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!il BARiHÜDA TANRlKORUR 

MEVLİD 
( ..ı.J~I ) 

İslam edebiyatı ve sanatında 
Hz. Peygamber'in 

doğum yıl dönümünde 
yapılan töreniere verilen isim; 
bu törenlerde okunmak üzere 
yazılmış eserlerin ortak adı. 

_j 

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" an
lamına gelen mevlid kelimesi, Hz. Pey
gamber'le ilgili asıl kullanımı yanında za
manla tasawuf çevrelerinde Mısır başta 

olmak üzere Arap dünyasında velllerin 
doğum yıl dönümlerini de kapsayacak şe
kilde geniş bir anlam kazanmıştır. Mev
sim kelimesi de Arap ülkelerinde hem 
mevlidi hem diğer bayram kutlamalarını 
ifade eden geniş bir mana taşır. 

Resul-i Ekrem. İslam tarihçilerinin ço
ğuna göre Habeşistan'ın Yemen valisi Eb
rehe'nin Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye 
saldırdığı ve Fil Vak'ası denilen olayın 
meydana geldiği yıl doğmuştur. Bu hu
susta görüş ayrılığının bulunmadığı riva
yet edilir. Araplar'da "nesi" geleneğini göz 
önüne alanlara göre bu tarih miladi 569, 
diğerlerine göre ise 570 veya 571 'dir. Yi
ne genellikle kabul edildiğine göre Reblü-

lewel ayının 12'sinde ve gündüz dünyaya 
gelmiştir. O yıl ilkbahar mevsimine rast
layan bu ayın iki, sekiz, on veya on yedinci 
gününde doğduğuna dair rivayetlerle sa
baha karşı dünyaya geldiğine dair riva
yetler de vardır (ibn Keslr, I, ı 98-203; Şa
m!, 1, 40 ı -405; DiA, XI II, 7 ı) Doğumun pa
zartesi günü olduğu ise daha sahih riva
yetlere dayanmaktadır (aş. b k.). Ayrıca 
doğum gününün miladi takvim e göre 20 
Nisan'a denk geldiği söylendiği gibi bu
nun doğru olmadığını ileri sürenler de 
bulunmaktadır ( ibn Keslr, I, 20 ı; Şam!, ı. 

405) 

Hz. Peygamber'in sağlığında onun do
ğum yıldönümü kutlanmadığı gibi Hule
fa-yi Raşidln dönemiyle Emevl ve Abbas! 
devirlerinde de mevlidle ilgili bir uygula
maya rastlanmamaktadır. Esasen ilk iki 
halife zamanında fetih hareketleriyle uğ
raşılması. son iki halife döneminde iç ka
rı şıklıkların hüküm sürmesi ve Emevl ile 
Abbas! yönetimlerinde de Resuluilah so
yuna destek anlamına gelecek olması se
bebiyle böyle bir kutlamaya şartlar uygun 
değildi. M ısır'da Şii Fatımf Devleti kuru
lunca. soyundan geldiklerini söyledikleri 
Hz. Peygamber'in doğum yıl dönümü 
Mu iz- Li diniilah döneminden (972-975) 
itibaren resmen kutlanmaya başlanmış
tır. Bunun yanında Hz. Ali, Fatıma, Hasan. 
Hüseyin ve o günkü halifenin mevlidleriy
le (mevalid-i sitte) receb, şaban ve ramazan 
aylarındaki kandiller, ramazan ve kurban 
bayramlarıyla diğer bazı kutlamalar bu 
dönemde zengin bir şölen geleneği oluş
turmuştur (bk. ibnü't-Tuveyr, s. 21 1-223). 

Fatımiler zamanındaki törenlerde ön
ceden gerekli hazırlıklar yapılır. reblülev
vel ayının 12. gününde sabahtan başla
mak üzere öğleye kadar 300 tepsi helva 
kadılkudat ve daidduat başta olmak üze
re kurra, hatipler ve diğer görevlilere da
ğıtılırdı. Halifenin öğle namazını kılması
nın ardından kadılkudat ve diğer görevli
ler topluca Ezher Camii'ne gider. burada 
hatim okunduktan sonra "manzara" adı 
verilen tören yerine geçerlerdi. Kah i re va
lisi düzeni sağlamak üzere önceden yerini 
alırdı. Halife de maiyetiyle birlikte gelir, 
önce kadılkudatı. ardından sahibülbabı ve 
daha sonra diğerlerini selamlardı. Tören 
Kur'an tilavetiyle başlardı; ardından sıra
sıyla Enver (Hakim), Ezher ve Akmer ca
mileri hatipleri birer hutbe okuyup halife 
için dua ederlerdi. Bu sırada kurra tilave
tini sürdürürdü. Hutbelerden sonra hali
fe törendekileri tekrar selamlayınca res
ml kutlama tamamlanmış olurdu. Diğer 
beş mevlid de bu şekilde kutlanırdı (a.g.e., 
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s. 217-21 9; Kalkaşendl, lll , 576; Makrlzl, 1, 
433). Bu kutlamaların üst düzey görevli
lerin katıldığı bir devlet töreni çerçevesin
de yapıldığı ve halkın geniş bir katılımının 
olmadığı anlaşılmaktadır (Shinar, s. 373). 
Özellikle Sünni çoğunluğun kutlarnalara 
iştirak etmediği bilinmektedir (ER, IX, 
292). Fatımfler zamanında Hz. Peygam
ber'in ve Ehl-i beyt'in doğum yıl dönüm
lerinin kutlanması dini hassasiyet yanın
da siyasi meşruiyet açısından da önem ta
şıyordu. Halifeler üzerinde geniş nüfuzu 
bulunan ve yönetime hakim olan Bedr el
Cemall'den sonra onun yerinevezir olan 
oğlu Efdal, Halife Müsta'li-Billah zama
nında (ı 094- ı ı O ı) Hz. Hasan ve Hüseyin'in 
mevlidleri dışındaki dört mevlidi yasak
lamış. ancak Efdal'in ölümüyle vezirliğe 
gelen Me'mun el-Bataihl. Amir- Biahka
millah devrinde 51 7 ( 1123) yılında bu tö
renleri tekrar başlatmıştır. 

Eyyubller zamanında birçok bayram ve 
tören kaldırıldığından mevlide de özen 
gösterilmediği ve halkın bunu evlerinde 
kutladığı anlaşılmaktadır. Ancak Selahad
din-i EyyQbl'nin kayınbiraderi Erbil Ata
begi Begteginli Muzafferüddin Kökböri 
(ı ı 90- ı 2 3 3) m evli di büyük törenlerle ye
niden kutlamaya başlamıştır. Sı bt İbnü'l
Cevzl'nin bir kutlama sırasında 5000 
koyun. 10.000 tavuk, 100 at kesilmiş, 
100.000 ta bak yemek ve 30.000 tepsi 
helva dağıtıldığını kaydetmesi törene ka
tılanların sayısı hakkında bir fikir vermek
tedir. Ulema ve tasawuf ehlinin ileri ge
lenleri bu törenlerde hazır bulunur, Kök
böri kendilerine hil'atler giydirirve hedi
yeler verirdi. Sufiler de öğle vaktinden fec
re kadar zikir ve sema meclisleri düzen
lerdi. Hankahta 800-1 000 kadar sufi top
lan ır. Kökböri de aralarında yer alırdı. 
Her yıl m evli d törenleri için harcanan pa
ranın 300.000 dinarı bulduğu kaydedil
mektedir (Mir'atü'z-zaman, Vlll. 681, 683; 
Süyutı. s. 43-44; Şam!. ı. 439-440) İbn 
Hallikan muharremden başlamak üzere 
reblülewel ayına kadar Bağdat. Musul, 
Cezlre. Sincar. Nusaybin gibi şehirlerle 
Acem memleketlerinden Erbil'e birçok 
fakih, sufi, vaiz, kurra ve şairinakın etti
ğini belirtir. Törenierin yapılacağı yerde 
sultan, ümera ve devletin diğer ileri ge
lenleri için her biri dört veya beş bölüm
den meydana gelen yirmi kadar ahşap ba
rınak (kubbe) yapılaraksafer ayı başların
da süslenir, hepsine ayrı ayrı çalgıcı ve şar
kıcılarla gölge oyunu aynatan gruplar yer
leştirilirdi. Kökböri her gün ikindi nama
zından sonra barınakları dolaşıp halkın da 
katıldığı eğlenceleri seyrederdi. Hz. Pey-
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gamber'in doğum günüyle ilgili farklı gö
rüşler sebebiyle bir yıl reblülewelin seki
zinde, bir yıl da on ikisinde kutlanan mev
lidden iki gün önce çok sayıda kurbanlık 
hayvan meydana getirilerek kesilir ve ka
zanlar kaynatılırdı. Mevlid gecesi Erbil Ka
lesi'nde akşam namazının ardından zikir 
ve sema meclisi düzenlenir, sultan da 
mum alayı ile hankaha gelirdi. Hil'atler 
mevlid sabahı süfilerin elleri üzerinde ka
leden hankaha getirilir, ayan ve halkın 

hazır bulunduğu geniş bir meydanda or
du geçit resmi yapar, vaaz verilir, bu sıra
da hil'atler dağıtılır, yemekler yenirdi. Ak
şam yine hankahta zikir ve sema meclisi 
düzenlenirdi. Sona eren kutlamaların ar
dından misafirler memleketlerine dön
meye başiardı ( Vefeyat, IV, 117-119; Shi
nar, s. 374ı. Endülüslü muhaddis ve ta
rihçi İbn Dihye ei-Kelbl. 604 (1207) yılın
da Erbil'e uğradığında Hz. Peygamber'in 
doğum yıl dönümünün büyük törenlerle 
kutlandığını görünce et-Tenvir ii mevli
di's-sirdci'l-münir adlı eserini yazarak 
Muzafferüddin Kökböri'ye takdim etmiş. 
Kökböri de kendisine 1 000 dinar ihsanda 
bulunmuştur (İbn Hallikan, lll, 449-450; 
SüyOtT, S. 42-43ı. 

Kökböri zamanındaki kutlamaların Fa
tımller'den farklı olarak hazırlıklarıyla bir
likte uzun bir zaman dilimine yayıldığı, 
bir şenlik havası içinde halkın geniş katılı
mıyla gerçekleştiği ve merasimlerde özel
likle tarikat mensuplarının rolü dikkat 
çekmektedir. Ebü Şame ei-Makdisl, mev
lid kutlamasını ilk önce Musullu süfi Ömer 
b. Muhammed ei-Mella'ın kendi zaviye
sinde yaptığını. Kökböri'nin de bunu ör
nek alarak m evli d törenlerini başiattığını 
belirtir ki (ei-Ba'iş, s. 96; Şam! , ı. 443ı bu 
husus söz konusu törenlerde tasawuf er
babının rolünü de açıklar. Mevlid uygula
masını ilk defa Kökböri'nin başlattığına 
dair bazı kaynaklarda zikredilen görüş ise 
(SüyOtT, s. 42; Şam!, ı. 439ı bu kutlama
ların geniş katılımit özelliğinden kaynak
lanmış olmalıdır. 

Endülüslü seyyah İbn Cübeyr. 579'da 
( 1183 ı Mekke'de gördüklerini anlatırken 
ResOl-i Ekrem'in doğum yıl dönümünde 
doğduğu evin ziyarete açıldığını belirtir 
( er-Ri/:ıle, s. 92; Mekke'deki kutlamalar için 
ayrıca bk. Kaptein, LXIX/2 [ 1992], s. 193-
203ı. Bu ev daha önce Harünürreşld'in an
nesi Hayzüran tarafından tamir ettirilip 
mescide çevrilmişti (İbn Keslr, I, 2ooı. 

Memlükler döneminde Mısır'da mev
lid kutlamaları bütün ihtişamıyla devam 
etmiştir. Reblülewel ayının girişinden iti
baren başlatılan kutlamalar sırasında do-
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nanma mensupları tarafından Kahire Ka
lesi' nde kurulan tören çadırı en güzel ku
maşlardan yapılır. içine değerli yaygılar 
serilir, koltuklar konurdu. Mevlid günü 
ikindi namazından sonra Mısır Abbas! ha
lifesi, dört mezhebin başkadıları , ilim ve 
tasawuf ehli, emirler ve kumandanlar, 
devlet adamları, halkın ileri gelenleri, 
komşu ülkelerden gelen temsilciler kale
ye gelerek tören çadırındaki yerlerini alır
lardı. önce Kur'an tilavet edilir, ardından 
vaazlar verilir, tarikat mensupları tarafın
dan zikir ve evradlar okunur, daha sonra 
yemek yen irdi. Bu sırada sultana tebrik
ler sunulur, o da devlet ricalin e, u lema ve 
tasawuf ehline hil 'at ve hediyeler verir, 
muhtaçlara da sadaka dağıtılırdı. Bu dö
nemde en muhteşem törenierin ei-Me
likü'l-Eşref Kayıtbay zamanında ( 1468-
1496 ı yapıldığı kaydedilmektedir. 

Memlükler'den itibaren başta Ahmed 
el-Bedevi ve İbrahim ed-Desüki gibi böl
genin tanınmış velileri olmak üzere diğer 
önde gelen şahsiyetlerin doğum yıl dö
nümleri için de mevlid terimi kullanılma
ya başlanmiştır (Geoffroy, s. ıo6ı. Çoğu
nun ölüm tarihi bilinmediğinden bu mev
lid törenlerinin önemli bir kısmı velllerin 
ölüm yıl dönümünde yapılırdı. Velinin şah
siyetine bağlı olarak törenler bir gece, 
bir gün, bir hafta veya sekiz gün devam 
ettiği gibi bir kısmı küçük bir semtte ya
h utyerleşim merkezinde, bazıları da bü
yük şehirlerde ve bölgesel çapta i cra edi
lirdi. Mesela Ahmed el-Bedevi'nin ranta'
daki mevlidi, tarikat mensuplarının uzak 
memleketlerden gelerek katıldıkları en 
kalabalık merasimlerden biriydi (Winter, 
s. ı 79-180 ı. Evli ya Çelebi, başta Ahmed 
ei-Bedevl. İbrahim ed-Desüki, İbrahim 
Gülşenlve İmam Şafii'nin mevlidleri olmak 
üzere birçok mevlid hakkında bilgi ver
mektedir (Seyahatname, X, 463-476ı . 

Mevlid sahibinin kişiliği, kutlamaların ma
hiyeti vb. sebeplerle töreniere katılanla
rın özellikleri de farklılık arzediyordu. İ Imi 
kişiliği ağır basan şahsiyetlerin mevlidi
ne özellikle u lema. katılırken mesela süfi 
şair İbnü'l-Farız'ın mevlidinde daha çok 
fakir kesimler, İbrahim Gülşenl'nin mevli
dinde ise Türkler başta olmak üzere seç
kinler bulunmuştu (Winter, s. 180). Mı
sır'da Fransız hakimiyeti döneminde Na
kibüleşraf Halil ei-Bekrl'nin evinde mev
lid kutlamalarının yapıldığı ve Napol
yon'un bunlara katıldığı belirtilmektedir 
(Abdurrahman er-Rafil, s. 254-255). Eski 
ihtişamını ve resmi desteğini kaybetmiş 
olsa da bu mevlid törenleri günümüzde 
de devam etmektedir. 

Kuzey Afrika'da (Mağribı önceleri mev
lid kutlama adeti yokken bunlar ilk defa 
kadı ve muhaddis Ebü'I-Abbas Ahmed b. 
Muhammed b. Hüseyin es-Sebtl ei-Azefi 
( ö. 633/1236ı tarafından halkın hıristiyan 

bayramlarını kutlamasını önlemek ama
cıyla icra edilmeye başlanmıştır. Azefi'nin 
yazmaya başlayıp tamamlayamadığı ed
Dürrü '1-muna:,ı::,ı:am ii mevlidi'n-nebiy
yi'l-mu'a:.ı;:.ı;am adlı eserini oğlu ve Sebte 
hakimi Ebü'I-Kasım Muhammed b. Ah
med ei-Azefi ikmal etmiştir (Makkar!, I, 
39, 243; II, 374-376; Ef2 Suppl. [İng.], s. 
III ı. Bu devirde özel bir ilgi gösterilen uy-

. gulama zamanla Kuzey Afrika ve Endü
lüs'te yaygınlık kazanmış. hükümdarlar 
ve yöneticiler mevlid kutlarnalarına büyük 
önem vermiştir. Mevlidin ilk defa Fas Sa'
dller Sultanı Ebü'I-Abbas Ahmed el-Man
sOr zamanında ( 1578-1603ı resmi bayram 
olarak kutlanmaya başlandığına dair bilgi 
(Ali ei-CündT, s. l41 ı yanlış olup bu hata 
Makkarl'ye atıf yapılmasından da anlaşı
lacağı üzere isim benzerliğinden kaynak
lan mıştır. Nitekim Makkarl daha önce 
M erini Hükümdan E bO İnan ( 1348-13 58 ı 
tarafından her yıl mevlid kutlamaları ya
pıldığını (Ezharü'r-riyaz, 1, 39), Cezayir'
de Abdülvadller (ZeyyanTier) Hükümdan l l. 
Ebu Hammü Musa b. Yusuf'tan ( I359-
1389ı söz edilirken onun zamanında ve 
daha önce Mağrib ve Endülüs hükümdar
larının mevlid kutlarnalarına özen göster
diklerini kaydetmektedir (a.g.e., I, 243ı. 
AncakAhmed el-MansOr'un başşehir Me
rakeş'te mevlidi Eyyübller döneminde Er
bil' de yapıldığı gibi görkemli törenlerle 
kutladığı (FiştaiT, s. 235-252; İfrenl, s. 145-
157; Shinar, s. 378 - 38oı . bu konuda Os
manlılar'a özendiği ve hatta soyundan 
geldiklerini söyledikleri Hz. Peygamber'in 
mevlidine onlardan daha çok önem ver
diğini göstermeye çalıştığı (İbrahim Ha
rekat, s. 259), Ebü HarnınO'nun da kutla
maları son derece gösterişli tören ve eğ
lencelerle yaptığı , kendisinin her yıl Re
sOl-i Ekrem'i öven ve ilk defa bu törenler 
sırasında okunan bir kaside yazdığı bilin
mektedir (Makkar!, 1, 243-245ı. Alevller 
hanedanına mensup hükümdarlardan 
Mevlay Abdurrahman ( 1822-1859ı ve 
Mevlay Hasan'ın da (1873-1894ı göste
rişli kutlamalar düzenledikleri kaydedilir 
(Shinar, s. 381-382ı. Fatımller'de olduğu 
gibi Fas'taki Sa'dller ve Alevller gibi şerif 
sülalesinden gelen hükümdarlar için de 
mevlid kutlamaları aynı zamanda siyasi 
bir prestü unsuruydu. Mevlid kutlamala
rı, Malikifukahasının sert muhalefeti se
bebiyle Tunus'ta Hafsller sarayında Fas'-



takinden yaklaşık bir asır sonra Sultan 
E bO Faris Abdülaiiz el-Mütevekkil devrin
de (1394-1434) yapılabilmiştir (Shinar, s. 
394; bu ülkede çeşitli dönemlerdeki kutla
malar için bk. Muhammed b. el-Hoca, s. 
236-246) Özellikle Tunus'ta Osmanlı ha
kimiyetindeki son beylik olan Hüseynller 
zamanında Osmanlılar örnek alınarak 
mevlid bir devlet törenine dönüştürül
müştür. Tunus'ta Fransız işgali dönemin
de bu kutlamalar devam etmiş , hatta sö
mürge valisi de töreniere katılmıştır (Ka
vas, s. 563). 

Osmanlı hükümdan lll. Murad. 996 
(1588) yılında merasimle mevlid kutla
malarını başiatmakla birlikte resmi olma
sa da Osmanlı Devleti'nde kutlamaların 
bundan önceki dönemlerde de yapıldığı, 
bilinmektedir. Sultan Ahmed Camii'nde
ki kutlamalarda padişah. sadrazam. şey
hülislam, vezirler. Anadolu ve Rumeli ka
zaskerleri. diğer mülki" ve askeri erkan la 
ulema resmi kıyafetleriyle hazır bulunur
du (aş. bk.). Balkanlar'ın fethiyle birlikte 
bu coğrafyada da mevlid törenleri yapıl
maya başlanmış olmalıdır. Zira Saraybos
na'daki Gazi Hüsrev Bey Camii'nin 938 
( 1531) tarihli vakfiyesinde mevlid için yıl
da 300 dirhem tahsisat ayrıldığı görül
mekte, bölgedeki diğer camilere ait vak
fiyelerde veya şahsi vasiyetnamelerde de 
benzeri kayıtlara rastlanmaktadır (Okiç, 
sy ı 119761. s. 23, 36-37) 

Eyüp Sabri Paşa'nın kaydettiğine göre 
Reblülewelin 12'si Medine'de resmi tatil 
olup kaleden toplar atılır ve o gün d ük
kanlar açılmazdı. insanlar güzel elbiseler 
giyerek dolaşır ve birbirini tebrik eder. bu 
gece Mescid-i Nebevl'de ihya edilirdi. Sa
baha karşı Bab-ı Nisa önünde toplanılır. 
burada kurulan kürsü üzerinde güneşin 
doğmasıyla birlikte beş hatipten ilki bir 
hadis okuyup padişah için dua eder. di
ğerleri sırasıyla mevlidin viladet. rada ve 
hicret bahirlerini okurlar, sonuncusu dua 
ederdi. Daha sonra halk ikram edilen şer
beti içip dağılırdı (Mir'atü 'l-Haremeyn, ll, 
101-102). Mevlid kutlaması1910yılından 
itibaren Osmanlı Devleti'nde resmi bay
ramiara dahil ediidiyse de Cumhuriyet'in 
ilanından sonra kaldırılmıştır. Osmanlı
lar'dan günümüze uzanan mevlid gelene
ğinde törenler büyük bir ciddiyetle yerine 
getirilirken Mısır ve Kuzey Afrika gibi böl
gelerde görülen ve dini ölçüleri zedeleyen 
uygulamalardan titizlikle kaçınılmıştır. 

Günümüzde mevlid, Suudi Arabistan 
hariç Kuzey Afrika'dan Endonezya'ya ka
dar islam ülkelerinde -bazılarında resmi, 
bazılarında gayri resmi olarak- yaygın bi-

çimde kutlanmaktadır. Türkiye'de yalnız 
ramazan ve kurban bayramları resmi 
bayram kabul edilmekte, gerek mevlid 
gerek diğer mübarek gün ve geceler mü
nasebetiyle camilerde, evlerde ibadet 
actabı içinde Kur'an-ı Kerim, Süleyman 
Çelebi'nin mevlidi, kaside ve ilahiler okun
maktadır. Son yıllarda Diyanet işleri Baş
kanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın ortak
laşa düzenlemesiyle Hz. Peygamber'in 
mevlidi "Kutlu Doğum Haftası" adıyla 
Türkiye'de, Türk dünyasında ve Balkan
lar'da çok yönlü etkinliklerle kutlanmak
tadır. 

Mevlid kutlamaları sırasında ResOl-i Ek
rem'in doğumunu anlatan, bu vesileyle 
methini de içeren ve genel olarak "mev
lid", Kuzey Afrika'da ise "mevlidiyye" ola
rak anılan şiirlerin okunması gelenek ha
lini almıştır. Bunların en meşhurları ara
sında Arap dünyasında Ka'b b. Züheyr'in 
Kaşidetü'l-bürde'si; Büsiri'nin aynı ad
la da anılan el-Kevakibü'd-dürriyye ii 
med]Ji {tayri'l-beriyye ve el-Kaşide 

tü'l-hemziyye'si ile Şemseddin ibnü'l
Cezerl'nin Mevlidü 'n-nebi, Ca'fer b. Ha
san el-Serzenci'nin el-'hdü '1-cevher' i 
(Mevlidü 'n-nebi); Türk dünyasında Süley
man Çelebi'nin Vesiletü'n-necdt'ı anıla
bilir. Ayrıca mevlid kutlamalarında okun
mak üzere Arapça yazılmış yüzlerce şiirle 
Büsiri ve Serzenci'nin eserlerinin çeşitli 
dillere yapılan tercümeleri yanında diğer 
müslüman milletierin dillerinde de bir
çok mevlid kaleme alınmıştır. 

Fıkhi Hükmü. Hz. Peygamber zamanın
da ve ondan sonraki birkaç asır boyunca 
kutlanmayan mevlidin dini açıdan meşru
iyeti ulema arasında tartışılmıştır. Maliki 
fakihi ibnü'l-Hac el-Abderl (ö. 737/1336) 

bid'at konularına geniş yer verdiği el
Med{tal adlı eserinde mevlidin ResOlui
lah devrinde ve ona son derece bağlı olan 
ashap ve tabiln (Selef) zamanında kutlan
madığını , dolayıs ıyla bid'at olduğunu söy
leyerek mevcut uygulamalara şiddetle 
karşı çıkar. Ayrıca kutlamalar sırasında kı
raat, zikir ve ibadet yanında çalgı çalınıp 
şarkı söylenmesinin, kadın ve erkeklerin 
bir arada bulunmasının da dinin yasakla
dığı hususlar olduğunu anlatır ve mevli
din harama vesile kılındığını belirtir. iba
det yapılması. ziyafet verilmesi. hadis vb. 
oku n ması halinde bile bunların mevlid ni
yetiyle icrasının bid'at olduğunu kayde
den ibnü'l-Hac buna karşılık kutlama ni
yeti taşımaksızın oruç tutulmasını ve Hz. 
Peygamber'in doğduğu bu ayın saygınlı
ğına uygun davranılmasını tavsiye eder 
(ll, 2-33) 
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ibnü' l-Hacc'ın çağdaşı olan bir diğer bir 
Maliki alimi Taceddin Ömer b. Ali el-Lah
ml el -Fakihanl de mevlidi bid'at-ı seyyie 
kabul ederek ona karşı çıkmış ve el-Mev
rid fi'l-keldm 'ala 'ameli'l-mevlid adıyla 
bir risale kaleme almıştır. VenşeriSı. son
raki Maliki ulemasından mevlide karşı çı
kanların görüşlerine yer verirken genellik
le olumsuz uygulama örneklerine atıfta 
bulunmuştur ( el-Mi'yarü '1-mu'rib, ı . ı 60-

161; VII , 99-1 O 1; IX, 252). ibn MerzOk el
Hatlb, mevlid konusunda Mağrib ulema
sının olumlu ve olumsuz yönde iki yakla
şımda bulunduğunu . bu gecede iyi arnel
lerde bulunup kötü davranışlardan sakın
manın en uygun tavır olduğunu belirtir 
(Ahmed Baba et-Tinbüktl, s. 296-297). 

Mevlid gecesinin mi Kadir gecesinin mi 
daha üstün olduğu konusundaki tartış
mada ibn MerzOk'un ilkini tercih ettiği 
kaydedilir ki (Venşerisl , VIII , 255; bu konu
da ayrıca b k. Muhammad Ha dj- Sadok, ll , 
279-280) kendisi bu görüşünü açıkladığı 
bir de risale yazmıştır (a ş. bk.). Bid'atları 
hasene ve seyyie diye ikiye ayırmayan ibn 
Teymiyye (el-Fetava'l-kübra, ı . 372) . onu 
takip eden Vehhabl uleması ve Muham
med Abduh gibi çağdaş ıslahatçı alimler 
de mevlid kutlarnalarına karşı çıkmışlar
dır. M. Reşld Rıza. Mısır'da mevlidlerde 
görülen çirkin uygulamaları eleştirir ve 
ulemayı bu konuda sessiz kalmaları yü
zünden kınar. Bununla birlikte mevlid 
kutlamasının bizzat kendisine değil bu 
vesileyle işlenen kötülüklere karşı olduğu
nu belirtir ve bu uygulamalardan kurtu
luş yollarını gösterir (bk. bibl) . Vehhabl 
geleneğine mensup çağdaş alimlerden 
Suudi Arabistan müftüsü Muhammed b. 
ibrahim Ali Şeyh. Abdülazlz b. Abdullah b. 
Baz. Hammüd b. Abdullah et-Tüveycirl 
gibi şahsiyetler her çeşit mevlid kutla
masına karşı çıkarak bu konuda risaleler 
kaleme almışlardır (Resa'il fi /:ıükmi'L-il:ı
tifal bi'l-mevlidi'n-nebevf, 1-11, Ri ya d ı 419/ 

1998) . Kuzey Afrika'da Cezayi r gibi bazı 
ülkelerde ıslahatçı alimler mevlidin gele
neksel şeklini eleştirmişlerse de yeni ne
sillerde inanç ve milli şuuru n güçlenmesi 
için mevlidi yeni birtakım etkinliklerle 
kutlama yolunu benimsemişlerdir (Shi
nar, s. 400 vd .). 

EbO Şame el-Makdisl (ö 665/ 1267). ibn 
Abbad en-Nefzl er-Rundl, Şemseddin ib
nü'l-Cezerl, ibn Nasırüddin ed- Dımaşki, 
ibn Hacer el-Askalanl, ibn Hacer el-Hey
teml, Şemseddin es-Sehfıvl. Celaleddin 
es-SüyOtl, Şehabeddin Ahmed b. Mu
hammed el-Kastallanl ve Muhammed b. 
YOsuf eş-Şaml gibi alimler ise Hz. Pey-
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gamber'in dünyaya gelmesi sebebiyle 
sevinmenin, onun doğum günü müna
sebetiyle muhtaçlara yardımda bu
lunmanın. ResGl-i Ekrem'e dair şiirler 
okumanın. güzel elbiseler giyerek sevinç 
gösterisinde bu lunmanın birer güzel amel 
olduğunu. dolayısıyla mevlid kutlamala
rının bid'at-ı hasene sayılması. halk ara
sında görülen ve dinen hoş karşılanma
yan davranışların bundan ayrı düşünüle
rek önlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir 
(Şam i, ı. 439-454; Ali ei-Cündt, s. 129-133) 

SüyGtl, Jjüsnü'l-ma]Jşid ti'ameli'l-mev
lid adlı risalesinde ibnü'I-Hac ile Fakiha
nt'nin eleştirilerine cevap verir ve yukarı
da adı geçen alimlerden bazılarının gö
rüşleriyle kendi kanaatini destekler. 

Bu alimiere göre Hz. Peygamber ken
disine pazartesi günü oruç tutmanın fa
zileti sorulduğunda, "Bu benim doğdu
ğum ve bana vahiy indirilen gündür" di
yerek (Müsned, V. 297, 299; Müslim, "Şı
yam", 197; EbO DavOd, "Şavm", 54) bir ba
kıma bugüne önem atfetmiştir. Resul-i 
Ekrem. Medine'de yahudilerin 1 O muhar
remde oruç tuttuğunu görünce sebebini 
sormuş. onların bunun Firavun'un bo
ğulduğu ve Hz. Musa'nın kurtulduğu gün 
olduğunu söylemeleri üzerine kendisinin 
bunu yapmaya daha layık olduğunu belir
terek oruç tutmuş ve ashaba da oruç tut
malarını tavsiye etmiştir (Buhar!, "Şavm", 
69; Müslim, "Şıyam", 127-128). Bu husus, 
belli bir günde bir nimete nail olma veya 
beladan kurtulma sebebiyle o günü an
ma ve şükür nişanesi olarak salih arnel
lerde bulunmanın iyi bir davranış olduğu
nu gösterir (Şam!. ı. 444 ). Sehavt de hı
ristiyanların kendi peygamberlerinin do
ğum gününü büyük bir bayram halinde 
kutladıklarını belirterek müslümanların 
böyle bir kutlamaya daha layık olduklarını 
söyler (et-Tibrü'l-mesbuk, s. 14) . 

Mevlid kutlarnalarına olumlu bakan 
alimler, kendisine Hz. Peygamber'in do
ğum haberini getiren Süveybe adlı köle
sini azat eden EbG Leheb'in. ölümünden 
sonra ailesinden biri tarafından rüyada 
görülerek bu davranışı sebebiyle her pa
zartesi gecesi azabının hafifletildiğini ona 
söylediğine dair bir haberi (BuharT, "Ni
kal:ı". 20; Şam!. ı. 444-445). ayrıca içinde 
Resulullah'a vahiy indirildiğİnden Kur'an'
da Kadir gecesine atfedilen önemin bü
tün insanlığa rahmet olarak gönderilen 
Hz. Peygamber'in dünyaya geldiği gün 
için öncelikle geçerli olacağı hususunu da 
görüşlerine dayanak olarak gösterirler 
(Muhammad Hadj-Sadok, ll, 278-279) . 
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Ancak iman etmeden ölenlerin bütün 
arnellerinin ahirette boşa gideceği ne dair 
ayetlerin (ei-Maide 5/5; ei-En'am 6/88; 

Hud 11/16) delil gösterilmesi yanında rü
ya üzerine hüküm dayandırılamayacağı ve 
Kadir gecesinin önemi hakkındaki ilahi 
teyidin mevlid hakkında söz konusu olma
dığ ı ileri sürülerek bu gerekçelere karşı 
çıkılmıştır. 

Mevlide karşı olan alimierin bu yakla
şımlarında kendi zaman larındaki kutla
malarda görülen olumsuz davranışların 
büyük rolü vardır. ibnü'I-Hacc'ın Mısır'
daki uygulamalara yaptığı atıflar yanın
da tarihçi Cebertt'nin (ö. 1240/ 1825) kendi 
zamanındaki mevlid kutlamalarının evli
yanın kabirierini ziyaret yanında ticaret. 
gezi ve eğlence gibi amaçlar taşıdığını 
( 'Aca'ibü ' i-aşar, ıv. 3). her meşrepten 
bid'at ve tarikat ehlinin katıldığı tören
lerde şiir, zikir ve çalgı seslerinin birbirine 
karıştığını, camiierin adeta alışveriş. soh
bet, oyun ve eğlence mekanı haline geti
rildiğini. bu mekanların yeniJip içilen şey

lerle kirletildiğini, erkeklerle kadınlar ara
sında hoş olmayan davranışlar görüldü
ğünü belirtmesi de (a.g.e., lll, 39-40) ule
manın Mısır'da mevlid kutlamaları konu
sundaki eleştirilerini haklı çıkaracak mahi
yettediL Hatta Cebertl. Şeyh Abdülveh
hab b. Abdüsselam el-Afifi'nin mevlidin
den söz ederken çevredeki şehirlerden 
gelen bazı kimselerin her türlü fuhşu 
irtikap ettiklerini. ulemanın ve önde ge
len şahsiyetlerin bunlara karşı çıkmadan 
kutlarnalara katılmasının onay anlamı 
taşıyacağını belirterek onları ağır şekilde 
eleştirir (a.g.e., 1, 220) . 

Mevlidin dini hükmünden ve mevlid 
kutlamalarından bahseden müstakil eser
lerden bazıları şunlardır: ibn Dihye el
Kelbl. et-Tenvir ii mevlidi's-siraci'l-mü
nir; Taceddin ömer b. Ali el-Fakihanl, el
Mevrid fi'l-kelam 'aJQ 'ameli'l-mevlid; 
Ebü'l-Kasım el-Azefi, ed-Dürrü'l -muna:;:;
:;:;am ii mevlidi'n-nebiyyi'l-mu'a:;:;:;:;am; 
ibn Merzuk el-Hatlb. Cene'l-cenneteyn 
ii şerefi (fa2li)'l-leyleteyn (mevlid ve Ka
dir geceleri hakkındadır); ibn Nasırüddin 
ed- Dımaşki, el-Mevridü'ş-şadi ii mev
lidi'l-hadi ve bunun muhtasarı el-Laf
:;:;ü'r-ra'* ii mevlidi {J.ayri'l-{J.alc1'i}J; ibn 
Hacer el-Heyteml. Mevlidü'n-nebi; Sü
yutl. Jjüsnü'l-ma]Jşid ti'ameli'l-mevlid; 
Muhammed b. Ahmed el-Kastallanl. İt
}Jatü 'r-ruvat bi-?,ikri'l-mevlid ve'l-vefat; 
Şemseddin es-Sehavl, el-Fa{J.rü'l-'alevi 
fi'l-mevlidi'n -nebevi; Ali el-Karl. el
Mevridü'r-revi fi'l-mevlidi'n -nebevi; 

Fethullah b. Ebu Bekir el-Bennanl. Fet
}Jullah ii mevlidi {].ayri {J.al]Jillah; J. W. 
McPherson, The Moulids of Egypt(Cairo 
1941 ); Gustave Edmund von Grunebaum. 
Muhammadan Festivals (London 1976); 

Nico Kaptein. Muhammad's Birthday 
Festival (Leyde 1993). 
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Osmanlılar'da Mevlid Törenleri . Os
manlı teşrifatında, Hz. Peygamber'in do
ğum günü kabul edilen 12 Reblülewel'de 
düzenlenen törenierin başlangıcı hakkın
da kesin bilgi yoktur. Bazı vakfiyelerdeki 
kayıtlardan hareketle bunu Osman Gazi'
ye kadar götürenler varsa da (Ali Seydi 
Bey, s. 15 ı) genel görüş, bu törenierin Ka
nuni Sultan Süleyman döneminden itiba
ren saray protokolünde yer almaya baş
ladığı ve lll. M ur ad zamanında tamamen 
resmlleştiği şeklindedir. Selanikl'nin kay
dına göre, Sigetvar seferisırasında (974/ 
ı 566) Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatı
nın saklanmaya çalışıldığı bir ortamda pa
di şahın atağında 12 Reblülewel gecesi 
mevlid okunmuş, ertesi gece de sadra
zamın çadırında tekrarlanmıştır (Tarih, 
s. 36). Yine Selanikl'den, 12 Reblülewel 
996'da (ı o Şubat 1588) Resul-i Ekrem'in 
doğum günü münasebetiyle padişahın 
(III. Murad) bütün minarelerde kandil ya
kılmasını ve cam ilerde, mescidlerde m ev
li d okunmasını emrettiği öğrenilmekte
dir (a.g.e., s. ı 97- I 98). Bu emir mevlid ge
cesi nin o tarihte resmen kutlandığının 
kanıtıdır. 

Mevlid törenlerini saray, konak ve ev
lerde yapılanlarla padişahın katıldığı mev
lid alayı denilen merasim yürüyüşünün 
ardından bir selatin camisinde yapılanlar 
olmak üzere iki grupta ele almak müm
kündür. Topkapı Sarayı'ndaki törenierin 
bazan Ağalar Camii'nde, bazan da Çinili 

Köşk'te. sonraki yıllarda ise başta Sultan 
Ahmed Camii olmak üzere Eminönü Va
lide Sultan, Eyüp Sultan, Beyazıt. Nusre
tiye ve Yıldız camilerinde gerçekleştiril
diği bilinmektedir. Mevlid gününden ön
ce protakale dahil devlet adamlarına da
vetiyeler gönderilir. ne zaman hangi ca
mide hazır bulunacakları bildirilerek da
vetlilerin tören kıyafetleriyle belirtilen sa
atte yerlerini almaları sağlanırdı. Osmanlı 
teşrifatında padişahın. merasim erkanı 
ve muhafızlarının katılımıyla saraydan 
belli bir güzergahı takiben başka bir ye
re gidiş gelişini ifade etmek için "alay" ke
limesi kullanıldığından mevlid okunacak 
camiye gidip gelmesine de "m evli d alayı'' 
deniliyordu. Ancak bu tabir zamanla da
ha geniş anlamda kullanılıp reblülewelin 
on ikinci günü sarayda ve camide yapılan 
törenierin tamamını kapsamına almıştır. 

Mevlid alayı camiye yaklaştığında mü
ezzin mahfilinde Feth süresi okunmaya 
başlar. süre tamamlandığı sırada padi
şahın mahfil-i hümayuna geldiğini belli 
etmek için kafesin küçük penceresi açılır 
ve cemaat ayağa kalkarak bulunduğu yer
de saygıyla eğilirdi. Müezzin mahfilinde 
"muarrif" denilen görevlinin Hz. Peygam
ber'in özelliklerini belirten "ta'rif"i oku
masının ardından Ayasofya ve Sultan Ah
med camilerinin vaizleriyle o caminin vai
zi sırayla kürsüye çıkıp kısa birer vaaz ve
rirlerdi; kendilerine de kürsüden indikten 
sonra bazı armağanlarla birlikte birer sa
m ur kürk veya ferace hediye edilirdi. Ay
rıca her vaizin kürsüye çıkışı sırasında ce
maate şerbet ve buhur sunulurdu. Ar
dından Süleyman Çelebi'nin Mevlid'inin 
okunmasına başlanır ve birinci mevlid
han ilk bahri bitirip kürsüden inince ken
disine hil'at giydirilirdi. İkinci mevlidhan. 
"Geldi bir ak kuş kanadıyla revan 1 Arka
mı sığadı kuwetle heman" beytini okur
ken herkes hürmeten ayağa kalkardı. Bu 
esnada mahfil-i hümayun tarafında per
de arkasında bekleyen müjdecibaşı Mek
ke emirinin gönderdiği mektubu sadra
zamın önüne koyar, sadrazarnın işaretiyle 
relsülküttab onu alarak müjdecibaşıyla 
birlikte padişahın huzuruna girerdi. Da
rüssaade ağası da mektubu kesesinden 
çıkarıp kendisine geri verir. o da okurdu. 
Daha sonra aynı zamanda Haremeyn na
zırı olan Darüssaade ağasına sam ur kürk, 
relsülküttab ile müjdecibaşıya hil'at giy
dirilirdi. Ardından padişah Medine'den 
gönderilen hurmanın bir miktarını peşkir 
ağ ası eliyle sadrazama yollar. o da birka
çını alıp bir ikisini şeyhülislama verdikten 
sonra kalanını vezirlere ve orada bulunan 
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diğer devlet erkanına dağıttırırdı; bu iş 
tamamlanınca peşkir ağasına bir miktar 
bahşiş verilirdi. 

İkinci mevlidhan okumasını bitirip kür
süden inince hil 'atini ve armağanlarını 
alır, yerine üçüncü mevlidhan çıkardı. Bu 
sırada Sultan Ahmed Camii'nin mütevel
lisi sadrazamın. Ayasofya Camii'nin müte
vellisi şeyhülislamın, diğer vakıfların mü
tevellileri de vezirlerle defterdar. nişancı 
gibi devlet büyüklerinin ve ulemanın önü
ne şeker tablaları koyar, zamanı gelince de 
derecelerine göre zağarcıbaşı, saksoncu
başı. muhzır ağa ve diğer ocaklılar bun
ları kaldırırdı. Üçüncü mevlidhanın ve ar
kasından mevlid duası yapan duahanın 
kürsüden inip hil'at ve hediyelerini alma
larından sonra tören tamamlanırdı. Sad
razam ve yüksek rütbeli devlet rica! i ca
miden çıkıp atiarına binerek abctest çeş
melerinin önündeki alanda padişahı se
lamlamak üzere beklerlerdi. Padişah da 
yine at üstünde bekleyenierin önünden 
geçerken selamlanır ve alkış çavuşlarının 
alkışlarıyla uğurlanıp yine geldiği yoldan 
mevlid alayı ile saraya d önerdi. Sadrazam 
ve şeyhülislamla diğer devlet büyükleri de 
kendi maiyetleriyle ve daha küçük çaplı 
törenlerle konaklarına giderlerdi. 

Sarayda veya padişahın katılımıyla ca
mide büyük törenlerle ve çok pahalı he
diyeler dağıtılarak okutulan mevlidlerden 
başka hemen her devlet adamının ve zen
ginin konağında, camilerle, mescidlerde 
ve halktan kimselerin evlerinde de mev
lidler okutulurdu. 1850-1918 yılları ara
sında yaşayan ve U mür-ı Mülkiyye Nazırı 
Pertev Paşa'nın tarunu olan Abdülaziz 
Bey, kendisinin de içinde büyüdüğü anlaşı
lan bir paşa konağındaki mevlidleri özetle 
şöyle anlatmaktadır: Hz. Peygamber'in 
doğum hikayesi daima geceleri okundu
ğu için o gece tezkereler yazılarak davet 
edilen misafirlere mükellef yemekler ha
zırlanır. sofralar kurulur ve üzerlerinde 
her çeşit meyve bulundurulurdu; ayrıca 
ev halkıyla misafirlere yetecek sayıda 
renkli kağıt külahlar içinde elvan şeker
leri hazırlanırdı. Konağın üst kat safasının 
iki yanına pamuk şilteler ve üzerlerine 
kenarları sırma saçaklı kırmızı Trablus ih
ramları serilirdi. Safanın ortasında üze
rine şal geçirilmiş bir minderle önüne se
def işlemeli, üstü ağır bir şalla örtülü bir 
rahle, iki tarafına iki büyük gümüş şam
dan ve biraz uzağa da sırma işlemeli ör
tülerle kaplı iki küçük sehpa üzerine gü
müş buhurdanlar yerleştirilirdi. Safanın 
karşısına hanımlar için boydan boya ka
fes çekilir. arkasına yine şilteler serilirdi. 
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