken ilk defa Kad ve Muhaddis 
Ebü�l-Abbas Ahmed b. Muhammed b. Hüseyin es-Seb  (ö.633/1236) tara ndan halkn 



hris yan bayramlarn kutlamalarn önle-
mek amacyla icra edilmeye ba lanm r. 
es-Seb �nin bu amaçla kaleme alp tamam-
layamad  ed-Dürrü�l-munazzam  mevli-
di�n-nebiyyi�l-muazzam adl eserini o lu ve 
Sebte hâkimi Ebü�l-Kasm Muhammed b. 
Ahmed (ö.677/1279) ikmal etmi r. Bunun 
devrinde özel bir ilgi gösterilen uygulama za-
manla Kuzey Afrika ve Endülüs�te yaygnlk 
kazanm , hükümdarlar ve yöne ciler mev-
lid kutlamalarna büyük önem vermi lerdir. 
Mevlidin resmî kutlamalar, Mâlikî fukaha-
nn sert muhalefe  sebebiyle Tunus�ta Haf-
sîler saraynda Fas�takinden yakla k bir asr 
sonra ancak sultan Ebû Fâris Abdülaziz el-
Mütevekkil zamannda (796-837/1394-1434) 
yaplabilmi r. Osmanl hakimiye ndeki Tu-
nus�ta Hüseynî Beyli i (1705-1957) dönemin-
de Osmanllar örnek alnarak mevlid bir dev-
let törenine dönü türülmü tür. 

Osmanl döneminde merasimle mevlid 
kutlamalarn Sultan III. Murad, 1588 ylnda 
ba latm  olmakla birlikte, Süleyman Çele-
bi�nin me hur mevlidini 1409 yl gibi erken 
bir dönemde yazm  olmas resmî olmayan 
kutlamalarn çok önce ba lad n göstermek-
tedir. Saraybosna�daki Gazi Hüsrev Begoviç 
Camii�nin 1531 tarihli vakyesinde, mevlid için 
ylda 3 yüz dirhem tahsisat ayrld , bölge-
deki di er camilere ait vakyelerde ve ahsî 
vasiyetnamelerde de benzeri kaytlara rast-
lanmaktadr. Resmî kutlama uygulamalarnn 
ba lamasndan sonra Sultanahmet Camii-
�nde yaplan merasimlerde padi ah, sadra-
zam, eyhülislâm, vezirler, Anadolu ve Rumeli 
kazaskerleri, di er mülkî ve askerî erkân ile 
ulemâ, resmî kyafetleriyle hazr bulunurdu. 
Ayasofya ve Sultanahmet kürsü eyhlerinin 

vaazlarndan sonra mevlid okunur, bu arada 
buhur yaklr, erbet da  lr ve görevlerini ifa 
edenlere hil�at giydirilir ve a yyeleri verilirdi. 
Genel olarak Sultanahmet Camii�nde yaplan 
mevlid törenleri daha sonralar Beyazt, Nus-
re ye, Beylerbeyi, Hamidiye ve di er camiler-
de de icra edilir olmu tur. Tanzima an i ba-
ren mevlid alaylarnda eski te rifat kurallarna 
uyulmakla birlikte baz de i ikliklere gidilmi ; 
padi ahn camiye gidi  ve geli lerinde askerî 
tören yaplmas, minareler yannda saray ve 
resmî binalarn dona lp aydnla lmas, be  
vaki e tophane ve sava  gemilerinden top 
a lmas gibi yenilikler uygulanm r. 

Mevlid 1910 ylndan i baren Osmanl 
Devle �nde resmî bayram ilân edildiyse 
de Cumhuriyet�in ilânndan sonra kaldrl-
d. Bugün Suudi Arabistan hariç, Kuzey Af-
rika�dan Endonezya�ya kadar slâm ülkele-
rinin bazlarnda resmî, bazlarnda gayr 
resmî olarak yaygn ekilde kutlanmakta-
dr. Türkiye�de yalnz Ramazan ve Kurban 
bayramlar resmî olarak kutlanmakta, di-

er mübarek gün ve geceler gibi Mevlid-i 
Nebî de camilerde ve evlerde tamamen 
bir ibadet âdâb içinde Kur�ân- Kerîm, Sü-
leyman Çelebi�nin mevlidi ve ilâhiler oku-
narak icra edilmektedir. Son yllarda Tür-
kiye�de Diyanet leri Ba kanl  ve Türkiye 
Diyanet Vak �nn ortakla a düzenlemesiy-
le de Hz. Peygamber�in mevlidi �Kutlu Do-

um Ha as� adyla çok yönlü etkinliklerle 
kutlanmaya ba lanm r. Süleyman Çele-
bi�nin mevlidi Türkiye�de ve Balkanlar�da 
yalnz kandil gecelerinde de il sünnet, 
nikah, ölüm vb. münasebetlerle de oku-
nur. Camide okunan mevlidlerden sonra 
gülsuyu ve eker ikram, evlerde okunan 
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mevlidlerden sonra da ayrca yemek, tatl 
veya me rubat ikram ade r. 

Fkhî hükmü

Hz. Peygamber ve ondan sonraki bir-
kaç asr boyunca kutlanmayan mevlidin 
dinî açdan me ruiye  de ulemâ ara-

snda tar lm r. bnü�l-Hâc el-Abderî 
(ö.737/1336) ve di er baz Mâlikî âlimler, 
bunun Hz. Peygamber devrinde ve ona 
son derece ba l olan ashâb ve tabiin za-
mannda kutlanmad n ve dolaysyla 
dine ilave saylan bir bid�at oldu unu be-
lirterek iddetle kar  çkarlar. Kutlamalar 
srasnda kraat, zikir ve ibadet yannda 
ho  olmayan baz etkinliklerin de bu âlim-
lerin görü ünde etkili oldu u anla lmak-
tadr. Mevlide kar  olumsuz tavr, bn Tey-
miyye ile onu izleyen Vehhâbî ulemâs ve 
Muhammed Abduh gibi ça da  slahatç 
alimler tara ndan da desteklenmi r. 

Buna kar lk Ebû âme el-Makdisî 
(ö.665/1267), emseddin bnü�l-Cezerî, bn 
Hacer el-Askalânî, bn Hacer el-Heytemî, 
emseddin es-Sehâvî, Celâleddin es-Süyû-
, ihâbüddin el-Kastallânî gibi alimler ise 

bu kutlama ile ilgili, ilk devirlerde olmasa 
bile Allah�n alemlere rahmet olarak gön-
derdi i Hz. Peygamber�in dünyaya gelmesi 
sebebiyle sevinmenin, do um günü mü-
nasebe yle fakir ve muhtaçlara yardmda 
bulunup ibadet etmenin, Kur�ân ve Hz. 
Peygamber�e olan sevgiyle ilgili iirler oku-
mann, temiz ve güzel elbiseler giyerek se-
vinç gösterisinde bulunmann ve yoksullara 
yardm etmenin birer güzel amel oldu unu 
belirtmi lerdir. Dolaysyla mevlid kutlama-
larnn bir bid�at- hasene saylmas, halk 

arasnda görülen ve dinen ho  kar lanma-
yan davran larn ise bundan ayr dü ünü-
lerek önlenmesi gerek ini, mesela cuma 
veya teravih gibi ibadetler srasnda yanl  
baz davran larn meydana gelmesinin bu 
ibadetlerin de haram saylmasna yol aç-
mad n beyan etmi lerdir. 

Hz. Peygamber�e pazarertesi günü oruç 
tutmann fazile  soruldu unda, �bu benim 
do du um ve bana vahiy indirilen gündür� 
(Müslim, �Syâm�, 197;  Ahmed b. Hanbel, V, 
297, 299; Ebû Dâvûd, �Savm�, 54) diyerek bir 
bakma bugüne önem a etmi r. Hz. Pey-
gamber Medine�de Yahudilerin on Muhar-
rem�de oruç tu uklarn görünce sebebini 
sormu , onlar da Firavun�un bo uldu u ve 
Hz. Musa�nn kurtuldu u gün oldu unu söy-
leyince Resûlullah kendisinin bunu yapmaya 
daha layk oldu unu belirterek oruç tutmu  
ve ashâbna da oruç tutmalarn emretmi -

r (Buhârî, �Savm�,69; Müslim, �Syâm�,127-
128). Bu da belli bir günde bir nimete nail 
olma veya beladan kurtulma sebebiyle her 
zaman o günü anma ve ükür ni anesi ola-
rak salih amellerde bulunmann iyi bir dav-
ran  oldu unu gösterir.

Sonuç olarak Hz. Peygamber�e sevgi ve 
ba ll n bir göstergesi olmas yannda çe itli 
ibadet ve hayrlara vesile olmas bakmndan 
da mevlit kutlamalarnn dinî yönden me ru 
bir davran  oldu u söylenmelidir. Bununla 
birlikte kutlamalara kar  çkan alimlerin ge-
nel olarak görü lerine gerekçe gösterdikleri 
gayrime ru tutum ve davran larn tasvip 
edilemeyece i, bu tür uygulamalara sebep 
olan kutlamalardan uzak durulmas gerek -
i de açk r. 



Yrd. Doç. Dr. Nuri ÖZCAN*
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Türk dînî mûsikîsinde �mevlid� denil-
di inde, Süleyman Çelebi (ö.1422)�nin, 
yazmn 1409 ylnda Bursa�da tamamla-
d  �Vesîletü�n-necât� adl eserinin bes-
teli veya kendine has bir ekilde ir câlen 
(herhangi bir besteye ba l kalmakszn 
serbest olarak) okunmas ve bu maksatla 
yaplan törenler anla lr. Eserin, ba ta Hz. 
Peygamber�in do um yldönümü (mevlid 
kandili), mübarek gün ve geceler (kan-
diller) olmak üzere saygn ki ileri anma, 
dü ün, do um, ölüm, evlenme, sünnet, 
hac ibade ni yerine ge rme gibi olaylarn 
ardndan sevinç ve hüzünlerin beraber 
payla lmas için düzenlenen toplan lar 
esnasnda okunmas, toplumumuzda yay-
gn bir âdet haline gelmi r. 

Edebiyat ara rmacs ve mûsikî ta-
rihçisi Sade n Nüzhet Ergun, bu mevlid 
manzumesinin bizzat Süleyman Çelebi ve 
daha sonraki dönemde önemli ha pler-
den Sinâneddin Yusuf Çelebi (ö.1565) ta-
ra ndan bestelenmi  olabilece ini ifade 

Mevlid (Vesiletü�n-Necâ t), Süleyman Çelebi, 
Süleymaniye Kt. Hac Mahmud Ef., 4470.

Yüzyllar Boyu Devam Eden Bir 
Din Mûsik Gelenegimiz: Mevlid



etmi r. Ancak mevlidin bilinen yegane bestekâr, 17. yüzylda Bursa�da ya am  olan 
Sekban adl mûsikî inas r. Sekban�n mevlid bestesi, 19. yüzyln sonlarna kadar Osman-
l co rafyasnda okunmu , ancak o tarihlerden sonra unutulmu tur. 19. yüzyl, dinî mûsi-
kîmizin aheserleri olarak nitelendirilen mi�raciyye, mevlid, durak, mersiye ve tev îhlere 
ra be n giderek azald  dönemdir. Bu dönemde, yüksek sanat de eri ta yan eserlerin 
yannda, edebî ve tasavvu  kyme  bulunmayan basit baz eserlerin de bestelenmek-
te oldu u görülmektedir. Bu tehlikeyi sezen mûsikî inaslardan biri, Hamâmîzâde smail 
Dede Efendi�nin (ö.1846) talebelerinden Mutafzâde Ahmed Efendi�dir. Ahmed Efendi, 
�mevlid bestesi� ile �mi�râciyyenin nevâ bahri�nin unutulmakta oldu unu görerek, bu 
eserleri kendisinden me k edecek insanlar aram  ve bu bestelerin daha sonraki nesil-
lere in kallerini arzu etmi r. Nota ile tespit gibi bir gelene in yerle memi  olmasna 
ilgisizlik de eklenince, bu eserler 20. yüzyln ba larna ula amadan unutuldu. Böylece 
besteli mevlidle ilgili olarak elimizde sadece kütüphanelerdeki elyazmas baz mevlid nüs-
hâlâr kald. Bu eserlerde görülen, msralarn yanna yazlm  ve o msrada takip edilmesi 
gereken makam seyirlerini i aret eden, ço unlukla 
farkl kalemlerle yazlm  makam isimleri (yandaki 
yazma nüshada oldu u gibi), eski besteli mevlidin 
izlerini ta yan önemli kaytlardr.

Mevlid manzumesi, yazld  dönemden beri 
halk arasnda camilerde, tekkelerde büyük bir 
co kuyla; sarayda ve selâ n camilerde padi ahn 
da ka lmyla büyük merasimlerle okunmaya de-
vam etmi r. Osmanl döneminde mevlid merasimleri Kanunî Sultan Süleyman döne-
minden (1520-1566) i baren devlet protokolüne alnmaya ba lanm  ve Sultan III. Mu-
rat (1574-1595) zamannda, 1588 ylnda resmen devlet te rifa nda yer alm r.1 Büyük 
bir ra betle Osmanl Devle �nin son zamanlarna kadar devam eden bu merasimler, 
Cumhuriye en sonra da halk arasnda devam e rilmektedir.

Mevlid, �bahir� ad verilen bölümlerin �mevlidhân� denilen bir ki i tara ndan okun-
mas sure yle icra edilir. Bahirler arasnda okunan ve �tev îh� ad verilen dinî mûsikî 
eserleri de �tev îhhân grubu�nca okunur. Günümüzde mevlid bahirleri, yukarda da zik-
re imiz gibi herhangi bir besteye ba l kalarak de il, bahirler arasnda belli bir makam 

Ol Rebîul evvel ay nicesi
On ikinci gice isneyn gecesi
Ol gice kim do du ol hayru�l-be er
Annesi anda neler gördü geler
Dedi gördüm ol Habibin annesi
Bir acep nur kim güne  pervanesi

1. Bu konu ile ilgili olarak Sultanahmet Camii�nde okunan mevlid ve mevlid merasiminin tafsilâ  için bkz: Esad 
Efendi, Te rifâ - Kadîme, stanbul, 1287, s.2-10. Ayrca Tevkîî Abdurrahman Pa a tara ndan 1676 ylnda �Kâ-
nun- mevlid-i erif� adyla bir kânunnâme yaplarak bu merâsimler bir düzen içerisinde devam e rilmi r. 



sralamas takip edilmek sure yle okunmaktadr. Bu konuda söz sahibi ki ilerden alnan 
bilgiler   nda, mevlid icrasnda öyle bir seyrin takip edilmesi uygundur: Önce sabâ, 
dügâh, çârgâh veya evketülarab makamndan okunan a r- erîf veya bir tev îhle mev-
lid merasimi ba lar. Ardndan yine ayn makamda bir kasîde okunduktan sonra �Allah 
âdn zikredelim evvelâ� msrâyla ba layan �Tevhîd� veya �Münâcât� bahrine saba ma-
kamyla girilir. Dügâh, bestenigâr, çârgâh, evketülarab makamlarna geçkiler yaplarak 
yakla k on beyit okunduktan sonra ksa süreli bir sfahan geçkisiyle tâhir-bûselik maka-
mna geçki yaplr.

�Hak Teâlâ eyleye ana / Kim beni ol bir duâ ile ana
Her ki diler bu duâda buluna / Fâ ha ihsan ede ben kuluna�

msrâlarnda da hüseynî yaplarak mevlidhânn yüksek sesle söyledi i �Merhûm ve ma -
fûr Süleyman Çelebi�nin ve kâ e-i ehl-i îmânn ruhu için el-Fâ ha� cümlesini takiben 
okunan Fâ ha�dan sonra bahir tamamlanr.

�Hak Teâlâ çün yara  Âdem�i� msrâyla ba layan �Nur� bahrine hicâz makamyla gi-
rilir. Hicaz, hümâyun, eviç, ferahnâk, segâh, müsteâr, ehnâz makamlarndan sonra ksa 
bir tâhir- bûselik yaplr. Bahrin sonunda hüzzâma geçilir ve bu makam ile karar verilir. 
Çünkü bundan sonra salâvat ge rilecek r.

�Âmine Hâtun Muhammed ânesi� msrâyla ba layan �Vilâdet (Velâdet)� bahrine rast 
makam ile ba lanr. Giri  ksmnda rast, ni âburek, sûzi- dilârâ makamlar icra edildikten 
sonra � ndiler gökten melekler saf saf / Kâbe gibi kldlar bey m tavaf� bey ne gelince 
gerdâniye perdesinden girerek, mâhur nâmelerle meyan açlr. Daha sonra hicazkâr ve 
sûzinak geçkiler yapmak, �Bu gelen ilm-i ledün sultandr� msrânda kürdîlî-hicâzkâr, 
�Âmine eydür çü vakt oldu tamam� msrân sfahan makamnda okumak yerinde olur. 
Rasta geçip bu makamda karar verilmesinin ardndan okunan salâtü selâm ksa bir duâ 
takip eder.

�Yara lm  cümle oldu âduman� msrâyla ba layan �Merhabâ� bahrine hüseynî ile 
girilir. U ak, pencgâh gibi makamlara geçkiler yapldktan sonra segâh veya hüzzâma 
geçilerek bu makamlarda karar klnmasnn ardndan yine salâtü selâm ge rilir. 

Mevlidin �Mi�rac� bahrine �Söyle irken Cebrâil ile kelâm� msrâyla girilir. Segâh, hüz-
zâm, karc ar makamlaryla yaplan giri ten sonra �Ey hatâ pû  ü atâs çok kerîm� msrâ 
ile sabâ makamna geçilir. Ardndan �Hak Teâlâ�dan eri  bir nidâ� msra ile ba layan 
bölümde eviç makam icrâ edilir. �Yâ Habîbim, nedir ol kim diledin/ Bir avuç topra a 
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minnet eyledin� bey  ile ba layan ksm ve takip eden msralarda hicaz, nihâvent, kür-
dîlî- hicazkâr ve u ak yaplabilir. Bu makamla yaplan karardan sonra salâtü selâm ge-

rilir.

Mevlid�in son bölümü olan �duâ� bahrine u ak makam ile girilir. �Yâ lâhî ol Mu-
hammed hakkyçün� msrayla ba layan bu ksmda kom u makamlara geçilip bu arada 
sabâ ve bestenigâr makamlarna geçkiler yapldktan sonra, bahrin son bey  olan ksm-
daki �Ümme mden râz olsun ol Muîn� msra hüseynî makamna ba lanarak, bundan 
sonraki msra olan �Rahmetüllâhi Teâlâ aleyhim ecmaîn� cümlesinin bütün tev îhhân 
grubu ve mevldihanlarn bir a zdan söylenmesi ile mevlid bi rilir. Ardndan okunan 
Kur�ân- Kerîm ve duâ ile merâsim sona erer.

Dînî mûsikîmizde öteden beri mevlidhânlkla öhret bulmu  pek çok mûsikî inas ye-
mi r. 19. yüzylda stanbul�da tannm  mevlidhânlardan Aksarayl Âmâ Hâ z  Ha-

san Efendi, hünkâr mevlidhân Fndkll Hac Hakk 
Efendi, Enderunlu Hâ z Hüsnü Efendi, Hâ z Â ir, 
Beylerbeyi Camii Ha bi Rifat Bey, Hopçuzâde 
Mehmet akir Efendi, Balat�taki Sünbülî Dergâh 

eyhi Kemâl Efendi, Mutafzâde Ahmet Efendi ve 
Saîd Pa a mam diye bilinen Hasan Rzâ Efendi� 
yi özellikle zikretmeliyiz. Bunlar içerisinde âirli i, 
ha atl  ve hânendeli i yannda özellikle mevlid-
hânl  ile tannan Saîd Pa a mam�ndan söz etmek is yorum: Mutafzâde Ahmet Efen-
di�nin talebelerinden olan Hasan Rza Efendi mütevâzi ki ili i ile bilinmektedir. Rfâiyye 
tarika  müntesibi olup içinden geldi i ekilde ve kendi arzu e i zamanda okumas 
onun en önemli özelli iydi. Son derece parlak ve z bir sese sahip . Mevlid okuyu unda 
fevkalâde bir tavr sahibiydi. Zekâizâde Hâ z Ahmet Irsoy, Hasan Rza Efendi ile ilgili bir 
ha rasn öyle anla r: �Bir gün babamla (Zekâi Dede) Oluklubayr Dergâh�na gitmi k. 
Saîd Pa a mam mevlid okuyordu. Kendisini ilk defa orada dinlemi m. Gü elerin ara-
sn kesmiyor ve na meleri msrâ sonlarnda yapyordu. Bu yüzden sözler de tamamyla 
anla lyordu. Tekkeden çk ktan sonra babam dedi ki: Hâ z! te asl mevlid böyle oku-
nur.� Fakir ve kimsesizlerin taleplerini reddetmez, bu ki ilerin isteklerini derhal yerine 
ge rirdi. Mehmet Akif Ersoy onun bu özelli ini Safahât�nda �Saîd Pa a mam� adl iiri 
ile ebedîle rmi r. Hasan Rza Efendi�nin, 93 harbi esnasnda Mevkib-i Hümâyun Alay 
te ekkül e i sralarda Üsküdar Sultantepe�de okudu u mevlidin Be ikta �tan dinlen-
di i söylenir. Bu dönemle ilgili ksa bir örnek verdikten sonra son dönemin önemli mev-
lidhânlarndan söz etmek is yorum. Bu ki iler arasnda ba ta Hâ z Sâmi olmak üzere 

Mevlid manzumesi, yazld  dönem-
den beri halk arasnda camilerde, tek-
kelerde büyük bir co kuyla; sarayda ve 
selâtin camilerde padi ahn da katl-
myla büyük merasimlerle okunmaya 
devam etmi tir.



Süleymaniye Camii�nin ba  müezzini Hâ z 
Kemâl Efendi, Beyo lu A a Camii mam 
Hasan Rza Efendi, Muhyiddin Tank, Hâ-

z Burhan, Mecit Sesigür, Esat Gerede, 
Yeral  Camii imam Ali Üsküdarl, Hüse-
yin Sebilci ve Kâzm Büyükaksoy özellikle 
zikredilmelidir. Günümüz mevlidhânlar 
arasnda ise Aziz Bahriyeli, Halil brahim 
Çanakkaleli, Fevzi Msr, Emin I k, Zeki 
Altun (ö. 1999) ve Kâni Karaca (ö. 2004) 
bilhassa belir lmelidir. 

Son dönem mevlidhânlar arasnda ise 
ünlü hânende Hâ z Sâmi�den biraz bah-
setmek is yorum: Kur�ân lave nde tec-
vide son derece dikkat eden ve lüzumsuz 
na melerden kaçnan Hâ z Sâmi mevlit 
okuyu unda da ayn hassasiye  gösterir, 
mana ve diksiyona özellikle dikkat ederdi. 
Yorulmak bilmeyen sesi yannda çok uzun 
bir nefesi vard. Bu konuda arkada  Hâ-

z Ali Rza Sa man �Hâ z Sâmi Merhum� 
adl eserinde unlar söylüyor: ��Merhum 
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Hâ z Sâmi�nin bu Mesnevî�den (Mevlid kastediliyor) üç beyi  de bir solukta okudu una 
ben kaç defa ahit olmu umdur. Hem de ba tan savma okumak yolu ile de il, gereken 
perdeleri göstermek, gereken na meleri yapmak, icap eden im datlar (uzatmalar) 
hakkyla eda etmek ar yla.

�Hep gök ehli cümle kar  geldiler / Mustafâ�ya izzet ikram kldlar
Merhaben bik Yâ Muhammed dediler / Ey efâat kân Ahmed dediler
Yürü kim meydan senindir bu gece / Sohbet-i sultân senindir bu gece�

Müzi in istedi i bütün olgunluk haklarn vermek, gü enin isteklerini tamamiyle 
ödemek ar yla u üç bey  bir solukta okumu tur. 

Mi�raç bahrindeyiz. Sâmi, �Hep gök ehli...� gü elerine � z segâh� perdesinden gi-
riyor. O perde üzerinde ve etra nda durarak, dola arak �...kldlar� a geliyor. Siz durup 

Süleyman Çelebi Mevlidinin ngilizce tercümesinden...



soluk alacak dersiniz. Çünkü siz yoruldunuz. Solumak ih yacna dü tünüz. O ise solu u-
nun daha ba ndadr. �Merhaben bik...� sözüne � z nevâ� dan girmi r. �...Yâ Muham-
med� nidâsn � z fâ� üzerinde bir kavis yaparak icrâ etmi , �...Muhammed� münâdâs 
üzerinde �san�at- nidâ�y ifa eylemi , �...dediler� gü esindeki perde yine � z nevâ�dr. 
Siz yoruldunuz. Çatlayacaksnz. Okuyucu soluk almadan nasl okuyor diye hayre niz sa-
niyeden saniyeye ar yor. O ise kendisi çatlamayacak, fakat hayre niz sizi çatlatacak r. 
�Tiz mi� üzerinde ve etra nda �Yürü kim...� diyerek dola maya devam ediyor. En son, 
hiç yorgunluk eseri göstermeden bey n sonundaki �...bu gece� kelimesini � z segâh� 
perdesinde brakyor.

Bu gezin , ba lad  akortun ikinci oktavndadr. Bu oktavn muhayyeri de arasna kendi-
ni gösterir. Sâmi, atlama na melerle, meyan içinde meyanlarla, türlü merdivenlerle bilgi-
leri hayrete, duygular vecde ba rr. Benlikler, kendinden geçmedikçe, dima lar hayranlk 
basksna u ramadkça ruh-i Dâvud�un feryad susmaz. te bu nefes-i ne sdir ki ruhlarn 
ih yarsz temevvüçlerini (dalgalanmalarn) çldr r. Vakta ki üç beyit sona erer, göklerin 
sesi durur.�

Yine ayn eserinde Ali Rza Sa man unlar anla yor: �(...) Sâmi�nin 1910�da Dârülfü-
nun gençlerine Süleymaniye Camii�nde bir mevlid okuyu una ahit oldum. Ben de il, 
kimse o revnak, o ulviye  tasvir edemez. Koca Süleymaniye o kadar dolmu tu ki pence-
relerin içinde bile halk, birbirinin üstüne çkm  gibi sk m . Fakat gürültü, u ultu de il, 
çt yok... Önce Sâmi okudu. Öyle bir parlak okudu ki o parlak sesin kemerlere, kemerlerden 
kubbelere çarparak hâsl e i tesiri duyunca bânî-i öhret- iâr Sinan ile kahramân- nâmdâr 
Süleyman�n, bu semâvî kubbelerde uçu tuklarn görüyor gibi olmu tuk... Mi�raca yine Sâmi 
çk . ar k nasl okudu unu anlatmak için ben kelime bulamyorum. Çok güzeldi desem az 
olur. Fevkalâde idi desem bir ey söylemi  olmam. Ne diyeyim? Bilmem amma Mimar Sina-
n�n yap  kubbenin dinledi i ve inledi i ilk ve son ses olsa gerek r.�

Mevlid manzumesi, son devir ha at ve mûsikî inaslardan Kemâl Batanay (ö. 1981) 
tara ndan yeniden bestelenmi , Kâni Karaca�nn me ke i bu eserin notas henüz ne -
redilmemi r.

te mille miz, ulu Peygamberini yüzyllardan beri böyle güzelliklerle, ho  sadâlarla, 
ulvî duygularla anyor. Bu güzellikler o büyük insan her geçen gün biraz daha yücel yor.

Seçme Kaynakça
Ali Rza Sa man, Me hur Ha z Sâmi Merhum, stanbul 1947, s. 36-38; 92-93.
Mevlid Nasl Okunur ve Mevlihanlar, stanbul 1951. 
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Doç. Dr. Emin I IK1 ile söyle i

Hocam, sizinle Mevlid gelene i üzerine ko-
nu mak is yoruz. Peygamberimiz�in do um 
günü kutlama gelene i ne zaman ba lad? 

Peygamber Efendimiz, haya a iken ne 
kendi do um günü, ne de herhangi bir ya-
knnn do um günü için özel bir kutlama 
töreni yapmad. Çünkü O�nun esas görevi, 
ahslar de il, dinin ilkelerini tantmak , 

vahiy tebli  etmek . Bir defa bunu bilme-
miz gerekiyor. Ancak unu belirtelim ki  

Kur�ân bize, O�nun �âlemlere rahmet� ola-
rak gönderildi ini bildiriyor. Ayrca �Allah, 
bir resûl göndermekle mü�minleri minnet-
târ brakm r� (Âl-i mran, 3/ 164) � yi bilin 
ki Allah ile melekleri, ona salavât okurlar. 
Ey nananlar! Siz de ona, salât ve selâm 
ge rin.� (Ahzâb, 33/56) buyuruyor.

Görüldü ü gibi son âye e bir emir söz 
konusu. Rabbimiz bize, Hz. Peygamber�i 
saygyla anmamz emrediyor. Hac Bek-

�stanbul�da Mevlid 
Gelene¤inin Dünü-Bugünü*

* Söyle i: Kâmil Büyüker, Müezzin-Kayym, i li Feriköy Camii 
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ta - Velî, �Peygamberler, insanlara Allah�n hediyesidir.� diyor. u bir gerçek ki Hz. Pey-
gamber, bize Allah�n en büyük nime dir. Her nimet, ükrü gerek rir.  Kur�ân nime nin 
kadrini bildirmek için özel bir sûre indirilmi  ve �O gece bin aydan daha hayrldr� de-
nilmi . Kadir gecesi, Asr- Saâdet�ten beri kutlanr. Çünkü  Kur�ân- Kerîm�in indi i, yani 
do du u gecedir. Mevlid Kandili  Peygamber Efendimiz�in do du u gecedir.

Hz. Peygamber�in kadrini bilenler, O�nun do du u geceyi, tâbiîn devrinden beri 
kutlarlar. Fakirlere sadaka vermek, yoksullara yemek ikrâm etmek,  Kur�ân okumak, 
çokça salavât ge rmek ve nâle namaz klmak gibi çe itli ibadetlerle ihyâ ederler. Kay-
naklarn bildirdi ine göre, hicrî üçüncü asrn ba larndan i baren, baz sû  gruplar, bu 
geceyi cemaat halinde kutlamaya ba ladlar. Halk arasnda yaygn bir âdet haline ge-
len bu kutlamalar, daha sonra devletler de sahiplendi. lk olarak Msr Fâ mî devle , 
mevlid kandilini, resmî bayram ilan e  ve muhte em törenlerle kutlamaya ba lad. 
Fâ mîler, hem Peygamber Efendimiz�in, hem de kz Hz. Fa ma�nn do um gününü, 
resmî bayram ilân etmi lerdi. Bu kutlu do um törenleri için, slâm dünyasnn her ta-
ra ndan büyük âlimler, me hur hâ zlar dâvet edilir, sarayda ve camilerde  Kur�ân oku-
nur ve ilim meclisleri kurulurdu. Ha pler, ehir 
meydanlarnda, Hz. Peygamber ve Ehl-i Beyt�le 
ilgili menkbeler anla rlard. Güzel sesli hâ zlar,  
Kur�ân, ilâhî, kasîde ve tev îh okurlard. Kazanlar 
dolusu pilav pi irilir, halka ikrâm edilirdi ve bu 
etkinlikler mevlid ay boyunca sürerdi. Ancak za-
manla i ler ç rndan çk .  Kur�ân lâve , ir âd, 
zikir ve ibadet faaliyetleri ihmal edilir oldu. Onla-
rn yerini, oyun ve e lence âlemleri ald. Baz günah ve hayaszl n i lendi i bir kar-
navala dönü tü. Ba ta âî ulemâs olmak üzere, dindar insanlar, bu mübarek günün 
böyle olumsuzluklara âlet edilmesine iddetle kar  çk lar. Bid�at ve günah oldu una 
dair fetvalar verdiler. Çok a r yazlar yazdlar. Nihayet devlet eliyle yasakla rdlar. 
Ancak  Kur�ân lâve yle, zikir, duâ, hayr ve hasenatla ihyâ edenlere dokunmadlar. 
Zaten yasa n hede bunlar de ildi. Rezilce hareket edenlerdi. Günümüzde, o tarihte 
yazlm  kitaplar okuyan ve kendini din alimi sanan baz iddia sahipleri, mevlid kutla-
malarnn bid�at ve günah oldu una dair verilmi  o eski fetvalar görüyorlar. in içyü-
zünü bilmedikleri için, ibadetle yaplan ihyâ ekline de kar  çkyorlar. �Mevlid kandili 
bid�a r. Bak i te, lan alim asrlar önce bunu yazm  � diyorlar. Ancak bilmiyorlar ki, 
o alimler, i lenen günahlar gözleriyle gördükleri için günah demi lerdi. Yoksa okunan  
Kur�ân�a, ge rilen salât ü selâm�a, yaplan hayr ve hasenâta, çekilen zikir ve tesbihâta 

Hz. Peygamber�in kadrini bilenler, O�nun 
do du u geceyi, tâbiîn devrinden beri kut-
larlar. Fakirlere sadaka vermek, yoksullara 
yemek ikrâm etmek,  Kur�ân okumak, çok-
ça salavât getirmek ve nâfile namaz klmak 
gibi çe itli ibadetlerle ihyâ ederler. 



günah deme cesaretleri göstermeleri müm-
kün de ildi.

Hocam, mevlid gelene inin bizim kültürümüzde 
yeri nedir? Gelenek, ba lad  gibi mi sürüyor, 
yoksa baz sapmalar olmu  mu?

Mevlid gelene inin bizim kültürümüzde ger-
çekten çok önemli bir yeri var. Bu kesin. Türk 

mille , Rebîulevvel ayn mevlid ay 
olarak bilir. Meselâ bu ayda do an ço-
cuklara, Mevlüt, Mevlüde ad konulur. 

Üç aylarda do anlara da içinde do du-
u ayn ismi verilir. Mevlid olay edebiya-
mzda da önemli bir yer tutar. Bu mille n 

air ve edipleri, �Mevlid� diye bir edebi tür 
icad etmi ler, yüzlerce mevlid, binlerce kaside 
yazm lar. Hz. Peygamber�i ba rlarna basm -
lar, ruhlarna sindirmi ler ve halka mal etmi ler. 

Yahya Kemâl ilginç bir yorum yapyor: �Süleyman Çelebi O�nu, Bursa�nn bey konaklarn-
dan birinde do mu  gibi; eyh Gâlip de, Bo aziçi yallarndan birinde do mu  gibi an-
la r.� diyor. Bu, Hz. Peygamber�i, halkndan biri haline ge rme, kendile rmedir. Kesin 
konu muyorum, ama öyle sanyorum ve tahmin ediyorum ki, yalnzca Türkiye hudutlar 
içinde günde ortalama be  bin mevlid okunur. Mille miz yeni do an çocu un sevincini 
Hz. Peygamber�in do um sevinciyle dile ge rir. Ölenin ardndan mevlidi okutur, ölüm 
acsn Hz. Peygamber�in do um sevinciyle dindirmek için. Sünnet olunca, okulu ba a-
ryla bi rince, vatan borcunu ödeyip sa  salim eve dönünce, haclar hacdan gelince, 
yeni ev alnnca ve daha birçok hayrl i  vesilesiyle hep mevlid okutulur. Velhasl sevinç-
ler, mevlidle ikiye katlanr, aclar yine onunla dindirilir.

Hocam, biraz da Mevlid kutlamalaryla ilgili gelenekten söz edebilir misiniz? Özellikle 
stanbul�da mevlid gelene ini anlatabilir misiniz?

 Siz, özel olarak o geceyi anlatmam is yorsunuz galiba. Ben size genel olarak mevlidin 
kültür haya mz içindeki yerinden söz edeyim. Baknz, bir din, halkn ruh ve dü ünce 
dünyasn güçlendirmek ve geleneklerine yerle ip ahlâkna ve sosyal haya na yön vermek 
için gelir. Bu açdan baklnca mevlid, Peygamber sevgisinin dile gelmesidir. �Sevinçler pay-
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la ldkça artar, aclar payla ldkça azalr� demi ler. Ramazanlar, bayramlar ve kandiller, 
Allah ve Peygamber a knn co kuyla ya and  ve birlikte payla ld  özel günlerdir.

stanbul, Türk kültür haya nda çok özel ve örnek bir yere sahip r. Sultanahmet Ca-
mii�nin açl , büyük bir devlet töreni e li inde mevlidle yaplm r. Her mevlid kandi-
linde, ba ta padi ah olmak üzere, eyhülislâm, sadrazam, vezirler ve alimler hazr bu-
lunmu lar, yani askeriye, mülkiye ve ilmiyenin ileri gelenleri, o törende resmiyet içinde 
yerlerini alm lar. Güzel sesli hâ zlar mevlid okumu lar. Mevlid bahirleri arasnda ayrca 
ilâhiler, tev îhler okunmu . Peygamber Efendimiz�in do umunu dile ge ren msralara 
gelindi inde, do umuna hürmeten aya a kalklm , ksa kyâm duâs yaplm  ve mevlid 
usûlünce okunup duâ ile hitam bulmu .

Sultanahmet Camii�ndeki mevlid merasimleri ayrn l olarak minyatürlere i len-
mi  ve tezkirelere yazlm r. Bu kaytlar bize önemli ipuçlar veriyor. Burada mevlid 
kandilinin muhte em törenlerle kutland  görülüyor. Cemaate ikram edilmek üzere 
Mekke�den Zemzem, Medine�den hurma ge riliyor. Hâ z, mevlidhân, tev îhhân ve 
duâhânlara ve di er görevlilere kürkler ve hil�atler hediye ediliyor, bir çok ihsan ve 
ikrâmda bulunuluyor. 

Saray tara ndan önemsenen bu âdetler, pa a konaklarna, oradan da halka yaylyor. 
Mevlid gelene i, baz yönleriyle hâlâ çok canl ya yor. Baz yönleriyle diyorum, çünkü 
yarm asr içinde sosyal haya a çok ey de i m r. Tabii bu de i im kültüre de yansd. 
Krk elli sene önce kandil geceleri, camileri hncahnç dolduran o kalabalklar ar k gö-
rülmüyor. Herkes evinde, televizyondan mevlid dinlemeyi tercih ediyor. Cami mevlid-
leri de, ev mevlidleri de eskisi kadar ilgi çekmiyor, çokça okunmuyor. Büyük sofralarn 
kuruldu u yemekli mevlidler de ar k yaplmyor. Onun yerine, mevlid ekeri veriliyor. 
Sanyorum eker verme âde  de yaknda ortadan kalkar. Çünkü ekerin zehir oldu u 
söyleniyor. Eskiden mevlid okuyanlara açktan para verilmezdi. Bir hediye pake  içinde, 
gizlice takdim edilirdi. Daha önceleri hediye bohças verilirmi . Bohçada bir gömlek, bir 
kravat ve bir çi  çorap, bir de havlu veya mendil olur, al nlar mendil veya havlu arasna 
konurmu . O âdetler unutuldu. imdi birçoklar, mevlid okuyan hâ z efendiye, kap ara-
l nda taksi oförüne ücret öder gibi açktan ödeme yapyor. Bununla görgü ve nezaket 
alanndaki gerilemeyi anlatmaya çal yorum. Mevlid okunan yer, okuyan ki i, okutan 
aile ve dinleyen cemaat açsndan bir hayli de i iklik olmu tur.

Bundan on yl önce (1997), Türk Dünyas Vak  Ba krdistan�da toplu sünnet töreni dü-
zenlemi . Rahmetli Adem Erim ile mevlid okuduk. Duâ�dan sonra yanmza çok ya l bir 
nine yakla . Sünnet olan balalardan birinin büyük ninesiymi . Bize birer havlu hediye 



e . Havlularn içine on be er ruble para da koymu . Paralar geri verdik. Almak isteme-
di, zar zor ikna e k. Havlular ha ra olarak yanmzda götürece imizi söyledik. Zavall 
çok sevinmi . Do rusu biz de çok duygulanm k. O eski nesilden biriydi. Mevlid oku-
yan hâ zlara havlu hediye edilece ini ve paray da gizlemek gerek ini biliyordu.  

Hocam, eskiden mevlid okumak, mevlidhân olmak, bu sana n icras bakmnda bir 
ayrcalk , deniliyor. Bugün durum nedir? Zevk sahibi insanlar m azald, yoksa ba ka 
nedenler mi var?

 Elbe e ayrcalk . Çünkü her önüne gelen mevlid okumaya kalkmazd. Herkes had-
dini bilirdi. Bilmeyenlere de cemaat haddini bildirirdi. Yani ayakkabsn alan, çeker gi-
derdi. O da camiinin duvarlarna okumak zorunda kalrd. Ehl-i  Kur�ân olan baz hâ z 
efendiler, özellikle mevlid okumak istemezlermi .  Kur�ân okuyu undaki tavrlar bozul-
masn diye. Yani  Kur�ân-  Kur�ân gibi, mevlid�i de mevlid gibi okumak esas r. Mevlid 
okumak daha zordur. Çünkü ir calen beste yapmak r. Bu da makam ve geçkilere, ses 
perdelerine, vezne, tavr ve ritme iyice hakim olmay gerek rir. Nerede karar verecek, 
nerede meyan gösterecek, nerede makam de i recek, bunlarn hepsini yerli yerinde 
yapmak zorundadr. Her eyden önce, mevlidi tavr ve üslubunu bozmadan okuyacak; 
ark, ninni, türkü veya ezan gibi okumayacak.

Bugün durum nedir? Her ey takli en ibaret. Ne vezne riayet eden var, ne ritme ve 
cümle taksima na, ne de mevlid bahirlerinin anlam ve muhtevasna! Bakyorsunuz, tev-
hîd bahrinin orta yerinde �Meded yâ Resûlâllah� deyip Hz. Peygamberle ilgili bir kaside 
okunuyor. Oysa onun yeri oras de il,  belki velâdet veya merhaba bahridir. Hz. Peygam-
berin do um olayn anlatan msralar arasnda, ölüm kasîdesi okunuyor: �Urgansz zin-
cirsiz ba lar seni� diye. Bir de ardndan �Yâ Resûlâllah!� diye ba ryor, Hz. Peygamber�i 
zincire vuruyor!

Zevk sahibi insan m kalmad, diye soruyorsunuz. Zevk sahipli i bilgiyle olur. Bilen 
azalnca zevk de azalr. Sadece mevlid okuma konusunda de il, din kültürünün bütün 
alanlarnda korkunç bir çöküntü söz konusu. Cehâlet ve avâmlk, alm  ba n gidiyor. 
Allah sonumuzu hayr eylesin.

Hâ z Kemâl, Hâ z Sâmi, Hâ z Burhan, Hâ z Sade n Kaynak�lar bu gelene in son 
dönemde en önemli isimleri imi ler. Bugüne gelindi inde merhum Hâ z Kâni Karaca 
bu zincirin son halkasyd  diyorlar.  Mevlid gelene imiz sona m erdi?

Tamamen bi  veya sona erdi demek do ru olmaz. Halk kendi kültürüne ve gele-
ne ine sahip çkar da ilgi gösterirse, gelenek ya ar. Gelenek canlanrsa ehliyetli mevlid-
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hânlar da çkar. Ben Hâ z Sâmi�ye, Hâ z Kemâl�e ye emedim. Sade n Kaynak�la da 
hastal nda tan m. Ancak üçünü de ta  plaklardan dinledim. Rahmetli Ali Rza Sa -
man hocam, Hâ z Sâmi�ye hayrand. �Mevlid Nasl Okunur ve Hâ z Sâmi� diye bir eser 
yazm r. O kitapta Çanakkale ehitleri için mevlid okumaya giderken vapurda Hâ z Ce-
mal�in okudu u bir ezandan da övgüyle söz eder. Tabii ki bu hâ zlar i in ehli olan büyük 
ustalardr. Daha ba kalar da var. Meselâ Beylerbeyili Hâ z Fahri, Hâ z Ya ar, Hâ z a  
Osman, Karabacak Süleyman, Deli Hüseyin. Bunlarn her biri, kendilerine mahsus üslup 
ve tavr sahibi, fevkalâde mûsikî bilen kimselerdi. Hâ z Ali Üsküdarl hocamz da çok iyi 
mûsikî bilirdi ve öyle geçkiler yapard ki, a ar kalrdnz.  Münir Nure n Selçuk onun 
için, �Ben bu kadar ustaca geçkiler yapabilen bir mûsikî inas tanmyorum.� demi . Bir 
Mecit Sesigür vard, perdeler üzerinde usta bir canbaz gibi oynard. Kâni�ye gelince, sa-
dece mevlid�te de il, ark ve gazelden tutunuz en a r ayin formuna kadar, dinî ve lâdinî 
müzik formlarnn hepsinde eri ilmez bir yere sahip . Ve her eyi kendi tavr ve üslûbu-
na uygun okurdu. Hocas Sade n Heper �Kâni, Dede ile dahi kyas edilemez� demi r. 
Allah hepsine rahmet eylesin.

Hocam, son yllarda mevlidi bid�at olarak gören ve gösteren bir akm ve anlay  var. 
Siz buna nasl bakyorsunuz, bu durumu nasl yorumluyorsunuz?

Mevlidin konusu, slâm akâidinin temel dire i olan tevhîd inanc ile Hz. Peygamber�in 
mucizeleri ve üstün ahlâkdr. Türk halk, mevlid dinleyerek inancnn vecdini bu günlere 
ta yabilmi r. Denilebilir ki, �Süleyman Çelebi, bu millete ba l ba na bir dinî hayat 
arma an etmi r.� Çünkü mevlidin, dinî kültürümüze sa lad  fayday ba ka hiçbir eser 
sa layabilmi  de ildir. Buna bid�at diyen, bindi i dal kesmi  olur. Mevlidin sözleri ve 
âdâbna uygun ekilde okunmas bid�at de ildir. Bu geceyi ibadet ve duâ ile ihyâ etmek 
de bid�at olamaz. Daha önce söyledi im gibi burada bid�at olan, bu mübarek günü, gü-
naha ve çe itli rezâletlere âlet etmek r.

Allah�a ükür bizim kültür tarihimizde, mübarek gün ve gecelerin çirkin ve rezil i lere 
âlet edildi i hiç görülmemi r. Yine Allah�a binlerce ükür ki, ibâde en uzak olanlarmz 
bile kutsaln ne oldu unu bilir ve ona sayg gösterir. Mille mizin bu husustaki hassasi-
ye  hakikaten takdire ayandr.

Hocam, bu güzel ve faydal söyle i için ve kymetli vakitlerinizi bizlere ayrd nz için  
te ekkür ederiz. 

Ben te ekkür ederim. Sizlere hayrl hizmetler ve ba arlar dilerim.



Mevlid�i �Okuyan� Adam: 
Hâfz Kemâl (1884-1939)

Kâmil BÜYÜKER*

Mevlid, Hz. Peygamber�e duyulan muhab-
bet ve hürme n bir tezahürü olarak zen-
gin ve köklü mirasmzdan bugüne kadar 
ula an önemli bir merasim ve edebî türün 
de ad olmu tur. Bugüne kadar, sevinçli ve 
kederli günlerde pek çok mecliste okuna-
gelmi r. Bu gelene in yakn tarihimizde-
ki en önemli sesi, asl ad Hâ z Kemâl na-
myla bilinen Kemale n Gürses� r. Deri 

care yle u ra an Mehmet Agâh Bey ile 
stanbul hanmefendilerinden Feride Ha-

nm�n o lu olan Hâ z Kemâl, 1884 ylnda 
Fa h�in ehremini sem nde dünyaya gel-

di. Küçük ya larda Hocas Hâ z Halil Efen-
di�nin yannda Kur�ân� hfzetmi . Fa h 
Merkez Rü yesi, Vefa idadisinden sonra, 
babasnn p e i mi almasn istemesine 
ra men o, Arapça ve Farsça ö renmi  ve 
mûsikî e i mi görmü tür. Bu arada Ça-
nakkale Sava na ka lm  ve tabur imam 
olarak hizmet etmi r. lk mûsikî e i mini 
Kasmpa a Küçük Piyale Camii mam Ce-
mâl Efendi�den alm r. Bestenigâr Ziya Bey, 
Muallim Kazm Uz, ders ald  e i di er 
hocalardan� Hâ z Kemâl, sesindeki derin-
lik, sadelik ve âhenk nedeniyle özellikle 

Hâ z Kemâl (sol ba ta) Çanakkale sava nda.

* Müezzin-Kayym, i li Feriköy Camii 



mevlid, kasîde, gazel okuyu-
uyla öhret bulmu , dönemin me hur-

larndan Hâ z Sâmi, Hâ z Osman gibi 
çok önemli bir isimlerden birisi olmu -
tur. Hâ z Kemâl�in ilk görev yeri Topha-
ne Camii�dir. Daha sonra ayn sem e Nüzhe ye Camii ve sonrasnda ömrünün sonuna 
kadar görevde kalaca  Süleymaniye Camii�nde ba  müezzin olarak hizmet ederken gö-
rüyoruz. stanbul Radyosu kaytlar, Colombia müzik e ke yle çkan ta  plaklar ve Hâ z 
Sade n Kaynak�la olan dostlu unu da, onun haya nda önemli merhalelerdir. Ayn yl-
larda Dâr�ül-Elhân Heye  üyeli i de yapm r.

Hâ z Sade n Kaynak Hâ z Kemâl

Özellikle adndan söz e recek mevlid okuyu uyla kulaklarda, gönüllerde yer eden Hâ z 
Kemâl, bu ünü sayesindedir ki �Mevlid Süleyman Çelebi tara ndan yazld, Hâ z Kemâl tara-

ndan okundu� il fa na mazhar olmu tur. �Sesindeki lahû lik, okuyu undaki azamet� kar-
snda herkes hayran kalm r. Öyle ki bir ngiliz turis n bu ses sebebiyle Müslüman oldu u 

nakledilir. 

Hâ z Kemâl�in evi mûsikî me kleri için toplanma mekân haline gelmi  ve meclislerde 
Ali Rza engel, Selaha n Pnar, Kemâl Batanay, Sadi I lay, Hâ z Burhan (Sesylmaz), 
Sadi Ho ses gibi pek çok ünlü sima bulunmu tur. Hâ z Kemâl, Mecit Sesigür, Zeki Sesli, 
Zeki Al n, Nusret Ye ilçay, Hüseyin Tolon gibi önemli talebeler de ye rmi r. Saysz 
ta  plak, radyo kayd, eser icras gerçekle ren Hâ z Kemâl, 9 A ustos 1939 tarihinde bir 
yl boyunca çek i hastalktan dolay vefat etmi r. Mezar Edirnekap�dadr. 

Büyük sanatkâr, din adam Hâ z Kemâl�in ha rasna �Vas n bu resme ter b e ler� 
isminde, önemli bir çal ma yaymland. Kitap/CD forma nda hazrlanan eser Cemal Ünlü 
imzasn ta yor. Hâ z Kemâl�in kz Vecihe Bilge ile ilk defa yaplan söyle i, foto raar ve 
ta  plak kaytlar önemli bir ar iv malzemesi niteli inde. Kitapçkta Mehmet Akif Ersoy, 
Burhaneddin Ökte, Hâ z Ali Rza Sa man, Hâ z Ya ar Okur, Hoca Rakm Elkutlu, Sadi Ho -
ses, Burhan Felek�in, Hâ z Kemâl hakknda söyledikleri de okunmaya de er me nler. Biz 
de �Allah adn zikredelim evvela� deyip Hâ z Kemâl�in Mevlid meclisine i rak ediyoruz.



Efendim
eyh Gâlib (1757-1798)

 Sultân- Rusûl âh- Mümeccedsin efendim.
Bîçârelere devlet-i sermedsin efendim.
Dîvân- lâhîde ser-âmedsin efendim.
Men ûr- le�amrük�le müebbedsin efendim.
Sen Ahmed ü Mahmûd ü Muhammedsin efendim.
Hak�dan bize Sultân- müeyyedsin efendim�

 Tâbi geh-i ervâh- mücerred güherindir.
Mâli geh-i ruhsâr- melek hâk-i derindir.
Âyine-i dîdâr- tecellî nazarndr.
Bû Bekr-i Ömer Osmân Ali yârlerindir
Sen Ahmed ü Mahmûd ü Muhammedsin efendim.
Hak�dan bize Sultân- müeyyedsin efendim�

 Hutben okunur minber-i iklîm-i bekâda.
Hükmün tutulur mahkeme-i rûz- cezâda.
Gülbang-i kudûmun çekilür ar - Hudâ�da. 
Esmâ-i erîn anlr arz ü semâda.
Sen Ahmed ü Mahmûd ü Muhammedsin efendim.
Hak�dan bize Sultân- müeyyedsin efendim�

 Ol dem ki nebîlerle velîler kala hayrân.
�Nefsî� deyü deh etle kopa cümleden efgân.
Ye�s ile üsâ n ola ahvâli perî ân.
Düstûr-i efâatle senindir meydân.
Sen Ahmed ü Mahmûd ü Muhammedsin efendim.
Hak�dan bize Sultân- müeyyedsin efendim�



Bir gün ki dalp bahr-i gâm- rkate gi m.
lden ye rüp kendümi bihodlu a ye m.
syânum anup âkbetümden hazer e m.

Bu matla� yâd eyledi bir seyyîd i i m.
Sen Ahmed ü Mahmûd ü Muhammedsin efendim.
Hak�dan bize Sultân- müeyyedsin efendim�

 Ümiddeyiz ye�s ile âh eylemeyiz biz.
Sermâye-i îmân tebâh eylemeyiz biz.
Bâbn koyup a yâr penâh eylemeyiz biz.
Biz kimseye sâyende nigâh eylemeyiz biz.
Sen Ahmed ü Mahmûd ü Muhammedsin efendim.
Hak�dan bize Sultân- müeyyedsin efendim�

 Bîçâredir ümmetlerin, isyânna bakma.
Dest-i red urup hasret ile duzâhe yakma.
Rahm eyle aman âte -i hicrânna yakma.
Ezcümle kulun Gâlib-i pür-cürm brakma. 
Sen Ahmed ü Mahmûd ü Muhammedsin efendim.
Hak�dan bize Sultân- müeyyedsin efendim�

Kelimeler

Sultân- Rüsül: Resûllerin Sultan
âh- Mümecced: Methedilmi , övülmü , ereendirilmi  ah 

Devlet-i sermet: Sürekli, de i mez, daimî devlet
Ser-âmed: Ba ta bulunan, ileri gelen
Men û: Ne rolunmu , da  lm , yaylm  
Sultân- müeyyedsin: Do rulanm  sultan
Tâbi geh-i ervâh- mücerred: Prl l yerde üstün ruhlar 
Güher: Elmas, cevher
Mâli geh-i ruhsâr- melek: Meleklerin yüzlerini sürdü ü yer 
Hâk-i derindir: Kap e i inin topra  
Minber-i iklîm-i bekâda: Ebedî devle n minberi
Mahkeme-i rûz- cezâda: Ceza gününün mahkemesi



Asya, Afrika ve Do u Avrupa ülkelerinde 
ya ayan müslüman toplumlar Hazret-i 
Peygamber�in do um gününü esas alarak 
asrlardr mevlid adyla oldukça yaygn bir 
merasim düzenlemektedirler. Birbirinden 
farkl bu co rafyalar içinde, Afrika�nn 
kendine has kutlama merasimleri bulun-

masnn yannda, mevlid gelene inin ilk 
defa bu kta ülkelerinden Tunus ve M-
sr�da ortaya çkm  olmas da tarihî ba-
kmdan oldukça önemlidir. 

slâm dünyasnda Hz. Peygambir�in do-
um gününe genel olarak Mevlidü�n-Ne-
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bevî, Leyletü�n-Nebevî veya el-Mîlâdü�n-Nebevî; ter plenen merasimlerde okunmak 
üzere yazlan kitaplara ise Mevlid, Mevleviyye, Serîdetü�l-Mevlid gibi isimler verilmek-
tedir. Afrika�nn de i ik bölgelerinde konu ulan farkl dillerde bugüne mahsus ba ka özel 
isimler de vardr. Mevlid gününe Fas�ta mevsim, Sudan�da havliye, Mali�de �büyük gün� 
manasna donba, Nijer Nehri çevresinde ya ayan toplumlarda gamu ve Nijerya�da ise 
gani-gani denilmektedir. Ba  Afrika ülkelerinden Senegal�deki Ticanî tarika  müntesip-
leri için ana zaviyelerinin bulundu u Tivavuan ile ba kent Dakar ve Kaolack ehirlerinde, 
Müridîlerin ise Tuba ehrinde her yl kutladklar mevlid merasimi ylda bir defa topluca 
bir araya gelme takvimi olarak belirlenmi r.

Mevlid merasiminin ilk defa Afrika�da ortaya çk  
Kuzeyba  Afrika ülkesi olan Fas�ta 909�da ilk defa ortaya çkan iî Fâ mîler bir müd-
det sonra Tunus�a gelerek devletlerini burada kurdular, ancak isimlerini Msr�da 1171 
ylna kadar hüküm süren Fâ mî devle ni kurarak duyurdular. Mevlid kutlamalar ilk 

defa Fâ mîler tara ndan ba la lm  ve 12. yüzyln 
ba nda ksa bir süre yasaklanmas d nda günümü-
ze kadar devam edecek bir gelenek haline gelmi -

r. Fâ mîler devrinde devlet erkânnn huzurunda 
düzenlenen bu törenler Hz. Peygamber�in do um 
günü yannda Hz. Ali, Hz. Fâ ma, Hz. Hasan ve Hz. 
Hüseyin ile o dönemde tah a oturan Fâ mî halife-
sinin do um günlerinde de tekrarlanrd. Kahire, s-
lâm dünyasnda mevlidin ilk defa resmî bir merasimle kutland  ehirdir. O dönemde 
ba la lm  olan kutlamalar, günümüze kadar aralksz olarak co kulu bir ekilde devam 
e rilmektedir. Ancak, Fâ mîler döneminde yaplan mevlid törenlere sadece ehrin ileri 
gelenleri ve saray halk i rak edebilirdi. Ayrca bugün vesilesiyle ülkenin farkl bölgele-
rinde ya ayan fakirlere sadakalar da  lrd. 

Mevlid merasiminin devlet erkân yannda halkn da ka lmyla kutlanmas, Selçuk-
lular döneminde ba lam r. Selçuklu devle ne ba l Erbil ehri atabe i ve Selahaddin 
Eyyûbî�nin kaynbiraderi Muza erüddin Gökbörü ilk defa halkn da i rak e i mevlid 
merasimi icra e . Bu uygulama daha sonra Eyyûbîler�in idaresine geçen Msr�da da 
benimsendi. 13. yüzylda mevlid merasimleri Kuzey Afrika�nn tamamnda icra edilme-
ye ba land ve srasyla Fas�da hüküm süren Merînîler, Tunus�ta Hafsîler ve Cezayir�de 
Abdülvâdîler tara ndan da benimsenerek kutland. Msr�da hüküm süren Memlükler 
döneminde ise mevlid kutlamalar doruk noktasna ula .

Birbirinden farkl bu co rafyalar içinde, 
Afrika�nn kendine has kutlama mera-
simleri bulunmasnn yannda, mevlid 
gelene inin ilk defa bu kta ülkelerinden 
Tunus ve Msr�da ortaya çkm  olmas 
da tarihî bakmdan oldukça önemlidir.



Osmanl Afrikas�nda mevlid merasimi
Ba ta Msr olmak üzere Cezayir, Libya ve Tunus gibi ülkeler Osmanl idaresine gir-
dikten sonra mevlid merasimleri, eyâlet idarecileriyle birlikte yerli ahâlinin de büyük 
önem verdi i törenlere dönü tü. Tarikatlarn a r ilgi gösterdi i bu kutlamalar, ge-

nelde bir ha a sürerken bir gecede bi rilenler de vard. Msr�da Osmanl yöne cileri 
genelde Gül enîler�in mevlidine i rak ederlerdi. 19. yüzyln ba ndan i baren mev-
lid merasimlerine erkeklerle birlikte kadnlar da ka lmaya ba lad. Bilhassa tarikatlarn 
ter pledi i törenlere ka lmak için küçük yerle im yerlerinden büyük ehirlere küçük, 
büyük, kadn, erkek kalabalk insan topluluklar akn ederdi. 

Osmanl Devle �nin Afrika�da kurdu u eyâletlerde mevlid merasimleri, zaman içinde 
stanbul�daki resmî merâsimler gibi kutlanmaya ba land. Mahalli idarecilerin halk ile 

birlikte bu törenlere ka lmas, güne ayr bir anlam ka yordu. 1837�1857 yllar arasnda 
Tunus beyi olan  Ahmed Bey�in gerçekle rd i mevlid programnda merasimler, eyâle-

n dinî önderi Seyyid brahim er-Riyâhî tara ndan icra edilirdi. Tunus Beyi, di er resmî 
erkânla birlikte ahâlinin mevlidini tebrik maksadyla ehir merkezini ve türbeleri ziyaret 
e kten sonra Zeytûne Camii�ne gelir ve yaplan dinî törene i rak ederdi. Di er eyâlet-
lerde de benzeri uygulamalar yaplrd. Özellikle Msr�n ba ken  Kahire�de Abbâsiye 
meydannda icra edilen törenlere idareciler, bütün tarikatlarn ve ilim müesseselerinin 
mensuplar ka lrd ve mevlid günü, ahalinin birlikte co tu u en önemli günlerden birisi 
olurdu. 

Sahraal  Afrika�da mevlid ya da büyük bulu ma bayram 
Büyük Sahra Çölü�nün co ra  bakmdan ikiye ayrd  Afrika ktasnn kuzeyi ile güneyi 
arasnda ya ayan toplumlar arasnda epeyce farkllk bulunmaktadr. Günümüzde gü-
neyde kalan ksma Sahraal  Afrika denmektedir. Soy, dil, ha a sahip olduklar vücut 

tenleri bakmndan birbirleriyle herhangi bir yaknlk bulunmayan iki tara n insanlar 
arasndaki en kuvvetli ba  slâm karde li idir. Tarih boyunca carî ili kiler yoluyla birbi-
rine tesir etmi  olan iki kesim arasnda dinî açdan da etkile im olmu , özellikle kuzey 
güneyi ciddî anlamda etkilemi r. Bunun en açk ve güzel örneklerinden biri, kuzeyde 
icra edilen mevlid merasimlerinin buradan güneye geçmesi ve bölgenin farkl ülkelerin-
de dünyada benzeri görülmeyen bir tarzda benimsenip hâlâ kutlanyor olmasdr.      

Sahraal  Afrika�da mevlid gelene ine en fazla sahip çkanlar farkl tarikatlarn mün-
tesipleridir. Nüfusunun tamamna yakn müslümanlardan olu an Senegal�in Kaolack 
ehrindeki mevlid kutlamalar Ticâniye tarika  eyhi brahima Niass tara ndan yaygn-

la rlm r. Ba  Afrika�nn farkl ülkelerinde ya ayan Ticâniler mevlid vesilesiyle onu 
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ziyarete gelirler ve vaazlarn dinlerlerdi. Bu gidi  geli ler büyük etkile imlere sebep olu-
yordu. Nitekim Nijerya�dan gelen müntesipleri Senegal�de gördükleri mevlid kutlama 
merasimlerini kendi ülkelerine ta m  ve yaygnla rm lardr.

Kuzeyba  Afrika ülkelerinden Fas�ta geçmi  dönemlerde Sultan, mevlid münasebe-
yle ülkenin ileri gelen reislerine, eyhlerine, din âlimlerine, memurlarna, askerlerine 

ve ö rencilerine mektuplar gönderek o zamanki payitaht merkezi Merake �te icra e i 
törene davet eder ve ylda bir defa da olsa bu vesileyle bu kimseleri saraynda misar 
ederdi.

 Do u Afrika ülkelerinden Kenya�nn Lamu adasnda ya ayan müslümanlar ise ken-
dilerine mahsus farkl bir mevlid merasimi düzenlemektedirler. Burada erîf denilen ve 
Peygamber soyundan geldi i söylenen kimseler büyük camilerdeki törenlere davet edil-
mekte ve Hazret-i Peygamber�i methetmek için yazlan iirler bunlar tara ndan okun-
maktadr. 

Afrika�da okunan mevlid kitaplar
Bu ktada ya ayan müslümanlar di er ktalarda oldu u gibi, Hz. Peygamber�in ha-
ya  hakknda ö re ci bilgiler veren, ona övgüler içeren ve ahlâkî güzelliklerini anla-
tan manzum kitaplar ve iirler okurlar. 1750�li yllarda Medine âî Mü üsü Câfer b. 

Hasen b. Abdülkerîm el-Berzencî (ö.1179/1765) tara ndan yazlan Mevlidü�r-Resûl veya 
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Mevlidü�n-Nebî adl eser, slâm dünyasnn 
genelinde oldu u gibi Afrika�nn farkl ül-
kelerinde de okunmaktadr. Arapça yaz-
lan bu mevlid, ilk defa 1873 ylnda Kahire 
�de baslm ,daha sonra slâm dünyasnn 
farkl bölgelerinde de defalarca yeniden 
yaymlanm r. Mekke mü üsünün bu 
mevlidin tambur e li inde okunabilece-

ine dair verdi i fetvâ eserin baz bask-
larnn sonunda yer alm r. Bu mevlidin 
çe itli diller yannda Afrika dillerine ya-

plm  tercümeleri de vardr. Kenya, Tan-
zanya, Somali, Komor Adalar gibi genelde 

âî mezhebine ba l müslümanlarn ya-
ad  Do u Afrika ülkelerinde en yaygn 

okunan mevlid, Berzencî�nine mevlididir. 
Bundan sonra en çok okunan mevlid ise 

eyhü�l-Kebîr Abdurrahman b. Ali ed-Di-
bâî ez-Zebîdî�nin Mevlidü� - erîf��idir. Ba  
Afrika�nn önde gelen müslüman toplum-
larndan Fülânîler�in (Pöl) kendi dillerinde, 
Do u Afrika�nn en yaygn mahallî dili Sva-
hilice�de de çok sayda mevlid kitab yazl-
d  ve bunlarn defalarca basklarnn ya-
pld  bilinmektedir. Svahilice�de kaleme 
alnanlardan birisi erîf Mansabî�nin Kitâ-
bü�l-Mevlid isimli eseri olup 1935 ylnda 
Almanca�ya dahi tercüme edilmi r. Su-

dan ve çevresinde yaygn Mirganiyye ta-
rika  mensuplar mevlid kitabn, sadece 
Efendimizin do um günü vesilesiyle de il, 
günlük hayatlarnda da okur ve e li inde 
zikir yaparlar.

Tunus�ta, Osmanl döneminde icra edi-
len mevlid merasimi öyle idi: Tunus Bey-
lerbeyi Zeytûne Camii�nde mevlidi dinleyip 
d ar çk ktan sonra, bu defa ilâhî grupla-
r hep bir a zdan erefüddîn Muhammed 
el-Busîrî�nin (ö. 696/1296) Kasîde-i Bürde 
adyla bilinen me hur el-Kevâkibü�d-dür-
riyye  medhi hayri�l-beriyye isimli eserini 
seslice okurlard. Bu eser, Somali, Kenya, 
Fas, Nijerya ve daha birçok ülkede Arap-
ça aslyla okundu u gibi baz müslüman 
topluluklar tara ndan  kendi dillerine de 
tercüme edilmi r. Afrika�nn en fazla 
müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya�da 
müslüman âirlerin Hz. Peygamber�i met-
hetme konusunda kaleme aldklar iirler-
de büyük bir ar  görülmektedir.

Mevlid Merasimlerini zenginle ren di-
er faaliyetler

Mevlid törenlerinde, güne mahsus ya-
zlm  kitaplar yannda Kur�ân- Kerîm 
okunmas ar r. Ayrca mevlid arasn-

da, bir kz veya küçük bir topluluk tara-
ndan Hz. Peygamber�i konu alan ilâhîler 

söylenir. Özellikle camilerde icra edilen 
törenlerde hazr bulunan cemaate Efen-
dimizin do umu hakknda bilgi vermek ve 
haya  ile ilgili ksa bir konu ma yapmak 
âdet haline gelmi r. Ba  Afrika ülkele-
rinden Mali�de vaaz arasnda ilâhî söyle-

Mevlid törenlerinde, güne mahsus yazlm  kitaplar ya-
nnda Kur�ân- Kerîm okunmas arttr. Ayrca mevlid 
arasnda, bir kz veya küçük bir topluluk tarafndan 
Hz. Peygamber�i konu alan ilâhîler söylenir. Özellikle 
camilerde icra edilen törenlerde hazr bulunan cemaate 
Efendimizin do umu hakknda bilgi vermek âdettir.
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me gelene i de mevcu ur. Yine bu ülkenin tarihî Timbüktü ehrinde slâm dünyasnn 
birçok ülkesinde oldu u gibi mevlidden bir gün önce oruç tutulur ve dinî eserler okunur. 
Son yllarda baz devlet ba kanlarnn i rak e i Timbüktü�deki mevlid törenlerine, 
ba ta Afrika ülkeleri olmak üzere di er slâm ülkelerinden çok sayda davetli gelerek bü-
yük bir bulu ma gerçekle rilmektedir. Mevlid günlerinde, Timbüktü ehrinin önde ge-
len ailelerine mensup genç kadnlarn gayet güzel giyinerek birbirlerini ziyaret etmeleri 
âde endir. Ha a, d ar çkma âde  olmayan hanmlar bile mevlid günü münasebe yle 
ehir içinde gezi yaparlar. Ktada slâmî gelene in en kuvvetli oldu u bu ülkenin di er 

bir tarihî ehri olan Cenne�de ve di er bölgelerde müslüman i çiler, çi çiler ve tüccarlar 
i leri esnasnda Hazret-i Peygamber�i metheden iirler söylerler. Nijerya�daki Ticânî tari-
ka  mensuplar arasnda co kulu mevlid törenleri bir ha a aralksz devam etmektedir. 
Bu vesile ile bir çok ülkede, Kur�ân- Kerîm�i güzel okuma yar malar yaplr. Yine mahallî 
dillere tercüme edilen önemli slâm eserleri okunmakta, Hz. Peygamber�in haya n ve 
slâm tarihindeki baz önemli hadiseleri konu alan oyunlar temsilî olarak canlandrlmak 

sure yle insanlara bilgi aktarlmaktadr. 

Kuzey Afrika ülkelerinde, hem Kur�ân- Kerîm�i hem de mevlid metinlerini çok sa-
yda ki inin ayn anda, hep bir a zdan ve yüksek sesle okuma gelene i hâlâ devam 
ettirilmektedir. Bu ülkelerden Tunus�ta, baz bölgelerdeki camilerde 12 Rebîulevvel 



günü ba layan mevlid kutlamalar üç 
gün sürerken, Kayrevan ehrindeki tö-
renler Sûs, Sifakus ve ba kent Tunus�dan 
gelenlerin de i tirakiyle yedi gün aralk-
sz devam etmektedir. Burada daha çok 
el-Cezûlî�nin Delâilü�l-Hayrât�, el-Bû-
sîrî�nin Kasîde-i Bürde�si ve onun erhi 
Hemziyye okunur.

Mevlid törenlerine i rak edenlere yi-
yecek ve içecek ikramnda bulunulmas 
asrlardan beri devam eden bir gelenek-

r. Tunus�ta mevlid günü için özel hazr-
lanan ve �asîde� denilen yemek, akraba-
lara ve kom ulara tabaklarla da  larak 
ikramda bulunulmaktadr. Kayrevan ehri 
esna  ise bu yeme i pi ir p Ulu Camii�ye 
gönderirler ve burada fakirlere da  rlar. 
Osmanl döneminde Zeytûne Camii�ndeki 
tören bi nce kayyumlarn ve gönüllülerin 

cemaate erbet da tmalar âde endi. 
Baz bölgelerde çocuklar geceleri ellerine 
aldklar mumlarla sokaklar dola p ilâ-
hiler söylerlerdi. Kahire ve benzeri büyük 
ehirlerde önemli baz mekanlarn mevlid 

merasimi günlerinde  klandrldklar bi-
linmektedir. 

Mevlid törenlerinin toplum haya na tesiri
Afrikal müslümanlar mevlidi toplumun 
bütün kesimlerinin i rakiyle kutladk-
lar için bu bulu madan herkes bir ekil-

de is fade etmektedir. Özellikle Tunus�ta, 
esnaf bu günlerde carî hayat canlan-
d  dükkanlarna �Yâ Bereketü�n-Nebî� 
gibi yazlar asmaktadrlar. Bir çok ülkede 
al -veri te büyük bir ar  olur. Do u Af-
rika�nn Uganda, Kenya ve Tanzanya gibi 
ülkelerinde bu merasimler sadece müslü-
manlara de il, putperest kabilelere de te-
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sir etmektedir. Bazen yaplan faaliyetlerden etkilenip kitleler halinde ih da topluluklara 
rastlanr. 

Hazret-i Peygamber�in do um yldönümü vesilesiyle okunan mevlid, de i ik zaman-
larda farkl amaçlarla da okunabilmektedir. Tanzanyal müslümanlar, yeni do an çocu-

un on dördüncü gününde mevlid okuturlar. Do u Afrika sahillerindeki Komor Adalar 
�nda Rebîulevvel ay dinî ve iç maî bakmdan oldukça zengin törenlere sahne olur. Bu 
ay burada �mevlid ay� manasna �mwezi wa maulida� olarak isimlendirilir ve hemen 
hemen her gün Efendimiz�in do umunu kutlamak için farkl törenler yaplr. Rebîulev-
vel aynda do an müslüman çocuklar için küçük ya larnda aileleri mevlid okuturken, 
büyüdüklerinde bu defa kendileri evlerinde bu âde  tekrarlamaktadrlar. Genelde ö le 
sonras icra edilen merasime aile fertleri, kom ular ve çevrede ya ayanlar davet edilir. 
Merasime Fâ ha ile ba lanr ve mevlid kitabndan baz bölümler okunur, aralarda da 
salâvat ge rilmesi ihmal edilmez. Sonunda tekrar Fâ ha okunarak duâ edilir ve ikram 
faslna geçilir. Komor Adalar müslüman halknda hamile hanmlarn, yolcularn, kötü-
lüklerden korunmak isteyenlerin, yeni i  yeri açacak olanlarn uygun bir vakit belirle-
yerek mevlid töreni düzenlemeleri âde endir. Yine ço u aile yeni do an bebekleri için 
do umdan dört gün sonra mevlid okutmaktadr.

Afrika ülkelerinde yaplan mevlid merasimlerinin masraar geçmi te daha ziyade 
devlet idarecileri tara ndan kar lanrd. Son yllarda Mali�de Libya tara ndan nanse 
edilen kutlamalarn d nda günümüzde bu faaliyetler, zengin müslümanlarn, dinî vakf-
larn ve müslüman halkn yap  katklar sayesinde yürütülmektedir.

Osmanl döneminde Tunus�ta mevlid merasimlerinin giderleri, ksmen de olsa Azize 
Osman isimli Türk asll bir hanmn kurdu u vakf tara ndan kar lanrd. Kâsîde-i Bür-
de ve bunun erhi olan Hemziye�yi okuyan çocuklara ve onlar ye ren hocalara bu 
vak an ücret ödenirdi. Yine bu ülkenin di er vakar da mevlid günü fakirlere irmik 
ve para da tarak kutlama hazrl  yapmalarn sa larlard. Osmanl Msr eyâle nde 
de Ebu�n-Nûr Mehmed Pa a�nn kurdu u bir vakf sayesinde mevlid merasimi yeniden 
canlandrlm .

Özetle söylemek gerekirse, slâm toplumlarnda asrlardr icra edilen mevlid mera-
simleri, inananlarn birbirleriyle kayna malarna, geleneklerini ya amalarna, yeni bil-
giler edinmelerine ve özellikle durumu iyi olanlarn fakirlere yardm etmelerine vesile 
olmaktadr. Afrika ülkelerindeki kutlamalarda bunu çok açk bir ekilde görmek müm-
kündür.  



 Mevlidin slâm dünyasnda merâsim 
eklindeki ilk uygulamas, bugün Arap 

co rafyann bir parças olan Msr�da hü-
küm süren Fâ mîlerin son yllarnda görü-
lür. Esasnda smailî hareke ne dayanan 
ve kendi inançlarna göre, soyu baba tara-

ndan Hz. Ali�ye, anne tara ndan da Hz. 
Ebu Bekir�e dayanan al nc imam Cafer 
Sadk�n, o lu smail�i imam tayin e ine 
inanan Fâ mîler, daha sonralar Abbâsî-
lerle rekabet edip hilafe n kendilerinde 
oldu unu ilan ederek 9-12. asrlarda M-
sr�da hüküm sürmü lerdi. Onlarn dev-

rinde Msr toplumu Kptîler, Magribliler, 
Deylemliler, Sanhaceliler, Sicilya Rumlar, 
Türkler ve Ermeniler gibi farkl kavimler-
den olu uyordu. Bu topluluklarn inanç 
ve mezhepleri olarak Sünnîlik, smailîlik, 
mâmîlik, Hris yanlk ve Yahudilik o dö-

nemdeki Msr�n sosyal ve kültürel yaps-
na etki etmi  ve ne cede dinî ve bugünkü 
ifadesiyle millî törenler ço alm . 

slâm tarihinde dinî ve millî merâsimle-
re en fazla ehemmiyet veren devletlerden 
biri Fâ mîlerdi. Msr�n sosyal ve kültürel 
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Yemen�de bir mevlid merasimi



haya n bir medeniyet tarihçisi gözüyle ele alp tarafsz bir gözle inceleyen el-Makrîzi, 
bu merâsimler hakknda da geni  bilgiler verir. Ksaca Htat- Msr diye tannan el-Me-
vâiz ve�l-i bar bi zikri�l-hitat ve�l-âsâr adl eserinde söz konusu dinî ve millî bayramlar 
arasnda Mevlid-i Nebî, Mevlid-i Hazret-i Ali, Mevlid-i Fâ ma, Mevlid-i Hazret-i Hasan, 
Mevlid-i Hazre  Hüseyin, Vilâdet-i Halife, Feth-i Halîc, Nevruz ve di erleri vardr. Bu me-
râsimlerin icras srasnda ihsanlarda bulunulur, sadakalar da  lr, kar lkl olarak para, 
elbise ve taklardan müte ekkil hediyeler alp verilirdi. 

Öyle görülüyor ki mevlid, Sünnî anlay a uygun olarak ilk defa bugünkü Irak topraklarnda 
hüküm süren Muza erüddin Kökböri (ö.1232) tara ndan merâsim halinde kutlanm r. en-
Nâcî diye tannan ve mevlid konusunda el-Mevrid es-sâ  �l-mevlid el-kâ  adl bir eser de 
yazm  olan aml muhaddis Ebû shak brahim b. Muhammed (ö. 900/1495), mezkur eseri-
nin giri inde � Mevlidi ilk okuyan Musullu eyh Ömer b. Muhammed b. el-Hdr�dr� eklinde 
bir not kaydetse de bu Kökböri�nin durumunu gölgelemez. Kald ki hadis alimi en-Nâcî bu 
eserinde, daha sonra gelenlerin mevlid merâsiminde Kökböri�yi örnek aldklarn söylemi  
ve onun mevlid merasimlerini en ince teferrua yla ele alp övgü ile anlatm r. 

 Kökböri, Suriye ve Msr�daki Eyyûbîler hâneda-
nnn kurucusu Salâhaddin Eyyûbî�nin eni tesi idi. 
Zekâs ve siyasî kabiliyetleriyle müstesna bir devlet 
adam idi. Ne cede o iyili i ve dindarl  üzerine 
kurdu u ik dar sayesinde, Sultan Baybars ve Ha-
run er-Re id ile birlikte halk arasnda en çok sevilen 
ve tannan ahsiyetler arasna girdi. Kökböri, Erbil 
Atabeyi idi ve bir Türkmen zümresine mensup olan 
Beg ginliler ailesinin en büyük ve me hur simas idi. Selahaddin Eyyûbî ile birlikte Suriye 
�de Haçllarla mücadele etmi  ve Frenklere kar  büyük ba arlar elde etmi . O, âlimleri, 
sûleri himaye etmek, sosyal yardm müesseseleri yapmak bakmndan devrinin en önde 
gelen ahsiyetlerinden biri olmu tur. Erbil�de cami, medrese, hastahane ve sûlere mahsus 
hangâhlar yap rm . Her yl hac kaleleri düzenler, Mekke ve Medine�deki hasta ve muh-
taç haclara para yardmnda bulunurdu. Kökböri Haçllar kar sndaki mücâhitli i ve hayr 
i lerindeki bu ba arlar yannda ter pledi i mevlid törenleri ile de ün salm . O, Hazret-i 
Peygamber�in do umunu büyük merasimler ve enliklerle kutlayarak, mevlidi bir dinî bay-
ram haline ge rmi . 

Endülüslü muhaddis tarihçi ve edip bn Dihye el-Kelbî, 1207 ylnda Erbil�e geldi inde, 
Hazret-i Peygamber�in do umunun büyük törenlerle kutland n görmü  ve Kökböri 

Mevlid töreni Erbil�de uygulanan eklinden 
biraz farklla m  halde Mekke�de görülmeye 
ba land. Buradan slâm dünyasnn bats 
ile do usuna yayld. Bunda slâm dünyas-
nn çe itli yörelerinden Mekke ve Medine�ye 
gelen haclarn rolü oldu u söylenebilir.



için et-Tenvir fî mevlid el-Be îr en-Nezîr adl bir eser yazm . Bugün Paris�te La Bibliot-
hèque Na onal�de yazma nüshâlâr bulunan bu eseri (nr. 1476, 3141) bizzat müellinden 
okuyan Kökböri, bn Dihye�yi bin dinarla ödüllendirmi . 

Erbil Atabeyi Kökböri�nin mevlid törenine slâm dünyasnn Cezire, Sincar, Nasibin, 
Mavsl, Ba dat, ran ve Maveraünnehir gibi uzak yerlerinden misarler ka lrd. Yukarda 
sözü edilen muhaddis en-Nâcî�nin mevlid ile ilgili eserinin bir yazma nüshas Süleymani-
ye Kütüphânesi�nde ( ehit Ali Pa a Koleksiyonu, nr. 2729) bulunuyor. Onun bu eserinde 
�Kökböri�nin mevlid merasimi için yap klar anla lamaz� diyerek verdi i bilgilere bak-
lrsa, yukarda saylan yerlerden fakîhler, kraat alimleri, vâizler, sûler, âirler ve di er-
leri her sene Muharrem ayndan i baren Rebîulevvel aynn ba larna kadar Erbil�e akn 
ederlerdi. Kökböri ah aptan yaplm  yirmi ya da daha fazla sayda kubbeli ve süslenmi  
odann, Muharrem aynda sultan kalesi kapsndan meydan yaknndaki sû hangâhna 
kadar yerle rilmesini emrederdi. Safer aynn ba nda bu kubbeli odalar, gözalc par-
lak süslerle dona lr; mevlide iki gün kala pek çok deve, s r ve koyun sürüler halinde 
meydana ge rilir, kesilir, ocaklar kurularak pi irilir, onlardan çe it çe it yemek yaplrd. 
Mevlid gecesi Kökböri ak am namazn kalede klar, önünde bir fener alay takm oldu u 
halde sû hangahna gelirdi. Ertesi sabah ileri gelenler ve halk, önüne atabeye mahsus 
bir ah ap kule ile vâiz için bir kürsü konulan hangâh meydannda yeniden toplanrd. 
Hâ zlar Kur�ân okur, vâizler vaaz verirler ve bu arada hil�atler giydirilirdi. Daha sonra 
meydanda fakirler için sofra kurulur, bunu ileri gelenlere hangâhta kurulan sofra takip 
ederdi. Kökböri o geceyi di er ülkelerden gelen ve saylar 8 yüz ile bin arasnda de i en 
sûlerle birlikte geçirirdi. Sûler aralarnda Kökböri oldu u halde sabaha kadar sema 
ederlerdi. Kökböri�nin bu merâsimlerde her yl hil�at ve yiyecek için 300.000 dinar har-
cad  söylenirdi. Burada sûler ile halkn, törene gösterdikleri ilgi, mevlidin halk ara-
snda kazand  büyük ra be  akse rir. Bu görkemli, ziyafetli merasim ve anma günleri 
daha sonralar di er slâm ülkelerinde de uygulanmaya ba layacak r. 

Salâhaddin Eyyûbî devrinde bu tür mevlid törenlerinin Msr�da da yaygnla  anla-
lyor. Nitekim kh, hadis ve tefsir âlimi Ali el-Kârî, mevlid konusunda yazd  el-Mevrid 

er-revî  l-mevlid en-nebevî adl eserinde, büyük kraat âlimi bn el-Cezerî�nin mevlide 
en çok özen gösteren topluluklar olarak Msr ve Suriye halk oldu una dair bir rivaye -
ne yer verir. Yazma bir nüshas Süleymaniye Kütüphânesi�nde (Murat Buhari Koleksiyo-
nu, nr. 239) bulunan bu eserden, bn el-Cezerî�nin  1383 ylnda Kahire�de Melik ez-Zâhir 
Berkuk�un huzurunda yaplan bir mevlide ka ld n ö reniyoruz. bn el-Cezerî bu mev-
lidde hâ z, vâiz ve di erlerine verilen ihsanlar hayranlkla izledi ini ha rla r.

Arap Toplumunda Mevlid / Prof. Dr. Ahmet Suphi Furat



 Mevlid töreni bir müddet sonra Erbil�de uygulanan eklinden biraz farklla m  halde 
Mekke�de görülmeye ba land. Buradan slâm dünyasnn ba s ile do usuna yayld. Bunda 
slâm dünyasnn çe itli yörelerinden Mekke ve Medine�ye gelen haclarn rolü oldu u söyle-

nebilir. Nitekim önce Kuzey Afrika�da Sebte, Tilemsen, Fas ve sonra Endülüs�te olmak üzere 
slâm dünyasnn di er bölgelerinde görülen uygulamalarnda esas noktalarnda ayn, fakat 

teferrua a co ra  bölgelerin âdetleriyle biraz farklla m  tören tasvirleri vardr. Nitekim Ali 
el-Kârî ad geçen eserinde, Endülüs ve Magrib meliklerinin ter pledi i mevlid törenlerine 
çok sayda büyük âlimin ka ld n söyler. Elhamra saray airi bn Zumrek�in (ö. 798/1395) 
divannda yer alan mevlidiyeler, Endülüs�te V. Muhammed devrinin ha rasyd.

Mevlid kutlamalarnn bu tür geli imi, baz fakîhlerce tar lm r. Ünlü âlim es-Suyû-
 (öl.911/1505) baz eserlerinde bu konuya yer vermi  ve bu tar malar toplu bir ekil-

de, Süleymaniye Kütüphanesi�nde (Reîsülkü âb Koleksiyonu, nr. 1151) bir yazma nüshas 
bulunan Husn el-maksid  amel el-mevlid adl eserinde i lemi r.

Günümüzde Arap Dünyasnda mevlid kutlamalar / Taha Klnç

Hem iî hem de Sünnî dünya için mevlid kutlamalarnn ba lad  Arap ço rafyasn-
da bugünkü durum ile ilgili bir iki not dü mek gerekirse unlar söylenebilir. Suriye�de, 
mevlid�le alakal törenler, her yln nisan aynda ba layp birkaç ha a boyunca devam 
etmektedir. Sokaklarn bayraklarla ve a lerle süslendi i ba kent am ve di er büyük 
ehirlerde, topluca salavat okuma törenleri düzenlenmektedir. Bu törenlerin belli bir za-

man yoktur. Günümüzde, her caminin ylda bir kez mevlid merasimi düzenlemesi âdet 
haline gelmi r. Suriye müslümanlar, mevlid kutlamalarnda, mulebbes adn verdikleri 
bir tatl pi irirler.   

Nüfusunun ço unlu unu iilerin olu turdu u Bahreyn�de mevlid törenleri Rebîu-
levvel aynda ba lamakta, uzun bir süre devam etmektedir. Ülkede ayrca, Hz. Hasan� 
n do um gününde de görkemli törenler düzenlenmektedir.  

Günümüzde mevlid kutlamalar, Kasîde-i Bürde yazar mam Bûsrî�nin memleke  
olan Msr�da, özellikle âzelî tarika  mensuplarnn organize e i ve günlerce devam 
eden fes vallerle yaplr. Msr�da sadece Hz. Peygamber�in do umu de il, Abdurrah-
man b. Avf ba ta olmak üzere birçok sahabenin, mam Hüseyin ba ta olmak üzere birçok 
Ehl-i Beyt mensubunun ve tarikat büyüklerinin de do um günleri enliklerle kutlanr. 
Kutlamalarda kasîdelerin okunmas ve tef e li inde e lencelerin yaplmas çok yaygndr. 
Msr�da ayrca, devlet yetkililerinin ka ldklar resmî kutlamalar da düzenlenir.



 
Hz. Peygamber�i

ran�da 2006 yl, �Peygamber Efendimiz 
�in Yl� ilân edilmi . Bu sene de Hicrî 

emsî yl esasna göre, Hz. Peygamber�in 
do um günü iki kere tekrarlanmaktadr.  
Bu nedenle ran�da uluslararas seminer-
ler yaplm , Efendimizin haya yla ilgili 
resim sergileri ve çe itli belgeseller hazr-
lanm r. �Karikatür Olay�na yant olarak 

dü ünülebilecek onlarca kitabn yaynlan-
mas da bu yln planlar arasnda sayl-
maktadr. ran Televizyonu�na ba l olan 
�Halk Kültür Ara rma Merkezi�  be  ara -

rma yapm r. Bu ara rmadan da yola 
çkarak ran�da Hz. Peygamber�in do umu 
vesilesiyle yaplan  anma etkinliklere de-

inilecek r.

Hüseyin LALE*

Anma

�ran�da

* ran Sanat Akedemisi



ran toplumunda çe itli kavimler ve r-
kalar ya amaktadr. Kürtler, Türkler, Fars-
lar, Gilekler, Lorlar, Türkmenler ve Araplar, 
ran toplumunu olu turan unsurlardr. Bir-

likte ya ayan iîler ve Sünnîler toplumun 
özüdür. ran popüler kültüründe, çe itli 

rkalar ve rklar arasnda ortak gelenekler 
göze çarpmaktadr. Hz. Resûl�ün do um 
gününde iîler ve Sünnîler arasnda yap-
lan Mevlûd-hani de bu törenlerden biridir. 

Sünnî Bölgesi�ndeki törenler
ran�n Sünnî bölgesi saylan Kurt yö-

resinde Rebîulevvel aynn 12. günü, 
Peygamber Efendimizin do um günü 

olarak bilinmekte ve Mevlud-hani töreni 
yaplmaktadr. Baz evlerde, Mevlud veya 
Mevlevî ad altnda özel bir seremoni ter-
tip edilmektedir Bu törenlerde naatlar, 
övgüler ve iirler mûsikî e li inde veya 
mûsikîsiz olarak okunmaktadr. Dervi ler, 
Mevlevihânlar ve inançl insanlar tara-
fndan dillendirilen bu iirler Peygamber 
Efendimizi övmektedir. Törene katlanlar 
temizliklerine, giyim ku amlarna özen 
gösterirler. Yüksek sesle konu ulmayan 
tören esnasnda herkesten susmas bek-
lenir. Katlmclarn inançlarna göre Hz. 
Resûl de bu törende hazrdr. O, herke-
sin nasl oldu unu, içsel olarak ve görsel 
olarak yakndan bilir. Kadnlar erkekler-
le ayn ortam payla maz, ayr odalarda 
toplanrlar. 

 Törenden önce koç alnp kurban edilir 
ve e nden yaplan yemek ve çorba hazr 
bulunanlara ikram edilir. kramdan önce 

hanendeler tara ndan ilâhî, kasîde ve ga-
zellerden seçme eserler okunmaya ba la-
nr. Hanendelerin önlerine daha önceden 
konmu  olan ekerler hazr bulunanlara 
da  lr. Herkese tes ler içindeki sudan ik-
ram edilir. Hastalar olan insanlar ifa için o 
sudan evlerine götürürler. Tüm bu ikram-
lar ba lamadan önce hanendelerin lideri 
ev sahibine duâ eder. 

Hz. Peygamber�i anarken okunan iir-
lerden bir bölümün giri i öyledir:  

Bu meclis, peygamberimizin vas dr. 
Öyle bir peygamber ki bizim meclisimizi 
aydnla yor. 

Peygamberimize selamlarmz ve saygla-
rmz göndermekle meclisimizi süsleyelim.

Saâdet isteyen insanlar onun efaâ ne 
inanmaldr ve onun efaa ne muhtaç r.

Dinleyin bu gün mevlit (do um günü) gü-
nüdür.  Allah�n en sevdi i insann mevlididir.

Onun yara l ndan ve zâ ndan bahset-
mek is yorum. Bütün iyiliklerinden, cemâ-
linden ve sfatlarndan size bahsedece im.

Önce bu âlemi hilka n var olu undan 
bahsetmek is yorum yani Hz. Resûl�ün 
do um gününden ve hatem-ül-enbiyadan           
(   = son peygamber) bahsedece im.

Onun kutsal ve vasfa s mayan    za-
ndan parlamaya ba lad.

Ve�



Terci-i bend vezninde olan bu iirde ayn 
bey n, her bendin sonunda tekrar e i 
görülmektedir. Hanendelere bazen ney ve 
den e lik e i görülür. Genel olarak bu 
iirlerin konusu Peygamber Efendimizin 

haya  ve irfandr. Bu törenin sonunda na-
maz klnr. 

iî Bölgesi�ndeki törenler
iî bölgelerinde Rebîulevvel aynn 17. 

günü Peygamber Efendimi�zin do um 
günü olarak kutlanmaktayd. h laf ol-

masn diye, devrimden sonra mâm Hu-
meynî, Rebîulevvel aynn 12�sinde ba layan 
ha ay �Vahdet Ha as� olarak adlandr-
d. iî bölgelerinde, Hz. Peygamberin do-

umunu anlatan geleneksel iirlerin yan 
sra modern dönemde yazlan iirler de 
okunmaktadr. Eski törenlerde okunan i-
irler hâlâ büyükler tara ndan söylenmeye 
devam edilmekte. Fone k açsndan baz 
ksmlar sadece kulak ahengi  için okun-
maktadr.

Do du Muhammed
Dünyaya geldi Ahmet
Ey sar ve mavi ku
Nerede uyuyacaksn bu gece?
Peygamberin bayra  al nda 
Selam olsun kendisine
Selam ona Cebrâil sundu
O defalarca Peygamberimize söyledi
Hem sana selam olsun
Hem sevgili ailene
Bu gün Hz. Resûl�ün do um günü ve  

     herkes seviniyor
Müslüman seviniyor seviniyor
Ve�.

Bu iirlerde slâm tarihinden bilgiler veriliyor. 
Peygamber Efendimizin sava larndan, ha-
ya ndan, çocuklu undan, kzndan ve mam 
Hasan ve Hüseyin�den bahsediliyor. Sünnî 
ile iî bölgeler arasndaki fark da buradan 
kaynaklanyor. iîlerin yap  kutlamalarda, 
Peygamber Efendimizin ailesinden bahsedili-
yor fakat Sünnî bölgelerinde bu gibi konulara 
de inilmiyor. iirlerde Hz. Âmine, Hz. Ha ce, 
Abdulmu alib, Halime �den bahsediliyor fa-
kat Hz. Ay e�den bahsedilmiyor.

Bir gün dünyaya geldi Peygamberimiz
Minber ve mihrabdan geldi hazretleri
Bütün dünyada ya ayanlar memnun oldu
Ama dü manlarn gözü kör oldu
Abdulmu alib�e sevinçle haber verdiler
Yengen bir o lan ge rdi
Onun kalbi sevinçle doldu
Haber ge rene para verdi
Evet, evet Muhammed geldi Ahmet geldi

ran�da sadece Hz. Peygamber�in do-
um gününe denk gelen vakitlerde de il, 

onun d nda da peygamberimizin do u-
mu yâd edilir. Nevruz bayramnda da Pey-
gamber Efendimizin do umu göze çarpar. 
ran�n kuzeyinde �ZAR� diye bir seremoni 

vardr. Bu seremonide hastalar mûsikîyle 
ifa aryor. Bu seremoninin önemli bölümü 

Peygamber Efendimiz�in dü üm günü ha-
rla larak yaplmaktadr.         

ran�da Hz. Peygamberi Anma Hüseyin Lale



Ne hicranna a layan bir hasretkâr kalr.
Ne iyilik bilir bir dost, bir vefâkâr kalr.
Kyme  kaybolur en güzel eylerin bir gün,
Ne cânanda güzellik ne a kta esrâr kalr.
Bu hanlarda ne yolcu ne hanc olur bir dem,
Ne yol gösteren bir klavuz ih yar kalr.
Son dostun da kaybolunca bu ölüm çölünde,
Kabrinde a layan bulutlar sana yâr kalr.
Böyleyken evsâ  cihann dü ündün mü hiç?
Nasl be erin gözünde hep kyme âr kalr.
Cenne n e siz bir gülüdür nebiyyi zî an,
Açlp dünya dikenine yâdigâr kalr.
O azîz, o ih aml gülün hayaliyle,
Gönüllerde bu cihana bir i bâr kalr.
Vusla n hayaliyle gül gibi açlmasa,
Gonca mîsâli gönül hicrânnda dar kalr.
Gül neden böyle kzl diye süâl olmasn,
Rasûlün hasre nden ate e düçâr kalr.
Duyulmaz olur ulu ahlarn ad bir gün,
Ne ravun ne nemrut; ne çar ne sezar kalr.
Bu cihan bahçesinde, servi minarelerde,
Kumru müezzinler hep ona dâvetkâr kalr.
Yâd olan kim vardr böyle günde be  kere?
Tek ulu peygamber âlemde hürme âr kalr.
Onu arar mah er günü bunalm  gönüller,
Bir  tebessüm etse yürekler bah yâr kalr.
Bedbahtlarn üstüne tüm kaplar kapanr,
Hayranlarn sadece o dem ümitvâr kalr.
iirler bu alemde sonsuz deryaya benzer.

Yalnz incisi kadar ona i bar kalr.
Nebiler incisiyle mü erref olan sözüm,
iirler ummânnda bir dürr-i ehvâr kalr.

Solmayan Gül
Ahmet AYDIN*

1. Vaiz, Pendik Mü ülü ü



 Hint Alt Ktasnda 
Hz. Peygamber�in Doðumunu 

Anma Etkinlikleri ve Mevlid Geleneði

Doç. Dr. Abdülhamit B RI IK *

Tarihî arka plan
Hint alt ktas olarak adlandrlan bölgede 
günümüzde Pakistan, Hindistan, Bangla-
de , Ke mir ve Sri Lanka devletleri bulun-
maktadr. Bu bölge, daha ile sahâbe döne-
minde slâm ile tan m  ve özellikle güney 
ba  ksm birinci hicrî asrda müslümanla-
rn egemenli i al na girmi r. slâm�la ta-
n k n sonra ktaya çok sayda sahâbe ve 
tâbiîn, muhaddis, fakîh ve müfessir gele-
rek yerle mi ler ve bölgeyi slâmla rma-
da büyük rol üstlenmi lerdir. Gaznelilerin 
milâdî 11. yüzylda ba layan Hindistan hâ-
kimiyetlerinden sonra 19. yüzyln ortala-
rna kadar müslüman Türklerin idaresin-
de kalan bölgede kendine özgü bir slâm 
anlay  ne vü nema bulmu tur. Bu slâm 
anlay nda Resûlullah�a (s.a.v) sevgi ve  
ba llk apayr bir yer tutmaktadr.

Ba llarn bölgeye gelmeleri ve koloni-
le rme çal malarn ba latmalarndan 
sonra bölge halk ve ulemâ, yaplan yeni 
birtakm çal malarla Hz. Peygamber�e 
sevgi ve ba llk noktasnda yeni bir dö-
nem ba latm lardr. Bu dönemde baz 
ilim adamlar, Ba llarn Hz. Peygamber  
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ile ilgili olarak ortaya a klar olumsuz id-
dialara cevap verecek nitelikte çal malar 
yaparlarken, bazlar da Hz. Peygamber�i 
sevdiren ve sevgi a layan eserler kaleme 
alm lardr. Müslümanlarn her iki tavr, 
Ba l ilim ve kir adamlarnn slâm�a kar-
 olu larn açkça belli etmelerine ve Hz. 

Peygamber�in haya n merkeze alp kya-
sya ele rmelerine bir tepki olarak do -
mu tur. Bu dönemde Resûlullah�n (s.a.v) 
haya na ve dindeki yerine dair yazlan 
kitaplarda büyük bir ar  görülmesi bunu 
do rulamaktadr. 1

Mevlide dair eserler
Hint alt ktasnda Resûl-i Ekrem�in ha-
ya n anlatan küçük ve orta hacimli 
manzum ve mensur eserlerin says, 

a knlk verecek derecede çoktur. Bu-
rada Farsça, Sindce, Pencabice, Pe tuca 
ve Beluci2 dillerinde yazlm  çok sayda 
mevlid örne i bulunmakla birlikte Urduca 
mevlidler bütün bunlar geride brakm -

r. Bölgede Urduca�nn, Farsça�nn yerini 
almasndan sonra daha çok bu dilde eser 
telinde bulunulmu tur. 



Hint alt ktasndaki Urduca manzum mevlid ve siyer çal malar daha çok mîladnâme, mev-
lidnâme, tevellüdnâme, miracnâme, vefatnâme, emâilnâme ve nurnâme adlaryla mesne-
vi tarznda yazlm lardr. Kasîde, rubâî ve gazel formlarnda yazlanlara da rastlanmakta ise 
de bunlar Mevlidnâmeler genellikle Hz. Peygamber�in do umunu ve çocukluk yllarn konu 
etmekle birlikte onun haya nn tümünü anlatan mevlidnâmeler de vardr. Vefatnâmeler ise 
âirlerin duygu yüklü bir üslûpla Hz. Peygamber�in  vefa n i ledikleri eserlerdir. Miracnâme-

lerde kullanlan dil biraz abar ldr. âir burada görmedi i, ya amad  ve örne ine daha önce 
mu ali olmad  bir durumu tasvir etmektedir. Bunu anlatmak için tasvirlere ve temsillere ba -
vurmas ve farkl bir dil kullanmas kaçnlmazdr. Gerek mevlidnâmeler ve gerekse vefatnâme-
ler ile miracnâmeler öteden beri müslümanlar tara ndan evlerde ve ba ka geni  mekânlarda 
okunmakta ve bu esnada dinleyenlere ikramlar yaplmaktadr. 3

Günümüzde mevlid kutlamalar
Hint alt ktasnda mevlid kutlamalarnn tarihi eskidir. Özellikle 11. asrdan i baren 
bölgede hâkimiyet kuran Türk devletleri Hz. Peygamber�in do um gününün kutlan-
mas için çe itli etkinlikler yaparlard. Saraylarda airler hünerlerini gösterirler ve Re-

sûl-i Ekrem Efendimiz için yazdklar naatlar ve mevlidleri okurlard. Özellikle naatlar dinî 
içerikli bir müzik olan kavalî müzi inin icraclar tara ndan bestelenir ve okunurdu. Biz 
burada,  1900�lü yllarn ba ndan i baren gi kçe yaygnla an mevlid kutlamalarnn özel-
likle Pakistan�daki durumu hakknda bilgi vermek is yoruz. Hindistan ve Banglade �te deki 
kutlamalar da baz küçük farklarla bunlara benzemektedir. 

Pakistan müslümanlar Rebîulevvel aynn girmesiyle Peygamber Efendimizin do umu-
nu kutlamaya ba larlar. Bu günlere mahalli dilde � ydü Mîlâdi�n-Nebî� denilir ve bu günü 
kutlamak için Urduca tebrik kartlarnn yannda ngilizce �Eid Milad-un-Nabi� yazl kartlar 
hazrlanr. Müslümanlar bu kartlar birbirlerine göndererek müslüman karde lerinin mevlid-
lerini kutlarlar ve iyi dilek ve temennîlerini belir rler. Günümüzde elektronik tebrik kartlar 
da yaygnlk kazanm r. 

Pakistan devle , Peygamber Efendimizin do du u gün olan 12 Rebîulevvel�i her yl resmî 
ta l olarak ilân eder. Bu günü kutlamak için yaplan büyük toplan y devlet ba kan açar ve 
di er üst düzey devlet yöne cileri ve âlimler de konu malar yaparlar. Ülkede Rebîulevvel 
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aynn 12. günü ve gecesinde muhtelif prog-
ramlar yaplr ve ülkenin dirlik düzenli i, in-
sanlarn mutlulu u, slâm âleminin birlik ve 
beraberli i, bütün dünyann huzur ve refah 
için duâ edilir. Gazeteler ve dergiler bu güne 
mahsus sayfalar ayrrlar ve özel ekler çka-
rrlar. Ulusal ve yerel radyo ve televizyonlar-
da muhtelif türden dinî programlar yaplr. 
Bu programlarda müslümanlar Resûl-i Ekre-
m�in, Ehl-i Bey �nin ve ashâbnn daha iyi ta-
nnmas için mesajlar verilir, onlarn hayatla-
rndan örnek alnmas için bilgilendirmeler 
yaplr. Özellikle naathânlar naat- erîf ve 
ilâhî okurlar; âirler, iir okuma meclislerin-
deki iir yar malarnda ir câlî olarak Resûl-i 
Ekrem�i öven iir söylerler. Hint alt ktasnda 
önemli bir gelenek olan naathânlk bir ba-
kma Türkiye�deki mevlidhânl a benzemek-
tedir. Baz toplan  ve konferanslarda önce 
Kur�ân- Kerîm okunur ardndan güzel sesli 
bir naathann naat okumasna yer verilir. 
Kutlama toplan lar böyle bir giri  merasimi 
ile açlr. Naat okumalar radyo ve televiz-
yonlarda da çok geni  çerçevede icra edilir. 

Rebîulevvel aynda ve mevlid gününde 
evlerde de mevlid cemiyetleri (mahl-i mî-
lâd) yaplr. Mescitlerde ve medreselerde 
ise Hz. Peygamber�in (s.a.v) anld  mevlid 
toplan lar düzenlenir. Bu toplan larda ilim 
adamlar Resûl-i Ekrem�in haya nn muhte-
lif noktalar üzerine konu malar yaparlar. 12 
Rebîulevvel geldi inde sevinç doruk nokta-
sna ula r. Mescitler, müslümanlarn Resû-
lüllah�a ge rdikleri salâtü selâm sesleriyle 
inler. Bu gün ve gecede müslümanlar nale 
namaz klarlar, hayr hasenat yaparlar, hali 

vak  yerinde olanlar yemek pi irip fakir fu-
karaya ikram ederler. Kandil gününde, çocuk, 
genç ve ya l herkes Resûl-i Ekrem�i anma 
co kusuyla mutlu olur. Mevlid günlerinde 
caddeler ve sokaklar süslenir, fenerlerle ay-
dnla lr ve renkli  klarla  klandrlr. Baz 
yerlerde mevlid gecesine has aydnlatma ve 
 klandrma özel programlar yaplr.

Pakistan�da çok yaygn olan mevlid günle-
rinde kendi me repleri do rultusunda prog-
ram yapmaya önem verirler ve en güzelini 
yapmak için âdeta birbirleriyle yar rlar. Baz 
büyük ehirlerde halka açk mevlid enlikleri 
yaplr. nsanlar enlik alanna atlarla, araba-
larla ve muhtelif vastalarla gelirler. Baz kim-
seler araçlar üzerine çok büyük hoparlörler 
ba lar ve gi kleri yerde sürekli salâtü selam 
ve naat- erîf kasetleri çalarak halkn bu 
günü bayram havas içerisinde geçirmesini 
sa larlar. Zaten bölgede halk dilinde bugü-
nün halk dilinde �Peygamber�in mevlidi bay-
ram�dr. Toplan y ter p edenler, toplan  
mahalline açlan yollara Kâbe ve Mescid-i 
Nebevî maketleri yerle rirler ve yollara in-
sanlarn su içmesi için sebiller yerle rirler. 
Pakistan halknn renklere dü künlü ü bu et-
kinliklerde kendisini açkça gösterir. Toplan  
mahalleri rengârenk elbiseler giymi  kadn, 
erkek ve çocuklarla dolup ta ar. 

Pakistan�da � ydü Mîlâdi�n-Nebî� günle-
rinde sosyal etkinlere ek olarak çe itli ilmî 
toplan lar da yaplr. Bunlarn ba nda siyer 
(sîret) sempozyumlar ve konferanslar ge-
lir. Bu toplan lar, Vakar Bakanl �nn ilgili 
birimi ve Dinî ler Bakanl �nn  mü terek 
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çal malaryla tüm yurt çapnda gerçekle -
rilir. Bu kurumlar her yl Hz. Peygamber�in 
haya  ve ahsiye  ile ilgili yar malar düzen-
ler ödüller da  rlar. Baz üniversitelerin ve 
özel kurumlarn da benzeri geleneksel top-
lan lar vardr. Sîret konusunda birçok yayn 
da bulunan Siyalkot ehrindeki Seerat Study 
Centre adl özel ara rma kurumu, Resûlul-
lah�n (s.a.s) topluma tan lmas ve onunla 
ilgili ara rmalar yaplmas anlamnda faa-
liyet gösterir. Muhtelif kurumlar tara ndan 
yaplan ilmî toplan larda Asr- Saâdet, Re-
sûl-i Ekrem, ashâb ve Ehl-i Beyt ile ilgili teb-
li ler sunulur ve konu malar yaplr. Ayrca 
sivil inisiya f içinde yer alan çe itli kir ekol-
leri ve cemaatler de siyer ve mevlid-i nebevî 
ile ilgili seri toplan lar yaparlar. 

Pakistan Dini ler Bakanl �nn mevlid 
kutlamalar ile ilgili birimi 2007 ylnn kutlu 
do um ha as konusunu �Müslümanlarn 
mevcut problemleri ile bu dönemde ortaya 
çkan meydan okumalarn Resûl-i Ekrem�in 
sîre    nda çözümlenmesi� eklinde du-
yurmu tur. Bu ha a içerisinde yaplaca  
duyurulan etkinlikleri maddeler halinde s-
ralayarak sözü noktalayalm:

1. Bakanl n özel mevlid (Eid Milad-un-
Nabi) program, slâmabad�da 31 pare top 
a  ile ba layacak, eyâlet ba kentlerinde 
ise 21 pare top a  yaplacak r. 

2. Bakanlk 12-13 Nisan 2007 tarihinde s-
lâmabad�daki Jinnah Conven on Centre�de 
iki günlük Uluslararas Sîret Konferans ter p 

edecek ve buraya Pakistan d ndan ve Pakis-
tan�dan önemli ilim ve kir adamlar konu ma-
c olarak ka lacak, Resûl-i Ekrem�in mesajnn 
evrenselli i konusunda bildiriler sunacaklar. 

3. Bu konferansn sonunda, 2006 ylnda 
duyurulan kitap yar masna ka lp eserleri 
dereceye giren yar maclara ödülleri tören-
le takdim edilecek r. 

4. Eyâletlerde yaplacak Sîret konferans-
lar eyâlet ba kentlerinde eyâlet ba bakan-
lar tara ndan açlacak, muhtelif merkez-
lerde yaplacak olanlar ise o yerin mülkî ve 
idarî âmiri tara ndan organize edilecek r.

5. Ulusal çapta yaplan Sîret yar mala-
rnn benzerleri, eyâlet merkezlerinde ve 
daha küçük yerlerde de yaplacak r. 

6. Sîret toplan lar Pakistan devle nin 
d ardaki misyonlarnda, di er devlet ku-
rulu larnda ve askeriyede de yaplacak r. 
Bu toplan lara insanlarn rahat bir ekilde 
ka labilmesi ve ka lmn istenen seviyede 
olmas için tedbirler alnacak r.

7. Dergilerin ve gazetelerin özel sîret sa-
ylar çkarmalar hükümet tara ndan te vik 
edilecek, Pakistan televizyon ve radyosunda 
günün anlam ve önemi ile ilgili konu malar, 
iir sohbetleri, naat okuma programlar ter-
p edilecek r.

8. Ülke çapnda mevlidi ve Resûl-i Ekre-
m�in sîre ni ha rlatacak a  ve posterler 
ile  kl panolar hazrlanacak ve muhtelif 
kamu ve özel binalara aslacak veya yer-
le rilecek r.6

4. lan Pakistan haber ajans (Associated Press of Pakistan) tara ndan duyurulmu tur.



Malay-Endonezya 
Dünyas nda Mevl id 

Geleneði

slâm dünyasnn do u uç bölgesinde yer 
alan Malay-Endonezya, birçok adadan mey-
dana gelen bir takmadalar bölgesidir. Müs-
lüman tüccarlarn Uzakdo u�ya yap klar 

cârî faaliyetleri ne cesinde slâmiyet�le 
tan an bölge halk, 12. yüzyldan i baren 
müslüman olmaya ba lam  ve 16. yüzylda 
da adalarn büyük ço unlu u din olarak s-

lâmiyet�i benimsemi r. Malay-Endonezya 
müslüman toplumu, günümüzde Güneydo-
u Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya, 

Bruney, Singapur, Tayland�n güneyindeki 
Patani bölgesi ile Filipinlerin güneyindeki 
Moro bölgesinde ya amaktadr. Bölge, ço u 
Endonezya vatanda  olan 250 milyon civa-
rnda müslüman nüfusa sahip r. 

Prof. Dr. smail Hakk GÖKSOY*

* stanbul Üniversitesi lahiyat Fakültesi 

Malezya Milli Üniversitesinde yaplan bir mevlid yürüyü ü



Malay-Endonezya müslümanlarnn hepsi âî mezhebi müntesibidirler ve namaz, oruç, 
zekat ve hac gibi slâm dinînin temel ibadetlerini yaygn olarak yerine ge rirler. Bu ibadetler 
arasnda özellikle zekat, tre ve hac konusunda di er ibadetlere göre daha z davranrlar. 
Ba ka müslüman toplumlarla mukayese edildiklerinde a rba l ve mülâyim tavrlar her za-
man dikkat çeker. 

slâm dünyasnn bu bölgesinde Ramazan ve Kurban bayramlar, önemli dinî günler ve 
geceler, kandiller ve çe itli dinî merasimler toplumsal ve sosyal haya a önemli bir yer tutar. 
�Hari Raya Puasa� adyla bilinen Ramazan Bayram, ki isel arnmay ve toplumsal dayan -
may simgeler. Kurban Bayram ise, �Hari Raya Korban� veya �Hari Raya Haji� adlaryla anlr 
ve Ramazan Bayramna göre daha fazla önem ta r. Kurban Bayramnn, ayn zamanda �hac 
bayram� olarak adlandrlmas, haccn Kurban Bayram ile birle mesi ve Malay-Endonezyal 
müslümanlarn hacca verdikleri önemden kaynaklanmaktadr. 

Önemli dinî gün ve geceler arasnda, aban aynn 15. gününe rastlayan �Nsfu aban� ve 
10 Muharrem�deki Â ûre, Safer aynn son Çar ambasndaki �Safar� ve Hz. Peygamber�in 
do um yldönümü olan Rebîulevvel aynn 12. gecesi �Maulid Nabi�, Recep aynn 27. gece-
sindeki Mi�rac kandili yaygn olarak kutlanmaktadr. Kandil gecelerinde Yâsîn-i erîf okumak 
da yaygn bir gelenek olup, bu sûrenin Kur�ân�daki di er sûrelere nazaran kutsall  ve önemi 
daha fazladr. Halk arasnda, insanlar kötülüklerden arndrd na, hastalklara ifa oldu una 
ve insanlar kötü ve eytanî huy ve arzulardan korudu una inanlr. Ha a Yâsin Sûresi, su 
doldurulmu  bir kab üzerine okunup çocuklara ve kederli olanlara içirildi i takdirde iyile e-
ceklerine ve kötülüklerden korunacaklarna inanlr.

Hz. Peygamber�in do um günü kutlamalar, en önemli dînî gün ve gecelerden biridir. 
Mevlid kandili öncesindeki Cuma konu malarnda ve hutbelerde genellikle Hz. Peygambe-
r�in slâm� tebli  ederken çek i zorluklar, cahiliyye inanc ve kültürüne kar   verdi i mü-
cadeleyi dile ge rirler. Ayrca onun mücadelesi ve sabr tüm müslümanlar tara ndan takip 
edilmesi gereken örnek bir davran  olarak vurgulanr.

Malay-Endonezya takmadalarnda Kutlu Do um kutlamalar, mevlid kandili gecesinden 
bir ha a önce hazrlklar yaplarak ba lar ve ehir ve köylerin ana yollarnda bir mevlid yü-
rüyü ü düzenlenir. Bu yürüyü ler, köylerde köy camiinin, ehirlerde de merkezî ulu caminin 
önüne varnca sona erer. Gerek Malezya�da gerekse Endonezya�da bu mevlid yürüyü leri, Din 

lerinden sorumlu en yüksek makamlar tara ndan organize edilir ve geni  halk ka lmyla 
gerçekle ir. Önemli dinî ahsiyetler ve üst düzey resmî görevliler bu yürüyü ün ön sa n-
da yer alrlar ve yürüyü ün bi i yerde slâm dinî ve Hz. Muhammed (s.a.v) hakknda 
konu malar yaplarak ve duâlar edilerek sona erer. Bruney�de ise mevlid yürüyü ü,  ge-



ni  halk ka lmyla gerçekle ir. Önemli dînî 
ahsiyetler ve üst düzey resmî görevliler bu 

yürüyü ün ön sa nda yer alrlar. Yürüyü-
ün bi i yerde slâm dini ve Hz. Muham-

med (s.a.v) hakknda konu malar yaplr, 
duâlar edilir ve merasim bi rilir. Bruney�de 
ise mevlid yürüyü ü, Bruney sultannn hi-
mayesinde yaplr ve mevlid yürüyü ünün 
yapld  caddeler tra e kapa lr.

Malay ve Endonezya toplumunda ço u 
dînî gün ve gecelerde, yakn akrabann ve 
kom ularn ka ld  yemekli dînî davetler 
düzenlenir. Bu tür yemekli merasimler, Ca-
va�da �selamatan�, Malay Yarmadasnda ve 
Sumatra�daki Malaylar arasnda �kenduri� 
veya �duâ selamat� adlaryla bilinir. Bu me-
rasimler Kur�ân ile ba lar, dînî konu malarla 
devam eder ve duâ ile sona erer. Daha son-
ra da yerlere sofralar kurularak yemek yenir. 
Yemekte ana menü pirinç r. Büyük bir kap-
taki pirincin üzerine ve etra na kzar lm  
tavuk, s r e  ve balk konulur. Ayrca, sebze 
ve meyve ile çe itli tropikal içecekler servis 
edilir. Bu co rafyada bu daydan yaplan ek-
mek bilinmez. �Sapra� (sofra) ad verilen her 
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bir sofra, en az dört ki iden olu ur. Selama-
tan veya kenduri ad verilen bu merasimler, 
dînî gün ve gecelerin yan sra evlilik mera-
simlerinde, ölenleri anmak ve çe itli vesile-
ler için de ayrca yaplr.

Baz adalarda mevlid kutlamalar, öte-
den beri yapla gelen geleneksel merasim-
lerle gerçekle rilir. Meselâ, Endonezya� 
da Cava adasndaki eski sultanlk merke-
zi olan Yogyakarta�da mevlid kutlamalar, 
mevlid kandili gecesinden bir ha a önce 
ba lar ve mevlid fuar, mevlid yürüyü ü, 
mevlid pastas ve mevlid kandili merasim-
leri gibi çe itli etkinliklerle yaplr. Halk bu 
merasimlere ka lmay, yeni bir haya n 
ba langc ve kötülüklerden arnmann bir 
vesilesi olarak görür. Yogyakarta�da kan-
dilden bir ha a önce, merkezî bir yerde 
�Sekaten� ad verilen bir mevlid fuar dü-
zenlenir. Fuarda çe itli gösteriler yaplr, 
geleneksel yiyecekler ve el sanatlar ile he-
diyelik e yalar alnr ve sa lr. Fuarn açl  
�Gamelan� denilen geleneksel ve dini mü-
zik e li inde bir yürüyü le ba lar. Yürüyü , 
�Gamelan� ekibinin ve müzik aletlerinin 
eski sultanlk merkezindeki saraydan Ulu 
Cami�nin (Mescid Agung) avlusuna ge ril-
mesiyle sona erer. Bu ekip önce sarayda 
mûsikî icra eder. Mûsikî arasnda Kur�an 
okunur ve dînî ö ütler verilir. ki gamelan 
ekibinden biri cami avlusunun kuzeyinde, 
di eri de güneyinde durarak dinî mûsikî 
icra ederler. Ezan ve namaz vakitlerinde 
ara verilir. Gamelan ekibi, neslerini arn-
drmak için mevlid kandili öncesinde oruç 
tutarlar, �Selamatan� denilen yemekli dini 



duâlara ka lrlar. Sekaten fuar, �Gerebeg Maulud� denilen mevlid kandili günü ve ge-
cesi yaplan merâsimle sona erer. Mevlid kandilinin gündüzünde sabahleyin binlerce 
halk Yogyakarta�da bulunan eski sultanlk saraynn önünde toplanr. Geleneksel ünifor-
malar ve silahlarn ku anm  olan saray muha zlarnn top a laryla merasim ba lar. 
Bando e li inde saraydan camiye kadar yürünür. Bu esnada �Gunungan� ad verilen ve 
dü ün pastasna benzeyen süslenmi  mevlid pastalar ta nr. Birkaç gün önceden ha-
zrlanan bu gununganlar, 6 farkl büyüklükte olup pirinç unu, yumurta, sebze, meyve, 
baharat ve ekerlemelerden yaplr. Gunungan, ülkenin zenginli ini ve refahn simgeler. 
Her bir gunungan saraydan camiye 16 erkek tara ndan omuzlarda ta nr. Mevlid kandili 
için 30 tane gunungan yaplr. Halk bu yiyecekleri, sultann bir ikram olarak kabul eder, 
mutluluk ve ans ge rece ine inanr. Gunungan, cami avlusuna ula rld nda, halk bu 
yiyeceklerden alp yer. Baz kimseler ise aldklar pay evine götürüp ailesiyle payla r. 
Mevlid kandili gecesinde, sultan geleneksel kyafe yle camiye gelir ve onu cami avlu-
sunda �Penghulu� ad verilen en yüksek cami yöne cisi kar lar. Sultan, etra aki halka 
para saçar ve cami sand na ba  ta bulunur. Namazdan sonra Hz. Peygamber hakkn-
da konu malar yaplr ve ona salavatlar ge rilir. Hz. Peygamberi öven bir mevlid-i erîf 
okunur. Malay-Endonezya takmadalarnda Berzencî Mevlid; Dibâî ve Kasîdetü�l-Bürde 
en yaygn olarak okunan mevlid kitaplardr. 

Yogyakarta�da icra edilen �Gerebeg Maulud� gelene inin kökü, eski Hindu-Budist dö-
nemdeki Macapahitler�e kadar uzanmaktadr. Cava�da ilk Müslüman sultanlk olan Demak 
Sultanl nn kurulu  yllarnda bu gelenek bir süre kaldrlm  ancak daha sonra 16. yüzylda 
Cava�da slâmiyet�in yayl nda önemli rol oynayan dokuz veliden biri olan Sunan Kalicaga 
vastasyla tekrar slâmî forma dönü türülerek günümüze kadar gelmi r. Sunan Kalicaga�-
nn �gamelan� ad verilen geleneksel Cava müzi ini dinî formda kullanarak halkn slâmiyet�e 
giri ini kolayla rd  da kabul edilir. Cava�daki Mataram Sultan Agung (1613-1646), Rama-
zan ve Kurban bayramlarn ve �Maulid Nabi� kutlamalarn sarayda resmî kutlama törenleri 
olarak ba latan ilk sultan olarak tannr. Malay-Endonezya dünyasnn di er yerlerinde de 
benzeri yürüyü ler, mevlid kandili merasimleri ve çe itli etkinlikler düzenlenir. 

Yakn dönemlerde mevlid kutlamalarn bid�at kabul eden baz dinî görü lerin tesiri 
al nda kalan çe itli dinî te kilatlar ve din âlimlerinin varl  da bilinmektedir. Bun-
lar, eski inançlarn tesiri oldu u gerekçesiyle takmadalarda olu an baz geleneksel 
mevlid kutlamalarna çe itli i razlar yapm lardr. Ancak, tüm bu ele rilere ra men, 
toplumdaki sosyal dayan may perçinleyen ve halkn dinî duygu ve manevî hazlar-
nn yükselmesine vesile olan bu etkinliklerin toplumsal bir i lev gördü ü gerçe ini de 
unutmamak lazmdr.



Arapça�da �do um yeri ve zaman� an-
lamna gelen mevlid kelimesi, Osman-
l gelene inin tamamen etkisinde kalan 
Balkanlar�da özellikle Resûl-i Ekrem�in do-

um yl dönümünü ve dinî özellik ta yan 
baz münasebetleri de kapsayacak ekilde 
geni  bir anlam kazanm r. Osmanl ge-
lene inde, Hz. Peygamber�in do um günü 

kabul edilen 12 Rebîulevvel�de düzenle-
nen törenlerin gayr- resmî olarak bura-
larn fethinden hemen sonar yaplmaya 
ba land  anla lmaktadr. Saraybosna�-
daki Gazi Hüsrev Bey Camii�nin 1531 tarihli 
vakyesinde mevlid için ylda 300 dirhem 
tahsisat ayrld  kaytldr. Bu tarih, mevlid 
töreninin Fa h Sultan Mehmed�in Bosna�-

Balkanlar�da 
Mevl id Gelene¤i

Doç. Dr. Muhammed ARUÇ  *

* TDV slâm Ara rmalar Merkezi ( SAM)



y fethinden (1463) 68 yl sonra yapld n göstermektedir. Bölgedeki di er camilere ait 
vakyelerde ve ahsî vasiyetnâmelerde de benzeri kaytlar mevcu ur.1 Mevlid kutlama 
merasimlerinin Kanûnî Sultan Süleyman döneminden i baren saray protokolünde yer 
almaya ba lad  göz önüne alnrsa, bu gelene in çok daha once Balkanlar�da mahallî 
olarak ba lam  olmas önemli bir husustur.  Selânikî�nin kayde ine göre, milâdî 1566 
ylnda Sigetvar (Macaristan) seferi srasnda Kanûnî Sultan Süleyman�n vefa nn sak-
lanmaya çal ld  günlerde 12 Rebîulevvel gecesi padi ahn ota nda mevlid okunmu , 
ertesi gece de sadrazamn çadrnda tekrarlanm r. Mevlid okunurken cami minaresine 
kandil yakma uygulamasn ba latan eyhülislâm eyhî Efendi�nin ö rencisi Sofyal Bâlî 
Efendi�nin halifesi eyh Necmüddîn Hasan�dr. Bu olay, Padi ah III. Murad�n çok ho u-
na gitmi  ve 10 ubat 1588�de bütün minarelerde Resûl-i Ekrem�in do um yl dönümü 
münasebe yle kandil yaklmasn, ayrca camilerde ve mescidlerde mevlid okunmasn 
emretmi r. Zamanla Osmanl Devle �nin resmî gelene i olarak ekillenen mevlid kut-
lamalar Balkanlar�da da bu tarihten i baren resmen kutlanmaya ba lanm r.2 

Balkanlar�daki mevlid törenlerini, konak ve ev-
lerde yaplanlar ve resmî devlet ricâlinin Saraybos-
na�da ka ld  merkezî camilerden birinde yaplan-
lar olmak üzere iki grupta ele almak mümkündür. 
Mevlid töreni Gazi Hüsrev Bey Camii�nde gerçek-
le mektedir. Bu tören, en yüksek devlet ricâlinden 
avâm tabakasna kadar kalabalk bir halk toplulu-

unun ka lmasyla yaplr, sonra, özellikle 19. yüz-
yldaki uygulamada vâli kona na gidilir ve zamann vâlisinin mevlid kandili resmî olarak 
tebrik edilirdi. Bosna vilâye  resmî gazetesi olan Bosna�nn 14 Haziran 1870 tarihli nüs-
hasnda böyle bir haber yer almaktadr. Osmanllar döneminde devle n di er bölgele-
rinde oldu u gibi Balkanlar�da da, Süleyman Çelebi�nin 1409 yazd  Vesîletü�n-necât adl 
mevlidi okunurdu. Bu mevlid Balkan co rafyasnn hemen her yerinde özellikle Resûl-i 
Ekrem�in do um yl dönümü münasebe yle okunmu , farkl lehçelere çevrilmi  nazîre-
leri yazlm r. Ayrca tüm Balkan ülkelerinde bütün mübarek gün ve geceler yannda 
do um, ölüm, sünnet, evlenme, askere gönderme, sa n alnan veya in a edilen yeni 
eve girme gibi pek çok vesile  bir ibadet anlay  içerisinde günümüze kadar okutulmak-
tadr. Mevlidlerde, Süleyman Çelebi�nin Vesîletü�n-necât�n okumak ayr bir de er ta r. 

1. Alija Bej , �Iz Pro�los  Mevluda u Bosni i Hercegovini�, el-Hidaje, Sarajevo 1943, VI/6-8, s. 205-213

2. Tayyib Okiç, �Çe itli Dillerde Mevlidler ve Süyeman Çelebi Mevlidinin Tercemeleri�, FD, sy. 1, Ankara 1975, s. 38

Vesîletü�n-necât, Osmanllar dönemin-
de devletin di er bölgelerinde oldu u 
gibi Balkan co rafyasnn hemen her 
yerinde de özellikle Resûl-i Ekrem� 
in do um yl dönümü münasebetiyle 
okunmu , farkl lehçelere çevrilmi  na-
zîreleri yazlm tr. 



Bu eser Türk, Bo nak, Arnavut, Pomak ve 
benzeri halklar arasnda çok be enilmi , 
sevilerek aynen yazld  Türkçe ile okun-
mu tur. Vesîletü�n-necât bölgede, asl is-
minden ziyade �mevlid�, �mevlid-i Nebî�, 
�mevlid-i erif�, �mevlüt�, �mevlûd� veya 
�mevlûd-i erif� olarak tannmaktadr. 
Bo naklar ve Pomaklar arasnda yeni do-

an çocuklarn bir ksmna �Mevludin�, 
Arnavutlar�da ise �Mevlüt / Mevlyt� veya 
�Mevlüdin� isimleri verilir. 

Balkan co rafyasnn en önemli merke-
zi kabul edilen Saraybosna yannda ha z-
lar diyar Üsküp (Makedonya), Rumeli s-
kenderiyesi kodra (Arnavutluk), Avrupa 
yolunun kaps Belgrad (Srbistan), Edir-
ne�den Balkanlar�a ilk adm olan Filibe 
(Plovdiv) ve Sofya ve Dârü�l-hadîs medre-
sesini barndran Vidin (Bulgaristan) gibi 
merkezler bulunmaktadr. 16. yüzylda bu 
co rafyadaki mevlid toplan larnda er-
be en ba ka yemekler de ikram edilirdi. 
Mevlid geceleri münasebe yle bütün ca-
miler aydnla lr, minarelerde kandiller 

yaklr, ve merasim kaleden yaplan be  
pare top a yla ilân edilirdi. Mevlide ba -
lamadan önce Kur�ân- Kerîm okunmakta 
ve ilâhîler söylenmektedir. Türkçe bilme-
yen ailelerde de �Allah adn zikredelim 
evvelâ� msrayla �Tevhid� veya �Münâ-
cât� bahrine muhtelif makamlarla okun-
maya ba layan mevlid-i erif, �Her ki diler 
bu duâda buluna / Fâ ha ihsan ede ben 
kuluna� msrann ardndan Bo nak veya 
Arnavut asll mevlidhânn yüksek sesle 
söyledi i �Merhûm ve ma fûr Süleyman 
Çelebî�nin ve kâ e-i ehl-i îmânn rûhiyçun 
el-Fâ ha� cümlesini söylemesiyle Fâ ha 
lar okunur ve büyük bir co ku ile mevlid 
törenine devam edilir. �Nûr� bahrinden 
sonra gelen �Vilâdet� bahri en co kulu 
bir ekilde geçmektedir. �Âmine Hâtun 
Muhammed ânesi� msrayla ba layan 
bu bahirin ba nda bir tela  ba lar. Cami-
de veya evlerdeki hizmetçiler, �Do du ol 
sâa e ol Sultân- dil� msrann akabinde 
ayakta kbleye do ru dönüp duran cema-
ate erbet takdim etmek için adeta yar a 
girerler. Mevlid�in en co kulu an budur. 
Mevlid okunurken arada Bo nakça, Türk-
çe veya Arnavutça ilâhîler ilâve edilmek-
te, sonunda da yaplan duâ ile mevlid tö-
reni tamamlanmaktadr. Evlerde yaplan 
mevlidlerde, duânn ardndan özel olarak 
hazrlanan yemekler ikram edilir. Ben de 
çok küçük ya ta iken, dînin ilk ve en güzel 
tezâhüra n bu tür münasebetlerde biz-
zat ya amaktaydm. Büyük bir co ku ve 
büyük bir sevgi ile Resûl-i Ekrem Efendi-
miz�i bu tür törenler sayesinde küçücük 

Balkanlar�da Mevlid Gelenegi / Doç. Dr. Muhammed Aruçi



kalbimle tasavvur etmeyi ba arabiliyordum. Bölgede halen haya a olan büyüklerimiz-
den ö rendi imize göre, II. Dünya Sava  ve sonrasnda dönemde bu co rafyada eker 
ktl  ortaya çk nda ev sahipleri bir yl boyunca eker tüketmekten vazgeçer, mevlid 
gecesi merasimindeki ih yaçlarda kullanlmak üzere eker tasarrufuna giderlerdi. Bal-
kanlar�da ya ayan Rom (Çingene) müslümanlarn di er müslüman topluluklara göre, 
özellikle evlerinde mevlid törenleri düzenlemeye çok ehemmiyet verdikleri de burada 
ha rla lmaldr.

Bakanlar�da özellikle Arnavutça ve Bo nakça�da bir çok mevlid yazlm , ayrca Süley-
man Çelebi�nin mevlidinin çe itli tercümeleri yaplm r. Telif mevlidler üzerinde Süley-
man Çelebi�nin mevlidiin çok büyük etkisi oldu u görülmektedir. Arnavutça�da ilk olarak 
Hasan Züko Kamberi tara ndan yazlan Mevlud adl eserin Süleyman Çelebi�nin Mevlid�i 
etkisinde yazld , ha a onun Türkçe�den çevirisi olabilece i söylenir. Bu mevlid, geç 
dönemlere kadar Güney Arnavutluk ve Çamriya bölgesindeki müslüman halk tara n-
dan  çe itli vesilelerle okunmu tur.4 Henüz ne redilmemi  olan bu eseriyle müellif, 19. 
asrda ya ayan Abdullah Konispol, Ismail Floqi, Haz Ali Ulqinaku, Haxhi Çiçko ve Tahir 
Efendi Popova gibi müellieri veya mütercimlerine öncülük e i bilinmektedir. 

4. Bkz. Hasan Kale�i, �Albanska Aljamiado Knji�evnost�, Prilozi za Orijentalnu Filologiju (POF), Sarajevo   

1970, sy. XVI-XVII, s. 59-60



Bo naklar da mevlid törenlerine büyük 
önem verirler. Bunlarn evlerde icra e kleri 
mevlid törenler Osmanl gelene inin bir deva-
mdr. 1878�d Bosna-Hersek�in Avusturya-Ma-
caristan idaresine terkedilmesinden sonra, 
burada yeni tayin edilen Reîsülulemâ (Diyanet 

leri Ba kan) göreve ba larken men ûr töreni 
icra edilir. Günümüze kadar devam eden söz 
konusu men ûr töreni Gazi Hüsrevbey Camii� 
nde yaplmaktadr. Tören günü yats namazn-
da Hünkâr Camii�nde (Careva D�amija) mevlid 
okunur. Bu mevlid gecesi, Bo nak halknn en 
önem verdi i âdetlerden biridir. Mevlide Reî-
sülulemâ yannda törene davet edilen devlet 
büyükleri ve yabanc misarler de ka lr. Bos-
na-Hersek�in di er kentlerindeki merkez ca-
milerde de çe itli vesilelerle mevlid törenleri 
ter plenmektedir. 

Bo nakça�da bilinen ilk mevlid Nik�i �li Ha-
z Salih Ga�evi  tara ndan bu dile çevrilen 
Süleyman Çelebi�nin Mevlid�idir. Mevlid, �Kad 

se na oh u Kola�in Kajmakam / Znadem da 
sam puno nâkis u elam / Moli�e me Kola�-
inski Prvi�i / Nama Mevlud daj Bosanski na-
pi�i� (Kola in Kaymakaml m esnasnda / 
Sözde nâks oldu umu bilerek / Kola in e râ  
bana rica e ler: / Bize Bo nakça Mevlid yaz 
dediler) eklinde ba lamaktadr. Tekli kabul 
eden Ga�evi , Mevlid tercemesine ba lam  
ve yap  çeviri 1879�da Üsküp�te ne redilmi -

r. Saysz basks bulunan bu eser, günümüze 
kadar Bosna-Hersek bölgesindeki müslüman 
halk tara ndan çe itli vesilelerle okunmak-
tadr. Bununla birlikte Süleyman Çelebi�nin 
Türkçe mevlidi de orijinal haliyle okunma âde-

 de terkedilmemi r. Süleyman Çelebi�nin 
Mevlid�ini Bo nakça�ya kazandran mütercim, 
19. asrda bölgede birçok çevirini yaplmasna 
vesile olmu  ve Mahmud D�aferovi , Muha-
rem Dizdarevi , Haz Said Zenunovi  ve Arif 
Brkani  de birer mevlid çevirisi yapm lardr. 
Süleyman Çelebi�nin Mevlid�inin Bo nakça 
çevirileri yannda Bo nakça olarak kaleme 
alnan telif mevlidler de vardr. Musa azim 

a �in Lejle-i Mevlid (Sarajevo 1904), Safvet 
Beg Ba�agi �in Mevlud (Sarajevo 1924), Re�-
ad Kadi �in Mevlid (Sarajevo 1964), �emsudin 
Sarajli �in Mevlid ve Sancak�n ba ken  Novi 
Pazar�da ya ayan Vehbija Hod�i �in Mevlud 
(Novi Pazar 1971)  adl eserleri buna örnek 
olarak gösterilebilir.4 Bulgaristan, Romanya ve 
Yunanistan�da bulunan Ba  Trakya bölgelerin-
de de müslüman halk arasnda ayn mevlid 
gelenekleri devam etmektedir. Bu bölgelerde 
ya ayan müslümanlarn büyük bir ksm Türk 
asll oldu u için, burada a rlkl olarak Süley-
man Çelebi�nin Mevlid�i okunmaktadr.

4.  Bkz. Tayyib Okiç, �Çe itli Dillerde Mevlidler ve Süyeman Çelebi Mevlidinin Tercemeleri�, FD, sy. 1, Ankara 1975, s. 36-55
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Medeniyet havzalar içinde ekillenen söz-
lü kültür ile yazl kültürün birlikte varo-
lageldi i en yaygn ve maruf me nlerinin  
dilden dile, dilden gönüle ve gönülden gö-
nüle aktarl , kültür tarihçilerince bilinen 
bir vakadr. slâm medeniyet havzas söz 
konusu oldu unda, bu kültürün yazl ve 
maruf cephesinde �mevlid� olarak isim-
lendirilen do um an ve o ann zaman ve 
mekân karelerini birle ren parçalaryla 
örülmü  me nleri bu co rafyann hemen 
her noktasnda kar mza çkar. Bu durum 
ancak Efendimize duyulan özlem ve has-
retle ifade edilebilir. 

Söz söyleme sana nn doruk noktasn-
da oldu u bir kültürde, Hz. Peygamber�e 
duyulan muhabbe n en seçkin temsille-
ri de söz ile ortaya konacak r üphesiz. 
Muhabbet ve hürme n bir tezahürü olan 
iir ve mevlid gelene i, slâm�n ilk yllar-

na, ashâb- kirâmdan Abdullah b. Revâha, 
Ka�b. Züheyr ve Hassân Sâbit (r.a.)�e  ka-
dar vardrlabilir. 

Zamanla Peygamber Efendimiz�in bu 
iirlere müsamahasndan ruhsat alan cid-

di bir mevlid külliyat ve kültürü olu mu -
tur. Mevlid literatürü, genel olarak slâm 
kültür mirasndan ve özel olarak da siyer, 
sîret, me âzî, emâil, hiyel, delâil gibi Pey-
gamber Efendimiz�in konu edildi i kay-
naklardan ilham alr.

Hicrî üçüncü yüzylda Fâ mîler�de bir 
enlik ve co ku formuna dökülen Efendi-

mizin do um hadisesi olan mevlid gele-
ne i, gi kçe yaygnla arak, her co rafya 
ve kültüre özgü renkli unsurlar da ih va 
eder halde çe itlenmi r. 

Arap dünyasnda özellikle Ka�b b. Zü-
heyr�in iiri ve nazireleri yaygnlk kazan-
m r. erefüddin Muhammed el-Busî-
rî�nin (ö. 696/1296-1297) Kasîde-i Bürde 
adyla bilinen me hur el-Kevâkibü�d-dür-
riyye  medhi hayri�l-beriyye�si, ve bu 
eserin erhi Hemziyye bu noktada zikre-
dilmelidir.

Arap, Hint-alt ktas ile Afrika�da en yay-
gn mevlidlerden biri, Cafer b. Hasan b. 
Abdülkerîm el-Berzencî�nin (ö. 1179/1765) 
1750�li yllarda Medine�de âî mü üsü 
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iken yazd  Mevlidü�n-Nebî (el- kdü�l-cev-
her) adl eser olmu tur. 

Anadolu ve Balkanlar�da ise, özellikle 
Süleyman Çelebi�nin (ö. 825/1422) 1409 
ylnda yazd  Vesîletü�n-necât ve tercü-
meleri önem kazanm r.

Malay-Endonezya takmadalarnda, el-
kdü�l-cevher, el-Dibaî ve Kasîde-i Bürde 

en yaygn mevlidler olmu tur. 

Burada bu nadide eserlerin tek tek sa-
ylmas imkân dahilinde olmad  için, dev 
bir külliyat halini alan mevlid literatürün-
den ksa bir liste sunmakla ye nece iz:

Mevlid Literatüründen Örnekler

Arapça 
Ebu�l-Ferec bnü�l-Cevzî (ö. 597/1201): 

Mevlidün�n-nebî.
Muhyiddîn ibnü�l-Arabî (ö .638/1240) : 

Menkabetü mevlidi�n-nebî.
Muhammed b. Ahmed el-Kurtûbî  (ö. 

671/1273) : el- �lâm  ma�rife   mevlidi�l-
Mustafâ.

emseddîn bnü�l-Cezerî (ö. 833/1429): 
Mevlidü�n-nebî.

Ahmed b. Muhammed el-Kastallânî  (ö. 
923/1517): Mevlidü�n-nebî.

bn Hacer el-Heytemi (ö. 974/1567): 
Mevlidü�n-nebî.

bn Allân  (ö. 1057/1648): Mevridü�s-
safâ  mevlidi�l-Mustafâ.

Medine Mü üsü Cafer b. Hasan el-Ber-
zencî (ö.1179/1765): el- kdü�l-cevher.

Muhammed b. Cafer el-Ke ânî  (ö. 
1927): Mevlidü�n-nebevî.

Türkçe 
Süleyman Çelebi (ö. 825/1422): Vesîle-

tü�n-necât.
Ahmed (yazl : 873/1468): Mevlid. 
Ha  (yazl : 883 1478): Mevlid.
Cefâyî (yazl : 889/1484): Mevlid.
Hamdullah Hamdî (yazl : 900/1494-

95): Mevlid.
emseddin Sivâsî (yazl : 988/1580): 

Mevlid.
Abdurrahman Ankaravî (ö. 1107/1695-

96): Mevlid.
Dede Mehmed Efendi (ö. 1147/1734): 

Dede Mevlidi.
Edirne Mü üsü Fevzi Efendi (ö. 1900): 

Mevlid.1

Urduca
Gulam mâm ehîd lahâbâdî, Hüdâ ki 

Rahmet (Madrâs, 1860).
Râ id el-Hayrî, Âmine ka Lâl (Delhi, 

1930. Bu kitap çok kabul görmü  ve bask 
says otuzu geçmi r).2

Bo nakça
Musa Kazm Ka bo lu, �Leyle-i Mev-

lid�, Behar, c. V, say 3, s. 35-36, Saraybos-
na, 1904-1905. 

Afrika Sevahilice
erif el-Mansabî: Kitâbü�l-Mevlid (Bu 

eser Almanca�ya Kitabu Mavalid adyla 
tercüme edilmi r. Berlin, 1935).

Farsça
Muhammed b. Mes�ûd el-Kâzerûnî�nin 

Arapça el-Müntekâ min sîre �l-mevlidi�n-
nebiyyi�l-Mustafâ adl eserinin o lu A füd-
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dîn el-Kâzerûnî tara ndan yaplan Farsça 
çevirisi: Terceme-i Mevlid-i Mustafâ.3

Süleyman Çelebi Mevlidinin Tercümeleri

Çerkesce
Abdurrahman Efendi: Mevlidü�n-Ne-

biyy Aleyhisselâm ( stanbul, 1332/1914, 
Matbaa-i Osmaniyye ta  basmas). 

Rumca
Mütercimi, yazl  yeri ve tarihi belli de il; 
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Hat:Ferhat Kurlu, Ni anta  Me rutiyet-Hamidiye Camii mam-Hatibi



Hz.Ali 
Resûl-i Ekremi öyle tav-

sif ederdi: Peygamber Efendimiz ne 
çok uzun ne de çok ksa idi; o kavminin orta 

boylusu idi. Saçlar ne kvrck ne de dümdüzdü; 
hafçe dalgal idi. Yüzü haf de irmi ve dolgunca idi. 

Yüzünün rengi pempe-beyaz, gözleri siyah, kirpikleri sk 
ve uzun, kemiklerinin eklem yerleri ile omuz ba lar irice 

idi. Vücudu klsz olup sadece gö sünden göbe ine do ru 
inen ince bir tüy eridi vard. El ve ayak parmaklar kalnca 

idi. Yürürken meyilli ve engebeli bir yerde yürürcesine 
ayaklarn sürtmeden sertçe kaldrr ve admlarn uzunca 

atard. Bir kimseye bak  zaman yalnzca ba n 
çevirerek de il, bütün vücudu ile o tarafa yönelirdi. 

Sr nda iki kürek kemi i arasnda peygam-
berler zincirinin son halkas oldu unu 

gösteren nübüvvet 
mührü vard

nsanlarn en cömerdi, en do ru sözlüsü, en yu-
mu ak huylusu ve en arkada  canls idi. Kendisini ilk 
defa görenler onun mehabe  kar snda sarslrlar, 
fakat dostluk kurup sohbe nde bulunanlar onu çok 
severlerdi. Efendimizi övmek isteyen kimse �Ben on-
dan önce ve sonra e ini benzerini görmedim� derdi. 
Allah�n salât ve selâm onun üzerine olsun!

�Bismillâhirrahmânirrahîm�

�(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.�

M. U ur Derman D A, �Hilye�, c. XVIII, s. 48.



Hz. Peygamber� in Do¤umu 
Vesi lesiy le Osmanl  �da 

Mahkumlar n Aff 
Tu ba YALÇIN*

Hz. Peygamber�in do um gününü 
kutlama gelene i Fâ mîler zamann-
da halife Muiz-Lidînillah döneminde 
resmî olarak ba lad  gibi1 Osmanl-
lar zamanna kadar da ayn ih am-
la devam etmi r. Osmanl Devlet 
gelene inde mühim bir yere sahip 
olan mevlid merasimleri, Sultan III. 
Murad�n 1588 senesinde resmî ola-
rak kutlanmaya ba lanm sa da, halk 
arasndaki kutlamalarn çok daha ön-
ceden yapld  bilinmektedir.2 Devlet 
erkân ile halkn i rak e i ilk mev-
lid merasimi Ayasofya Camii�nde3 
yaplm  olup, sonraki yllarda Sultan 
Ahmed Camii4, Bayezid Camii5, Nus-
re ye Camii6, Dolmabahçe Camii7 ve 
Hamidiye Camii8 kutlama alanlarna 
dahil edilmi r. Bu merasimlerin ol-
dukça ih aml ve i nal bir ekilde 
yapld  bilinmektedir.9 Nihayet 1910 
tarihinden i baren ise mevlid, res-
mî bayramlar arasna dahil edilerek 
Hazret-i Peygamber�in (s.a.v) do um 
günü, ta l olarak kabul edilmi r.10

Osmanllarda Hz. Peygamber�in 
do um gününe verilen önem sadece 
mevlid kutlamalaryla snrl kalma-
m r. Bu günün erene ikramlar, ih-

Belgenin de erlendirilmesi*



sanlar yaplr ve bu arada baz mahkumlar a edilirdi. Yaplan ciddi ara rma-
larn ardndan, durumu uygun olanlar arasndan seçilen mahkumlarn kalan 
cezalar, Hazret-i Peygamber�in do um günü vesilesiyle silinir ve bunlar ha-
pishaneden d ar salverilirlerdi. Yukarda fotokopisini ve a a da transkrip-
siyonunu verdi imiz belgede, Mevlid-i Nebevî vesilesiyle a edilen böyle bir 
mahkuma ait bilgiler yer almaktadr.11

Söz konusu belgede; Cenâb- Peygamber Aleyhisselâm�n, Sultan kinci 
Abdülhamid�in saltana nn son dönemindeki do um günü kutlamalar fa-
aliyetlerinden olarak stanbul Hapishanesi�nden salverilen, Al nc Alayn 
Üçüncü Bölü ünde Mülâzm (Te men) iken ordudan a lm  olan smail 
o lu Osman A a�dan bahsedilmektedir

Belgenin transkripsiyonu
Hulâsa: Afv- âlîye mazhar olan mahkûmînden tahliye olunan Osman 
A a�nn Al nc Alayn Üçüncü Bölük Mülazm- Sânîli inden matrûd 
Osman A a bin smail oldu una dair.

Dîvân- Harb-i Ör  Riyâse ne
24 Mart sene [1]326 tarih ve 55 numaral tezkire-i aliyyelerine cevabdr.
Velâdet-i Hazret-i Risâlet-penâhî yevm-i mübeccelesine hürmeten ba-

kyye-i cezalarnn afvna irâde-i seniyye-i hazret-i padi ahî eref-sâdr olup 
Hapishane-i Umumî�den tahliye edilen ve kim oldu unun shha  vecihle 
tahkiki izbâr buyurulan Mülazm Osman Efendi�nin Al nc Alayn Üçüncü 
Bölü ü Mülazm- Sânîli inden matrûd Osman A a bin smail oldu u le-
de�t-tebli  stanbul Polis Müdüriye �nden tevdî olunan Hapishane-i Umumî 
Müdürlü ü�nün der-kenar üzerine arz olunur. Ol bâbda.

29 Mart sene [1]324 / [11 Nisan 1908]
Boa, Dh. Eum, Thr 30 / 79

* Vaize, Beykoz Mü ülü ü
1. Ahmet Özel, �Mevlid� D A, c. 29, Ankara 2004, 

s. 475�477.
2. Özel, a.g.m., 475.
3. Hakan T. Karateke, Padi ahm Çok Ya a: Osman-

l Devle �nin Son Yüz Ylnda Merasimler, Kitap 
Yaynevi, stanbul 2004, s. 201; BOA, DH. MKT, 
1380/ 64.

4. Ali Seydi Bey, Te rifat ve Te kila mz, (Hazrlayan: 
Niyazi Ahmet Bano lu), Tercüman 1001 Temel 
Eser Yaynlar,  t.y. s. 151; BOA, DH. MKT, 1380/ 
64; A.T F, 33/72.

5. Karateke, 201.
6. BOA, DH. MU , 76-1/7.
7. BOA, DH. MU , 76-1/7.
8.. BOA, .HUS, 50.
9. BOA, .DH, 83218; DH. MKT, 960/59; .HUS, 4/51; 

.M H, 5/1332; MV, 258/94; MV, 258/93.
10. Karateke, 201; Özel, a.g.m., 477; BOA, DH. MU , 

76-1/3.
11. BOA, . DH, 85084.
- Tashih ve katklar için de erli hocam Dr. Mustafa 

Küçük�e çok te ekkür ederim.



Belgenin de erlendirilmesi
Hazrete-i Peygamber Efendimiz�in do um günü 
kutlamalar sebebiyle salverilen mahkumlar, 
yalnzca stanbul gibi merkezî bölgelerden se-
çilmemekteydi. Bunlar arasnda, Balkanlarda 
mahkum olan ki iler de yer almaktayd. Nite-
kim, a a da fotokopisini ve transkripsiyonunu 
birlikte verdi imiz belgede, 1304/1888 senesi 
Kutlu Do um kutlamalar sebebiyle Dersaadet 
( stanbul) Hapishanesi�nde tutuklu bulunan 
Kosova�nn Pre ova kazas papazlarndan Espa-
so ile Hris yan tebeadan skepan ve Yuva�nn 
a edilerek salverildikleri zikredilmektedir.

Belgenin transkripsiyonu
Bâb- Âli
Dâire-i Sadâret
Âmedî-i Divan- Hümâyûn

Devletlü efendim hazretleri

Velâdet-i bâhirü�s-saâdet-i cenâb- Hilâfet-pe-
nâhî rûz- rûzu münasebe yle ber-mantûk- 
emr u fermân- hümâyûn cünha-i hafe as-
hâbndan Dersaâdet Hapishanesi�nde mevkûf 
bulunanlarn de eri arz ve takdim klnd  
srada ihlâ-y sebilleri is zân olunan Pre ova 
kazasnn starac ve stabukca karyeleri pa-
paz Espaso ve Yeni Varo  kasabas Hris yan 
ahalisinden skepan ve Yuva kasaba-i mezkûre 
Hris yan mektebi daskali Yuva nâm ahslarn 
evvel emirde esbâb- mahkûmiyetlerinin arz- 
atebe-i ulyâ klnmas eref-sâdr olan emr u 
fermân- hümâyûn- cenâb- padi ahî ik zâ-y 
âlîsinden olmasyla tedkikât- lâzme lede�l-
icrâ Selanik ve Manas r vilâyetleri ahalisin-
den baz müfsidler ve metropolid vekilleri ile 
bil-i fâk ahali-i Müslimeyi Hükûmet-i Seniyye 
aleyhine tahrik ile ûri  ve ih lâl çkarmak ve 

Bulgar ve Srp memurlarnn bun-
larla vuku� bulacak muhaberelerine 
vasta olmak üzere Srp tara ndan 
casus tayin olundu u halde der-dest 
olunan Niko nâm ahsn is ntâkn-
dan ve zuhûr eden evrâk-meâllerin-
den merkum papaz Espaso�nun bu 

Hz. Peygamber�in Do umu Vesilesiyle Osmanl�da Mahkumlarn Aff / Tu ba Yalçn



fesadda zî-medhal olan e hâstan bulundu u anla lmasna meb-
nî Dîvân- Harb-i Ör  kararyla bil-is zân eref müteallik buyuru-
lan irâde-i seniyye-i cenâb- ehriyârî hükm-i celiline tev kan ve 
doksan dokuz senesi ehr-i Rebîülevvelinin onüçüncü gününden 
i baren yedi sene müddetle Selanik�de ve skepan ve Yuva nâm 
ahslarn dahi Devlet-i Aliyye�nin tedâbîr-i mülkiye ve askeriye-

siyle ahvâl-i sâireye dair Srp hükûme yle teâ -i muhâberâ an 
ve Saltanat- Seniyye aleyhine tahrîkât ve te vikât- mefsedet-kâ-
rânede bulunmalarndan dolay kezâlik Divan- mezkûr kararyla 
bi�l-is zân eref-sâdr olan irâde-i seniyye mantûk- münî üze-
re sene-i merkûme Zilhiccesinin al nc gününden i baren be er 
sene müddetle Selanik�te küre e konulduklar anla lp bunlar-
dan skepan ve Yuva�nn 20 Haziran sene [1]302 tarihinde sülü-
sân- müddet-i mahkûmelerini ikmâl etmekle mazhar- afv- âlî 
olarak sebillerinin ihlâ klnd  Selanik vilaye nden bu kere i �âr 
olunmu  oldu undan u hâlde hitâm- müddet-i mahkûmesine 
yedi mâh kadar bir zaman kalm  olan merkûm papas Espaso�-
nun dahi emsâli gibi tahliye-i sebili hususunda irâde-i seniyye-i 
hazret-i Hilâfet-penâhî her ne vechile eref-müteallik buyurulur 
ise hükm-i celîli infâz edilece i beyanyla tezkire-i senâ-verî ter-
kim klnd efendim.

Fî 5 Ramazan sene [1]305,  4 Mays [1]304
Sadrâzam

Kâmil

Ma�rûz- çâker-i kemîneleridir ki

Resîde-i dest-i ta�zim olup manzûr-i âlî buyurulan i  bu tezkire-i 
seniyye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i 
cenâb- Hilâfet-penâhî eref-müteallik buyrulmu  olma la ol bâb-
da emr u fermân hazret-i veliyyü�l-emrindir.

Fî 9 Ramazan sene [1]305,  8 Mays [1]304 / [20 Mays 1888]
Ser-kâ b-i hazret-i ehriyârî

Süreyya
râde i Dâhiliye ( . DH) 85084



�ncinmeyen ve 
�ncitmeyen Peygamber

Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ*

Resûlü�nün yüksek ahsiye nde bu özelli-
in çok çarpc örneklerini görürüz. Kur�ân 

onun yara klara olan e a ne, insanlara 
olan merhamet ve re�fe ne i aret etmek-
tedir: �Size kendi içinizden öyle bir Pey-
gamber geldi ki, sizin hüsrânnza üzülür, 
saâde nizi cidden ister; mü�minler için 
yüre i rikkatle ve merhametle çarpar!�1

Allah Teâlâ bu âye e kendi isimlerinden olan 
raûf/çok e atli ve rahîm/pek merhametli s-
fatlarn Peygamber Efendimiz�e de vermi r 
ki, önceki peygamberlerden hiçbiri bu sfatla-
rn ikisine birden mazhar olmam r.

Be erî ili kilerde empa nin en önemli 
vas  yumu aklk r. Peygamberimiz de 
bu özelli i sebebiyle insanlarn kabulüne 
mazhar olmu , gönüllere taht kurmu tur. 
Zaten be erî münasebetlerde insanla-
r etkileyen dehâ ve zekâ de il, karakter 
ve tutarl ahsiye r. Nitekim Allah Teâlâ 
öyle buyurur: �Allah�n sana olan rah-

me  sayesinde insanlara kar  leyyin/yu-
mu ak davrandn. Sen ka  yürekli, sert 
ve acmasz olsaydn insanlar etra ndan 
da lverirlerdi.�2

nsanî ili kilerin nîrengi noktas, kar sn-
dakinin farkna varmak ve onun da in-
san oldu u duygusuna ermek r. Sadece 
�kendi� merkezli ya amak, �ben merkez-
li� dü ünmek ve kar sndakileri hiçe sa-
yp görmezden gelmek insanî ili kilerin 
en önemli zaaf noktalarndan biridir. Be-
erî münâsebetler, insan ili kileri ve ki i-

sel geli imle ilgilenenler derler ki: nsanî 
ili kilerin temel noktas, �empa � deni-
len kendini kar sndakinin yerine koyma 
prensibidir. Bu açdan bak mzda, Allah 

* Marmara Üniversitesi lahiyat Fakültesi

1. Tevbe, 9/128. Ayrca bkz. En bi yâ, 21/107.

2. Al-i mrân, 3/159



Asr- Saâdet�te insanlar Peygamber Efendimiz�in karakter ve ahsiye ne hayranlk du-
yarak scak bir duygu, yank bir gönülle kendilerini onun etra nda pervâne etmi lerdir. 
Onun, bulundu u konumu ahsî çkarlar için kullanmayan, külfe e en önde, nimet pay-
la mnda ise en sonda bulunmas insanlarn gözünden kaçmam r. Medine�de sebebi 
bilinmeyen bir gürültü koptu unda �Ne oldu, bu ses neyin nesi?� diyerek herkesin bir-
birinden medet umdu u bir srada O, Ebû Talha�nn Mendub isimli a na binerek sesin 
geldi i yere gitmi  ve durumu tetkik e kten sonra �Korkulacak bir ey yok� sözüyle 
ashâbna sükûnet telkin etmi r.3

Di er yandan, Hendek sava nda hendek kazm esnasnda Câbir b. Abdullah�n sofras-
na davet e i yüzlerce sahâbîyi bizzat kendisi servis yaparak doyuran ve en sonunda 
sofraya oturan oydu.4 Ondaki bu fedâkar, gözü tok ve riskten kaçnmayan tavr ashâb-
nn hayranl n celbediyordu.

Allah Resûlü�nün, yakn çevresinde bulunan aile 
fertlerinden ba layarak bütün ashâbna ve topye-
kün insanlara kar  e at ve merhametle davran-
d n, hiç kimseyi asla incitmedi ini görüyoruz. 
Gördü ü yanl lar ve hatalar kar snda insanlar 
uyarrken, �galat- ru�ye � kendine izâfe ederek, 
yani kendisinin yanl  görmü  oldu unu söyleye-
rek �Bana ne oluyor ki ben baz karde lerimi u u 
hallerde görüyorum�5 derdi. O bu ifadeleriyle, �Karde lerim böyle yapmaz, ben herhal-
de yanl  görüyorum�  demek isterdi.

Kendisine yaplan her türlü hakszlk ve yanl a kar  olgunlukla mukâbele eder, insanla-
rn yanl larn ba  lard. Nitekim bir ganîmet da  m esnasnda kendisinden bol mik-
tarda ganimet isteyen, bunu isterken de yakasna yap ma cüre nde bulunacak kadar 
ileri giden bedevîye tebessüm ederek talebini yerine ge rmi  ve ba  lam .6 Çünkü 
Allah Teâlâ: �(Ey Resûlüm!) Sen af yolunu tut; ba  la; uygun olan emret; câhillere ald-
r  etme!�7 buyurmu tu.

Be erî ili kilerde empatinin en önemli 
vasf yumu aklktr. Peygamberimiz de 
bu özelli i sebebiyle insanlarn kabulüne 
mazhar olmu , gönüllere taht kurmu tur. 
Zaten be erî münasebetlerde insanlar 
etkileyen karakter ve tutarl ahsiyettir.

 3.  bn-i Sa�d, Tabakât, I, 373; Buhârî, Edeb, 39.

 4. Buhârî, Megâzî,  29; Vâkdî, II, 452.

 5. Bkz. Buhârî, Menâkb, 25; Müslim, Salât, 119.

6. Buhârî, Humüs 19, Libâs 18, Edeb 68; Müslim, Zekât 128. Ayrca bk.z Ebû Dâvûd, Edeb 1; Nesâî, Kasâme, 24; bni Mâce, Libâs 1

7. A�râf, 7/199.



Haddini bilmeyen, snr a an insanlarla ili kide sürekli ho görülü davranmak, incinme-
mek ve incitmemek zor bir i r. Ha a denilebilir ki incinmemek, incitmemekten daha 
zordur. Çünkü incitmemek eldedir. Elinize, dilinize, gözünüze sahip olursunuz, kendinizi 
frenlersiniz ve insanlar incitmeyebilirsiniz. Ama insanlarn ham, çi  davran lar kar sn-
da incinmemek elde olan bir ey de ildir. Bu ancak çok engin bir gönülle a labilecek bir 
nefs engelidir. Allah Resûlü incitmedi i gibi incinmezdi de. Ashâb arasnda bedevîlikten 
gelmeleri sebebiyle kaba davran lar  sergileyen insanlar olurdu. Ha a Mescid-i Nebî�ye 
bevletmeye kalkanlar bile vard. Ancak, O bunlara kzmaz ve bu davran lar sergileyen 
kimseleri incitmemeye özen gösterirdi. Ashâb arasnda ölçüsüz tepki gösteren olursa  
onlar da uyarr, ho görüye ve incitmeyen nazik tavra davet ederdi.8 Kendisinden, zinâ 
etmek üzere izin istemeye gelen bir delikanly hiç krmadan, incitmeden birtakm sualler 
sormak sure yle bu i in yanl  oldu una inandrm  ve dü üncesinden vazgeçirmi .9

Temelinde hamlk ve hoyratlk bulunan kaba davran lar ve haddini a an cinsten  ta-
vrlar insanlar inci r, üzer ve gönüllerini krar. Nübüvvet pnarnn ser-çe mesi olan pey-
gamberler ve ba ta Hz. Peygamber (a.s.) incinmeme ve incitmeme konusunda insanl a 
model olmu tur. Âhlakî erdemler de ancak model ahsiyetlerden ö renilebilir. slâm 
tarihi boyunca ümme n ya ad  güzelliklerde Allah Resûlü�nün yüce ahsiye nin ve 
üstün karakterinin izleri vardr. nsanlar o ahsiyete yakla abildikleri ölçüde toplumda 
kabule lâyk fazîletlere ermi lerdir. ncinmeme ve incitmeme felsefesi edebiyâ mzda 
da ayr bir güzellik rüzgar olu turmu  ve pek çok âir bu konuda duygularn dile ge r-
mi r. Bunlardan biri olan Pertev Pa a bu mânây öyle ifâde eder:

Ne emm et bülbülün verdin, ne de hârdan incin
Ne gayrn yârine meyl et, ne sen a yârdan incin
Ne sen bir kimseden âh al, ne âh u zârdan incin
Ne sen bir kimseden incin, ne senden kimse incinsin

 iirin açklamas: Ne bülbülün â k oldu u gülü kokla ne de dikenden incin, dikenden inciniyor 
ve korkuyorsan gülü koklamamalsn. Çünkü gülü seven dikenine katlanr. Ne Allah�n d nda 
ba kasnn sevgilisine ilgi duy, ne de a yâr saylan Allah�n d ndakilerden incin. Allah�n d n-
daki fânî eylere gönlünü kap rrsan incinirsin, çünkü fânîye güvenmek sonuçta insann güveni-
ni ykar. Ne sen ba kasndan âh al, ne de ba kasnn âh u zârndan incin. Çünkü ba kasndan âh 
alacak i ler yapann ba kalarnn kendisine ah çek rmesiyle incinmeye hakk yoktur. Do rusu 
ba kasndan incinmek ve ba kasn incitmek r. Tek kelimeyle kalb-i selîm sâhibi olmak r.

 8. Buhârî, Vudû� 58, Edeb 80. Ayrca bkz. Müslim, Tahâret, 98�100; Ebû Dâvûd, Tahâret 136; Tirmizî, Tahâret 112; 
 bni Mâce, Tahâret 78.
 9. Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 256-257; Heysemî, Mecmau�z-zevâd, I, 129
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* Ar iv, stanbul Mü ülü ü

slâm Devletlerinde Hz. Peygamber�-
in torunlar olan seyyid ve erierin 
do um ve vefat kaytlarn tutan ve 
onlarn her türlü i leriyle ilgilenen 
kurum, Nakîbü�l-E râk� r. Bu kuru-
mun  idarecisi de Nakîbü�l-e râf� r.

Ehl-i Bey en olanlara slâmiyet�in 
her döneminde muhabbet beslen-
mi  ve kendilerine pek ziyade tazim-
de bulunulmu tur. Hz. Peygamber�in 
torunlarndan Hz. Hasan�n soyundan 
gelenlere erif; Hz. Hüseyin�in soyun-
dan gelenlere ise seyyid denir. Evlâd- 
Resûl olan bu kymetli insanlara Ab-
basiler, Memlûkler ve Selçuklular gibi  
slâm devletlerinde hürmet gösteri-

lirdi. Osmanl Devle nde de gösteri-
len hürme n yannda, onlara ait i -
leri görmek için vazifeli memur tayin 
edilmi r. Peygamber (s.a.v) de öyle 
buyurur: �Nimetleriyle sizi besledi i 
için Allah (c.c.)� sevin, beni de Allah 
sevgisi için sevin. Ehl-i Bey mi benim 

stanbul Mü ülü ü er�î Siciller Ar ivi�nde bulunanan 
Nakîbu�l-e raf de erlerinden birinin kapa 
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sevgim için sevin.� Resûlullah�n Ehl-i Beyt�ini severek büyük bir ecir ve sevaba nâil 
olma ümidi ve peygamber sevgisini kazanmann Allah�n sevgisini kazanmaya vesile olaca  
anlay ndan hareketle mü�minler, bu sevgiye yakla maya vesile olacak her eye ih mam 
göstermi lerdir. Bu çaba,  slâm kurumlar tarihinde bu insanlarn haklarn koruma, adlarn, 
ailelerini, i lerini, evlatlarn ve ya adklar yerleri kaydetme, herhangi bir anla mazlk do -
du unda davalarna bakma, sicillerini tutma eklinde bir kurum ihdas yönünde olmu tur. 

Osmanl co rafyasnn çe itli bölgelerine gelen seyyidler bulunduklar bölgelerde 
huzur ve sükûn kayna , manevî bir otorite olarak görülürlerdi. Halka örnek te kil 
etmelerinden dolay, meslekî tercihlerinden evlenmelerine kadar her hususa dikkat 
edilirdi. Seyyidler, halk arasnda belli olmalar için ye il sark sararlard. Bir seyyid an-
cak eyhü�l- slâm oldu unda ye il sar n çkarp, eyhü�l- slâmlk makamna mahsus 
beyaz sark sarabilirdi. 

Seyyid ve erierden herhangi biri, cezay hak edecek bir suç i ledi inde kabaha  
sabit olan seyyidler stanbul�da Nakîbu�l-e râf, ta rada ise Nakîbü�l-e râf kaymakam-
lar tara ndan cezaya çarp rlrd. Nakîbu�l-e râf konaklarnda kabahatlilerin cezalan-
drlmas için ayr bir yer oldu undan, suçlu ve borçlu olanlar burada hapsolunurdu. 
Suç i leyip hapse a lan bir seyyid cezasn çek inde Nakîbü�l-e râf ve ahitlerin hu-
zurunda, bir daha kabahat i lemeyece ine dair söz verir ve ardndan serbest braklr-
d. Böylece soylarnn ahsi kabahatler sebebiyle rencide edilmemesine dikkat edilir, 
ha a had� cezas uygulanacaksa önce ba larndaki seyyidlik ni ânesi olan ye il sark 
alnr ve sonra cezas infaz edilerek ye il sar  iade olunurdu. 

Nakîbu�l-e râar tara ndan Hz. Peygamber�in soyundan gelenlerin ellerine Siyâdet 
Bera  denilen ve o soya mensubiye ni gösteren bir hüccet verilirdi. Bu hüccetlerin bir 
sure  de  Nakîbu�l-e râar tara ndan tutulan de erlere kaydedilirdi. 

Osmanllar döneminde bu seyyidlere düzenli maa  ödenir, askerlikten muaf tutu-
lur ve kendilerinden vergi alnmazd. Seyyid ve erîerin im yazl durumlar, Osmanl 
tarihinin bütün dönemlerinde, bu snfa dâhil olmak ve mali ayrcalklardan kolaylkla 
yararlanmak isteyen muhtelif ahslarn suis mallerine sahne olmu tur. Bu suis mal-
lerin en yaygn olan, sahte ahitler vastasyla Nakîbu�l-e râf kaymakamlarndan siyâ-
det hücce  almak veya sahte siyâdet hücce  düzenlemek .  

Yldrm Beyazd zamannda seyyid ve erierin kaytlarnn tutulmas, suç i ledik-
lerinde yarglanp cezalandrlmas gibi muameleler için 1400 tarihinde Nakîbü�l-e -
rak makam, Nâzr- Sâdât ismiyle ihdas edilmi r. lk defa Seyid Ali Na a isimli bir 
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zat seyyid ve erierin i lerini düzenlemekle görevlendirilmi , Seyyid Ali Na a�dan 
sonra yerine o lu Seyyid Zeynelabidin tayin edilmi  ve ölünceye kadar da bu görev-
de bulunmu tur. Seyyid Zeynelabidin�den sonra, Fa h Sultan Mehmet yeni bir nazr 
tayin etmeyerek görevi la vetmi r. Bir süre kesin ye u radktan sonra II. Beyazd 
zamannda, Seyyid Mahmud Nakîbu�l-e râf ünvan ile seyyid ve erierin ba kan se-
çilmi r. Emir Mahmud nâzr- sâdât tabiri yerine Arap memleketlerinde oldu u gibi 
unvannn tayin men urunda Nakîbü�l-e râf yazlmasn istemi  ve Emir Mahmud�la ilk 
defa bu unvan kullanlm r. lk dönemlerde Nakîbü�l-e râf olmak için mutlaka yüksek 
derecede ulemâya mensup olmak gerekmezdi. 18. yüzyldan i baren seyyid veya erif 
olup da, stanbul kads ve kazasker olanlardan emekliye ayrlan zâtlar, Nakîbü�l-e râf 
tayin edilmeye ba land. Bu vazifeye yeni tayin edilecek zat, Bâb- Âli�ye davet edilir, 
burada sadrazam tara ndan ayakta kar lanr, kahve, gülsuyu ve buhur ikram edildik-
ten sonra memuriye  ilan edilir ve bera  kendisine 
takdim edilirdi. 

Nakîbü�l-e râarn resmî ikamet mahalleri olma-
d  için, i lerini konaklarnda yürütürlerdi. A a kap-
snn eyhül slâml a tahsisinden bir müddet sonra 
burada görev yapmaya ba lam lar, Sultan II. Abdül-
hamid Han döneminde ise ikametleri için Yldz civa-
rnda bir konak tahsis edilmi r. Nakîbu�l-e râarn önceleri kalabalk bir kalem heye  
varken son dönemlerde maiye nde 1000 kuru  aylkl bir kâ p görev yapmaktayd. 

lmiye sn ndan olan seyyidlere verilen Nakîbü�l-e râk, Osmanl devlet te rifa-
nda yüksek bir mevkiye sahip . Ha a Nakîbü�l e râar, ilmiye sn nn en yüksek 

rütbelileri ile e de er tutulurdu. Padi ah cüluslarnda duâ etmede ve bayram tebrik-
lerinde de öncelik yine onlarnd.  Nakîbü�l-e râar, ilmiye ve idarenin en büyük fert-
leri içinde Hrka-i erîf ziyaretlerine de ka lrlard. Her yl Peygamber (s.a.v)�in do um 
gününü kutlama münasebe yle Sultan Ahmet Camii�nde yaplmas âdet olan Mevlid 
Cemiye ne, Sadrazamn mektupla dave  üzerine ka lrlard. Mahl-i Hümayûn�un al-

nda veya sa nda ye il perdeli, kendilerine has mekanda mevlidi dinlerlerdi. Devlet 
idaresi ile ilgisi olmad  halde Nakîbü�l-e râarn ka ld  bu törenlerde Nakîbü�l-e -
râf�a ve seyyidlere olan tazim açkça görülmektedir.

Ordu sefere çk  zaman Nakîb Efendi, beraberinde seyyid ve erîeri de götürürdü. 
Sava  srasnda seyyidler Sancak- erîf al nda tekbîr ve salavât- erîfe ge rirlerdi. Böylece 
seferde imamlk vazifesini îfâ ederler ve ordunun muza er olmas için de duâ ederlerdi. 

Osmanl co rafyasnn çe itli bölgelerine ge-
len seyyidler bulunduklar bölgelerde huzur 
ve sükûn kayna , manevî bir otorite olarak 
görülürlerdi. Halka örnek te kil etmelerin-
den dolay, meslekî tercihlerinden evlenme-
lerine kadar her hususa dikkat edilirdi.



Nakîbu�l E râf De erleri
Ey muha z bu dolap içre ne var bilesin
Toplam lar Hz. Peygamber�in silsilesin
Yüzlerini süresin, tozlarn hem silesin 
Saknup terk-i edepten yemiyesin sillesin
Sa a-i evrakn elin ile pak düresin
Ayn- kevsermi  me er, feyzann bak göresin

er�înin mahzenine muhteremâne giresin
Ola kim, matlab ve me�mûline nâgâh iresin.1

Sâdât silsilenâmelerinin, Seyyid Mahmud�un Nakîbü�l-e râf olmasndan sonra na-
kîb cerideleri�ne kaydedilmeye ba land  bilinmektedir. stanbul Mü ülü ü Me î-
hat Ar ivi�nde toplam 39 adet Nakîbü�l-e râf de eri mevcu ur.

Me îhat Ar ivi�ndeki ilk iki Nakîbü�l-
e râf de eri Seyyid Mahmud�dan sonra 
Nakîbü�l-e râf olan Muhterem Efendi-
�ye ait olup hicri 942 ve 984 tarihlerini 
ta maktadr. Bu de erlerde, seyyid ve 
erîer isimlerine göre alfabe k olarak 

sralanm  olup harf ba langc harfü�l-
elif eklinde krmz hatla yazlm r. Her 
harn sonunda kaç seyyid oldu u belir-

ldikten sonra �ye� harnin sonunda ce-
m�an 352 yazlarak toplam seyyid adedi 
gösterilmi r. 

3 ve 4 numaral de erler Mâ�lûl-zâde 
Efendiye ait olup, üç numaral de erin 
1b vara nda eyhü�l- slâm Yahya Efendi 
�nin, ancak baba tara ndan seyyid veya 
erif olanlarn ye il sark sarabilecekleri-

1. Nemekâhu Abdülkadir. Muharrem 1368. er�î 
siciller ar ivinde, Nakîbü�l-e âf de erlerinin de 
muhafaza edildi i bir numaral salonda asl olan 
levhada, ar ivde görev yapacak personele ikaz ni-
teli inde bu ifadeler yer almaktadr. 
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ne dair fetvas kaytldr. Bu de erde seyyid ve erier için düzenlenmi  siyâdet hüc-
cetlerinin suretleri kaytl bulunmaktadr. Hüccet içerisinde seyyid ve erierin isim-
lerinin kolay bulunmas için üzeri krmz çizgiyle çizilmi r. Dördüncü de er ilk iki 
de er gibi alfabe k isim listesi eklinde düzenlenmi r. 

5 ve 6. de erler, be inci Nakîbü�l-e râf Seyyid Mirzâ Mahmud Efendi�ye ait olup 
993-994 tarihlerini kapsamaktadr. Bu de erde Farsça hüccet kaytlarnn yan sra 
Osmanlca kaytlar da mevcu ur. Be inci de erin 36a vara nda: Hasan bin Seyyid 
Mustafa bin Seyyid Ahmed bin Seyyid Mahmud el-Edirnevî isimli bir ahsn Hz. Fa ma 
(r.a.)�ya baba tara ndan nesebi mu asl oldu u, fakat önceki Nakîbu�l-e râf tara n-
dan sâdât de erine kaydedilmedi i için; sâdât çavu lar tara ndan seyyidin ye il sa-
r na mâni olunmamas için de ere kaydedildi i ve kendisine siyâdet bera  verildi i 
kaytldr. Bu kay an da anla ld na göre seyyid ve erieri toplumda kollayan sâdât 

çavu lar vardr. Bu soya mensup olmad  
halde ye il sark saranlar tespit etmekte 
ve onlar böyle davranmnaktan men et-
mektedir.

7 ve 8. defterler seyyidler için düzen-
lenmi  siyâdet hüccetlerini ihtiva et-
mektedir. Hüccet içerisinde geçen sey-
yid isimlerinin üzeri krmzyla çizilmi  
ve her vara n kenarna isimler krmzy-
la yazlm tr. Defterde di er Nakîbü�l-e -
râflarn defterlerinden de kaytlar mev-
cuttur.

9. de er hicrî 1010-1013 tarihlerini 
kapsayan, Yavuz Efendi adyla me hur 
Merhum es-Seyyid Mehmed Efendi ve 
Abdülkâdir Efendi�nin mü terek de erle-
ridir. Bu de erde de ayn ekilde seyyid-
ler için düzenlenmi  siyâdet hüccetleri 
kaytldr. De erin 82b vara nda seyyid 
veya erif olmad  halde ba na ye il sa-
rk sarp halk arasnda dola an ve seyyid-
likten is fade etmeye çal an bir ki inin, 

Sultan III.Murat�n o lunun sünnet töreninde seyyid ve 
erîerin tören alanndan geçi lerini gösteren minyatür.

(1582 Surnâme-i Humayûn, Nurhan Atasoy)



Nakîbü�l -e râ n huzuruna ge rilmesi ve bu davran ndan men e rilmesi ile ilgili 
kayt yer almaktadr. Yine ayn varaktaki di er bir kayt ise, seyyid oldu u halde suç 
i lemi  ve hapse a lm  bir ki inin bir daha suç i lemeyece ine dair yemin ederek 
kefaletle serbest brakld n göstermektedir. 

10 ve 11. de erde, siyâdet hüccetlerinin yan sra alfabe k olarak düzenlenmi  sey-
yid silsileleri de kaytldr. De erdeki her hüccete müteselsil bir numara verilmi , al-
fabe k sra üzerinde her seyyidin ad hangi hücce e geçiyorsa o numara alfabe k 
silsile üzerine de kaydedilmi r. Seyyid isimleri hüccetlerle ir batlandrlm  ve is fa-
de kolayla m r.  11. de erin 54 ve 56. varaklarnda, Nakîbu�l-e râf erîf Efendi kendi 
haya n, Nakîbü�l-e râf seçilmesini ve eceresini vermi r. 

12. defter isim listesi eklinde hazrlanan defterlerin sonuncusu olup, erîf Efen-
di, Allâme Efendi, Yunus Efendi, Ankaravî Efendi ve o lunun mü terek icmâl defte-
ridir. Defterde, her Nakîbü�l-e râf için ayr bir bölüm ayrlm tr. Bir sayfa 16 kareye 
bölünmü  ve her kareye bir silsile gelecek ekilde seyyidlerin isimleri yazlm tr. 
Silsilelerin üzerinde ismin hangi hüccette geçti ini bulabilmek için de hüccet nu-
maras verilmi tir. Kimi silsilelerin altnda tarih de verilmi  olup genel olarak 1034 
tarihlidir.

14. de er bir icmal ve te i  de eri olup,  de erde Seyyidlerin silsileleri, hangi hüc-
cete göre seyyidli ine karar verildi i ve nerede ikamet e i kaytldr. 15. de erden 
18. de ere kadar olanlar (hicrî 1045�1059 tarihleri) yine siyâdet hüccetlerini ih va 
etmektedir. 

19. defter, Kudsî-zâde Efendiye ait olup hicri 1070�1082 tarihlerini kapsamak-
tadr. Bu defter Rumeli�de mevcut seyyid ve eriflerin tefti ine aittir. Silistre ve 
Ni bolu sâdât Edirne�ye davet olunmu  ve hüccetleri tetkik edilerek deftere kay-
dedilmi tir. 20 numaral defter 1096-1150 tarihli Kudsî-zâde Efendi,  Hoca-zâde 
Es-seyyid Osman Efendi ve Hoca-zâde Es-seyyid Ömer Efendi�nin mü terek hüccet 
defterleridir. 

21-23. de erler ayn ekilde siyâdet hüccetlerini ih va etmektedir. 22. de erin ilk 
sayfasnda seyyid olmad  halde ba na ye il sark saran ve halk arasnda böyle dola-
p seyyidlikten is fade etmek isteyene ne gerekece ini belirten bir fetva kaytldr. 23 

numaral de erde hüccet kaytlarnn yan sra, seyyidlikleri anne tara ndan olanlarn 
siyâdet hüccetlerinin iptal edildi ini gösteren kaytlar da vardr.
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 25. de er hicri 914-1190 tarihlerini kapsayan Hoca-zâde Osman Efendi�nin Anadolu 
ve Rumeli tefti  defteridir. Defterde alfabetik yer isimlerine göre seyyidlerin tefti i 
yer almaktadr. Defterin ba nda stanbul ve Bilâd- Selâse seyyid ve eriflerine ait 
kaytlar da mevcuttur. 27. defter Esad-zâde Efendi ve 28. defter Emir Câfer Efendi� 
ye ait olup üzerlerinde tarih mevcut de ildir. Bu iki defter Sivas, Amasya ve Çorum 
te i  de eridir. 

Nakîbü�l-e râf de erlerinin 32. si bir icmal de eri olarak düzenlenmi r. De erin 
d  kapa nda �Birinci Nakîbüle raf Muhterem Efendi hazretlerinden Nakîbü�l-e râf 
Ca�fer Efendi Hazretlerine gelince 18 Nakîbü�l-e râf de erinden menkul de erdir a-
fera lehüm� ve �Tatbik mühürleri bu de erdedir.� kayd vardr. De erde seyyidlerin 
isimleri alfabe k olarak düzenlenmi  olup, Nakîbü�l-e râara ait mühür tatbikleri de 
de erin sonundadr. Yine bu de erin 181a vara nda, Nakîbu�l-e râf de erlerin says 
ve muhafaza edildi i yer hakknda bilgiler yer almaktadr.

34. defter 1294-1322 tarihleri arasnda Nakîbü�l-e râf kaim-i kaymakamlklarna 
tayin veya ibkâ edilen ki ilerin isimleri, tayin mahalleri ve tarihlerini göstermektedir. 
35 ve 36. defterler Osmanlnn son Nakîbu�l-e râflarndan, es-Seyyid Muhammed 
Ali Rza bin Emin el-Hasenî�ye ait olup; vilayet ve sancaklara göre Nakîbü�l-e râf 
kaymakamlarnn tayin ve taltiflerini gösteren defterlerdir. Bu defterlerde tayin ve 
taltif durumu geni  olarak ele alnm tr. Sahife ba larna ehir ad yazlarak tanzim 
edilen defterde Nakîbu�l-e râf kaymakaml  yapanlarn tayinleriyle ilgili bilgiler bu-
lunmaktadr. Tayin edilen veya azli gerekenlerin ne sebeple tayin ve azl edildikleri, 
stanbul Nakîbi elinde bulunan bu defterlerde kaytldr. Geri kalan son üç defter 

Nakîbu�l-e rafl a gelen ve Nakîbu�l-e raflktan yazlan tahrirat ve tezkirelerin kayt 
de eridir. 

Bu de er serisi stanbul Mü ülü ü Me îhat Ar ivi�nde muhafaza edilmekte olup, 
tamam dijital ortama aktarlm  yerli ve yabanc ara rmaclarnn hizme ne sunul-
mu tur. 

 Kaynakça:

1. stanbul Mü ülü ü Me îhat Ar ivi, Nakîbü�l-e râf de erleri, 1-39.
2. Ba bakanlk Osmanl Ar ivi, bnü�l-Emin Tasni Vesikalarndan, Ensab, no: 3-27.
3. Uzunçar l, smail Hakk, Osmanl Devle nde lmiye Te kila , TTK. Basmevi, Ankara, 1998, 
4. Sarck, Murat, Osmanl mparatorlu u�nda Nakîbü�l-e râk Müessesesi, TTK. Basmevi, Ankara, 2003.
5. Klç, Rüya, Osmanlda Seyyidler ve erier, Kitap Yaynevi, stanbul, 2005.
6. Aydn, Bilgin, Me îhat Ar ivinde Muhafaza Edilen Nakîbü�l-e râf De erleri, Türklük Ara r-

malar Degisi-10, stanbul, 2001. 



Peygamberimizin Hz. Ömer (r.a) ve Hz. 
Ali (r.a.) aracl yla Veysel Karânî Hazret-
lerine hediye e kleri mübarek hrkalar 
veraset yoluyla yllar boyunca el de i r-
mi r. Bu emanet, çe itli serüvenlerden 
sonra varislerden ükrullah el-Üveysî ta-
ra ndan Sultan I. Ahmet zamannda (1611) 
stanbul�a ge rilmi r. Rivayetlere göre; 

ilk etapta stanbul�da Hrka-i erîf�in mu-
hafaza edilece i mekann tespi nde güç-
lükler ya anm sa da nihaye nde Üveys 
Ailesi, Hrka-i erîf Camii�nin bulundu u 

yere yakn bir evde ikâmete karar klm -
lar. Böylece Üveys Ailesi, arzu edenlere 
Hrka-i erîf�i evlerinde ziyaret e rmeye 
ba lam lardr.  

Hrka-i erîf�in özel bir mekânda ziya-
ret edilmesine ise ilk kez 1780 tarihinde, 
dönemin hünkâr Sultan I. Abdülhamit za-
mannda ve günümüzde cami avlusunda 
bulunan tek odal bir mekânda ba lanm -

r. Bu bina sonralar, 1811 ylnda Sultan II. 
Mahmut tara ndan yeniden tadila an 

Sümeyra GÜLDAL*

* Hrka-i erîf Vak , Hoca Üveys Kütüphanesi Müdîresi

H rka-i er f Camii



geçirilmi . Zamanla Hrka-i erîf�in bulundu u mekân ziyaret için kâ gelmeyince dö-
nemin hünkâr Sultan I. Abdülmecit, bu mukaddes emane n önemine layk bir cami 
ve ziyaret mahalli yap rmaya karar vermi r. 1847 ylnda in aat ba lam  ve ilk icraat 
olarak da çevredeki bir çok bina is mlak edilerek yklm r. n aat dört yl sürmü  ve 
1851 ylnda cami tamamlanarak ibadete açlm r.

Hrka-i erîf Camii, Hrka Dairesi, Hünkâr Mahli, Hünkâr Kasr, Üveys ailesinin en 
ya l erkek ferdi ve ailesi için bir me rûta, bu ki inin re it olmamas durumunda kendi-
sine refakat ve vekalet edecek muha z için bir vekil  dairesi ve Hrka-i erîf�i korumakla 
görevli bir bölük jandarma için bir k la (günümüzde Fa h lçe Milli E i m Müdürlü ü 
olarak kullanlmaktadr) in a edilerek adeta bir külliye tesis edilmi r. 

Hrka-i erîf Camii ziyaret adabna uy-
gun olarak in a edildi inden di er camile-
rimizden oldukça farkldr. Cami iki katldr 
ve üst ka nda cemaa n rahatça ziyare ni 
yapabilece i giri  ve çk  koridorlar mev-
cu ur. Hrka-i erîf dairesi ise sekizgen 
planl olmakla birlikte bu koridorlarn tam ortasna isabet eder. Böylece ziyaret devam 
etse bile ibade  aksatmayacak bir düzen sa lanm r. Kaynaklarda caminin mimar be-
lir lmemekle birlikte Üveysi ailesinden olan Ha im Köprülü (ö. 1966), cami projesinde 
talyan mimarlarn krinin alnd  yolundaki bir rivaye en söz etmektedir. 

Do uda Akseki Caddesi, güneyde Kad Soka , ba da Keçeciler Caddesi ile çevrele-
nen camiinin is nat duvarlarndan avluya yine bu cadde ve sokaklarla ba lan l olan ve 
kesme küfeki ta ndan yaplm  üç büyük abidevi  kapdan girilmektedir. Do uda Akseki 
Caddesiyle ba lan y sa layan kap ise asl cümle kapsdr. Kad Soka na açlan kap gü-
nümüzde hanmlar giri  kaps olarak sadece Ramazan aylarnda kullanlmaktadr. Çe itli 
âyet ve hadislerle bezenen avlu kaplarndaki yazlarn ha a  Kazasker Mustafa zzet 
Efendi�dir. Me ruta, çevresindeki bahçesiyle birlikte caminin kuzeyinde yer almaktadr. 
Jandarma karakolu (k la), caminin kble yönünde bulunmaktadr. 

Hrka-i erîf Camii, do udan ba ya do ru e imli olan bu arsann merkezinde yer 
almaktadr. 11. 50 m. çapndaki bir kubbenin ör ü ü sekizgen prizma biçimindeki ha-
rîmin kble tara nda Hrka-i erîf Odas mevcu ur. Ziyaretçiler caminin do u tara n-
daki giri inden camiye girmekte, merdivenlerden çkarak üst ka aki koridorlara vasl 
olmakta, tam kble yönünde Hrka-i erîf�i ziyaret ederek çk  koridoruna geçmekte, 
sonra merdivenlerden inerek avluya çkmakta ve ziyaret son bulmaktadr. Bu özelli i ile 

Ziyaret klsn ümmetler ridâ-i can-bahadr bu,
Cenab- Üveys�e ihsân atây- Mustafa�dr bu, 
E i ine eref rûy- siyâhn sür niyâz eyle,
Makam- Hrka-i pâk-i Habib-i Kibriya�dr bu.



de slâm mimarisinin en erken tarihli ve en 
önemli ziyaret yaplarndan olan Kudüs�te-
ki Kubbetü�s-Sahra�nn, sekizgen plan ve 
merkezdeki mukaddes mahalli çepeçevre 
ku atan ziyaret galerileriyle Hrka-i erîf 
Camii�ni etkilemi  olmas muhtemeldir. 

Cami, gövdeden ba layan, kur un kap-
lamal tek erefeli iki minareye sahip r. 
Camiye kuzey yönünde üç kapdan giril-
mekle birlikte, bunlardan harîmin giri ine 
tesadüf eden ana giri in d nda koridor-
larla ba lan l iki adet yan giri  kaps daha 
bulunmaktadr. Do u ve ba  yönlerinde 
ise yine ziyaretçi koridorlaryla ba lan l 
olan iki adet giri  kaps daha bulunmakta 
ise de günümüzde Hünkâr Kasrnn al -
na denk gelen ba daki kap ziyaretçilere 
kapal olan bahçeye tesadüf etmektedir. 
Harîmin asl giri  kaps üzerindeki celî tâ-
lik hatla mermere i lenmi  olan kitabenin 
metni A. Sadk Ziver Pa a�ya, ha  ise yine 
avlu kaplarndaki yazlarn ha a  olan 
Kazasker Mustafa zzet Efendi�ye ai r. 
Bu kitabede camiinin banisi Sultan I. Ab-
dülmecit�ten övgüyle bahsedilmektedir. 
Yine ana giri  kapsnn üzerine tesadüf 

eden ka a yuvarlak bir pencere bulun-
maktadr. Güne  biçimindeki camekânn 
ortasna Sultan Abdülmecit Han�n tu ra-
snn bulundu u beyzî bir madalyon yer-
le rilmi r. Tu ra ve madalyonu yaldzl 
bir çelenk kaplamakta birlikte, camekânn 
etra  yuvarlak ve dikdörtgen ekillerle 
hareketlendirilmi r. Caminin bütün giri  
kaplar birbirlerine oldukça karma k bir 
düzen arz eden sofa, koridor ve merdiven-
lerle ba lanm , Hrka-i erîf Dairesi�ne 
yönelik ziyaretçi ak , harîmi yanlardan 
ku atan iki katl galerilerle sa lanm r. 
Harîmin karanlkta kalmamas için de bu 
galeriler camekânlarla dona larak o dev-
rin mimarisine modern bir bak  açs ge -
rilmi r. Galerilerin üstü ise d arya do -
ru e imli kur unlarla kaplanm r.

Harîm ksmnda bulunan ve siyah ze-
min üzerine altn varakla yazlan hemen 
hepsinde de namazla ilgili ayetlerden 
olu an celî sülüs tablolar Kazasker Mus-
tafa zzet Efendi�ye aittir. Yine siyah ze-
min üzerine altn varakla yazlan ve ha-
rîmi süsleyen dört halife ile Hasaneyn 
levhâlâr ise caminin banisi Sultan I. Ab-
dülmecit tarafndan yazlm tr. Kubbeyi 
ise,  hatt Kazasker Mustafa zzet Efendi-
ye ait olan Nûr Sûresi�nden âyetler süs-
lemektedir. Harîmdeki di er eserlerden, 
minberin kapsndaki 1267 tarihli siyah 
zemin üzerine celî sülüs ile yazlan levha 
ise Sultan I. Abdülmecit�in eseridir. 

Mihrap, minber ve vaaz kürsüsünde be-
yaz mermerin yan sra daha çok Tanzimat 

Hrka-i erîf Camii / Sümeyra Güldal



Devrinden önce Osmanl mîmari süslemesinde hemen hiç rastlanmayan koyu krmz 
renkli -Hereke civarnda mevcut olan ve iyi cila kabul eden- bre  ta  bolca kullanlm r. 
Mihrabn en ilginç ayrn s, unutulmak üzere olan mukarnas i lemecili inin tekrar ace-
mice kullanlarak diril lmeye çal lmasdr. Vaaz kürsüsü, 19. yüzyla ait benzerlerinin 
ço u gibi lale biçiminde yaplarak bir kaide üzerine oturtulmu , yaprak ve çiçek mo e-
riyle bezenmi r.

Harîmin güney ksmnda yer alan Hrka-i erîf odas, sekizgen planl, bask kubbeli 
bir türbeyi andrr. Bu oda yuvarlak kemerli dört pencere tara ndan aydnla lr. Yine 
bu odada da bre  ta  skça kullanlm r. Pencereler, sim i lemecili inin en güzel ör-
nekleriyle bezenen kaln siyah kadife perdelerle kapa lm r. Perde i lemelerinde Hz. 
Peygamber�in isim ve özelliklerini anlatan yazlar bulunmaktadr. Hrka-i erîf, bu odann 
orta yerinde bulanan ni in önünde ve som al ndan bir sehpann üzerinde bulunmak-
tadr. Üveysi soyundan gelen ki i ziyaret esnasnda bu ni in arkasnda durarak ziyare  
gerçekle rmekte iken zamanla bu gelenek sehpann sa nda ve solunda durularak icra 
edilmi r.

Harîmin kuzey ksmna tesadüf eden Hünkar Kasr caminin bu yöndeki cephesine sivil 
mimari görünümü kazandrm r. Bask kemerli pencerelerle aydnla lan hünkâr kasr o 
dönemin devlet ricalinin hrkay ziyare  esnasnda dinlenmesi için yaplm , süslemeleri 
ve mobilya aksam ile saray üslubunun güzel ayrn larndan biri olmu tur. Hünkar Kas-
rnn  duvarnda asl olan ve stanbul Mü ülerinden merhum eref Güzelyazc�ya ait 
olan u dörtlük Hrka-i erîf�in önemini anlatan güzel bir örnek r:

Ziyaret klsn ümmetler ridâ-i can-bahadr bu,
Cenab- Üveys�e ihsân atây- Mustafa�dr bu, 
E i ine eref rûy- siyâhn sür niyâz eyle,
Makam- Hrka-i pâk-i Habîb-i Kibriyâ�dr bu.

Hünkâr kasrndan hünkâr mahline geçi , çk  koridorunda yer alan kaplardan sa -
lanmaktadr. Hrka-i erîf Camii de stanbul�daki baz camiler gibi 1999 ylndaki Marma-
ra depreminde zarar görmü  ve Hrka-i erîf Vak �nn gayretleri sayesinde 2003 ylnda 
stanbul Büyük ehir Belediyesi tara ndan restore edilmi r. 

Hrka-i erîf Camii bir ziyaret cami olarak gerçekten fevkalade tasarlanm . Ancak 
günümüzde ziyaretçi yo unlu unu göz önüne ald mzda ar k ne camii avlusu, ne de 
çevredeki darack yollarn rahat bir ziyarete imkân sa lamad  anla lacak r.



EY
Varl n çehresindeki perdeyi kaldran 
Âlemlerin Efendisi;   yla karanlk dün-
yalarmz aydnlatan nur, enfes kokusuyla 
cihanlar triyat çar sna çeviren gül,

SEN
aklla kalbi en sa lam esaslar çerçe-
vesinde bulu turup muhakemenin 
ufkunu fizik ötesi enginliklere ula tr-

dn;

canl-cansz her eyi en do ru ekilde 
okudun; okuduklarn, herkesten çok önce 
ve en büyük ara rmaclarn idrak u unu 
a kn bir seviyede yorumlayp küllî kâide-
lere ba ladn.

Ba n yaranlar, di ini kranlar kar sn-
da bile ellerini açp duâ duâ yalvardn. 
Çünkü Sen af ve Duâ nsanydn. Seni bil-
memelerini mazeret kabul ederek, lânet 
ve bedduâda bulunmadn, lânet ve bed-
duâya �âmin� de demedin.

Sineni, Ebû Cehil�leri bile ümitlendire-
cek ölçüde açabildi in kadar aç n ve her 
sözünü, her davran n Hakk�n rahme -
nin enginli ine ba ladn.

B ZLER
ya ad mz u âlemde Rabbimiz�i Se-
ninle tandk.
Sa anak sa anak ba mzdan a a  dö-

külen nimetleri Senin basiretlerimize saç-
n nurlar sayesinde duyup hisse k.

 Nimete minnet ve ükran duygusunu;
 ihsan, hamd ü senâ dü üncesini Sen-

den ö rendik.
 Senin sundu un mesajlarla Yaratan ve 

yara lan arasndaki ili kileri,
 kul ve Mâbud münasebetlerini, Yara-

tan�n ululu una ve bizim kullu umuza 
yara r ekilde duyup anlayabildik.

SENDEN SONRA
ümit sabahlarmz kapkaranlk bir hic-

* Vaiz, Üsküdar Mü ülü ü

Yoklu¤una Düülmü  
Notlar

Ömer Faruk ENTÜRK *

-salât ve selâm sana-



ran gecesine döndü.
Göz gözü görmez oldu ve yollar bütünüy-
le birbirine kar .
Gün geldi, akl senin yolundan çkp ba -
ka vadilere sap  ve dü ünce bütün bütün 
sana kar  kapand.

Bizler durdu umuz yerde duramadk, 
olmamz gerek i gibi olamadk mânâ 
köklerimizden koptuk.

maddeyi ve dünyay do ru okuya-
madk.

kendimizi bir korkunç hazann solduran 
ikliminde sararp solmaya saldk. 

Ne mâm Rabbânî ivesiyle �aleyhi ek-
meletü�t-tehâyâ�;

Ne Ahmet Naim deyi iyle �Zamân- Sa-
âdet Ni ân- Risâlet Penâhi�;

Ne Karaçam hocann ifadesiyle �Resûlü 
zî- ân Efendimiz� demeyi  becebildik.

Ne de Necip Fazl gibi �Gaye insan ufuk 
peygamber� ne de Sezai Bey gibi �Ey sev-
gili en sevgili� diyebildik.

MD ;
korkutan bir belirsizlik var dünyada;
anlay lar dar,

dü ünceler çarpk,
yenilenme ve dirilme duygular da ta-

mamen meûç.
am, Ba dat sürekli anomali do uruyor.

Belhler, Buharalar hiçlik vadilerinde 
hiçi aryor.

Bir ba tan bir ba a koca Endülüs, ruhu-
nu katledenlere teslim.

stanbul gayesizlik ve hedefsizlik pen-
çesinde

ve koskoca bir âlem garip, ye m ve za-
manzede...

YA RESÛLALLAH!
Gel de gönüllerimizdeki karanlklar kov, 
bütün benli imize ruhunun ilhamlarn 
duyur.

YA NEB YYALLAH!
Gel de, her gün biraz daha azgnla an 
u zulmetleri   nla doldur.

YA HAB BALLAH!
Gel de sevgiye, merhamete, e ate 
hasret giden sinelerimizi muhabbetle 
co tur.

YA KERÎMALLAH!
Gel de ruhlarmz akln aydnl , gö-
nüllerimizi de man k ve muhakeme 
enginli iyle bulu tur.

EY DOST!
Bu dünya   a hasret gidiyor.
Bizler o krk azimlerimiz ve o çatlam  
ümitlerimizle, yollarn hakkn vereme-

sek de hep yollardayz. 

EY SEVG L !
Gel, bir kere daha yeniden misarimiz ol.
Tah n sinelerimize kur ve bize buyura-
bildi in her eyi buyur.

Gel son kez içimize do  ki gönüllerimiz 
 kla dolsun.

Ve ufuklarmz saran uzun geceler bir 
son bulsun.



Kur�ân- Kerîm�de, Peygamber Efendimiz�-
in Allah ü Teâlâ nezdindeki de erini, sfat-
larn, mü�minlerin onun kar snda nasl 
davranmalar gerek ini anlatan bir çok 
âyet-i kerîme bulunmaktadr. 

Ahzâb Sûresi 56. aye e öyle buyuru-
lur: �Allah ve melekleri, Peygambere çok 
salât ederler. Ey iman edenler! Siz de ona 
salât edin ve tam bir içtenlikle selâm ve-
rin.� s fâr, ma ret, duâ, bereket, övgü, 
namaz gibi manalara gelen salât, Allah 

tara ndan olunca rahmet, meleklerden 
olunca Allah�n ma re ni istemek, mü�-
minler tara ndan söylenince de hayr duâ 
etmek mânâlarna gelir. �Selâm� kelimesi 
ise selâmet, esenlik, emniyet anlamlarna-
dr ki �selâmet ve emniyet senin üzerine 
olsun� demek r. Bu âyet, Hz. Peygamber�e 
salavât ge rmenin her müslümann görevi 
oldu unu göstermekte, âyet-i kerîmenin 
bu sîga ile gelmesi, Resûlullah�a salavâ n 
sürekli yenilenmesi ve devaml tekrar edil-
mesi gerek ini belirtmektedir. 

* Vaiz, stanbul Mü ülü ü

Kur�ân Diliyle 
Hz. Muhammed (s.a.v)

Kerîme CESUR*



Kalem Sûresi�nin 4. âye nde � üphesiz sen yüce bir ahlâk üzeresin.� buyrulmak sure yle 
Peygamber Efendimiz�in her türlü iyilikte örnek ve önder oldu una, Allah�n çe itli faziletleri 
kâmil ekliyle onda toplad na ve onu bütün kusurlardan uzak tu u una i aret edilmektedir. 
Allah Resûlü�nün en güzel ahlâka sahip olmas, ona edebi ö retenin Allâh Teâlâ olmasndan-
dr: �...Allah, sana Kitâb� ve hikme  indirmi  ve sana bilmedi in eyleri ö retmi r. Allah�n 
sana olan lü u büyüktür� (Nisâ, 4/113). Onun haya nn her sa as, inananlar için takip edil-
mesi istenilen bir hayat tarzdr. Çünkü, en güzel örnekler onun haya nda mevcu ur. O toplu-
mu te kil eden her ka demedeki insann, örnek almas gereken bir ki idir. �Muhakkak Allah�n 
Resûlü�nde, sizin için, Al lah�n rahme ni ve âhire n nimetlerini arzulayanlar ve Allah� çokça 
zikredenler için güzel bir nümûne vardr.� âye  buna i aret etmektedir (Ahzâb, 33/21).

�Ey Resûlüm, Biz seni insanlar ve bütün varlk için srf bir rahmet vesilesi olman için gön-
derdik.� (Enbiyâ, 21/107).  �Allah Resûlü, mü�minlere kendi canlarndan daha yakndr� (Ah-
zâb, 33/6) âyetleri ise Efendimizin bütün mü�minler ve mevcûdât için rahmet vesilesi oldu-
unu gösterir. Efendimizin hürme ne Cenâb- Hak, toptan helâk etmeyi kaldrm r. Kur�ân 

diliyle Hz. sa: �E er azap edersen onlar Senin kullarn� (Mâide, 5/118) demekte; Cenâb- Hak 
Efendimize hitaben ise: �Sen onlar arasnda bulundu un sürece Allah onlara azap edecek 
de ildir� (Enfâl, 8/33) buyurmaktadr. 

Efendimizin mü�minlere olan e a  ve merhame  Tevbe Sûresi�nin 128. âye nde öyle 
ifade edilir:  �Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmi r ki, sizin skn ya u ra-
manz ona çok a r gelir. O, size çok dü kün, mü�minlere kar  çok e atlidir, merhametlidir.� 
Allah Teâlâ bu âye e kendi isimlerinden olan, Raûf (çok e atli) ve Rahîm (pek merhametli) 
sfatlarn Peygamberimiz�e de (s.a.v) vermi r ki, önceki peygamberlerden hiç biri bu sfat-
larn ikisine birden mahzar olmam r.

Kur�ân- Kerîm�de, meleklere, Hz. Peygamber�e, Güne �e, Ay�a, geceye, de i ik beldelere 
yemin edilmektedir. Bir eye yemin edilmesi, o eyin fazile nden, faydasndan veya onun 
büyük bir delil olmasndandr. Bazen yemin, konu olan eyde bulunan ö üt, ibret, fayda, 
zarar gibi eylere dikkatleri çekmek için yaplr. Kur�ân- Kerîm�de, Hz. Peygamber�in (s.a.v) 
de haya na yemin edilmektedir: �(Resû lüm!) Haya n hakk için onlar, kendilerini öylesine 
kaybet mi lerdi ki sarho luklar içinde sürünüp gitmekte idiler.� (Hicr, 15/72). Burada onun ha-
ya na yemin edilmesi, onun yüce makamna ve üstünlü üne bir i are r ki, böyle bir yemin, 
on dan ba ka hiç kimsenin haya  adna yaplmam r.

�De ki: Ben, yalnzca sizin gibi bir be erim. ( u kadar var ki) bana, lâh�nzn sadece bir 
lâh oldu u vahyolunuyor.� (Kehf, 18/110). Bu âyet, peygambere verilecek de er ile onun da 

bir insan olu u arasndaki dengenin kurulmasnn gereklili ini anla r. Bir peygamber Allah�a 
elbe e ki di er insanlardan  daha yakndr. Ancak bu yaknlk ne kadar fazla olursa olsun 



Cenâb- Hakk�n seviyesine çkmasna O�nun ilmini ku atmasna imkan yoktur. Bu âyet ayn 
zamanda Hz. sa, Hz. Üzeyr gibi büyük zatlarn büyüklü ünü ifadede dengenin korunamayp 
uluhiyet payesine yüksel lmelerine de bir reddir. 

Yeryüzüne gönderilen son peygamber olarak Efendimizin, üstünlük bakmndan farkl bir 
konumda bulundu u daha bir çok âye e belir lmektedir. Di er peygamberlere verilme-
yen birçok özellik ona verilmi r. Bunlarn bazlar unlardr: Son peygamber olmas (Ahzâb, 
33/40); risâle nin evrenselli i (A�râf, 7/158; Enbiyâ, 21/107; Sebe�, 34/28; Bakara, 2/21; Nisâ, 
4/179); risâle nin cinleri de kapsamas (Ahkâf, 46/29; Cinn, 72/1-2); hanmlarnn müminle-
rin anneleri olmas (Ahzâb, 33/6); geçmi  ve gelecek günahlarnn a edilmesi (Feth, 48/12); 
kendisine inanlmas noktasnda peygamberlerden söz alnmas (Âl-i mrân, 3/81); Kevser�in 
verilmesi (Kevser, 108/1); ganimetlerin helâl klnmas  (Enfâl, 8/1); özelliklerinin ehl-i kitâb 
tara ndan bilinmesi (Bakara, 2/89, 146; A�râf, 7/157); ge rdi i dinin korunaca na dair te-
mina n verilmesi (Tevbe, 9/33; Mâide, 5/3; brâhîm, 14/9), srâ ve Mi�rac�n ona has olmas 
( srâ, 17/1; Necm, 53/118); çe itli zamanlarda meleklerin yardm etmesi (Âl-i mrân, 3/13, 122-

123; Enfâl, 8/9-12); ismiyle hitap edilmemesi (Mâide, 
5/67; Enfal, 8/64; Müddessir, 74/1; Nûr, 24/63); ken-
disine soru sorma kasdyla görü meden önce sada-
ka verilmesi (Mücâdele, 58/12-13); kendisine itâa n 
ayn zamanda Allah�a itâat olmas (Âl-i mrân, 3/32, 
132; Nisâ, 4/80; A�râf, 7/158); âhire e âhit olmas 
(Bakara, 2/143; Nahl, 16/89; Ahzâb, 33/45), kendisi-
ne Makâm- Mahmûd�un verilmesi ( srâ, 17/79); üm-
me nin en hayrl ümmet olmas (Âl-i mrân, 3/110).

slâm�da imann üç temel esasndan birini nübüvvet konularnn te kil e i bilinmekte-
dir. Bu konular arasnda Resûl-i Ekrem�in nebîlik konumuna temas eden âyetlerin Kur�ân�n 
muhtevasnda çok önemli bir yer tu u u görülür. Kur�ân- Kerîm�de Hz. Muhammed�i de 
kapsayan yüz yetmi  civarndaki âye e �resûl� ve �nebî� kelimeleri geçmekte, on üç âye e 
�yâ eyyühe�n-nebî�, iki âye e �yâ eyyühe�r-resûl� hitab yer almaktadr. Kur�ân�da ikinci ve 
üçüncü ahs olarak Hz. Peygamber�le ba lan l zamirlerin says binleri bulmakta, ona yö-
nelik �de ki� (kul) hitaplarnn says üç yüzü a maktadr. 

Kur�ân�daki bu hitaplarn yan sra ezan içinde yer alan Muhammed ismi, 24 saa n her 
annda Allah adyla birlikte anlmaktadr. Buna çe itli münasebetlerle tekrarlanan kelime-i 
tevhîd ve kelime-i ehâde , farz namazlardan önceki kâme e, ayrca namaz içindeki Tahiy-
yât, Salli ve Bârik duâlarnda nebî ve Muhammed isminin tekrar edili ini eklemek gerekir. Çok 
defa dikkat çekmeyen bu iç içe sistem, Hz. Peygamber�in dindeki konumu göstermektedir.    

�Andolsun size kendinizden öyle bir 
peygamber gelmi tir ki, sizin sknt-
ya u ramanz ona çok a r gelir. O, 
size çok dü kün, mü�minlere kar  
çok efkatlidir, merhametlidir� (Tevbe 

Sûresi 128).

Kur�ân Diliyle Hz. Muhammed (s.a.v) / Kerîme Cesur 



Ey muha z burasdr er�î Siciller Mahzeni
Selene mer�iyetle halef eylediler seni 
Çkarldkça hem aslndan müteferriasn
Yazmalsn menfa�at- ibad çün göreyim seni

Süleymaniye kimli inin önemli bir par-
ças olan stanbul Mü ülü ü�nün cümle 
kapsndan içeri girdi inizde muha z eda-
snda iki ayr müstakil yap, sizi kar lar ve 

girmekte oldu unuz kurumun geçmi ini 
ha rla r. Sa  tara nzda görece iniz yap 

er�î Siciller, sol tara nzdaki  ise Me îhat 
Ar ivi�dir. Bu binann d ardan merdivenle 
ula lan ikinci ka , Mü ülük Kitapl  olarak 
hizmet vermektedir. Dü ünmeden edemez-
siniz bir devlet kurumuna iki ar iv ve bir kü-
tüphaneden geçerek ula mann çok da al-
ldk olmad n... Her iki ar ivin de isimleri 

E. Betül ÇAKIRCA*
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tandk gelmez günümüz insanna. Yaknlarnda bir kurum çal an varsa sorarlar Me îhat ne 
demek diye? er�î Siciller daha yakn durur bu güne. Her iki yap da tarihçiler ve ara rmac-
lar için paha biçilmez kyme e hazineler saklar. 

Ba langçta A a Kaps olarak kullanlan mekann 1826 senesinde yeniçerili in kaldrlma-
syla Yeniçeri A as�na verdi i hizmet son bulmu , Sultan II. Mahmut yeniçerili in ve A a Ka-
ps�nn unutulmas için burasnn eyhülislâmlara verilmesini, adnn da Fetvâhâne olmasn 
emretmi r. Bu srada çkan bir yangn sebebiyle Me îhat ancak 1827�de buraya ta nabil-
mi r. 1836�ya kadar sadece Fetvâhâne olarak kullanlan mekana, bu tarihten i baren kazas-
kerler, kadlar da yerle mi  ve böylece ba lca er�î-hukuk kurumlar bir araya toplanm r. 
1924�e kadar  resmi olarak eyhül slâmlk makam olan mekân, 1924�ten sonra stanbul Müf-
tülü ü�ne tahsis edilmi . Ancak buradaki binalarn önemli bir ksm 1927�deki yangna kadar 
stanbul Kz Lisesi olarak kullanlm r. Yangndan sonra lise buradan ayrlm ; mü ülük, hiz-

metlerine eyhül slâml n Fetvâhâne olarak kullanlan binasnda devam etmi r. 1985�de 
aslna uygun olarak yeniden in a edilen bu bina, günümüzde mü ülü ün  ana binas olarak 
kullanlmaktadr. Yanan di er binalarn yerinde ise bahçe ile daha sonradan in a edilen ve 
bugün stanbul Üniversitesi�nin Botanik Ens tüsü olarak kullanlan yap bulunmaktadr. s-
tanbul Mü ülü ü�ne ba l olarak hizmet veren er�î Siciller ve Me îhat Ar ivi ile Me îhat 
Kitapl  (Mü ülük Kitapl )  ise orijinal yerlerinde muhafaza edilmektedir. 

Yukarda da belir imiz gibi mü ülü ün cümle kapsndan içeri girdi imizde sol tara a 
kalan iki katl kâgir kütüphane binasnn alt ka  Me îhat Ar ivi�dir. Üzerindeki kitabe bize 
bu kütüphane binasnn �Kütüb-i kh ve fetvaya mahal olmak� üzere yap rld n söyler. 
1827�den er�iyye ve Evkaf Vekâle �nin kaldrlmasna kadar geçen yakla k bir asrlk süre 
zar nda eyhül slâmlar tara ndan verilen fetvalar ile kurumun de er kaytlar, gelen giden 
evrak ve memurlarnn ahs dosyalarndan olu an kurum ar ivi burada muhafaza edilmek-
tedir. 1927 yangn ve daha sonraki yllarda depolama ko ullarnn olumsuzlu u nedeniyle ne 
yazk ki bu önemli ar ivin bir ksm yok olmu tur. Tüm bu olumsuzluklara ra men günümüze 
kadar ula abilmi  olan ar iv malzemesi yine de küçümsenmeyecek bir kültür birikimidir. 

Ar ivde 5451 de er ve tahmini olarak 150�160 bin tasnif edilmemi  evrak bulunmaktadr. 
Osmanl dönemine ek olarak Cumhuriyet dönemi  mü ülük de erlerinin bir ksm da bu ar-
ivin bünyesindedir. 1991 ylnda ba lanan de er tasnif çal mas günümüzde meyvesini ver-

mi  ve eyhül slâmlk Ar iv De er Katalo u, Bilgin Aydn, lhami Yurdakul ve smail Kurt�un 
ortak çal masyla yaymlanm r. Sözünü e imiz binlerce evrakn tasni tamamland nda  
ise Osmanl Devle �nin bu önemli kurumu hakknda çok daha fazla bilgiye ula mak ve yeni 
çal malara  k tutmak mümkün olacak r. Bu çal malarn tamamlanmas için de Osmanl-
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ca bilen ve i in tozunu yutmaya hazr genç 
ar ivcilere ih yaç oldu u her rsa a ar ivin 
çal anlar tara ndan ifade edilmektedir.  

Me îhat Kitapl  ise (bu günkü adyla s-
tanbul Mü ülü ü Kitapl ) 456�s el yazma 
eser olmak üzere toplam 3.961 âdet kitapla 
Osmanl tarihi üzerine çal an ara rmaclar 
için önemli bir kaynak r.  Bu kütüphanede 

kh alannda ana kaynak saylan kitaplar-
dan olu an bir koleksiyonu ve önemli bü-
tün fetva kitaplarn bulmak mümkündür. 
Kitaplkta ayn zamanda baz önemli matbu 
eserlerin ilk basklar da bulunmakta ve bu 
eserler içerikleriyle oldu u kadar ziksel 
özellikleriyle de dikkatleri çekmektedir.

er�î Siciller Ar ivi kitâbesinden anla ld-
 üzere II. Abdülhamid tara ndan yap rl-

m r. Sultan�n  da iste i üzerine, stanbul 
ve çevresindeki mahkemelere ait siciller 
da nklktan kurtarlm  ve burada bir ça  
al nda toplanm r. Bâb- Me îhat�n ( ey-
hül slâml n) giri indeki yeniçeri mahzen-
lerinin üzerine in a e rilen bu yapnn üst 
ka nda stanbul ve Bilâd- Selâse (Eyüp, 
Galata, Üsküdar) mahkeme kaytlarn ih-

va eden toplam 27 mahkemenin sicil 
de erleri bulunmaktadr. Rumeli Kadas-
kerli i, Anadolu  Kadaskerli i ve Nakîbü 
�l-E rak de erlerinin yan sra  Osmanl 
ulemâsna ait  sicil dosyalar da er�î Sicil-
ler Ar ivi�nde muhafaza edilmektedir.  Si-
ciller sürgü kapakl, parmaklkl ve iç ksm 
telli abidevi dolaplarda  korunmaktadr. 
Üzerlerinde Sultan�n tu ras bulunan do-
laplarn Yldz Marangozhanesi�nde bizzat 
Sultan II. Abdülhamid tara ndan yapld  
söylenmektedir. Bu hazinenin günümüze 
in kali de sultann er�î Sicilleri bir ça  al-

nda toplamas sayesinde olmu tur. 

Ar ivdeki en eski sicil de eri 15. yüzyl 
Fa h dönemine ai r. Ar ivin katalog ça-
l mas yaplm  ve iki cilt halinde  Türk 
Dünyas Ara rma Vak  tara ndan ya-
ymlanm r. Bu de erler, Osmanl hu-
kuk anlay n ortaya koyacak çok önemli 
bilgileri ih va etmektedir. Buradaki ka-
ytlarda ahs hukuku, aile hukuku, e ya 
hukuku ve ha a gayr-i müslimlerle ilgili 
hukuki düzenlemeler hakknda bilgiler 
de bulunmaktadr. Özellikle buradaki 
gayr-i müslimlere ili kin bilgiler Osmanl 
�da halklarn bir arada nasl ya adklarn 
göstermektedir. 



Kadlar ayn zamanda günümüzün noter ve belediye reisli i görevlerini de yürü ük-
leri için bu kaytlarda adlî vakalarn yan sra ehrin  sosyal-kültürel ve ekonomik yönleri-
ne dair bilgiler de vardr. Bu yönüyle siciller ik sat tarihi, te kilat tarihi ve harp tarihi gibi 
konularda da ana kaynak niteli indedir. Sosyal tarihçilik anlay nn yükseli e geçmesiyle 
birlikte cevap aranan Osmanl�nn sosyal haya na yönelik sorular er�î Sicillere olan ilgi-
yi ar rmaktadr. nsan ili kileri, stanbul mahallelerinin o devirdeki atmosferi, yatlarn 
tespi , askerlik te kila na dair konular ve daha birçok konuda meraklsna umulandan 
fazlasn vadeden er�î Siciller, ayn zamanda günümüz mahkemeleri için de önemli bir 
kaynak konumundadr. Ayrca konusu geçmi e dayanan baz davalarda adale n sa lan-
mas için er�î Siciller�deki kaytlardan faydalanlabilmektedir. 

er�î Siciller,  Me îhat Ar ivi ve stanbul Mü ülü ü Kitapl , sanat tarihi açsndan 
da ayr bir öneme sahip r. Bu ar iv binalar hem d ndaki kitâbeleri, iç mekanlardaki 
levhâlâr, hem de de er ve el yazmalarnn ciltleri, kâ tlar ve tezyinleriyle, klasik 
slâm sanatlarnn bir arada görülebilece i ender mekanlardandr. Evvelce de belirt-

imiz gibi uzun yllar kötü artlarda muhafaza edilen ar iv malzemesi, yllar içinde 
bozulmaya u ram r.  er�î Siciller ve Me îhat Ar ivi�nin zarar görmü  olan de er ve 
evraknn  tamiri ve koruma çal malar, iki sene önce stanbul Mü ülü ü tara ndan 
kurulan restorasyon bölümünde sürdürülmektedir. Burada eserlerin kâ t ve cilt ta-
mirleri aslna uygun olarak  yaplmakta ve gelecek nesillere sa lkl bir ekilde ula -
mas için azami gayret sarf edilmektedir. Bu yönüyle de  stanbul Mü ülü ü ileride 
yaplacak çal malara bir model te kil etmektedir. Ayrca Osmanl dönemi kitap tarihi 
açsnda önemli olan bir sürecin, matbaaya geçi in, izlerini mü ülük snrlarnda da 
görmek mümkün. Bunca kymetli el yazma eserin yan sra mü ülük bünyesinde Os-
manl döneminden kalma ta  bask ve krom Kur�ân- Kerîm kalplar da bulunmaktadr. 

er�î Siciller Ar ivi al ndaki yeniçeri mahzenlerinde uzun yllar sa lksz artlarda sak-
lanan bu basklar imdilerde yeniden gün yüzüne çkmaya hazrlanyor. Mahzenlerin 
Mü ülü ümüzün giri imleriyle stanbul Büyük ehir Belediyesi�nine deste iyle yap-
lan restorasyon ile modern bir depolama alanna kavu an kalplar için ah ap kaplama 
çelik dolaplar yap rlm r. Bir ksm halen orijinal sandklar içerisindedir. Peyderpey 
devam eden kalplarn temizlik ve restorasyonu bi inde bu kalplar hakknda çok 
daha fazla söz söylemek mümkün olabilecek r. 

Restorasyon çal malarnn  yan sra eserlerin dijital ortama aktarm ve Me îhat evrak-
nn tasnif çal malar da sürdürülmektedir. Özellikle gelecekte bu çal malarn tamamlan-
masyla Osmanl sosyal tarihi çal malarna yeni ufuklar açlacak r. Günümüzde ise burada 
Sal ve Per embe günleri geçmi iyle ba  kurmak isteyen herkese hizmet verilmektedir.
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