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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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Akşama doğru avizeler ve billur kandiller 
yakılır, davetliler geldikçe takım takım 
odalara alınarak önce kahve ve çubuk ik
ram edilir, ardından yemeğe kaldırılırlar
dı. Yatsı vakti gelince safada cemaatle na
maz kılınır. sonra ev sahibi ve misafirler 
önceden hazırlanan şilteler üzerine. mev
lidhan rahlenin önündeki mindere, tev
şlhhanlar da yarım daire halinde onun 
önüne otururlardı. Bu arada ev halkı ve 
hanımlar da yerlerini alırlar. buhurdanlar 
yakılır ve mevlid-i şerif kıraatine başlanır
dı. Ara verilen yerlerde tevşlhhanlar na't-ı 
şerif ve ilahiler okur! ardı. Mevlid sonuna 
kadar diz çökmüş durumda sessizce din
lenir. sıra Hz. Peygamber'in doğum anına 
gelince ayağa kalkılır ve salatü selam ge
tirilerek tekrar oturulurdu. Ardından ko
n ağın hizmetinde bulunan ağalar gümüş 
gülabdanlardan dinleyenlerin ellerine sı
rayla gül suyu serper ve önlerine bağladık
ları elvan futalar içindeki şeker külahia
rını ikişer ikişer dağıtırlardı. Kapaklı el
mastıraş bardaklarla şerbet ikramının 
arkasından mevlidin okunması sona erin
ce kahve ve çubuklar içilir. ardından her
kes evine giderdi. Mevlidhana ·ve tevşlh
hanlara ayrı ayrı atıyyeler verilir ve uzak
ta oturanlar o gece konakta misafir edi
lirdi. Mevlidhana atıyyeden başka sırma 
başlı beyaz bir çevre ile bir mintanlık ku
maş verilmesi de adettendi. 
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D ARAP EDEBİYATI. Arap edebiya
tında mevlid, Hz. Peygamber için yazılan 
medih türündeki şiirleri ifade ettiği gibi 
onun doğumu. hayatı. isimleri hasais ve 
şemaili, faziletleri, mucizeleri ve gazveleri 
gibi konularını kapsayan slret türü eser
ler için de kulanılmaktadır. 

604 (1207) yılında Erbil Atabegi Mu
zafferüddin Kökböri tarafından düzenle
nen ihtişamlı mevlid kutlamalarında 
okunmak üzere İbn Dihye el-Kelbl'nin 
mensur olarak kaleme aldığı ve sonunda 
bir methiyenin de bulunduğu et-Tenvir 
ii mevlidi's-siraci'l-münir adlı eseri şöh
retinden dolayı ilk m evli d kitabı olarak ka
bul edilmiştir ( yazması için b k. Ahlwardt, 
IX, 128). Halbuki ondan çok önce de bu 
türde bazı eserler kaleme alınmıştır. Ali 
b. Hamza ei-Kisal'ye (ö. 189/805) nisbet 
edilen slret formunda bir eserle Vakıdl'ye 
(ö . 207/823) aitMevlidü'l-VCılpdima'a'ş
şer]J 'ale't-temam adlı manzumenin yaz
maları Berlin Kraliyet Kütüphanesi'n
de bulunmaktadır (a.g.e., IX, 115) . Mu
hammed b. İshak ei-Müseyyebl'nin (ö. 

236/850) bir mevlid yazdığı (Okiç, sy. 1 

119761. s. 22), Ebü'I-Kasım Abdülvahid b. 
Muhammed ei-Mutarriz'in ( ö. 4391104 7) 
kaleme aldığı kasidenin Bağdat'taki mev
lid kutlamalarında okunduğu belirtil
mektedir (TA, XXIV. 87). Aynı şekilde Gaz
zall'ye bir m evli d kitabı nisbet edildiği gibi 
Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzl'nin Mevlidü'n
nebi'si de meşhurdur (Kahire 1300). Do
layısıyla Arap edebiyatında "mevlid" teri
mi ll. (VIII.) yüzyılın sonlarına doğru or
taya çıkmış, mevlid literatürü İbn Dihye'
den çok önce başlayıp geliş miştir. Bunun
la birlikte ilk zamanlarda mevlid terimi
nin "tarih ve siyer" anlamına geldiği de 
ileri sürmüştür (Zeki Mübarek, s. 244). 

İbn Dihye'nin çağdaşlarından Ebü'I-Ab
bas Ahmed ei-Azefi'nin yazmaya başladı
ğı ed-Dürrü'l-munaz;z;am ii mevlidi'n
nebiyyi'l-mu'az;z;am'ını oğlu Ebü'l-Ka
sım Muhammed b. Ahmed el-Azefi ta
mamlamıştır. M evli d alanında telif edilen 
eserler arasında Ebu Muhammed Hasan 
b. Ali İbnü'I-Kattan ei-Merraküşl'nin. için
de seçme mevlid metinlerinin de yer aldığı 
Kitabü'l-MesmO. 'at, Muhyiddin İbnü'I
Arabl'nin Men]fabetü mevlidi'n-nebi 
(Süleymani ye Ktp., Nazif Paşa , nr. 685; 
Ahlwardt, IX, ll 7) ve el-Mevlidü '1-cis
mani ve'r-ru]Jani, İbn Tuğru(l) Bek et
Türkl'nin (Ebu Ca'fer ömer b. Eyyub ed
Dımaşkl) ed-Dürrü'n-naz;im ii mevli
di'n-nebiyyi'l-kerim (Hediyyetü 'l-'arifin, 
ı. 787). Ahmed b. Ali ei-Gırnatl'nin :ç;ıJ
lü'l-gamame ii mevlidi seyyidi Tihdme 

(Ahlwardt, IX, 128). İbn Akile'nin Risale 
iimevlidi'n-nebi(Süleymaniye Ktp., Sa
liha Hatun, nr. I ı ı). İbn Allan'ın Mevri
dü'ş-şafa ii mevlidi'l-Muştafa (Sü ley
maniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi. nr. 
ı 143). Ahmed b. Muhammed ei-Kastal
lanl'nin Mevlidü'n-nebi( eserin Muham
med b. Ömer en-Nevevl tarafından el-İb
rfzü 'd-dani fi mevlidi seyyidina fv!ui'}.am
med el-'Adnani adıyla yapılan bir ihtisarı 
vardır IKahire 12991). Muhammed b. Ca'
fer ei-Kettanl'nin el-Mevlidü'n-nebevi 
(Fas ve Ra bat'ta birçok baskısı yapılmış
tır), Muhammed b. Ahmed ei-Kurtubl'
nin el-İ'ldm ii ma'rifeti mevlidi'l-Muş
tata (TSMK, nr. 443), Ebu Zer ei-Halebl'
nin Mevlidü'n-nebiyyi'l-a'z;am (Beya
zıt Devlet Ktp., nr. 7886/2). Ebü'I-Hasan ei
Kasasl ei-Bekrl'nin Kitabü'l-Envar ii 
mevlidi'n-nebiyyi'l-mul].tô.r (Kitabü'l
Enuar ue miftal'}.u 'i-esrar, Kitabü İnti/s:ali 
enuari meulidi'l-fv!uştafa; Ahlwardt, IX, 
ı 20; Brockelmann, eserin başka kütüpha
nelerdeki yazmalarını verdiği gibi birçok 
defa basılmış olduğunu da belirtmektedir, 
GAL Suppl., I, 616) adlı eserleriyle Ar us 
lakabıyla anılan Abdürrahlm b. Ahmed el
Bu ral el-Yemeni'nin el- 'A.rO.s (fv!eulidü 'n
nebi) ismiyle bilinen eserini (Kahire 1280, 
1298, 130 I; nşr. Ahmed el-Mellcl, Kah i re 
1314) zikretmek mümkündür. Daha son
ra da birçok m evli d kitabı telif edilmiştir. 
Mevlidü 'n-nebl dışında Hz. Ali, Fatıma, 
Hasan. Hüseyin, Şii imamları, tarikat şey
hi ve önderleri için de mevlidler telif edil
miş olması bu türdeki eserlerin artma
sında etkili olmuştur. Emev!ler devrinde 
Kümeyt ei-Esedl, Seyyid ei-Himyerl. Di'
bil ei-Huzal; Abbasller zamanında Mer
van b. Ebu Hafsa. Ebu Dülame. Mutl' b. 
İyas ve Selm ei-Hasir gibi Şii şairlerinin 
Ehl-i beyt ve Hz. Peygamber için yazdığı 
methiyeler bu tür mevlidler için ilham 
kaynağı teşkil etmiştir. 

Genel olarak mevlid müellifleri, başta 
Ka'b b. Züheyr'in [\aşidetü'l-bürde'si ol
mak üzere bu eserin çok sayıdaki nazlre
leriyle Hassan b. Sabit'in Resuluilah için 
yazdığı şiirlerden. Abdullah b. Revaha ve 
diğer bazı sahabilerin nazmettiği methi
yelerden ilham almıştır. Ali Fehmi Cabiç, 
sahabenin bu şiirlerini lfüsnü'ş-şı]Jabe 
ii şer]Ji eş'ari'ş-şa]Jabe adlı eserinin 1. 
cildinde toplamıştır (İstanbul 1324). An
cak mevlidlerin mevzu itibariyle asıl kay
nağını siyer, megazl ve şernail kitapları 
oluşturur. Bunların başında İbn İshak'ın 
es-Sire 'siyle İ bn Hişam'ın es-Siretü'n
nebeviyye'si ve Ebu lsa et-Tirmizl'nin 
Şema'ilü 'n-nebi'si gelir. 


