


 
 
 

KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 

III. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu 

 

Mevlidü’n-Nebi 
 

 

 

 

 

SAMER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                         Kitap Adı      :        III. Genç Akademisyenler Sempozyumu 

“Mevlidü'n-Nebi” 

 ISBN :    978-625-7617-21-5 

                          İlmî Toplantılar   :    3 

                       SAMER Yayınları  : 91 

                Dizgi & Kapak :      SAMER 

Genel Yayın Yönetmeni :    Doç. Dr. Feyza Betül Köse 

       Yayın Koordinatörü :  Arş. Gör. Asım Sarıkaya 

 

 

 

 

KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi  

SAMER Yayınları  

 Adres  :  KSÜ Avşar Kampüsü  

    Onikişubat/Kahramanmaraş  

 İletişim  : 0 344 300 47 59 

 e-posta  : samer@ksu.edu.tr  

    sameryayinlari@gmail.com 

 

 

 

Kahramanmaraş-2021 

Bu eserin tüm yayın hakları, KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi SAMER 

Yayınlarına aittir. 

Yazıların ilmî ve hukukî sorumluluğu yazarlara aittir. 

 



 
 
 

~ 4 ~ 

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU 

Prof. Dr. Niyazi Can 

Prof. Dr. Zekeriya Pak 

Prof. Dr. Şaban Öz 

Prof. Dr. Mehmet Akif Özdoğan 

Prof. Dr. Abdulkadir Evgin 

Doç. Dr. Feyza Betül Köse 

Doç. Dr. Halit Çil 

Doç. Dr. Veli Aba 

 

SEMPOZYUM BİLİM KURULU 

Prof. Dr. Abdulhamit Sinanoğlu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  

Prof. Dr. Abdulkadir Evgin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  

Prof. Dr. Âdem Apak Uludağ Üniversitesi  

Prof. Dr. Adnan Demircan İstanbul Üniversitesi  

Prof. Dr. Ahmet Ak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  

Prof. Dr. Ali Aksu Cumhuriyet Üniversitesi  

Prof. Dr. Ali Osman Kurt Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi  

Prof. Dr. Casim Avcı Marmara Üniversitesi  

Prof. Dr. Fatih Yahya Ayaz Çukurova Üniversitesi  

Prof. Dr. Faruk Çiftçi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir  Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. İbrahim Çetintaş  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Prof. Dr. İrfan Aycan Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. Levent Öztürk Sakarya Üniversitesi  

Prof. Dr. Muhammet Hanefi Palabıyık Atatürk Üniversitesi  

Prof. Dr. Mehmet Zeki İşcan Atatürk Üniversitesi  

Prof. Dr. Mehmet Özdemir Ankara Üniversitesi  

Prof. Dr. Metin Yılmaz Ondokuz Mayıs Üniversitesi  

Prof. Dr. Nuri Kahveci İstiklal Üniversitesi 

Prof. Dr. Seyfettin Erşahin Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. Sönmez Kutlu  Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. Şaban Öz Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 



 

 
 

~ 5 ~ 

Prof. Dr. Ünal Kılıç  Cumhuriyet Üniversitesi 

Prof. Dr. Yusuf Ziya Keskin  Kocaeli Üniversitesi 

Prof. Dr. Zekeriya Pak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Doç. Dr. Hüseyin Akgün Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Doç. Dr. İzzet Sargın Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Doç. Dr. Mahmut Kelpetin  Marmara Üniversitesi 

Doç. Dr. Tahsin Koçyiğit Ege Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Köse Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

 

KATILIMCI LİSTESİ  

Abdurrahman Sayılgan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 

Akif Akıllıoğlu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Amine Büşra Haspolat Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Büşra Yurtalan Ankara Üniversitesi 

Cuma Ergüzel Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Emine Ülkü Bastem Atatürk Üniversitesi 

Fatih Akyolcu Harran Üniversitesi 

Fatih Kaynar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Gökhan Gümüş Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Hacer Karatay Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

İbrahim Olug Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

İsmail Gülen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

İsmail Yılanlı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Mine Karatutlu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Murat Mısırlı Ankara Üniversitesi 

Nesime Beyza Kemikli Uludağ Üniversitesi 

Oğuzhan Öztürk Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Raife Kısa Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Serap Şahin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Serap Toğuşlu Harran Üniversitesi 

Şeyma Nur İnce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Şeyma Özdemir Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Talha Özdemir Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 



~ 6 ~ 

Turgut Kahveci Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Ümmü Gülsüm Aşkar Andıç Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Zehra Fıstık Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 



 
 
 

~ 7 ~ 

 

İÇİNDEKİLER 

 

 

Takdim 

SAMER ..................................................................................................................................................................... 9 

 

MEVLİDÜ'N-NEBİ 

 

İslam Öncesi Arap Toplumunda Doğum Âdetleri 

İsmail Yılanlı ............................................................................................................................................................ 11 

İslam Öncesi Araplarda Sütannelik 

Akif Akıllıoğlu ......................................................................................................................................................... 20 

Araplarda Peygamber Beklentisi 

Turgut Kahveci ........................................................................................................................................................ 27 

Hz. Peygamber’in Doğduğu Coğrafyanın Dili 

Hacer Karatay .......................................................................................................................................................... 37 

Hz. Peygamber’in Dedeleri 

İsmail Gülen ............................................................................................................................................................ 55 

Hz. Peygamber’in Annesinin Hayatı 

Amine Büşra Haspolat ............................................................................................................................................. 66 

Abdullah b. Abdülmuttalib’in Hayatı 

Murat Mısırlı............................................................................................................................................................ 75 

Hz. Peygamber’in Mümtâz Halaları 

Serap Toğuşlu .......................................................................................................................................................... 90 

Hz. Peygamber’in Anne ve Babasının Âhiretteki Durumları ile İlgili Tartışmalar 

Fatih Akyolcu ........................................................................................................................................................ 106 

İslam Tarihinde Hz. Peygamber’in İsimleri ve Künyeleri 

Emine Ülkü Bastem ............................................................................................................................................... 114 

Hz. Peygamber’in Doğum Tarihine İlişkin Rivayetlere Alimlerin Yaklaşımı 

Talha Özdemir ....................................................................................................................................................... 124 

İslam Mitolojisinde Mevlidü’n-Nebi Anlatımının Değerlendirilmesi 

Ümmü Gülsüm Aşkar Andıç ................................................................................................................................. 141 



~ 8 ~ 

Oryantalizm ve Hz. Muhammed’in Doğumu -Aloys Sprenger, Sir William Muir ve Lesley Hazleton 

Örnekliğinde- 

Şeyma Nur İnce ..................................................................................................................................................... 162 

Kutsal Kabul Edilen Bir Doğum: Hz. Musa ve Hz Muhammed Örneği 

Gökhan Gümüş ..................................................................................................................................................... 170 

Hz. Muhammed ve İsa’nın Doğum Günü Kutlamalarına Fenomenolojik Bir Yaklaşım 

Zehra Fıstık .......................................................................................................................................................... 184 

Sünnî ve Şîi Kaynaklarda Hz. Peygamber ve Hz. Ali’nin Doğumu ve Karşılaştırması 

Abdurrahman Sayılgan ......................................................................................................................................... 197 

Mevlidü’n-Nebi Bağlamında Kadim Medeniyetlerde Bazı Ortak Semboller 

Serap Şahin ............................................................................................................................................................ 210 

Arap Edebiyatında Bedî’iyyat ve Mevlidü’n-Nebî 

İbrahim Olug ......................................................................................................................................................... 224 

Beyhakî’nin Delâilu’n-Nübüvve Adlı Eserinde Mevlidü’n-Nebi’nin Konumu Hakkında Bir 

Değerlendirme 

Büşra Yurtalan ....................................................................................................................................................... 235 

İbnü’l-Cezerî (833/1429)’nin Mevlidi’ş-Şerîf Adlı Eserin Tahlili 

Raife Kısa ............................................................................................................................................................... 245 

Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n-Necât Adlı Eserinde Hz. Muhammed 

Cuma Ergüzel ........................................................................................................................................................ 262 

Vesîletü’n-Necât’ta Sîretü’n-Nebî’nin Tesirine Dair Bazı Mülahazalar 

Nesime Beyza Kemikli ........................................................................................................................................... 271 

Ahmed Şevkî ve Mevlidü’n-Nebî Kasidesi 

Mine Karatutlu ...................................................................................................................................................... 279 

Osmanlı’da Mevlid Törenleri 

Oğuzhan Öztürk .................................................................................................................................................... 290 

Örgün Eğitim Kurumlarındaki Mevlidü’n-Nebi Haftası Programları Üzerine Bir İnceleme 

Şeyma Özdemir ..................................................................................................................................................... 299 

Mevlidü’n-Nebi Lüteratürü 

Fatih Kaynar .......................................................................................................................................................... 314 

 



 
 
 

~ 9 ~ 

 

 

 

TAKDİM 
 

 

 

 

İlmî faaliyetlere nitelik kazandıracak, bilim insanlarını bu faaliyetlere katılmaya teşvik edecek un-

surlardan biri de bu alanda gelenekleşmeyi sağlamaktır. Geçmişi uzun yıllara dayanan ilmî faaliyetler, 

nitelik yönünden sürekli artış kaydetmekte ve her geçen adımda eksikleri gidererek daha iyiye ulaşmak-

tadır. Kuşkusuz ilmî toplantılar da gelenekleşmenin müspet katkılarının görüldüğü alanlar arasında 

önde gelmektedir.  

KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAMER), ilmî sahada gelenekleş-

menin sağladığı katkıların bilincinde olarak düzenlediği faaliyetlerde sürekliliği hedeflemektedir. Bu 

doğrultuda ilkini 2019 yılında düzenlediği Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumlarının bu yıl 

üçüncüsünü bilim dünyamıza sunmaktadır. Merkezimizin hedefi sempozyumları her yıl farklı bir tema 

ile devam ettirmektir.  

SAMER, III. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu’nun temasını “Mevlidü’n-Nebi” olarak be-

lirledi. Ülkemizin çeşitli üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora öğrenimini sürdüren çok sayıda genç 

bilim insanının başvuruda bulunduğu sempozyumumuzda, Bilim Kurulu yirmi altı tebliğin sunulma-

sını onayladı.  

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sempozyumun düzenleneceği tarihte COVİD-19 salgını sürecinin 

devam etmesi nedeniyle organizasyonu fiilî olarak gerçekleştirilmedi. Tebliğlerin fiili olarak sunulama-

dığı bu durumda SAMER, yine metinlerin yayımlanması kararı alarak genç bilim insanlarının çalışma-

larını bilim dünyasının dikkatine sunmuş bulunuyor. 

Mevlidü’n-Nebi Sempozyumu bildirileri, programın gerçekleştirilememesi nedeniyle oturumlara 

ve sunum sırasına göre değil birbirleri ile olan alaka düzeyine göre sempozyum kitabına yerleştirildi. 

Ayrıca tebliğlerde usûl birliği sağlamak üzere başlıklar, bölümlendirmeler, kaynak gösterimleri gibi 

noktalardaki farklılıklar giderildi. 
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Ülkemizin ilk ve hal-i hazırdaki tek resmi Siyer araştırmaları merkezi durumunda bulunan SAMER 

olarak kurumsallaşmaya ve sürekliliğe verdiğimiz öneme binaen genç akademisyenlerimizin akademik 

gelişim ve faaliyetlerine destek vermeyi sürdüreceğiz. Bu çerçevede çalışmalarımıza destek olan başta 

rektörümüz Sayın Prof. Dr. Niyazi Can olmak üzere üniversitemiz yönetimine ve akademik çalışmala-

rımıza destek olan genç bilim insanlarına teşekkür ediyoruz. 

 

SAMER 
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İSLAM ÖNCESİ ARAP TOPLUMUNDA DOĞUM ÂDETLERİ 

 İsmail Yılanlı 

 

GİRİŞ 

Her toplumda olduğu gibi “Cahiliye” olarak isimlendirilmiş olan İslam öncesi Arap toplumunda da 

gebelik ve doğum önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle erkek evlat Arapların hem soylarının devamı 

anlamını taşımakta hem de bir övünç kaynağı olarak görülmektedir.1 Bu durum Kur’an-ı Kerim’de “Ser-

vet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür; kalıcı olan iyi davranışlar ise rabbinin nezdinde hem sevapça 

daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha lâyıktır”2 ayeti ile açıklanmıştır. Yeni doğan bir çocuk için 

eğlenceli toplantıların yapıldığı, bu çocuklar için velime veya doğum yemeği denilen bir yemek hazır-

landığı ve bu esnada bebeğe hediyelerin verildiği aktarılmaktadır.3 Verilen bu yemekte şükür ile birlikte 

doğum yapan kadının selameti de amaçlanmıştır.4 Her ne kadar genel tablonun bu olması gerekse de 

özellikle Kur’an-ı Kerim’de geçen bazı ayetler o dönemde farklı bazı algıların da var olduğunu göster-

mektedir. Örneğin “Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın! Biz onların da sizin de rızkınızı 

veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.”5 ayeti bazı doğumların pek de istenmediğini 

göstermektedir. Toplumun tamamını kapsamasa da yine kızların diri diri gömülmesi o dönemde var 

olan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira Cahiliye Araplarının bazıları için kız evlat bir yük ola-

rak görülmekteydi. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de; “Diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldü-

rüldüğü sorulduğunda”6 şeklinde ifade edilmiştir. 

İslam öncesi Arap tarihinde bilindiği gibi toplum; kabileler tarafından oluşturulmuştur. Bu kabile-

lerin yaşlı olanları daha tecrübeli kabul edildiklerinden olsa gerek ebelik görevini yerine getirmişlerdir.7 

Zira o dönemde hastane ve müstakil olarak ebelik yapan kimselerin bulunmadığı bilinmektedir. İslam 

öncesi Cahiliye döneminde genellikle hasta olanlar kavminin ileri gelenlerine veya kâhinlere başvur-

muşlardır. Bununla birlikte gerek doğumdan önce gebe olan kadının bakımları gerekse de doğumdan 

 
 Yüksek Lisans Öğrencisi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sa-

natları Ana Bilim Dalı. smlylnl205@gmail.com. 
1 Cevad Ali, el- Mufassal fi Târîhi’l Kable’l-İslâm, 2. baskı (Bağdat, 1993), 4/650. 
2 Hayreddin Karaman vd., ed., Kur’ân-ı Kerim ve açıklamalı meâli (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2007), Kehf 18/46. 
3 Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, çev. Mehmet Yazgan (İstanbul: Beyan, 2004), 878. 
4 Cevad Ali, el-Mufassal, 4/685. 
5 İsra 17/31. 
6 Karaman vd., Tekvîr 81/8-9. 
7 Hamidullah, İslâm peygamberi, 873. 
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sonra kadın ve bebeğin hizmetleri evin cariyeleri tarafından yerine getirilmiştir. Evin tüm hizmetlerin-

den sorumlu olan cariyeler dadılık görevini de üstlenmişlerdir. Binaenaleyh Hz. Muhammed (sav)’e 

miras vasıtasıyla kalan Abdulmuttalib’in cariyesi (Hz. Hatice’nin kız kardeşi tarafından Hz. Muhammed 

(sav)’e hediye edildiği de aktarılmıştır.) Ümmü Eymen8 bugün birçok Siyer kaynaklarında Hz. Muham-

med (sav)’in dadısı olarak geçmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere dadılık veya günümüz adıyla 

bebek bakıcılığı Cahiliyede evin cariyeleri tarafından yerine getirilmiştir. 

Yukarıda değinmeye çalıştığımız konuların dışında doğum ve evlat sahibi olmakla birlikte bazı ri-

tüellerin icra edildiği görülmektedir. Çocuk sahibi olan insanlar sevinçlerini bu ritüeller vasıtasıyla halka 

duyurabilmekteydiler. İslam öncesi Araplarda var olan doğum âdetleri şu şekilde ele alınabilir; 

1. TAHNÎK 

Sözlükte “damak” anlamına gelen tahnikin İslam öncesi Arap toplumunda önemli bir yeri bulun-

maktadır. Kısaca yeni doğmuş bebeğin süt emmeden önce çiğnenmiş hurma veya bal türü tatlı şeylerin 

bebeğe emdirilmesi anlamına gelmektedir. Bu uygulama hemen hemen toplumun bütün kesimlerinde 

uygulandığı anlaşılmaktadır. Bu uygulama yapıldıktan sonra bebek anneye verilerek süt emdirilirdi. 

Bunun sayesinde bebeğin ruh ve beden sağlığının daha iyi olacağına inanılmıştır.9 Tahnîkten sonra ge-

nellikle isimlendirmeye gidilmiştir. Bilindiği üzere bu uygulama İslami dönemde de devam etmiştir. 

Hadis kaynaklarında geçtiği kadarıyla Hz. Muhammed (sav); Abdullah bin Zübeyr doğduğu zaman 

kendisine tahnik yaptırmış ve akabinde ona Abdullah ismini vermiştir.10 

2. TESMİYE 

İsim verme veya ad koyma gibi anlamlara gelen tesmiye kavramı insanlık tarihi ile birlikte başlayan 

bir olgudur.11 Her eşyanın veya nesnenin bir ismi olduğu gibi insanların da kendisini tanıtacak ve ayı-

racak bir isme muhtaç olduğu su götürmez bir gerçektir. İsimlerin şekillenmesi ve kabul görüp bebeklere 

verilmesi birçok etkene bağlı olarak değişebilir. İslam öncesi Araplarda da bazı nedenlerden dolayı çe-

şitli isimlendirmelerin yapıldığını görmekteyiz. Bu isimlendirmelerin başlıca sebepleri şunlardır; 

2.1. Düşmanlara Karşı Şans Ve İyimserlik İçin Olanlar: 

Bu gruplamaya Örnek olarak “Galip, Gallab, Zâlim, Mukâtıl, Sâbit” gibi isimler ön plana çıkmakta-

dır. İsimlerde de anlaşılacağı üzere karşı taraf için âdeta psikolojik baskı mahiyetinde isimlerin kullanıl-

dığı görülmektedir. 

2.2. Çocuklara Uğur Getirmesi İçin Olanlar: 

Çocuklara şans getirmesi amacıyla verilen isimlere örnek olarak “Nâyil, Nâci, Mâlik” gibi isimler 

gösterilebilir. 

2.3. Düşmanı Korkutmak İçin Verilmiş Olanlar: 

 
8 “ÜMMÜ EYMEN”, TDV İslam Ansiklopedisi. 
9 “TAHNÎK”, TDV İslam Ansiklopedisi. 
10 Muḥammad ibn Ismāʻīl Buhari, Sahih-i Buhari ve tercemesi, çev. Mehmed Sofuoğlu - Hikmet Tekin (İstanbul: Ötüken 

Yayınları, 1987), “Menâḳıbü’l-enṣâr”, 45, “ʿAḳīḳa”, 1. 
11 “AD KOYMA”, TDV İslam Ansiklopedisi; Hayreddin Karaman, ʻIlmihal (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfi, 2014), 

2/48. 
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Bu gruba giren isimler genellikle yırtıcı hayvanların isimleridir. Örneğin, “Esed, Leys, Amles 

Zi’bun” gibi isimlendirmeler bu tarz gayeler için konulmuştur. Bu minvalde çevrelerinde bulunan iri ve 

sert cisimlerin de isim olarak kullanıldıklarını görmekteyiz. Örneğin Hâcer, Sahr, Fihr gibi isimler bu 

amaç ile kullanılmıştır. 

2.4. Bölgede Bulunan Ağaç İsimlerinden Olanlar: 

Hiç şüphesiz coğrafik koşullara bağlı olarak yetişen ağaçlar her zaman insanların isimlendirilme-

sinde ön plana çıkmıştır. Araplar zorlu çöl şartlarına bile dayanabilen ağaçlardan etkilenmiş olsa gerek 

ki çocuklarına çevrelerinde bulunan ağaç isimlerini vermişlerdir. Yine aynı şekilde şans ve uğur getir-

mesi için de bu isimler verilebiliyordu. Bunlara örnek olarak “ Taha, Semüre, Seleme, Katâde” gibi adlar 

verilebilir. 

2.5. Dinî İnanışları Sebebiyle Olanlar: 

Araplar İslam öncesi dönemde sahip oldukları putperestlik inancı sebebiyle kutsal gördükleri put-

ların isimlerini çocuklarına vermişlerdir. O toplumda var olan “Abduluzza, Abdulmenat, Abdulvüdd, 

Abdullât” gibi isimlendirmeler bu anlayıştan kaynaklanmaktadır. Yine aynı sebepten dolayı kutsal ka-

bul edilen Kâbe’nin adı da isim olarak kullanılmıştır. Bu kullanma genellikle başında “kulu veya kölesi” 

anlamına gelen abd eki ile birlikte kullanılmıştır. Örneğin Hz. Muhammed (sav)’in amcası Ebu Talib’in 

isminin Abdulkâbe olduğu aktarılmaktadır.12 

2.6. Şahsî Kanaatlere Veya Olaylara Dayalı Olarak Verilmiş Olanlar: 

Bu gruptaki isimler belli ve genel bir amaçtan daha ziyade şahsi olaylara binaen verilen isimlerdir. 

Farz-ı misal çocuğu doğan kişinin karşısına ilk çıkan nesne veya hayvanın ismini vermesi, doğum esna-

sında başlarına gelen sel veya aşırı karanlık gibi olaylardan mütevellit bu olayların isimlerinin verilmesi 

veya erkek evlat olduğunu duyunca onu ilahlarına adayıp Zeyd Menat isimlerinin verilmesi gibi.13 

İslam öncesi Araplarda isimlendirmelerin temelinde yatan bu sebeplerden bazıları bilindiği üzere 

İslam ile birlikte varlığını sürdürürken; şirk kokan ve kötü anlam çağrıştıran bazı isimler yasaklanmış-

tır.14 

3. Akika Kurbanı: 

Arapçada akika dünyaya gözlerini yeni açmış olan bebeğin saçına verilen isimdir. Istılah anlamı 

olarak ise gerek Cahiliye döneminde gerekse de İslami dönemde Arapların ve sonraki dönemde Müslü-

manların yeni doğan bebekler için kestikleri kurbana verdikleri isimdir.15 Bu kurban Cahiliyede her ne 

kadar tüm çocuklar için kesildiği16 söylense de genel olarak erkek çocuklar için kesildiğini düşünmekte-

yiz. Binaenaleyh kız çocuklarının hakir ve fazlalık görüldüğü bir ortamda tüm kızlar için kurban kesil-

 
12 Ali Osman Ateş, İslam’a Göre Cahiliye ve Ehl-İ Kitab Örf Ve Adetleri (İstanbul: Beyan Yayınları, 1996), 244. 
13 Cevad Ali, İslam Öncesi Arap Tarihi, çev. Dursun Hazer - Fetullah Zengin (Ankara: Ankara Okulu, 2018), 1/465-67. 
14 Hamidullah, İslâm peygamberi, 874. 
15 “AKĪKA”, TDV İslam Ansiklopedisi; Fikret Karaman vd., Dinî Kavramlar Sözlüĝü, ed. İsmail Karagöz, Diyanet İşleri 

Başkanlığı yayınları Kaynak eserler, 589 31 (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlıǧı, 2006), 16. 
16 Ateş, İslam’a Göre Cahiliye ve Ehl-İ Kitab Örf Ve Adetleri, 216; Hamidullah, İslâm peygamberi, 875. 
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diğini iddia etmek pek tutarlı gözükmemektedir. Bu açıklamalar ile birlikte bilindiği üzere Hz. Muham-

med (sav) o dönemde kızları için de kurban kesmiştir.17 Zira bir hadisinde “her çocuk doğumunun ye-

dinci gününde kendisi için kesilecek akika kurbanı karşılığında rehine gibidir. Akika kurbanı kesildikten 

sonra çocuğun başı tıraş edilir ve ona isim verilir.” buyurmuştur.18 Bu ve bunun gibi rivayetlerden yola 

çıkarak sayıları az da olsa o dönemde kızlar için de kurban kesilmiş olma ihtimali yüksektir. Bu uygu-

lama genellikle bebeğin doğumundan yedi gün sonra bebeğin başı tıraş edilip, başının kana bulanması 

şeklinde yapılmaktaydı. Tıraş edilen saç ağırlığınca evlat sahibi olan ailenin durumuna göre gümüş veya 

altın fakir olan insanlara dağıtılmıştır. Yine o dönemde İbranilerde ve diğer kadim milletlerde var olan 

bir uygulamaya göre bebek tuzlu su ile yıkanır veya bebeğin vücuduna tuz serpildiği rivayet edilmek-

tedir.19 Bu tarz bir uygulamanın diğer toplumlarla yaptıkları ticaret ve komşuluk vasıtasıyla haberdar 

olan Arapların arasında da yapılmış olabileceği kanaatindeyiz. Zira Arapların sanıldığı kadar kapalı bir 

toplum olmadıkları tarihi kaynak ve rivayetlerden anlaşılmaktadır. Bu uygulama ile Cahiliye dönemin-

deki Araplar mutluluk ve ferahlığı ümit etmişlerdir. Kesilen kurbanın eti bir kısmı fakirlere dağıtıldığı, 

bir kısmının ise orada toplanmış olan insanlar için yemek yapılıp yenildiği aktarılmıştır.20 Bu ritüel es-

nasında o dönemin diğer kutlama şekillerinden yola çıkarak eğlence enstrümanı olan def ve benzeri 

çalgılarla ortamın şenlendirilmiş olabileceği kanaatindeyiz. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi İslami dönemde yapılan bir takım değişiklikler ile akika geleneği de-

vam ettirilmiştir. Bilindiği üzere Hz. Muhammed (sav) çocukların başlarının kesilen akika kurbanının 

kanıyla bulanmasını yasaklamış, onun yerine safranlı suyun kullanılmasını emretmiştir. Hz. Muham-

med (sav) ve eşi Hz. Hatice erkek çocukları için ikişer tane kız çocukları için ise birer tane koyun kurban 

ettirmiştir. 21Hz. Muhammed (sav) tarafından yapılan bir diğer değişikliğin ise kavramsal olduğu görül-

mektedir. Hz. Muhammed (sav) “ebeveynlere isyan etmek, onlara başkaldırmak” anlamına gelen 

“ukûk” kelimesinden türediği için akika kavramının kullanılmasını pek tasvip etmemiştir. Bunun yerine 

“ibadet, itaat, kurban” gibi anlamlara gelen “nüsük” kelimesinin kullanılmasını uygun görüp tavsiye 

etmiştir.22 

4. SÜNNET OLMA 

Genellikle İbrahimi bir gelenek olarak bilinen sünnet veya hıtân uygulaması Cahiliyede de varlığını 

sürdürmüş bir gelenektir. Her ne kadar İbrahimi dinlere bağlansa da aslında sünnet uygulamasının geç-

mişi daha eskilere kadar gitmektedir. Bu uygulama bazı toplumlarda hijyen ve sağlık açısından icra 

edildiği ifade edilmektedir.23 Tevrat’ ta bu hüküm İbrahim ve soyundan gelenler ile Tanrı arasında ya-

pılmış bir sözleşme olarak kabul edilmektedir. Medine döneminde Hz. Muhammed (sav) Yahudilerin 

çocuklarını sekizinci gün sünnet ettiklerini öğrenince; Yahudilere muhalefet amacıyla Müslümanların 

bu uygulamayı yedinci gün yapmalarını istemiştir. Hz. Muhammed (sav) torunları Hz. Hasan ile Hz. 

 
17 İbn Sa’d, Kitâbü’t Tabakâtü’l Kebîr, (Mısır: Mektebetü'l-Hancı, 2001), 1/111. 
18 Ali Nâsıf, et-Tâcu’l câmiû lil usûl fi ehâdisu’r resûl (b.y.: Hanifiyye, t.y.), 3/108. 
19 Cevad Ali, el-Mufassal, 652-53. 
20 Cevad Ali, el-Mufassal, 4/685. 
21 Hamidullah, İslâm peygamberi, 875. 
22 Bk. Karaman vd., Dîni kavramlar sözlüğü, 532. 
23 “Sünnet”, TDV İslam Ansiklopedisi. 
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Hüseyin’i doğumlarının yedinci gününde sünnet ettirmiştir.24 Malum olduğu üzere bu gelenek günü-

müzde de Yahudilerce yerine getirilen bir uygulamadır. 

Bu uygulamanın Cahiliyede tatbik edilmesinin daha doğrusu Araplar arasında var olmasının nere-

den kaynaklandığına dair farklı görüşler bulunmaktadır. İslam’dan önceki Arap tarihine bakıldığında 

Arapların bu uygulamayı komşuları olan Yahudilerden almış olabileceği ileri sürülmüştür. Fakat bu 

uygulamanın Hz. İsmail’in soyundan gelen Araplar tarafından icra edilip gelenekselleşen dolaysıyla Hz. 

İbrahim’e dayanan bir ritüel olduğu kaynaklarda geçen ve daha ağır basan bir görüştür.25 İslamiyet ile 

birlikte bu uygulamanın kaynağı olarak Kur’an-ı Kerim’in bazı ayetlerinin Hz. İbrahim’i işaret ettiği 

iddia edilmiştir.26 Bizim kanaatimize göre de toplumun neredeyse tamamı tarafından yapılan bu ameli-

yenin Hz. İbrahim’ e dolayısıyla Kâbe’ye yerleşen oğlu Hz. İsmail’ e dayandırılması daha makul olacak-

tır. Zira bilindiği üzere Araplar kendilerini İsmaili soydan kabul ettikleri için en çok önem verdikleri 

husus olan atalarının geleneklerine bağlı kalma ilkesini bu ritüel için de devam ettirmiş olmaları kuv-

vetle muhtemeldir. 

Cahiliyede sünnet olmaya büyük önem verilmiştir. Sünnet olmayanlar ise ayıplanmış ve bunlar için 

“ahlef, ağral “ gibi kavramlar kullanılmıştır.27 Cahiliye döneminin en önemli şairi kabul edilen İmru’l 

Kays hamamda yıkanırken gördüğü Kayser’in sünnetsiz olduğunu görünce şiirlerinde onu kınayan ifa-

deler sarf etmiştir.28 Bu rivayette de görüldüğü gibi sünnet; İslam öncesi Arap toplumunda yaygın olan 

ve yapılmadığında yerilen bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Cahiliye toplumunda sadece erkek çocuklarının değil kızlarında sünnet edildiği rivayet edilmekte-

dir. Kadınların sünnet olmasına Hafd denilmiştir.29 İlgili rivayetlerin birinde Hz. Hamza’nın annesi 

Ümmü Enmâr; Siba bin Abdiluzza’yı “ ey kadın sünnetçisinin oğlu” diye seslenerek onu çarpışmaya 

çağırmıştır.30 Medine’de de kız çocuklarının sünnet edildiği şu edilmek Ebu Davud kaynaklığında riva-

yet edilmiştir. Aynı şekilde Hz. Osman’ın da bayanlar için sünnet olmayı emrettiği aktarılmıştır.31 Bu ve 

bunun gibi rivayetlerden de anlaşıldığı üzere kızların da yaygın olarak sünnet edildiği müşahede edil-

mektedir. Kadınların sünnet edilmesi günümüzde de özellikle Afrika’nın bazı bölgelerinde halen devam 

eden bir uygulamadır. Kadınlar için sünnet geleneğinin ne zaman ve nasıl başladığına dair farklı riva-

yetler varsa da kesin bir bilgi bulunmamaktadır.32 Netice-i kelam kadınlar için bu gelenek erkekler ile 

birlikte başlamış olma ihtimali yüksektir. 

Hıtân veya sünnet uygulaması Cahiliye döneminde çoğunlukla çocukların doğumlarından sonraki 

yedinci günde icra edilmiştir. Cahiliye Arapları bu vesile ile bir eğlence tertip edip insanlara ikramda 

 
24 Ateş, İslam’a Göre Cahiliye Ve Ehl-İ Kitab Örf Ve Adetleri, 76. 
25 Cevad Ali, el-Mufassal, 4/653-54; Ateş, İslam’a göre cahiliye ve ehl-i kitab örf ve adetleri, 279. 
26 Celaleddin Mehalli - Celaleddin Suyuti, Celaleyn Tefsiri (İstanbul: Yasin Yayınevi, 2013), Bakara 2/124; İbn-i Kesîr, 

Tefsîr İbn Kesîr, ed. Muhammed Ali Sâbûnî (Kahire, t.y.), 1/115. 
27 Cevad Ali, el-Mufassal, 4/653-654. 
28 Cevad Ali, 653-54; Ateş, İslam’a göre cahiliye ve ehl-i kitab örf ve adetleri, 268. 
29 Necmi Sarı, “Rivâyetlere Göre Sünnetin (Hitânın) Tarihi ve Ahkâmı”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi (8), 259-290. 
30 Ateş, İslam’a göre cahiliye ve ehl-i kitab örf ve adetleri, 274. 
31 Ateş, İslam’a göre cahiliye ve ehl-i kitab örf ve adetleri, 274. 
32 Ateş, İslam’a göre cahiliye ve ehl-i kitab örf ve adetleri, 272-73. 
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bulunmuşlardır. Kaynaklarda karşılaştığımız kadarıyla sünnet merasimi için “Azîra/i’zar” denilen bir 

düğün tertip etmişlerdir.33 Bu düğün esnasında insanları eğlendirmek için def çalıp oynamışlardır. Bazı 

kaynaklarda geçtiği kadarıyla bu ve bunun gibi merasimler esnasında oynamak için oyuncuların da 

çağrıldığı belirtilmektedir.34 Hz. Ömer’in def ve eğlenme seslerini duyunca bunun düğün mü yoksa sün-

net merasimi mi olduğunu sorması bu geleneğin İslami dönem ile birlikte de devam ettiğini göstermek-

tedir. Her ne kadar evlilik ile karşılaştırma yapılsa da sünnet merasimlerinin düğünler kadar geniş kit-

lelere hitap etmediğini düşünmekteyiz. Zira evlilikte eğlence olduğu kadar ilan etmek de amaçlanmıştır. 

Bu vesileyle toplumun birçok kesimlerine duyurular yapılmıştır. Sünnet esnasında sünnet olacak çocuk 

veya bebek özenle giydirilmiştir.35 Bu merasimler ile akika kurbanının aynı günde yapılmış olabileceğini 

düşünmekteyiz. Gerek akika kurbanı ve ad verme gerekse de sünnet merasiminin genellikle doğumun 

yedinci gününde yapılmış olması bu düşüncemizi destekler niteliktedir. Günümüz de var olan sünnet 

merasimleri kadar olmasa da İslam öncesi Arap toplumunda bu uygulama ile birlikte eğlenceler tertip 

edilmesi ve akabinde yemeklerin hazırlanması Arapların sünnete ne kadar önem verdiklerini göstermesi 

açısından önemlidir. Dolayısıyla sünnet; Hem İslami dönem hem de İslam öncesi Cahiliye döneminde 

doğumdan sonra çocuklar için yapılan en önemli adetlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

5. BEBEĞİN KULAĞININ DELİNMESİ: 

Küpe ve benzere süs objesi takmak için yapılan bu uygulamanın Cahiliye döneminde de yapıldığını 

görmekteyiz.36 Kulak delme fiili İslam öncesi Arap toplumunda doğumdan az bir süre sonra yapılan bir 

gelenektir. Bu uygulamanın nasıl yapıldığıyla alakalı bir bilgiye ulaşamasak da özellikle İslami dönem 

alimlerinden bazılarının bunu uygun görmemesi ve kısas gerektiren bir amel olarak göstermesi elem 

verici bir uygulama olduğunu göstermektedir. Kız çocukları için yapılan bu uygulama İslami dönem ile 

birlikte varlığını korumaya devam etmiştir. Hz. Muhammed (sav)’in kulak delme ile alakalı herhangi 

bir yasaklama durumunun olmamasını göz önünde tutarsak bu ritüelin gerek Cahiliye gerekse de İslami 

dönemde benimsenen ve yaygın olarak yapılan bir durum olduğunu göstermektedir. Bu yaygın işlemin 

tam olarak kimin tarafından icra edildiğini bilmesek de diğer durumlarda olduğu gibi kabilenin en tec-

rübelisi kabul edilen yaşlılar tarafından yapılmış olabileceği kanaatindeyiz. Bu işlem esnasında toplum 

tarafından doğal bir süreç veya ritüel görülmesinden olsa gerek sünnet ve akika uygulamalarında gö-

rüldüğü gibi herhangi bir ziyafet veya eğlence tertip edilmemiştir. Kulak delme adetinin erkekleri de 

kapsayıp kapsamadığı hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadığımızı da belirtmek isteriz.  

6. BEBEĞİN SÜTANNEYE VERİLMESİ 

Cahiliye döneminin doğumdan sonraki en önemli adetlerinden birisi de bebeğin sütanneye veril-

mesidir. Bir bebeğin doğumdan sonra en çok ihtiyaç duyduğu şey hiç şüphesiz anne sütüdür. Araplar 

da buna büyük önem vermişlerdir. Sütannelik Arapçada rada’ kavramıyla ifade edilir. Lügatta “süt em-

mek veya emzirmek” anlamına gelen rada’ kavramı ıstılah olarak ise “bir kadının sütünün emzirilme 

 
33 Sarı, “Rivâyetlere Göre Sünnetin (Hitânın) Tarihi ve Ahkâmı”; Cevad Ali, el-Mufassal, 4/685; Ateş, İslam’a göre 

cahiliye ve ehl-i kitab örf ve adetleri, 278. 
34 “Eğlence”, TDV İslam Ansiklopedisi. 
35 Cevad Ali, el-Mufassal, 4/653-54. 
36 Ateş, İslam’a göre cahiliye ve ehl-i kitab örf ve adetleri, 249-50. 
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veya başka yollarla içilip yutulması” manasına gelmektedir.37 O dönemde genellikle sütanne uygulama-

sında ön plana çıkan ve bu işi meslek haline getiren kabileler bulunmaktaydı. Örneğin Hz. Muhammed 

(sav)’in sütannesi olan Hz. Halime’nin38 de mensubu olduğu Sa’d bin Bekir39 kabilesi bu yönüyle meşhur 

olan bir kabiledir.40 Bazı kabilelerin özellikle bu yönleriyle meşhur olması bu geleneğin ne kadar önemli 

bir yer tuttuğunu göstermesi açısından önem arz etmektedir. Sütanneliğin bir diğer çeşidi ise cariye ve 

mevali olan kadınlar tarafından yapılmaktaydı. Bu kadınlar efendileri olan kişilerin çocuklarına bakmak 

ve gerekli durumlarda onları emzirmekle de sorumlu tutulmuşlardır. Bu tarz bir durumda genellikle 

bütün çocuklar sütanneye verilirken; bedevi olan sütannelere sadece erkek çocuklar verilmiştir. Bunun 

sebebinin toplumun ataerkil bir toplum olmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Nitekim erkek ço-

cuğunun kabilesini temsil ettiği bir ortamda böyle bir geleneğin görülmesi gayet doğaldır.  

Cahiliye döneminde sütanneliğin yaygın olmasının bazı sebepleri bulunmaktadır. Bunlardan ba-

şında o dönem için en önemli hasletlerden biri olarak kabul edilen fasih Arapçanın konuşulmasıdır. 

Mekke gibi âdeta ticaretin merkezi olan yerlerde fasih Arapçanın korunması da kabul edilir ki pek müm-

kün değildir. İşte bu yüzden Şehirde yaşayan ve hadari olarak isimlendirilen bu insanlar yeni doğan 

çocuklarını iki yıllığına toplumdan kapalı olarak yaşayan ve dillerini muhafaza edebilen kabilelere tes-

lim etmişlerdir. Bu şekilde çocuklar fasih bir dil sahibi haline gelmekteydiler. Gelenek ve görenek yö-

nüyle de kendini muhafaza etmiş olan bedeviler bir tür kültür aktarma aracı olarak da görülmüşlerdir. 

Nitekim çocuklar Arapların yozlaşmamış geleneklerini bu sayede tabiri caizse çekirdekten öğreniyor-

lardı. Bunlarla beraber çocuğun sağlığı da önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira kabalık 

ortamlarda salgın hastalıkların varlığı ve daha hızlı yayılabilmesi fizyolojik olarak daha hassa olan be-

beklerin sağlığını tehdit etmekteydi. Bu sebeple bebeklerin salgın hastalıklardan uzak yaşayan bedevi-

lere verilmesi gerekli görülmüştür. Yine çöl ortamının bağışıklığı güçlendirdiğine inanılması, çöl hava-

sının zihni berraklaştırdığı, yeni doğum yapmış olan kadının daha hızlı toparlanabilmesi gibi durumlar 

bebeklerin sütanneye verilmesini tetikleyen önemli unsurlar olarak kabul edilmiştir.41 

SONUÇ 

Gerek doğum esnasında gerekse de doğumdan sonra yapılan etkinlikler ve yerine getirilen adetler 

Araplar için doğumun önemli bir yer kapladığını göstermektedir. Arapların en önemli husus olarak ka-

bul edilen asabiyet veya kavmiyetçilik çocuk sayesinde devam etmiştir. Bu nedenle Araplar özellikle 

erkek çocuklarının olması sebebiyle büyük mutluluklar yaşamışlardır. 

Doğum ile birlikte ilk önce uygulanan tahnik sayesinde bebeğin daha sağlıklı olacağına inanılırdı. 

Bu nedenle anne sütünden önce böyle bir uygulamaya gidilmiştir. Akabinde şükür ve toplum ile sevinç-

lerini paylaşmak için doğumun yedinci gününde akika kurbanı kesilmiş, ve insanlara yemek yedirilmiş-

tir. Bu esnada dönemin çalgı enstrümanlarıyla halk eylenmiştir. Akika kurbanı ve bebeğin saçının tıraş 

 
37 Hatice Nur Ertürk, Cahiliyeden Hz. Peygamber Dönemine Sütannelik (Kahramanmaraş: SAMER Yayınları, 2020), 16-

18; “RADÂ”, TDV İslam Ansiklopedisi; Karaman vd., Dîni Kavramlar sözlüğü, 541. 
38 İbn İshak, Siyer, çev. Sezai Özel (İstanbul: y.y., 1988), 99; “HALÎME”, TDV İslam Ansiklopedisi. 
39 “SA‘D b. BEKİR”, TDV İslam Ansiklopedisi. 
40 Ertürk, Cahiliyeden Hz. Peygamber Dönemine Sütannelik, 31. 
41 “RADÂ", TDV İslâm Ansiklopedisi;  Ertürk, Cahiliyeden Hz. Peygamber Dönemine Sütannelik, 47-55. 
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edilip ağırlığınca sadaka verilmesi çocuğun dünyaya gelişinin ve kadının sağlığının deva için önemli bir 

uygulama olarak ikrar edilmiştir. 

Arapların ile birlikte çocuklarına belli amaçlara göre isim vermesi bu olayı önemsediklerinin bir 

başka göstergesidir. Nitekim çoğunlukla belli amaçlara matuf olarak isimlendirmelere gidilmiştir. İsim-

lendirme kadar değer verilen bir diğer ritüel hiç şüphesiz sünnet ameliyesidir. Sünnet kulak delme uy-

gulaması gibi sıradan kabul edilmemiş tam aksine gerek giyim kuşamla gerekse de yemek ve eğlence 

ile icra edilmiştir. 

Tüm bunlar Cahiliyedeki çocuk sahibi olma anlayışının bir neticesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tüm evlatlar için olmasa da genel olarak doğum toplum tarafından kendilerinin ve kabilelerinin devamı 

olarak kabul edilmiş ve doğum adetleri de bu minvalde gelişmiştir. 
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İSLAM ÖNCESİ ARAPLARDA SÜTANNELİK 

Akif Akıllıoğlu 

 

GİRİŞ 

Sözlükte süt emzirmek anlamına gelen radâ’ kelimesi terim olarak “çocuğun, annesi ya da başka bir 

kadın tarafından emzirilmesi”1 anlamına gelmektedir. Sözlükler de genelde bir yönü vurgulanan tarif-

lerin sütanneyi tanımlamada yeterli karşılığa gelmemektedir. Çünkü sütanne emzirme vazifesini üstle-

nen kişi olmakla birlikte aynı zamanda emzirdiği çocuğun bakımıyla da ilgilenmektedir.  

Sütannelik olgusunu sadece Araplara has bir uygulama olmayıp tarihin sair dönemlerinde ve farklı 

toplumlarında değişik şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Kökenleri çok eskilere dayanan bu gelenek 

Araplarda da kendine yer bulmuştur. Bu çalışmamızda Arap toplumunda görülen sütannelik olgusunu 

ele alacağız. 

Kur’ân-ı Kerîm de on bir yerde rada’ kökünden türeyen kelimeler kullanılmaktadır. Hadis literatü-

ründe de yaygın bir şekilde sütannelikle ilgili uygulamalar yer almaktadır. İslam öncesi Araplarda 

önemli bir yere sahip olan sütannelik geleneğinin izlerini Kur’an-ı Kerim de görmemiz mümkündür. 

Kur’an-ı Kerim, sütanne ve sütannelik geleneği ile ilgili bazı düzenlemeler yapmıştır. Örneğin sütanneye 

verilecek ücret2, evlenilmesi haram kılınanlar3, çocuğun emzirilme süresi4 gibi konular hakkında bilgiler 

bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerîm’deki bu bahisler, bize sütanneliğin Arap toplumundaki izlerine dair ma-

lumatlar sunmaktadır. 

İslam hukukunda da bu kurum ile ilgili bazı düzenlemeler, yasaklar radâ’ ve ilgili başlıklar altında 

İslam hukukçuları5 tarafından ele alınıp dikkatle incelenmiştir. Kur’an Kerim de ifade edildiği üzere süt 

hısımlığı sebebiyle oluşan bağın evliliğe mani olmasının6 benzer uygulamasını İslam Öncesi Arap top-

lumunda da uygulandığı belirtilmiştir.7 Diğer dinlerde ise süt hısımlığının evliliğe mani olması durumu 

 
 Yüksek Lisans Öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sa-

natları Ana Bilim Dalı, akilliogluakif@gmail.com. 
1 Kaşıkcı, Osman, “Radâ”', DİA, (İstanbul, 2007), 38/385. 
2 Talak, 65/6. 
3 Nisa, 4/23. 
4 Bakara, 2/233. 
5 Hayreddin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku (İstanbul: İz Yayıncılık, 2008), 3/3998. 
6 Nisa, 4/23. 
7 Adnan Demircan, Cahiliyeden İslam’a Kadın ve Aile (İstanbul: Beyan Yayınları, 2015), 25. 
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ile ilgili iki farklı görüş bulunmaktadır. Bir görüşe göre diğer dinlerde özellikle Yahudilik ve Hristiyan-

lıkta süt hısımlığı evliliğe mani iken, 8 ikinci görüşte süt hısımlığının yalnızca İslam’a özgü bir uygulama 

diğer dinlerde böyle bir yasağın bulunmadığı Kaşıkçı tarafından ifade edilmektedir.9 Ayrıca hz. Pey-

gamberden (sav) aktarılan bir rivayette doğumdan teşekkül eden yakınlıktan dolayı oluşan mahremiye-

tin süt emmekten de oluştuğu ifade edilmiştir.10 

İslam Öncesi Arap Toplumunda çocukların verileceği sütannelerin özenle seçildiğini, onların bazı 

özelliklere sahip olması gerektiği iktiza etmektedir. Sütannelik görevini yapacak kişinin soyunun temiz 

olması, sağlıklı bir kişi olması ve vücudunda özür bulunmamasına özen gösterildi.11 Bu hususun sebe-

bine baktığımız zaman sütannedeki bazı özelliklilerin süt emzirilen çocuğa sirayet edeceği düşüncesinin 

bulunduğunu görmekteyiz. 

Sütanneliğe ihtiyaç duyulmasının sebeplerine bakacak olursak eğer zaruri sebeplerden dolayı mı 

yoksa bir tercih konusu mu olduğu sorunu karşımıza çıkmaktadır. Öz annenin bazı sebeplerden ötürü 

çocuğunu emzirmekte yetersiz kalması, annenin hiç bulunmayışı veya çocuğun süt emmekte isteksizliği 

gibi sebepler en başta gelmektedir. Bu gibi durumlar sütanneliği zaruri olarak ortaya çıkarmakla birlikte 

farklı toplumlarda zengin ailelerin başvurduğu bir yöntem olması tercih boyutunda ortaya koymakta-

dır.12 Ayrıca bu sebeplerin yanında bir de bu geleneği oluşturan diğer amiller bulunmaktadır. Bu şartlar 

kültürden kültüre farklılık gösterebilmektedir. İslam öncesi Arap toplumuna baktığımız da bu geleneğin 

oluşmasında lisan öğrenme, geleneklerin aktarımı, çocuğun sağlığı, iklim, annenin eşine vakit ayırması 

gibi hususlar öne çıkmaktadır. 

A. Sütannelik Tarihine Genel Bir Bakış 

Sütannelik mesleğinin kökenlerinin M.Ö 3000’li yıllara kadar götürülmektedir. Birçok toplumda, 

farklı kültürler de ve dinler de karşımıza değişik şekillerde çıkmaktadır. Çiviyazılı tabletler de bu mes-

leğin varlığına dair izlere rastlanmaktadır. Bu tabletler de Sümerce UM.ME.GA.LÁ, Mušēniqtum ise 

Akadca Sütanne olarak tanımlanmıştır. Eski Babil hukuk metinlerindeki sütanneliğe dair düzenlemeler, 

Mezopotamya da sütanne olarak tercih edilen dini yönü bulunan “qadistum” olarak isimlendiren ka-

dınların bulunması, Hammurabi Kanunlarındaki sütanneliğe dair ağır cezaların olması sütannelik ku-

rumunun izlerini çok eskilere kadar gittiğini bize göstermektedir.13 Ayrıca sütanneliğin yine o dönemler 

de kadınlar arasında yapılan en yaygın mesleklerden kabul edilmektedir.14 Çin hanedanlığı, Hint top-

lumu, Eski Mısır Yahudileri, İran ve Arap toplumlarında da yaygın olarak varlığını sürdürdüğü tespit-

lerimiz arasındadır. 

B. Arap Toplumunda Sütannelik Geleneği 

 
8 Ali Osman Ateş, İslam’a Göre Cahiliye ve Ehl-i Kitap Örf ve Adetleri (İstanbul: Beyan Yayınları, 1996), 309. 
9 “Radâ”, DİA, 385. 
10 İmam Mâlik, Muvatta, “Rada’”, 2. 
11 Cevâd Ali, el-Mufassal fi tarîhi’l-Arab kable’l- İslâm (Beyrut: Dâru’l İlm lil- Melayin, 1413/1993), 4/643. 
12 Bk. Hüseyin Nihat Güneş, “Sosyal Olarak İnşa Edilmiş Modern Annelik Söylemi İçerisinde Bir Asma Kat: Sütanne Gele-

neği”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18/3 (2019). 
13 Esma Öz, “Çiviyazılı Belgelere Göre Mezopotamya’da Sütannelik Hizmeti, Sütanne Olarak Qadistum Kadınları ve 

Kutsal Kitaplarda Sütannelik Uygulaması”, Journal Of Turkish Studies Dergisi (2015), 239. 
14 Bk. Efrumiye Ertekin, “Platon’da Kadın ve Eğitimi”, Arkeoloji ve Sanata Dergisi 24/45 (2002). 
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İslam öncesi Arap toplumun da “sütannelik” genelde toplumun ileri gelen ailelerinin belirli bir süre 

çocuklarını sütanneye vererek yaptıkları uzun yıllar devam edile gelip uygulanan bir gelenekti. Arap 

toplumunda sütanneye verilecek çocukların bazen kısa süreliğine yakında bulunan cariyelere verilerek 

sütannelik yaptırıldığı cahiliye dönemi uygulamaları arasındadır.15 Sütanneliği asıl meslek olarak ya-

panlar ise badiyeler de yaşayan kadınlar tarafından uygulanandır. Cahiliye döneminde sütanneliğin ka-

zanç elde edilen meslekler arasında zikredilmiştir.16 Cahiliye döneminde sütanneye erkek çocukların 

verildiği, erkek çocuklarına has bir uygulama olduğu belirtilmiştir.17 Bu durumun istisnaları da kaynak-

larlar arasında mevcuttur. 

İslam öncesi Arap toplumun da Mekkeli eşraf yeni doğan çocuklarını yılın belirli mevsiminde badi-

yeden gelen sütannelere verirlerdi. Çocukların sütanneye verilme sebeplerine baktığımızda onları 

Mekke’nin sıcak ve bunaltıcı havasından uzakta serin ve temiz havada daha sağlıklı büyütülmesi18, bu-

nun yanında çocuklara geleneklerin öğretilmesi ve Arap dilini daha fasih bir şekilde konuşabilmeleri19 

gibi hususlar en temel sebepler arasında zikredilmektedir.  

C. Çocukların Sütanneye Verilme Sebepleri 

1. Arap Dilini Fasih Konuşma  

Mekke de yaşayanlar hadâri ve bedevi olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Hadâri dediğimiz ya-

şam, şehirde yaşayanları kapsamaktadır. Mekke şehrine baktığımız zaman ticaret güzergâhları üzerinde 

olması hasebiyle birçok kültür ile alışverişinin bulunduğu bir konuma sahipti. Bunun en önemli sebep-

lerinden bir tanesi ticaret olmakla birlikte Kâbe’nin orada bulunması ve birçok yerden onu ziyarete gel-

meleridir. Bu hususları düşündüğümüzde Mekke oldukça kozmopolit bir şehre dönüşmüş olmaktadır. 

Bu saydığımız sebeplerden ötürü Mekke kültürünü ve dilinin saflığını koruması pek mümkün gözük-

memektedir. Şehirden uzak yerlerdeki yaşantılara baktığımızda ise bu saydığımız Mekke’nin kargaşa-

lığından uzak dilinin saflığını ve geleneklerini korumuş badiye denilen köyler oluşturmaktaydı. Dil ise 

Araplar arasında oldukça mühim konulardan birisidir. Çünkü güzel, fasih ve belagatle konuşma Arap-

lar arasında hem bir ayrıcalık hem de bir övünme sebebidir. Bundan dolayı eşraf aileler yeni doğan 

çocuklarının Arap dilini fasih ve güzel öğrenmeleri için onları çöldeki bazı kabileler de bulunan sütan-

nelere vererek eğitilmesini istemektedir.20 Ayrıca birçok İslâm âlimleri Arap dilini daha fasih öğrenmek 

için uzun yıllarca çöllerde Arap kabileleri arasında kaldığı bilgileri çöl yaşamının dil üzerindeki önemini 

vurgulamaktadır.21 

2. Çocukların Sağlıklı Büyümesi ve Salgın Hastalıklardan Korunması 

 
15 Öztürk, Levent, “Süveybe”, DİA, (İstanbul, 2010), 38/183. 
16 Azizova, Elnure, Hz. Peygamber Döneminde Çalışma Hayatı ve Meslekler, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2007, 384. 
17 Karâmî, Âmâl, el-İhtilâf fi’s-sekâfeti’l-Arabiyyeti’l-İslamiyye: dirâse cenderiyye, (Tunis: Dârü’l-Medâri’l-İslâmi, 2007), 

177. 
18 Sarıçam, İbrahim, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, (Ankara: DİB yayınları, 2014), 62. 
19 Öz, Şaban, İslâm Tarihi, (İstanbul: Endülüs Yayınları, 2017), 37. 
20 Çuhadar, Mustafa, “Fesahat”, DİA, (İstanbul, 1995), XII, 423. 
21 Aybakan, Bilal, “Şâfî”, DİA, (İstanbul, 2010), XXXVIII, 225. 
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Mekke22 şehri iklimi itibariyle oldukça sıcak ve bunaltıcı bir havaya sahip olduğu için bu durum 

yeni doğan çocuklar için oldukça riskliydi. Mekke’nin ileri gelen aileleri çocuklarını daha serin ve temiz 

bir havaya sahip bâdiye ortamında büyütülmesi için sütannelere verirlerdi. Çöl yaşamı temiz kaynak-

ları, doğal ortamı, hastalıklardan uzak, nezih havasıyla çocukların vücut gelişiminde oldukça önemli bir 

yere sahipti. Bu durum yeni doğan çocukları hem salgın hastalıklara karşı koruyor hem de daha sağlıklı 

büyümelerine etki ediyordu.23 

3. Geleneklerin Öğretilmesi  

İslam öncesi Arap toplumu gelenek ve göreneklerine oldukça önem vermekteydi. Bâdiye, Arapların 

gelenek ve göreneklerinin en saf halde bulunduğu kültürel yozlaşmaya uğramamış yerlerden birisidir. 

Mekke’nin eşraf aileleri tarafından yeni doğan çocuklarını bâdiyedeki sütannelerine verilerek bu saf ge-

lenek ve göreneklerinin öğretilmesine ve çocuklarına aktarılmasına önem verilmiştir. Aynı zamanda 

eski Arap efsanelerinin, savaşlarının uzun çöl gecelerinde çöldeki insanlar aracılığıyla anlatılarak nesil-

den nesile aktarılmaktaydı.24  

Cahiliye dönemi Arapların için en önemli davranışlardan bir tanesi övünmek ve eski atalarının yap-

tıklarıyla gururlanmaktır. Bunların yapılabilmesi içinse atalarının yaptıkları önemli olayları bilmekten 

geçmektedir. Bunun için yeni nesillerin bu bilgilere sahip olması olukça elzemdir. 

Çöl25 yaşamında büyüyen çocuklar mücadele ruhu kazanır, bedeni kuvvetlenir, karakteri güçlü olur. 

Bâdiyedeki yaşantı sayesinde oraya yetişen çocukların vücut yapısı dayanıklı olur. Zorlayıcı şartlara 

boyun eğmezler ve sadelikle yaşamayı öğrenirler. Ayrıca fasih bir dile sahip olur ve cesaretlilik duygu-

sunu kazanırlar. 

D. Sütannelik Geleneğinin Önemi 

Sütannelik kurumunun toplumsal açıdan birçok yansımaları bulunmaktadır. Bu hususlardan bir ta-

nesi aldığı ücret veya yaptığı emzirmeye karşılık verilen eşya, yiyecek vb. gibi ekonomik açıdan toplu-

mun kalkınmasında etkili olmaktadır. Sütannenin uzun yıllar boyunca çocuklarla ilgilenmesi sonucun 

da çocukları emzirme, onların terbiyesi gibi hususlarda tecrübe kazandığı da dikkatlerden kaçmamak-

tadır. Çöldeki insanların şehirle bağlantı kurması ve sütannelerin zengin soylu insanlarla ilişkisinin ol-

ması bu müessesinin bireysel kazanımlarındandır. 

SONUÇ 

Sütannelik sözlüklerde tanımlanırken yalnızca süt emziren kadın misyonu ön plana çıkarılmaktadır. 

Oysaki iki temel görevini de–emzirme ve bakım- içinde barındırmaktadır. İzleri çok eskilere dayanan 

sütannelik birçok toplumda karşımıza çıkmakta ve hukuk sistemi içerisindeki düzenlemelerde de ayrıca 

yer almaktadır. Sütanneye verilen çocukların daha çok zengin ve üst tabakadan insanların çocukları ol-

duğu gözlemlenmiştir. Bunun sebebi olarak ise bu işin maliyetli olmasından kaynakladığını düşünmek-

teyiz. Dönemin ekonomik seviyesini de düşünürsek eğer alt gelirli ailelerin buna teşebbüsü pek de 

 
22 Küçükaşcı, Mustafa Sabri, Bozkurt, Nebi, “Mekke”, DİA, (İstanbul, 2003), 28/555. 
23 Demircan, Adnan, Cahiliyye Arapları (İstanbul: Beyan Yayınları), 59. 
24 Kapar, Mehmet Ali, “Eyyâmu’l-Arab”, DİA, (İstanbul, 1995), 12/16. 
25 Fayda, Mustafa, “Bedevî”, DİA, (İstanbul, 1992), 5/314. 
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mümkün görünememektedir. Sütanneliğin ortaya çıkışında zaruri ihtiyaçlara binaen ekonomik, dini, 

sosyal, kültürel vb. birçok faktörler de etkili olmaktadır. Yeni doğan çocuklar sütanneye verilirken sü-

tanne de bazı kriterlerin bulunmasına dikkat edilmektedir. Çocuğu emzirecek kişinin özellikle sağlıklı 

olması, vücudunda herhangi bir özrünün bulunmaması ve nesebinin güzel olması gibi hususlar sütan-

neye verilirken özen gösterilen konular arasındadır. Toplumsal hukuk içerisinde sütanneliğe dair dü-

zenlemelerin bulunması bu kurumun hem toplum içerisindeki yerine dair hem de konuya verilen önem 

noktasında ipuçları sunmaktadır. Anneden uzakta uzun bir süre kalan bebeğin temel alması gereken 

sevgi, güven ve bağlılık gibi bazı duygulardan yoksun kalması ve bunun hayatının ileriki süreçlerine 

nasıl yansıdığı ise önemli sorunlar arasındadır.  
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ARAPLARDA PEYGAMBER BEKLENTİSİ 

Turgut Kahveci 

 

GİRİŞ 

İslam öncesi Araplarda peygamber kültürünün mevcudiyeti bilinen bir vakıadır. Nitekim geç-

mişte Âd kavmine Hz. Hud1, Semûd kavmine Hz. Salih2 ve Medyen ahalisine ise Hz. Şuayb3 pey-

gamber olarak gönderilmiştir. Cahiliye Araplarına baktığımızda peygamber tasavvurlarının muğlak 

kalması sebebiyle bir peygamber kültürünün varlığını sorgulamamızı gerekli kılmıştır. Bu minvalde 

peygamber kavramının neliğini bilmeyen bir toplumun peygamber beklentisinin olmasından söz 

edemeyiz. Özellikle Mekke şehrine Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail’den sonra nübüvvet zincirinin 

son halkası olan Hz. Muhammed’e kadar bir Peygamber’in gelmeyişi zihinlerde peygamberlik kav-

ramının unutulabileceği fikrini uyandırmaktadır. 

Elimizdeki mevcut çalışmalarda Cahiliye Araplarının bir peygamber beklentisi içinde olup ol-

madığı hususunun detaylı bir şekilde ele alınmadığı görülmektedir. Hz. Peygamber’in risaleti önce-

sinde Arap yarımadasında putperest Arapların yanı sıra kutsal kitapları bulunan ve bu kitaplarda 

zikri geçen bir peygamber beklentisi içerisinde olan Yahudi ve Hristiyanlar da yaşamaktaydı. Nite-

kim Cahiliye Araplarının Hz. Muhammed’in risaletle görevlendirilmesi hususunda Yahudi ve Hris-

tiyanlara sorular sormaları Ehl-i Kitab’ın bir peygamber beklentisi içinde olduklarını ve buna dair 

bilgilerinin olduklarını göstermektedir. 

Araplarda peygamber beklentisi olup olmadığı hususunu anlayabilme adına öncelikle peygamber 

kavramını anlamamız daha sonra bu kavramın Arapların zihin dünyasında bir anlam ifade edip etme-

diğini incelememiz gerekmektedir. Peygamber kelimesi Farsça’ dan alınmış bir kelime olup Türkçe’ de 

kullanılan nübüvvet kökünden türeyen nebî kelimesi yerine kullanılmaktadır. Nübüvvet kelimesi ise 

sözlükte “haber vermek” mânasında ki neb’ yahut “konum ve değeri yüksek olmak” anlamındaki nebve 

(nübû’) kökünden türemiş masdar bir kelimedir. Risâlet kavramı da nübüvvetle eş anlamlı kabul edil-

 
 Yüksek Lisans Öğr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Ana Bilim Dalı, turgut-

kahveci46@gmail.com 
1 11/Hud, 50. 
2 11/Hud, 61. 
3 11/Hud, 84. 
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mekle birlikte dinî literatürde daha çok nübüvvet tercih edilmiştir. Her iki kavramda asıl unsuru, Al-

lah’ın vahiy yoluyla öğrettiği bilgileri ve O’nun emirlerini insanlara ulaştırıp ilâhî elçilik görevini yap-

mayı teşkil eder.4 

Arapların zihin dünyasına baktığımızda Peygamberlik kavramında ki bilgi kaynağı olan vahiy tü-

ründe bir bilgi kaynağı mevcut değildir. Onlar Hz. Peygamber’i kâhinlik5, mecnunluk6 ve şairlikle7 suç-

lamışlardır. Bu suçlamalardan anlaşılacağı üzere peygamberlik olgusu o dönemin zihin dünyasında 

yoktur. 

Nitekim Kuran’ı Kerim’de Arapların Hz. Peygamber’i kâhin ve mecnun olmakla suçlamalarına ce-

vaben iki ayeti kerime yer almaktadır. Birincisi Tûr suresinin 29. Ayetinde “Sen öğüt vermeye devam et; 

Rabbinin lütfu sayesinde sen asla ne bir kâhinsin ne de bir mecnun.” 8 buyurulmaktadır. İkinci olarak da “O 

bir şair sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz. O bir kâhin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz.”9 buyu-

rulmaktadır. 

Hz. Peygamber’den önce Araplar, kendilerine bir peygamber gelmeyişi10 sebebiyle kitap verilmemiş 

ümmî bir millet idi.11 Ümmî olmaları hasebiyle birçok hususu Ehl-i Kitab’ a danışırlardı. Kuran-ı Ke-

rim’in de işaret ettiği üzere Yahudi ve Hristiyanlar kendi içlerinden bir peygamber beklentisi içerisinde 

idiler. Allah-u Teala’ nın seçmiş olduğu peygamberi kıskandıkları için de inkar etmişlerdir.12  

İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ KAYNAKLARINA GÖRE ARAPLARDA PEYGAMBER 

BEKLENTİSİ 

Cahiliye Araplarının kendilerine gelecek olan Peygamberin bilgisi, Ehl-i Kitap olan bilginlerden öğ-

rendikleri bilgiler kadardır. Bu minvalde İbn Hişam’ da İbn-i İshâk’ a atfedilen bir rivayette: Yahudilerin 

Ahbârı (din adamları), Hristiyanların ruhbanı ile Arapların kâhinleri Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve 

Sellem )'in durumunu, onun gönderilmesinden önce zamanı yaklaşınca aralarında konuşuyorlardı. Ya-

hudiler’ den olan ahbâra ve nasâradan olan ruhbana gelince, onlar onun sıfatını ve zamanının sıfatını 

kitaplarından ve onun hakkında kendilerine nebilerinin verdikleri ahidden biliyorlardı. Arap’tan olan 

kâhinlere gelince, onlara ise cinlerden olan şeytanlar, gizlice dinledikleri şeyler hakkında kâhinlere ha-

berlerle geliyorlardı. Araplar ise buna kulak asıp dinlemiyorlardı. Nihayet Allah Teâlâ onu gönderdi. 

Ve anlattıkları o işler gerçekleşti. Böylece onlar da bunu bildiler.13 Rivayeti incelediğimizde Yahudiler, 

Hristiyanlar ve Araplardan olan kâhinler peygamberin geleceği bilgisini aralarında konuşmaktadırlar. 

Yahudilerin ve Hristiyanların kutsal kitaplarında gelecek olan peygamberin sıfatlarının bilgisinin var 

olduğu görülmektedir. Lakin Arapların bu bilgilere kulak asmadıkları anlaşılmaktadır. 

 
4 Yusuf Şevki Yavuz, “Nübüvvet”, TDV İslam Ansiklopedisi, 279. 
5 52/Tur 29. 
6 23/Muminun 68-70;34/Sebe 7-8;44/Duhan 14;52/Tur 29;68/Kalem 2, 51-52. 
7 21/Enbiya 5;69/Hakka 41. 
8 52/Tur 29. 
9 69/Hakka 41-42. 
10 28/Kasas, 46-47. 
11 43/Zuhruf, 21. 
12 2/Bakara, 90. 
13İbn Hişam Ebi Muhammed Abdülmelik, es-Siretü’n-Nebeviyye, ed. el-Tahtavi Mahmut Seyyid (Mısır: Matbaatu’l-

Hayriyye, 1329)194-195. 
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Zeyd b. Amr, Cahiliye Arap toplumunda yaşamış Mekke’nin saygın simalarından birisidir. Putlar-

dan uzak kalarak dini bir arayış içine girmiştir. Birçok yer gezerek gerek Yahudilik gerekse de Hristi-

yanlık hakkında bilgiler edinmiştir. Son olarak Hz. İbrahim’in dinini aramak üzere Mekke’den yola çıkıp 

pek çok Hristiyan ve Yahudi bilginle görüşme yapmış ve Cezîre bölgesine kadar ulaşmıştır. Daha sonra 

buradan Suriye’ye yönelerek Belka’ da yaşayan bir papaza Hz. İbrahim’in dini olan Hanifliği sormuş, 

papaz da ona “sen öyle bir din arıyorsun ki, bu zamanda onu sana bildirecek bir kimseyi bulamazsın. 

Ancak geldiğin memlekette ortaya çıkacak olan bir peygamberin gelme zamanı yaklaştı. Bu peygamber, 

Hz. İbrahim’in dini olan Haniflik ile gönderilecektir. Sen en iyisi yurduna git, zira onun ortaya çıkma 

zamanı çok yakındır “demiştir. Zeyd b. Amr, bunun üzerine Mekke’ye dönmek üzere yola çıkmış, ancak 

Lahm kabilesinin yurdundan geçerken öldürülmüştür.14 Bu rivayetten de anladığımız kadarıyla 

Mekke’de Araplar arasında bir peygamber beklentisi ve bilgisi olmadığından ötürü Zeyd b. Amr gibi 

şahsiyetler dini bir arayış içine girmişler ve peygamber geleceği bilgisini Ehl-i Kitap’tan öğrenmişlerdir. 

Araplarda bir peygamber beklentisinin olmayışı Hz. Muhammed’in kendisine gelen ilk vahye karşı 

verdiği tepkiden de anlaşılmaktadır. İbn Sad’da aktarılan rivayetlere göre: Bize Muhammed b. Ma'mer 

haber verdi; dedi ki: Bana Ma'mer b. Râşid ve Muhammed b. Abdullah anlattılar. Onlar ez-Zührî' den, 

O Urve' den, O da Âişe' den rivayet etti; dedi ki: “Resûlullah’ a (sas) ilk gelen vahiy doğru çıkan rüyalar 

şeklindeydi. Resûlullah (sas) hiçbir rüya görmezdi ki, şafağın sökmesi gibi doğru çıkmasın.[Aişe dedi 

ki:] Bir müddet böyle devam etti. Sonra yalnızlık kendisine sevdirildi. Hiçbir şeyi yalnızlık kadar sev-

mezdi. Hira mağarasında yalnız kalırdı. Ailesine dönmeden birçok gece orada ibadet ederdi. Sonra 

Hadîce’ye döner ve azığını alırdı. Ta ki, Hira mağarasında iken bir gece ansızın Hakk ona gelinceye 

kadar.”15 

Bize Muhammed b. Ömer haber verdi; dedi ki: Bana İbrahim b. İsmail b. Ebû Habîbe anlattı. O 

Davûd b. el-Husayn'dan, o İkrime'den, O da ibn Abbâs'tan rivayet etti; dedi ki: 

Bir gün Resulullah (sas) Ecyâd’ ta iken birden ufukta ortaya çıkan bir melek gördü. Bir ayağını di-

ğerinin üzerine koymuş, “Ey Muhammed! Ben Cibrîlim. Ey Muhammed! Ben Cibrîlim.” diye bağırıyor. 

Resulullah (sas), bundan korkmaya başladı. Başını her göğe kaldırdığında onu görüyordu. Bunun üze-

rine koşarak Hadîce’nin yanına döndü ve durumunu ona bildirdi; dedi ki, “Ey Hadîce! Putlara ve kâhin-

lere kızdığım kadar hiçbir şeye kızmıyorum. Kâhin olmaktan korkuyorum.” Hadîce, “ Hâşâ, ey amca-

mın oğlu! Böyle söyleme. Allah asla seni böyle bir duruma düşürmez. Sen sıla-i rahim yapan, doğru 

söyleyen ve emaneti koruyan bir insansın. Hiç şüphesiz senin ahlakın güzeldir.” dedi. Ardından Varaka 

b. Nevfel’ in yanına gitti. Hadîce ilk kez ona gidiyordu. Resulullah’ın kendisine söylediklerini ona haber 

verdi. Varaka, “Vallahi senin amcanın oğlu doğru bir adamdır. Muhakkak ki bu, peygamberliğin baş-

langıcıdır ve ona Nâmûs-u Ekber gelecektir. Ona söyle, kendisi için sadece hayrı düşünsün.” dedi.16 

Bize Affân b. Müslim haber verdi; dedi ki: Bize Hammâd b. Seleme haber verdi. O da Hişâm b. 

Urve'den rivayet etti; dedi ki: Resûlullah (sas) şöyle dedi: “Ey Hadîce! Ben bir ışık görüyorum ve bir ses 

işitiyorum. Doğrusu kâhin olmaktan korkuyorum.” Bunun üzerine Hadîce (r), “Ey Abdullah’ın oğlu! 

 
14 İbn Hişam, Siret-i İbn Hişam, 306-307. 
15 Kitabü’t-Tabakati’l- Kebir, çev. Heyet, 2020, 182. 
16 Kitabü’t-Tabakati’l- Kebir, 182-183. 
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Şüphesiz ki Allah sana böyle bir şey yapmaz. Çünkü sen doğruyu söyler, emaneti korur ve sıla-i rahimde 

bulunursun.” dedi.17 

Bize Yahya b. Abbâd ve Affân b. Müslim haber verdiler; dediler ki: Bize Hammâd b. Seleme haber 

verdi; dedi ki: Bize Ammâr b. Ebû Ammâr haber verdi. Dedi ki: Yahya b. Abbâd ve Hammâd b. Seleme, 

sanırım İbn Abbâs'tan rivayet ederek, şöyle dediler: 

 Resûlullah (sas) Hadîce’ye, “Ey Hadîce ! Bir ses işitiyor ve bir ışık görüyorum. Bende bir delilik olma-

sından korkuyorum.” dedi. Bunun üzerine Hadîce (r), “Ey Abdullah’ın oğlu! Allah sana böyle bir şey 

yapacak değildir. “dedi. Sonra Varaka b. Nevfel’e gitti. Durumu ona anlattı. Varaka, “Eğer doğru söy-

lüyorsa bu, Musa’ya gelen Nâmûs gibi bir Nâmûs’ tur. Eğer o peygamber olduğunda ben sağ olursam 

onu destekler, ona yardım eder ve ona iman ederim.” dedi.18 

Rivayetleri incelediğimizde Hz. Peygamber’in kendisine gelen ilk vahye tepkisini, eşi Hz. Hatice’ye 

“ Kâhin olmaktan korkuyorum “ şeklinde dile getirmiştir. Bu tepkiden anladığımız kadarıyla Hz. Pey-

gamber’in de peygamberliğe dair bir bilgisinin olmadığı yönündedir. Dikkatimizi celbeden diğer bir 

husus ise Varaka b. Nevfel ’in Hz. Peygamber’in yaşadığı tecrübe hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Ka-

naatimizce bu bilgiyi dini bir arayış içinde olduğu bir dönemde Hristiyanlığı benimsemiş olduğu za-

manlarda edindiği bilgilere dayanaraktan edinmiş olmalıdır. 

DELAİLÜ’N-NÜBÜVVE KAYNAKLARINA GÖRE ARAPLARDA PEYGAMBER BEK-

LENTİSİ 

Beyhaki, Delailü’n-Nübüvve adlı eserinde Seyf b. Zî Yezen ile Abdulmuttalib b. Haşim arasında 

geçen bir diyaloğu aktarır. Özetle Rivayete göre; Allah Resulünün doğumundan iki yıl sonra Seyf b. Zî 

Yezen, Habeşlilere karşı zafer kazanınca kutlama amaçlı Arapların ileri gelenlerinden ve şairlerden olu-

şan heyetler yanına gelmişti. Abdulmuttalib b. Haşim’de bu heyetler arasında yer almaktaydı. Seyf b. Zî 

Yezen Ğumdan denilen köşkündeydi. Heyetler huzuruna girmek için izin istediler. O da onlara izin 

verdi. Abdulmuttalib yanına yaklaşıp konuşmak için izin istedi. O da ona izin verdi. Bunun üzerine 

Abdulmuttalib hükümdardan övgü ile bahsetti. Bunun üzerine Seyf b. Zî Yezen “Ey güzel konuşan kişi! 

Sen kimsin? deyince Abdulmuttalib “Ben Haşim’in oğlu Abdulmuttalib’im” cevabını verdi. Seyf b. Zî 

Yezen Abdulmuttalib’ e “Yurduma hoş geldiniz. Burada olduğunuz müddetçe size ikramda bulunula-

cak, gideceğiniz zaman da size ihsanda bulunulacaktır” dedi. Sonra misafirler kalacakları yerlere götü-

rüldü. Orada yediler, içtiler. Abdulmuttalib ve arkadaşları bir ay boyunca sarayda kaldılar. Bir ay sonra 

Seyf b. Zî Yezen Abdulmuttalib’ i çağırttı ve ona “Ey Abdulmuttalib ! Ben sana bildiğim bir sırrı emanet 

edeceğim ki o sırrı senin yerine bir başkası olsaydı kesinlikle açmazdım. Fakat ben onun madenini sende 

gördüm. Bunun için onu sana açıklayacağım.” dedi. Bunun üzerine Abdulmuttalib “Ey hükümdar bu 

sır nedir” deyince Seyf b. Zî Yezen “ Tihame bölgesinde bir çocuk doğacaktır. İki kürek kemiği arasında 

bir ben vardır. Bu kişi idareci olacaktır ve onunla kıyamete kadar önderlik sizde kalacaktır. Bu zaman 

onun doğacağı zamandır, belki de doğmuştur. Adı Muhammed’dir. Babası ve annesi ölünce onu dedesi 

ve amcası sırasıyla himayeleri altına alacaktır. Allah onu açıkça tebliğat yapan bir peygamber olarak 

gönderecektir. Bizler ise ona yardımcılar olacağız, dostlarını bizlerle aziz, düşmanlarını da bizlerle zelil 

 
17 Kitabü’t-Tabakati’l- Kebir, 183. 
18 Kitabü’t-Tabakati’l- Kebir, 183. 
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kılacaktır. O en şerefli yerleri fethedecek ve Rahman olan Allah’a ibadet edecektir. O şeytanı mağlup 

edecek, doğumu ile ateşler sönecek ve putları kırıp yok edecektir. Onun sözü hak ile batılı ayırıcı, hükmü 

ise saf adalet olacaktır. O iyiliği emrederek iyilik yapacak ve kötülükleri yasaklayarak onları ortadan 

kaldıracaktır.” dedi. Abdulmuttalib “Ömrün uzun olsun. O çocuk hakkında biraz daha açıklama yapar 

mısın?” deyince Seyf b. Zî Yezen “Örtülerle örtülü Beyt ’e yemin olsun ki muhakkak ki sen onun atasısın. 

“dedi. Bunun üzerine Abdulmuttalib secdeye kapanınca Seyf b. Zî Yezen “ Kaldır başını, için rahat ve 

şanın yüce olsun. Yoksa sen anlattıklarımdan bir şey mi sezdin?.” deyince Abdulmuttalib “Evet, ey hü-

kümdar! Benim çok sevdiğim ve üzerine titrediğim bir oğlum vardı. Onu kavmimizin eşrafından Vehb 

b. Abdi Menaf b. Zühre’nin kızı Amine ile evlendirmiştim. Ondan bir çocuk dünyaya geldi ve adını 

Muhammed koydum. Babası ve annesi vefat edince onu ben ve amcası himayemiz altına aldık”karşılı-

ğını verdi. İbn Zî Yezen “Onun hakkında söylediklerim söylediklerin gibidir. Bunu iyi ezberle ve onu 

Yahudilerden koru. Çünkü Yahudiler ona düşmandır. Fakat Allah, onun düşmanlarına imkân ve fırsat 

vermeyecektir. Yalnız sana anlatmış olduğum şeyleri yanındaki heyet arkadaşlarına karşı saklı tut. On-

lara sakın anlatayım deme. Sizde bulunacak reisliği, şan ve şeref yüceliğini onların ve oğullarının kıska-

nıp başına belalar getirmeyeceklerinden, kendisine tuzaklar kurmayacaklarından emin değilim. Eğer 

onun peygamber olarak gönderilmeden önce ölmeyeceğimi bilsem süvarilerim ve piyadelerimle birlikte 

gider, Yesrib'i, onun hicret yurdunu devletime başkent yapar ve gelişine hazırlardım. Ben geçmişin ve 

geleceğin saklı olduğu kitapta ve o kitaptan kalma eski ilimde bulduğuma göre Yesrib, onun hicret ve 

nusret yurdu, işinin muhkemleşeceği, köklenip dal budak salacağı, kabrinin ve yardımcılarının buluna-

cağı yer olacaktır. Ne olurdu ömrüm onun gelişine kadar uzasaydı da onu âfet ve belalardan ben koru-

yabilseydim. Ancak ben bu görevi, sana ve seninle birlikte olanlara veriyorum.” 

Sonra vezirlerini çağırarak bu heyetlerden her kişiye on siyahi köle ve on siyahi cariye. Yemen işi 

ikişer elbise, beş rıtl altın, on rıtl gümüş, yüz deve, içi amber ve miskle doldurulmuş bir kutu verildi. 

Abdulmuttalib'e ise onlara verilenin on katı ihsan edildi. Seyf b. Zî Yezen, Abdulmuttalib'e: “Bir yıl sonra 

onun durumunu ve işinde neler vuku bulduğu haberini bana getir” dedi. Fakat daha bir yıl geçmeden 

Seyf b. Zî Yezen vefat etmişti.19 Rivayeti incelediğimizde rivayetin doğruluğu hakkında şüphe mevcut-

tur.20 Tek bir rivayetten yola çıkarak da Araplarda peygamber beklentisinin mevcudiyeti fikrine ulaş-

mak kanaatimizce sakat bir düşünce olmaktadır. 

Muhammed b. İshak b. Yesâr der ki: Resulullah (sav)dedesi Abdulmuttalib ile birlikte idi. Abbâs b. 

Abdillah b. Ma’bed, ailesinden bir kişiden naklederek şöyle dedi: “Resulullah’ın (sav)dedesi Abdulmut-

talib için Kâbe'nin gölgesinde bir döşek konulurdu. Hiçbir oğlu da kendisine olan saygılarından dolayı 

o döşekte oturmazdı. Ancak Resulullah (sav) gelip O döşekte otururdu. Amcaları onu geri çevirmek 

isteyince de, dedesi Abdulmuttalib: “Oğlumu (rahat) bırakın” derdi. Yine sırtını sıvazlar ve; “Benim bu 

oğlum şan ve şeref sahibi biridir” derdi. Abdulmuttalib vefat ettiği zaman Resulullah (sav)sekiz yaşında 

idi. Abdulmuttalib, Fîl vakasından sekiz yıl sonra vefat etmişti. Söylenene göre Adulmuttalib, Ebû Tâlib 

'e, Resulullah (sav) hakkında vasiyette bulunurdu. Abdullah ve Ebu Tâlib anne baba bir kardeştir. Ab-

dulmuttalib, adı Abdi menâf olan Ebu Talib' e şöyle dedi:  

 
19 Beyhaki Ebû Bekr Ahmed b. Hüseyin b.Ali, Delâilü’n-Nübüvve ve ma’rifetu hâli sâhibi’ş-şerîa, thk. Abdulmu’ti Kal’acî 

(Kahire: Dârur-Reyyân lit-turâs, ts.)s.9-10. 
20 Mustafa Fayda, “Seyf b.ZûYezen”, TDV İslam Ansiklopedisi, 29. 
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“Ey Abdi menâf benden sonra sana birini vasiyet ediyorum.  

Sana babasından sonra tek kalan kimseyi vasiyet ediyorum  

O daha beşikte iken babası kendisinden ayrıldı. 

 Ben de ona şefkatle yaklaşan bir anne gibiydim”. 

Başka beyitlerde zikretti. Onlardan bazıları şöyledir: 

“İçim Ahmed’in yükseleceğini ümit ediyor  

Ehl-i Kitap âlimleri de bunu güzel biliyor. 

Bu genç Necd ahalisinin en değerli efendisidir 

En kuvvetliden de daha yüksek olan kendisidir.” 

Yine şöyle dedi: 

“Babası gidip de bir daha gelmeyecek olan oğlumu 

Ebu Talip diye adlandırdığım kişiye vasiyet ediyorum 

O, Abdi Menâftır ve o tecrübeler sahibidir biliyorum.” 

Başka beyitlerde zikrederek şöyle dedi: 

“Ben beklenti içindeyim hiç ümit kesmiş değilim 

Çünkü Allah rahibin dediğini doğru çıkaracaktır 

Bu genç de Galip kabilesinin en üstünü olacaktır. 

Her bilgin haham ve bilgin kâtipten 

Acayiplerin en acayibini işittim 

Bu genç herkesi kendine çekecektir 

Çöllerde ve şehirlerde olanları 

Tövbe edip geri dönenleri 

Mekke’ de ve Mekke’ nin dışından olanları.”21 

Rivayeti incelediğimizde Abdulmuttalib Hz. Peygamber’in konum olarak iyi yerlere geleceğini ümit 

etmektedir. Lakin bu konum hakkında bir adlandırma yoktur. Bu beklentisini de yine Ehl-i kitap âlim-

lere dayandırmaktadır. 

Sonuç olarak ilk dönem İslam tarihi kaynaklarında ve Delailü’n- Nübüvve kaynaklarında ki riva-

yetleri incelediğimizde Araplarda bir peygamber beklentisi genel kabul olarak görülmemekte, birkaç 

şahsa münhasır olarak nakledilmektedir. Bu şahıslarda bu beklentiyi Ehl-i kitap âlimlerden aldıkları 

bilgilere dayandırmaktadırlar. 

 
21 Beyhakî, Delailü’n-Nübüvve, 349-350. 
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ÇAĞDAŞ SİYER YAZICILIĞINDA ARAPLARDA PEYGAMBER BEKLENTİSİ  

Çağdaş çalışmalarda Araplarda Peygamber beklentisiyle alakalı çeşitli yorumlar yapılmıştır; Meh-

met Alıcı konumuzla alakalı makalesinde birkaç farklı noktadan konuyu irdeleyip görüşlerini beyan 

etmiştir.  

İslam öncesi Arap yarımadasında putperest Cahiliye Araplarının politeist tanrı anlayışlarının arka 

planında yer alan yüce bir varlık fikri peygamberlik beklentileri üzerinde etkili olmuştur. İnandıkları bu 

aşkın ama müdahaleden uzak tanrının / Deus Otiosus’un yetkilerini putlara devretmesi, gündelik ya-

şamlarında muhtaç oldukları ilahi yardımın muhatabını belirlemiştir. Bu durum ise onlara hakikati bil-

direcek ve hayatlarını düzenleyecek bir uyarıcının veya peygamberin gelmesine yönelik bir beklentile-

rinin olmadığına işaret etmektedir. Bunun ötesinde Cahiliye Araplarının, Hz. Peygamber’in durumu 

konusunda bir peygamber bekleyen Ehl-i Kitab’ın görüşüne başvurmaları da dikkat çekicidir. Ayrıca 

Ḥanīflerin Yahudi-Hıristiyan bir zemin üzerinden peygamber fikrini temellendirme çabaları veya sözde 

peygamberlik iddialarının Hz. Muhammed’in risâletiyle ortaya çıkması, Cahiliye Arap’ının zihin dün-

yasında bir peygamber beklentisinin yokluğunu açık eden durumlar arasında sayılabilir.22 

Cahiliye Arap toplumunda Allah inancı var olmakla birlikte23 Allah’a ulaşmaya vesile kabul ettikleri 

putlara tapınmakta idiler. Bu sebeple Cahiliye Arap politeizmi, her şeyi var eden yüceler yücesi tanrı ile 

irtibatı, onunla ilişkilendirilen putlar veya onların hizmetindeki görevliler/sadinler aracılığıyla sağla-

makta ve bir peygambere ihtiyaç duymamaktadır. Nitekim Hz. Peygamber’in büyücülük, kâhinlik ve 

mecnunlukla suçlanması veya öncekilerin masallarından söz etmekle itham edilmesinin arka planında 

da bu husus yer almaktadır. Bu bakımdan aşkın ama dünyadan uzak olan tanrı fikri bağlamında Cahi-

liye Araplarının bir peygamber beklentisi içinde olmadığı anlaşılmaktadır.24 

İslam öncesi Arap yarımadasında Araplar arasında bir peygamber gelmemesine karşın, risaletin 

başlamasıyla birlikte yeni bir durum ortaya çıkmıştı. Peygamberlik Araplar arasında bir güç temerküzü 

olarak algılanmıştı. Hatta kabileler arası üstünlük tartışmalarına yol açıştı. Kanaatimizce bu durum bile 

peygamberlik kavramının dini boyutunun anlaşılmayıp siyasi bir temele dayandığını zannetmeleri pey-

gamber beklentilerinin olmadığı gösterir mahiyettedir. Bir başka husus ise Hz. Peygamber’den önce 

peygamberlik iddiasında bulunan kişilerin olmayışı Hz. Peygamber’den sonra ortaya çıkmış olmaları 

Cahiliye Araplarının bir peygamber beklentisi içinde olmadıklarını kanıtlar niteliktedir.25 

Cahiliye Arapları arasında putperestliğe ve diğer dini geleneklere mensup kimselerin yanı sıra her-

hangi bir dinî cemaatle ilişkilendirilmeyen Hanif diye bilinen kimselerde vardı. Hanifler, İslam öncesi 

dönemde yaşayan, bireysel bir çabayla kendilerini politeizmden uzak tutan ve tek olan Allah’a tapan 

kimseler olarak kabul edilmektedirler. Haniflerin bir grup olarak hareket etmeyip bireysel çabalarıyla 

putperest anlayıştan uzak durdukları görülmektedir. Kendilerini Hz. İbrahim’e nispet etmekle birlikte 

 
22 Mehmet Alıcı, “Cahiliye Arabı Bir Peygamber Bekliyo muydu?Âtıl Tanrı/Deus Otiosus Bağlamında Cahiliye Dö-

nemi Peygamber Algısı”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 59:1 (2018). 
23 29/Ankebut, 61. 
24 Alıcı, “Cahiliye Arabı Bir Peygamber Bekliyo muydu?Âtıl Tanrı/Deus Otiosus Bağlamında Cahiliye Dönemi Pey-

gamber Algısı”. 
25 Alıcı, “Cahiliye Arabı Bir Peygamber Bekliyo muydu?Âtıl Tanrı/Deus Otiosus Bağlamında Cahiliye Dönemi Pey-

gamber Algısı”. 
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gerçekte onun dinî öğretisinin ne olduğundan haberdar olmayan Haniflerin bu hususta ellerinde kitap 

bulunan Yahudi ve Hristiyanlar’dan bilgi edinme çabaları, onların bir arayış içinde olduklarına işaret 

etmektedir. Ancak bu arayış Cahiliye Araplarının bir peygamber beklentisi olarak yorumlanıp yorum-

lanmayacağı tartışmalıdır. İslam kaynaklarında bu kimselerin bir peygamber bekledikleri nakledilmek-

tedir. Buna karşın bu düşüncenin oluşumunda Cahiliye Arap putperestlerinin etkisinden söz etmek 

mümkün değildir. Haniflerin, Yahudilerin ve Hristiyanların yoğun olarak yaşadıkları Şam veya Yemen 

bölgelerine yaptıkları seyahatlerde elde ettikleri bilgilere dayanarak böyle bir beklenti içerisine girdik-

leri anlaşılmaktadır.26 

Kureyşliler başlangıçta Hz. Peygamber’i cinlerle irtibatlı bir şair olarak değerlendirmişlerdir. Bazı 

Kureyşliler Hz. Peygamber için sâhir, kâhin, mecnun, şair gibi yakıştırmalarda bulunmuşlarsa da son-

raları bunlardan hiç birisinin onun durumuyla tam olarak örtüşmediğini itiraf etmek durumunda kal-

mışlardır. Örneğin sihir, kehanet ve şiirde söz sahibi olarak gördükleri Utbe b. Rebîa’yı müzakere için 

Hz. Peygamber’e göndermişler, çeşitli fikirler ileri süren Utbe konuşmasını tamamladıktan sonra Hz. 

Peygamber ona Fussilet suresini 38.ayetine kadar okumuş, arkadaşlarının yanına dönen Utbe o güne 

kadar duymadığı şeyler dinlediğini ve bunların ne şiire, ne sihre, ne de kehanete benzediğini haber ver-

miştir. Orada bulunanlar, Hz. Peygamber’in kendisini diliyle sihirlediğini iddia ederek onu sözleriyle 

insanları adeta büyüleyen bir sihirbaza benzetmişlerdir.27 Kanaatimizce Kureyşlilerin Hz. Peygamber’e 

yakıştırdıkları kâhin, sâhir, şair, mecnun gibi yakıştırmalara bakılacak olursa zihinlerinde bir peygam-

ber beklentisinin olmadığı bu sebeple Hz. Peygamber’ e peygamberlik verilemeyeceğini düşünüyor-

lardı. 

Cahiliye Araplarının Hz. Peygamber’le münazara ve münakaşaya girmeleri, onu alaya almaları ve 

iftira etmeleri, anlaşma teklifinde bulunmaları, Ebu Talip’e desteğini yeğeninden çekmesi için baskı yap-

maları, Haşim oğullarına ambargo uygulamaları ve fiili saldırıda bulunmaları bilinen vakıalardır.28 Bu 

hususlarda bize bir peygamber beklentilerinin olmadığını gösterir mahiyettedir. Nitekim böyle bir bek-

lentide olan toplum bu tür eziyet ve işkencelerin aksine gelecek olan peygambere hazırlık yapıp güzel 

bir şekilde karşılamaları beklenir. 

Cahiliye dönemine bakıldığında tek bir millet olmadıkları gibi ortak bir inanç sistemine de sahip 

değillerdi. O dönemde inanç olarak; Yahudilik, Hristiyanlık, Sabiilik, Haniflik, Dehrilik ve Putperestlik 

mevcuttu. Bu gruplardan sadece Yahudi, Hristiyan, Sabiiler ve Hanifler’ de nübüvvet düşüncesi olduğu 

anlaşılmaktadır. Putperestler de ise Hristiyanlık ve Yahudiliğin etkisi ile peygamber düşüncesinin oluş-

tuğu anlaşılmaktadır.29 

 
26 Alıcı, “Cahiliye Arabı Bir Peygamber Bekliyo muydu?Âtıl Tanrı/Deus Otiosus Bağlamında Cahiliye Dönemi Pey-

gamber Algısı”. 
27 Yunus Akyürek, “Siyer ve İslam Tarihi Kaynaklarına Göre Cahiliye Dönemi Kureyş Toplumunun Bir Peygamber 

Beklentisi Var Mıydı”, İslami İlimler Dergisi 13/2 (2018). 
28 Adem Apak, Siyer-i Nebî (İstanbul: Ensar, 2017). 
29 Yusuf Suiçmez, “Hadisler Işığında Cahiliye Döneminde Nübüvvet ve Risalet Algısı”, Hadis Tetkikleri Dergisi XVII/1 

(2019). 
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Arap yarımadası gerek kuzey-güney ve gerekse de doğu-batı arasında ticaret yolları üzerinde bu-

lunmaları sebebiyle çok eski devirlerden beri birçok medeniyet ve dinlere beşiklik etmiştir. Arap yarı-

madasında kendilerine bir yer bulmak isteyen tüm din mensupları, kendi kutsal metinlerinde işaret edi-

len vasıflara sahip bir peygamberin kendilerinden çıkmasını arzu ederek buraya yerleşmeye çalışmış-

lardır. Onun için burası bir din panayırına dönüştürülmüştür. Hatta peygamberin kendilerinden çıkma-

dığını görünce de Hz. Muhammed’in peygamberliğini kabul etmeleri zor olmuştur.30Anladığımız kada-

rıyla kutsal metinler olmasa Araplar arasında bir peygamber beklentisi oluşmayacaktı. Gelecek olan bu 

peygamberin de hangi millet içerisinden çıkacağı belirsizdi.  

Cahiliye Araplarının açık bir peygamber tasavvuruna sahip olduklarını, hatta güçlü düzeyde kendi 

içlerinden çıkacak bir peygamber beklentisi içinde olduklarını ifade eden yazarlarda vardır.31 

SONUÇ 

Hz. Peygamber’in peygamber olarak gönderilmesinden önce Araplar arasında böyle bir gündemin 

olmadığını görmekteyiz. Söz konusu beklentinin oluşabilmesi için Araplar’ da “peygamber” kavramı 

ile ilgili bilgilerin olması gerekirdi. Böyle bir bilgiyi de ancak kutsal kitaplardan elde edebilirlerdi. Kutsal 

kitapları okuyup anlayabilecek bilge kimselerden mahrum olmalarından ötürü de peygamber kavra-

mına uzak kalmışlardır. 

Cahiliye Araplarının vahiyle ilk muhatap olmalarından sonra hemen tepki vermedikleri, putlar hak-

kında eleştiri içeren ayetler geldiği zaman tepki göstermeye başladıkları görülmektedir. Bu durumda ilk 

aşamada vahiy ve peygamberlik hakkında bilgilerinin olmadığını gösterir mahiyettedir. 

Gerek İlk Dönem İslam Tarihi kaynaklarında gerekse de Delailü’n-Nübüvve kaynaklarında geçen 

rivayetleri incelediğimizde Araplarda bir peygamber beklentisinin olmadığını gördük. Peygamber bek-

lentisi içerisine girenlerin ise bu bilgileri Yahudi ve Hristiyan kültüründen elde ettiklerini müşahede 

ettik. Nitekim rivayetlerde de bu açıkça görülmektedir. Bir nebi beklentisi içinde olan toplumun gelen 

nebiye eziyet ve işkence yapması hatta sonucunda yurdundan ayrılmasına sebep olmaları bizim bu gö-

rüşümüzü destekler nitelikte olan tarihi vakıalardır.   

 
30 Sıddık Ünalan, “Risalet Öncesinde Arap Yarımadasındaki Dinler ve Bir Peygamber Beklentisi”, Fırat Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (ts.). 
31 Şevket Kotan, “Cahiliye Araplarında Nübüvvet İnancı ‘“Kur’an Merkezli Bir Çalışma”’”, Dinbilimleri Akademik 

Araştırma Dergisi 20/1 (31 Mart 2020), 95-127. 
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HZ. PEYGAMBER’İN DOĞDUĞU COĞRAFYANIN DİLİ 

Hacer Karatay 

 

GİRİŞ 

Dil ile toplum arasındaki bağlantıyı ya da dilin toplum içindeki değişik işlevlerini incelerken önce-

likle dil ve toplum terimlerini tanımlamak gerekir. Toplumu belirli amaçlarla bir araya gelen bireyler 

topluluğu; dili ise belirli bir toplumun kullandığı iletişim aracı olarak tanımlayabiliriz.1 Nitekim bir dili 

anlamak öğrenmek, gelişim evrelerini tarihçesini bilmek o toplumun kültürü medeniyeti yaşayışı zihni-

yeti hakkında birçok bilgi vermektedir.  

Arap dili ise Kuran-i Kerim'in dilidir. Bu sebeple ilgilenilmeye ve özellikleri araştırılmaya değer bir 

dildir. Arapçanın, Dünya dilleri arasında üstün bir yere sahip olduğu inkar edilemez. Aslında her dil 

kendi yapısına uygun olarak çeşitli güzelliklere sahiptir. Ancak “Arapçada kavramlar da olan anlam 

zenginliği ve ince manaları ifade edebilme vasfı, başka hiçbir dilde yoktur.” İslam'ı öğrenip bilmenin tek 

yolu kitap ve sünnete başvurmaktır. Bu iki kaynağımızın dilinin Arapça olması sebebiyle bu bilgiyi elde 

etmek, Arapça bilgisine dayanmaktadır.  

Kur’an-ı Kerim’i anlamanın yolu Arapçayı bilmekten geçtiği gibi Arapçada gelişmesini ve ilmî te-

mellere oturtulmasını Kur'an-ı Kerim'e borçludur. Zira ayetlerin nüzülünün üzerinden çok geçmeden 

nahiv kuralları tamamen ayetlerin kurallarına dayandırılmıştır. Hatta Sibeveyhi eserinde nahiv ile ilgili 

Kuran-i Kerim den üçyüz tane misal göstermiştir.”  

Kuran-i Kerim Hz. Muhammet Mustafa (s.a.v) vasıtasıyla tüm insanlığa Allah-ü Teâlâ tarafından 

gönderilmiş İslam dinin mukaddes kitabıdır. “Cahiliye dönemi “ denilen İslam'ın gelmesinden önceki 

dönemde Arap yarımadasında Arapların yaşadığı dönemde gönderilmeye başlanmıştır. Cahiliye toplu-

mun yaşayış tarzını bilmek zihniyetini anlamak; yüce dinimizin kutsal kitâbı Kur’an-ı Kerim’in emirle-

rini, yasaklarını, tavsiyelerini, kıssalarını, hatırlatmalarını öğrenmek anlamakla doğru orantılıdır. Bu ça-

lışmamızda cahiliye döneminde Arap edebiyatının nasıl işlediği ve cahiliye araplarinın Arapçayı ve ede-

biyatı nasıl kullandıklarını izah etmeye çalışacağız. Arap dilinin yapısına kısaca göz atalım: 

1. ARAP DİLİ VE EDEBİYATI 

 
 Yüksek Lisans Öğrencisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili ve Edebiyatı Ana 

Bilim Dalı, hacerkrty46@icloud.com. 
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Arapça Sami dil (semitik) ailesinden olan bir dildir. Sami adı ise Hz. Nuh ' un oğlu Sam’dan gelmek-

tedir. Arap alfabesinin, Aramice alfabesinden gelen nebati alfabesinden evliliği düşünülüyor. Arapçanın 

neden sağdan sola yazıldığına dair kaynaklarda şu sebepler geçmektedir: “Çivi yazıları ya taşlara ya da 

güneşte veya fırında kurutulmuş kitap ekleri keske kullanılarak kazanıyordu. Sağ elini kullanan birinin 

keski veya çekici sol elinde tutarak yazıyı kazımaya başlaması ve bu işleme sağ taraftan başlaması daha 

uygundur. Bu şekil Araplarda da, İbranilerde de, Fenikelilerde de bu şekildedir.” 

Arapça büyük medeniyetler, kültürler ve imparatorluklar doğuran dillerin başında gelir. Arapçanın 

kullanımı yedinci yüzyıla kadar Arap Yarımadası içinde sınırlı kalmış, İslamiyetin gelişiyle birlikte Arap 

yarımadasının dışında büyük bir hızla yayılarak Irak, Suriye, Mısır ve Kuzey Afrika'yı kuşatmış, oradaki 

dillerin yerini almış ve bir kültür ve medeniyet dili olmuştur. Sonraki asırlarda İslami fetihlerin sürmesi 

ile Arapça doğuda Afganistan ve en batıda İspanya'ya kadar uzanan bölgede konuşulan dil haline gel-

miştir.1 

Arapça Arap yarımadasından bereketli Hilal boyunca atlantik Okyanusu'na kadar ulaşan geniş bir 

alanda konuşulan bir dildir. Dünyada yaklaşık 350 milyon insanın ana dili olan Arapça, bir milyarı aşkın 

Müslümanın ibadet dilidir. Arap dilinin dünyadaki önemi ve rolünün büyüklüğü sonucunda birleşmiş 

milletler örgütü 1974'te Arapçayı altıncı resmi dil kabul etmiştir.2   

1.1. Arapçanın Özellikleri 

Arap dili gramer ve edebi açıdan zengin içeriğe sahip bir dildir. Arapça; iştikak, ibdal, itba’, ta’rib, 

müsellesât, naht, iştikak, terâdüf, tezâd, tadmîn, kinaye, mecaz sanatlarını içerir. Bu sanatlara kısaca 

değinecek olursak; 

İştikak; asli manayı korumakla beraber, bu asıl manada şekil ve terkip yönüyle yeni bir mana elde 

etmek için, asıl sigaranın harf sayısına ekleme yaparak şeklinin değiştirilip yeni bir siga elde etme ame-

liyesidir.3 

İbdal; “Bir harfi başka “Bir harfi başka bir harfle değiştirmek suretiyle yeni bir kelime elde etme 

ameliyesidir.”4 

İtba’; Vezni aynı olan iki kelimeyi, düşünmeye sevk etmek ve manayı teşekkür etmek için tekrarla-

maktı.5 Tariften de anlaşılacağı gibi itba’; tede bür ve manayı te’kid için yapılır. Nitekim Araplara bunu 

neden yaptıkları sorulunca; “onunla konuştuklarımızı düşünelim diye yapıyoruz” şeklinde cevap veril-

miştir. 

Ta’rib; “Yabancı lafız ve sigaların, Arap dil felsefesi ve ölçülerinin gerektirdiği gerektirdiği şekilde 

dizgi ve düzenlemelerinin yapılarak, harflerin sıfatları ve telaffuzlarında; tağyir, tebdil ve hazif gibi 

 
1 https://web.archive.org/web/20171027161442/http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-ce 

lebrations/celebrations/international-days/world-arabic-language-day/”World Arabic Language Day”. UNESCO. 
18 Aralık 2014. 27 Ekim 2017. 

2 Clive Holes, Modern Arabic: Structures, Functions, and Varieties, 3. Washington, Georgetown University dergisi, 2004. 978-

1-58901-022-2. 
3 Süyutî, el-Müzhir, I, 284; Kannûcî, el-Bülğa fî Üsûli’l-Lüğa. 
4 İbn Fâris, es-Sâhibî, 154 ve Râfiî, Târîhu Âdâbi’l-Arab, I, 147. 
5 İbn Fâris, es-Sâhibî, 209. 

https://books.google.com/books?id=8E0Rr1xY4TQC&pg=PA2
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zel:KitapKaynaklar%C4%B1/978-1-58901-022-2
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zel:KitapKaynaklar%C4%B1/978-1-58901-022-2
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Arapçanın kaide ve kurallarına uyularak bazı ameliyelerin yapılmasına yani yabancı olan bu lafız vesi-

kaları, “Arapçaya alıp kabul etmeye”6 denir. 

Fetha, kesra ve zamme şeklinde üç ayrı şekilde okunabilmeleri sonucundaki farklılık sebebiyle farklı 

mânâların ortaya çıkmasına7 denir. 

Naht; lugatte tahta, taş ve benzeri sert cisimleri yontmak8 manasına gelen bu kelime, Arapça mef-

humlarda “bir çeşit kısaltma “9 faaliyetlerini ifade etmektedir. Istılahta ise “Arapların aile içinden olan 

iki kelimeyi kısaltıp bir çeşit kısaltma ile bir kelime halinde kaynaştırarak birkaç kelimeyle ifade edilen 

manaları tek bir kelime de toplamak “10 demektir. 

İştirak; mana yönünden Arapçaya en çok zenginlik sağlayan kaynaklardan biri olan iştirak;11 

“terâdüfün zıddı olup”12 aynı lafzın birkaç manaya işaret etmesidir.13 

Terâdüf; dili zenginleştiren kaynaklardan biri olan terâdüf14 lugatte; “Bir kimsenin diğer bir kimse-

nin terkisine binmesi”15 demektir. Istılahta ise; “o iki veya daha fazla lafzın aynı müsemmayı (manayı) 

ifade etmelerine denir.16 

Tezâd: Arapçada “tezâd”;”iştirakın bir çeşidi olup”17 “Bir kelimenin, birbirine zit iki manayı ifade 

etmesidir. “18 

Tadmîn; şiirdeki beytin manasını kendinden önceki beyte bağlanmasıdır.19 Yani “ birinin söylediği 

bir söz ya da şiirini yine kendi söz veya şiirine derç etmeye20 ve bir lafsın manasını diğer bir lafsa yük-

lemeye denir.  

Kinâye; lûgatte; “gizlemek, gölgelemek, açık ifadeyi terk etmek”21 demektir. ıstılahta ise; “herhangi 

bir maksat için, kastedilenmana ya açıkça delalet etmeyen bir lafızla, bir şeyin lafzen ya da manen ifade 

edilmesidir.”22 

 
6 Ma’n, el-Mu’cemü’l-Müfassal fî Fıkhı’l-Lüğa, 67. 
7 İbrahim Muklâtî, Şerhu Müsellesâti Kutrub, yy, ty, 10. 
8 İsfehânî, Rağıb Ebü’l-Kasım Hüseyin b. Muhammed, el-Müfredâtü fî Ğarîbi’l-Kur’ân, (Safvân Adnan Dâvudî), 

Dârü’l-Kalem, Beyrut, I. Baskı, 1412 (h), “n-h-t” madd. ve Zebîdî, Tâcü’l-Arûs, “n-h-t” madd. 
9 Râfiî, Târîhu Âdâbi’l-Arab, I, 149. 
10 İbn Fâris, es-Sâhibî, 209. 
11 Ma’n, el-Mu’cemü’l-Müfassal fî Fıkhı’l-Lüğaa, 42. 
12 Râfi, Târîhu Âdâbi’l-Arab, I, 154. 
13 Bkz: Emânullah Polat, Kur'an Dili Arapça’nın Yapısı ve Bazı Özellikleri, Turkısh studies, 2014, Ankara, 12. 
14 Ma’n, el-Mu’cemü’l-Müfassal fî Fıkhı’l-Lüğa, 63. 
15 Cürcânî, Ta’rîfât, “müterâdif” madd., 253. 
16 Gazalî, el-Mustasfâ, 47; Râzî Fahrüddin, el-Mahsul fî İlmi üsûli’l-Fıkıh, I, 79; Süyutî, el-Müzhir, I, 331; Mahallî, el-

Bedrü’t-Tâlı’ fî Halli Cemi’l-Cevâmi’, I, 224; Cürcânî, Ta’rîfât, “terâdüf” madd., 77; Sebt, Halid Osman, Kavâidü’t- 
Tefsir Cem’an ve Dirâseten, Dârü İbnü’l-Kayyım; Riyad, II. Baskı, 2008, I, 459 ve Râfiî, Târîhu Âdâbi’l-Arab, I, 150. 

17 Râfî, Târîhu Âdâbi’l-Arab, I, 156. 
18 Ma’n, el-Mu’cemü’l-Müfassal fî Fıkhı’l-Lüğa, 65. 
19 Cürcânî, Ta’rîfât, “tadmîn” madd., 84. 
20 Bkz. Şemseddin Sami, Kâmûs-i Türkî, “tadmîn” madd., 417. 
21 İbn Manzur, Lisânü’l-Arab, “k-n-y” madd. 
22 Cürcânî, Ta’rîfât, “kinaye” madd., 240. 
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Mecâz; lûgatte; “hakikatin zıttı olarak23 yol ve meslek manasında olup lafzın vaz' edildiği manasının 

dışına geçilerek kullanılması24 manasındadır. ıstılahta ise; “bir ismin, aralarındaki münasebetten dolayı 

-Hakiki manasını kast edilmesine engel teşkil edecek olan bir münasebetin bulunması sebebiyle-vaz ' 

edildiği mananın dışında kullanılmasıdır.”25 

Bu söz sanatlarıyla beraber o Arapçayı diğer dillerden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de 

çok ince farklarını bile ayrı ayrı lafızlarla ifade edilebiliyor olmasıdır. Nitekim Arapçada günün her za-

man dilimi için ayrı ayrı isimler mevcuttur. Mesela noktalı; bir günde bulunan zaman dilimlerinin her-

biri için farklı isimler mevcuttur.26 

Arapça kıyasi bir dil olarak lafız ve mana yönünden kendisini geliştiren sarf ve nahvin yapısı sebe-

biyle dünya dilleri arasında üstün bir yere sahip olan zengin, açık ve süslü bir dil olmuştur. Diğer dil-

lerde bulunmayan bir şekilde Arapça’da bir cümlenin kelimeleri çok değişik şekillerde dizilip cümlede 

vurgulanan yapsının değişmesine vesile olur. İslamiyetin etkisiyle Arapçanın özellikleri daha da geliş-

miştir. Nitekim İslamiyet ile birlikte bazı lafızlar asıl manasından alınıp istilahi manasında kullanılmış-

lardır. 

2. CAHİLİYE KAVRAMI VE CAHİLİYE TOPLUMU ÖZELLİKLERİ 

 Cehl kökünden türetilmiş olup eski sözlüklerde bu kelimeye ilmin zıttı olarak genellikle bilgisizlik 

anlamı verilmektedir.27 Istılahî anlamı ise; i̇slami dönemde ortaya çıkmış bir terim olan cahiliye gerek 

Kurani kerim de gerekse hadislerde Arapların i̇slamdan önceki inanç, tutum ve davranışlarını İslami 

devirdekinden ayırt etmek için kullanılmıştır. Bu sebeple genellikle Arapların İslamdan önceki döne-

mine “Cahiliye” veya “Cahiliye çağı” (asrü 'l-cahiliye), O dönemde yaşayan şairlere de “Cahiliye şair-

leri” (şuaraü’l-cahiliyye) denilir.28 

Hz. Peygamber'in ashâbı cahiliye kelimesi ile İslam öncesini, yani miladi 610 yılında vahyin inmeye 

başlamasından önce yaşadıkları devri kast ediyorlardı. Onlar Müslüman olduktan sonra bu devirle ilgili 

hatıralarını, inançlarını, tutum ve davranışlarını anlatırken veya Hazreti peygamberi o dönemde yap-

tıkları işlerin İslamdaki hükmünün ne olduğunu sorarken çoğunlukla çoğunlukla bu kelimeyi kullan-

mışlardır. 

 Kuran-i Kerim de, Mekke devrinde nazil olan ayetler de cahiliye kavramının kullanılmamış olma-

sına bakarak bu terimin o devirde henüz yerleşmemiş olduğu düşünülebilir. Buna karşılık Medine dö-

neminde inen dört ayette cahiliye kelimesi geçmektedir. Nüzul sırasına göre bu kelimenin ilk defa içinde 

geçtiği sure Âl-i İmran Suresi 154. ayet kerimesidir. O cahiliye kelimesinin geçtiği diğer ait kerimeler ise; 

Fetih 48 / 26, Ahzab 33/33, Maide 5/50 ayet-i kerimeleridir. 

 
23 İbn Cinnî, el-Hasâis, II, 444. 
24 Zebîdî, Tâcü’l-A’rûs, “c-v-z” madd., XV, 78. 
25 Cürcânî, Ta’rîfât, “mecâz” madd., 257. 
26 Corci Zeydan, Târihu Âdâbi’l-Lüğati’l-Arabiyye, I, 46. 
27 Cevherî, es-Sıhah, “chl” md.; Lisânü'l-Arab, “chl” md.; Tâcü’l-ʿarûs, “chl” md.) 
28 DİA:Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi(1988/2015), “cahiliyye”md., İstanbul. 
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Arapların İslam’dan önceki tarihlerinin cahiliye kelimesi ile ifade edilmesinin sebepleri araştırılır-

ken onların hayat tarzına bedeviliğin hakim olması, çevrelerinde yaşayan insanlara göre medeniyet ba-

kımından geri kalmaları, bilgisizlik ve gaflet içerisinde göçebe ve yarı göçebe hayatı yaşayan kabile top-

luluklarından oluşan, kaydadeğer önemli bir tarihleri olmayan, puta tapan kötülük yapmalarını önleyen 

bir dine, bir peygambere ve semavi bir kitaba sahip bulunmayan insanlar olmaları gibi hususlar üze-

rinde durulmuştur.29 

 Cahiliye araplari, Allah'ın varlığını kabul etmekle beraber putlara taparlardı. 30 Kötü ahlaklarının 

arasında içki, kumar günlük işler arasında sayılırdı. Bundan dolayı sık sık kavgalar meydana gelirdi. 

Ayrıca aile mefhumu da gittikçe bozulmuştu. Cemiyette kadına hak ettiği değer verilmemekte idi.31Te-

fecilik, faiz, fuhuş mevcut ve yaygın, köle ve cariyeler mal gibi alınıp satılabilirdi. 

 Tüm bu kötü adetler, alışkanlıkların yanısıra iyi işler yapan insanlar, hanif dinine inananlarda vardı. 

Arapların adetleri arasında güzel davranışlarda mevcuttu. 

 Nitekim Hz. Peygamber’in Cahiliye devri araplarının kültürel yapısını, değerlerini, telakkilerini ta-

mamıyla reddetmediği, İslam'ın temel hükümlerine aykırı olmayan bazı hususları kabul ettiği görül-

mektedir. Mesela onun bir sahâbi ye hitaben söyledi, “Ey Saib! Cahiliye çağında yaptığın faziletli şeylere 

İslam devrinde de devam et; misafiri ağırla; yetime ikram et ve komşuna iyi davran!”32 mealindeki söz-

leri buna bir örnektir. “İnsanların cahiliye devrinde hayırlı olanları İslam devrinde de hayırlıdır” 33 ha-

disi de aynı anlayışı işaret eder. 

 Hadis-i Şeriflerde de zikredildiği üzere cahiliye araplarında misafirperverlik, cömertlik, yalan söy-

lemeyi çirkin görme, himaye, ahde vefa göstermek, yolda kalmışa yardım etmek gibi erdemli davranış-

larda mevcuttu.34 

2.1. Cahiliye Toplumu Kültürel Hayat 

 Cahiliye devri araplari genellikle bedevi bir hayat yaşadıklarından kültürleri Çöl hayatının kıt im-

kanlarıyla sınırlıydı. Bu yüzden toplumun temelini oluşturan eğitim işiyle pek uğraşmazlardı ve yazıyı 

bilenlerin sayısı da çok azdı. Konu ile alakalı olarak Hz. Peygamber nak işareti biz, milli bir milletiz; yazı 

ve hesap bilmeyiz.”35 diye buyurmuştur. 

Yapılan araştırmalar neticesinde bu dönemde edebi alanda büyük gelişmelerin kat edilmediği so-

nucuna varılmıştır. Bununla beraber edebi değeri üstün olan şiirler, Kabe'nin duvarına asılarak orada 

teşhir edilirdi. Şiir, insanın duygularına hitap ettiği için şairler, halkı kolaylıkla etkileye biliyorlardı. Bu 

sebeple şiir bu dönemde apayrı bir yer teşkil etmekteydi.36  

 
29 Buhârî, “Enbiyâʾ”, 8, “Menâkıb”, 1. 
30 Bkz. Zümer, 39/3. 
31 Ebu’l Hasan en-Nedvî, Müslümanların Çöküşüyle Dünya Neler kaybetti, 102-103. 
32 Müsned, III, 425. 
33 Buhârî, “Enbiyâʾ”, 8, “Menâkıb”, 1. 
34 Fethullah Zengin, “Cahiliye araplarında Bazı İyi Ahlak Örnekleri ve Sebepleri Üzerine Bir Değerlendirme”, İ.Ü.İla-

hiyat Fakültesi Dergisi, 2017. 
35 Buhâri, Savm, 13; Müslim, Savm, 15; Ebû Dâvûd, Savm, 6. 
36 Hamidullah, İslam Peygamberi, II, 821. 
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 Cahiliye devri edebiyatını yazılı ve sözlü biçimde inceleyecek olursak; yazıyı kullanıp kullanma-

dıklarına dair maddi bir delil yoktur. Onların yazı için kullandıkları Taşlar, deriler, kemikler ve hurma 

yaprakları, bu durumu zorlaştırmaktadır. Ancak elimizde bulunan verilere göre yazı, o dönemlerde bi-

linmektedir. Özellikle Mekke, Medine ve Hire gibi medeni şehirlerde bu durum mevcuttur ve yalnız 

iktisadi durumlar için kullandıkları rivayet edilmektedir.37 

Yarımadanın kuzeyinde yaşayan Araplar, cahiliye döneminin başlarında, yazılarını nebati yazısıyla 

geliştirmişlerdir.38 

 Sözlü edebiyatta ise şiir, hitabet oldukça revaçta olan sanatlardı. Cahiliye şiiri Arap edebiyatında 

da önemli bir yere sahiptir. Bunlarla birlikte darbımeseller her toplumda olduğu gibi cahiliye toplu-

munda da mevcuttu. 

 Şimdi sırasıyla cahiliye toplumunda varolan edebi türleri inceleyelim: 

2.1.1 Cahiliye Döneminde Şiir  

 Cahiliye şiiri, Arap yaşantısının bir aynasıdır. Onların adetleri, gelenekleri, haberleri, Edebiyatları, 

ilimleri, ahlakları, savaşları ve hayat tecrübeleri hakkında bilgi verir ve bu bilgiyi, diğer nesillere akta-

rır.39 

 Her bir ifadeyle şiir, Arapların kültürel bir serveti ve sicil kaydıdırğer Arap şiiri olmasaydı onların 

Edebiyatları, haberleri, kabileleri, savaşları ve hatta coğrafi bilgileri dahi öğrenilemezdı. Yine aynı şe-

kilde nahiye, dil, belagat ilimleri de bu şekilde zenginleşenmezdi. Çünkü bütün bu bilgiler onların şiir-

lerinde toplanmıştır ve bir nevi Arap şiirini bilmek, Arapların hassasiyetlerini bilmek demektir.40 bu 

nedenlerden ötürü Arap şiirinin büyük bir tarihi değeride vardır. Çünkü şiirler, o günlere ait pekçok 

tarihi olayları günümüze kadar aktarabilmişlerdir.41 Nitekim bu konuda Hz. Ömer’in”Şiir, bir kavmin 

ilmidir. Bir kavim için ondan daha güvenli bir ilim yoktur” sözü şiirin konumunu açık bir şekilde ortaya 

koymaktadır.42 Zaten şehirlerin asırlarca silinmeden hafızalarda yaşayabilmesinin nedeni, topluluğun 

müşterek duygularına sıkı sıkıya bağlı kalmasından kaynaklanmaktadır.43 

 Cahiliye döneminde de Araplar için şiirin önemi büyüktü. Çünkü şiirlerle yüksek bir mevkide olan 

kişi ya da kavimler aşağılana bilir ya da tam tersi olabilirdi. Örneğin temim kabilesinden bir grup dede-

leri Benû Enfi'n-Nâka’ya tespit ediliyor ve deve burnu oğulları anlamına gelen nispeten rahatsız oluyor-

lardı. Ancak büyük Arap şairlerinden el-Hutay'e’nin kendileri hakkında söylemiş oldukları bir beyitten 

sonra bu nispetle anılmaktan gurur duyar hale gelmişlerdir. O beyit ise şu şekildedir: 

 هُم األنُف واالْذانُب غريُهم وَمْن ُيسوِِّى أبنِف النَّاقة الَذنَبا قَ ْوم  

 
37 el-Bustânî, Butrus, Udebâ’u’l-‘Arab fi’l-Câhiliyye ve’l-İslâm, Beyrut 1979, 35; Şevkî Dayf, el-‘Asru’l-Câhilî, 140. 
38 el-Bustânî, Butrus, Udebâ’u’l-‘Arab, 35; Şevkî Dayf, el-‘Asru’l-Câhilî, 138. 
39 İbn Kuteybe, eş-Şi‘r ve’ş-Şu‘arâ’, 5; Yahyâ el-Cubûrî, eş-Şi‘ru’l-Câhilî, 121; Corcî Zeydân, Târîhu Âdâbi’l-Luğati’l-

‘Arabiyye (nşr. Şevkî Dayf), y.y., ts., I, 83. 
40 İbn Kuteybe, eş-Şi‘r ve’ş-Şu‘arâ’, 5, 6; Ahmed Emîn, Fecru’l-İslâm, 98. 
41 el-Fâhûrî, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî, 12. baskı, Beyrut 1987, 65. 
42 el-Cumahî, Tabakât, I, 24. 
43 Çetin, Nihad M., Eski Arap Şiiri, 9. 
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 “Onlar öyle bir kavimdir ki, burundurlar. Diğerleri ise kuyruktur. Kim devenin kuyruğu ile bur-

nunu eşit tutar.”44 

 Övgü için kullanılan şiir, bazen hiciv45 içinde kullanılabiliyordu. Örneğin Hassâan b. Sabit 

(ö.m.682), boylarının uzunluğu ve iri gövdeleri ile övünen 'Abdulmeddan oğullarını, şu beyit ile hicvet-

miştir: 

ْسُم الِبغاِل وأْحالم الَعَصافرِي ال اْبَس ابلقوم ِمْن طوٍل وِمْن ِعَظم جِ   

“Bir kavim kuş beyinli olduktan sonra, katır gibi vücutlarını ve boylarının uzun olmasına aldırış 

edilmez.”46  

Bu durumdan rahatsız olan 'Abdulmeddân oğulları, Hassân b. Sâbit’e gelerek yakınmışlar ve 

Hassân b. Sâbit, “Bozduğum şeyi ben düzelteceğim” diyerek söylemiş olduğu beyti ile onları övmüştür. 

Beyit şu şekildedir: 

 وقد كنا نقوُل اذا رأينا لذى جْسٍم يُ َعدُّ وذى بيان

 كأنك أيها املعَطى بياانً وجْسماً من بىن عبد املِدان 

“Biz yeni gövdeli, heybetli ve güzel ifadeli biriyle karşılaştığımız zaman; “Ey bahşiş veren kimse! 

Sen vücut ve güzel ifade bakımından 'Abdulmeddân oğulları gibisin” derdik.47 

Arap şiiri cahiliye toplumundaki kabile çekişmelerinde özellikle hiciv, nekâiz ve övgü türleri önemli 

rol üstlenmiştir. Bu türlere ve kullanımlarına kısaca değinecek olursak; 

Hiciv: Arap şiirinin temel konularından birisi olan “hiciv Arap şiirinin temel konularından birisi 

olan “yüce”, methiye / övgüye ve övülmeye layık Vefa, cömertlik, doğruluk gibi sıfatlara karşılık gelen 

vefasızlık, cimrilik, yalancılık benzeri özelliklerle muhatabı küçük düşürmek veya aşağılama sanatıdır.”, 

methiye / övgüye ve övülmeye layık Vefa, cömertlik, doğruluk gibi sıfatlara karşılık gelen vefasızlık, 

cimrilik, yalancılık benzeri özelliklerle muhatabı küçük düşürmek veya aşağılama sanatıdır.48  

Nekâiz/Atışma Geleneği: Nekâiz49 geleneğinin cahiliyeden beri süre geldiği görüşüne göre, bir ka-

bile şairi taşı / düşman kabile ve şairinin delillerini, Şiirde kastettikleri anlamlari çürütür, karşı tarafın 

iddalarını yalanlar, ithamlarını reddeder, her bir özelliğe karşı daha güçlü anlamlarla, övgülerle cevap 

vererek karşılıklı atışma ortamını oluşturmuş olur. Yani şair, keskin sözler, mantıklı ifadelerle kendini 

ve kabilesini savunurken karşı tarafı yerin dibine batıracak ağır sözler söylemek zorundadır.50 

 
44 Yahyâ el-Cubûrî, eş-Şi‘ru’l-Câhilî, 131-132; Corcî Zeydân, Târîhu Âdâbi’l-Luğati’l-‘Arabiyye, I, 85; Komisyon, Do-

ğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, I, 165. 
45 bkz. Lisânü’l-ʿArab, “hcv” md. 
46 Yahyâ el-Cubûrî, eş-Şi‘ru’l-Câhilî, 133; Komisyon, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, I, 166. 
47 Şerhu Dîvân Hassân b. Sâbit el-Ensârî, 270. Yahyâ el-Cubûrî, eş-Şi‘ru’l-Câhilî, 134; Komisyon, Doğuştan Günümüze 

Büyük İslâm Tarihi, I, 166. 
48 Kudâme b. Ca‘fer, Nakdu'ş-şi'r, Kahire, 1978, 92; Çetin, Nihad, Eski Arap Şiiri, 75; Siracuddin Muhammed, el-Hicâ 

fi’ş-şi’ri’l-Arabî, Daru’r-ratibi’l-camiiyye, y.y., ts., 6. 
49 Bkz.İbn Manzur, Cemaluddin, Lisanu’l-Arab, Daru’l-mearif, Mısır, trs, VI, 4524. 

50 Nuri Hammudî el-Kaysî, Dirâsât fi'ş-şi'ri'l-câhilî, neşr.Câmiâtu Bağdat, trs. 124-126;Çetin, Eski Arap Şiiri. 
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Ağırlıklı olarak hicivn case gibi şiir türleri Ferdi veya toplumsal mücadelede basat örnekler olmakla 

beraber; fahr ve övgü türlerinin de bu mücadeleye katkısı göz ardı edilemez.  

Fahr: Sözlükte “övünmek” anlamına gelen fahr kelimesi edebiyat terimi olarak şairlerin kendilerin-

den, kabile, soy sop, hasep nesep, inanç, din, mezhep ve meşreplerinden, edebî ve siyasî güçleriyle şiir-

deki ustalık, yetenek ve faziletlerinden, hatta kılıç, zırh, at ve özellikle deve gibi şahsî mal ve eşyaların-

dan veya uzun ömürleriyle hayat tecrübelerinden övünerek söz ettikleri şiir türünü ifade eder. Divan 

edebiyatında kelime fahriyye şeklini almıştır.51 

2.1.1.1. Cahiliye Toplumunda Şairin Yeri ve Önemi 

Arapların yaşamında önemli bir rol oynayan bu şiirlerin şairleri de doğal olarak önemli bir yere 

sahiptir. Eğer bir kavimden şayet çıkarsa, bu durum onlar için bir övünç kaynağıdır. Çünkü bu şair o 

kabilenin dili, kılıcı ve övünç dolu haberlerini, diğer nesillere aktaran sesidir.52 şairler, barış zamanında 

kabilesinin reisi ve elçisi, savaş zamanında ise kahramanı kabul edilir. Bazen tek bir beyti ile kabilesinin 

onurunu yükseltir ya da düşürebilir.53 hatta Araplar, kendi kavimleri içinden bir şairin yetişmesine, bir 

Süvari'nin yetişmesine tercih ederler. Bu nedenle kabilenin içerisinden bir şair yetişirse diğer kabileler 

gelip bu kabileye kutlarlar ve ziyafetler verilir.54 çünkü o dönemde büyük şairler yetiştirmiş olmak gurur 

ve şeref kaynağı olurken, şairlerden mahrum kalmak, utanç ve ayıplanma vesilesidir.55Aynı zamanda 

şair, kabilesinin dilidir ve o kabilenin ne istediğini karşı tarafa bildirir. Yine şair, cahiliye döneminde 

zamanın en bilgili ve en akıllı insanı olarak kabul edilir.56 İki kabile arasında yapılan siyasi müzakere-

lerde şairleri nde bir yeri vardır.57 

Kendisiyle bu kadar övülen şairden bir o kadar da çekinirler. Çünkü şairin dili yerine göre öldürücü 

bir silah olabilir. Yukarıda sözü edildiği gibi bir Hasmına hicv ederse, onu yalnız küçük düşürmekle 

kalmaz akimleştirebilir.58 

Araplara göre şairlerin hicivlerinden çekilmesinin bir diğer nedeni de şairin, alelade bir kimsenin 

elde etmesi imkansız olan bir ilme vakıf olması ve gözle görülmeyen bir takım kuvvetlerle irtibat halinde 

bulunmasıdır. Bunun sonucunda bir takım beddualarla düşman üzerine bela ve kötülükler yağdırabi-

lir.59 

 Şairler, bu eşsiz güzellikte yazılan şiirlerini okumak ve onları ebedi iyileştirmek için yılın belirli 

dönemlerinde, belirli yerlerde düzenlenen panayırlara gelirlerdi. Arapların, cahiliye döneminde ticaret 

için kurulmuş pazarları vardır bu pazarlar yıl boyunca devam ederdi. Bunların en meşhurları 'Ukâz, 

Micenne ve Zu’lmecâz idi. Bu pazarlar arasında en büyüğü Nahle ve Taif arasında bulunan ‘Ukaz idi ve 

İslâmiyet'e kadar da devam etmiştir. Pazarlar ticaret için kuruldu kadar görüş alışverişinde bulunmak, 

 
51 DİA: İslam Ansiklopedisi, ’fahr’md. 
52 Yahyâ el-Cubûrî, eş-Şi‘ru’l-Câhilî, 134; ‘Abdurrahmân, ‘Afîf, eş-Şi‘r ve Eyyâmu’l-‘Arab, 25. 
53 Hannâ el-Fâhûrî, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî, 12. baskı, 59. 
54 Corcî Zeydân, Târîhu Âdâbi’l-Luğati’l-‘Arabiyye, I, 83; Kehhâle, el-Edebu’l-‘Arabî, 63. 
55 Çetin, Nihad M., Eski Arap Şiiri, 11. 
56 Kehhâle, el-Edebu’l-‘Arabî, 63. 
57 Çetin, Nihad M., Eski Arap Şiiri, 10. 
58 Çağatay, İslâmdan Önce Arap Tarihi, 136. 
59 Hitti, Siyâsî ve Kültürel İslâm Tarihi, I, 142. 
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düşüncelerini açıklamak, bazı sorunlu durumlar için istişare etmek için de kullanılıyordu. Bu pazarların 

Arap edebiyatında önem arz etmesinin nedeni, dönemin şairlerinin buralara gelerek şiirlerini inşa edip 

üne ulaşmalarıdır. Örneğin ‘Amr b.Külsüm, meşhur Mu’allakasını ve el-A'şa(ö.7/628), medih içeren ka-

sidesini, 'Ukaz’da inşa etmiştir. Araplar, bu tür etkinlikleri savaşın yasaklandığı haram aylarda yapıyor-

lardı ve bu aylar şiirin güçlenmesine ve fikir alışverişinde bulunulmasına imkan tanımıştır.60 

Bu edebi meydanda hutbe okumak için minderler bulunurdu ve hatipoğlu bire çıkarak hitap ederdi. 

Meşhur Arap şairi en-Nâbiğa ez-Zubyânî(ö.m.607), 'Ukaz'da şairler arasında hakemlik yapardı. Burada 

seçilmiş olan edebiyat harikalari, Kabe'nin duvarına asılır ve Raviler tarafından diğer şehir ve kabileleri 

duyulurdu. Edebiyat alanında meşhur olan Mu’allakaların oluşması da bu şekilde olmuştur.61 

Panayırlar, dilin gelişmesi açısından da önemli bir rol oynuyordu. Arap dilinde farklı lehçe ve keli-

meleri kullanan çeşitli kabile ve şehirlerden, ticaret için pek çok kimse yine bu pazarlarda buluşuyordu. 

Bu sayede kabileler arası kelime değişimi gerçekleşiyordu. Bu kabileler arasında Kureyş'in özel bir yeri 

vardı. Diğer kabileler, onların kullandığı lehçe ve kelimeleri beğeniyor ve kendi dillerinde kullanıyor-

lardı. Sonuçta Kureyş62 

2.1.2. Cahiliye Döneminde Hitabet 

Arap hitap etinin doğuşu, edebi nesin diğer unsurların da olduğu gibi çok eski zamanlara dayan-

maktadır.63 cahiliye döneminde Araplar da güçlü bir hitabet vardı ve yaygın bir şekilde kullanılmak-

taydı. İsabetin bu dönemde Araplar üzerindeki etkisi şiirden az değildi. Hatta baz durumlarda hatipler, 

şairlerden daha önde geliyorlardı.64 ancak şunu ifade etmeliyiz ki Arap edebiyatında şiir, nesilden önce 

vücut bulmuştur. Çünkü sanatsal nesir sosyal faaliyetleri olan, yüksek mertebeliği, muntazam i̇nsan 

topluluğunun varlığını gerektirir, bu nedenle de şiire göre daha geç bir dönemde neş’et etmiştir.65 

Araplar, önemli meselelerini anlatırken, savaşa teşvik veya barışa davet ederlerken sık sık hitabete 

başvururlardı. Çünkü bu dönemde Arapların büyük bir kısmı Ümmüydi yani okuma yazma bilmiyor-

lardı, bundan dolayı da yazı yaygın olarak kullanılmıyordu, hatiplerin hutbeleri de yazılı değildi. Bun-

dan dolayı zamanla hatiplerin irade etmiş oldukları hutbelerin büyük bir kısmı kaybolup gitmiştir. Bu 

hutbelerin çok büyük bir kısmı muhafaza edilmiştir, muhafaza edilen nerede Ravilerin hafızalarında 

kaldığı kadardır. Cahiliye döneminden günümüze kadar yazılı olarak gelen belgelerin kahır ekseriyeti 

şiirdir. Çünkü şiir vezinle söyleniyordu ve müzikle de alakası vardı. Bu da şiirin, insanlar tarafından 

ezberlenip hafızalarında tutmalarını kolaylaştırıyordu. Ancak bunlar nesir için söz konusu değildir. 

Araplar arasında cereyan eden mücadeleler, birbirlerine karşı rekabet ve büyüklenmeyi gerektirdi-

ğinden, belağati sözlerle hasmı ikna etmek ve taraftar kazanmak için hitabete ihtiyaç duymuşlardır. Bu 

 
60 Hafâcî, Muhammed ‘AbdulMun‘im, eş-Şi‘ru’l-Câhilî, Beyrut 1986, 83-84; Hitti, Siyâsî ve Kültürel İslâm Tarihi, I, 

141; Corcî Zeydân, Târîhu Âdâbi’l-Luğati’l-‘Arabiyye, I, 172; Ahmed el-İskenderî-Mustafa ‘Inânî, el-Vasît, 12-13. 
61 Hafâcî, eş-Şi‘ru’l-Câhilî, 84-85; Corcî Zeydân, Târîhu Âdâbi’l-Luğati’l-‘Arabiyye, I, 172-173. 
62 Hafâcî, eş-Şi‘ru’l-Câhilî, 86; Ahmed el-İskenderî-Mustafa ‘Inânî, el-Vasît, 13. 
63 Şevkî Dayf, Tarîh̩ u’-Edebî’l-‘Arabî (el-‘As̩ ru’l-Cahilî), 3; İhsan en-Nas̩, el-H̱ it̩ abetu fi ̔As ̩ riha ez-Zehebi. 
64 el-Câhîz, el-Beyan ve’t-Tebyîn, I-IV, Mektebetu’l-Hancı, Kahire, 1998, I, 244. 
65 Taha Hüseyin, fi’l-Edebi’l-Cahilî, (2. Baskı), Faruk Matbaası, Kahire, 1933, 328; Abdulhakîm Belbe’, en-Nesru’l-

Fennî ve Eseru’l-Câhiz Fîh, Mektebetu’l-Ancelo el-Mısriyye, Mısır, tsz. 2; Kenan Demirayak, Arap Edebiyatı Tarihi-
I, Cahiliye Dönemi, 230. 
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sebeple kabileler arasındaki mücadeleler, savaşa teşvik veyasavaşın sona erdirilmesi çağrısı, halkın din 

konusunda irşadı, çevre ülkelerin hükümdarlarıyla kurulan ilişkiler ve insani ilişkiler gibi hususlarda 

hitabet bir vasıta olarak kullanılmıştır.￼ Bu dönemde yazının ya66gın olmayışı, cahiliye toplumunun 

çoğunlukla okuma yazma bilmemesi gibi nedenlerden dolayı hitabet revaç kazanmış ve gelişme imkanı 

bulmuştur. Cahiliye döneminde her kabilenin bir şairi olduğu gibi bir hatibi de vardı. Hatibin önemli 

vazifelerinden biri de Sefaret (temsilci grup) heyetinin başında kabilenin temsilcisi olup kabileler ara-

sındaki övünme yarışlarında sözcü olmaktı. Gerekli ortamlarda kabilenin asıl vasıflarını, sahip olduğu 

üstünlükleri ve parlak başarılarına en güzel bir dille söyler, bunları herhangi bir sıkılganlık göstermeden 

ifade ederdi. Bu devirde kabile reisinin aynı zamanda hatip olması büyük bir meziyetti.67 Kabilenin hatip 

reisi, savaşta gerekirse askerini cesaretlendirirdi. 

Hemen hemen her ciddi meselede hatibin Sözcülüğüne müracaat edilen bir ortamda Mekke'de yer-

leşmiş kabile sayısı kadar hatiplerin bulunduğu belirtilmektedir. 

2.1.2.1. Cahiliye Döneminde Hitabetin Sunumu 

Cahiliye Dönemi hatipleri, hutbelerini sunarlarken takip ettikleri birtakım üslupları vardı. Hatipler 

takip ettikleri bu gelenek ve göreneklerle daha fazla tesirli olduklarını, gönüllere daha fazla nüfuz ettik-

lerini ve daha çok hüsnü kabul gördüklerini düşünüyorlardı. Onların bu adetlerini kısaca şöyle izah 

edebiliriz: 

Evlilikle ilgili hutbelerde hatip oturarak hutbesini verirdi. Çünkü bu hutbelerden amaç, evlilik de-

nen olayın gerçekleşmesine katkıda bulunmak ya da gerçekleştirmekti ve orada bulunanların da bu 

olaya şahit olduklarını bildirmek içindi. Üstelik evlilik hutbelerinin verildiği yerlerde çok sayıda kişi 

bulunmadığından hatip hutbesini verirken yüksek bir yere çıkma ve ayakta durma ihtiyacını da hisset-

miyordu. Bunun dışında kalan diğer hutbelerde ise hatip; ayakta, halk kitlelerinin ve toplumun ileri 

gelenlerinin bulunduğu mekânlarda; 

- Etkili söylemde bulunmak,  

- Jest ve mimiklerini iyice hissettirmek,  

- Sesini daha uzaklara duyurmak,  

- Hitap ettiği kitleye hâkim olmak ve göz önünde bulunmak amacıyla devesinin üzerinde veya yük-

sek tepelere çıkıp irade diyord68 

Evlilikle alakalı hutbelerde çoğu zaman hatip konuşmasını uzun tutardı ona karşı cevap veren de 

cevabını kısa tutardı. Hatip, konuşmasında talepten ihbara, istifhamdan inkâra, müjde verip vaatte bu-

lunmaktan tehdit etmeye ve uyarma gibi bir üslûptan başka bir üslûba geçerdi. Bütün bunları yapmala-

rındaki murat ise muhataplarının kalplerine tesir edip onları ikna etmeye çalışmaktı. Zira o dönemde 

hatipler, muhataplarını etkilemede ve yönlendirmede etkin bir role sahip idiler. 

 
66 Bkz. Selami Bakırcı, “Araplarda Kabile Yapısı”, AKEV, Yıl 3, Sayı 11, Kasım 2001 – Ocak 2002, 131. 
67 Ahmet Subhi Furat, Arap Edebiyatı Tarihi, nşr, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1996, 96. 
68 el-Hatip, Ahmet b.Abdullah el-Fakih, Hitabet-i Arabiye Tarihi ve Arapça Hutbelerin Usul-û Tertibi, Evkaf-ı 

İslâmiye Matbaası, İstanbul 1335, 11, 12. 
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Hatip hutbesini okurken elbiselerinin temiz olmasına dikkat ederdi69, başında sarık, yere vurarak 

konuşurdu￼, 70sert bir yere dayanırdı, elinde bulunan sopasıyla, mızrağıyla ya da kılıcıyla birtakım 

işaretler yapardı. Hatiplerin bir kısmı barışla ilgili hutbelerini iradederlerken bastonlarını, savaşla ilgili 

hutbelerini de irad ederlerken de oklarını ve yaylarını ellerine alırlardı. Öyle ki, kabile reisleri oturduk-

ları meclislerde ellerinden bastonlarını bırakmazlardı.71 

2.3. Cahiliye Döneminde Hatipler ile Şairler Arasındaki Farklar 

Şairler, Cahiliye Dönemi Arapları için adeta birer sözcü niteliğinde idiler. Şairler, yazıp okudukları 

şiirlerle Arapların duygularını ve düşüncelerini, adetlerini, gelenek ve göreneklerini, kahramanlık ve 

yiğitliklerini dile getiriyorlardı. Bundan dolayı şairler, kabileleri arasında çok özel bir yere sahip idiler. 

Kabileler, kendi şairlerini adeta el üstünde tutup onlarla gurur duyuyorlardı. Diğer kabilelere karşı ken-

dileri için bir övünç vesilesi kabul edip onlarla şeref duyuyorlardı. 

O dönemde şairlerin konumu ile hatiplerin konumu aynı seviyede değildi. Çünkü şairler, övünme 

ve yerme durumlarında mensubu oldukları kabilelerinin diliyle konuşuyorlardı, onların kahramanlık-

larını, yiğitliklerini anlatırken karşı kabileleri de hicvedip onların ayıp ve kusurlarını dile getiriyorlardı. 

Fakat hatiplerin bakışları biraz daha farklıydı. Hatipler, konuştukları zaman kendi kabilelerine çeşitli 

nasihatlerde bulunurlardı. Onlara doğru yolu göstermeye çalışırlardı ve onların iyi bir ahlaka sahip ol-

maları için çeşitli tavsiyelerde bulunurlardı. Dolayısıyla kabileler, şairlerle hatiplere aynı gözle bakmaz-

lardı. Her birinin, kabileler açısından önemi farklı idi. Nitekim el-Câhîz, Ebû ‘Amr İbnu’l-‘Âlâ'nın Cahi-

liye Dönemi şairi ile o dönemin hatibinin konumunu karşılaştırırken: “ Cahiliye Döneminde konum ba-

kımından şairler hatiplerden önde geliyorlardı. Çünkü onların hayatlarında yaşadıkları büyük hadise-

leri kaydetmek, şan ve şereflerini yüceltmek, düşmanlarını korkutup onlara saldırmak, atlılarıyla ve sa-

yılarının çokluğuyla onları korkutmak için şiir ve şairlere daha çok ihtiyaç duyuyorlardı. Ne zaman ki, 

şiir ve şairlerin sayısı arttı ve şairler, şiiri bir kazanç vasıtası yaparak panayırlara gidip insanların na-

muslarına dil uzattılar Araplar nezdinde hatipler şairlerden daha üstün oldular.72 

el-Câhîz de, Ebû ‘Amr b. el- ‘Ala’nın “Cahiliye Asrı Araplarının, kahramanlıklarını kaydeden, onla-

rın şan ve şereflerini yücelten, düşmanlarını korkutan, ...şiire daha çok ihtiyaçları olması hasebiyle ha-

tiplere oranla şairler daha önde geliyorlardı. Fakat ne zaman ki şiir ve şairlerin sayısı çoğalıp şairler de 

şiiri bir kazanç vasıtası olarak görüp, panayırlarda insanların namuslarına dil uzatacak kadar ileri gitti-

ler işte o zaman Araplar nezdinde hatipler şairlerden daha üstün bir konuma geldiler.” dediğini nakle-

der.73 

Bu söylediklerimizden Cahiliye Dönemi’ndeki şairlerle hatiplerin öneminin belirgin bir şekilde bir 

birinden ayrıldıklarının anlamı çıkarılmamalıdır. Çünkü gerek şiir ve gerekse hitabet duyguya, hayale 

ve belagate dayanan bir sanat türüdür. Şayet bir farklılık varsa o da şiir ile hitabetin arasında konum ve 

 
69 ‘Abdurrahim el-Masdâvî, Murşidu’l-Hatîb ve Delîlu’l-Bâhîs, (3. Baskı), Daru’l-Ma‘rife, Beyrut 2010, 29. 
70 Furat Ahmet Suphi, 96. 
71 el-Câhîz, el-Beyan ve’t-Tebyîn, I, 370. 
72 el-Câhîz, el-Beyan ve’t-Tebyîn, I, 241; Kenan Demirayak, Arap Edebiyatı Tarihi-I, Cahiliye Dönemi, 93. 
73 el-Câhîz, el-Beyan ve’t-Tebyîn, I, 241. 
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amaç farklılığıdır. Bazıları şiire daha meyilli olmuşlar dolayısıyla fikirlerini, duygu ve düşüncelerini şi-

irle dile getirmişlerdir, bu şekilde şair olmuşlardır. Bazıları da fenni nesre daha meyyal olup fikirlerini, 

duygu ve düşüncelerini okudukları hutbelerle dile getirerek, onlarda bu şekilde hatip olmuşlardır. el-

Câhîz: “Hatiplerin içerisinde şair olanlar vardır, şairlerin içerisinde de hatip olanlar vardır. Kuss b. Sâde 

hem şair hem de hatiptir” demektedir.74 

2.4. Cahiliye Döneminde Mu’allakalar 

Sözlükte “Bir şey diğeri ile irtibatlandırmak, bir şeyle ilgilenip onu beğenmek ve sevmek” anlamın-

daki alak (alâka) kökünden türeyen muallaka kelimesinin çoğulu olan muallakât” beğenildiği için her-

kesin göreceği bir yere asılan, sergilenen şiirler” demektir.75Muallakât tamamıyla klasik kaside tarzında 

nazmedilmişitir. 

Milletin edebi eserleri, o milletin duygu, düşünce ve inançlarının çizilmiş olduğu bir tablodur.76 Bu 

nedenle Mu’allakalar, tarihi açıdan büyük önem taşırlar. İslam öncesine ait bu eserin isimlerine dair 

farklı görüşler mevcuttur. 

Bir görüşe göre, bu Kasidelerin ismi, hac mevsiminde Mekke'de kurulan Uukaz panayırı'nda, inşâd 

edildikten sonra beğenilen Kasidelerin, keten bezinden yapılmış damarlara, altın suyuyla yazılıp Ka-

be'nin duvarına asılmasından dolayı asıl anlamına gelen muallaka kelimesinden gelmektedir.77 Şiirlerin, 

altın suyuna batırılıp yazılması, onların el-Muzehhebât (altın süslemeli) şeklinde isimlendirilmesine ne-

den olmuştur. 78 duayla kalın isimlendirilmesi hakkında bir diğer görüş ise cahiliye döneminde yaşamış 

olan krallar, bendikleri Kasidelerin, hazineleri nde olmasını istemişlerdir. Ve onların asılmalarını emret-

tiği için bu şiirle Mu’allaka ismi ile anılmışlardır.79  

Mu’allaklar Arap edebiyatında önemli bir yere sahip olan edebi eserlerdir. Bununla beraber cahiliye 

döneminin hayatına, coğrafyasını, yaşayışını, siyasetini, dinini ve yaratılış özelliklerini anlatan tarihi bir 

vesikadır.80 

Muallakta şairlerini sayısı hakkında kaynaklar farklı rakamlar vermektedir. Örneğin bir kaynakta 

İmru’u’lKays, Zuheyr, Tarafe (ö.m.564), ‘Antere, ’Amr b. Kulsûm, Lebid(ö.m.661) ve el-Hâris b. Hillize 

(ö.570) olmak üzere yedi isim geçmektedeir.81 genellikle bunlar Muallakat-ı şairleri olarak benimsenmiş-

tir.82 Bir diğer kaynakta ise Ebû 'Ubeyde (ö.m.825)’nin de Mu’allaka şairleri olarak yedi kişi saydı ancak 

'Antere ve el-Hâris b. Hillize'nin yerine en-Nâbiğa ez-Zubyânî ve el-A'şâ'yı koyduğu rivayet edilir.83  

 
74 el-Câhîz, el-Beyan ve’t-Tebyîn, I, 45. 
75 Lisânü’l-ʿArab, “ʿalḳ” md. 
76 Günaltay, İslam Öncesi Araplar ve Dinleri, 15. 
77 el-Bağdâdî, ‘Abdulkâdir b. ‘Omer, Hızânetu’l-Edeb ve Lubbu Lubâbi Lisâni’l-‘Arab (nşr. ‘Abdusselâm Muhammed 

Hârûn), 4. baskı, Kahire 1997, I, 125-126; İbn ‘Abdi Rabbih, Ahmed b. Muhammed, el-‘Ikdu’l-Ferîd (nşr. Ahmed 
Emîn-İbrâhîm el-Ebyârî-‘Abdusselâm Hârûn), Beyrut, t., V, 253-254. 

78 İbn Reşîk el-Kayravânî, el-‘Umde fî Mahâsîni’ş-Şi‘r ve Âdâbih (nşr. Muhammed Karkazân), 2. baskı, Dımaşk 1994, 
I, 206. 

79 Dervîş, Muhammed Hasan, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî, 152. 
80 Dervîş, Muhammed Hasan, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî, 154. 
81 İbn ‘Abdi Rabbih, el-‘Ikdu’l-Ferîd, V, 253-254. 
82 Tülücü, Süleyman, “Mu‘allakât, Şerh ve Baskıları”, 255. 
83 el-Kureşî, Cemhere, I, 218; İbn Reşîk, el-‘Umde, I, 205. 
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Mu‘allaka şairleri arasında ilk sırayı alan İmru’u’lKays’dır ve M. V. asrın ilk yarısında yaşamış ol-

duğu rivayet edilmektedir. Diğerleri ise yine aynı asrın son yarısında yaşamışlardır ve aralarından sa-

dece Lebîd b. Rebî‘a Müslüman olmuştur.84 yüzyıllardır insanların beynisini kazanmış olan bu kasideler, 

doğal olarak pek çok kişi tarafından şerh edilmiş ve basılmıştır. Örneğin İbnu’l-Enbârî (ö.940), ez-Zev-

zenî (ö.1093), Ebû Ca'fer en-Nahhâs'ın yapmış olduğu şerhler, bunlardan sadece birkaçıdır.85 

2.4.1. Mu’allakalarda Yer Alan Kasidelerin Yapısı 

Muallakaların yazıldığı dönemlerde kaside, gerçek biçimini almıştır.86 O biçime göre şair, terk edil-

miş diyarları ağlamaklı bir şekilde anarak ve arkadaşlarından da ağlamalarını isteyerek kasidesine baş-

lar. Bu terk edilmiş diyarlarda kalan her bir kalıntı, şaire, sevgilisini ve onunla yaşadığı güzel günleri 

hatırlatmaktadır. Şair bu bölümde ayrılıktan dolayı çekmiş olduğu acılar ızdırapları anlatır. Bu ızdırap-

ları anlatırken sevgilisinin, sevgiliden kalan kalıntıların ve anıların tasvirini yapar. Terk edilen diyarlar-

dan ve sevgiliden ayrılışım, ruhunda bıraktığı acılar dan bahseden bu bölüm nesip veya teşbîb olarak 

adlandırılır.87 sonra devesi ya da altı ile yolculuğuna devam eder ve bu esnada beyninin tasvirini yapar, 

onun sürecinden, gücünden ve özelliklerinden bahseder. Onu, çölde yaşayan vahşi hayvanlara benzetir. 

Yine bu bölümde Çöl yolculuğunu tehlikelerinden de bahseder. Son olarak kasidenin asıl yazılış amacını 

anlatır. Amaç, ya birilerini veya kendini övmek ya da birilerine hizmet etmek veya birilerinden özür 

dilemektir. Bu bölümde şair cesaretinden ya da kabilesinin yaptıklarından övünerek bahseder.met ettiği 

kişinin cömertliğini, cesurluğunu anlatır. Kabilesine saldırmış olan başka bir kabileyi ya da kişiyi hiç 

Veder ve kabileye çalmaya çağırır. Ya da ölen bir kişinin ardından ağlar. Cahiliye döneminde yazılan 

şiirlerin üslubu genelde bu şekildedir.88 Cahiliye şairleri, çok çeşitli kelime ve anlam bulduğu kullan-

mada mahirdirler.89 

2.5. CAHİLİYE DÖNEMİNDE MESELLER 

Arapça bir kelime olan mesel; benzeme ve benzerlik anlamına gelir. Çoğulu “emsal “dir. Bu an-

lamda هذا مثلها (Bu, onun gibidir) denilir.90 

Mesel de aslolan konuşmada iki şey arasında, benzetme, mukayese ve karşılaştırma yapmaktır.91 

Meselenin Türkçedeki karşılığı;” Atasözü ve darb-ı meseldir”.92 

 
84 Tülücü, Süleyman, “Mu‘allakât, Şerh ve Baskıları, 255. 
85 Mu‘allakaların şerh ve baskıları hakkında ayrıntılı bigi için bkz. Tülücü, Süleyman, “Mu‘allakât, Şerh ve Baskıları”, 

255-262. 
86 Huart, Clément, Arab ve İslâm Edebiyatı (çev. Cemal Sezgin), Ankara 1971, 17-18. 
87 İbn Kuteybe, eş-Şi‘r ve’ş-Şu‘arâ’, 31; el-Fâhûrî, el-Mûcez, I, 97-98; el-Fâhûrî, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî, (12. baskı) 63; 

Ca‘fer el-Huseynî, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî, el-Edebu’l-Câhilî, İran 1414, 154. 
88 el-Fâhûrî, el-Mûcez, I, 98; el-Fâhûrî, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî, (12. baskı) 63; Ahmed Emîn, Fecru’l-İslâm, 100-101; 

Huart, Clément, Arab ve İslâm Edebiyatı, 19-20; Ca‘fer el-Huseynî, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî, 154-165. 
89 Ahmed Emîn, Fecru’l-İslâm, 101. 
90 İbn Manzı1r, Lisanu'l-'Arab, Beyrut, tsz., X/610; el-Ezheri, Tchzibu'l-luğa, tah. İbrfıhlm el-Ebyfui, Kahire 1967, 

XY/95; Ebu Hil;il ı.:l-'Askeri, Cemheratu'l- emsal, Beyrut, 1988, lll 11. 
91 el-Ezheri, Cemheratu'l-emsal, lll 11. 
92 Hasan Eren NevzatGözaydın/İsmail Parlalır/ Talat T..:kin/ Hamza Zülfikar, Türkçe Sözlük, Ankara, ı988, 1/340; 

Illi O12, Türk Atasözleri (Hazırlayan: Milli Kütüphane Genel Müdürlüğü), İstanbul, 1971. 
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Mesel; sıfat, ibret ve ayet anlamlarına da gelir.93 

Mesleğin terim manası şöyledir: bir şeye benzetilip onun gibi olan şeydir.94 

Mesel, bir hikmet taşıyan, vecize mahiyetinde, kalıp haline gelmiş bir sözdür. Mesel, bir vaka veya 

oluşumun eş veya benzer manasını ihtiva eden bir halk düşüncesini veya felsefesini dile getirir ve mut-

lak bir hüküm taşır. Bununla bir Hadise'nin mahiyeti de tarif edilir veya bunun benzeri tasvir olunur. 

Bu suretle bu vaka veya oluşumun geçmişte bir tıpkısının veya benzerini cereyan ettiği göz önüne ko-

nularak böyle bir hale maruz kalmış, maruz kalması ihtimali bulunan veya maruz kalacak olan insana 

umumiyetle nasihatte bulunur, bazen böyle bir insan adeta teselli olunur. 

İstisnalar hariç, büyük çoğunluğu ile anonim mahiyet taşıyan yani ilk defa kimin tarafından ve ne 

zaman ortaya atıldıkları bilinmeyen meseller, halk topluluklarının asırlar boyunca karşılaştıkları hadi-

selerden ve tecrübelerden ilham alarak ortaya attıkları, benimsedikleri ve kendilerinden sonra gelecek 

nesillere Devr ettikleri nasihatler, yol gösterici tavsiyeler, cemiyet ve tabiat hadiselerini nasıl sona ere-

ceklerini belirten düşüncelerdir. “Böyle yapılsa ve böyle olursa netice şöyle belirir” unsuru meselleri 

karakterize eden işarettir. 

Meseller, milletierin hikmeti demektir. Milletierin hayata bakışları, ferdi, ahlaki ve sosyal ilişkiler-

deki görüşleri mesellerde görülür. Ayrıca onlar günlük hayatın değişik taraflarını birçok adet ve inancı 

açığa vurur. Meseller bütün halkın dilidir. 

Meseller hayatı dürüstçe ifade ederler. Bu konuda bir duygudan etkilenmezler. Hayale, mübalağaya 

ve süslenmeye ihtiyaçları yoktur. Gerçeği olduğu gibi anlatırlar. İnsanların en çok konuşup yazdıkları 

sözler, mesellcrdir, diyebiliriz. Çünkü onlar vecizdirler. Meseller dilin asli metinlcridir. Dilin kelime ve 

terkipterindeki birçok özellik ve nite!iğe sahiptirler. 

Mesel aslında, bir halin başka bir hale benzetilmesi demek olan temsili istiare (el-istiaratu't-temsi-

liyye) üsluplarındandır. 

2.5.1. Arap Mesellerinin Özellikleri 

1)Meseller değişmez.95 

2)Mesellerde kaideye aykırı durumlar olabilir. Şiirde olduğu gibi, zaruretten dolayı, meselelere de 

bazı konularda müsamaha gösterilmiştir. Arapçada meseller duyuldu şekilde söylenir ve i'rab kullanıl-

maz. 

3) Mesel, bazı sebeplerle, değişik lafızlarla rivayet edilebilir.  

4) Meseller, dildeki kelime ve terkiplerde şahit olarak getirilebilir. 

Büyük sözlük sahipleri, sözcüklerini yazmadan önce, meselelerle ilgili kitapları okumuşlardır.el-

Ezherî(ö.370/980) Tehzîbu’l-luğa adlı sözlüğünün mukaddimesinde Ebû 'Ubeyd el-Kâsım b. Sellâm'ın 

(ö.224/838), Hamza el-İsfehâni (360/970), el-Mufaddal b. Seleme (ö.170/786) ve İbnu'l-

 
93 el-Ezheri, Tehzibu'l-luğa, XY/97. 
94 İbn Manzilr, Lisanu'l-'Arab, XI/610. 
95 Şevki Dayf, el-Fennu ve mezahibuhu fı'n-nesri'l-'arabi, Kahire, tsz., 21. 
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Enbâri(ö.328/940) gibi kendilerinden nakillerde bulunduğu bazı kişilere ait eski mesel kitaplarının ad-

larını açıklar. 

5) Meseller mânâlarının açık ve kapalı oluşlarına göre farklılık gösterirler. Bazı meselelerin manası 

o kadar açıktır ki herkes onları anlar. Bazıları da o kadar kapalıdır ki, manaları ancak mesel kitapların-

daki açıklama ve yorumlardan öğrenilir.96 

Meseller milletlerin hikmeti demektir. Milletlerin hayata bakışları, Ferdi, ahlaki ve sosyal ilişkileri 

görüşleri mesellerde görülür. Ayrıca onlar günlük hayatın değişik taraflarını bir çok adet ve inancı açığa 

vurur. Meseller bütün halkın dilidir. 

Meseller hayatı dürüstçe ifade ederler. Bu konuda bir duygudan etkilenmezler. Hayale, mübalağ ve 

süslenmeye ihtiyaçları yoktur. Gerçeği olduğu gibi anlatırlar. İnsanların en çok konuşup yazdıkları söz-

ler, mesellerdır diyebiliriz. Çünkü onlar acizdirler. Meseller dilin asli metinleridir. Dilin kelime ve ter-

kiplerindeki birçok özellik ve niteliğe sahiptirler. 

Mesel aslında, bir halin başka bir hale benzetilmesi demek olan temsili istiare (el-istiaretu't-temsi-

liyye) üsluplarındandır.97 

SONUÇ  

 Cahiliye toplumunun kültürel özelliklerinin önde gelenleri ise şiir ve hitap etti. Cahiliye toplumu-

nun üstünlük ölçütü yine bir cahiliye adeti olan asabiyet yani kabine üstünlüğü kabilenin üstünlükleri 

idi. Bunlar için şairleri olur ve muhatabı alt edecek şiirler okurlar sistematik olmayan söz sanatlarını 

kullanırlardı.  

Hitabet, şiir oldukça önemliydi şairin dilini çoğu kez kılıçtan üstün tuttukları hatta kılıcın öldürü-

cülüğünden şiirin öldürücülüğünü yine bazı kere daha üstün gördükleri olmuştur. Öyle ki halk nez-

dinde itibarı saygınlığı olmadığı halde şairin sözleri ile itibar edinen yine bu durumun tezat olarak yine 

şairin sözleri ile itibarînı kaybeden hatta bu sebeple farklı yerlere göç eden kabilelerin varlığı bilinmek-

tedir. Hani milleti olduğu gibi yaşanılan tecrübelerin neticesi olarak darbımeseller oluşmuştur yüce sa-

natı yani kelamın kısa tutulup mananın uzun olmasını önemsemişler, Kâfiye'yi önem vermişler, bazı 

kere şiirdeki kafiyeden ötürü gramer değişikliğine cevaz vermişlerdir. Teşbih yani benzetme sanatı ol-

dukça yaygın idi.  

Arap belagatinin temelini oluşturan Arap şiiri, Arap hitabetinin durumu kullanımı çeşitleri anlatıl-

dığı şekilde üzerine Ceryan etmiştir. Bunlardan anlaşılıyor ki Arap toplumu için söz sanatları oldukça 

önemliydi. Allah-ü Teâla bu zihniyetin hakim sürdüğü bir toplumu, o topluma ve kıyamete kadar gele-

cek olan bütün toplumlara bütün insanlara Rasulü Hz.Muhammed Mustafa(s.a.v)’yı âlemlere rahmet 

olarak göndermiş, İslam dininin yüce kitabı olan Kur’an’ı Kerim’i bu dönemde cahiliye toplumu için 

oldukça önemli olan şiir sanatlarının, hitabetin, nesin, yazının, konuşmanın yani anlatmaya ve söyle-

meye dair bütünlüklerden daha üstün ve daha güzel fesahat ve belâgatin en güzel suretinde mucize 

olarak inzal etmeye başlamıştır.  

 
96 el-Ezheri, Cemheratu'\-emsal, I/92. 
97 Tacettin Uzun, Arap Dilinde Meseller (Atasözleri), İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, sayı:V, 155-169. 
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HZ. PEYGAMBER’İN DEDELERİ 

İsmail Gülen 

 

GİRİŞ  

Tarihte Araplar neseplerine önem vermiş ve ilgi duymuşlardır. Neseplerine düşkün olmaları ve 

önemsemelerinden ötürü nesep konusunda müstakil bir ilim oluşturmuşlardır. Gerek İslâm’dan önceki 

dönemde gerekse İslâmi dönemde bu durum devam etmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Arapların ne-

sepleri ile ilgili eserler cahiliye devrinden itibaren yazılmaya başlanmıştır. İslâmi dönemde de ‘Ensab’ 

adı altında eserler verilmiştir.  

Araplar arasında yaygın olan nesep ilmi Müslümanları Hz. Peygamber’in soyu hakkında araştırma-

lara sevk etmiştir. Yapılan bu araştırmalar siyer, megazi, hadis, ensab kitaplarında yer almıştır. Müslü-

manları araştırmalara sevk eden amil şüphesiz ki Hz. Peygamber’e karşı beslemiş oldukları sevgiden 

kaynaklanmaktadır. Müslümanlar Hz. Peygamber’in hayatını en ince detaylarına kadar araştırıp ince-

lemişken, o dönemde çok önemli bir yer işgal eden soy bilgisini dikkate almamaları düşünülemez.  

Bu tebliğde amacımız ilk dönem İslâm Tarihi kaynaklarında ve ensab kitaplarında yer alan bilgiler 

ve günümüzde bu konuyla alakalı yapılmış olan çalışmalar ışığında, Hz. Peygamber’in dedeleri hak-

kında ortaya çıkarılmış sonuçları paylaşmaktır. Ayrıca tebliğimizde konunun bağlamından uzaklaşma-

mak için Hz. Peygamber’in soyunun kutsallığıyla alakalı olan tartışmalara yer vermedik. 

Araplarda çocuklar zikredilirken sadece erkek evlatlar kastedilmektedir. Biz de çalışmamızda kay-

naklarda sadece erkek çocukların isimleri geçtiği için Hz. Peygamber’in dedelerinin çocuklarını belirtir-

ken sadece erkek evlatlarına yer verdik. 

HZ. PEYGAMBER’İN NESEBİ  

Hz. Peygamber’in soyunun Adnân b. Üded’e dayandığı hususunda nesep alimleri ve İslâm Tarih-

çileri ittifak etmişlerdir. Adnân’dan sonraki soy bilgileri konusunda aktarılan rivayetler ihtilaf içermek-

tedir.  

Hz. Peygamber nesebini sıralayıp sayarken Adnân b. Üded’e ulaşınca “Nesep alimleri yalan söyledi, 

nesep alimleri yalan söyledi” derdi. Allah “Âd, ve Semûd kavimlerini, Ress halkını ve bunlar arasında 

 
 Yüksek Lisans Öğrencisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslâm Tarihi ve Sa-

natları Ana Bilim Dalı, ismailgulen@yahoo.com 
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pek çok nesilleri de helak ettik.”1buyurur. İbn Abbas der ki: “Şayet Allah Resulü Üded’den önceki so-

yunu öğrenmek isteseydi öğrenirdi.”2 

Hz. Peygamber’in Adnân’a kadar olan soyu şu şekildedir: Adnân-Mead-Nizâr- Mudar- İlyâs -Müd-

rike -Huzeyme- Kinâne- Nadr- Mâlik- Fihr (Kureyş)- Galib- Lüey- Kâ‘b - Mürre - Kilâb - Kusay - Abdü-

menâf - Hâşim - Şeybe (Abdülmuttalib) - Muhammed.3 

İlk dönem İslâm Tarihi müelliflerinden bazıları, Hz. Peygamber’in nesebini Adnân’dan ileri götürüp 

Hz. İsmail’e kadar olan dedelerinin isimlerini vermişlerdir.4Hz. Peygamber’in Adnân’dan Hz. İsmail’e 

kadar olan cedlerinin sayısı hakkında farklı rivayetler bulunmaktadır. Adnân’dan Hz. İsmail’e kadar 

olan atalarının kırk, yirmi veya on beş kişi olduğu söylenmiştir.5Bazı müellifler ise işi bir adım daha ileri 

götürüp Hz. Peygamber’in Hz. Âdem’e kadar olan dedelerinin adlarını zikretmişlerdir.6 

ADNÂN: Hz. Peygamber’in 20. Kuşaktan atasıdır. Babası Üded, annesi ise el-Mütemarrite b. 

Ali’dir.Maad, ed-Diys, Übey ve el-Ay adında dört çocuğu olmuştur. 7 Kabe’ye ilk örtü ören kişinin Ad-

nân olduğu rivayet edilmiştir. Arapların iki önemli kolundan birisi olan “Adnâniler”in kendisine nispet 

edildiği rivayet edilmiştir.8 Hz. Peygamber’in soyu Adnân’da Akk Oğulları ile birleşmiştir.9 

MAAD: Hz. Peygamber’in 19. kuşaktan dedesidir. Ma’ad’ın çocuklarının sayısı hakkında ihtilaflar 

bulunmakla birlikte Nizâr’ın Ma’ad’ın oğlu olduğu hakkında görüş birliği vardır. 10Keza Nizâr’a nis-

petle “Ebû Nizâr” künyesini almıştır.11Ma’ad’ın ne zaman yaşadığı tam olarak bilinmemekle beraber 

Buhtunnasır’ın Yemen kalelerini ele geçirdiği zaman onunla birlikte olduğu söylenmiştir.12Hz. Peygam-

ber’in nesebi Ma’ad’da İyad soyuyla birleşmektedir.13 

 
1Furkân 25/38. 
2İbn Sad, Kitabü’t Tabakati’l Kebir, thk. Ali Muhammed Ömer, ed. Adnan Demircan, çev. Musa Kazım Yılmaz (İstan-

bul: Siyer Yayınları, 2015), I/41; Davud el-Belâzurî, Ensâbü’l Eşrâf, thk. Süheyl Zekkâr - Riyâd Zirikli, ed. Adnan 
Demircan, çev. Hikmet Akdemir (İstanbul: İlk Harf Yayınevi, 2018), I/55. 

3 İbn Sad, Tabakat, I/40; Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî el-Buhari, Sahih-i Buhari, çev. Meh-
met Sofuoğlu, 2013, 957; İbn Hazm, Cevâmiu’s Sire, çev. M. Salih Arı (İstanbul: Çıra Yayınları, 2019), 17; İbn Kay-
yım el-Cevzi, Zâdü’l Mead, çev. İbrahim Türklü - Abdi Keskinsoy (İstanbul: Pınar Yayınları, 1989), I/63; Mustafa 
Fayda, “Adnân”, DİA (İstanbul, 1988), I/391-392; Casim Avcı, Hz. Peygamberin Soyu, “İstanbul Müftülüğü Der-
gisi”, Din ve Hayat 23 (2014), 29. 

4 İbn Sad, Tabakat, I/41. 
5 İbnü’l Esir, İslâm Tari̇hi̇ El- Kami̇l Fi̇’t-Tari̇h, çev. M. Beşir Eryarsoy (Istanbul: Bahar Yayınları, 1991), II/36; M. Şem-

settin Günaltay, İslâm Öncesi Arap Tarihi (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2015), 168; Fayda, “Adnân”, I/391-392. 
6 Bkz. Muhammed İbn İshak, Siyer, çev. Sezai Özel (İstanbul: Akabe Yayınları, 1988), 72; Muhammed İbn Hişam, 

Siret-i İbn-i Hişam, çev. İzzet Hasan- Neşet Çağatay (Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1971), 37-38; Taberî, 
Tarih-i Taberî, çev. M. Faruk Gürtunca (Istanbul: Sağlam Yayınevi, ts.), III/45-46. 

7 Belâzurî, Ensâb, I, 57. 
8 Cevad Ali, İslam Öncesi Arap Tarihi El-Mufassal Fi Tarihi’l-Arab Kable’l-İslam 1, çev. Dursun Hazer - Fethullah Zengin 

(Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2018), 33; Fayda, “Adnân”, I/391. 
9 İbn Hazm, Cevâmiu’s Sire, 44. 
10 İbn Hişam, sire, 44. 
11 Belâzurî, Ensâb, I, 71. 
12 İbn Sad, Tabakat, I/43; İbnü’l Esir, Tarih, II/35; Cevad Ali, Mufassal, 309. 
13 İbn Hazm, Cevâmiu’s Sire, 44. 
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NİZÂR: Hz. Peygamber’in 18. kuşaktan atasıdır. Babası Ma’ad annesi Mu’aneb.Cüşem’dir. Nizâr’ın, 

Mudar, İyâd, Rebi’a ve Enmâr adında dört çocuğu olmuştur. İkinci çocuğuna nispetle Ebû İyad künye-

sini almıştır.14Bazı kaynaklarda ölmeden önce dört oğluna mallarını taksim ettiği rivayet edilir.15 

MUDAR: Hz. Peygamber’in 17. kuşaktan ceddidir. Babası Nizâr annesi Sevde b. Akk’dır. Mudar’ın 

üç çocuğu olmuştur. Kırmızı anlamına gelen “Hamra” lakabıyla bilinir. Hz. Peygamber’in onun hak-

kında “Mudar’a sövmeyiniz zira o Müslüman olmuştur” buyurduğu rivayet edilmiştir.16 Sesinin güzel 

olmasından dolayı develere hükmettiği söylenmiştir. 17 Hz. Peygamber’in soyu Mudar’da bütün Kays 

kabileleri ile birleşmektedir.18 

İLYÂS: Hz. Peygamber’in 16. Kuşaktan atasıdır. Babası Mudar annesi Rubâb b. Hayde’dir. İlyâssül 

veya yâs adı verilen insanı zayıflatıp öldüren bir hastalığa yakalanmıştır. Araplar İlyâs’ın bu hastalığa 

yakalanmasına nispetle Dâü’l- Yâs/ Yâs hastalığı yani İlyâs’ın hastalığı demişlerdir. 19 

MÜDRİKE: Hz. Peygamber’in15. Kuşaktan dedesidir. Babası İlyâs annesi Leyla b. Hulvân’dır. Asıl 

ismi Amr’dır. Bir rivayete göre babasının develeri arasına tavşan girmiş, develer korkup her biri ayrı bir 

yere kaçmışlardır. Amr babasının develerini bulup geri getirmiş, babası da ona yakalayan anlamına ge-

len “Müdrike” lakabını vermiştir. Huzeyme ve Hüzeyl isminde iki çocuğu olmuştur. 20 

HUZEYME: Hz. Peygamber’in 14. Kuşaktan atasıdır. Babası Müdrike annesi Selma b. Eslem’dir. Beş 

çocuğu olmuştur. İkinci çocuğu Esed’e nispetle Ebû’l Esed künyesini almıştır. 21Huzeyme’nin Hübel pu-

tunu Kabe’ye getiren ilk kişi olduğu iddia edilmiştir. Hatta ona nispetle Huzeyme’nin putu da denilmiş-

tir. 22 

KİNÂNE: Hz. Peygamber’in 13. Kuşaktan ceddidir. Babası Huzeyme annesi Avâne b. Sa’d’dır. On 

beş çocuğu vardır. İlk çocuğu olan Nadr’a nispetle Ebü’n Nadr denilmiştir. 23 

NADR: Hz. Peygamber’in 12. Kuşaktan atasıdır. Asıl adı Kays’tır. Yakışıklı ve yüzünün parlak ol-

masından ötürü “en-Nadr” olarak tesmiye edilmiştir. Babası Kinâne annesi Berre b. Mürr’dür. İki çocuk 

sahibidir.24Nadr’ın anne bir kardeşini öldürdüğünü ve kendi malından yüz deveyi onun diyeti olarak 

verdiği kaydedilmiştir. Bundan ötürü diyeti ilk defa veren kişinin Nadr olduğu söylenmiştir.25 

MÂLİK: Hz. Peygamber’in 11. Kuşaktan dedesidir. Babası Nadr, annesi İkrişe b. Âdvan’dır. Fihr ve 

Hâris adında iki çocuğu dünyaya gelmiştir. Hâris’e nispetle Ebü’l Haris olarak adlandırılmıştır. 26 

 
14 İbn Sad, Tabakat, I/44; Belâzurî, Ensâb, I/71; Cevad Ali, Mufassal, 349. 
15 İbnü’l Esir, Tarih, II/33. 
16 İbn Sad, Tabakat, I/112; Belâzurî, Ensâb, I, 85. 
17 Belâzurî, Ensâb, I, 85. 
18 İbn Hazm, Cevâmiu’s Sire, 44. 
19 Belâzurî, Ensâb, I, 86. 
20 Belâzurî, Ensâb, I, 88. 
21 Belâzurî, Ensâb, I, 91. 
22 Belâzurî, Ensâb, I/94. 
23 Belâzurî, Ensâb, I/95. 
24 Belâzurî, Ensâb, I/94-95. 
25 Belâzurî, Ensâb, I/96. 
26 Belâzurî, Ensâb, I/97. 
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FİHR: Hz. Peygamber’in 10. Kuşaktan atasıdır. Babası Mâlik annesi Cendele b. Âmir’dir. Sekiz ço-

cuğu olmuştur. Kureyş kabilesi için önemli bir şahsiyettir. Kureyş kolları kendisinde birleşir. 27Bütün 

Kureyş kabilesinin atası olarak kabul edilmektedir. Onun soyundan gelenler Kureyş’ten kabul edilir, 

soyu Fihr’e dayanmayanlar ise Kureyş’ten kabul edilmezler.28Fihr’in lakabının “Kureyş” olduğu bilin-

mektedir. Fakat onun asıl adının Kureyş lakabının ise Fihr olduğunu da söyleyenler olmuştur. Kureyş 

lakabının nasıl verildiği ile ilgili de farklı rivayetler bulunmaktadır.29Hz. Peygamber’in soyu Fihr’de Ha-

risoğulları ve Muhâriboğulları ile birleşmektedir. 30 

GÂLİB: Hz. Peygamber’in 9. Kuşaktan ceddidir. Babası Fihr annesi Leylâ b. Hâris’tir. Üç çocuğu 

vardır. Bunlardan ikinci çocuğu olan Teym’e nispetle Ebû Teym künyesini almıştır.31 

LÜEY:Hz. Peygamber’in 8. Kuşaktan dedesidir. Babası Gâlib annesi Âtike b. Yahlud’dur. Ayrıca 

annesinin Selma b. Ka’b olduğu da söylenmiştir.32Yedi çocuğu olmuştur. Büyük oğlu Ka’b’a nispetle 

Ebû Ka’b denilmiştir. 33 

KÂ’B: Hz. Peygamber’in 7. Kuşaktan atasıdır. Babası Lüey annesi Mâviyye b. Kâ’b’dır. Üç çocuğu 

dünyaya gelmiştir. İkinci oğlu olan Hüsays’a nispetle Ebû Husays künyesini almıştır. Ka’b’ın Araplar 

nezdinde büyük bir itibara sahip olduğu düşünülmektedir. Araplar onun ölümünden sonra, vefat yılını 

tarih belirleme vasıtası yapmışlardır. Bu durum Fil Vakasına kadar bu şekilde devam etmiştir. 34 

MÜRRE: Hz. Peygamber’in 6. Kuşaktan ceddidir. Babası Ka’b annesi Mahşiyye b. Şeybân’dır. Üç 

çocuğu olmuştur. İkinci erkek oğlu Yakaza’ya nispet edilerek Ebû Yakaza denilmiştir.35 Hacıların su 

ihtiyacını karşılamak için Mekke’nin muhtelif yerlerine su kuyuları açtırmıştır. Bu sebepten ötürü yar-

dımseverliği ön plana çıkmıştır. 36 

KİLÂB: Hz. Peygamber’in 5. Kuşaktan dedesidir. Babası Mürre annesi Hind b. Sürayr’dır. 37Zeyd 

ve Zühre adında iki çocuğu dünyaya gelmiştir. Zühre’ye nispetle Ebû Zühre künyesini almıştır. 38 

Kabe’ye altın ve gümüş süslemeli iki kılıcı hediye ederek değerli eşyaların Kabe’ye takdim edilmesi ge-

leneğini başlattığı rivayet edilmektedir. Hz. Peygamber’in soyu Kilâb’ta Zühreoğullarıyla birleşmekte-

dir.39 

KUSAY: Hz. Peygamber ‘in 4. Kuşaktan atasıdır. Babası Kilâb, annesi Fatıma b. Sa’ddır. Asıl ismi 

Zeyd’dir. Kilâb vefat edince Fatıma Mekke’de Rebia b. Haram ile evlenmiştir. Rebia bir müddet 

 
27 Belâzurî, Ensâb, I/98. 
28 İbn Hazm, Cevâmiu’s Sire, 43. 
29 Casim Avcı, “Kureyş (benî Kureyş)”, DİA (Ankara, 2002), XXVI/442-444. 
30 İbn Hazm, Cevâmiu’s Sire, 43. 
31 Belâzurî, Ensâb, I/99. 
32 İbn Sad, Tabakat, I/50. 
33 Belâzurî, Ensâb, I/99-101. 
34 Belâzurî, Ensâb, I/101-108. 
35 Belâzurî, Ensâb, I/108. 
36 Avcı, Hz. Peygamberin Soyu, 31. 
37 İbn Sad, Tabakat, I/49. 
38 Belâzurî, Ensâb, I/109. 
39 İbn Hazm, Cevâmiu’s Sire, 43. 
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Mekke’de kaldıktan sonra eşi Fatıma ve daha sütten kesilmemiş olan Zeyd’i yanına alarak Şam’a yerleş-

miştir. Zeyd’in kavminden uzakta bir yerde yetişmesinden dolayı ona “Kusay” lakabı verilmiştir. 40 

Kusay babasının Rebia olduğunu düşünmekteydi. Kusay, Rufey adında biriyle ok atma yarışına 

girmişti. Yarışmayı Kusay’ın kazanmasının ardından Rufey: “Sen kavmine ve yurduna gitmez misin be 

adam? Sen bizden değilsin” demiştir. Bu olay üzerine annesine gelip babasının kim olduğunu ve asıl 

yurdunun neresi olduğunu sormuştur. Annesi Kusay’ın babasının Kilâb olduğunu, asıl yurdunun ise 

Mekke olduğunu söylemiştir. Kusay öğrendiklerinin ardından hac mevsiminde bir grup Kudâ’alılarla 

birlikte Mekke’ye dönmüştür. Hac menasiklerinin yerine getirilmesinden sonra Kudâ’alılar Kusay’a geri 

dönmeyi teklif etmişler ama Kusay Mekke’de kalacağını ifade ederek tekliflerini reddetmiştir.41 

Kusay Mekke’ye yerleştiği vakit Mekke Huzaalılar’ın yönetimi altındaydı. Kusay Huzaalıların lideri 

Huleyl’in kızı Hubbâ ile evlenmiştir. Kusay’ın bu evlilikten Abdudar, Abdumenâf, Abduluzza, Abdu-

kusay adında dört çocuğu dünyaya gelmiştir.42 

Bir rivayete göre Kusay’ın kayınbabası, Huleyl ölmeden önce sidane görevinin Kusay’a verilmesini 

vasiyet etmiştir. Huleyl’in ölümünden sonra Kusay sidane görevini sahiplenmeye kalkmış, Huzaalılar 

buna karşı çıkınca Kusay Kinâne ve Kudaalıların desteğini alarak Huzaalıları mağlup ederek Mekke’den 

çıkarmıştır. Diğer bir rivayete göre ise Kusay Huleyl’in ölümünün ardından, Huleyl’in büyük oğlu Ebû 

Gubşân’dan bir tulum içki karşılığında Kabe’yi koruma görevini satın almıştır. Huzaalılar durumu öğ-

renince bunu kabul etmemişlerdir. Kusay, Kureyş ve Beni Kinâne ile ittifak kurarak Huzaalıları 

Mekke’den çıkarmak için anlaşmıştır. Ayrıca Kusay anne bir kardeşi Rizâh’tan da kendisine yardım et-

mesini istedi. Rizâh kardeşinin çağrısını cevapsız bırakmayarak kabilesi ile Mekke’ye gelerek Kusay’a 

yardım etmiştir. Bu arada Huzaalılar da Beni Bekir ile ittifak oluşturmuşlardı. Kusay önderliğinde Ku-

reyşiler Beni Kinâne, Huzaalılar ve Beni Bekr ile mücadele etmeye başladı. Yapılan savaş sırasında o 

dönemin adetlerinden olan aralarında hüküm vermesi için meseleyi hakeme götürmek kararlaştırıldı. 

Hakem olarak Ya’mür b. Avf kabul edildi. Ya’mür, Kusay’ın Kabe’yi koruma ve Mekke işlerini üzerine 

alma konusunda Huzaalılardan daha evla olduğu kararını vermiştir. Bu karar üzerine Huzaalılar ve 

Beni Bekr Mekke’den sürgün edilmiştir. 43 

Kusay, Huzaalıları ve Beni Bekr’i Mekke’den çıkardıktan sonra Mekke’nin liderliğini ve Kâbe ile 

ilgili önemli görevleri kendisi üstlenmiştir. Kureyş kabilesi kendi etrafında birleşmiştir. Bundan ötürü 

Kusay’a birleştirici anlamına gelen “Mücemmi” denilmiştir. 44 

Kusay Mekke yönetimi için bir meclis niteliğinde olan Dârünnedve’yi kurmuştur. Kureyş bir savaş 

veya barış kararı, yönetime birinin getirilmesi gibi önemli kararları burada almaktaydı. Ayrıca çocukla-

rın sünnet edilmesi, bir kervanın yola çıkarken oradan çıkması, bir kervan gelirken de Dârünnedve’ye 

 
40 İbn Sad, Tabakat, I/55; Belâzurî, Ensâb, I/110; Günaltay, İslâm Öncesi Arap Tarihi, 238; Ali Osman Ateş, “Kusay b. 

Ki̇lâb”, DİA (Ankara, 2002), XXVI/460-461. 
41 İbn Sad, Tabakat, I/52; Belâzurî, Ensâb, I/110. 
42 Belâzurî, Ensâb, I/114; Ateş, “Kusay b. Ki̇lâb”, XXVI/460-461. 
43 İbn Sad, Tabakat, I/54; Günaltay, İslâm Öncesi Arap Tarihi, 239; Neşet Çağatay, İslâm’dan Önce Arap Tarihi ve Cahiliye 

Çağı (Ankara, 1957), 74; Âdem Apak, Anahatlarıyla İslâm Öncesi Arap Tarihi ve Kültürü (Istanbul: Ensar, 2012), 76; 
Yaşar Çelikkol, İslâm Öncesi Mekke (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013), 107-111. 

44 İbn Sad, Tabakat, I/56. 
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uğraması, Dârünnedve’nin Mekke toplumu için ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermektedir. 

Dârunnedve’ye 40 yaşın altında olanlar kabul edilmezdi. Dârünnedve dışında Hicâbe, Sikâye, Rifâde, 

Livâ, gibi önemli hizmetleri Kusay kendisi üstlenmiştir. 45 

Kusay dağınık halde yaşayan Kureyş kabilelerini bir araya getirerek Mekke’nin merkezine ve civa-

rına yerleştirmiştir. Bu yerleştirme esnasında Harem sınırları içerisinde bulunan ağaçlar buraların iskân 

edilmesini zorlaştırmaktaydı. Kureyş bu ağaçların kesilmemesi gerektiğini düşünüyordu ve kesmekten 

korkuyordu. Kusay ilk önce kendisi ağaçları kesmiş ardından kavmine ağaçların kesilmesini emretmiş-

tir. Kavmi de ağaçları kesmiştir. Kusay böylelikle yerleşik bir inancı ortadan kaldırmıştır. Kusay bazı 

Kureyş kabilelerini Mekke merkezine yerleştirmiştir. Bu kabilelere “Kureyşü’l -Bitâh” (Ebtahlı Kureyş) 

denilmiştir. Bazı kabileler ise Mekke civarında iskân edilmiştir. Bunlar da “Kureyşü’lZevâhir” olarak 

tesmiye edilmiştir. 46 

Bazı kaynaklarda Kusay’ın Mekke şehrinin kurucusu olduğunu “Kureyş” lakabının kendisine ve-

rildiği rivayet edilmiştir. Kureyş lakabının sadece Kusay’a değil, Nadr’a ve Fihr’e de verildiği ile ilgili 

rivayetler bulunmaktadır. Mekke şehrinin Kusay’dan önce var olduğunu ve Kureyş kabilesinin de da-

ğınık halde yaşadığı göz önünde bulundurulursa “Kureyş” lakabının kendisine ait olmadığı anlaşılmak-

tadır.47 

ABDÜMENÂF: Hz. Peygamber’in 3. Kuşaktan ceddidir. Babası Kusay, annesi Hubba b. Huleyl’dir. 

Asıl adı Muğire idi. Güzelliğinden dolayı ay anlamına gelen “el-Kamer” lakabı verilmiştir. Altı çocuğu 

dünyaya gelmiştir.48AbdümenâfBizans, Sasani ve diğer devletlerle ticari antlaşmalar yaparak Mekke’nin 

nüfus ve itibarını arttırmıştır. 49 

Kusay ölmeden önce Darünnedve’yi yönetme, Hicabe, Liva, Sikaye, ve Rifade görevlerini oğlu Ab-

düddar’a vermiştir. Abdümenâf babasının vermiş olduğu bu karara karşı çıkmamıştır. Ama Abdü-

menâf’ın oğulları güç ve nüfuz kazanınca kendilerinin bu göreve Abdüddar oğullarından daha layık 

olduklarını düşünmüşlerdir. Abdümenâf oğullarının düşüncesine Abdüddar oğulları karşı çıkmıştır. 

Mekke’de her iki grubu da destekleyen kabileler olmuştur. Bu anlaşmazlık sonucunda Mekke iki bölüme 

ayrılmıştır. Abdümenâf oğullarını destekleyenler güzel kokulu bir kap getirip ellerini kaba daldırıp 

Kabe’ye sürmüş ve birbirlerini yalnız bırakmayacaklarına ve sözlerinden dönmeyeceklerine dair yemin 

etmişlerdir. Bundan dolayı onlara “el-Mutayyabun” denilmiştir. Abdüddar oğullarını destekleyenler ise 

içinde kan olan bir kap getirip içine ellerini koyup birbirlerine söz vermişlerdir. Bundan ötürü de onlara 

“el-Ahlaf” denilmiştir. İki grubun anlaşmazlıkları çatışmaya dönmeden önce araya başkaları girerek ba-

rış yapılmasını teklif etmişler. Bu teklifi iki grup da kabul etmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda Si-

kaye ve Rifade’yi Abdümenâf oğullarına verilmesi, Hicabe, Liva ve Darünnedve’nin eskiden olduğu 

 
45 İbn Sad, Tabakat, I/55-56; Taberî, Tarih, III/49-50; Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi (Ankara: İmaj, 2003), 

I/32; Adem Apak, Ana Hatlarıyla İslâm Tarihi 1 (İstanbul: Ensar, 2015), 112; Avcı, Hz. Peygamberin Soyu, 28-33. 
46 İbn Sad, Tabakat, I/57. 
47 Çelikkol, İslâm Öncesi Mekke, 102-103. 
48 Belâzurî, Ensâb, I/115. 
49 Hamidullah, İslâm Peygamberi, I/32; Sabri Hizmetli, İslâm Tarihi (Başlangıçtan İlk Dört Halife Devri Sonuna Kadar) 

(Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1991), 81; Mustafa Fayda, “Abdümenâf b. Kusay”, DİA 
(Istanbul, 1988), I/277-278. 
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gibi Abdüddar oğullarında kalması kararlaştırılmıştır. Böylelikle olası bir çatışmanın önüne geçilmiştir. 

50 

HAŞİM: Hz. Peygamber’in 2. Kuşaktan atasıdır. Babası Abdümenâf, annesi Âtike b. Mürre’dir. Asıl 

adı Amr’dır. Mekke’de yaşanan kıtlık zamanında Şam’dan çuvallar dolusu ekmek almıştır. Aldığı ek-

mekleri develerin sırtında Mekke’ye getirmiştir. Ekmekleri tirit yapmak amacıyla ufalanmasını emret-

miştir. Ekmekleri ufalamasından dolayı kendisine “Haşim” denilmiştir. Ayrıca ekmekleri taşıyan deve-

leri kestirip Mekke halkına dağıtmıştır. Haşim’in bu yardımseverliği şiirlere de konu olmuştur. 51 

Haşim Kureyş’in îlâf geleneğini ilk başlatan kişi olduğu rivayet edilmiştir. Haşim yılda iki kez olmak 

üzere geleneksel olarak yolculuk yapmıştır. Yazları Yemen ve Habeşistan’a, kışları ise Şam, Gazze veya 

Bizans’a ticari seferler düzenlemiştir. Haşim bu seferlerin güvenliğini sağlamak için yol güzergahında 

bulunan kabileler ile antlaşmalar yapmıştır. Kabilelerin mallarını ücretsiz olarak götürüp satılması kar-

şılığında Kureyş kabilesinin kervanlarının güvenliği temin edilmiştir. Ayrıca Habeşistan kralı Necaşi, 

Bizans Kayser’i ve Sasani imparatoru ile çeşitli ticaret antlaşmaları imzalamıştır. Yapılan bu antlaşmalar 

Mekke ve Kureyş adına ticaret konusunda dönüm noktası olmuştur.52 Haşim ve kardeşleri Abdüddar 

oğulları ile girmiş oldukları siyasi mücadele sonucunda onlardan rifâde ve sikâye görevlerini almışlar-

dır. Bu görevleri hayatta olduğu sürece Haşim yerine getirmiştir. Haşim’in Mekke ve civar çevrelerde 

saygınlığının artmasından yeğeni Ümeyye rahatsız olmuştur. Kendisinin amcasından daha üstün oldu-

ğunu düşünüyordu. Bu düşüncesini bir müddet sonra dile getirmiştir. Ümeyye Amcası Haşim’i münâfe-

reye yani nesep, şan ve şeref konusunda övünmeye davet etti. Haşim ilk başta yaşının ilerlemesi ve 

nüfusunun etkisinden dolayı bu teklifi kabul etmedi. Daha sonra Mekkelilerin ısrarlarından dolayı 

münâfereyi kabul etti. Haşim Ümeyye’nin münâfereyi kaybetmesi sonucu 50 deve vermesini ve 10 yıl 

Mekke’den uzaklaşmasını istedi. Ümeyye’de bu teklifi kabul etti. Huzaa kabilesinden bir kâhinin ha-

kemliğine başvurdular. Kâhin övülme konusunda Haşim’in Ümeyye’den üstün olduğu hükmünü ver-

miştir. Kâhinin bu kararının ardından Ümeyye 50 deveyi vererek 10 yıl Mekke’yi terk etti. Tarihte yaşa-

nan Emevi-Haşimi rekabetinin bu hadiseden itibaren başladığı kabul edilmiştir. 53 

Haşim bir ticaret kervanı ile yolculuğa çıktığı vakit Medine’de Amr b. Zeyd’e misafir olmuştur. Ha-

şim Amr’ın kızı Selmâ’yı görüp beğenmiştir. Selmâ daha önce evlenmiş ve iki çocuğu olmuştu. Haşim 

Amr’dan kızını istemiş. Babası Selmâ’yı Haşim’e vermiş fakat Selma’nın doğum yapacağı zaman Yes-

rib’te olmasını istemiştir. Bir rivayete göre Haşim Selmâ’yı alıp Mekke’ye götürmüş doğum yapacağı 

vakit Yesrib’e geri getirmiştir., Diğer bir rivayete göre Haşim Selmâ ile evlendikten sonra onu Yesrib’te 

bırakıp kendisi Gazze’ye gitmiş ve orada ölmüştür. Bu iki rivayetin ortak noktası da Selmâ’nın doğum 

 
50 İbn Sad, Tabakat, I/64; Çelikkol, İslâm Öncesi Mekke, 212-215; Apak, Ana Hatlarıyla İslâm Tarihi 1, 113-114; Fayda, 

“Abdümenâf b. Kusay”, I/277-278; Hüseyin Algül, “Hi̇lfü’l-Mutayyebîn”, DİA (İstanbul, 1998), XVIII/32-33; Neşet 
Çağatay, “‘Hz. Muhammed’in Soyu, Çocukluğu ve Gençliği’”, AÜİFD VIII/ (1961), 26. 

51 İbn Sad, Tabakat, I/62; Belâzurî, Ensâb, I/123; Taberî, Tarih, III/50-52; İbrahim Sarıçam, “Hâşi̇m b. Abdümenâf”, 
DİA (İstanbul, 1997), XVI/405-406. 

52 İbn Sad, Tabakat, I/62-65; Belâzurî, Ensâb, I/124; Sarıçam, “Hâşi̇m b. Abdümenâf”, XVI/405-406. 
53 İbn Sad, Tabakat, I/63; Belâzurî, Ensâb, I/125-126; İbrahim Sarıçam, Emevî-Hâşimî İlişkileri İslâm Öncesinden Abbâsi-

lere Kadar (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2015), 88-94; Apak, Ana Hatlarıyla İslâm Tarihi 1, 115-116. 
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yapacağı zaman Yesrib’te olmasıdır. Haşim’in Selmâ’dan Şeybe adından bir çocuğu olmuştur. Haşim’in 

Şeybe’nin dışında üç erkek çocuğu ve dört kızı olmuştur. 54 

ABDÜLMUTTALİB: Hz. Peygamber’in dedesidir. Babası Haşim, annesi Selmâ b. Amr’dır. Asıl adı 

Şeybe’dir. Babası Haşim Gazze’de ölünce Şeybe annesi Selmâ’nın yanında Yesrib’te büyümüştür. Şeybe 

biraz büyüyünce amcası Muttatalib Yesrib’e gelip onu Mekke’ye kavminin yanına götürmek ister. An-

nesi Selmâ ilk başta bu duruma karşı çıksa da Muttalib’in kararında ciddi olduğunu görünce mecburen 

kabul etmek zorunda kalır. Muttalib yeğeni Şeybe’yi yanına alarak Mekke’ye gider. Muttalib’in yanında 

bir çocuk gören Mekkeliler onu Muttalib’in kölesi sandıklarından ona Abdulmuttalib demişlerdir. Şeybe 

o günden sonra Abdulmuttalib olarak anılmıştır. 55 

Abdulmuttalib yetişkin bir birey olduğu vakit amcasının vefatından sonra babası Haşim’den kalan 

görevleri üstlendi. Rivayete göre Huzaalılar Mekke’den çıkarken birtakım değerli eşyalarını ve mücev-

herlerini zemzem kuyusuna atarak kuyunun yerini kaybettirmişler. Abdulmuttalib gördüğü bir rüya 

üzerine zemzem kuyusunun yerini tespit etmiş ve o sıralar tek oğlu olan Haris ile kuyuyu açmak için 

kazı işlemlerine başlamışlardır. Mekkeliler Abdulmuttalib’in zemzem kuyusunu yeniden bulması üze-

rine kuyuda kendilerinin de haklarının olduğunu söylemişler. Abdülmuttalib rüyasında kendisine bil-

dirildiği için kendisinin hak sahibi olduğunu düşünüyordu. Sonunda bir hakeme başvurulmasına karar 

verildi. Şam’da bulunan bir kâhinin hakem olması kararlaştırıldı. Abdülmuttalib ile birlikte bir grup 

Mekkeli Şam’a gitmek için yola koyuldu. Yolda şiddetli susuzluk yaşanması ve bu sıkıntının Abdülmut-

talib tarafından giderildiğini gören Mekkeliler düşüncelerinden vazgeçip hep birlikte Mekke’ye dön-

müşler. 56 

Abdülmüttalib’in zemzem kuyusunun kazılması sırasında Mekkelilerden gelen baskılara karşı ken-

disini savunacak ve koruyacak oğullarının olmamasından dolayı bir adakta bulunmuştur. Eğer on erkek 

çocuğu olursa bunlardan birini kurban edeceğini söylemiştir. Abdülmuttalib’in on tane erkek çocuğu 

olmuştur. Abdülmuttalib, verdiği sözü yerine getirmek ister. Hangi çocuğunu kurban etmesi gerektiğini 

belirlemek için fal okları çeker. Her çocuğu kendi ismini bir kâğıda yazar ve Abdülmuttalib’e verir. Ab-

dülmuttalib Kabe’ye gelerek görevliye fal oklarını çektirir. Fal okunda çıkan kişi Abdullah’tır. Abdül-

muttalib Abdullah’ı yere yatırıp kurban edeceği sırada araya Mekkelilerden birkaçı devreye girer ve bu 

fiili yerine getirmesi sonucu çocuklarını kurban edenlerin çoğalacağını belirtirler. Bunun yerine bir 

kâhine gidip bir karar verilmesini önerirler. Abdülmuttalib bunu kabul eder ve kâhine giderler. Kâhin 

o dönemde diyet olarak on deveyi bir tarafa, Abdullah’ın ismini diğer tarafa koyarak develer gelene 

kadar fal oku çekilmesini ister. Abdülmuttalib söyleneni yerine getirir. Fal okları on defa Abdullah’ı 

işaret eder. Bundan sonra develerin isminin çıktığını gören Abdülmuttalip birkaç kere daha ok çekilme-

sini ister. Üç defa daha develerin çıktığını gören Abdülmuttalib sevinir ve Rabbi’nin bundan razı oldu-

ğunu düşünür. Bu hadiseden sonra bir kişinin diyetinin yüz deveye çıkartıldığı söylenir. 57Abdülmutta-

 
54 İbn Sad, Tabakat, I/66; Belâzurî, Ensâb, I/126-127; Sarıçam, “Hâşi̇m b. Abdümenâf”, XVI/405-406. 
55 İbn Sad, Tabakat, I/69-70; Belâzurî, Ensâb, I/132-133; H. Ahmet Sezikli, “Abdülmuttali̇b”, DİA (İstanbul, 1988), 

I/272-273. 
56 İbn İshak, siyer, 73-77; İbn Sad, Tabakat, I/70-71. 
57 İbn İshak, siyer, 82-92; İbn Sad, Tabakat, I/76-77 
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lib’in oğlu Abdullah’ı kurban etmesinin nedeni olarak zikredilen bu yaygın rivayetin aksine Taberi, Ab-

dülmuttalib’in kuyuyu kazarken “Ey Rabbim bu kuyu onarılırsa ve değerli eşyalar bulunursa sana bir 

oğlumu kurban edeceğim” dediğini nakletmiştir. Kuyunun yerinin tespit edilmesi ve değerli eşyaların 

alınmasından sonra Abdülmuttalip adağını yerine getirmek istediğini belirtir. Rivayetin bundan sonraki 

kısmı yukarıda anlattığımız şekilde devam etmektedir. 58 

Hz. Peygamber’in doğumundan kısa bir süre önce gerçekleşen fil hadisesinde Abdülmuttalib’in Eb-

rehe ile konuştuğu anlatılmaktadır. Ebrehe’nin Kabe’yi yıkma girişiminin başarısız olmasından sonra 

Mekke ve Kabe’nin değeri Araplar nezdinde artmıştır. Abdülmuttalib’in on iki oğlu ve altı kızı olmuştur. 

Bunlardan Abdullah Hz. Peygamber’in babasıdır. Abdülmuttalib Hz. Peygamber sekiz yaşında iken 

Mekke’de ölmüştür. 59 

SONUÇ 

Araplar nezdinde büyük öneme sahip olan nesep ilmi hem İslâmiyet’ten önce hem de İslâmi dö-

nemde varlığını devam ettirmiştir. Müslümanlar Hz. Peygamber’e olan sevgilerinden dolayı onun ne-

sebine ayrı bir önem vererek araştırmışlardır. Hz. Peygamber kendi nesebini Adnân’a kadar zikretmiş 

bundan sonrasını saymamıştır. İlk dönem İslâm Tarihi kaynaklarında, hadis ve ensab kitaplarında Hz. 

Peygamber’in soyunun Adnân’a kadar olan kısmı ittifakla aktarılmıştır. Bazı müellifler Hz. Peygam-

ber’in soyunu Hz. Adem’e kadar götürmüşlerdir. Yalnız burada şunu belirtmemiz gerekir ki, Hz. Pey-

gamber’in soyunun Adnân’dan sonraki dedeleriyle ilgili aktarılan rivayetler sahih değildir.  

Çalışmamız esnasında Hz. Peygamber’in dedelerinden Abdülmuttalib, Haşim, Abdumenaf, Kusay, 

Fihr ve Adnân ile ilgili malumatların diğer dedelerinden fazla olduğunu müşahede ettik. Bunun temel 

nedeni mezkûr kişilerin Mekke ve Kâbe tarihiyle ilgili önemli olaylarda isimlerinin geçmesinden kay-

naklanmaktadır.  

  

 
58 Taberî, Tarih, III/52. 
59 İbn Sad, Tabakat, I/78-81; Belâzurî, Ensâb, I/137-148. 
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HZ. PEYGAMBER’İN ANNESİNİN HAYATI 

Amine Büşra Haspolat 

 

GİRİŞ 

Karakterin oluşmasını etkileyen en önemli faktörlerden biri ailedir.1 Eğitimin anne karnında başla-

dığı, doğum sırasında yaşananların da çocuğun karakterine etki ettiği düşünüldüğünde, karakter olu-

şumunda en büyük rol anneye düşmektedir.2 İlk altı yaşın da karakter eğitiminde önemli bir etkisi var-

dır.3 Peygamberimizin ilk altı yaşını annesi Hz. Âmine ve süt annesi Hz. Halime’nin yanında geçirdiği 

düşünüldüğünde kişilik ve şahsiyetinin oluşmasında katkı sağlayanların başında annesinin geldiğini 

söyleyebiliriz.  

Kur’ân-ı Kerim’de yer alan Hz. İsmail’in annesi Hz. Hacer, Hz. Musa’nın annesi ve Hz. İsa’nın an-

nesi Hz. Meryem; sabrın, iffetin, ahlakın sembolü olmuş kişilerdir. Birçok zorlukla imtihan olmuş ve bu 

imtihanlardan başarıyla geçmişlerdir. Oğullarının şahsiyetinin oluşmasına büyük katkı sağlamışlardır.4 

Şüphesiz Hz. Âmine de bu peygamber annelerinden biridir. Hem yetiştirdiği evlatla hem de ahlakıyla 

herkese örnek olmuş bir şahsiyettir. 

1. HZ. ÂMİNE’NİN DOĞDUĞU ÇEVRE 

Coğrafya, insanın karakterine etki eden önemli faktörlerden biridir.5 Bir insanın daha iyi anlaşılması 

için doğduğu coğrafyayı da tanımak gerekir. Hz. Âmine de cahiliye devri dediğimiz dönemde zina, içki, 

kumar gibi birçok ahlaksızlığın yaygın olduğu müşrik, putperest bir toplumda yaşamıştır.  

O dönemde Mekke’de kadının toplum nazarında yeri ve değeri yoktu. Kadınlar birçok insani haktan 

mahrumdu. Mirastan pay alamazlardı. Hatta miras malı olarak kabul edilirdi.6 Boşanma yetkisi yoktu. 

Araplar kız çocuğu olan kimseyi ayıplarlardı. Çünkü kız savaşamaz, erkekler gibi mal elde edemez ve 

 
 Yüksek Lisans Öğrencisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilim-

leri Ana Bilim Dalı, aminebusra@hotmail.com 
1 Recai Doğan-Remziye Ege, Din eğitimi El Kitabı, 3. Baskı, (Ankara: Grafiker Yayınları, 2012), 43. 
2 Şükrü Düzgün, “Eğitim Sürecinde Anne-Babaların Çocuklarına Olan Etkileri”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi 8/2, (2010): 225-226. 
3 Mehmet Zeki Aydın, Ailede Ahlak Eğitimi, 7. Baskı, (İstanbul: Timaş Yayınları, 2015), 32. 
4 Âişe Abdurrahman, Hz. Âmine, trc. Şahin Güven, 2. Baskı, (İstanbul: Erguvan Yayınları, 2007), 47. 
5 Mustafa Köylü- Nurullah Altaş, Din Eğitimi, (Ankara: Gündüz Yayınları, 2012), 39. 
6 Ali Muhammed Sallabi, Siyer-i Nebi Mekke Dönemi, trc. Mustafa Kasadar vd., (İstanbul: Ravza Yayınları, 2017), 35. 



─ Mevlidü’n-Nebi Sempozyumu ─ 

 
 

~ 67 ~ 

düşman eline esir düşebilirdi.7 Kimse kız çocuğunun olmasını istemez ve onların bir kısmı diri diri top-

rağa gömülürdü.8 Kur’ân-ı Kerim de bu durum şöyle aktarılır: “Onlardan birine bir kız müjdelendi-

ğinde, öfkelenerek yüzü mosmor kesilir. Verilen müjdenin kötülüğünden dolayı halktan gizlenir. Böyle 

bir alçaltıcı duruma rağmen onu yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün! Görün işte, ne kötü yar-

gıda bulunuyorlar!” (En-Neml 27/58-59) 

Kadının toplumdaki görevleri; yemek yapar, çocuklara bakar, develeri sağar, yakacak toplar, çadır 

onarır, hurma liflerinden hasır örerdi. Bunlardan başka savaşçılara su taşımak, onları şiirle cesaretlen-

dirmek, yaralıları tedavi etmek de kadınlara aitti.9 Fakat bu görevler kadına hukuk ve şeref kazandır-

mazdı.  

Bazı kabile reislerinin ve ileri gelenlerin kızlarının sosyal konumu diğer kadınlardan farklıydı, say-

gıdeğerlerdi ve hakları korunurdu 10. Bunlar, kabile içinde birçok erkekten muteberdi.11 Evlenirken dü-

şüncesi sorulur, görüşlerine değer verilirdi.12 Hz. Âmine de bunlardan biriydi.13 

2. HZ. ÂMİNE’NİN SOYU 

Soyun fiziksel özelliklerin oluşmasında etkili olduğu gibi karakterin üzerinde de etkisi vardır.14 Hz. 

Muhammed’in (sas) soyu İbrahim’in (a.s.) oğlu İsmail’in (a.s.) oğullarından Adnan’a kadar uzanmakta-

dır. Peygamberimizin (sas) hayatı konusunda ilk eser yazanlardan biri olan İbn Hişam şöyle demektedir: 

“Rasûlullah (sas), nesep yönüyle Âdem’in çocuklarının en şereflisi, babası ve annesinin tarafından nesep 

yönünden en faziletlisidir.”15 İbn Sa’d peygamberimizin beş yüz annesini incelemiş ve kaydetmiş, hiç-

birinin cahiliyenin kötülüklerine ve zinaya bulaşmadığını tespit etmiştir.16 Nitekim Peygamberimiz te-

miz bir soydan geldiğini şu sözcüklerle ifade etmiştir: “Ben, cahiliyet ahlaksızlıklarından hiçbir şey bu-

laşmaksızın ana ve babamdan meydana geldim. Ben, Âdem’den babama ve anneme gelinceye kadar, 

hep nikahlı anne babadan geldim. Ben ana ve baba itibariyle en hayırlınızım.”17 

Hz. Âmine binti Vehb b. Abdülmenaf b. Zühre b. Kilab b. Mürre erişilmesi güç olan bir şeref ve 

saygınlığa sahip köklü bir aileye mensuptur. Bu köklü aile peygamberimizin annesini özenle yetiştir-

miştir.18  

Hz. Âmine’nin babası Vehb b. Abdümenaf, annesi Berre binti Abdüluzza’dır. Annesi Kureyş kabi-

lesinin Abdüddar koluna, babası ise Zühre koluna mensuptur.19 Bi’setten yaklaşık yirmi yıl önce Hilfu’l-

 
7 Sallabi, Siyer-i Nebi Mekke Dönemi, 36. 
8 Günay Bayburtlu Kesler, Son Elçi, 20. Baskı, (İstanbul: Çıra Yayınları, 2014), 38. 
9 İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, 2. Baskı, (Ankara: Yayınları, 2004), 41. 
10 Bayburtlu Kesler, Son Elçi, 38. 
11 Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, 41. 
12 Sallabi, Siyer-i Nebi Mekke Dönemi, 36. 
13 Abdurrahman, Hz. Âmine, 22. 
14 Köylü- Altaş, Din Eğitimi, 39. 
15 Bekir Pınarbaşı, Peygamberimizin Hayatı 5, (Ankara: Tutku Yayınları, 2019), 15. 
16 Bayburtlu Kesler, Son Elçi, 54. – M. Asım Köksal, İslam Tarihi Mekke Devri, (İstanbul: Şamil Yayınları, 1981), 18. 
17 Bayburtlu Kesler, Son Elçi, 53. 
18 Abdurrahman, Hz. Âmine, 84-85. 
19Bekir Topaloğlu, “Âmine”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1991), 3:63. 
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Fudûl için çağrıldığında buna ilk olumlu yanıt veren de Zühreoğulları kabilesi olmuştur.20 Bu onların 

zulmün karşısında mazlumun yanında yer alan asil bir kabile olduğunun göstergesidir. Vehb şeref ve 

asalet bakımından Zühreoğulları’nın lideri21 önemli bir simasıdır.22 Hz. Âmine’nin Abdyağus ve 

Ubeydyağus adında iki kardeşi vardır.23 

3. HZ. ÂMİNE’NİN DOĞUMU VE ÇOCUKLUĞU 

Hz. Âmine, ailesinin uzun bir bekleyişten sonra m. 550 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir.24 O kız 

çocuklarının yüz karası görüldüğü bir dönemde dünyaya gelmesine rağmen babası ve annesi o doğduğu 

için çok sevinmiş, babası Vehb onu Abdulmuttalip’in yanına götürerek ismini koymasını istemiştir. O 

doğduğu için babası ziyafet vermiştir. Bunlar, o dönemde tuhaf karşılansa da bunları yapan Mekke’nin 

ileri gelenleri olduğundan kimse bir şey diyememiştir. Mutlu ve huzurlu bir ailede, saygın bir çevrede 

büyümüş olan Hz. Âmine, sevilen bir çocuktur ve güzel bir çocukluk geçirmiştir.25  

Büyüdüğünde Kureyş’in asalet ve mevki bakımından en faziletli ve erdemli genç kızı olmuştur. 

Zekâ, terbiye ve insanî hasletleri de çok yüksektir.26 Ahlaklı, sabırlı, munis, güzel bir genç kızdır.27 

Mekke’nin asil gençleri onunla evlenmek istemiş, pek çok talibi olmuştur.28 O, bunların hepsini reddet-

miştir. 

Putperest, müşrik bir çevrede büyümesine rağmen hiç putlara tapmamıştır. Hanif dinine mensup 

olduğunu belirten kaynaklar da vardır.29 

4. HZ. ÂMİNE’NİN EVLİLİĞİ 

Hz. Âmine ve Hz. Abdullah’ın Kilab da soyları birleşmektedir.30 Abdulmuttalip’in hanımlarından 

biri olan Hâle, Hz. Âmine'nin amcasının kızıdır.31 Bu iki aile arasında sevgi bağı da vardır. Haşimoğlu-

ları ile Zühreoğulları’nın evleri de birbirine çok yakındır. Hz. Âmine akrabası olan Hz. Abdullah’ı ya-

kından tanımaktadır.32 

Hz. Âmine Abdulmuttalip’in adağını Hz. Abdullah’ın kurban edileceğini duyunca çok üzülmüş, 

onun kurtulması için yüz deve adandığını duyunca da bir o kadar sevinmiştir.33 Bu olayın ardından 

 
20 Abdurrahman, Hz. Âmine, 83 
21 Abdurrahman, Hz. Âmine, 85. 
22 Topaloğlu, “Âmine”, 3:63. 
23 Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, 60. 
24 Ahmet Cemil Akıncı, Hz. Âmine. (İstanbul: Muallim Yayınları, 2016), 134. 
25 Mustafa Necati Bursalı, Şanlı İnci ve Anneler Sultanı Hz. Âmine, 19. Baskı, (İstanbul: Çelik Yayınları, 2017), 127. 
26 Mehmed Emre, Büyük İslam Kadınları ve Hanım Sahabeler, (İstanbul: Çelik Yayınları, 2014), 28. 
27 Muhammed Zahid Mutlu, Allah Rasulü’nün Annesi Hz. Âmine, (İstanbul: Çığır Yayınları, 2018) 178. 
28 Abdurrahman, Hz. Âmine, 91. 
29 Recep Önal, “Hz. Peygamber’in Anne-Babasının Dinî Konumu ve Ebeveyn-i Resûl Risaleleri”, Kelam Araştırmaları Der-

gisi 9/1 (2011):413-414. 
30 Abdurrahman, Hz. Âmine, 140. 
31 Mustafa Ağırman, “Hz. Peygamber’in Anneleri”, Ekev Akademi Dergisi 11/32, (Yaz 2020): 107. 
32 Abdurrahman, Hz. Âmine, 90. 
33 Akıncı, Hz. Âmine, 150. 
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Abdulmuttalip, oğlu Hz. Abdullah’a, Vehb’ den Hz. Âmine’yi istemiştir. Bu evliliği Hz. Âmine’nin ba-

bası kızının rızasını alarak onaylamıştır. Hz. Âmine on yedi yaşında Hz. Abdullah ile evlenmiştir.34 Dü-

ğünleri üç gün35 sürmüş bütün Mekke düğüne çağrılmıştır.36 Bu üç gün süresince Arapların adeti üzere 

Hz. Âmine eşiyle beraber çocukluğunu geçirdiği evinde kalmış daha sonra Hz. Abdullah ile yaşayacağı 

eve geçmiştir. Bu ev; sade, rahat ve ferah bir evdir.37  

Hz. Âmine, kurduğu yuvanın kendisinden beklediği vazifeleri yerine getirmiştir. Onun Hz. Abdul-

lah ile huzurlu38 ve mutlu bir evlilikleri olmuş fakat bu kısa sürmüştür.39 Hz. Abdullah; bazı kaynaklara 

göre40 Fil olayından sonra Hz. Âmine’nin hamileliğinin son aylarında41, bazı kaynaklara göre hamileli-

ğinin ilk aylarında ticaret için Şam’a gitmiştir.42 Medine yakınlarında hastalanmış ve orada vefat etmiş-

tir. Hz. Âmine evladına hamileyken eşini kaybetmenin acısını yaşamıştır. Bazı kaynaklar ise onun ha-

mileyken psikolojini ve hamileliğini olumsuz etkileyecek böyle bir olay yaşamadığını, Hz. Abdullah’ı 

doğumdan sonra kaybettiği görüşündendir.43 Hamilelik sırasında kaybetmiş olsa bile evladını düşüne-

rek bu acının üstesinden geldiği muhakkaktır.  

Hz. Abdullah’ın mirası beş deve, koyun sürüsü, biraz ev eşyası ve bir de cariyedir.44 O zamana göre 

bu çok az bir mirastır.45 

Fil olayı sırasında Hz. Âmine dirayetini korumuş, elinden gelen çabayı göstermiş, çevresindekilere 

Kabe’yi korumak için teşvik etmiştir.46 Hatta Abdulmuttalip’in Kabe’yi savunmayıp dağlara çekileceğini 

duyunca da üzülmüştür.47 

5. HZ. âMİNE’NİN HAMİLELİĞİ VE PEYGAMBERİMİZİN DOĞUMU 

Hz. Âmine hamileliğini çok rahat geçirmiş, birçok hamile kadının yaşadığı zorlukları yaşamamıştır. 

Bu durumu bir sözünde şöyle ifade etmektedir: “Ona hamile kaldığımda, doğuruncaya kadar hiçbir 

sıkıntı çekmedim. Ona hamile kaldığımın farkında değildim. Diğer kadınların hissettikleri gibi onun 

ağırlığını hissetmedim.”48 O, hamile iken rüyasında bedeninden bir nur çıktığını, bu nurun doğu ve batı 

arasında ne varsa hepsini aydınlattığını görmüştür.49 Cebrail (a.s.) rüyasında Hz. Âmine’ye insanların 

 
34 Akıncı, Hz. Âmine, 140. 
35 Abdurrahman, Hz. Âmine, 109. 
36 Akıncı, Hz. Âmine, 157. 
37 Abdurrahman, Hz. Âmine, 109. 
38 Emre, Büyük İslam Kadınları ve Hanım Sahabeler, 28. 
39 Akıncı, Hz. Âmine, 159. 
40 Akıncı, Hz. Âmine, 160. 
41 Bayburtlu Kesler, Son Elçi, 58. 
42 Bursalı, Şanlı İnci ve Anneler Sultanı Hz. Âmine, 180.- Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, 61. 
43 Abdurrahman, Hz. Âmine, 133. 
44 Ali Himmet Berki- Osman Keskinoğlu, Hz. Muhammed ve Hayatı, 27. Baskı, (Ankara: DİB Yayınları, 2013), 36. 
45 Abdurrahman, Hz. Âmine, 156. 
46 Akıncı, Hz. Âmine, 160. 
47 Akıncı, Hz. Âmine, 164. 
48 Abdurrahman, Hz. Âmine, 121. 
49 Akıncı, Hz. Âmine, 184. 
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en hayırlısına hamile olduğunu, o dünyaya geldiğinde hasetçilerin şerrinden korunması için dua etme-

sini ve adını Muhammed ya da Ahmed koymasını söylemiştir.50 Peygamberimiz annesinin gördüğü rü-

yayla ilgili “Ben İbrahim’in (a.s.) duası, İsa’nın (a.s.) müjdesi, annemin rüyasıyım.”51 buyurmaktadır. 

Muhammed Heykel bu olaylara hiç değinmemiş, diğer kadınlar gibi Hz. Âmine’nin de normal bir 

hamilelik geçirdiğini söylemiştir.52 Blondley de bu rivayetleri aklın asla kabul etmeyeceği rivayetler ola-

rak görür.53 Âişe Abdurrahman oryantalistlerin çoğunun rüyada müjdelendiğini kabul etmediğini söy-

ler.54 İbn İshak da bu konuyla ilgili rivayetlerin senetsiz olduğunu belirtir.55 Ancak birçok kaynakta bu 

rivayetler geçmektedir. 

Rabiu’l-Evvel ayının başlarında Hz. Âmine rüyaları tekrar görmeye başlamıştır.56 Hz. Âmine, Ra-

biu’l-Evvel ayının 12. günü, m. 571 yılının Nisan ayının yirmisi, pazartesi gecesi seher vakti, Hz. Mu-

hammed’i dünyaya getirmiştir. Abdurrahman b. Avf’ın annesi Şifa Hatun, ebelik için gelmiştir. Osman 

b. Ebi’l-As’ın annesi Fâtıma Hatun da oradadır. Ümmü Eymen de evin içinde doğuma yardım etmiştir.57 

Hz. Âmine, doğum esnasında meleklerin şerbet içirmesiyle sancı duymamış, melekler başucunda 

ona yardım etmiştir.58 Bu sırada duyduğu bir sesten ürkmüş ve bir ak kuş gelerek Hz. Âmine’nin sırtını 

sıvazlamış, korkuları yok olmuştur. Hz. Âmine’nin etrafını Abdulmenaf kabilesinin kızları gibi boylu 

poslu kadınlar çevirmiştir, bunlardan biri Hz. Âmine’ye şerbet içirmiş, diğeri de arkasından tutmuştur. 

Bunlar Hz. Meryem ve Hz. Asiye ve cennetten hûrilerdir.59  

Hz. Âmine peygamberimizi tebessümle dünyaya getirmiştir.60 Onun doğumu ile birlikte ortalığa 

yayılan bir nur, şark ve garp arasını aydınlatmıştır. Hz. Âmine “Ben bu nurun aydınlığında Şam’ın sa-

raylarının ve sokaklarının aydınlandığını ve Busra’daki develerin boyunlarının uzandığını gördüm.” 

demiştir.61 

Hz. Âmine’nin gözünden perdeler kalkarak meleklerin etrafında nasıl döndüğünü görmüştür.62 Os-

man b. As’ın annesi bu sırada nurdan başka bir şey görmediğini söylemiştir.63 Peygamberimizin annesi 

ve Şifa Hatun onun göbeği kesilmiş, sünnetli ve gözleri sürmelenmiş olarak doğduğunu görmüşlerdir.64 

 
50 Akıncı, Hz. Âmine, 184. 
51 Emine Demil, Hz. Peygamber’in Risâlet Öncesi Hayatına Dair Rivayetler, (Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2016), 

17. 
52 Abdurrahman, Hz. Âmine, 135. 
53 Abdurrahman, Hz. Âmine, 136. 
54 Abdurrahman, Hz. Âmine, 136. 
55 Demil, Hz. Peygamber’in Risâlet Öncesi Hayatına Dair Rivayetler, 86. 
56 Abdurrahman, Hz. Âmine, 148. 
57 Emre, Büyük İslam Kadınları ve Hanım Sahabeler, 29. 
58 Mutlu, Allah Rasulü’nün Annesi Hz. Âmine, 195. 
59 Fatih Okumuş, Hz. Peygamberin Yaşam Öyküsü, 5. Baskı, (İstanbul: Timaş Yayınları, 2006), 42-43. 
60 Akıncı, Hz. Âmine, 188. 
61 Emre, Büyük İslam Kadınları ve Hanım Sahabeler, 29. 
62 Mutlu, Allah Rasulü’nün Annesi Hz. Âmine, 209. 
63 Abdurrahman, Hz. Âmine, 149. 
64 Emre, Büyük İslam Kadınları ve Hanım Sahabeler, 29. 
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 Hz. Âmine doğumdan sonra “Ben ciğerparemi, bütün hasetçilerin şerrinden Vahidu’l-Ahad olan 

Allah’a havale ediyorum.” diye dua etmiştir.65  

Hz. Âmine, doğumdan sonra oğlunu kucağına almış, sevmiş ve bağrına basıp emzirmiştir.66 Kayın-

babası Abdulmuttalip’e haber göndererek torunun dünyaya geldiğini bildirmiştir. O, hamile iken gör-

düğü rüyada Ahmed veya Muhammed isminin verilmesi gerektiğini ona hatırlatmıştır.67 Abdulmuttalip 

torununun doğumuna çok sevinmiş, onu Kabe’ye götürerek Muhammed ismini koymuştur. Torunu 

doğduğu için büyük bir ziyafet vermiştir.68 

Hz. Âmine yavrusunu üç veya dokuz gün kadar emzirebilmiş daha sonra sütü çekilmiştir. Hz. Mu-

hammed’i (sas) Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe emzirmiştir.69  

Hz. Âmine Hz. Abdullah’tan sonra evlenmeyi de hiç düşünmemiştir. Erkek evladı olan biriyle ev-

lenmek isteyen pek çok talip olsa da o bunları reddetmiştir.70 

6. HZ. ÂMİNE’NİN EVLADINI SÜT ANNEYE VERİŞİ 

O günün âdetlerine göre Mekke’de yeni doğan çocuklar fasih Arapçayı öğrenebilmeleri ve sıcaktan 

korunabilmeleri için çevre köylerden gelen sütanneye verilirdi.71  

Hz. Âmine evladını süt anneye vererek ondan ayrılmak ve maddi imkansızlık sebebiyle başkalarına 

daha fazla yük olmak istemediği için Medine’ye babasının dayılarının yanına giderek, orada çocuğunu 

yetiştirmeyi Abdulmuttalip’e teklif etmiştir. Abdulmuttalip bunu kabul etmemiştir.72 

Hz. Âmine, yavrusuna yetim olduğu için sütanne bulmakta oldukça zorlanmıştır.73 Abdulmuttalip, 

sütanne olarak Halime binti Ebu Zuheyb’i bulmuştur.74 Hz. Âmine, Hz. Halime’yi görünce çok sevinmiş, 

onu sevmiş, içi rahat etmiştir.75 Peygamberimizin gitmesiyle Hz. Âmine yalnız kalmış ne hamiliğinde 

ne de doğumunda hissetmediği sıkıntıyı yüreğinde hissetmiştir.76 

Hz. Halime’nin eşi Haris b. Abduluzza, zaman zaman Mekke’ye gelerek Hz. Muhammed hakkında 

Hz. Âmine’ye haber getirmiştir. O’nun yurtlarına nasıl bir bereket getirdiği ve gelişimiyle ilgili haberleri 

ondan almıştır.77 Hz. Âmine de ara sıra oğlunu ziyarete gitmiştir.78 

Hz. Halime, Hz. Muhammed (sas) iki yaşına geldiğinde annesine getirmiş, yavrusunu sağlıklı sıh-

hatli görünce annesi çok sevinmiştir. Hz. Âmine; Halime’nin isteği, veba salgını, çölün sıcaklığı, oğlunun 

 
65 Abdurrahman, Hz. Âmine, 148. 
66 Emre, Büyük İslam Kadınları ve Hanım Sahabeler, 30. 
67 Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, 61. 
68 Akıncı, Hz. Âmine, 199. 
69 Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, 61. 
70 Akıncı, Hz. Âmine, 203-204. 
71 Emre, Büyük İslam Kadınları ve Hanım Sahabeler, 30. 
72 Akıncı, Hz. Âmine, 201. 
73 Bursalı, Şanlı İnci ve Anneler Sultanı Hz. Âmine, 209. 
74 Emre, Büyük İslam Kadınları ve Hanım Sahabeler, 30. 
75 Akıncı, Hz. Âmine, 211. 
76 Abdurrahman, Hz. Âmine, 159. 
77 Akıncı, Hz. Âmine, 214. 
78 Akıncı, Hz. Âmine, 215. 
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güvenliği ve gelişimi gibi sebeplerden dolayı O’nu Hz. Halime’yle geri göndermiştir.79 Bazı kaynaklarda 

Abdulmuttalip ve Hz. Âmine’nin, Hz. Halime’nin ısrarına rağmen izin vermediklerini, bir süre annesi-

nin yanında kaldığını daha sonra sıcak ve vebanın olumsuz etkisinden dolayı tekrar süt annesine veril-

diklerini belirtir.80 

7. HZ. ÂMİNE’NİN OĞLUNA KAVUŞMASI 

Hz. Muhammed dört yaşına geldiğinde Hz. Âmine evladına kavuşmuştur.81 Hz. Âmine, Hz. Mu-

hammed (sas) ve Ümmü Eymen iki sene beraber yaşamışlardır.82 Bu süre zarfında annesi yavrusuna hep 

merhametle yaklaşmış, sevgiyle muamele etmiştir. Evladını itina ile büyütmüştür.83 Hz. Muhammed de 

çocukluğunda yaşından olgun, merhametli, sorumluluklarını bilen biri olmuştur.84  

8. MEDİNE’YE YOLCULUK 

Hz. Âmine yavrusu altı yaşına geldiğinde babasını ziyaret etmek, oradaki akrabaları ile tanıştırmak 

için Medine’ye gitmeye karar verdi.85 Oraya giden bir kervana katılarak Ümmü Eymen ile beraber Me-

dine’ye gittiler. Orada Neccaroğullarından en-Nabiğa’nın evinde misafir olarak kaldılar.86 Hz. Abdul-

lah’ın kabri bu evin avlusundaydı. Oradaki akrabalarını ziyaret edip Hz. Âmine onları evladına tanıttı. 

Eşinin kabrini çokça ziyaret etme fırsatı buldu.87 Hz. Muhammed, Adiy b. Neccaroğlu’nun kuyusunda 

yüzmeyi de öğrenmiştir. Burada anne oğul çok iyi vakit geçirmiştir. Babasının kabrini ziyaret etmek, 

akrabalarıyla görüşmek, Medine’nin güzel havasını teneffüs etmek onlara çok iyi gelmiştir.88  

9. HZ. ÂMİNE’NİN VEFATI  

Bir ay sonra Mekke’ye dönmek için Medine’den yola çıktılar, yolda şiddetli bir fırtınanı çıktı, kervan 

fırtınanın dinmesini günlerce bekledi ve fırtına bitince yoluna devam etti, 89 ancak hastalanan Hz. Âmine 

Medine’nin yaklaşık 190 km uzağında bulunan Ebva’da bir eve misafir oldu. Vefat edeceğini anlayan 

Hz. Âmine’nin oğluna son sözleri şunlar oldu: “Her yeni eskiyecek ve her şey fena bulacaktır. Ben de 

öleceğim fakat gam yemem, temiz bir çocuk doğurdum, dünyaya büyük bir hayır bırakıyorum.”90 O, m. 

576 senesinde, yirmi altı yaşında Ebva’da vefat ederek toprağa verildi.91 Hz. Âmine’nin kabrinin bulun-

duğu yere “Ümmü'n-Nebi” diye isim verilmiştir.92 

10. PEYGAMBERİMİZİN ANNE SEVGİSİ 

 
79 Akıncı, Hz. Âmine, 218-219. 
80 Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti Mekke Dönemi, 6. Baskı, (İstanbul: Pınar Yayınları, 

2010), 25. 
81 Bursalı, Şanlı İnci ve Anneler Sultanı Hz. Âmine, 221. 
82 Akıncı, Hz. Âmine, 226. 
83 Abdurrahman, Hz. Âmine, 171. 
84 Abdurrahman, Hz. Âmine, 172. 
85 Akıncı, Hz. Âmine, 226. 
86 Akıncı, Hz. Âmine, 227. 
87 Akıncı, Hz. Âmine, 228. 
88 Abdurrahman, Hz. Âmine, 176. 
89 Abdurrahman, Hz. Âmine, 177. 
90 Berki-Keskinoğlu, Hz. Muhammed ve Hayatı, 41. 
91 Akıncı, Hz. Âmine, 15. 
92 Ağırman, Hz. Peygamberin Anneleri, 112. 
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Peygamberimiz annesi hayattayken ona olan saygı ve sevgisini her zaman göstermiştir. Annesinin 

vefatından sonra da onu sevgi ve merhametle yad etmiştir. Peygamberimiz tekrar Medine’ye geldiğinde 

şurası annemin beni konaklattığı ev, burada babamın kabri bulunmaktadır, diyerek93 annesinin hatıra-

larını her an zihninde tuttuğunu göstermektedir. 

Hz. Muhammed (sas) fırsat buldukça annesinin kabrini ziyarete gitmiştir.  

Hz. Muhammed (sas) sahabeleriyle Hudeybiye umresi için Mekke’ye giderken Ebva’dan geçiyordu. 

Annesinin mezarını ziyaret etti. Mezarın yanına geldiğinde durdu, mübarek elleriyle onu düzeltti ve bu 

sırada duygulandı. Gözyaşlarına hâkim olamadı. Peygamberimiz ’in ağladığını gören sahabeler de duy-

gulanıp ağlamaya başladılar. Niçin ağladığını Allah Resulüne sordular. Merhamet Peygamberi Hz. Mu-

hammed (sas), “Annemi hatırladım, çok duygulandım ve ağladım. Onun şefkati beni kuşattı.” buyur-

muştur.94 

Hz. Muhammed (sas), Mekke'nin fethinden dönerken annesinin kabrine uğramıştır, kabrin başında 

oturarak sanki hayattaki bir insanla konuşur gibi konuşup ağlamıştır.95 Bu hadislere bakıldığında Hz. 

Muhammed’in (sas) annesine olan vefasının ve sevgisinin ne kadar kuvvetli olduğunu96 görüyoruz.  

SONUÇ 

Hz. Âmine, kadına değer verilmeyen bir coğrafyada dünyaya gelmesine rağmen ahlakıyla ön plana 

çıkmış, seçkin bir ailenin kızıdır. Ancak onun seçkinliği soyundan ziyade üstün karakterli oluşundan 

gelmektedir. Annesi ve babası tarafından sevgi ve şefkatle büyütülen Hz. Âmine, evladına her zaman 

sevgi ve merhametle davranmıştır. O, tüm insanlığa örnek olacak bütün ahlaki meziyetleri kendinde 

toplamış bulunan Peygamberimizi yetiştirmiştir. Şüphesiz onun bize bıraktığı en değerli miras da Hz. 

Muhammed’dir (sas). 

  

 
93 Abdurrahman, Hz. Âmine, 183. 
94 Köksal, İslam Tarihi Mekke Devri, 55. 
95 Ağırman, Hz. Peygamberin Anneleri, 113. 
96 Hüseyin Algül, “Hz. Peygamber’de Anne Sevgisi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1/1 (1986): 22. 
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ABDULLAH B. ABDÜLMUTTALİB’İN HAYATI 

Murat Mısırlı 

GİRİŞ 

Tarihçilik; geçmişten tarihçinin hayatını sürdürdüğü güne intikal edebilmiş olan bir veriyi kullana-

rak onun tarafından yapılan bir etkinliktir.1 Tarihçinin hayatını idame ettirdiği zaman dilimine kadar 

ulaşan veri, geçmişin tamamı değildir. Geçmişten sadece küçük bir iz, bir parça taşımaktadır. Halkın’ın 

da ifadesiyle “ tarih doğrudan olguların kendisine ulaşmaz, onları vesikalar çerçevesinde yakalar.2 Ta-

rihçi bu parçayı ve vesikayı kullanarak geçmişi anlamaya ve bunu kendi yaşadığı tarih diliminde kulla-

nılan anlam kalıplarına dökmeye çalışır.3 Bu bağlamda, tarihi araştırmalar ve yazımı içerisinde “biyog-

rafik “ anlamda yapılan çalışmalar da büyük bir önemi haizdir. Nitekim tarihi şahsiyetlerin hayat hika-

yelerinin yazımı, çok erken dönemlerden itibaren bilinen bir yazım türüdür.4 Bu meyanda, Hz.Peygam-

berin babası Abdullah b. Abdülmuttalib’in hayatı ile ilgili olarak, erken dönem kaynaklarımız5 başta 

olmak üzere, kaynaklarımızda bir bütün olarak olmasa da, çeşitli rivayetlere ulaşmak mümkündür. Ba-

basının bir kabile reisi olması, oğlunun bir peygamber olması hasebiyle, Abdullah b. Abdülmuttalib’in 

hayatına dair ayrıntıların büyük bir kısmını, kendine ait müstakil bölümlerden değil, Abdülmuttalib’in 

ve Hz. Peygamberin hayatının anlatıldığı rivayetlerden çıkarmaktayız. 

1. ABDULLAH’IN KÜNYESİ - LAKABI 

Abdullah b. Abdülmuttalib’in künyesi Ebu Kusem ( ابو قثم ) dir. Onun “Ebu Muhammed” ve “Ebu 

Ahmed” künyesi ile çağrıldığını söyleyenler de vardır.6 “Kusem” ( قثم ) Hz. Muhammed’în isimlerinden 

olup “ita/vermek” veya “cem/toplamak” anlamına gelen “kasm” ( القثم ) kelimesinden alınmıştır. Hayrı 

kendi şahsında toplayan kimse için “kasum” ( قثوم ) ve “kusem” ( قثم ) denir.7  

 
 Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, m-mi-

sirli@hotmail.com. 
1 Aycan, İrfan - Söylemez, M.Mahfuz, İdeolojik Tarih Okumaları, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2002, 9. 
2 Halkın, Leon-E., Tarih Tenkidinin Unsurları, çev.Bahaeddin Yediyıldız, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2000, 

4. 
3 Aycan-Söylemez, İdeolojik Tarih Okumaları, 9. 
4 Öz, Şaban, Siyere Giriş, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2012, 12. 
5 Bkz.Öz, Şaban, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, Ank. Ünv. Sosyal Bil. Enst.(Doktora Tezi), Ankara 2006.(Tez İSAR 

Vakfı Yayınları, İstanbul 2008, 1-521 olarak yayımlanmıştır). 
6 Belazuri, Ebul Abbas Ahmed b. Yahya b. Cabir (279/892), Ensabü’l-Eşraf, thk: Süheyl Zekkar- Riyaz Zirikli, Daru’l 

Fikr, Beyrut 1417/1996, I, 100.  
7 Şulul, Kasım, Son Peygamber Hz. Muhammed’in (AS) Hayatı, Siyer Yayınları, İstanbul 2008, 75. 
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Hz. Peygamberin, Abdullah b. Abdülmuttalib’in oğlu, Hz. İsmail’in torunu olmasına telmihle söy-

lediği, “Ben iki kurbanlığın oğluyum” ( أن  بنا الذ  بيحني ) sözüne istinaden8 “ez-Zebih” ( الذبيح ) diye lakaplandı-

rılmıştır.9 

2. ABDULLAH’IN DOĞUMU 

Abdullah b. Abdülmuttalib’in kaynaklarda doğum tarihi olarak Kisra Enuşirvan’un10 47-48 yıllık 

hükümranlığının11 24. Yılında doğduğu, Hz. Peygamber’in ise O’nun hükümranlığının 42. Yılında dün-

yaya geldiği12 belirtilmiştir. Taberi’de geçen diğer bir rivayette, Resulullah’ın (SAV) babası Abdullah b. 

Abdülmuttalib’in Enuşirvan’ın 47 yıllık hükümranlığının 42. yılında doğduğu13 aktarılmıştır. Ancak Hz. 

Peygamber’in hükümranlığın 42. yılında doğduğuna dair rivayetleri düşündüğümüzde rivayetin, Ta-

beri’nin diğer rivayetleri ile çeliştiği görülecektir. Bu durum O’nun ve mütensihlerin yanlışlıkla “vefat 

etti” (تويف ) yerine, “doğdu” ( ولد ) ifadelerini kullanmaları ile açıklanabilir.14 

3. ABDULLAH’IN NESEBİ  

Hz. Peygamber’e nispetle soy kütüğünün yirmi birinci göbekten atası olan Adnan’a kadar uzanan 

kısmı güvenilir bulunarak zikredilmiş, ondan sonrası Hz. Peygamber’in de işaretiyle yaygınlık kazan-

mamıştır.15 Resulullah’ın (SAV) nesebini saydığı zaman, Maad b. Adnan b. Üded’den ilerisine geçmez, 

kendisini tutar ve şöyle derdi: “Neseple uğraşanlar yalan söylerler.”16 Kaynaklarımızda farklı ravilerle, 

Hz.Adem’e kadar uzanan nesep zinciri bulunsa da, Hz. Peygamber’in kendisi tarafından kabul edilip, 

bütün İslam kaynaklarınca zikredilen soy kütüğü şöyledir: Muhammed b. Abdullah b. Abdülmuttalip 

b. Harim b. Abdümenaf b. Kusay b. Kilab b. Murre b. Ka’b b. Lüey b. Galib b. Fihr b. Malik b. Nadr b. 

Kinane b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyas b. Mudar b. Nizar b. Ma’ad b. Adnan.17  

4. ABDULLAH’IN AİLESİ 

Abdülmuttalib’in, Abdullah’ın annesi Fatıma ile beraber, 7 farklı eşinden çocukları dünyaya gelmiş-

tir.18 Bu sebeple Abdullah’ın öz kardeşlerinin dışında, babasının diğer eşlerinden de üvey (baba bir) 

 
8 Neysaburi, Ebu Abdillah Muhammed b. Abdillah b. Muhammed (405/1014), el Müstedrek ale’s Sahihayn, Thk. Mus-

tafa Abdülkadir Ata, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, II, Beyrut 1422/2002, II, 609; Topaloğlu, Bekir : “Abdullah”, DİA, 
İstanbul 1988, I, 75. 

9 Şulul, Son Peygamber, 175. 
10 Kisra Enuşirvan I. Hüsrev b. Kubad (Ö.579), Sasani Hükümdarı (531-579), Enuşirvan, Nuşirevan, Nuşervan şek-

linde de kaydedilen bu kelime Pehlevicede “Ölümsüz Ruh” anlamına gelen ve Zerdüşt metinlerinde ölüler için 
övgü sıfatı olarak kullanılan “enüşeq-revan”ın değişik bir şekli olup genellikle Kisra I. Hüsrev’i II, Hüsrev Per-
viz’den ayırt etmek için kullanılmıştır. I. Hüsrev Pehlevice eserlerde olduğu gibi, Arapça ve Farsça kaynaklarda 
da bu ünvanla zikredilmiştir. Geniş bilgi için Bkz. Tefazzuli, Ahmed, “Enuşirvan”, DİA, İstanbul1995, XI, 255. 

11 Taberi, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir (310/922), Tarihu’t Taberi / Tarihu’r-Resul ve’l Müluk, Thk:Muhammed Ebu’l-
Fazl İbrahim, Darü’l Maarif, II. Bsk, Mısır tz., II, 103. 

12 Taberi, Tarih, II, 154-155. 
13 Taberi, Tarih, II, 103. 
14 Topaloğlu, I, 175. 
15 Fayda, Mustafa, “Muhammed”, DİA, İstanbul, XXX, 408. 
16 İb’n Sa’d, Ebu Abdillah Muhammed (230/845), Kitabu’t-Tabakati’l Kebir, thk: Ali Muhammed Ömer, nşr: Mekte-

betü’l-Hancı, Kahire 2001, I, 38. 
17 İbn Sa’d, I, 37-38, Buhari, Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail (256/870), Sahih, Daru İbn Kesir, Dımesk-Beyrut 

1423/2002, “Kitabu Menakı’l Ensar- Babu Meb’asi’n-Nebi (63/28).; Fayda, XXX, 408. 
18 Bkz.İbn Hişam, Ebu Muhammed b. Eyyub ol-Himyeri (213/828) es-Siretün Nebeviyye, thk-şrh: Mustafa es-Sekka- 
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kardeşleri vardır. Kaynaklarımızda Abdülmuttalib’in çocukları başlığı altında onun 10 oğlu 6 kızı19 ve 

12 oğlu 6 kızı20 olduğu net bir şekilde ifade edilmiştir. Ancak isimler tek tek zikredildiğinde vefat eden-

lerle birlikte bu sayının 13 erkek 6 kız toplam 19 olduğunu görmekteyiz.21  

 Konu ile ilgili rivayetleri Abdullah b. Abdülmuttalib’i merkeze alarak düşündüğümüzde şöyle bir 

tablo karşımıza çıkmaktadır. 

4.1.Abdullah’ın Annesi ve Anne-Baba Bir Kardeşleri 

Abdullah b. Abdülmuttalib’in annesi, Fatıma bt-Amr b. Aiz b. İmran b. Mahzum b. Yakaza b. Mürre 

b. Ka’b b. Lüey22’dir. Abdullah’ın anne-baba bir kardeşlerini şöyle sıralayabiliriz: 

Anne-Baba Bir Erkek Kardeşleri  

Abdullah (Kendisi) 

Zubeyr  

Ebu Talip23 

Abdü’l-Ka’be24 

Erkek kardeşlerden Zubeyr’in daha yaşlı olduğu25, Abdü’l-Ka’be’nin erken yaşta öldüğü ve çocu-

ğunun olmadığı26 rivayet edilmiştir. 

Anne-Baba Bir Kız Kardeşleri 

Ümmü Hakim el-Beyda 

Atike 

Berre 

Ümeyme 

Erva27 

Ümmü Hakim el-Beyda, Abdullah’ın ikiz kız kardeşidir.28 

4.2. Abdullah’ın Baba Bir Kardeşleri ve Diğer Anneleri 

Kaynaklarımızda “Abdülmuttalib’ in Çocukları” başlığı altında olan listeyi, diğer annelerinin ve 

baba bir kardeşlerinin isimleri olarak şu şekilde sıralayabiliriz.  

 
İbrahim el-Ebyari- Abdülhafiz eş-Şelbi, Daru İbn Kesir, Dımaşk-Beyrut tz. I, 108-109;İbn Sa’d, I, 73; Belazuri, I, 96-
97. 

19 İbn Hişam, I, 108. 
20 İbn Sa’d, I, 73. 
21 İbn Sa’d, I, 73-74; Belazuri, I, 96-99. 
22 İbn Hisam, I, 108-109; İbn Sa’d, I, 73; Belazuri, I, 96-97. 
23 İbn Hisam, I, 108-109; İbn Sa’d, I, 73; Belazuri, I, 96-97. 
24 İbn Sa’d, I, 73; Belazuri, I, 96. 
25 Belazuri, I, 96. 
26 İbn Sa’d, I, 73; Belazuri, I, 96. 
27İbn Sa’d, I, 73; Belazuri, I, 96-97. Bu isimlerle ilgili olarak İbn Hişam, eserinde “Safiyye hariç diğer kızların annesi 

Fatıma bt. Amr b. Aiz’dir” ifadelerine yer vermiştir. Bkz. İbn Hişam, I, 109. 
28 Belazuri, I, 96. 
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Hale bt. Vuheyb29 b. Abdümenaf b. Zühre b. Kilab,  

Hamza 

Mukavvim 

Hacl 

Safiyye.30 

Bu isimlerden Hacl’a malının çokluğu sebebiyle, Gaydak lakabının verildiğine dair rivayetlerin ya-

nında31 Gaydak (Mus’ab) adıyla, Mumennea bt. Amr b. Malik adında başka bir annenin çocuğu olduğu32 

Gaydak (Nevfel) ismini taşıdığı da rivayet edilmiştir.33 

Burada Hale bt. Vuheyb’in kız çocuğu olarak rivayet edilen Safiyye bt. Abdülmuttalib’in, Ayyile bt. 

El-Muttalib b. Abdümenaf b. Kusay’ın kızı olduğu da aktarılmıştır.34 

Nuteyle bt. Cenab b. Kuleyb b. Malik b. Amr b. Zeydümenat b. Amir,  

Abbas 

Dırar35 

Kusem.36 

Belazuri’de geçen rivayette; Kusem b. Abdülmuttalib’in annesinin Safiyye bt. Cüneydip olduğu37 

yani Abdülmuttalib’in en büyük oğlu Haris ile kardeş olduğu ifade edilmiştir.38 Diğer taraftan Kusem’in 

küçük yaşta öldüğü, Haris’in kardeşi değil, Gaydak’ın kardeşi olduğu da rivayet edilmiştir.39 

Lübna bt. Hacir b. Abdümenaf b. Datır b. Hubsiyye b. Selul el Huzai,  

Ebu Leheb.40 

Mümennea bt. Amr b. Malik b. Müemmil b. Süveyd b. Es’ad,  

Gaydak (Nevfel) (Musab).41 

Ayyile bt. El Muttalib b. Abdümenaf b. Kusay,  

Safiyye.42 

Safiyye bt. Cüneydib43 Huceyr b. Riab b. Habrib b. Suvaa b. Amir b. Sa’sa,  

Haris.44 

 
29 “Uheyb” şeklinde de yazılmıştır. Bkz. Belazuri, I, 99. 
30 İbn Sa’d, I, 73; İbn Hişam, I, 109; Belazuri, I, 97. 
31 İbn Hişam, I, 109. 
32 İbn Sa’d, I, 74. 
33 Belazuri, I, 99. 
34 İbn Sa’d, I, 73. 
35 İbn Sa’d, I, 73-74; İbn Hişam, I, 109; Belazuri, I, 97-98. 
36 İbn Sa’d, I, 73-74; Belazuri, I, 99. 
37 Belazuri, I, 99. 
38 Belazuri, I, 99. 
39 Belazuri, I, 99. 
40 İbn Sa’d, I, 74; İbn Hişam, I, 110; Belazuri, I, 99. 
41 İbn Sa’d, I, 74; Belazuri, I, 99. 
42 İbn Sa’d, I, 74. 
43 İbn Hişam’da bu isim, Semra bt. Cündeb olarak geçmektedir. Bkz. İbn Hişam, I, 109. 
44 İbn Sa’d, I, 73; İbn Hişam, I, 109; Belazuri, I, 99. 
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Yukarıda vermeye çalıştığımız bilgiler ışığında, Abdülmuttalib’in çocuklarının sayısı ile ilgili farklı-

lıkların sebebinin, Abdü’l-Ka’be ve Kusem’in küçük yaşta vefat etmelerinden dolayı hesaba katılmama-

larından; ayrıca, Gaydak isminin Hacl’in lakabı olarak kullanılmasından, yani; Hacl ile Gaydak’ın bazı 

rivayetlerde aynı kişi, bazı rivayetlerde de, iki farklı anneden doğan iki farklı kişi olmasından kaynak-

landığını düşünüyoruz. 

Şöyle ki; Abdülmuttalib’in, “10 oğlu 6 kızı vardı” rivayetinin yer aldığı İbn Hişam’da, Abdü’l-Ka’be 

ve Kusem isimleri, çocuklar arasında zikredilmemiş; buna karşılık “12 oğlu 6 kızı vardı” rivayetinin geç-

tiği İbn Sa’d’da, Abdü’l-Ka’be ve Kusem isimleri, çocukların isimleri arasında zikredilmiştir. İbn Hi-

şam’da geçen rivayete göre, Gaydak Hacl’ın lakabır; İbn Sa’d’da geçen rivayete göre ise, Gaydak, 

Hacl’den ayrı bir çocuktur ve annesi Mümennea bt. Amr b. Malik’tir. 

Abdullah b. Abdülmuttalib’in özellikle erkek kardeşleri ile ilgili rivayetlerin diğer bir ayağını, baba-

sının zemzem kuyusunu ortaya çıkarmaya çalıştığı süreç içerisindeki adağı ve kendisinin kurbanlık ola-

rak seçilmesi oluşturmaktadır. 

5. ABDULLAH’IN ADAK OLARAK SEÇİLMESİ VE KURBAN HADİSESİ 

Abdullah hakkında bilgi veren bütün kaynaklar kurban hadisesinden bahsetmektedir45. Abdul-

lah’ın babası Abdülmuttalib 40 yaşında iken46 kazılması ve tekrar ortaya çıkarılması sırasında Ku-

reyş’ten gördüğü olumsuz tavır ve zorluklar karşısında, yemin edip, eğer on tane erkek çocuğu olur ve 

ergenlik çağına ulaşıp kendisini koruyacak duruma gelirse, birini Allah için Kabe’nin yanında boğazla-

mayı adamıştı47. Bu tartışma sırasında Abdülmuttalib’in Haris’ten başka oğlu yoktu.48 Adiy b. Nevfel b. 

Abdimenaf (Ebu’l-Mat’im): “Ey Abdülmuttalib! Senin başka çocuğun olmadığı halde, tek başına bize 

kafa tutacağını mı zannediyorsun?” dedi. Abdülmuttalib de ona: “Bunu sen mi söylüyorsun? Baban 

Nevfel, Haşim’in himayesinde değil miydi? Çünkü Haşim, Nevfel’in annesi Vakide’ye babasının ölü-

münden sonra makt nikahı yapmıştı.” Bunun üzerine Adiy de ona: “Sen de amcan el-Muttalib seni alın-

caya kadar Neccaroğullarındaki dayılarının yanındaydın.” dedi. Abdülmuttalib son olarak: “ Beni aile-

min azlığı ile mi ayıplıyorsun? O zaman Vallahi, Allah bana on tane evlat verirse, onlardan birini 

Kabe’nin yanında keseceğim.”49 

İbn Sa’d’da geçen diğer rivayette, zemzem kuyusunu sadece Abdülmuttalib ve büyük oğlu Haris 

kazmıştır. Bu hususta yardımcılarının az olduğunu görünce “Eğer Allah bana on çocuk verirse, ben on-

ların hepsini görürsem, onlardan birisini kurban edeceğim.” diye adak adamıştır.50  

 
45 Topaloğlu, , I, 75; Şulul, Son Peygamber, 175. 
46 Belazuri, I, 86. 
47 İbn İshak, Muhammed b. Yesar (151/768), Siretu İbn İshak, thk. tlk: Muhammed Hamidullah, yy. tz., 10.; İbn Hi-

sam, I, 151; Belazuri, I, 86. 
48 Belazuri, I, 86. 
49 Belazuri, I, 86-87. 
50 İbn Sa’d, I, 69. 
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Zemzem kuyusunun kazılmasından 30 sene sonra, Peygamber (SAV)’in hatta Hamza’nın doğumun-

dan önce51 çocuklarının sayısı 10’u bulup52, buluğ çağına erip kendilerini koruyabilecekleri zaman53 ad-

ları; Haris, Zübeyr, Hacl54, Dırar, Mukavvim, Ebu Leheb, Abbas, Hamza, Ebu Talip55 olan çocuklarını 

toplayıp, kendilerine adağı konusunda bilgi vererek bu konuda yardımlarını talep etti. Onlardan hiçbi-

risi adak olma konusunda kendisine muhalefet etmedi ve onay verdiler. “Bu işi nasıl yapacaksın?” de-

diler56. Hatta “Adağını yerine getir ve istediğini yap.” diyenler oldu.57 

Abdülmuttalib daha sonra çocuklara birer fal oku verdi 58 ve onlardan fal okuna ismini yazmasını 

istedi. Çocuklar da babalarının bu isteğini yerine getirdiler59. Daha sonra oğulları ile birlikte Kabe’nin 

içindeki Hubel’in yanına girdi. Hubel, Kureyş’in Mekke’deki en büyük putu idi60. Hubel, Kabe’nin için-

deki bir kuyunun üzerindeydi. Kabe’ye gelen hediyeler o kuyuda toplanırdı61. Hubel’in yanında fal ok-

ları vardı.62 

Abdülmuttalib daha sonra ok çeken Kabe’nin hizmetçisine63, oklarla ilgili görevliye “Şu oğullarımın 

okuna vur. Onların kurasını çek.” dedi. Oğullarından her biri isminin yazıldığı okları bu kişiye verdi64. 

Kabe’nin hizmetçisi/görevlisi okları çekti ve en evvel Abdullah’ın oku çıktı65. Kurban çekimi sırasında 

Abdullah babasının en küçük oğluydu.66 

Bu rivayeti değerlendiren Süheyli; bu durumun bilinen bir durum olmadığını, rivayetin “annesinin 

en küçük çocuğu idi” şeklinde olabileceğini, Hamza’nın Abdullah’tan, Abbas’ın da Hamza’dan küçük ol-

duğunu ifade eder. Bu konuya delil olarak Abbas’ın: “Ben Resulullah’ın (SAV) doğumunu hatırlıyorum, 

o zamanlar ben 3-5 yaşlarındaydım, yanına geldim ve O’na baktım. Kadınlar bana; ‘Kardeşini öp.’ ‘Kar-

deşini öp.’ dediler, ben de öptüm.” “Bu durumda Abdullah’ın en küçük olması nasıl doğru olabilir?” 

sözlerini kullanır. Rivayetin diğer bir şeklinin “Babası kurban etmek istediği zamanda hayatta olan ço-

cukların en küçüğü idi. Bundan sonra Hamza ve Abbas dünyaya geldi.” biçiminde olabileceğini de ifade 

eder.67 

 
51 Belazuri, I, 86. 
52 İbn İshak, 10; İbn Hişam, I, 151; İbn Sa’d, I, 69; Belazuri, I, 87. 
53 İbn İshak, 10; İbn Hişam, I, 151. 
54 İbn Sa’d’da “Gaydak” olarak geçmektedir. Bkz. İbn Sa’d, I, 69. 
55 İbn İshak, 10; İbn Sa’d, I, 69 
56 İbn İshak, 10; İbn Hişam, I, 151-152; İbn Sa’d, I, 69 
57 İbn Sa’d, I, 69 
58 Araplar bir konuda kararsız kaldıklarında yapmayı düşündükleri bir işin, çıkacakları bir yolculuğun, tehlikeli ya 

da kendileri için hayırlı olup olmayacağını bilmek istediklerinde, birinin nesebinden şüphe ettiklerinde oklara baş-
vururlardı. Geniş bilgi için bkz: Köse, Feyza Betül, Kahin, İstanbul 2018, 67-74; ayrıca Bkz. İbn İshak, 10; İbn Hişam, 
I, 152-153 

59 İbn İshak, 10; İbn Hişam, I, 151-152; İbn Sa’d, I, 69.  
60 İbn İshak, 10. 
61 İbn İshak, 10; İbn Hişam, I, 152. 
62 İbn İshak, 10. 
63 İbn Sa’d, I, 69. 
64 İbn İshak, 10-11; İbn Hişam, I, 153. 
65 İbn İshak, 11; İbn Hişam, I, 153; İbn Sa’d, I, 69. 
66 İbn İshak, 11; İbn Hişam, I, 153. 
67 Bkz. Süheyli, Ebu’l-Kasım Abdurrahman (581/1185), Ravdu’l-Unuf, Tlk: Mecdi Mansur, Daru’l- Kütübi’l-İlmiyye-

Beyrut tz., I, 271. 
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Kuranın Abdullah’a çıkmasından önce Abdülmuttalib’in Hubel’in yanında dikilip dua ettiği68 ve 

şöyle dediği rivayet olunmuştur: 

“Allah’ım fal okunu O’na çıkarma.  

Ben fal okunun O’na çıkmasından korkarım. 

Oğlumu kurbanlık yapacak bir oktan. 

Bugün hayırlı bir ok çıkacağını umuyorum. 

Oğlumu bağışlayacak, beni hediye ile kurtaracak.”69 

İbn İshak’ta yer alan bu şiiri özellikle zikretmek istedik. Abdullah’ın kurban edilmesi ile ilgili olarak, 

bu aşamanın sonrasından başlayıp, fidye olarak Abdullah’ın kurtulması için belirlenen her 10 devenin 

artırılması sırasında, Abdülmuttalib’in “ Ey 10’un Rabbi…, Ey 20’nin Rabbi…” şeklinde, 100’e kadar de-

vam eden; fal oklarının develere çıkmasından sonraki kurayı 3 kere tekrar ettirmesini de içine alan şiir-

lere rastlamaktayız.70 

Kuranın Abdullah’a çıkmasının akabinde Abdülmuttalib, O’nun elinden tutup elindeki bıçakla bir-

likte kurban kesme yerine71, İsaf ve Naile’ye götürür. Kureyşliler Abdülmuttalib’in yanına gelir ve onun 

ne yapmak istediğini kendisine sorarlar. O da Abdullah’ı boğazlayacağını söyler. Kureyş ve Muttalibo-

ğulları sebepsiz yere, bir mazeret göstermeden Abdullah’ı kesmesi halinde bundan sonra gelen her ada-

mın kendi oğlunu keseceğini ve bunun bir adet haline geleceğini, böylelikle nesillerin köreleceğini ifade 

ederler.72 

Abdullah’ın kesilmesine itiraz edenlerin içinde özellikle Abdullah’ın kız kardeşlerinin73 ve dayısı 

Muğire b. Abdullah b. Amr b. Mahzum b. Yakaza’nın ismi geçmektedir.74 Muğire, Abdullah’ın kurtul-

ması karşılığında fidye verilecekse verebileceklerini75, kız kardeşlerinin de babaları Abdülmuttalib’e Ab-

dullah’ı bağışlamasını ve Harem’deki develerin fidye olarak verilmesini teklif ederler. İbn Sa’d rivayetin 

bu aşamasında, Abdülmuttalib’in herhangi bir kahine ve arrafeye gitmeden, Kabe’nin hizmetçisine, bir 

Abdullah adına bir de 10 deve adına kura çektirdiğini ve ok Abdullah’a çıktıkça sayıyı artırdığını ve 

100’e tamamladığını rivayet eder. 76 

İbn İshak’ta; Abbas b. Abdülmuttalib’in, kurban kesilmesi için yatırılan Abdullah’ı, babasının aya-

ğının altından süratle çektiğini, bu yüzden Abdullah’ın yüzünde ezilme olduğunu, O’nun yüzündeki 

 
68 İbn İshak, 11; İbn Hişam. 
69 İbn İshak, 11. 
70 Bkz. İbn İshak, 11-18. İbn İshak’a şiir konusunda kendisine yöneltilen tenkitler ve şiir naklindeki tesahülü husu-

sunda geniş bilgi için bkz: Öz, İlk Siyer Kaynakları, 285-289. 
71 İbn Sa’d, I, 69. 
72 İbn İshak, 12; İbn Hişam, I, 153. 
73 İbn Sa’d, I, 69. 
74 İbn İshak, 12; İbn Hişam, I, 153-154. 
75 İbn İshak, 12; İbn Hişam, I, 153-154. 
76 İbn Sa’d, I, 69-70. 
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bu izin ölünceye kadar gitmediğine dair rivayet77 özellikle Abbas b. Abdülmuttalib’in doğum tarihi ile 

ilgili rivayetleri düşündüğümüzde dikkat çekicidir. 

Abdullah’ın kurban olmaktan kurtulması konusundaki rivayetlere baktığımızda, Kureyşlilerin Ab-

dülmuttalib’i bir arrafeye78 yönlendirdiklerini görmekteyiz. Kureyşlilerin Abdülmuttalib’e Hicaz’a git-

mesini ve orada Sücah adında79 bir arrafenin olduğunu, yanında cinlerden yardımcılarının bulundu-

ğunu, “Kadın boğazlamayı emrederse boğazlarsın, değilse vazgeçersin.” demeleri üzerine, Abdülmut-

talib onların teklifini kabul eder. Kadını bulmak üzere Medine’ye gelirler ve kadını Hayber’de bulurlar. 

Abdülmuttalib arrafeye durumu anlatır. Kadın cinlerine danışacağını söyleyince onun yanından ayrılır-

lar. Daha sonra arrafenin yanına girdiklerinde arrafe kendisine cinlerden haber geldiğini söyler. Ve Ku-

reyşlilere kendi örflerinde insan diyetinin ne kadar olduğunu sorar. “10 devedir” cevabını alınca, deve-

ler ile Abdullah arasında kura çekmelerini, eğer Abdullah çıkarsa, Rableri razı oluncaya kadar develeri 

artırmalarını, eğer develer çıkarsa, Rablerinin razı olduğunu ve arkadaşlarının artık kurtulacağını söy-

ler80. 

Kureyşliler arrafenin yanından çıktıktan sonra Mekke’ye dönerler. Kesin karara vardıktan sonra, 

Abdülmuttalib Hubel’in yanında dua etmeye başlar. Daha sonra Abdullah ile develer arasında kura 

çekimi gerçekleştirilir. Kura Abdullah’a çıktıkça, sayı onar artırılarak, en son aşamada fidye olarak 100 

deveye ulaşılır. Nihayet kura develere çıkar. Kureyşliler ve yanında bulunanlar Abdülmuttalib’e “Artık 

Rabbin razı oldu.” derler. Bu aşamadan sonra Abdülmuttalib’in develer üzerine fal oklarını üç defa daha 

çektirmeden bırakmayacağını söyleyerek, kendi duaları eşliğinde kurayı 3 defa tekrarlattırır. Sonuçta 

kura her defasında develere isabet eder ve Abdullah kurtulur.81  

Kuranın develere çıkıp Abdullah’ın kurtulması ile ilgili rivayetlerin son aşamasında kaynaklar ara-

sında bazı nüanslar vardır. Şöyle ki: 

İbn İshak; Peygamber’in annesi Amine’nin; 

“Ya Rabbi! Şu parlak çocuğu mübarek eyle 

 Haşimiler ve soylu ırkı içinde.”82 şiirine yer verirken; 

İbn Hişam; “Bu hadisin ilaveleri arasında bir recez vardır ki, bizden hiçbir ilim sahibi yanında, onun 

şiir olduğu doğrulanmadı”83 demiştir. 

İbn Sa’d’da, Abdullah’ın kurtulmasından sonra kız kardeşlerinin Abdullah’ı omuzlarına aldıkları 

ve develerin Safa ile Merve arasında kesildiği rivayet edilmiştir.84 

 
77 İbn İshak, 12. 
78 Geniş bilgi için bkz: Kılavuz, Ahmet Saim, “Arraf”, DİA, İstanbul 1991, III, 393-394; Köse, Kahin, 80-84. 
79 Kahinin isminin “Kutbe” olduğuna dair rivayet için Bkz. Süheyli, I, 271. 
80 Bkz. İbn İshak, 14; İbn Hişam, I, 154-155. 
81 İbn İshak, 12-18; İbn Hişam, I, 154-155. 
82 İbn İshak, 18. 
83 İbn Hişam, I, 155. 
84 İbn Sa’d, I, 70. 
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Belazuri, özellikle Abdullah’ın diyeti ile ilgili kısımda, kuranın onar onar artırımından bahsetmemiş, 

eserinde şu ifadelere yer vermiştir: “ ‘Allah bana on evlat verirse O’nu Kabe’nin yanında kurban edece-

ğim’. Allah ona 10’u verdi. Aralarında kura çekti. Kura Abdullah’a çıktı. İnsanlar arasında kendisine en 

sevimli olan O’ydu. Bunun üzerine ‘Ey Allah’ım! O mu, yoksa kendi mülküm olan 100 deve mi?’ dedi. 

Onunla 100 devesi arasında kura çekti. Kura 100 deveye çıktı ve onları kesip Mekke’nin fakirlerine ve 

dışarıdan gelen Araplara dağıttı.”85 

Abdullah’ın kurban hadisesi sırasında diyeti on deveydi. İlk defa bir kişinin diyetini 100 deveye 

çıkaran Abdülmuttalib olmuştur. Bundan sonra Kureyş’te ve Araplarda diyet 100 deve olmuştur. Resu-

lullah (SAV) da eskiden olduğu gibi devam etmesine karar vermiştir.86 

6. ABDULLAH’IN AMİNE BT. VEHB İLE EVLİLİĞİ 

Abdullah b. Abdülmuttalib’in hayatı ile ilgili bilgiler arasında tüm kaynaklarda geçen kurban hadi-

sesi gibi, tüm kaynaklarda karşımıza çıkan diğer bir konu, O’nun evliliğidir. Evlilik konusu içinde ise, 

mutlaka kendisine yer bulan rivayetler –farklı varyantlarda da olsa- “alındaki/yüzdeki nur” ve “Abdul-

lah ile evlenmek isteyen/kendisini Abdullah’a arz eden diğer bir kadın” olmuştur. Ama evlilik konu-

sundaki tüm rivayetlerde ortak noktalardan bir tanesi, Abdullah’ın Amine bt. Vehb ile evlenmesidir. 

Kaynaklarımızda bu konu içerisinde Amine bt. Vehb’in hem baba hem anne tarafında künyesinin veril-

diğini görmekteyiz.  

Onun baba tarafındaki künyesi: Vehb b. Abdimenaf b. Kilab b. Mürre b. Ka’b b. Lüey b. Galib b. 

Fihr; anne tarafından künyesi ise Berre bt. Abdüluzza b. Osman b. Abdüddar b. Kusay b. Kilab b. Kilab 

b. Mürre b. Ka’b b. Lüey b. Galib b. Fihr’dir87.  

Abdülmuttalib oğlu Abdullah ile birlikte istemeye gittiklerinde Amine bt. Vehb, amcası Vüheyb b. 

Abdümenaf’ın88 evindeydi. Abdülmuttalib oğlu Abdullah için, Amine bt. Vehb’i amcasından istemiş ve 

oğlu ile evlendirmişti. Abdülmuttalib aynı mecliste Hale bt. Vüheyb’i de kendisi için istedi ve onunla 

evlendi. Abdülmuttalib ve oğlu Abdullah aynı mecliste evlendiler89. 

Amine bt. Vehb evlendiğinde nesep olarak ve konum olarak Kureyş’in en üstün kadınıydı90. Abdul-

lah b. Abdülmuttalib, Amine bt Vehb ile evlenince üç gün Amine’nin yanında kaldı. Bir adamın eşinin 

yanında zifafa girmesi onların adetiydi91. Daha sonra Amine Resulullah (SAV)’a hamile kaldı92. 

Abdullah b. Abdülmuttalib’in evliliği ile ilgili rivayetlerin neredeyse tamamında, Abdullah’ın 

Amine bt. Vehb ile zifafı öncesi, kendini Abdullah’a arz eden/ onunla evlenmek isteyen kadın/kadın-

lardan, söz edilmektedir. Kaynaklarımızda farklı isimlerde aktarılan ve kısmen de olsa geniş yer bulan 

bu rivayetleri, özetle farklı şekilleri ile aktarmak istiyoruz. 

 
85 Belazuri, I, 87. 
86 Bkz. İbn Sa’d, I, 70; Süheyli, I, 271. 
87 Bkz. İbn Hişam, I, 156. 
88 “Uheyb” olarak da geçmektedir. Bkz. Belazuri, I, 87 
89 İbn Sa’d, I, 75. 
90 İbn Hişam, I, 156. 
91 İbn Sa’d, I, 75; Belazuri, I, 88. 
92 İbn İshak, 21; İbn Hişam, I, 156; İbn Sa’d, I, 76. 
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Abdülmuttalib oğlu Abdullah ile Beni Zühre kabilesine93 giderken Beni Esed b. Abdiuzza’dan bir 

kadına rastladılar. O kadın, Varaka b. Nevfel’in kız kardeşiydi94. Adı Kuteyle bt. Nevfel95 idi. Kadın 

Abdullah’a nereye gittiğini sorar. Babasıyla gittiğini söyleyen Abdullah’a, kendisiyle birlikte olursa ken-

disinin fidyesi olarak kesilen develer kadar deve feda edebileceğini söyler. Abdullah babasının yanından 

ayrılamayacağını ve babasına karşı gelemeyeceğini belirtir96. Kadın Abdullah’ın elinden tutar ve çeker, 

ama o kabul etmez. “Senin yanına geleceğim.” der97. Daha sonra Abdülmuttalib, Abdullah’ı Vehb b. 

Abdimenaf’a götürür. Abdullah, Amine ile evlenir. Orada zifafa girer. Resulullah (SAV)’a hamile kalır. 

Abdullah (evlilik ve zifaf sonrası) kendisine teklifte bulunup sözler söyleyen kadının yanına oturur. Ona 

“Ne oldu da bana dünkü teklifini bugün yapmıyorsun?98 Bana teklifin nedir?99“ diye sorar. Kadın, “Yü-

zündeki nur senden ayrıldı.100Dün seninle birlikte olan nur, senden gitmiş101. Bugün sana ihtiyacım 

yok102.” der. Bu nurun, iki gözün ortasında sanki atların alınlarındaki beyazlık gibi103 olduğu da aktarıl-

mıştır. O kadın (Kuteyle bt. Nevfel) kardeşi Varaka b. Nevfel’den yakında bu ümmetin içinde nebi ola-

cağını işitmişti104. 

İbn Hişam’da yer alan, İbn İshak’tan gelen rivayette, Abdullah’ın çamur işiyle iştigal eden diğer bir 

kadınla birlikte olmak istediğinden bahsedilir. Kadın üzerindeki çamur izleri sebebiyle geri durunca, 

Abdullah Amine’nin yanına çıkar, beraber olurlar. Amine Hz. Peygamber’e hamile kalır. Sonra Abdul-

lah kadının yanına tekrar uğrar. Kadın, “Hayır, geldiğinde iki gözünün arasında beyaz bir nur vardı, 

seni davet ettim. Sen benden yüz çevirdin, Amine’nin yanına gittin. O nur da gitti.” dedi105. 

Aynı olayla ilgili kaynaklarımızda geçen diğer bir rivayette; Abdullah’ın, Beni Esad b. Huzeyme’den 

Fatıma106 bt. Mürr adlı kadına uğradığından bahsedilir. Bu kadın, insanların en güzeli, en iffetlisiydi. 

Çok kitap okuyordu ve gençlerin dilindeydi. Abdullah ile birlikte olma karşılığında kendisine 100 deve 

teklif etti107. Kadın Abdullah’ın yüzünde nübüvvet nurunu görmüştü. Abdullah, kadına bakarak; 

“Harama gelince, ölüm ondan daha aşağıdadır. 

Helale gelince aramızda yok ki ne söyleyeyim? 

Hal böyle iken, senin niyetin nasıl olacak?”108 şiirini okur.  

 
93 Belazuri, I, 88. 
94 İbn İshak, 19-20; İbn Hişam, I, 156-157; İbn Sa’d, I, 76. (İbn İshak, rivayetin başlangıcında Varaka b. Nevfel’in kar-

deşi dediği kişinin adını daha sonra “Ümmü Kubal bt. Nevfel b. Esed” olarak verir. Ve onun ağzından Abdullah’a, 
Abdullah’ın ağzından Ümmü Kubal’e karşılıklı söylenmiş şiirlerle rivayeti tamamlar. Bkz: İbn İshak, 19-21) 

95 İbn Sa’d, I, 76. 
96 İbn İshak, 19-20; İbn Hişam, I, 156-157. 
97 İbn Sa’d, I, 76. 
98 İbn İshak, 19-20; İbn Hişam, I, 157. 
99 İbn Sa’d, I, 76. 
100 İbn İshak, 19-20. 
101 İbn Hişam, I, 157; İbn Sa’d, I, 76. 
102 İbn İshak, 19-20; İbn Hişam, I, 157. 
103 İbn Hişam, I, 156; İbn Sa’d, I, 76. 
104 İbn Hişam, I, 157. 
105 İbn Hişam, I, 157. 
106 Belazuri, I, 88. 
107 İbn Sa’d, I, 86; Belazuri, I, 88. 
108 İbn Sa’d, I, 86; Belazuri, I, 88. 
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Abdullah, daha sonra Amine’nin yanına gider, onunla birlikte olur. Adetleri olduğu üzere 

Amine’nin üç gün yanında kalır109. Akabinde kendisine teklifte bulunan kadının yanına gider. Fakat 

ilkinde olduğu gibi kadının ilgisiyle karşılaşmaz. Kadın, Abdullah’a ne yaptığını sorar. O da eşi Amine 

ile birlikte olduğunu söyler110. Fatıma bt. Mürr, kendisinin kötü bir kadın olmadığını, Abdullah’ın yü-

zünde gördüğü nübüvvet nuru sebebiyle kendisiyle birlikte olmak istediğini ancak bunun artık müm-

kün olmadığını söyler. Kadının Abdullah’a yaptığı teklif, Abdullah’ın bu teklifi geri çevirmesi haberi 

şehrin gençlerine ulaşır. Gençler o kadına bunu hatırlatınca, kadın gençlere Abdullah’ın nurundan bah-

seden bir şiirle cevap verir111. 

İbn Sa’d’da yer alan diğer rivayette, Has’am kabilesinden olan bir kadının, Abdullah’ın iki gözü 

arasında semaya doğru yükselen bir nuru gördüğü, ancak Amine ile yaşanan birliktelikten sonra bu 

nurun gittiği aktarılmıştır112. 

Abdullah’ın, Amine bt. Vehb ile evliliği öncesi kendisini Abdullah’a arz eden, onunla evlenmek is-

teyen kadınlardan söz edilen rivayetlerde bir nokta özellikle dikkatimizi çekmektedir. Kadınlar, Abdul-

lah’ı bir nur nedeniyle113 birlikteliğe davet etmişlerdir. İki gözün arasında, atlarda olduğu gibi bembeyaz 

bir şekilde alında ve gökyüzüne uzanan bu nur, “Nübüvvet nuru” dur.Abdullah’ın atalarından kendi-

sine, kendisinden de Amine’ ye ve O’ndan da Hz. Peygamber’e geçtiği rivayet edilen bu mesele geçmiş-

ten günümüze anlılığını her daim muhafaza etmiştir.114 

7. ABDULLAH’IN VEFATI VE MİRASI 

7.1. Vefatı 

Abdullah b. Abdülmuttalib’in kaç yaşında vefat ettiğine dair farklı rivayetlere rastlamaktayız. Ağır-

lık kazanan görüş, Amine Hatun’un Hz. Muhammed’e hamile iken Abdullah’ın vefat ettiğidir.115. Ab-

dullah’ın Hz. Peygamber beşikte iken116, Hz. Peygamber iki veya daha fazla (birkaç aylık) çocukken117, 

 
109 Belazuri, I, 88. 
110 Belazuri’de kadının ağzından “Gerçekten ben senin doğumu yaklaşan bir peygamberin babası olacağını zannedi-

yorum.” ifadelerine yer verilir. Ve kadının söylediği şiir aktarılır. Rivayetin devamında, Amine üç günde hamile 
kaldı. Rüyasında kendisine gelen kişinin “Ey Amine! Sen bu ümmetin efendisine hamile kaldın. O dünyaya geldi-
ğinde ‘Bütün hasetlerin şerrinden Vahid olan (Allah)’a havale ediyorum.’ De! Ona Ahmed adını ver! Ona Muham-
med adını ver!”dediği rivayet olmuştur. Bkz. Belazuri, I, 88-89. 

111 Bkz. İbn Sa’d, I, 76-77. 
112 Bkz. İbn Sa’d, I, 78. 
113 Öz, Şaban, Farklı Siyeri Okumak, Araştırma yay., Ankara 2015, 73. 
114 Nübüvvet nuru ve bu nur sebebiyle Abdullah ile birlikte olmak isteyen kadınlarla ilgili tartışmalar ve bilgi için 

bkz: Azimli, Mehmet, Siyeri Farklı Okumak, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2013, 43-49; Öz, Farklı Siyeri Okumak, 
68-73; Özdemir, Mehmet, “Siyer Yazıcılığı Üzerine”, Milel ve Nihal: İnanç Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 
2007, IV/3, 129-162; Erul, Bünyamin, “Uydurma Rivayetlerde Peygamber Tasavvuru”, İslam’ın Anlaşılmasında 
Sünnetin Yeri ve Değeri, Kutlu Doğum Sempozyumu 2001, 2003, 419-438. 

115 İbn Hişam, I, 158; İbn Sa’d, I, 80; Belazuri, I, 101; Zehebi, Muhammed b. Osman b. Ahmed, (748/1374), Siyeru-
A’lami’n-Nübela, Thk. Beşşar Avvad, Müessesetü’r-Risale, Beyrut 1417/1996. 

116 Süheyli, I, 283. 
117 Süheyli, I, 283. 
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yedi aylıkken118, yirmi küsür aylıkken119, yirmi sekiz aylıkken120 vefat ettiği de, rivayetlerimizde mev-

cuttur. 

Abdullah b. Abdülmuttalib, Kureyş kervanlarının biriyle Şam’a, Gazze’ye gider121. Alışverişlerini 

bitirip geriye döndüklerinde, Medine’den geçtikleri sırada Abdullah hastalanır. “Ben dayılarım Necca-

roğullarında kalmak istiyorum.” der. Burada bir ay hasta olarak kalır. Yollarına devam eden arkadaşları 

Mekke’ye ulaştıklarında Abdullah’ın durumunu Abdülmuttalib’e aktarırlar. O da büyük oğlu Haris’i122 

durumu öğrenmek için Abdullah’ın yanına gönderir. Haris oraya vardığında Abdullah’ın vefat ettiğini 

ve Neccaroğullarından Nabiğa’nın evinde, girişte sol tarafta kalan küçük bir odaya gömüldüğünü gö-

rür123. Neccaroğulları Abdullah’ın hastalığında kendisi ile ilgilendiklerini, onun işlerini üstlendiklerini 

ve onun defin işlerini yürüttüklerini Haris’e söylerler. Haris, babasına dönüp durumu kendisine bildi-

rince, Abdülmuttalib, erkek ve kız kardeşleri büyük acı duydular124. Amine bt. Vehb vefat eden kocası 

için ağıt yakmıştır125. Mescidi Nebevi’nin Ebu Bekir kapısı hizasında yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulu-

nan ve Abdullah’a ait olduğu kabul edilen kabir, mescidin 1976 yılında genişletilmesi sırasında yıkıl-

mıştır126.  

Abdullah’ın vefat ettiği yaş konusunda da, farklı rivayetler mevcuttur. Süheyli, Hz. Peygamber ile 

babası arasında 18 yaş fark olduğunu söyler127. Abdullah’ın Enuşirvan’ın saltanatının 24. yılında, Hz. 

Peygamber’in 42. yılında doğduğuna dair Taberi’de geçen rivayetle birlikte128 düşünüldüğünde iki ri-

vayetin birbirini tamamladığı görülecektir. Bunun yanında Abdullah’ın 25 yaşında129, 28 yaşında130 vefat 

ettiği de söylenmiştir.  

7.2. Mirası 

Abdullah, miras olarak Hz. Peygamber’e ismi “Bereke” olan Ümmü Eymen’i, arak ağacının yaprak-

larıyla beslenen beş tane deve, bir koyun sürüsü131, eski bir kılıç ve bir miktar gümüş para132 ile bunun 

yanında Şakran (veya Şükran) adında bir köle ile oğlunu133 miras bırakmıştır. 

 Tüm bu rivayetlerin ışığında, genel anlamda şunları ifade edebiliriz. Tarihe mal olmuş pek çok is-

minin hayatına dair rivayetleri, siyer ve tarih eserleri içerisinde bulmaktayız. Ancak bu eserler içinde 

 
118 İbn Sa’d, I, 80; Belazuri, I, 101. 
119 Belazuri, I, 101. 
120 İbn Sa’d, I, 80; Süheyli, I, 283; Zehebi, I, 53. 
121 Babası tarafından Medine’ye hurma alması için gönderildiği ve burada vefat ettiğine dair bilgi için Bkz. İbn Sa’d, 

I, 80; Süheyli, I, 283. Amcalarını ziyarete gittiğine dair bilgi için Belazuri, I, 101; Süheyli, I, 283. 
122 Bu kişinin Abdullah’ın kardeşi “Zübeyr” olduğu da söylenmiştir. Bkz. Belazuri, I, 101. 
123 Bkz.İbn Sa’d, I, 79-80; Belazuri, I, 101 
124 İbn Sa’d, I, 79-80; Bu konudaki farklı bilgi ve notlar için Bkz. Şulul, Son Peygamber, 177. 
125 Bkz. İbn Sa’d, I, 80; Belazuri, I, 101 
126 Topaloğlu, I, 76. 
127 Süheyli, I, 283; Ayrıca Bkz.Topaloğlu, I, 76; Şulul, Son Peygamber, 176-177. 
128 Bkz. Taberi, II, 154-155 
129 İbn Sa’d, I, 80; Belazuri, I, 101; Zehebi, I, 53. 
130 Belazuri, Ensab, I, 101. 
131 İbn Sa’d, I, 80; Belazuri, , I, 105. 
132 Belazuri, Ensab, I, 105. 
133 Şulul, Son Peygamber, 178. 
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ulaşabildiğimiz bilgileri değerlendirirken şu hususları göz önünde bulundurmak bizlere iyi bir projek-

siyon sağlayacaktır. 

İslam kültüründe siyer ve tarih eserleri, hadis kitapları gibi özellikle de Sahih’ler gibi telakki edil-

mişlerdir. Yani içeriğindeki haberler, müellifin sahih olduğuna inandıkları haberler olarak algılanmış; 

zayıf, mevzu haberlere rastlayınca da tarihçilerin tenkitten uzak bir ilmi anlayış sergiledikleri veya tarih 

malzemesinin tenkite açık olamayacağı iddiasına ulaşılmıştır. Oysa bu durum da yine tarihçilerin, telif-

lerinde takip ettikleri usulleri (derlemeci rivayet metodu) ile ilgili bir meseledir. İslam tarihçileri, daima 

genel okuyucu kitlesini göz önünde tutmuşlar, farklı gayelerle bu tür haberlere göz yummuşlar, hatta 

bu amaçla şiir imaline bile yönelmişlerdir. Şüphesiz bunda yaşadıkları dönemin ihtiyaçları etken olduğu 

gibi, eserlerinin amaçlarını da dikkate almışlardır. Onların öncelikli amacı, kendilerine ulaşan haberleri, 

sonraki nesillere olduğu gibi aktarmak ve İslam rivayet literatürünü mevcut haliyle muhafaza etmekti. 

Tarihçiler kendilerine gelen haberleri bir sonraki nesle aktarmayı görev telakki etmişler, bu haberlerin 

değerlendirilmesini ise sonraki nesillere bırakmışlardır.134 

SONUÇ 

Abdullah b. Abdülmuttalib’in hayatı ile ilgili olarak kaynaklarımızda baştan sona hayatını bir bütün 

olarak anlatan rivayetler olmasa da, belli konularda rivayetlere rastlamak mümkündür.Hz. Peygam-

ber’in babası ve tarih içerisinde nüfuz sahibi bir kabilenin lideri Abdülmuttalib’in çocuğu olması hase-

biyle, Hz. Peygamber’in ve Abdülmuttalib’in hayatına dair rivayetler içerisinde O’nun hayatına dair 

ipuçları yakalamak mümkündür. Özellikle O’nun hayatı ile ilgili olarak, babasının adağı olması ve kur-

banlık seçilmesi, evliliği, evliliği sürecinde başka kadınlardan kendisine yapılan tekliflere dair rivayetler, 

içerisinde barındırdığı farklılıklara rağmen tüm siyer kaynaklarımızda geçmektedir.  

Abdullah b. Abdülmuttalib’in hayatına dair bizlere ulaşan bilgiler ışığında çok teferruatlı olmasa da 

bir çerçeve çizebiliyoruz.Anca söz konusu bilgilere, sadece onun hayatı ile ilgili biyografik bir materyal 

gözüyle bakarsak yanılmış oluruz. Çünkü gerek Abdullah b. Abdülmuttalib özelinde, gerekse bir kişinin 

hayatına dair yapılan araştırmada ulaşılan her bilginin, araştırmaya konu olan kişi, onun yaşadığı dönem ve 

bizlere bu bilgiyi ulaştıran kaynaklar hakkında çok önemli ipuçları barındırdığı bir gerçektir. 

Bu anlamda Abdullah b. Abdülmuttalib’in hayatına dair rivayetlere bir bütün olarak baktığımızda; 

aynı konu ile ilgili bazı rivayetlerin kendi içinde çelişkiler barındırdığını ve birbirlerini nakzedebildikleri 

söyleyebiliriz. Şöyle ki; 

-Rivayetlerimizde Abdülmuttalib adağı ilgili bilgi verilirken, on çocuk arasında Hamza ve Abbas’ı 

da saymış, diğer rivayette ise Hamza ve Abbas’ın henüz doğmadığı ve küçük yaşlarda olduğu ifade 

edilmiştir.  

- Hz. Peygamber ile aynı mecliste Hale b. Vüheyb’i kendisine isteyen ve evlenen, Abdülmuttalib’in 

bu eşinden dünyaya gelen Hamza’nın kurada isminin geçmesi birbiri arasında çelişki olan rivayetlere 

bir örnektir. 

 
134 Öz, Farklı Siyeri Okumak, 33-34. 
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Abdullah’ın yaşadığı dönem ve toplum açısından değerlendirecek olursak, Abdullah b. Abdülmut-

talib’in yaşadığı toplumun değer yargılarına, sosyal durumuna ve yapısına dair bir çok ipucu bulabiliriz. 

Putperestlik, putlar için kurban kesimi, kurban kesimi yapılan yerler, fidye, kahin-arrafe, çok eşle evlilik 

vb. gibi sosyal olgulara dair ipuçları bunlardan bir kaçıdır. 

Abdullah b. Abdülmuttalib’in hayatına dair kaynaklarda kullanılan rivayetler, Müslümanların Hz. 

Peygamber’e, Peygamber’in ailesine, nübüvvet meselesine bakış açıları konusunda ipuçları da barındır-

maktadır. Abdullah’ın evliliği ile ilgili tüm rivayetlerin sonunda özellikle konunun “nübüvvet nurunda” 

temerküz etmesi dikkate şayandır. 

Kaynakların yöntemi olarak Abdullah b. Abdülmuttalib’in hayatının anlatıldığı eserlerde, müellifin 

özellikle kilit kişi ve olaylarda şiir kullanması, bazı duaları ve ağıtları zikretmesi eserlerin metodu açı-

sından bizlere ipucu vermektedir. Abdullah’ın kesilmesine itiraz eden Ebu Talib ve Muğire’nin ağzın-

dan serdedilen şiirler, Abdülmuttalib’in Abdullah’ın kura çekiminin her adımında yaptığı dualar, Ab-

dullah ile kendisiyle evlenmek isteyen kadının karşılıklı şiirleri ve Amine bt. Vehb’in eşi için ağıtı, ser-

gilediği kaynaklık yanında kaynak eserlerimizin müelliflerinin anlatımına hareket kazandırmıştır. 
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HZ. PEYGAMBER’İN MÜMTÂZ HALALARI 

Serap Toğuşlu  

 

GİRİŞ 

Yüce Allah, gönderdiği son ilâhi din olan İslâmiyet’in temsilcisi ve tebliğcisi olarak seçtiği Hz. Pey-

gamber’i kutsal kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de bizlere, üsve-i hasene /en güzel örnek olarak tanıtmıştır.1 

Bu anlamda Allah elçisinin aile üyeleri de onu doğru bir şekilde anlama konusunda önem arz etmekte-

dir. Resûlullah Allah’ın evrene koymuş olduğu biyolojik yasalar çerçevesinde tüm insanlık için ortak 

olan çeşitli akrabalık bağlarına sahip bir fert olarak doğmuş, yaşamış ve vefat etmiştir. Hayatında her 

bir yakınının ayrı bir önemi olmakla birlikte çalışmanın konusunu Hz. Muhammed’in (sas) halaları oluş-

turmaktadır.  

Yetim olarak dünyaya gelen, küçük yaşta annesini kaybeden Allah Resûlü’nün çocukluğu başta de-

desi Abdulmuttalib olmak üzere amca ve halalarının dizinin dibinde geçmiştir. Bu anlamda konuyu 

seçmemizin temel nedeni: Allah Resûlü’nün büyüyüp, yetişmesinden itibaren Peygamberlik vazifesiyle 

görevlendirildiği bu süreç de dâhil olmak üzere halalarının gerek yeğenlerine tavır ve davranışları ge-

rekse de bu minvalde İslâm’ın gelişip yayılmasında üstlendikleri rolleri İslâm tarih kaynakları ışığında 

incelemektir. Bunun yanında biz insanlar için en güzel örnek olan Hz. Peygamber’in halalarıyla olan 

ilişkilerinde edinilen bilgiler çerçevesinde, günümüzde ihmal edilen akrabalık ilişkilerine olumlu ivme-

ler kazandırabilmektir. Bu çalışmaya başlarken konuyla ilgili yapılmış iki yüksek lisans tezi olduğunu 

gördük. Bunlardan birincisi Osman Adıgüzel adlı araştırmacının “Hz. Peygamber’in Dedesi Abdülmuttalib 

ve Halalarının Hayatları” 2 adlı yüksek lisans tezi ile Zeynep Yavuz’un “Hz. Peygamber’in Halaları” 3 isimli 

yüksek lisans çalışmalarıdır. 

 
 Doktora Öğrencisi, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, sto-

guslu73@gmail.com 
1 Ahzâb 33/21. “İçinizden Allah’ın lutfuna ve âhiret gününe umut bağlayanlar, Allah’ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, 

Resûlullah’ta güzel bir örneklik vardır.” 
2 Osman Adıgüzel, Hz. Peygamber’in Dedesi Abdülmuttalib ve Halalarının Hayatları (Şanlıurfa: Harran Üniversitesi Sos-

yal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2018). 
3 Zeynep Yavuz, Hz. Peygamber’in Halaları (Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek 

Lisans Tezi, 2019). 
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 Hz. Peygamber’in halalarını tanımak ve anlamak için öncelikle onları terbiye edip yetiştiren baba-

ları Abdülmuttalib b. Hâşim’i tanımak ve anlamak, Mekke şehrine gelişinden itibaren vefatına kadar 

yaşamını ve olaylar karşısındaki duruşunu özetlemek yerinde olacaktır. 

1. HZ. PEYGAMBER’İN DEDESİ ABDÜLMUTTALİB B. HÂŞİM 

Hz. Muhammed’in (sas) dedesi Abdülmuttalib b. Hâşim’in babası Hâşim b. Abdümenâf ve kardeş-

leri, Abdüşems, Muttalib ve Nevfel, Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden olup Mekke şehrinin ekono-

mik olarak kalkınmasında en büyük rolü üstlenen insanlardandır.4 Bunun yanında asıl ismi Amr olan 

Hâşim’e, bu ismin verilmesi de onun toplumda gönüllü olarak üstlenmiş olduğu sosyal vazifeler sonucu 

verilmiştir. Hac mevsiminde şiddetli bir kıtlık yılının yaşandığı Mekke şehrinde toplamış olduğu yar-

dımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştır. Akabinde kurbanlık develeri kesip, pişirip ve içine ekmek doğ-

rayarak onlara tirit yemeği vermiştir. Böylece hacıları açlık tehlikesinden kurtarmıştır. Yapmış olduğu 

bu davranış sebebiyle kendisine ekmeği küçük parçalara ayıran, ufalayan anlamına gelen Hâşim ismi 

verilmiştir.5 Hâşim b. Abdümenâf’ın oğlu ve Hz. Muhammed’in (sas) dedesi Abdülmuttalib’e gelince, 

onun annesi Medine’de Neccâroğullarından Selmâ bint Amr’dır. Asıl adı Şeybe olan ve babasını küçük 

yaşta kaybeden Abdülmuttalib, bülûğ çağına kadar Medine’de annesinin yanında kalmıştır. Bülûğ ça-

ğına gelince amcası Muttalib onu gelip alarak beldesinin, kavminin ve aşiretinin yanında kalmasının 

daha uygun olacağını söyleyerek Mekke’ye getirmiştir. 6  

Abdülmuttalib, Mekke’de zaman geçtikçe kabilesi içinde erdemli yaşamı ve ahlaklı duruşuyla 

önemli bir şerefe ulaşmıştır. Kendisini gözeten amcası Muttalib’in vefatı üzerine diğer amcası Nevfel b. 

Abdimenâf’ın ona ait olan mülkü gasp edince Mekke’deki akrabalarından bir destek görememiş, o da 

bunun üzerine Medine’deki dayılarından yardım istemiştir. Onların  desteğiyle kendisine yapılmış hak-

sızlık karşısında dik durarak hakkını almıştır.7 Abdülmuttalib, amcası Nevfel’e karşı gâlip geldiği bu 

mücadeleyle Kureyş kabileleri arasındaki saygınlığını yükseltmiştir. 8 Tarihte “Fil Vak‘ası” olarak bili-

nen ve Habeş krallığının Yemen valisi Ebrehe’nin döneminin en güçlü ordusuyla Kâbe’yi yıkmak üzere 

geldiğinde, Mekke şehir devletinin temsilcisi olarak onunla görüşen Abdülmuttalip’tir. Bu görüşme sı-

 
4 Ebû Ca‘fer Muhammed b. Habîb b. Ümeyye b. Amr el-Hâşimî İbn Habîb, el-Muhabber Arap Kültürü, ed. Mehmet 

Azimli, çev. Âdem Apak - İsmail Güler (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2018), 129. Kureyş kabilesi daha önce 
ticaret amacıyla Mekke şehir sınırlarına çıkamazken ilâf denilen ve Kureyş suresine konu olan kış mevsiminde 
Yemen ve Habeş Ülkesine, yaz mevsiminde ise Şam ve Gazze’ye ticari sefer yapan ve onların bu yolculuklar sıra-
sında güven içinde olmalarını sağlayan anlaşmaları yapan Abdülmuttalib’in dedesi Hâşim b. Abdimenâf olmuş-
tur.  

5 Ebû Abdillâh Muhammed b. Sa‘d b. Menî‘ el-Kâtib el-Hâşimî el-Basrî el-Bağdâdî İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ (Bey-
rut: Dârü’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1997), 62; Ebü’l-Velîd Muhammed b. Abdillâh b. Ahmed b. Muhammed el-Ezrakī, 
Ahbâru Mekke Mekke Tarihi, ed. Mehmet Azimli, çev. Yunus Vehbi Yavuz (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2017), 
116. 

6 Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdülmelik b. Hişâm b. Eyyûb el-Himyerî el-Meâfirî el-Basrî el-Mısrî İbn Hişam, es-
Sîretü’n-Nebeviyye, thk. Mustafa es-Sakkâ vd. (Beyrut: Mektebetü’l-İlmiyye, t.s.), 1/317-138; İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-
Kübrâ, 1/66-67. 

7 Ebü’l-Hasen Ahmed b. Yahyâ b. Câbir el-Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, thk. Süheyl Zekkâr - Riyaz Zerkeli (Beyrut: Dâru’l-
Fikr, 1996), 1/68-70. 

8 Cevat Çevik, Abdulmuttaliboğulları (Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1997), 
33. 
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rasında Kâbe’nin Allah tarafından korunduğunu ve ondan korkmadıklarını ifade ederek meydan oku-

yan yine o dur.9 En büyük oğlu, aynı zamanda onun ismiyle künyelendiği Hâris’le beraber Zemzem 

kuyusunu bularak10 hacılara su dağıtma işini üstlenmesi onu Mekke şehrindeki konumunu daha iyi an-

lama imkânı vermektedir. 11 

Abdülmuttalib, genç yaşta vefat eden oğlu Abdullah’tan yadigâr kalan Hz. Peygamber’i bir baba 

şefkati ile sarıp sarmalamış, torununun bu geniş aile içerisinde garip hissederek yalnızlık duymaması 

için ona “Abdullah’ın oğlu” şeklinde yerine “Oğlum” demeyi tercih edecek bir naiflik örneği sergilemiş-

tir.12 Çocukluk döneminin ilk yıllarından itibaren bireyin şahsiyet gelişiminde anne-baba ve yakın akra-

balarının rolünün öteki etkenlerden çok daha fazla olduğu muhakkaktır.13 Bu minvalde başta Allah 

Resûlü olmak üzere onun halalarının tanımak noktasında Abdülmuttalib’in şahsiyeti hususunda verdi-

ğimiz bu kısa bilgiler araştırma yaptığımız konu hususunda aydınlatıcı olacaktır. 

2. HZ. PEYGAMBER’İN HALALARI 

Kaynaklardaki bilgiler doğrultusunda Hz. Peygamber’in, toplam altı halası olduğunu görmekteyiz. 

İbn Sa‘d, “et-Tabakâtü’l-Kübrâ” adlı eserinde İbnül-Kelbî’den yaptığı nakilde “Abdülmüttalib b Hâşim b. 

Abdimenâf’ın on iki tane oğlu ve altı tane de kızının olduğunu rivayet eder. Çocukların adını ve bu 

çocukların annelerinin isimlerini kaydeder. Ancak kaydettiği isimlere baktığımızda toplamda 13 erkek 

ve 6 kızının olduğunu görürüz.14 Biz, bunları tek tek saydığımızda Abdülmuttalib’in altı hanımından on 

üç oğlu, altı da kızı olduğunu görürüz İsimleri; Safiyye, Ervâ, Âtike, Berre, Ümmü Hakîm el-Beyzâ, 

Ümeyme’dir. Safiyye’nin annesi, Hâle bint Vüheyb b. Abdimenâf b. Kusay’dır. Diğer beş kız kardeşle-

rinin anneleri ise Fâtımâ bint Amr b. Âiz b. İmran b. Mahzûm b. Yakaza b. Mürre b. Ka‘b b.Lüey 15 b. 

Gâlib b. Fihr b. Mâlik b. Nadr’dir.16 İbn Habîb, Arap kültürünü anlattığı el-Muhabber adlı eserde “Şerefli 

Arap Kadınları” başlığı altında zikrettiği kadınlardan biri de Fâtımâ bint Amr b. Âiz b. İmran b. 

Mahzûm’dur. Arap geleneğine göre üçten daha fazla sayıda şerefli oğlu olmayan kadınlar şerefli sayıl-

mazlarmış. İbn Habîb’e göre şerefli kadınların ilki Fâtıma bint Amr’dır. Zîrâ Kureyş’in iki Hâkimi ez-

Zübeyr ve Ebû Tâlib ile Hz. Peygamber’in babası Abdullah’ı dünyaya getirmiştir. 17 

2.1. Safiyye bint Abdülmuttalib 

 
9 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 1/73-74. 
10 Muhammed b. Sâlih ed-Dimaşkî, Peygamber Külliyatı., çev. Halil İbrahim Kaçar (İstanbul: Ocak Yayıncılık, 2011), 

1/131. 
11 İbn Hişam, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/140; İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 1/70-71; el-Ezrakī, Ahbâru Mekke Mekke Tarihi. 

Zemzem kuyusunun bulunmasıyla ilgili kaynaklarda birçok rivayet bulunmakla birlikte konumuzun sınırlarını 
aşacağından bu konuyla ilgili rivayetlere değinmedik. 

12 Yavuz, Hz. Peygamber’in Halaları, 30. 
13 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 1/75. el-Kelbî’nin bu konudaki rivayeti dikkat çekicidir. “Araplardan hiçbir babanın 

çocukları, Abdülmuttalib’in çocukları kadar babalarından daha şerefli ve daha güçlü olmamıştır. Burunları iyi 
koku alır, dudaklarından önce sanki burunları içerdi.” 

14 Mustafa Ağırman, “Târihî Bir Yanlışın Düzeltilmesi”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 27 (2007), 238.Sa-
yın Ağırman, İbn Sa‘d’ın, aktarmış olduğu bilgiyi verirken “Abdülmüttalib’in on üç oğlu vardır.” diyeceğine, dal-
gınlık nedeniyle “on iki oğlu vardır.” dediğini ifade etmektedir. Biz de bu kanaate katılmaktayız. 

15 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 1/75; el-Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, 1/96-99. 
16 İbn Hişam, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/109; Ebû Muhammed Alî b. Ahmed b. Saîd b. Hazm el-Endelüsî el-Kurtubî İbn 

Hazm, Cemheretü Ensâbi’l-ʿArab (Beyrut: Dâru Kütübü’l-İlmiyye, 2003), 1/15. 
17 İbn Habîb, el-Muhabber Arap Kültürü, 313-314. 
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Hz. Peygamber’in halalarından Ümmü’z-Zübeyr Safiyye bint Abdülmuttalib b. Hâşim b. el-Kure-

şiyye el-Hâşimiyye. Mîlâdî 567 yılı civarında Mekke’de dünyaya gelmiştir.18 Annesi Hâle bint Vüheyb 

b. Abdimenâf b. Zühre b. Kilâb’dır. Safiyye’nin annesi Hâle, aynı zamanda erkek kardeşi Abdullah’ın 

eşi Âmine bint Vehb’in amcasının kızıdır. Abdülmuttalib b. Hâşim19 ve oğlu Abdullah b. Abdülmuttalib 

bir mecliste evlenen baba oğul idiler.20 Hamza, el-Mukavvim, Hacl, Safiyye’nin anne-baba bir kardeşle-

ridir. 

Safiyye, Câhiliye döneminde Ebû Süfyân’ın erkek kardeşi, el-Hâris b. Harb b. Ümeyye b. Abdüşems 

b. Abdümenâf b. Kusay ile evlenmiştir. Kaynaklarda geçen rivayetlerde, ondan Safiyyâ isimli bir erkek21 

ya da Safiyy isimli bir kız çocuğu22 dünyaya getirdiği nakledilmiştir. Safiyye, Hâris’in ölümü üzerine 

Hz. Hatice’nin erkek kardeşi Avvâm b. Huveylid b. Esed b. Abdüluzzâ b. Kusay ile evlenmiştir. Bu 

evliliğinden de Zübeyr, Sâib, ve Abdülkâ‘be adında oğulları doğmuştur.23  

Hz. Peygamber, “Yakın akrabalarını uyar!”24 Mealindeki âyet nâzil olduktan sonra evinde yakın 

akrabalarını uyarmak amacıyla bir davet vermişti. Bu davete iştirak edenlerden biri de Safiyye’dir. Hz. 

Peygamber bu sırada halasına ve kızına “Ey Resûlullah’ın halası Safiyye! Ey Fâtıma bint Abdullah! Sizi 

de Allah’ın azabından koruyamam.” diyerek onların şahsında orada bulunanları İslâm’ı kabul etmeye 

çağırmıştır.25 Allah Resûlü, İslâm’a davet ve peygamberlik konusundaki görevini genel bir konuşma ile 

açıkladıktan sonra orada bulunan ve Hz. Peygamber’in amcalarından biri olan Ebû Leheb şiddetle karşı 

çıkmıştır. Kardeşinin bu itirazına dayanamayan Safiyye, “ Ey Kardeşim! Bilginler Abdülmuttalib’in so-

yundan bir peygamberin geleceğini haber vermekteydiler. İşte bu, o beklenen peygamberdir.” Sözleriyle 

hem yeğeni Hz. Muhammed’i kardeşi Ebû Leheb’e karşı koruyup kollamakta, aynı zamanda ona inanan 

ilk Müslümanlar safında yer almış olmaktadır.26 Safiyye ve oğlu Zübeyr b.el-Avvâm, Hz. Peygamber’e 

biat ederek, İslâmiyet’i ilk kabul edenlerdendir. 27 Mekke şehrindeki eziyet ve işkencelerin artması so-

nucunda Hz.Peygamber’in verdiği hicret izniyle beraber, Medine’ye hicret edenler arasındadırlar.28 

Hâşimî soyuna mensup bu hanım sahâbe, diğer bütün muhâcirler gibi bütün iyi ve güzel hatıralarıyla 

ve birçok övünülecek halleriyle Mekke’yi geride bırakarak Allah’a ve onun elçisine hicret etmek üzere 

Medine’ye doğru yola çıkmıştır.29 

 
18 Aynur Uraler, “Safiyye bint Abdülmuttalib”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 

2008), 35/475. 
19 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 1/74; İbn Abdülber, el-İstîʿâb fî Maʿrifeti’l-Ashâb, 4/345. Hacl’ın asıl adı Muğîre’dir. 
20 İbn Hişam, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/106; İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 1/76; Ebû Ömer Cemâlüddîn Yûsuf b. Ab-

dillâh b. Muhammed b. Abdilberr en-Nemerî İbn Abdülber, el-İstîʿâb fî Maʿrifeti’l-Ashâb (Dâru İhyâi’t-Turasi’l-
Arabî, 1328); Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Askalânî İbn Hacer, el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, 
(Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turasi’l-Arabî, 1328), 4/350. 

21 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 1/34. 
22 el-Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, 1/90. 
23 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 9/34; İbn Abdülber, el-İstîʿâb fî Maʿrifeti’l-Ashâb, 4/435; İbn Hacer, el-İsâbe fî Temyîzi’s-

Sahâbe, 4/450. 
24 Şuarâ, 26/14. 
25 Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî et-Taberî el-Bağdâdî Taberî, Târîḫu’l-Ümem ve’l-Mülûk (Beyrut: 

Dâru Kütübü’l-İlmiyye, 1407), 19/405; Uraler, “Safiyye bint Abdülmuttalib”, 35/475. 
26 el-Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, 1/119-120. 
27 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 8/34; Uraler, “Safiyye bint Abdülmuttalib”, 35/475. 
28 İbn Hacer, el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, 4/448-449. 
29 Abdülazîz eş-Şennavî, Sahâbe Hayatından Tablolar (Hanım sahâbeler), çev. Taceddin Uzun (Konya: Uysal Kitabevi, 
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Eşi Avvâm vefat edince oğullarının terbiyesiyle bizzat kendisi ilgilenmiştir. Oğlu Zübeyr, Müslü-

man oluş sırasında dördüncü ya da beşinci kişi olarak Hz. Ebû Bekir’den sonra gelmektedir. 16 yaşında 

Müslüman olmuş, 30 Allah Resûlü’nün düzenlediği hiçbir gazveden geri kalmamış ve Habeşistan’a ya-

pılan her iki hicrette de bulunmuştur. Hz. Muhammed’in “Her Peygamber’in bir havârîsi vardır. Benim 

de havârim, Zübeyr b. el-Avvâm’dır.” sözleriyle onun kendisine olan yakınlığını anlatmıştır. Onların 

güzel ahlâklı cesur birer insan olarak yetiştirmek adına sıkı bir disiplin uygulamıştır. Ancak uyguladığı 

bu metot yakınlarınca tenkit edilmiştir. Safiyye, onu terbiye etmek adına bir defasında feci bir şekilde 

dövdüğü zaman “Onu öldürdün, kalbini söküp çıkardın, bu delikanlıyı mahvettin!” denildi. O da cevap 

olarak “ Onu sadece şunun için dövüyorum: Akıllı olsun! Orduyu mağlup etsin ve ganimet ile dön-

sün!”31 Safiyye, Aşere-i mübeşşereden32 olan Zübeyr b. Avvâm ile çeşitli gazvelere iştirak eden diğer 

oğlu Sâib b. Avvâm’ın iyi bir şekilde yetişmesini sağlamıştır.33 Babaları hayatta olmayan evlatlarının 

yetiştirilmesinde Safiyye’nin ne kadar etkin olduğunu onların çizmiş oldukları sîret üzerinden rahatlıkla 

görebilmekteyiz.34  

Çocuklarını cesur ve yiğit birer Müslüman olarak yetiştirmeye çalışan Hz. Safiyye’nin kendisi de 

İslâm tarihinde gururla anlatılacak kahramanca davranışlarda bulunmuştur. Allah Resûlü rivayetlere 

göre Uhud35 ya da Hendek Savaşında36 hanımlarını ve diğer kadın ve çocukları Medine şehrinin en gü-

venilir evlerinden biri olan Hassân b. Sâbit’in evine yerleştirmişti. Aynı zamanda Hassan b. Sâbit de 

gazveye iştirak etmemiş, onları korumakla görevli olarak orada bulunmaktaydı. Bu sırada eve tırmana-

rak casusluk yapmaya çalışan bir Yahudi’yi fark eden Hz. Safiyye, Hassân b. Sâbit’e gidip onu öldürme-

sini istemiştir. Ancak Hassân “Ey Abdülmuttalib’in kızı Allah sana mağfiret etsin sen beni tanımıyor 

musun!” şeklinde cevap vererek bunu yapamayacağını ifade eder. Bunun üzerine Hz. Safiyye eline bir 

değnek alarak onu öldürünceye kadar vurdu. Sonra da geri dönüp Hassân’a “Git ve onu buradan uzak-

laştır” dedi.37 

 
1991), 3/245. 

30 İbn Hişam, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 3/250. İbn Hişâm o sırada onun 15 yaşında olduğunu rivayet eder. Onun yanında 
Zübeyr, Ali, Talha ve Sa‘d b. Ebû Vakkâs’ın aynı yıl doğan çocuklar olduğu dolayısıyla aynı yaşlarda olduğunu 
ifade eder.  

31 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 3/75. 
32 Abdullah Aydınlı - İsmail Lütfü Çakan, “Aşere-i Mübeşşere”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 

TDV Yayınları, 1991), 3/547. Cennetle müjdelenmiş on sahâbî anlamına gelmekte olup bunlar arasında Ebû Bekir, 
Ömer, Osman, Ali, Talha b. Ubeydullah, Zübeyr b. Avvâm, Abdurrahman b. Avf, Sa‘d b. Ebû Vakkās, Ebû Ubeyde 
b. Cerrâh ve Saîd b. Zeyd’dir. Ashaptan Saîd b. Zeyd’den yapılan bir rivayette bu on kişiden Ebû Ubeyde b. Cerrâh 
yerine Abdullah b. Mes‘ûd ismi geçmektedir. Tamamı ilk müslümanlardan olan bu on sahâbî Hz. Peygamber’e ve 
İslâm’a büyük katkılarda bulunmakta ayrıca Kureyş kabilesine mensup olan soyları Hz. Peygamber’in soyuyla 
birleşmektedir.  

33 Uraler, “Safiyye bint Abdülmuttalib”, 35/475. 
34 Rıza Savaş, Hz. Muhammed Devrinde Kadın (İstanbul: Ravza Yayınları, 1991), 102. 
35 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 9/34; Ebû Abdillâh Muhammed b. Ömer b. Vâkıd el-Vâkıdî el-Eslemî el-Medenî 

Vâkıdî, Kitâbü’l-Meġāzî, thk. Marsden Jones (Beyrut: Âlemü’l-Kütüb, 2006), 223-224; İbn Hacer, el-İsâbe fî Temyîzi’s-
Sahâbe, 2/6. 

36 İbn Hacer, el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, 4/349. 
37 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 8/34; Vâkıdî, Kitâbü’l-Meġāzî, 223-224; Ebü’l-Hasen İzzüddîn Alî b. Muhammed b. 

Muhammed eş-Şeybânî el-Cezerî İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Gābe fî Maʿrifeti’s-Saḥâbe, thk. Ali Muhammed Muavvız - Âdil 
Ahmed Abdülmevcud (b.y.: Dâru Kütübü’l-İlmiyye, 1994), 2/6. 
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Safiyye muhtelif savaşlara katılmış, tarihte gazâya çıkan ilk Müslüman hanım sahâbe unvanı ile 

anılmıştır. Bu sırada, savaşlarda su taşıma, yaralıların tedavisinde ve geri hizmetlerde önemli vazifeler 

üstlenmiştir.  Müşriklerden adam öldüren ilk kadın olarak kaynaklarda ismi geçmektedir.38 Hayber gaz-

vesine iştirak eden yirmi kadar hanım sahâbeden biridir.39 Bu gazve sırasında Yahudilerin lideri Mer-

hab, Müslümanlar tarafından katledildikten sonra kalede direnen onun kardeşi Yâsir’e sıra gelmişti. 

Yâsir “Kim benim karşıma çıkacak?” diye meydan okuyunca Hz. Safiyye’nin oğlu Zübeyr b. el-Avvâm 

“Ben varım.” diyerek karşısına çıktı. Bu durum karşısında ana yüreği dayanamayan Hz. Safiyye Hz. 

Peygamber’e “Ey Allah’ın Resûlü! Yâsir, oğlumu katleder.” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Ha-

yır! Bilakis senin oğlun Allah’ın izniyle onu katledecektir.” dedi. Mübâreze sonunda Zübeyr, Yâsir’i öl-

dürerek Hayber’de zafer yolunda önemli bir aşama daha katedilmiş olur.40 Safiyye, Uhud Gazvesine de 

iştirak etmiştir. Bu gazve sırasında Hz. Peygamber’in Ayneyn Tepesine yerleştirmiş olduğu elli okçuyu 

arkalarından gelebilecek saldırılara karşı korumalarını emretmişti. “Düşman galip gelip akbabaların et-

lerimizi yediğini bile görseniz ben size haber vermedikçe sakın yerlerinizden ayrılmayınız! Bize yardıma 

gelmeyiniz!” diye uyarılarda bulunmasına rağmen, Mekkeli müşrik ordusunun yenilgiye uğradığını gö-

ren İslâm ordusu rehavete kapılarak ganimetleri toplamaya başlamışlardı. Okçular tepesindekiler de 

Müslümanlar gâlip geldiler. Biz de ganimetleri toplayalım hevesiyle Allah Resûlü’nün ikazlarını unuta-

rak stratejik öneme sahip tepeyi terk ettiler Hâlid b. Velîd, bu durumu fark eder etmez, Müslüman or-

dusuna arkadan saldırarak Müslüman ordusunun lehine olan bu durumu onların bir anda aleyhlerine 

çevirir. Çünkü Müslümanlar bu hamleyle iki ateş arasında kalmışlardı. Bu sırada Allah Resûlü yaralandı 

ve ordu bozguna uğradı.41 Bu duruma seyirci kalamayan Safiyye, eline bir mızrak alarak savaş meyda-

nına gitmiş, o sırada şaşkın bir vaziyette olan İslâm ordusunun askerlerini elinde bulunan mızrağıyla 

yüzlerine dürterek, “Yazıklar olsun size! Resûlullah’ı bırakıp nereye gidiyorsunuz?” sözleriyle uyarıp, 

cesaretlendirmeye çalışmıştır.42  

Zübeyr b. Avvâm’dan Uhud savaşıyla ilgili naklettiği şöyle bir rivayet vardır. “Ordunun yenilgiye 

uğradığı sırada dokuz kadın savaş meydanına gelmişlerdir. Şehitlerle karşılaşacakları sırada Hz. Pey-

gamber, kadınların şehitlerin cesetlerini görmelerini istemedi. Onlardan birisinin annem Safiye oldu-

ğunu söyleyerek ona doğru koştum. Şehitlerin yanına ulaşmadan yanına geldim. Annem Safiyye kuv-

vetli bir kadındı. Bana vurarak yolunun üzerinden beni çekti. Ben de şehitleri görmeye engel olan kişinin 

Allah Resûlü olduğunu söyleyince bir an tereddüt yaşadı. Hz. Safiyye yeğeni Hz. Peygamber’i görünce: 

“Ey Allah’ın Resûlü! Anamın oğlu Hamza nerededir?” diye sordu. Hz. Peygamber Hz. Hamza’ya yapı-

lan müsleyi görerek onun aklını yitirmesinden korktuğunu ifade ederek onun göğsünün üstüne elini 

koyarak ona dua etti. Hz. Safiyye de bunun üzerine istircâ âyetini okuyarak sabredeceğini söyledi, ona 

 
38 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Gābe fî Maʿrifeti’s-Saḥâbe, 7/171. 
39 Vâkıdî, Kitâbü’l-Meġāzî, 471. Hz. Safiyye yanında kaynaklarda ismi geçen diğer hanım sahâbeler şunlardır. Hz. 

Peygamber’in zevcesi Ümmü Seleme, Ümmü Eymen, Nebî’nin mevlâsı Ebû Râfi’nin eşi Selmâ, Âsım b.Adiyy’in 
eşi vardır. O, Hayber’de Sehle bint Âsım’ı doğurmuştur.Ümmü Ümâre Nesîbe bint Ka‘b, Ümmü Dahhâk bint 
Mesûd el-Hârisiyye, Hind bint Amr b. Hizâm, Ümmü İ’lâ el-Ensâriyye, Ümmü Âmir el-Eşheliyye, Ümmü Atıyye 
el-Ensâriyye, Ümmü Selît. 

40 İbn Hişam, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 3/334. 
41 Muhammed Hamidullah - Casım Avcı, “Uhud Gazvesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV 

Yayınları, 2012), 42/56-57. 
42 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 8/34. 
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Allah’tan af ve mağfiret diledi ve ağlamaya başladı. Daha sonra Hz. Peygamber ve Hz. Fâtıma da yanına 

oturarak beraber ağladılar. Hz. Safiyye, Hz. Fâtıma ve Hz. Peygamber katlanılması bu zor acıyı beraber 

yaşayarak Allah’tan sabır dilediler. Zîra şehit cenazelerine yapılan işkence yürek dayanılmayacak bo-

yutta zulümden başka bir şey değildi.43 Uhud şehitlerinin defnedilmesi sırasında Hz. Safiyye yanında 

iki kefenle gelmiş, kardeşini bizzat kendisi o iki kefenle kefenlemek istiyordu. Bu duruma oğlu Zübeyr 

engel olmak isteyince, Hz. Safiyye biraz da kızarak “Böyle yaparsan senden razı olmam ve senin annen 

olmam!” diyerek Hz. Hamza’nın naaşının yanına gitti. Ancak onun yanında Ensâr’dan şehit edilmiş 

birini daha görünce kefenin büyük olanını Hz. Hamza’ya, diğerini ise şehit olan Ensar’ın kefenlenmesi 

için verdi. Büyük ve geniş kefenle kefenlenmesine rağmen Hz. Hamza’ya kefen küçük gelince, Hz. Pey-

gamber yüzünün kefenle örtülüp ayaklarının bitki dalları ile kapatılmasını istemiştir.44 

Küçük yaştan itibaren onu bir anne şefkatiyle seven Hz. Safiyye, Peygamberlik görevi sırasında da 

her dâim yanında olmuştur. Aralarında sıcak bir hala- yeğen ilişkisi olmuştur. Babası gibi şâir bir kişiliğe 

sahip yetenekli bir hanımdı. Babası Abdülmuttalib, Zemzem kuyusuyla beraber içinde çeşitli mücevher-

ler bulunca bulduklarıyla beraber, kulağına inci bir küpe takarak iki altın ceylanı Kâbe’ye giderek du-

varına, iki kılıcı da Kâbe’nin bir kapısına asmıştır. Rivayete göre Kâbe’nin zinetlendiği ilk altın bu ol-

muştur.45  

Safiyye, babası Abdülmutttalib rahatsızlanıp vefat edeceğini anlayınca kızlarına, “Ben vefat eder-

sem benimle ilgili nasıl bir mersiye okursunuz onu dinleyeyim.” demiştir. Bunun üzerine Safiyye bint 

Abdülmuttalib başta olmak üzere diğer kızları onun kişiliği ve karakterini anlatırken, yaşayacakları acıyı 

anlatan yürek burkan mersiyeler söylemişlerdir. 46  

Hz. Ömer, Safiyye bint Abdülmuttalib’e 6000 dirhem atıyye bağlamıştır.47 Hz. Ömer’in halifeliği 

zamanında h. 20. yılında 73 yaşlarında vefat etmiştir. Safiyye bint Abdülmuttalib’in kabri Bâki‘ mezar-

lığında, Muğîre b. Şu‘be’nin evinin avlusunda, abdest alma yerinin olduğu mevkie defnedilmiştir.48 

2.2. Ervâ bint Abdülmuttalib 

Hz. Peygamber’in halalarından Ümmü Tuleyb Ervâ bint Abdilmuttalib b. Hâşim el-Kureşiyye’nin 

doğum tarihiyle ilgili kaynaklarda herhangi bir bilgiye ulaşamadık. Annesi Fâtıma bint Amr b. Âiz b. 

imrân b. Mahzûm’dur. 49 Hz. Muhammed’in babası Abdullah ile ana-baba bir kardeştir.50 Câhiliye dö-

neminde Umeyr b. Vehb b. Abdümenâf b. Kusay ile evlenmiştir. O evliliğinden Tuleyb b Umeyr isminde 

bir çocuğu dünyaya gelmiştir.51 Daha sonra Ertât b. Şurahbil b. Abdümenâf b. Abdüddâr b. Kusay ile 

 
43 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 3/9; Vâkıdî, Kitâbü’l-Meġāzî, 224-225; Mustafa Asım Köksal, İslâm Tarihi (İstanbul: 

Şâmil Yayınevi, 1981), 3-4/204-205. 
44 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 3/11. 
45 İbn Hişam, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/147. 
46 İbn Hişam, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/169. 
47 Ömer Rıza Kehhâle, Aʿlâmü’n-Nisâʾ fî ʿÂlemeyi’l-ʿArab ve’l-İslâm (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1977), 2/343. 
48 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 8/35; İbn Abdülber, el-İstîʿâb fî Maʿrifeti’l-Ashâb, 4/345; Kehhâle, Aʿlâmü’n-Nisâʾ fî 

ʿÂlemeyi’l-ʿArab ve’l-İslâm, 2/345. 
49 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 8/35. 
50 Selmân Başaran, “Ervâ bint Abdilmuttalib”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 

1995), 11/317. 
51 Mahmut Kavaklıoğlu, “Tuleyb b. Umeyr”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2012), 

41/362. 
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evlenmiştir. Bu evliliğinden de Fâtıma isminde bir kızı dünyaya gelmiştir.52 Ancak İbn İshâk, Safiyye 

bint Abdülmuttalib haricinde diğer hiçbir halasının Müslüman olmadığı görüşündedir.53 İbn Sa‘d’da 

geçen rivayetlere göre de onun İslâmiyet’i kabul etmiş, ikinci Habeşistan hicretine katılmış ardından, 

Medine’ye hicret etmesi, Allah Resûlü’nün vefatı sonrasında okuduğu ağıtlarla ilgili rivayetler ise onun 

İslâm’ı kabul ettiği yönünde malumat içermektedir. 54  

Ervâ’nın İslâmiyet’i nasıl kabul ettiğiyle ilgili kaynaklardaki bilgilerde, oğlu Tuleyb b. Umeyr’in 

kendisini teşvik ettiğini görmekteyiz. Zîra bazen anne-baba evladının İslâmiyet’e girmesine vesile ol-

duğu gibi, bazen de evlâdın, anne- babanın İslâm’a girmesinde etkili olduğunu görmekteyiz. Tuleyb, 

Erkam b. Ebü’l-Erkam’ın evinde Müslüman olmuştur. İslâmiyet’i kabul ettikten sonra doğruca annesi-

nin yanına giderek “Ben Muhammed’e tabi olup Müslüman oldum.” deyince annesi Ervâ, “Şüphesiz 

senin destek olmana en layık kimse dayın Muhammed’dir. Şayet erkeklerin gerçekleştirmeye gücü yet-

tiği şeyi yapabilseydik biz de ona tabi olur ve onu korurduk.” diyerek onun İslâm’ı kabulüne onay ver-

miştir. Annesinin kendisini onayladığını gören Tuleyb, “Peki anneciğim! O zaman seni, ona uymaktan 

alıkoyan şey nedir? Kardeşin Hamza da Müslüman oldu.” diyerek onu İslâm’a girme hususunda teşvik 

etmiştir. Annesi Ervâ ise kız kardeşlerinin bu konudaki kararlarını takip ederek bir karar vereceğini 

oğluna söyler. Bu cevap üzerine Tuleyb, “Şüphesiz ki ben senin için Allah’tan, ona gelip selâm vermeni 

ve onu tasdik etmeni, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna 

şehâdet etmeni istiyorum.” der. Akabinde, Ervâ, sözleriyle Allah’ın Resûlüne destek verdiği gibi oğlu 

Tuleyb’i de bu konuda cesaretlendirmiştir.55 İslâm dinine büyük hizmetleri olan Tuleyb başta Bedir gaz-

vesi olmak üzere birçok gazveye katımış, Ecnadeyn savaşında Cemâziyelevvel 13’te (Temmuz 634) şehit 

olmuştur. Ancak onun Yermük Savaşı’nda (15/636) şehit edildiğine dair bilgiler de kaynaklarda mev-

cuttur.56  

İslâm’ın Mekke’de yayılma sürecinde, Mekkeli müşriklerle, Müslümanlar arasında hem sözlü hem 

de fiziksel şiddet yer yer cereyan etmektedir. Bir gün Ebû Cehil ve bir grup müşriğin Hz. Peygamber’e 

sataştıklarını gören Tuleyb b. Umeyr, Ebû Cehil’in üstüne yürüyüp kafasını yarar. Bunun üzerine orada 

bulunanlar Tuleyb’i bağlayarak cezalandırmak isterler. Ancak diğer dayısı Ebû Leheb araya girerek 

onun serbest bırakılmasını sağlar. Ancak kız kardeşi Ervâ’ya gidip oğlunu şikâyet ederek ona engel ol-

ması gerektiği tavsiyesinde bulununca, Ervâ, “Onun hayatında gördüğü en güzel gün, Allah katından 

hakkı getirmiş olan dayısının oğlunu savunduğu gündür.” sözleriyle karşılık verir. Bunun üzerine ken-

disine İslâm’ı kabul ettiği sorulduğunda ise o da “Evet!” cevabını vermiştir. Bu haber Ebû Leheb’e ula-

şınca, hiç üşenmeden koşarak Ervâ’nın evine gelir. Biraz da alaycı bir tarzla “Senin Abdülmuttalib’in 

dinini bırakıp Muhammed’in dinine tabi olmana çok şaşırdım.” deyince Ervâ, “ Mesele senin duyduğun 

gibidir. Sen de kalk yeğenine destek ol; engel olma, onu savun! Şayet o, gâlip gelirse sen de bu durumda 

ya onun dinine geçer ya da kendi dinin üzerine kalırsın. Eğer başına kötü bir şey gelirse yeğeninden 

 
52 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 8/35. 
53 İbn Abdülber, el-İstîʿâb fî Maʿrifeti’l-Ashâb, 4/224; İbn Hacer, el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, 4/426. 
54 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 8/35. 
55 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 8/35; İbn Abdülber, el-İstîʿâb fî Maʿrifeti’l-Ashâb, 4/224-225; İbn Hacer, el-İsâbe fî 

Temyîzi’s-Sahâbe, 4/227. 
56 Kavaklıoğlu, “Tuleyb b. Umeyr”, 41/362. 
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dolayı mazur görülürsün.” diyerek onu ikna etmeye çalışır. Kız kardeşinin sözleri karşısında iknâ olma-

yan Ebû Leheb, “Yeni bir din uydurmuş olan bu yeğenimize uyup da bütün Arapları karşımıza alacak 

gücümüz var mı?” diyerek dönüp gider.57 Bu rivayetler ışığında onun İslâm’ı kabul ettiğini söyleyebili-

riz. 

 Babası Abdülmuttalib ve kız kardeşleri gibi şâir ruhlu olan Ervâ, hem babasının hem de yeğeninin 

vefatı sonrasında ağıtlar yakarak acılarını ifade etmiştir. Hz. Ömer’in hilâfeti zamanında h. 15 yılı, m. 

656 yılında vefat etmiştir.58  

2.3. Âtike bint Abdülmuttalib 

Allah Resûlü’nün halalarından bir diğeri Âtike bint. Abdülmuttalib b. Hişâm b. Abdümenâf b. Ku-

say’dır. Annesi Fâtıma bint Amr’dır. Doğum ve ölüm tarihiyle ilgili olarak kaynaklarda bir bilgi bulun-

mamaktadır.59 Câhiliye döneminde, Hz. Peygamber’in zevcesi Ümmü Seleme’nin babası Ebû Ümeyye 

b. el-Muğîre b. Abdullah Ömer b. Mahzûm ile izdivaçta bulunmuştur.60 Bu evlilikten hepsi de sahâbe 

olan Abdullah, Züheyr isimli iki erkek ve Kureybe isimli bir kız çocukları olmuştur. İbn Sa‘d, Âtike’nin, 

Mekke’de Müslüman olarak, Medine’ye hicret eden Müslümanlar arasında olduğunu kaydetmektedir. 

Âtike’nin Hz. Peygamber’i metheden, dolayısıyla İslâm’ı kabul ettiğini gösteren üç ayrı şiirine et-Ta-

bakâtü’l-Kübrâ’da yer veren İbn Sa‘d, 61 onun Mekke’de Müslüman olduğunu ve Medine’ye hicret ettiğini 

belirtir.62 Belâzürî, onun Müslüman olduğunu fakat Medine’ye hicretten önce vefat ettiğini kaydeder. 63 

İbn Hacer eserinde, İbn İshâk’ın onun İslâm’ı kabul etmediği yönünde görüşünü belirtir. Ancak aka-

binde Âtike’nin Hz. Peygamber’i metheden ve tavsif eden şiirlerin onun Müslüman olduğuna delil ol-

duğunu ifade eder.64 

Allah Resûlü’nün her bir halasının ayrı bir değeri ve kıymeti olmakla beraber Âtike bint Abdülmut-

talib’i İslâm tarihinde şöhrete ulaştırarak tanınmasındaki en büyük etken, onun Bedir Savaşından önce 

gördüğü rüyadır.65 Âtike, biraz korkuya sevk eden bir rüya görür ve bunu gidip kardeşi Abbâs b. Ab-

dülmuttalib’e anlatır. O bu rüyayı saklayıp kimseyle paylaşmamasını, zira bundan dolayı kimsenin ba-

şına bir kötülük gelmesini istemediğini de sözlerine ekler. Bu rüyayı ilginç kılan yön ise onun gerçekleş-

mesidir. Rüyasında gördüklerini şöyle anlatır. “Kureyş’in Bedir savaşına çıkmasından önce deveye bin-

miş bir adam Mekke’ye doğru gelerek, Ebtah mevkiinde durarak yüksek bir sesle şöyle seslendi. “Ey 

Guder ailesi! Öleceğiniz yerlere koşun!” dedi. Bunu üç kez tekrarladı. Daha sonra insanların, onun etra-

fında toplandıklarını gördüm. Akabinde bu kişi, Mescid-i Harâm’ın içine girdi ve insanlar da onu takip 

ettiler. İnsanlar kendisinin çevresindeyken devesi onu Kâbe’nin üzerine çıkardı ve daha önce söylediği 

 
57 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 8/36; İbn Abdülber, el-İstîʿâb fî Maʿrifeti’l-Ashâb, 4/225; İbn Hacer, el-İsâbe fî Temyîzi’s-

Sahâbe, 4/227; Başaran, “Ervâ bint Abdilmuttalib”, 11/317. 
58 Kehhâle, Aʿlâmü’n-Nisâʾ fî ʿÂlemeyi’l-ʿArab ve’l-İslâm, 1/37; Başaran, “Ervâ bint Abdilmuttalib”, 11/317. 
59 Mustafa Fayda, “Âtike bint Abdülmuttalib”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 

1991), 4/73. 
60 Ebü’l-Fidâ’ İmâdüddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr b. Dav’ b. Kesîr el-Kaysî el-Kureşî el-Busrâvî ed-Dımaşkī 

İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye (Beyrut: Dâru’l-Marife, 2010), 4/357. 
61 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 2/248-249. 
62 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 9/36. 
63 el-Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, 4/474. 
64 İbn Hacer, el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, 4/357. 
65 Fayda, “Âtike bint Abdülmuttalib”, 4/73. 
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şeyi orada da üç kez tekrar etti. Ardından devesi onu Ebû Kubeys dağının başına çıkardı. Bu kişi, dağın 

tepesindeyken eline kocaman bir taş alarak ve onu dağdan aşağıya doğru fırlattı. Aşağıya gelen bu taş 

parçacıklara ayrıldı ve Mekke’deki hiçbir ev hiçbir vadi kalmadı ki, bu taşın parçaları bu evlerin içine 

girmesin. Ancak Hâşimoğulları ve Zühreoğullarının evlerine bu kaya parçalarından herhangi bir şey 

isâbet etmedi.” Bu rüyayı dinleyen kardeşi Abbas b. Abdülmutttalib, bunu ciddiye almamasını neticede 

bir rüya olduğunu söyleyerek kız kardeşini sakinleştirmeye çalışır. Oradan ayrılırken yolda arkadaşı 

Velîd b. Utbe ile karşılaşır. Duyduğu rüyayı içinde saklayamaz ve kimseye söylememesini tembihleye-

rek ona anlatır. Aradan çok zaman geçmeden bu rüya Mekke’de her yerde konuşulmaya başlanır. Bu 

rüyayı duyan Ebû Cehil, Kâbe’yi tavaf eden Abbas’ı gördüğü zaman ona “Ey Abdülmuttaliboğulları! 

Sizin erkeklerinizin peygamberlik iddialarına razı olduk da şimdi başımıza sizin kadınlarınız mı çıktı? 

Sizi üç gün bekleyeceğiz şayet söyledikleri gerçekleşirse tamam. Aksi takdirde sizi Arapların en yalan-

cıları olarak ilan edeceğiz!” der.66 Bunun üzerine Abbas ona hak ettiği uygun cevabı vererek susturur.67 

Rüyanın üzerinde üç gün geçtikten sonra Damdam b. Amr Mekke’ye gelir. Onu Ebû Süfyân göndermiş-

tir. Kureyş kabilesini kervanı korumak için yardıma çağırmaktadır. Damdam’ın o sırada hali içler acısı-

dır. Getirmiş olduğu haberin vehâmetini onun üzerindeki bu halden anlamak mümkündür. Zîrâ deve-

sinin kulağı yarılmış, elbisesi ise önden ve arkadan parçalanmış, devesinin semeri tersine çevrilmiş bir 

vaziyettedir. Bu sırada o şöyle seslenir. “Ey Kureyş topluluğu! Yetim kalasınız! Yetim kalasınız! Mu-

hammed ve ashâbı kervana saldırmışlar. Yardıma koşun! Yardıma koşun! Vallahi yardım etmek için 

yetişebileceğinize imkân veremiyorum ama yine yardıma koşun!”68 Bu durum karşısında Kureyş halkı 

süratle yardım için hazırlandı. Onun da orduya katılması için Ebû Leheb’in yanına gittiler. Kureyş eşra-

fından Ebû Leheb hariç herkes gazveye çıktılar. Ancak o geri kaldı ve yerine Asl b. Hişâm b. Muğîre’yi 

gönderdi. Onun kendisine olan ve ödeyemediği 4000 dirhem borcu karşılığında kendi yerine sefere gön-

derdi. O da bu borçtan kurtuldu.69 Ebû Leheb’i iştirak etmekten alıkoyan tek şey Âtike’nin gördüğü 

rüyaydı. Çünkü o şöyle demekteydi. “Âtike’nin rüyası işi alıp götürür.”70 

Âtike’nin hem babası Abdülmuttalib71 hem de Hz. Peygamber’in ardından söylediği ağıtlar kaynak-

larda yer almaktadır.72  

2.4. Berre bint Abdülmuttalib 

Adı, Berre bint Abdülmuttalib b. Hişâm b. Abdümenâf b. Kusay’dır. Annesi Fâtıma bint Amr b. Âiz 

b. İmrân b. Mahzûm’dur. Hz. Peygamber’in babası Abdullah, Safiyye bint Abdülmuttalib hâriç diğer 

bütün kız kardeşleriyle anne-baba bir kardeştiler.73 Berre, Cahiliye döneminde Abdülesed b. Hilâl el-

 
66 İbn Hişam, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/609; İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 8/36-37; İbn Hacer, el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, 

4/356. 
67 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 8/36. Abbâs b. Abdülmuttalib cevaben şöyle der: “Ey kıçını sarıya boyayan adam! 

Sus! Yalan ve kınanma konusunda siz bizden daha önce gelirsiniz!”  
68 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 8/37; İbn Hacer, el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, 4/358. 
69 İbn Hişam, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/608. 
70 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 8/37. 
71 İbn Hişam, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/170. 
72 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 8/248-249. 
73 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 8/37. 
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Mahzûm ile evlenmiştir. Bu evlilikten Ebû Seleme b. Abdülesed doğmuştur. Adı, Abdullah b. Abdüle-

sed b. Hilâl b. Abdullah b. Ömer b. Mahzûm olmasına rağmen künyesi olan Ebû Seleme ismiyle tanın-

maktadır. Ebû Seleme, Bedir Gazvesine katılmış olup Ümmü Seleme bint Ebû Ümeyye b. el-Muğîre ile 

izdivaçta bulunmuştur.74 Berre, akabinde Ebû Rühm b. Abdüluzzâ el-Âmiri ile evlenmiştir. Bu izdivaç-

tan Habeşistan’a yapılan her iki hicrete katılan aynı zamanda Bedir, Uhud ve Hendek gazvelerine iştirak 

etmiş olan olan Ebû Sebre b. Ebû Rühm adındaki oğlu olmuştur.75 

Müminlerin annelerinden olan Ümmü Seleme Hz. Peygamber’den önce Ebû Seleme ile evlenmiş-

tir.76 Berre’nin oğlu Ebû Seleme, tıpkı Hz. Peygamber gibi Ebû Leheb’in cariyesi Süveybe’den süt emdiği 

için aynı zamanda Allah Resûlü’nün sütkardeşidir.77 Hz. Ebû Bekir vesilesiyle İslâm’a giren, Ebû Seleme 

on birinci, eşi Ümmü Seleme ise on ikinci kişidir.78 Ebû Seleme, Allah’ın Resûlü’nün Erkam b. Ebü’l-

Erkam’ın evine girip orada İslâm’a davetinden önce Müslüman olmuştur. Eşi Ümmü Seleme ve karde-

şinin oğulları Ömer, Habbâr ve Abdullah’ın İslâm’ı ilk kabul edenlerden oldukları ve Habeşistan’a ya-

pılan her iki hicrete de katılmış oldukları kaynaklarda yer almaktadır. Ebû Seleme, Mekke’den Me-

dine’ye ilk hicret eden sahâbe olup, Bedir ve Uhud gazvelerine katılmıştır. Uhud’da almış olduğu yara-

nın nüksetmesi sonucu vefat etmiştir.79 Berre’nin İslâmiyet’i kabulü ile ilgili kaynaklarda bilgiye rastla-

yamadık. İbn Sa‘d, Hz. Peygamber’in halaları başlığı altında, Ümmü Hakîm, Berre ve Ümeyme’nin bi-

yografileri hakkında bilgi vermeden önce bazı halalarının İslâmî döneme yetişemeden vefat ettiklerini 

kaydetmektedir. Ancak onların hayat hikâyelerine yer verirken bu konuyla ilgili bir detay vermez. 

Berre’nin oğlu Ebû Seleme’nin Allah Resûlü’nün Erkam b. Ebü’l-Erkam’ın evine girip orada İslâm’a da-

vetinden önce İslam’ı kabul etmiştir. Diğer oğlu Ebû Sebre b. Ebû Rühm’ün İslâm’ı erken dönemde ka-

bul edip her iki Habeşistan hicretine katılarak büyük hizmetlerde bulunduğuna dair rivayetler ışığında 

onun ya bu sıralarda Müslüman olduğunu ya da daha önce İslâm’ı kabul etmiş olabileceğini düşünmek-

teyiz. Bu arada İslâmî döneme yetişemeden vefat etmesi de ihtimal dâhilindedir. Şâir ruhlu Berre, kar-

deşleri gibi babası için ağıt söylemiştir.80 

2.5. Ümmü Hakîm el-Beyzâ bint Abdülmuttalib 

Adı, Beyzâ bint Abdülmuttalib b. Hişam b. Abdümenâf b. Kusayb. Kilâb olup annesinin adı Fâtıma 

bint Amr b. Âiz b. İmrân b. Mahzûm’dur. Câhiliye döneminde Küreyz b. Rebî‘a b. Habîb b. Abdüşems 

b. Abdümenâf b. Kusay ile izdivaçta bulunmuştur. Bu evlilikten Âmir, Ervâ, Talha ve Ümmü Talha 

adında çocukları dünyaya gelmiştir. Ervâ bint Küreyz, Affân b. Ebü’l-Âs b. Ümeyye b. Abdüşems ile 

evlenmiştir. Bu evlilikten de Hz. Osmân b. Affân dünyaya gelmiştir. Dolayısıyla Hz. Osman Hz. Pey-

gamber’in halasının torunu olmaktadır. Affân b. Ebü’l-Âs ile evli olan Ervâ bint Küreyz’in, annesi aynı 

zamanda Hz. Peygamber’in halası olan Ümmü Hakîm muhtemelen İslâm’a yetişememiştir. Ancak Ervâ 

 
74 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 8/37. 
75 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 3/307. 
76 Ebü’l-Ferec Nûrüddîn Alî b. Burhâniddîn İbrâhîm b. Ahmed el-Halebî, es-Sîretü’l-Ḥalebiyye fî Sîreti’l-Emîni’l-

Meʾmûn (Beyrut: Dâru’l-Marife, 1400), 3/410; Suzan Yıldırım, Hz. Ümmü Seleme/ Peygamber Evinin Hanımları (İstan-
bul: Siyer Yayınları, 2021), 35. 

77 el-Halebî, es-Sîretü’l-Ḥalebiyye fî Sîreti’l-Emîni’l-Meʾmûn, 3/155. 
78 Selahattin Polat, “Ebû Seleme el-Mahzûmî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 

1994), 10/229. 
79 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 3/180. 
80 İbn Hişam, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/170. 
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bint Küreyz, 81 kız kardeşi Sa‘de bint Küreyz82 ve Ervâ’nın kızı Ümmü Külsüm bint Ukbe erken dönemde 

İslâm’ı kabul edenler arasındadır. Ervâ’nın Mekke’de Hz. Ebû Bekir, Talha, Zübeyr, Abdurrahman b. 

Avf ve Ammâr b. Yâsir’in anneleriyle beraber İslâm’ın yayılmaya başladığı ilk yıllarda Müslüman ol-

duğu kaydedilmektedir.83 Kızı Ümmü Külsûm’den sonra Medine’ye hicret etmiş ve ölünceye kadar 

orada yaşamıştır. Ümmü Külsüm bint Ukbe ise Allah Resûlü’nün hicretinden sonra Medine’ye hicret 

eden ilk kadındır.84 İbn Hacer, Sa‘de bint Küreyz’in yeğeni Osmân b. Affân’nın İslâmiyet’i kabulünde 

büyük rolü olduğu yönünde görüş bildirmektedir. Onun zaman zaman Osmân’a gidip onun son pey-

gamber olduğuna dair konuşmalar yaptığı, getirdiği dinin onun kurtuluşuna vesile olacağını ifade etti-

ğini eserine kaydetmiştir!85 

 Ümmü Hakîm, aynı zamanda Hz. Peygamber’in babası Abdullah’ın ikiz kardeşi olarak rivayet edil-

mektedir. Aynı zamanda işini bilen dirayetli bir hanım olarak da tanınmaktaydı.86 Abdümenâf oğulları 

Kâbe’nin yanındaki mescitte ellerini kokulu bir suya batırarak anlaşmak için geldiklerinde, Abdümenâf 

oğullarından Ümmü Hakîm el- Beyzâ’nın bu kokulu suyu getirdiği rivayet edilir.87  

2.6. Ümeyme bint Abdülmuttalib 

Ümeyme bint Abdülmuttalib b. Hişâm b. Abdümenâf, Hz. Peygamber’in halalarından birisidir. Do-

ğum ve ölüm tarihiyle ilgili kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlayamadık. Annesi Fâtımâ bint Amr b. 

Âiz b. İmran b. Mahzûm’dur.88Allah Resûlü’nün babası Abdullah başta olmak üzere, Ebû Tâlib, Abdü’l-

Kâbe, Ümmü’l-Hakîm el-Beydâ, Âtike, Berre, ve Ervâ, Ümeyme bint Abdülmuttalib’in anne-baba bir 

kardeşleridir.89  

Câhiliye döneminde Harb b. Ümeyye b. Abdüşems’in müttefiki, Cahş b. Reyâb b. Ya‘mer b. Sabire 

b. Mürre b. Kebîr b. Ganm b. Dâvûd b. Esed b. Huzeyme ile evlenmiştir.  Bu durum kaynaklarda şöyle 

geçmektedir. Cahş’ın bir adamla aralarında düşmanlık bulunmaktadır. O, bu durumda Mekke şehrine 

gelerek şöyle bir yemin eder. “Allah’a yemin olsun ki, Mekke şehrinin en azizi ve en şereflisi ile hilf 

yapacağım ve yine Allah’a yemin olsun ki kavmin en şereflisi ve kerimi ile evleneceğim.” Akabinde 

Harb b. Ümeyye ile hilf yapar, Ümeyme bint Abdülmuttalib ile de evlenir.90  

 
81 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 8/182. 
82 Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, çev. Mehmet Yazgan (İstanbul: Beyan Yayınları, 2009), 153. 
83 Selmân Başaran, “Ervâ bint Küreyz”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1995), 

11/317. 
84 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 8/183. İbn Sa ‘d, onun Medine’ye hicreti sonrasında Mekkeli Müşriklerle Medineli 

Müslümanlar arasında yapılan Hudeybiye barış antlaşmasının kadınlarla ilgili (iâde edilmesi yönündeki) madde-
sinin Mümtehine 60/10. Ayetin nüzulüyle birlikte iptal edildiğini kaydetmektedir. Ümmü Külsüm bint Ukbe de 
antlaşmanın ilgili maddesinin iptal edilmesine vesîle olam hanım sahâbedir. 

85 İbn Hacer, el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, 4/328. 
86 İbn Habîb, el-Muhabber Arap Kültürü, 136; İbn Abdülber, el-İstîʿâb fî Maʿrifeti’l-Ashâb, 4/226. 
87 İbn Hişam, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/132. 
88 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 1/75; İbn Hacer, el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, 4/242. 
89 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 1/75. 
90 el-Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, 11/192. 
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 Bu evlilikten Abdullah, Ubeydullah ve Ebû Ahmed isimli üç erkek; Zeynep, Habîbe ve Hamne 

isimli üç kız çocuğu dünyaya gelmiştir.91 Ümeyme’nin erkek çocukları Hz. Peygamber’in Dârü’l-Er-

kam’a gidip orada İslâmiyet’e davete başlamasından önce İslâm’ı kabul etmişlerdir. Bu konu önemlidir. 

Zira Allah Resûlü’nün Dârü’l-Erkam’a girişi, ilk dönemlerde Müslüman olanların İslâmiyet’i kabul ediş 

tarihlerinde bir mîlâd kabul edilmiştir.92 Ümeyme bint Abdülmuttalib ve kızları Zeyneb, Hamne ve 

Habîbe’nin de onlarla birlikte İslâm’ı kabul ettiklerini söyleyebiliriz. 93  

Hz. Peygamber’in Medine’ye hicret için izin vermesiyle birlikte Cahş oğullarından kimse Mekke 

şehrinde kimse kalmadı hepsi hicret etti. Bu bilgiler ışığında Esed b. Huzeyme oğullarının tamamının 

İslâm’ı kabul etmiş olduğunu söylersek yanlış olmaz. İçlerinden sadece Ubeydullah b. Cahş eşi Ümmü 

Habîbe bint Ebû Süfyân ile birlikte çıktıkları Habeşistan hicretine katılmışlardır.94 Ancak Ubeydullah 

orada iken dinini değiştirerek Hıristiyanlığı seçmiş ve o hâl üzere orada vefat etmiştir. Hz. Peygamber 

de orada zor durumda bulunan ve eşinin baskılarına rağmen dininden dönmeyen Ümmü Habîbe’yi, 

Necâşî’ye vermiş olduğu vekâletle evlenme teklifi ederek nikâhına almıştır.95 Ümeyme’nin kızı Zeyneb 

bint Cahş ise Mekke’de doğup, orada İslâm’ı ilk kabul edenler arasındadır. Medine’ye hicretten sonra 

Hz. Peygamber’in çok sevdiği ve küçük yaşta evlat edinmiş olduğu Zeyd b. Hârise ile izdivaç gerçek-

leştirmiştir. Daha sonra Zeyd ve Zeyneb çeşitli nedenlerden dolayı boşanmışlardır. Akabinde Câhiliye 

döneminde uygulanagelen ve Hz. Peygamber’in de bir dönem gerçekleştirmiş olduğu evlat edinme uy-

gulamasının ve onun toplumda getirmiş olduğu hukûkî sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla Hz. 

Peygamber ilgili ayetin nüzulüyle96 ilâhî irade doğrultusunda halasının kızı Zeyneb bint Cahş ile evlilik 

gerçekleştirmiştir.97  

 Hz. Peygamber, Hayber’in fethi sonrasında gerek muhâcir gerekse de ensar kadınlarından ihtiyaç 

sahiplerine yıllık 40 vesk98 hurma, hanımlarına da 80 vesk hurma 40 vesk arpa ihsanda bulunduğu kay-

naklarda yer almaktadır.99 Bu kadınlar arasında Ümeyme bint Abdülmuttalib’in de bulunması Hâşimo-

ğullarından olan kadınlara verildiği gibi ona da 40 vesk hurma verilmesi, onun İslâm’ı kabul ettiği nok-

tasında ayrı bir delil kabul edilebilir.100 

SONUÇ 

Hz. Peygamber her insan gibi akrabalık bağlarına sahip bir aile içinde doğmuştur. Çocukluğunun 

bir kısmında bakımını üstlenen Abdülmuttalib b. Hâşim’in yanında geçirmiştir. Allah Resûlü’nü ve sa-

hip olduğu çocuklarını iyi bir şekilde yetiştirmeye çalışmıştır. Abdülmuttalib’in altı hanımından on üç 

oğlu, altı da kızı olduğunu görmekteyiz. İsimleri; Safiyye bint Abdülmuttalib, Ervâ bint Abdülmuttalib, 

 
91 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 8/37-38. 
92 Serap Toğuşlu, Hz. Zeyneb bint Cahş/Peygamber Evinin Hanımları, (İstanbul: Siyer Yayınları, 2021), 23. 
93 Kehhâle, Aʿlâmü’n-Nisâʾ fî ʿÂlemeyi’l-ʿArab ve’l-İslâm, 2/59. 
94 İbn Hişam, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/324. 
95 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 8/76. 
96 Ahzâb, 33/37. 
97 Toğuşlu, Hz. Zeyneb bint Cahş/Peygamber Evinin Hanımları, 41-49. 
98 Cengiz Kallek, “Vesk”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2013), 43/70. 
99 Vâkıdî, Kitâbü’l-Meġāzî, 477. 
100Kabaca bir deve yükü, bir veya iki ıdl (denk) olarak açıklanmakta, 122, 4 kg. civarında kuru gıdanın ölçüsüdür. 

165 lt. De sıvı gıdanın ölçüsü olarak hesaplanır 
 İbn Sa‘d, et-Tabakātü’l-Kübrâ, 8/38. 
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Âtike bint Abdülmuttalib, Berre bint Abdülmuttalib, Ümmü Hakîm el-Beyzâ bint Abdülmuttalib, 

Ümeyme bint Abdülmuttalib’dir. Safiyye bint Abdülmuttalib hâriç beş kızkardeşin anneleri de kaynak-

larda “Şerefli Arap Kadınları” başlığı altında zikredilen Fâtımâ bint Amr b. Âiz b. İmran b. Mahzûm’dur. 

Allah Resûlü’nün Halalarından Safiyye, Ervâ ve Âtike’nin İslâm’ı kabul ettiklerine dair kaynaklarda 

bilgiler yer almaktadır. Safiyye, Hz. Peygamber’in Allah’ın mesajını insanlara iletme görevi doğrultu-

sunda onun hayatının iyi ve kötü her anında hem kendi hem de yetiştirdiği çocuklarla beraber yanında 

olmuş, ona bir anne şefkatiyle yaklaşmıştır. Gerçekleştirilen gazvelere iştirak ederek çok çeşitli hizmet-

lerde bulunmuş kahraman bir hanımdır. Ervâ ve Âtike hakkında çeşitli bilgiler bulunmakla birlikte İbn 

Sa‘d, onların Mekke’den Medine’ye hicret ettikleri bilgisini vermektedir. Ayrıca Allah Resûlü’nün vefatı 

sonrasında okudukları mersiyelerin içerikleri de onlar için ayrı bir delil oluşturmaktadır. Ümmü Hakîm 

el-Beydâ ile Berre’nin hayat hikâyeleri hakkında kaynaklarda pek bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak 

çocuklarının erken dönemde İslâm’ı kabul ettiklerine dair rivayetler ışığında onların da o dönem de ya 

da daha sonra İslâm’ı kabul ettikleri ya da İslâmî döneme yetişemeden vefat etmiş olmaları mümkün 

görünmektedir. Ümeyme hakkında da kaynaklarda açık bir bilgi bulunmamakla beraber, Cahşoğulları-

nın tamamının İslâm’ı kabul edip hiç kimsenin geride kalmayarak Medine’ye hicret ettiklerine dair kay-

naklardaki bilgilerin varlığı ve Hz. Peygamber’in Hayber Savaşı sonrasında ona belli bir gelir tahsis et-

mesi de onun İslâm’ı kabul ettiğini göstermektedir. Hepsi şâir ruhlu hanımlar olup babalarının ve Hz. 

Peygamber’in vefatı sonrasında okudukları ağıtlarla onlara olan sevgi, saygı ve bağlılıklarını ifade et-

mişlerdir.  
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HZ. PEYGAMBER’İN ANNE VE BABASININ ÂHİRETTEKİ DURUMLARI 

İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR 

Fatih Akyolcu 

 

GİRİŞ 

Hz. Peygamber’in (sas) anne-babasının âhiret durumuna yönelik yapılan çalışmaların çoğunda hu-

susen kadîm dönemde te’lif edilen eserleri incelediğimizde onların fetret dönemine tâbi olduklarını, bu 

sebeple ehl-i necattan oldukları görüşü; ehl-i sünnet ulemâsı tarafından kabul edilmektedir. Nitekim bu 

âlimlerin dayandığı temel nas Allah’ın (c.c.) Kur’an’da buyurduğu şu âyet-i kerîmedir; “Biz Peygamber 

göndermediğimiz sürece azap edici değiliz.” (İsra/15). Bu âyet, herhangi bir elçinin gönderilmediği bir kav-

min Allah’ın azabına muhatap olmayacağını bizlere göstermektedir. 

1. HZ. PEYGAMBER’İN (sas) ANNE VE BABASININ ÂHİRET DURUMUNA YÖNELİK 

TARTIŞMALARIN TARİHİ SEYRİ 

1.1. Sahâbe’nin Hz. Peygamber’e Aileleri Hakkında Soru Sormaları 

Hz. Peygamber (sas) dönemi öncesi toplumda çeşitli uygulamalar vardı. Allah’ın görevlendirdiği 

elçi ile birlikte -İslâm’ın akabinde- Allah’ın emirlerine ters düşen bu uygulamalardan bazıları yasaklan-

mıştır. Nübüvvet’in Mekke yıllarında Hz. Peygamber, insanları ilk olarak inanç noktasında eğitmiş ve 

bir tevhid akîdesi oluşturma gayreti içerisinde bulunmuştur. Zira Kureyş halkı putperest inanca sahip 

bir topluluktan ileri gelmekteydi. Yapılan tebliğ daveti; bu putperest inancını değiştirmeye yönelik ol-

ması hasebiyle gelen âyetler de bu minval üzere nâzil oluyordu. İnen ilk âyetlerde verilen mesajların 

içeriği de toplumun âkıbeti üzerine idi. Bu seyirde inen âyetlerin içeriği; Allah inancı, cennet, cehennem 

vb. konuları kapsamaktaydı. 

İnen âyetlere muhatap olan Müslümanlar, bi‘set öncesinde âhirete intikal eden aile efrâdının du-

rumu hakkında Hz. Peygamber’e gelip soru soruyorlardı. Bu durum defalarca yaşanmış ve bu olayları 

anlatan hadisler günümüze naklolmuştur. Bu hadislerden birkaçını burada zikretmek yerinde olacaktır. 

Konuyla alakalı hadislerin en meşhurlarından biri Enes b. Malik’ten rivayet edilen şu hadistir; Hz. Pey-

gamber’e bir adam gelerek “Ey Allah’ın Resûlü! babam nerededir? diye sordu. Hz. Peygamber de “Ce-
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hennemdedir” diye cevap verdi. Adamın üzülüp döndüğünü görünce geri çağırıp “Şüphesiz benim ba-

bam da senin baban da ateştedir/cehennemdedir.” buyurdu.1 Abdullah b. Mes‘ûd’un rivayet ettiği ve 

Melike’nin kızları diye meşhur olan hadiste ise; Ensar’dan olan Melike’nin iki kızı Resûlullah’a gelip 

annelerinin iyi bir insan olduğunu, misafire ikramda bulunduğunu lakin Câhiliyye yıllarında bir kızını 

diri diri gömdüğünü ifade ederek âhiretteki durumunu sordular. Hz. Peygamber; “Anneniz cehennem-

dedir.” diye cevap verdi. Bu cevap kendilerini üzdüğü halde Peygamber’in huzurundan kalkıp gitmiş-

lerdir. Onların bu durumunu gören Hz. Peygamber onları çağırarak “sizin annenizle benim annem be-

raberdir.” demiştir.2 

Bu hadislerden de anlaşılacağı üzere henüz o dönemde iken insanlar gelip bu konuları Hz. Peygam-

ber’e sorup bilgi almışlardır. Bu tartışmalar ardı sıra devam ederek Tâbiîn dönemine kadar devam et-

miştir. Bu dönemde İmam Ebû Hanife (ö. 150/767) başta olmak üzere birçok âlim bu konu üzerine ça-

lışma yapmış, çeşitli müstakil çalışmalar da kaleme alınmıştır. 

1.2. Hz. Peygamber’in Anne ve Babasının Dini Konumunun Alan ve Literatür Açısından 

Değerlendirilmesi 

Hz. Peygamber’in (sas) anne ve babasının dini durumları hakkında yapılan tartışmalar ilk bakışta 

Akâid/Kelam ile ilgili olduğu intibaını uyandırmaktadır. Ancak bu konuyla ilgilenen âlimler; Hz. Pey-

gamber’in anne ve babasının kendisine peygamberlik verilmeden önce yaşadıklarını, bu sebeple ehl-i 

fetretten oldukları vurgulanmış ve bu konunun İslâm Tarihi alanına dâhil edilmesi gerektiği savunul-

muştur.3 

Bu mesele üzerinde etraflıca durulduğunda konunun aslında akâid, tarih, hadis, tasavvuf, tefsir, 

fıkıh, sosyoloji vb. birçok bölümü ilgilendirdiği görülmektedir. Çünkü bu meselenin temel dayanağı Hz. 

Peygamber olması hasebiyle bu konu hakkında ahlak ilkelerini aşmadan, üsluba dikkat edilerek konu-

şulması gerektiğini savunan tasavvuf âlimleri tarafından tasavvufa has bir konu olabileceği tezi ortaya 

atılmıştır. 

Resûlullah’ın (sas) anne ve babasının dinî konumunun İslâmî ilimler içerisinde nereye konulacağı 

konusunu yalnızca bir cihetten değerlendirmek tasnif açısından yetersiz kalacaktır. Bu sebeple onların 

dinî durumları, İslâmî ilimlerin her bölümünde ayrı ayrı değerlendirmek üzere âlimler tarafından farklı 

perspektiflerden incelendiği bilinmektedir. 

Hz. Peygamber’in anne ve babasının dinî durumları hakkında yazılan eserler; Ebeveyni’n-Nebî, Ebe-

veyni'r-Resûl, Vâlideyni’n-Nebî, Vâlideyni’r-Resûl isimleriyle kaleme alınarak bu alana has bir literatür 

oluşturulmuştur.4 

 
1 Müslim Ebu’l-Huseyn Müslim b. Haccâc el-Kuşeyrî, el-Câmiu’s-Sahîh (Beyrut: Dar’u Turâsi’l-Arabî, 1955), “İman” 

203 (1/198). 
2 Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî Süyûtî, et-Ta’zim ve’l-minne fî enne ebe-

veyhi’r-resul fî’l-cenne (Haydarabat: Dâiretu’l-meârifi’l-Osmaniyye, 1961), 43. 
3 Mustafa Akçay, Hz. Peygamber’in Anne ve Babasının Dinî Konumu (Ankara: Araştırma Yayınları, 2012), 4. 
4 Mustafa Akçay, “Hz. Peygamber’in Anne-Babasının (Ebeveyn-i Resûl) Dini Konumuna Dair Ebû Hanife’ye Atfe-

dilen Görüş Etrafındaki Tartışmalar”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19 (2009), 2. 
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2. HZ. PEYGAMBER’İN ANNE VE BABASININ DİNİ KONUMLARINA YÖNELİK 

İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER 

2.1. Ehl-i Necât Olmalarına Yönelik İleri Sürülen Görüşler 

İslâm Tarihi boyunca âlimler’in ileri sürmüş olduğu en temel yaklaşım; peygamberler tarafından 

davetin ulaşmadığı toplulukların sorumlu tutulmayacağı yönündedir. Nitekim iki peygamber arasında 

yaşamış olan insanlara örnek gösterilebilecek kimsenin olmaması, Allah’ın emir ve yasaklarının tebliğ 

edileceği bir ortama sahip olmadıkları vb. sebepler nedeniyle gönderilen emirleri yerine getirme husu-

sunda ciddi sıkıntıların yaşanacağı söz konusuydu.5 

Hz. Peygamber’in babası Abdullah, Resûlullah’ın dünyaya gelişinden yedi ay önce, bazı âlimlere 

göre ise doğduktan sonra yirmi sekiz aylık iken vefât ettiği bildirilmiştir. Bu konuda ortaya konulan 

görüşlerin çoğunda vefâtın; Hz. Peygamber’in dünyaya gelmesinden önce olduğu şeklindedir.6 

Aynı şekilde Hz. Peygamber’in annesi Âmine de Hz. Peygamber henüz altı yaşında iken câriyesi 

Ümmü Eymen ile birlikte Medine’ye gitmek üzere yola çıkmışlardır. Yolculuğa çıkmalarındaki gaye, 

Resûlullah’ın dedesi Abdülmuttalib’in anne tarafından ailesinin dayıları sayılan Benî Neccâr kabilesine 

mensup yakın akrabalarını ve eşi Abdullah’ın kabrini ziyaret etmekti.7 Ancak Âmine, Medine’de bir 

müddet kaldıktan sonra Mekke’ye dönerken Ebvâ mevkiinde 8 ölmüştür.9 

Bu durum bizlere Hz. Peygamber’in anne ve babasının kendisine risâlet görevi verilmeden vefat 

ettiklerini ve fetret ehlinden olduklarını göstermektedir. Celâleddîn es-Süyûtî  (ö. 911/1505), Hz. Pey-

gamber’in anne babası İsrâ (17/15). âyete binâen bi‘set öncesinde vefât ettiklerinden dolayı necât ehlin-

den olduklarını ve kendilerine azap edilmeyeceğini savunmuştur. Eş‘arî kelamcıları, usülcüleri ve bazı 

Şâfiî fakihleri; kendisine tebliğ ulaşmadan vefat eden bir kimsenin kurtuluşa erenler zümresinden ol-

duklarını söylemişlerdir. İbn Hacer (ö. 852/1449), bazı kitaplarında Hz. Peygamber’in ebeveyninin ken-

disine ikram mahiyetinde olması için bazı imtihanlara tabi tutulacağını ve bu imtihanlar neticesinde 

gidecek yerlerinin belirleneceğini dile getirmiştir.10 

2.2. Ehl-i Necât Olmalarının Nasslar Açısından Tahlili 

Hz. Peygamber’in anne ve babasının ehl-i necât olduklarına yönelik ileri sürülen görüşler âyet ve 

hadislerle temellendirme yoluna gidilmiştir. Bu denli önem arz eden bir konunun, çeşitli deliller ışığında 

yapılan izahlarının kalplerde ve zihinlerde bulunan kapalılığı ortadan kaldırmaya imkân sağlayacağı 

muhakkaktır. Burada ilgili konuya dair ulemâ tarafından delil olarak ele alınan âyet ve hadisler aktarı-

lacaktır.  

 
5 Metin Yurdagür, “Fetret”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1995). 
6 Bekir Topaloğlu, “Abdullah”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1988). 
7 Bekir Topaloğlu, “Âmine”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1991). 
8 Ebvâ, Suudi Arabistan’ın Mekke bölgesinde bulunan bir köydür. Bu köy, Kızıldeniz’in kıyısı ve Rebiğ şehri yakın-

larında yer almaktadır. Bk: (Ebvâ, Mustafa Fayda, TDV Ansiklopedi) 
9 Ebû Abdillah Muhammed b. Sa’d b. Meni’ el-Hâşimî İbn Sa’d, et-Tabakâtu’l-Kübrâ (Beyrut: Daru’l-Kutubu’l-İlmiyye, 

1990), 1/94. 
10 Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî Süyûtî, Mesâlikü’l-hünefâ fî vâlideyi’l-

Mustafa (Kahire: Dâru’l-Emîn, 1993), 17-19. 
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“Biz Peygamber göndermediğimiz sürece azap edici değiliz.” (İsra, 17/15). Bu âyet ehl-i sünnet âlimleri 

tarafından bi‘set öncesinde ölenlerin azaba uğramayacaklarına dair ileri sürülen delildir. İbn Cerîr (ö. 

310/923) ve İbn Ebû Hâtim (ö. 327/938) tefsirlerinde bu âyetin tefsirinde; Allah’tan kendilerine herhangi 

bir haber ulaşmayan veya kendi dönemlerinde bey‘at alınmayan hiç kimsenin azaba uğramayacağını 

ifade etmişlerdir.11 

“Bu şundandır ki, Rabbin, ahâlisi habersiz kimseler iken şehirleri zulüm sebebiyle helâk edici değildir.” 

(En’am, 6/131). Bu âyet, âlimler tarafından nimet verene şükretmenin aklen vacip olmayıp bizâtihi o 

âyeti işitmeyle vacip olacağı savunulmuştur. 

“Kendi iradeleriyle daha önceden yaptıklarından dolayı başlarına bir musibet geldiğinde Rabbimiz ne olurdu 

bize bir peygamber göndermiş olsaydın da bizler âyetlerine tâbi olup müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı.” 

(Kasas, 28/47). İbn Ebû Hâtim bu âyeti tefsir ederken Buhâri (ö. 256/870) ve Müslim’de (ö. 261/875) 

geçen şu hadisi nakletmiştir; Ebû Saîd el-Hudrî’ den rivayetle Hz. Peygamber (sas) şöyle buyurmuştur: 

“Fetret döneminde ölen kimse şöyle der; “Ey Rabbim bana ne bir kitap geldi ne de resul! “ Hz. Peygam-

ber daha sonra âyetin “Rabbimiz ne olurdu bize bir peygamber göndermiş olsaydın da bizler âyetlerine tâbi olup 

müminlerden olsaydık!” kısmını okudu.12 

“Bundan evvel gerçekten biz onları, azapla helâk etmiş olsaydık, gerçekten şöyle derlerdi: “Rabbimiz, bize resûl 

gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil ve rüsva olmadan önce senin âyetlerine tâbî olsaydık.” (İsrâ 

17/134). 

“Hâlbuki biz hiçbir memleketi, nasîhat vermek üzere kendisine korkutucuları (peygamberleri) olmadan helâk 

etmedik. Ve aslâ zâlimler olmadık.” (Şuarâ, 26/208-209) 

Onlar orada: “Rabbimiz Bizi çıkar da yapmakta olduklarımızdan farklı olarak sâlih amel işleyelim” diye feryad 

ederler. Size öğüt alacak olanın öğüt alabileceği kadar bir ömür vermemiş miydik? Size uyarıcı gelmişti. Artık tadın 

azabı; zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. (Fâtır, 35/37).  

Bu konu hakkında vârid olan hadislerin ana teması ise Allah (c.c.) fetret ehlinden olanları kıyamet 

günü diriltip bir imtihana tâbi tutacağını, bunun neticesinde itaat edenlerin cennete isyan edip karşı 

çıkanların ise cehenneme gireceği üzerinedir. 

“Esved b. Seri’ rivayetiyle Hz. Peygamber (sas) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü şu dört kişi Al-

lah’ın huzurunda olur. Bunlar; sağır, ahmak, bunamış yaşlı ve fetret döneminde ölmüş biri. Sağır olan 

şöyle der: “Rabbim İslâm geldiğinde ben sağırdım ve hiçbir şey duymuyordum.” Ahmak ise: “Rabbim 

İslâm geldiğinde (aklımın noksanlığından dolayı) çocuklar üzerime hayvan dışkısı atardı.” der. Bunak 

ise: “Rabbim İslâm geldiğinde ben bunu kavrayacak bir akla sahip değildim.” der. Fetret döneminde 

ölen ise: “Rabbim senden bize herhangi bir elçi gelmedi.” der ve hepsi mazeretini dile getirir. Bundan 

sonra Allah kendisine itaat edeceklerine dair söz alır ve ateşe girmeleri için emreder. Şayet bu emir üze-

rine onlar ateşe girseler de ateş onların üzerine serin ve selamet olur”.13 

 
11 İbn Ebî Hâtim Ebû Muhammed Abdurrahman b. Muhammed b. İdrîs b. el-Münzir et-Temimî, Tefsîru’l-Kur’ani’l-

Azîm li’bnî ebî hâtim (Suudi Arabistan: Mektebetü Nezzâr, 1998), 7/2321. 
12 Süyûtî, Mesâlikü’l-hünefâ fî vâlideyi’l-Mustafa, 21. 
13 Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel b. Hilâl b. Esed eş-Şeybanî Ahmed b. Hanbel, el-Müsned (Beyrut: 

Müessesetü’r-Risâle, 2001), 3/119 (268). 
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Genel itibariyle dört kesime hitap eden bu hadisin konumuza kaynaklık eden yönü fetret döne-

minde ölen kişi kısmıdır. Çünkü bu hal üzere ölenler Allah’ın (c.c.) huzurunda kendilerine elçi gelme-

diği için bu davetten haberdar olmadığı mazeretini sunacaklardır.14 Hz. Peygamber’in anne ve babasının 

ehl-i necât olduğu görüşünü benimseyen âlimler tarafından ortaya konulan bu âyet ve hadisler konunun 

nass’lar ışığında ele alınmasını sağlamıştır. 

 

 

3. Ehl-i Necât Olmadıklarına Dair İleri Sürülen Görüşler 

3.1. Hz. Peygamber’in Anne-Babasının Cehennemde Olduğunu İfade Eden Rivayetler 

Hz. Peygamber’in (sas) anne ve babasının küfür üzere öldükleri düşüncesini ileri süren âlimler azın-

lıkta olmuş ve ortaya koydukları bu görüşleri anne ve babası hakkında vârid olunan hadislere dayan-

dırmışlardır. Resûlullah’ın babası Abdullah hakkında yukarıda örneğini verdiğimiz Enes b. Malik’ten 

rivayet edilen hadis, annesi Âmine hakkında ise Melike’nin kızları olarak meşhur olmuş Abdullah b. 

Mes‘ûd rivayeti delil getirilmiştir. 

Allah Resûlü’nün babası Abdullah hakkında ortaya konulan bir başka hadis ise şu şekildedir: Bir 

bedevî Hz. Peygamber’e gelerek “Benim babam akrabalık bağlarını gözeten ve iyilik yapan bir insandı. 

Onun yeri şu an neresidir?” diye sordu. Bunun üzerine Allah Resûlü; “Baban cehennemdedir.” bu-

yurdu. Daha sonra o bedevî Hz. Peygamber’e; “Senin baban nerededir? diye sorunca Hz. Peygamber, 

aynı şekilde kendi babasının da cehennemlik olduğunu söyleyerek “Ne zaman bir kâfir mezarına rast-

larsan onu cehennemle müjdele.” diye buyurmuştur.15 

Âmine ile ilgili başka bir rivayet ise, Ebû Ruzeyn el-Ukaylî ile Hz. Peygamber arasında geçen şu 

konuşmadır; Ebû Ruzeyn bir gün Hz. Peygamber’e gelerek “Yâ Resûlallah annem nerededir?” diye so-

runca Allah Resûlü “Annen Cehennemdedir.” diye buyurdu. Bunun üzerine Ebû Ruzeyn, “Peki Ey Al-

lah’ın Resûlü! senin göçüp giden ailen nerededir?” diye sordu. Hz. Peygamber; “Yoksa sen annenin 

benim annemle beraber olmasına razı değil misin?” şeklinde karşılık vermiştir.16 

Bu delillerin ortaya konulmasındaki gaye, Hz. Peygamber’in anne ve babasının ehl-i necâttan olma-

dıklarını nasslar açısından ele almak ve bu tezi rivayetler çatısı altında delillendirmektir. Başta Ali el-

Kârî (ö. 1014/1605) olmak üzere bazı âlimler bunu icmâ konusu haline getirme gayretine girmişlerdir. 

Aynı zamanda bu konu hakkında çeşitli kitap ve makaleler kaleme alınmıştır.17 

Hz. Peygamber’in (sas) anne ve babasının dini durumları hakkında görüş ifade edenlerden bir grup, 

onların küfür üzere öldüklerini kabul etmiştir. “et-Teysir” adlı eserin sahibi Ömer en-Nesefi (ö. 

537/1142), bu görüşte olanlardan biridir. Anne ve babasının ehl-i necât olmadığına dair görüş ortaya 

koymuş olanların ileri sürdüğü delillerden biri; Allah Teâlâ'nın “Doğrusu biz seni hak ile desteklenmiş bir 

 
14 Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî Süyûtî, es-Sübülü’l-celiyye fi’l-âbâi’l-

aliyye (Kahire: Dâru’l-Emîn, 1993), 25. 
15 Süyûtî, et-Ta’zim, 36. 
16 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 4/12. 
17 Akçay, “Hz. Peygamber’in Anne-Babasının (Ebeveyn-i Resûl) Dini Konumuna Dair Ebû Hanife’ye Atfedilen Görüş 

Etrafındaki Tartışmalar”, 14; el-Fıkhu’l-Ekber (İmam Maruridi, Ebu’l-Munteha Molla Hüseyin Şerhleri), çev. Yunus 
Vehbi Yavuz (İstanbul: Bayrak Yayınları, 1993), 137. 
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müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin.” (Bakara 2/119) âyet-i kerîmesi-

dir. Nesefi, bu âyetin sebeb-i nüzûlü olarak nakledilen haberin kendi kanaatine delil olduğunu ortaya 

koymuştur. Bu habere göre, Hz. Peygamber (sas) “Keşke anne ve babamın ne durumda olduğunu bil-

seydim.” demesi üzerine, Resûlullah'ın (sas) bu sözüne karşılık Allah (c.c.), “Sen cehennemliklerden so-

rumlu değilsin.” anlamındaki âyet’i nâzil buyurmuştur. Bunun üzerine Resûlullah (sas) anne ve babasın-

dan bir daha ölünceye kadar söz etmemiştir.18 

Hz. Peygamber’in anne ve babası ile ilgili Müslim’de geçen rivayeti ele alan İmam Nevevî (ö. 

676/1277) ve Fahreddin er-Razî; nübüvvet öncesinde şirk üzere ölenlerin cehennem ehlinden olacakla-

rını ifade etmişlerdir. Bu konuda Mâlikî mezhebinden bazı âlimler fetret ehline azap edilmeyeceğine 

dair nassları değerlendirirken bu hususta müşrik olmamaları ve Allah’ı birlemeleri şartıyla olacağını 

söylemişlerdir.19 

3.2. Hz. Peygamber’in Anne ve Babasının Âhiretteki Durumları Hakkında Çekimser 

Kalma 

Hz. Peygamber’in anne ve babası hakkında iki zıt görüş delillendirme yoluna gidilerek ifade edildi. 

Bazı âlimler ise bu konu hakkında herhangi bir görüş belirtmeden mesele ile alakalı bir tartışma yoluna 

gitmemişlerdir.20 Zira Allah Resûlünün anne ve babası hakkında ahlak kurallarını zorlayıp kişiyi iman 

yönünden tehlikeye atacak önemli bir mesele hakkında konuşulmamanın daha uygun olacağını ifade 

etmişlerdir. 

Bu düşünceye sahip olan âlimlerin başında İbn Hacer el-Askalânî gelmektedir. Bu düşünceyi benim-

seyen âlimler genel olarak Hz. Peygamber’in anne ve babası hakkında; “Onların durumunu Allah bilir.” 

diyerek bu konuda çekimser kalmayı tercih etmişlerdir.21 Ebeveyn-i-Resûl’ün dini konumları hakkında 

herhangi bir araştırma yoluna gitmekten sakınan bu kimseler; genel kanaat olarak ileri sürülecek menfî 

bir görüşün Hz. Peygamber’e karşı “edep çizgisini aşma” olarak değerlendirmiş ve Allah Resûlüne ya-

pılan bir eziyette şu ayete muhatap olacakları düşüncesini benimsemişlerdir. “Allah ve Resûlü’ne eziyette 

bulunanları Allah dünyada ve ahirette lanetlemiştir.” (Ahzab, 33/57) manasındaki âyetin delâletinin Allah’a 

eziyette bulunacakları korkusuyla müspet veya menfi herhangi bir görüş belirtmekten kaçındıklarını ve 

meseleye iman cihetinden ziyade ahlak perspektifinden bakmanın uygun olacağını düşünmüşlerdir. 

Ebû Nuaym el-İsfehânî (ö. 430/1038), Ḥilyetü’l-Evliyâʾ ve Tabaḳātü’l-Aṣfiyâ adlı eserinde Ömer b. Ab-

dulaziz’in (ö. 101/719) kâtiplerinden birinin Hz. Peygamber’in anne ve babasının dinî konumları hak-

kında hoş olmayan birtakım sözler sarf ettiğini rivayet etmiştir. Halife Ömer b. Abdülaziz’in ise onu 

görevinden azlettiğini ve bir daha da o şahsın halifenin huzuruna çıkamadığını ifade etmiştir.22 

SONUÇ 

 
18 Suyûtî, “Lâ tusel 'an ashâbi'l-cehîm” âyetinin nüzul sebebi olarak zikredilen mezkûr rivayetin “isnadı zayıf, mürsel 

haber” olduğunu söylemiştir. (bk. Suyûtî, ed-Dürrü'l-mensûr fi tefsiri'l-me'sûr, l, 271, Beyrut, 1403/1983.) 
19 Şebbir Ahmed el-Osmanî, Fethu’l-Mülhim (Dimeşk: Daru’l-Kalem, 2007), 1/251. 
20 Akçay, Hz. Peygamber’in Anne ve Babasının Dinî Konumu, 108. 
21 Süyûtî, Mesâlikü’l-hünefâ fî vâlideyi’l-Mustafa, 67. 
22 Akçay, “Hz. Peygamber’in Anne-Babasının (Ebeveyn-i Resûl) Dini Konumuna Dair Ebû Hanife’ye Atfedilen Görüş 

Etrafındaki Tartışmalar”, 19. 
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Hz. Peygamber’in anne ve babasının dini konumları hakkında Resûlullah’ın hayatta olduğu zaman-

dan günümüze kadar birçok çalışma kaleme alınmış ve bu konuda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. 

Ele alınan bu konuda, ortaya konulan çalışmalar içerisinde âlimlerin bu hususu hangi amaçla ele 

aldıkları ve olaya hangi perspektiften baktıkları ve nasıl bir tutum sergilendiği incelenmeye alınmıştır. 

Bu konuda İmam Ebû Hanîfe, Celâleddîn es-Süyûtî, Ali el-Kârî ve İbn Hacer el-Askalânî başta olmak 

üzere dönemsel olarak ortaya konulan görüşlerin analizi yapılarak konunun anlaşılmasına çalışılmıştır. 

Hz. Peygamber’in anne babasının dinî durumları hakkında genel kanaatin onların fetret ehlinden ol-

dukları ve çeşitli âyet ve hadislerde geçtiği üzere bu kesimden olup ölenlere Allah tarafından azap edil-

meyeceği üzerinedir. 

Hz. Peygamber’in (sas) anne ve babasının ehl-i necâttan oldukları görüşü, ayet ve hadisler ile temel-

lendirme yoluna gidilmiş ve bu düşüncenin yalnızca ortaya atılmış bir sözden ibaret olmadığı ifade edil-

mek istenmiştir. Buna karşılık Hz. Peygamber’in anne babasının şirk üzere öldüklerine dair ileri sürülen 

haberlerin kesinlik açısından yetersiz olmaları dikkatlerden kaçmamalıdır. Bunu destekleyen bazı argü-

manlar da zikredilmektedir. Nitekim o dönemde Hanif inancına mensup insanların bulunması, anne ve 

babasının isimlerinin Âmine ve Abdullah olması, Hz. İbrahim’in kendi soyu için Allah’tan hususi duada 

bulunması, Hz. Peygamber’in atalarının temiz bir soy silsilesi içerisinde olması gibi hususlar anne ve 

babasının Hanîf olduklarını ve fetret ehli içerisinde yer aldıkları tezini güçlendirmektedir. 

Hz. Peygamber’in anne ve babasının dini konumlarıyla alakalı tüm veriler göz önünde bulunduru-

lunca onların İslâm dini gelmeden evvel cahiliye döneminde kendilerine risalet gelmeden yaşadıkları 

ve bu dönem içinde öldükleri bunun neticesinde de fetret ehlinden oldukları kabul edilmektedir. Bu 

durum onların ehl-i necâttan olmaları için yeterli bir sebeptir. 
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İSLAM TARİHİNDE HZ. PEYGAMBER’İN İSİMLERİ VE KÜNYELERİ 

Emine Ülkü Bastem 

 

GİRİŞ 

Sosyal bir varlık olarak yeryüzünde yaşamını sürdüren insan, diğer insanlarla sürekli bir iletişim 

halindedir. Bu iletişimin varlığıyla birey kendini ve duygularını daha iyi ifade eder. Yaşamının sonuna 

kadar iletişime ihtiyaç duyan insan bu iletişimin daha sağlıklı olabilmesi adına kendisi ve diğerleri için 

kimlik inşası gerçekleştirir. Bireyin kimliğinin inşasında isimlendirme, en önemli parçalarından birisidir. 

İnsana ve insanın dışında var olan her türlü canlı cansız varlıklara isim verme eylemi, insan kültü-

rünün bir parçası olup onun dışa yansımasının bir ürünü olarak karşımıza çıkar. İnsanoğlunun inanç 

temalarını, sanat zevkini, duygu, düşünce ve fikir motiflerini, karakter yapısını ve buna benzer daha 

birçok kabiliyet ve değer ölçüleri kullandığı isimler üzerinde gözlemlenebilir bir etkendir.1 

İsmin terim anlamına baktığımız zaman birçok tarifi vardır. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve 

düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime veyahut bir kimseyi; bir şeyi anlatmaya, bildirmeye yara-

yan sözlere denir. Bilinen veya bilinmeyen, hissedilen veya hissedilmeyen herhangi bir şeyi birbirinden 

ayırmak tanımak yahut zihne getirmek için kullanılan söz veya lafızlardır. İsimler varlığın birini diğe-

rinden ayırt etmede cevher veya arazlar için kullanılan lafızların karşılığı olarak hayatımızda yer alırlar.2 

Hiç şüphesiz isim mevzusu, İslam toplumlarında dikkat çeken konulardan birisi olmuştur. İslam 

toplumları için önemli bir şahsiyet olan ve bu toplumlara liderlik eden Hz. Peygamber’in birçok isme 

sahip olduğunu görürüz. Bu isimlerin kaynağı pek çok yerde kendini göstermektedir. Gerek Kur’an ve 

hadislerde gerekse Kutsal kitaplarda karşımıza çıkan bu isimler sadece bu kaynaklarla sınırlı kalmayıp 

geleneğin çeşitli mecralarında kendisini göstermektedir. İslami edebiyata kaynaklık eden naatlar, mer-

siyeler veyahut Esma-i Nebi gibi eserler bu durum için önemli örnekleri teşkil ederler. Bu isimlerin sa-

yısına ilişkin pek çok rakam karşımıza çıkmaktadır. Yapmış olacağım bu çalışmada bu kaynaklarda ge-

çen isimlerle beraber dikkatimi çeken Esma-i Hüsna ile benzerlik gösteren 99 isim mevzusunu İslami 

ilkeler açısından ele alarak değerlendirmeye çalışacağım. 

 
 Yüksek Lisans Öğrencisi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, 

eminebastem@gmail.com. 
1 Cemal Ağırman, “Ad Koyma ve Hz. Peygamber’in İsimlere Karşı Tutumu”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi 2 (1998), 123.  
2 Ağırman, “Ad Koyma ve Hz. Peygamber’in İsimlere Karşı Tutumu”, 124. 
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1. İSİMLERİN HAYATIMIZDAKİ ROLÜ 

Bireysel kimlikleri belirten şahıs isimleri, kültürel aidiyeti ve toplumsal var oluşu simgeleyen kodlar 

olarak karşımıza çıkmaktadırlar. İsimler sosyokültürel bağlamda şekillenen anlam ve formları bakımın-

dan toplumsal kimliğin sembolik araçlarıdır. İsimleri öncelikle kültürün temel aktarım aracı olan dil 

içerisinde benimseriz. Günlük hayatın objektifleşmesini ortak anlamlarla sağlayan dil, aynı işlevini ortak 

geçmişe referansı olan isimler üzerinden kendisini göstermekte ve toplumsal kimliğin sürdürülmesine 

yardımcı olmaktadır.3 

Birey düzeyinde bir tanımlama ve aidiyet göstergesi olan isimler, grup ve kültür düzeyinde ise bir 

farklılaşma ve ayrımlaşma ya da özdeşleşme araçları olarak önemli bir rol oynamaktadırlar. İsimleri bu 

anlamda bir kimlik ve farklılaşma aracı kılan, sembolik ögeler haline getiren faktörlerin başında dini 

inanç ve anlayışlar, kültürel ve ideolojik kabuller gelmektedir.4 

Her bireyin isim belirleme faktöründe, yaşadığı toplumun paradigmaları vardır. Her toplum kendi 

kültür fenomenleri, toplumsal kategorileri ve inanışları doğrultusunda bireyde isim belirleme yoluna 

gider. Birçok kültürde olduğu gibi İslam kültürünü benimseyen toplumlarda da isim önemli bir mevzu 

olmuştur. 

İslamiyet'ten önceki Araplar hayatın zorluklarına karşı ve düşman karşısında dayanıklı, güçlü ve 

cesur olmak, düşmanın gönlüne korku salmak gibi arzu ve düşüncelerle çocuklarına Galip, Zalim, 

Esed/Arslan, Hacer/taş, Sabr/kaya gibi adlar vermişlerdir. İslamiyet'i kabulünden önce Türk toplu-

muna baktığımızda ise çocuklarına Bozkurt, Arslan, Şahin, Doğan, Timur/demir, Kaya ve Gökhan gibi 

isimler verdikleri görülmektedir. Aynı zamanda İslam öncesi Arap toplumunda yer alan ve taptıkları 

putun kulu anlamına gelen “Abdüluzza” gibi isimler de inançların bir yansıması olarak karşımıza çık-

maktadır.5  

İslam inancı çerçevesinde şekillenen isim koyma geleneğine baktığımızda şunu görürüz: Çocukları-

nın Allah'a iyi bir kul olmasını veya inanç ve dinî yönünün ön plana çıkmasını arzu eden bireyler onlara 

Allah'a kul olmayı sembolize eden “Abdullah” gibi isimler vermişlerdir. Örneğin Ömer adının veril-

mesi, Hz. Ömer'in İslam tarihi içinde sevilen bir şahsiyet olmasının yanı sıra onda rastlanan adalet vas-

fının, adının verilen şahısta görülme arzusundan ileri gelmektedir.6 Bu bağlamda İslam tarihine örneklik 

eden şahsiyetler, din büyüklerinin ve uluların isimleri çocukların adlandırılmasında da kullanılmıştır. 

Müslümanların isim belirlerken güzel isim seçme hususunda titi davranmalarında Hz. Peygam-

ber'in “Siz kıyamet gününde hem kendi adınızla, hem de babalarınızın adıyla çağrılacaksınız. Bu sebeple 

kendinize güzel adlar koyunuz” şeklindeki sözlü uyarısı da etkin rol oynamaktadır. Hz. Peygamber’in 

bu sözü, isim verme mevzusunun uhrevi boyutuna dikkat çekmektedir. İslami düşünce çocuğa güzel 

isim vermeye, çocuğun ailesi üzerindeki haklarından biri olarak ilan edecek kadar önem vermiştir.7 

 
3 Celalettin Çelik, “Kültürel Sembol Sistemi Olarak İsimler: İsim Sosyolojisine Giriş”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi 6/2 (Temmuz Aralık 2006), 39. 
4 Çelik, “Kültürel Sembol Sistemi Olarak İsimler”, 40. 
5 Ağırman, “Ad Koyma ve Hz. Peygamber’in İsimlere Karşı Tutumu”, 126-127. 
6 Ağırman, “Ad Koyma ve Hz. Peygamber’in İsimlere Karşı Tutumu”, 127. 
7 Ağırman, “Ad Koyma ve Hz. Peygamber’in İsimlere Karşı Tutumu”, 127-128. 
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 İslami kültür içerisinde Allah’ın isimleri de önemli bir yer tutmaktadır. Kur’an-ı Kerimi dikkatli 

okuduğumuzda, başından sonuna kadar Allah’ın isimleriyle dolu olduğunu görürüz. Mesela ilk sure 

olan Fatiha Suresi’nde Allah, Rabbu’l-âlemin (Âlemleri terbiye eden), Rahman, Rahim, Maliki yevmi’d-

din (hesap gününün sahibi) isimleri zikredilmektedir. Son sure olan Nas Suresinde ise: Rabbu’n-nas 

(insanların Rabbi), Meliku’n-nas (insanların hükümdarı), İlahu’n-nas (insanların ilahı) gibi çeşitli isimler 

karşımıza çıkar.8 

Kur’an’da Allah’ın çeşitli isimlerini en toplu halde Haşir suresinin sonunda görürüz. Bu surede art 

arda Allah, İlah, Âlimu’l-ğayb ve’ş-şehâde, Rahmân, Rahîm, Melik, Kuddüs, Selâm, Mü’min, Muhey-

min, Azîz, Cebbâr, Mutekebbir, Hâlık, Bârî, Musavvir, Azîz, Hakîm olarak sıralanır. Allah Kur’an’da bu 

isimlerini “el-Esmaü’l-Hüsna”, yani “en güzel isimler” tabiriyle bildirir. Bu tabir, Kur’an’da dört defa 

geçmektedir. 9 Bu durum, başka bir ayette ise, “En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua 

edin ve O’nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın; onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.”9 şeklinde 

ifade edilmektedir. 

 2. HZ. PEYGAMBER’E VERİLEN İSİMLER VE SIFATLAR 

Hiç şüphesiz İslam toplumları için Hz. Peygamber’in kendisi önemli bir karizmatik liderdir. İslam 

inancının farklı toplumlara yayılmasıyla Hz. Peygamber bu toplumlar içerisinde tanınır olmuştur. Bu 

toplumlar kendi duygu ve kültürel kodlarını kullanarak Hz. Peygamberi tanıma ve tanımlama yoluna 

gitmişlerdir. 

Hz. Peygamber’in şahsiyeti, ulaştığı her coğrafyada ve her insan topluluğu içerisinde de farklı kim-

lik temayüllerine bürünmüş ve bu doğrultuda farklı isimler kazanmıştır. 

Bugün Hz. Peygamber’in şahsiyetini tanımlayan veya nitelendiren birçok isim bulunmaktadır. Bu 

isimler sadece Kuran’da, hadislerde ve kutsal kitaplarda bizlere sunulan isimlerle sınırlı kalmayıp birçok 

sahada kendini göstermiştir. Bu isimler bazen edebi metinlerde, bazen İslami eserlerde bazense onu ta-

nıyıp seven insan ve toplumların onda gördüğü belirgin niteliklerinin bir isimlendirmesinde ve sıfatla-

rıyla karşımıza çıkar. Bu isimlere detaylıca baktığımızda onlarla geleneğin içerisindeki önemli sahabeler, 

meşhur İslam âlimlerinin, mezhep imamlarının ve tarikat pirlerinin salavatlarında karşılaşmamız müm-

kündür. 

Bu isimlere Klasik Türk edebiyatında Allah’ın isimlerini konu edinen Esma-i Hüsna'lar yanında, Hz. 

Pegamber’in isimlerini konu edinen manzum, manzum mensur karışık veya mensur bir tür olan Esma-

i Nebi eserlerinde de rastlamaktayız.10 

Hz. Peygamber’in Kur'an-ı Kerim ve hadislerde belirtilen isimleri ile İslami kültürde yer alan isim, 

sıfat, künye ve lakapları pek çok mensur esere konu olmuştur.11 Esma-i Nebiler bu anlamda önemli bir 

örneği teşkil ederler.  

 
8 Şadi Eren, “Kur’an’da Esma-i Hüsna: Allah’ın Güzel İsimlerine Mazhariyet”, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Der-

gisi 1 (2013), 3. 
9 Araf 7/180. 
10 Nurgül Karayazı, “Klasik Türk Edebiyatında Bir Tür Olarak ‘Esma-i Nebi”, Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed 

Uluslararası Sempozyum II (Orta Asya Kafkasya, Balkanlar) (7-8 Mart 2009), 92. 
11 Emine Yeniterzi, “Divan Şiirinde Hz. Peygamber’in İsim ve Sıfatları -Esma-i Nebi-”, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 
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Esma-i Nebi gibi eserlerde Hz. Peygamber’in Kur’an’da, hadislerde ve diğer semavi kitaplarda anı-

lan isimleriyle beraber Türk dini kültüründe onun için kullanılan adlar ve künyeler bir araya getirilmiş-

tir.12 

Hz. Peygamber’in isim ve sıfatlarını konu edinen müstakil eserlerin yanı sıra naatlar, mevlid, mes-

neviler, miraciyye ve şemail kitapları gibi ondan bahseden çeşitli türlerde kaleme alınan eserlerde de bu 

isimlere rastlamaktayız.13  

Hz. Peygamber'in Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde zikredilen isimleri ile Türk  İslam kültürü 

içinde bize kadar ulaşan sıfat ve lakaplarını toplayan eserlere baktığımızda bunlar arasında en önemli-

sinin, Şeyh Muhammed b. Süleyman el- Cezûlî’nin “Delâilü’l-Hayrat ve Şevâriku’l-Envar fi Zikri’s-Salat 

‘ale’n-Nebiyyi’l Muhtar”14 isimli salavat mecmuası karşımıza çıkmaktadır. Bu eserde yaklaşık olarak 201 

isim geçmektedir.15 Bazı eserlerde ise bu sayı giderek artmaktadır. 

Edebi metinlere baktığımızda ise özellikle naatlarda Hz. Peygamber için sultan, ay, güneş, deniz, 

inci, gül, bülbül, servi, çerağ, tabib gibi motifler ele alınırken; bu teşbih ve istiarelere bağlı terkipler çoğu 

zaman birer isim olarak kullanılmıştır.16 

Hadis kaynaklarına baktığımızda ise Cubeyr bin Mutim’den rivayet edilen17 Hz. Peygamberin 6 

ismi ile karşılaşırız. Bu isimler Muhammed, Ahmed, Hatim, Haşir, Akib ve Mahi’dir. Bu rivayette pey-

gamberlerin sonuncusu anlamına gelen Akib, küfrü mahveden Mahi gibi bazı isimlerin anlamları da 

açıklanmıştır.18 

Bu konuda meşhur olan ve Ebû Musa el-Eşari’den nakledilen bir diğer rivayette ise Peygamber’in 

“Ben Muhammed, Ahmed, el Mukaffa, El Haşir, Rahmet Elçisi, Tevbe ve El Melhame’yim (savaş pey-

gamberi, cihat etmek için gönderilen)”19 dediği bizlere ulaşmıştır. 

Hz. Peygamber’in Kur’an’da geçen isimlerine ve sıfatlarına baktığımızda ise bunlar: Muhammed, 

Ahmet, Emin, Beşir, Burhan, Hatem, Dâ’î, Resulu’r-Rahme, Sirâc, Münîr, Sırat-ı Mustakim, Ta-Ha, Ya-

sin, Ha-im, Abdullah, Urvetü’l-Vuska, Kademu’s-Sıdk, Müddessir, Müzzemmil, Mustafâ, Müctebâ, 

Nezîr, Ni’metullâh, en-Nebiyyu’l-Ümmîve Hadi olarak karşımıza çıkar.20 Bu isimlerin birçoğu aslında 

sıfat niteliğinde de kullanılabilen bir içeriğe sahiptir. 

Kitabı Mukaddes’te geçen isimler ve sıfatlar ise Ahmet, Baraklit, Hanbata, Ruhu’l-Hak, Ruhu’l-

Kuds, Sahibu’l-Kadib, Sahibu’n-Na’leyn, Hura, Sahibu’l-Hirave, Ahyed, Bidbid, Dahuk, Müteveekkil, 

 
(1990), 89. 

12 Karayazı, “Klasik Türk Edebiyatında Bir Tür Olarak ‘Esma-i Nebi”, 92. 
13 Karayazı, “Klasik Türk Edebiyatında Bir Tür Olarak ‘Esma-i Nebi”, 92. 
14 Süleyman Uludağ, “Delâʾilü’l Ḫayrât”, Diyanet İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1994), 9/113-114. 
15 Karayazı, “Klasik Türk Edebiyatında Bir Tür Olarak ‘Esma-i Nebi”, 93. 
16 Karayazı, “Klasik Türk Edebiyatında Bir Tür Olarak ‘Esma-i Nebi”, 96. 
17 Tirmizi, Sünen-i Tirmizi, çev. Abdullah Parlıyan (Konya: y.y., 2004), “Edeb”, 67 (No:2842).  
18 Karayazı, “Klasik Türk Edebiyatında Bir Tür Olarak ‘Esma-i Nebi”, 94. 
19 İbn Sa’d, Kitabu’t Tabakatı’l Kebir, çev. Musa Kazım Yılmaz (İstanbul: Siyer Yayınları, 2001), 151. 
20 Zehra Efe, “İslam Tarihi’nde Esmau Resulillah Geleneği ve İbn Faris’in Esmaü Resulillah ve Meaniha Adlı Risa-

lesi”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20, (Ekim 2019), 258. 
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Muhtar, Şilo, Midmid, Barnaşa, İklil, Cebbari, Hamyata, Hathat, Kayyim, Mukimu’s Sünne, Muzmuz ve 

Nura gibi isimler karşımıza çıkmaktadır.21  

Bunlar haricinde belirtilen bazı isimlerin ise Esma-i Hüsna ve diğer peygamberlerin isimleriyle ortak 

bir kullanım şeklinde karşımıza çıktığını görebilmekteyiz. Bu isimler Evvel, Ahir, Cebbar, Hâmid, 

Hamîd, Hak, Habir, Ra’uf, Rahim, Şahid, Şehid, Şekur, Sadık, Aziz, Azim, Müvv, Âlim, Fettah, Kuddüs, 

Kavi, Zü-Kuvve, Kerim, Ekrem, Mübeşşir, Mübin, Mahmud, Mü’min, Müheymin, Nur, Veli, Mevla, 

Hadi, Ya-sin gibi verilen isimlerdir. Bunlarla beraber Hz. Âdem’in Safiyyu’llah, Hz. İbrahim’in Ha-

lilu’llah, Hz. Musa’nın Kelimu’llah, Hz. İsa’nın Ruhu’l-Kuds, Hz. Ali’nin Murteza ve Mücteba, İmam 

Gazzali’nin Hüccetü’l-İslam isimleri aynı zamanda Hz. Peygamber’in de isimleri olarak kullanılmaya 

başlamıştır.22 

Hz. Peygamber’in zaman, mekân ve topluluklara göre aldığı isimler de ayrı bir kategori teşkil eder. 

Buna göre Hz. Peygamber'e; Ahmed isminin dünyaya gelmeden önce, Muhammed'in hayatta iken, 

Mahmud ismi de kendisinden sonra verildiği konu edilir. Ka’bu’l-Ahbar’dan nakledilen bilgilere göre 

Hz. Peygamber: ehl-i cennet meydanında Abdulkerim, ehl-i düzah indinde Abdulcebbar, melaike-i arş 

lisanımda Abdulhamid, peygamberler arasında Abdulvehhab, cinler âleminde Abdurrahim, dağ âle-

minde Abdulhallak, deniz âleminde, Abdulkadir, balıklarda Abdulkuddüs, haşeratta Abdulmuğis, vah-

şilerde Abdurrezzak, yırtıcı hayvanlarda Abdusselam, dört ayaklı hayvanlar indinde Abdulmümin, 

kuşlar indinde Abdulgaffar gibi isimlerle zikredilmektedir.23 

Lügatte “maksadı üstü kapalı ve dolaylı şekilde anlatma, kinayeli söz söyleme” anlamına gelen ve 

kinaye ile aynı kökten gelen künye Ebü’l-Kāsım, Ebû Bekir, Ümmü Seleme, Ümmü Zeyneb gibi kişinin 

daha çok ilk çocuğuna izafetle anılmasını ifade eder. Bu tür izafeler daha çok, bir yakınıyla anılmanın 

kişiyi daha iyi tanıtacağı veya ona bir şeref kazandıracağı düşüncesiyle yapılır.24  

Belirgin Arap âdetlerinden biri olan künye; genelde baba ve anne, bazen de erkek veya kız çocuk, 

erkek ve kız kardeş, amca, hala, dayı ve teyze gibi kelimelerin bir isme muzaf yapılmasıyla oluşturulan 

isim türüdür. Bu şekilde ortaya çıkan künyeler bazen asıl ismi unutturacak ölçüde şöhret kazanmakta, 

kişiler öz isimleri yerine söz konusu künyeleriyle tanınır hale gelmektedir.25 

Hz. Peygamber’in iki künyesi bulunmaktadır. Bu künyeler küçük yaşta vefat eden iki oğluna nispe-

ten verilen künyelerdir. Bu künyeler “Ebu’l Kasım ve Ebu İbrahim’dir. Fakat Hz. Peygamber’in bu kün-

yelerinin kullanılmasını istemediğine dair rivayetler de bulunmaktadır.26  

İslam öncesi ve İslam sonrası dönemde ise kendisine verilen sıfatlarda vardır. Bu sıfatlardan en çok 

bilineni ise Risalet öncesi dönemde kabilesi tarafından ona verilen ve güvenilir anlamını taşıyan “el-

Emin” sıfatıdır. 27 

 
21 Efe, “İslam Tarihi’nde Esmau Resulillah Geleneği”, 259. 
22 Yeniterzi, “Divan Şiirinde Hz. Peygamber’in İsim ve Sıfatları”, 89-91. 
23 Yeniterzi, “Divan Şiirinde Hz. Peygamber’in İsim ve Sıfatları”, 92. 
24 Nebi Bozkurt, “Künye”, Diyanet İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2002), 26/558-559. 
25 Fadime Kavak, “Arap Kültüründe Künyeleme Geleneği ve Çöl Faunası Üzerindeki Yansımaları”, Uludağ Üniver-

sitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 22/2 (2013), 111. 
26 Efe, “İslam Tarihi’nde Esmau Resulillah Geleneği”, 256- 260. 
27 Efe, “İslam Tarihi’nde Esmau Resulillah Geleneği”, 257. 
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Bu isimlerin içerisinde en yaygın ve asıl olarak kullanılan isim hiç şüphesiz “Muhammed’dir”. 

Kur’an’ın birçok ayetinde de bu ismi geçmektedir. 28 Buna örnek verecek olursak “Muhammed yalnızca 

bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geri dönecek misiniz? Kim geri 

dönerse bilsin ki Allah’a asla bir zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri ödüllendirecektir.”29, “Muhammed 

içinizden hiçbir erkeğin babası değildir, fakat o Allah’ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi 

bilmektedir.”30 gibi ayetler karşımıza çıkar. 

Muhammed isminin ise nasıl konulduğuna dair kaynaklarda çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bu 

rivayetler ağırlıklı olarak Hz. Peygamber’in annesinin gebeliği esnasında gördüğü rüya üzerine şekil-

lenmektedir.31  

Muhammed isminin kaynağına ilişkin farklı bir rivayet ise Kur'an ve hadisler hakkında tenkidi üze-

rine yapılan oryantalist araştırmalarda kanıtlanması mümkün olmayan bir durumu ortaya çıkarmıştır 

ki o da, isminin Muhammed olmadığıdır. Bu iddialara göre: Hz. Peygamber’in başka bir ismi vardı. 

Gelenek onu gizlemek ve unutturmak istemiştir. Muhammed ya sonradan alınan veyahut verilen bir 

isimdi. Hakikatte bir mahlas ve· lakap olarak kullanılmaktaydı. Bu durum aslında şarkta pek yaygın bir 

adettir. Orada bir adam halini, meşguliyetini ve mekânını değiştirdikçe hemen daima ismini de değiş-

tirmekteydi. Asıl mesele Hz. Muhammed'in doğduğu zaman kendisine verilmiş olan isminden ziyade 

meşhur olduğu, kendisinden korkulduğu, kendisine karşı nefret veya muhabbet beslendiği zamanda ne 

isim ile anıldığı isim daha çok ön plana çıkmıştır Kur'an'da Muhammed isminin geçtiği ayetler ise bu 

tenkitçilerin rivayetince daha sonraki ilavelerdir. Fakat bu iddiaların desteklenebileceği sağlam deliller 

bulunmamaktadır.32 

İslami kaynaklar ise Hz. Peygamber’in annesi Amine’nin doğduğu zaman ismini “Muhammed” 

koymakla emrolunduğu ve bu doğrultuda bu ismi koyduğu hususunda konusunda müttefiktirler.33 

Kastallani’nin İbn Kuteybe’den bildirdiğine göre Hz. Peygamber’den önce Muhammed ismini sa-

dece birkaç kişi kullanmıştır. Hz. Peygamber’in doğumuna yakın ehli kitaba Muhammed isimli pey-

gamberin geleceği müjdelenince bu insanlar çocuklarının isimlerini Muhammed koymaya başlamışlar-

dır. Bu insanlardan her biri bahsedilen Muhammed’in kendi çocuğu olması ümidine kapılmışlardır. Bu 

ismi Hz. Peygamber’den önce alan yaklaşık on beş kişi bulunmaktadır.34 

Muhammed isminin Süryanice karşılığına baktığımızda ise bunun karşılığı Münhamennâ olduğu 

görülmektedir. Rumca karşılığı ise Baraklit’dir. Geleceği, Hz. İsa tarafından müjdelenen Hz. Peygamber, 

 
28 Efe, “İslam Tarihi’nde Esmau Resulillah Geleneği”, 261.  
29 Ali İmran 3/144. 
30 Ahzab 33/40. 
31 Efe, “İslam Tarihi’nde Esmau Resulillah Geleneği”, 261. 
32 Ali Osman Ateş, “Hz. Peygamber’in ve Çocuklarının İsimleri Hakkında Bazı İddialarının Değerlendirilmesi”, 

D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi V (1989), 385-386. 
33 Ateş, “Hz. Peygamber’in ve Çocuklarının İsimleri”, 388. 
34 Ali Budak, İsim ve Sıfatları ile Efendimiz (İstanbul: Işık Yayınları, 2010), 22-23. 
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“Paraclete” kelimesiyle ifade edilmiştir ki bu da Ahmed ve Muhammed manasına gelmektedir. Bu ke-

lime İncillerin eski Yunanca tercümelerinde değişikliğe uğrayarak Pricliota şekline girmiştir. Bu isim de 

yine Paraclet'in, Ahmed'in karşılığıdır.35 

3. Hz. Peygamber’e Verilen İsimlerin Çokluğu Üzerine 

Hz. Peygamber’in isimlerinin sayısıyla ilgili çok farklı sayıda rivayetler bulunmaktadır. Bunların 

sebeplerinden birisi de sıfat görevli kelimelerin de isim olarak sayılmasıdır. Bu kadar farklı rivayetlerin 

bulunması durumun bulanık ve karmaşık oluşundan ziyade Hz. Peygamber’in anlatılması konusunda 

müelliflerin oldukça geniş bir kelime literatürüne sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Kur’an ve 

hadislerde var olan Hz. Peygamber’in isimlerinin sayısı sınırlı olsa da, bu isimlerden türetilmiş sıfat 

mahiyetindeki kelimeler, her gönül ve kalem ehlinin çok çeşitli olan duygularının birer tezahürleri ola-

rak karşımıza çıkmaktadır.36 

Bu sayılar içerisinde dikkat çekenlerden birisi 99 isim üzerinedir. Bu 99 isim Gelibolulu Mustafa 

Ali’nin, Künhü’l-Ahbâr’ında geçmekte ve sayı itibariyle İslam kültüründe yaygın olan Allah’ın 99 ismi 

ile benzerlik göstermektedir. 

Allah’ın 99 isminin kaynağına baktığımızda Ebû Hüreyre’den rivayet edilen bir hadiste Hz. Pey-

gamber ”Şüphesiz Allah’ın doksan dokuz ismi vardır ki kim onları sayarsa/ezberlerse cennete girer.” 

buyurmuştur. Ebû Hüreyre’nin bu rivayeti, küçük farklılıklarla birlikte birçok hadis kaynağında yer al-

maktadır. Ancak sadece Tirmizî37 ve İbn Mâce’nin38 rivayetinde hadisin sonunda doksan dokuz Esmâ-i 

Hüsnâ listesi verilmiştir. Her iki kaynaktaki Esmâ-i Hüsnâ tertip ve ihtiva ettiği isimler bakımından 

farklılık arz etmektedir.39  

Esma-i Hüsna’ları bilmek Allah hakkında yücelik ve aşkınlık ifade eder ve kullarda saygı hissi uyan-

dırır, zikir ve duada kullanılır. Bunlarla beraber Allah için vacip, caiz ve mümteni olan sıfatları içermesi 

sebebiyle onun hakkında yeterli ve doğru bilgi edinmemize imkân verir.40 

Bu konu İslami gelenekte de önemli bir yer edinmiş ve İslam geleneğinin şekillenmesinde en etkili 

ilim adamlarından biri olan Gazali'nin de özellikle bu konuyu ele alan “el-Maksadu’l-esnâ fi şerhi meânî 

Esmâillahi’l-Hüsnâ” adlı bir eserinde Esma-i Hüsna’nın varlık anlayışı üzerinde bir hermenötiği yapıl-

mıştır.41 

Hz. Peygamber içinde bu tip bir isim sınıflandırılması yapılması Esma-i Hüsna’lar ile oldukça ben-

zerlik göstermektedir. Özellikle 99 isim bağlamında konuya baktığımızda bu durum Hz. Peygamber’in 

 
35 Faris Çerçi, “Hz. Peygamber’in Doksan Doku İsmi”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi I (2015), 

16. 
36 Bekir Belenkuyu, “Edebiyatımızda Esma-i Nebi Peygamberimiz (s.a.v)’in İsimleri ve Esma-i Nebi Metinleri”, Tur-

kish Studies 10/4 (2015), 170. 
37 Tirmîzî, Sünen-i Tirmizi, “Dua”, 83 (No:3507). 
38 İbn Mâce, Sünen-i İbn Mace, çev. Fethullah Kahraman (İstanbul: Kahraman Yayınları, 1982), “Du‘â”, 10 (No:3861). 
39 Ali Öztürk, “İslami Türk Edebiyatında Esmâ-i Hüsnâ”, 2. İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu (2015), 140. 
40 Abdullah Şahin, “Edebi Bir Tür Olarak Klasik Edebiyatımızda Esma-i Hüsnalar”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Ens-

titüsü Dergisi 16 (2001), 52. 
41 Ömer Faruk Yavuz, “Gazali’de Esma-i Hüsna Yorumu”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi VI/1 (2006). 50. 
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şahsiyetinin oldukça yüceltilmesi ve Allah’ın isimleri ile beraber onu da benzer bir paradigma içerisinde 

değerlendirme isteğini ortaya koymaktadır. 

Peygamber sevgisi Müslüman toplumlar için hiç şüphesi çok önemli bir mevzu olmuştur. Onu sev-

mek, onun izinden gitmek Müslüman toplumlar için adeta imanın tamamlayıcı bir parçası olmuştur. Bu 

sevgi toplumdan topluma farklı tezahürler içerisinde kendini göstermiş ve değişik şekillere bürünmüş-

tür. Bu sevginin gösterilmesinde her toplum değişik metaforlar kullanarak peygamber sevgisini kalıcı 

ve yüce bir hale getirmeye çalışmıştır. 

Hz. Peygamber adına verilen bu isimler, sıfatlar ve tanımlamalar da toplumların ona olan sevgisinin 

birer ifadesidirler. Her toplum veya şahsiyetler Hz. Peygamber üzerine düşünmüş ve ona olan duygu-

larını bir şekilde ifade etmeye çalışmış ve bu anlamda çeşitli eserler vermişlerdir. 

Peygamberi sevmek ve ona bağlı olmak, İslam inancının bir gereğidir. Bu inancın temeli ise tevhid 

ile şekillenir. Peygamber'e yönelik sevgi ve bağlılık tezahürleri bu ilke ile sınırlıdır. İslam inancında pey-

gamber beşer üstü bir varlık olmadığı gibi sıradan bir insan da değildir. Bu iki temel nokta, ona yönelik 

sevgi ve bağlılığın ölçüsünü belirlemede etkin bir kriterdir. Hz. Peygamber’e yönelik sergilenmesi gere-

ken bu tutum Kur’an’dan öğreniriz.42  

 Kur’an’da Hz. Peygamber’in portresi çizilirken onun ağırlıklı olarak beşeri yönlerine dikkat çeker. 

Fakat Hz. Peygamber’in beşer üstü algılanması ve buna yönelik arayışlar İslam toplumlarında çeşitli 

anlamlarda kendini göstermiştir. Bu tasavvur bazen efsanevi bir karaktere benzetilerek bazense Allah’ın 

değerli bir kulu bağlamında Allah ile aralarında 99 isim gibi ortak bir noktada buluşturularak yüceltil-

meye çalışılmıştır. Bu tutumun İslami prensipler noktasında doğru olduğunu kabullenme noktasında 

mümkün görünmemektedir. Bu konuyu kabule ilişkin çekincemin yanında, Hz. Peygamber’in sıfatları-

nın ve isimlerinin çeşitli edebi metinlerde toplanmasını veya Kur’an ve hadislerde buna yönelik tespit-

lerin yapılmasını onu sevme ve anlama adına anlamlı bir çaba olarak değerlendirmekteyim.  

SONUÇ 

İnsan yaşamının kolaylığı ve bireyin toplumda kendini ifade biçimi için önemli bir konu olan “isim”, 

İslam literatüründe de önemli bir yerdedir. Hz. Peygamber’e yönelik birçok ismin varlığının kaynağına 

baktığımız zaman bunların bazılarının Kur’an, hadis ve Kutsal Kitap kaynaklı olduğunu görürken bazı-

larının ise gelenek kaynaklı olduğunu görürüz. İsim mevzusu çeşitli İslam topluluklarının Hz. Peygam-

ber’e olan sevgi ve bağlılıklarını, duygu ve düşüncelerini kendi dil yapısı ve çeşitliliğiyle ortaya koyma 

çabasından ötürü büyük bir öneme sahiptir. Bunun neticesinde Hz. Peygamber İslam’ın nüfuz ettiği 

birçok bölgede farklı tanımlamalarla anılmış ve yorumlanmıştır. Bu tanımlamalar ve yorumlamalarla 

beraber Hz. Peygamber birçok isme veyahut isim kimliğine bürünen sıfatlara sahip olmuştur. 

Hz. Peygamber tüm Müslümanlar için örnek alınması ve takip edilmesi gereken önemli bir kariz-

matik liderdir. Müslümanlar ona olan bu sevgi ve bağlılıkları neticesiyle birçok güzel hasletleri ve sıfat-

 
42 Cemal Ağırman, “Hz. Peygamber’e Yönelik Sevgi ve Bağlılığın Ölçüsü”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi V/II (2001), 131. 
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ları onunla bütünleştirmişlerdir. Dolayısıyla bu toplumlarda Hz. Peygamber örnek alınırken ona atfedi-

len güzel hasletlerin ve sıfatların da örnek alınmasının Müslümanlar için önemli bir mevzu olduğu ka-

naatindeyim. 
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HZ. PEYGAMBER’İN DOĞUM TARİHİNE İLİŞKİN RİVAYETLERE 

ALİMLERİN YAKLAŞIMI 

Talha Özdemir 

 

GİRİŞ 

Doğum, hayatın üç ana safhasından ilki olup toplumlarda mutluluğun, yeni bir başlangıcın ve ge-

leceğe ümitle bakışın timsali niteliğinde önemli bir olay olarak kabul edilmiştir. Bu olay, ataerkil olan 

cahiliye Arap toplumunda bir erkek evladın doğmasıyla insiyaklı olarak düşünüldüğünde doğumun 

bazı toplumlarda ayrı bir anlam ifade ettiği de anlaşılacaktır. Böylesi bir toplumda doğan ve doğumunda 

ziyadesiyle mucizevî hadislerin gerçekleştiği rivayet edilen Hz. Peygamber’in doğum tarihi hususunda 

aktarılan rivayetlerin ne doğduğu gece vuku bulduğu nakledilen olağanüstü olaylara nispetine ne de 

doğduğu gün, ay ve yıla dair tarih birliğine rastlayamamaktayız. Bu durumla birlikte günümüzde Hz. 

Peygamber’in doğum tarihinin tespit edildiği çalışmalar da1 göz önüne alındığında ilgili probleme alim-

lerin2 yaklaşımı daha da önem kazanmaktadır. 

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi ve bütünlük arz etmesi adına ilk olarak Hz. Peygamber’in doğum 

tarihine dair rivayetler tasniflendirilmiş bir şekilde ele alınacak ve bu rivayetlere dair sadece tercihini 

belirtmekle iktifa eden alimlerle birlikte nakilleri gerek senet gerekse metin açısından tenkit eden ule-

manın görüş ve yaklaşımları aktarılacaktır. Biz bu çalışmada tarih tespitinden ziyade Hz. Peygamber’in 

doğduğu gün, ay ve yıla ilişkin rivayetlerin farklı tarihlere delaleti ve rivayetlerdeki çeşitlenme proble-

mine dair alimlerin tercih ve yaklaşımını sunmayı hedeflemekteyiz.  

A. HZ. PEYGAMBER’İN DOĞUM TARİHİNE İLİŞKİN RİVAYETLER 

Hz. Peygamber’in3 doğum tarihine ilişkin rivayetlerin, doğduğunda gerçekleştiği iddia edilen ola-

ğanüstü olaylara nispetle aktarılarak bir tarih birliğinin sağlanması beklenirken nakiller incelendiğinde 

 
 Doktora Öğrencisi. Atatürk Üniversitesi SBE İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı, talha.ozdemir@atauni.edu.tr. 
1 Şulul, Hz. Peygamber (as) Devri Kronoloji, 102-107. Ayrıca bk. Mehmet Apaydın, Siyer kronolojisi (İstanbul: Kuramer 

Yay., 2018), 220. 
2 İlgili çalışmada alimler başlığı ve ifadesiyle klasik ulemadır. Nitekim çalışmamızı da büyük oranda bu bağlam üze-

rine inşa ettik. 
3 Hz. Peygamber’in doğumunda meydana geldiği iddia edilen olağanüstü olaylar hakkında ayrıntılı bilgi için bk. 

Ebû Abdillâh Muhammed İbn Sa’d, eṭ-Ṭabaḳātü’l-kübrâ, thk. İhsan Abbas (Beyrut: Dâr Sâdır, 1968), 1/102-104. Ay-
rıca bk. Ebü’l-Fidâ’ İmâdüddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye (b.y.: Dâru’l-Fikr, 1986), 
2/263-265. Ayrıca bk. Muhammed Ebû Zehra, Son Peygamber Hz. Muhammed (b.y.: Kitabevi, ts.), 1/137-141; Hüse-
yin Algül, “Hz. Peygamber’in (sas) Doğumu ve Doğduğunda Meydana Geldiği Rivayet Edilen Hadiseler”, (ts.); 
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bu beklentinin karşılığını bulamamaktayız. Nitekim rivayetlerde Hz. Peygamber’in doğumu, Hz. İsa’nın 

miladı, Cebele Savaşı, Fil Olayı, Enûşirvân’ın veya Lahmî krallardan olan Amr b. Hind’in tahta çıkışı 

gibi olaylara nispetle aktarılmakla beraber rivayetlerin delalet ettiği tarihlerin de ziyadesiyle farklılık arz 

ettiğini görmekteyiz. Bu durum tarihlerin farklılığı ve çeşitlenmesi problemine dair alimlerin tercih ve 

yaklaşımını daha da önemli kılmaktadır. 

Bu başlık altında ilk olarak Hz. Peygamber’in doğduğu gün, ay ve yıl hususunda zikredilen muhtelif 

rivayetler alt başlıklar halinde ele alındıktan sonra alimlerin görüşüne yer verilecektir. Bu vesileyle ko-

nuya dair hem rivayet çeşitliliği hem de ulemanın görüş, tercih ve yaklaşımları sunulmuş olacaktır. 

1. Hz. Peygamber’in Doğduğu Gün ve Ay 

Hz. Peygamber’in doğduğu gün ve ay ile ilgili aktarılan rivayetlerin delalet ettiği tarihler şu şekil-

dedir: 12 Rebiulevvel gecesi Allah’ın Fil Ashabına ebabilleri gönderdiği gün,4 Pazartesi günü5 Rebiulev-

vel ayının ilk pazartesi günü,6 2 Rebiulevvel pazartesi günü,7 3 Rebiulevvel,8 8 Rebiulevvel salı gecesi,9 

 
Kasım Şulul, İlk Kaynaklara Göre Hz. Peygamber (as) Devri Kronoloji (İstanbul: İnsan Yayınları, 2008), 100-101. *Bu 
hususta toplum nezdinde Peygamber ve Din Önderi algısının etkisi de göz ardı edilmemelidir. Zira diğer dinlerin 
Peygamberleri özelinde de benzer anlatıların olması bu bağlamda dikkat çekicidir. Bk. Hakan Öztürk – Şahin Kı-
zılabdullah, “Siyer-Dinler Tarihi İlişkisi Bağlamında Din Kurucusu veya Peygamberin Doğum Olayları Üzerine 
Bir İnceleme”, Dinler Tarihi Araştırmaları 7 (2010). Hz. Peygamber’in doğumundaki olayların vukuiyyeti ile ilgili 
değerlendirmeler için bk. Ramazan Boyacıoğlu, “Hz. Muhammed’in Vahiy Öncesi Dönemi”, Cumhuriyet Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5/1 (2001), 13-20; Mehmet Özdemir, “Siyer Yazıcılığı Üzerine”, Milel ve Nihal: İnanç, 
Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 4/3 (2007), 135. 

4 Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî, Târîḫu’l-İslâm, thk. Ömer b. Abdüsselâm et-
Tedmûrî (Beyrut: Dâru’l-Kitâbü’l-Arabî, 1993), 1/25; Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf 
es-Sâlihî eş-Şâmî, Sübülü’l-hüdâ ve’r-reşâd, thk. Adil Ahmed Abdü’l-Mevcûd, Ali Muhammed Muâvvid (Beyrut: 
Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1993), 1/335. 

5 Ebû Abdillâh Muhammed b. Muhammed b. Muhammed el-Abderî el-Fâsî İbnü’l-Hâc, Medḫal (b.y.: Dâru’t-Türâs, 
ts.), 2/26; Ebû Bekr Şemsüddîn Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Kaysî İbn Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr fî 
mevlidi’l-muḫtâr, thk. Ebî Ya’kûb Neş’et Kemâl (Katar: Dâru’l-Felâh, 2010), 2/488-491; Şâmî, Sübülü’l-hüdâ, 1/333; 
Ebû Medîn Ahmed b. Muhammed el-Fâsî, Müsta’zibü’l-Ahbâr bi Etîbü’l-Ahbâr (Beyrut: Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 
2004), 71. 

6 Ebû Ömer Cemâlüddîn Yûsuf b. Abdillâh b. Muhammed İbn Abdilberr, el-İstîʿâb fî Ma'rifeti'l-Ashâb, thk. Ali Mu-
hammed el-Becâvî (Beyrut: Dâru’l-Cîl, 1992), 1/30; İbn Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/496. 

7 Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Ebî Ya‘kūb İshâk b. Ca‘fer b. Vehb b. Vâzıh el-Ya‘kūbî, Târîḫu’l-Yaʿḳūbî (Leiden: Matbaatü 
Beril, ts.), 1/5; İbn Abdilberr, el-İstîʿâb, 1/30; Ebü’l-Kāsım Alî b. el-Hasen b. Hibetillâh b. Abdillâh b. Hüseyn İbn 
Asâkir, Târîḫu medîneti Dımaşḳ (Dâru’l-Fikr, 1995), 3/70; Ebü’l-Hasen İzzüddîn Alî b. Muhammed İbnü’l-Esîr, el-
Kâmil fi’t-târîḫ, thk. Ömer b. Abdüsselam et-Tedmûrî (Beyrut: Dâru’l-Kitâbü’l-Arabî, 1997), 1/416. Bazı aktarım-
larda Rebiulevveli kaç gün geçe doğduğu ifade edilmekle beraber gün belirtmemektedir. Bk. Ebü’l-Hasen Ahmed 
b. Yahyâ b. Câbir b. Dâvûd el-Belâzürî, Ensâbü’l-eşrâf (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1996), 1/92; Ebû Abdillâh Bedrüddîn 
Muhammed b. İbrâhîm b. Sa‘dillâh İbn Cemâa, el-Muḫtaṣarü’l-kebîr fi’s-sîreti’n-nebeviyye, thk. Sâmî Mekkî el-’Ânî 
(Ummân: Dâru’l-Beşîr, 1993), 22; İbn Kesîr, el-Bidâye, 2/260; İbn Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/496; Ebü’l-Abbâs 
Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Ebî Bekr el-Kastallânî, el-Mevâhibü’l-ledünniyye bi Menhı’l-Muhammediyye (Mı-
sır: Mektebetü’t-Tevfîkiyye, ts.), 1/85; Şâmî, Sübülü’l-hüdâ, 1/334; Kādî Hüseyin b. Muhammed b. el-Hasen ed-
Diyârbekrî, Târîḫu’l-ḫamîs fî aḥvâli enfesi nefîs (Beyrut: Dâr Sâdır, ts.), 1/196; Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdilbâkī 
b. Yûsuf ez-Zürkānî, Şerḥu’l-Mevâhibi’l-ledünniyye (Beyrut: Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1996), 1/246. Bazı aktarım-
larda ise sadece ay zikredilmektedir. Abdurrahmân b. Abdillâh b. Ahmed el-Has‘amî es-Süheylî, er-Ravzü’l-ünüf 
(Beyrut: Dâru’l-İhyâü’t-Türâs, 1412), 2/158; İbnü’l-Hâc, Medḫal, 2/26; İbn Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/491, 493; 
Kastallânî, Mevâhibü’l-ledünniyye, 1/85. 

8 İbn Cemâa, el-Muḫtaṣarü’l-kebîr fi’s-sîre, 22; İbn Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/497. 
9 Ya‘kūbî, Târîḫ, 1/5. Rebiulevveli kaç gün geçe doğduğu aktarılmakla beraber günün belirtmediği aktarımlara da 

rastlamaktayız. Bk. İbn Cemâa, el-Muḫtaṣarü’l-kebîr fi’s-sîre, 22; İbn Kesîr, el-Bidâye, 2/260; Ebü’l-Fidâ’ İmâdüddîn 
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10 Rebiulevvel pazartesi günü, 10 12 Rebiulevvel pazartesi günü, 11 17 Rebiulevvel cuma günü, 12 18 Re-

biulevvel, 13 Rebiulevvel ayının bitimine 8 gün kala, 14 Fil olayından 30 gün sonra, 15 40 gün sonra, 16 50 

gün sonra, 17 55 gün sonra, 18 58 gün sonra, 19 2 ay 6 gün sonra, 20 12 Ramazan pazartesi günü, 21 13 

 
İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer İbn Kesîr, el-Fuṣûl fî sîreti’r-Resûl., thk. Muhammed el-Îd el-Hatrâvî, Muhyiddin Mestû 
(b.y.: Müessesetü Ulûmü’l-Kur’ân, 1403), 91; İbn Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/497; Kastallânî, Mevâhibü’l-ledün-
niyye, 1/85; Şâmî, Sübülü’l-hüdâ, 1/334; Diyârbekrî, Târîḫu’l-ḫamîs, 1/196; Zürkānî, Şerḥu’l-Mevâhibi’l-ledünniyye, 
1/246. 

10 Belâzürî, Ensâb, 1/92. İbn Asakir’in aktardığı bu rivayetin tamamı şu şekildedir: “Hz. Peygamber 10 Rebiulevvel 
pazartesi günü doğdu ve Muharrem’in ortasında Fil Olayı oldu. Hz. Peygamber’in doğumu ile Fil Olayı arasında 
55 gün vardır.” Bk. İbn Asâkir, Târîḫu Dımaşḳ, 3/75; İbn Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/497. İlgili rivayetin bütünü 
metinin sonraki başlıklarında ele alınacağı için burada aktarmayı gerekli gördük. Hz. Peygamber’in doğumunun 
Rebiulevveli kaç gün geçe olduğunun zikredildiği fakat günün belirtilmediği aktarımları da görmekteyiz. İbnü’l-
Esîr, el-Kâmil, 1/416; İbn Kesîr, el-Bidâye, 2/260; İbn Kesîr, Fuṣûl, 91; Kastallânî, Mevâhibü’l-ledünniyye, 1/85; Şâmî, 
Sübülü’l-hüdâ, 1/334; Zürkānî, Şerḥu’l-Mevâhibi’l-ledünniyye, 1/248. 

11 Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdülmelik İbn Hişâm, es-Sîretü’n-nebeviyye, thk. Mustafa Sakâ vd. (Mısır: Mekte-
betü’l-Mustafâ, 1955), 1/158; Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî et-Taberî, Târîḫu’l-ümem ve’l-mülûk 
(Beyrut: Dâru’t-Türâs, 1387), 2/155; Ebû Hâtim Muhammed İbn Hibbân, es-Sîretü’n-nebeviyye ve aḫbârü’l-ḫulefâʾ 
(Beyrut: Kütübü’s-Sekâfe, ts.), 1/33; İbn Asâkir, Târîḫu Dımaşḳ, 3/70; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 1/416; İbn Cemâa, el-
Muḫtaṣarü’l-kebîr fi’s-sîre, 22; Zehebî, Târîḫ, 1/27; Diyârbekrî, Târîḫu’l-ḫamîs, 1/196. Gün kaydı olmaksızın aktarılan 
rivayetleri de görmekteyiz. Bk. Belâzürî, Ensâb, 1/92; İbn Kesîr, el-Bidâye, 2/260; İbn Kesîr, Fuṣûl, 91; İbn Nâsı-
ruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/260; Kastallânî, Mevâhibü’l-ledünniyye, 1/85; Şâmî, Sübülü’l-hüdâ, 1/334; Zürkānî, Şerḥu’l-
Mevâhibi’l-ledünniyye, 1/248. 

12 İbn Kesîr, el-Bidâye, 2/260. Gün zikredilmediği -17 Rebiulevvel- aktarımlarını da görmekteyiz. İbn Nâsıruddîn, 
Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/499; Kastallânî, Mevâhibü’l-ledünniyye, 1/85; Şâmî, Sübülü’l-hüdâ, 1/334; Diyârbekrî, Târîḫu’l-ḫamîs, 
1/196; Zürkānî, Şerḥu’l-Mevâhibi’l-ledünniyye, 1/248. 

13 İbn Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/499; Kastallânî, Mevâhibü’l-ledünniyye, 1/85; Şâmî, Sübülü’l-hüdâ, 1/334; Diyâr-
bekrî, Târîḫu’l-ḫamîs, 1/196; Zürkānî, Şerḥu’l-Mevâhibi’l-ledünniyye, 1/248. 

14 İbn Kesîr, el-Bidâye, 2/260; İbn Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/499; Kastallânî, Mevâhibü’l-ledünniyye, 1/85; Zürkānî, 
Şerḥu’l-Mevâhibi’l-ledünniyye, 1/248. 

15 İbn Abdilberr, el-İstîʿâb, 1/30-31; Ebû Abdillâh Alâüddîn Moğultay, el-İşâre ilâ sîreti’l-Muṣṭafâ ve târîḫi men baʿdehû 
mine’l-ḫulefâ, thk. Muhammed Nizamüddîn (Beyrut: Dâru’ş-Şâmiye, 1996), 59; İbn Kesîr, el-Bidâye, 2/262; İbn Nâsı-
ruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/507; Kastallânî, Mevâhibü’l-ledünniyye, 1/84; Diyârbekrî, Târîḫu’l-ḫamîs, 1/196; Zürkānî, 
Şerḥu’l-Mevâhibi’l-ledünniyye, 1/244. 

16 İbn Abdilberr, el-İstîʿâb, 1/30-31; Moğultay, el-İşâre, 59; İbn Kesîr, el-Bidâye, 2/262; İbn Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 
2/507; Kastallânî, Mevâhibü’l-ledünniyye, 1/196; Şâmî, Sübülü’l-hüdâ, 1/336; Zürkānî, Şerḥu’l-Mevâhibi’l-ledünniyye, 
1/244. 

17 İbn Abdilberr, el-İstîʿâb, 1/30-31; Süheylî, Ravz, 2/159; Moğultay, el-İşâre, 59; İbn Kesîr, el-Bidâye, 2/262; İbn Nâsı-
ruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/507; Kastallânî, Mevâhibü’l-ledünniyye, 1/84; Şâmî, Sübülü’l-hüdâ, 1/336; Diyârbekrî, 
Târîḫu’l-ḫamîs, 1/196; Zürkānî, Şerḥu’l-Mevâhibi’l-ledünniyye, 1/244. 

18 İbn Sa’d, Ṭabaḳāt, 1/100; İbn Asâkir, Târîḫu Dımaşḳ, 3/75; Moğultay, el-İşâre, 59; İbn Kesîr, el-Bidâye, 2/262; İbn 
Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/508; Kastallânî, Mevâhibü’l-ledünniyye, 1/84; Şâmî, Sübülü’l-hüdâ, 1/336; Diyârbekrî, 
Târîḫu’l-ḫamîs, 1/196; Zürkānî, Şerḥu’l-Mevâhibi’l-ledünniyye, 1/244. 

19 İbn Kesîr, Fuṣûl, 91. 
20 Moğultay, el-İşâre, 59; İbn Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/508; Diyârbekrî, Târîḫu’l-ḫamîs, 1/196. 
21 İlgili aktarım özelinde ayın kaçında ve hangi gün doğduğuna dair detayların zikredildiği rivayetler aktarılmakta-

dır. Bk. İbn Abdilberr, el-İstîʿâb, 1/30-31; İbn Asâkir, Târîḫu Dımaşḳ, 3/70; İbn Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/493. 
Bazı eserlerde hangi gün doğduğu aktarılmakla beraber ayın kaçında doğduğu aktarılmamaktadır. Bk. İbn Kesîr, 
el-Bidâye, 2/261. Bazı nakillerde ise ayın kaçında doğduğu aktarılmakla beraber gün zikredilmemektedir. İbn 
Cemâa, el-Muḫtaṣarü’l-kebîr fi’s-sîre, 22; Moğultay, el-İşâre, 59. Sadece ayın zikredildiği rivayetleri de görmekteyiz. 
Bk. Süheylî, Ravz, 2/159; İbn Kesîr, Fuṣûl, 91; Kastallânî, Mevâhibü’l-ledünniyye, 1/85; Diyârbekrî, Târîḫu’l-ḫamîs, 
1/196. Bu tarihi tespitte iki arka plana rastlamaktayız. Bunlardan ilki, Hz. Peygamber’in Muharrem ayındaki âşûrâ 
gününde ana rahmine düştüğü, Bk. İbn Asâkir, Târîḫu Dımaşḳ, 3/66; İbn Kesîr, el-Bidâye, 2/261. Diğeri ise 
Amine’nin teşrik günlerinde Hz. Peygamber’e hamile kaldığıdır. Bk. İbn Abdilberr, el-İstîʿâb, 1/30. 
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Muharrem pazar günü, 22 âşûrâ günü, 23 Muharrem ayının ilk cuması, 24 Safer, Rebiu’l-Ahir ve Receb 

ayı25 hesap ehli tarafından şemsi aylara göre 20 Nisan’da doğduğu da aktarılmakla beraber26 Fil Olayın-

dan 50 gün sonra Nisan’ın 28. günü doğduğuna dair nakilleri de görmekteyiz.27 

2. Hz. Peygamber’in Doğduğu Güne Dair Yaklaşımlar 

Hz. Peygamber’in hangi ayın kaçında ve hangi gün doğduğu hakkında muhtelif rivayetler teme-

linde alimlerin farklı görüşler zikrettikleri, bazı görüş ve rivayetlere ise tenkitler getirdikleri görülmek-

tedir. 

Hz. Peygamber’in 8 Rebiulevvel’de doğduğu görüşünü paylaşan pek çok müellif göze çarpmakla 

beraber28 İbn Abdilberr (öl. 463/1071) tarihçilerle birlikte Harizmî’nin (öl. 232/847) de bu kanaate delalet 

eden görüş belirttiğini aktarmaktadır.29 Süheylî (öl. 581/1185), Fil Olayından 50 gün sonra doğduğu şek-

lindeki 8 Rebiulevvel’e delalet eden rivayetin tarihin olduğunu aktarmaktadır.30 Ayrıca kaynaklarda, 

Harizmî’nin hesaplamalar sonucunda ulaştığı tarih, 20 Nisan 571 yılında doğduğu şeklindeki kabulün 

zikredilmesine sebep olmuştur. Fakat bu konuda Mahmut Felekî, Hz. Peygamber’in oğlu İbrahim’in 

ölümüne denk gelen hicretin 10. yılı 08:30’daki güneş tutulmasından hareketle Hz. Peygamber’in doğu-

munu 63 yıl geriye giderek hesaplamış ve 20 Nisan 571’in 8 Rebiulevvel’e değil 9 Rebiulevvel’e denk 

geldiğini ifade etmiştir.31 Bu tespit bir yönüyle Harizmî’nin hesaplamasında bir yanlışlık olduğuna da 

işaret etmektedir. 

Ulema tarafından Hz. Peygamber’in 10 Rebiulevvel pazartesi günü doğduğuna dair görüşler de zik-

redilmektedir. Nitekim Belâzûrî (öl. 279/892-93) Hz. Peygamber’in doğduğu güne dair aktarımları zik-

rederken ilk olarak “Fil yılı 10 Rebiulevvel’de doğdu” şeklindeki görüşünden sonra diğer görüşleri “de-

nilir ki” siğasıyla nakletmektedir.32  Aynı tutumu İbnü’l-Cevzî’de de görmekteyiz.33 Dimyâtî’nin (öl. 

705/1306) aynı görüşte olup bu sonuca Hz. Peygamber’in Fil Ashabının Mekke’ye gelişinden 55 gün 

 
22 İbn Abdilberr, el-İstîʿâb, 1/30-31. 
23 Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyn b. Alî el-Beyhakī, Delâʾilü’n-nübüvve ve maʿrifetü aḥvâli ṣâḥibi’ş-şerîʿa, thk. Abdullah 

Mu’tî (Beyrut: Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1988), 1/7; Moğultay, el-İşâre, 59; Kastallânî, Mevâhibü’l-ledünniyye, 1/85; 
Şâmî, Sübülü’l-hüdâ, 1/336; Diyârbekrî, Târîḫu’l-ḫamîs, 1/196. Muharremin âşûrâ gününde doğduğu şeklinde ak-
tarımları da görmekteyiz. Bk. İbn Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/494. 

24 İbn Abdilberr, el-İstîʿâb, 1/30-31. 
25 İbn Cemâa, el-Muḫtaṣarü’l-kebîr fi’s-sîre, 22; Kastallânî, Mevâhibü’l-ledünniyye, 1/85; Moğultay, el-İşâre, 59; Diyâr-

bekrî, Târîḫu’l-ḫamîs, 1/85; Zürkānî, Şerḥu’l-Mevâhibi’l-ledünniyye, 1/245. 
26 Bu tarih Harizmî’nin 8 Rebiulevvel’in 20 Nisan’a denk geldiği hesaplamasından hareketle yapılmış ve kaynaklarda 

yer almıştır. Bk. İbn Abdilberr, el-İstîʿâb, 1/30-31; Süheylî, Ravz, 2/159; İbn Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/501; Şâmî, 
Sübülü’l-hüdâ, 1/336. 

27 İbn Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/499-500. 
28 Kastallânî, Mevâhibü’l-ledünniyye, 1/85; Diyârbekrî, Târîḫu’l-ḫamîs, 1/196; Muhammed Zâhid Kevserî, Maḳālâtü’l-

Kevs̱erî (Mısır: Mektebetü’t-Tevfîkiyye, ts.), 363. İbn Hazm (öl. 456/1064), İbnü’l-Cevzî (öl. 597/1201) ve “Et-Tedmîr 
fî Mevlidi’l-Beşîri’n-Nezîr” adlı eserinde Hâfız Ebû Hitâb b. Dihye’nin de aynı görüşü benimsediği aktarılır. İbn 
Kesîr, el-Bidâye, 2/260; Şâmî, Sübülü’l-hüdâ, 1/334; Diyârbekrî, Târîḫu’l-ḫamîs, 1/196; Kevserî, Maḳālât, 363.  

29 İbn Abdilberr, el-İstîʿâb, 1/30-31. 
30 Süheylî, Ravz, 2/159. 
31 Mahmut Paşa Felekî, Netâicü’l-Efhâm fî Takvîmü’l-’Arab Kable’l-İslâm (b.y.: y.y., 1305). Ayrıca bk. Kevserî, Maḳālât, 

363; Boyacıoğlu, “Hz. Muhammed’in Vahiy Öncesi Dönemi”, 12-13.  
32 Belâzürî, Ensâb, 1/92. 
33 Ebü’l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Alî İbnü’l-Cevzî, el-Vefâ bi-aḥvâli’l-Muṣṭafâ (Riyâd: Müessesetü’s-

Saîdiyye, ts.), 1/154. 
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sonra doğduğu kabulünden hareketle vardığı aktarılır. Zira Fil Ashabı Mekke’ye 15 Muharrem’de gel-

diyse Hz. Peygamber 55 gün sonraya tekabül eden 10 Rebiulevvel pazartesi günü dünyaya gelmiştir. 

Dolayısıyla sahih34 olan görüş 12 Rebiulevvel değildir.35 

İbn Hişâm (öl. 218/833), Taberî (öl. 310/923) ve İbn Hibbân (öl. 354/965), Hz. Peygamber’in 12 Re-

biulevvel’de doğduğunu belirtmektedirler.36 Hz. Peygamber’in doğumuyla ilgili gün ve ay özelinde bir-

çok rivayete yer veren Beyhakî (öl. 458/1066) ve İbnü’l-Esîr (öl. 630/1233) ise Allah Resulü’nün 12 Re-

biulevvel’de doğduğunu ifade ederken farklı günlere delalet eden tarihleri “denilir ki” ifadesiyle nak-

letmektedirler. Bu tutum ilgili müelliflerin de 12 Rebiulevvel görüşünü benimsediğini göstermektedir.37 

Aynı görüşü paylaşmakla beraber farklı tarihlere delalet eden rivayetleri eleştiren alimlere de ayrı bir 

parantez açmak gerekecektir. Fakat bu bahiste İbn İshâk’dan (öl. 151/768) nakledilen ve meşhur olmuş 

12 Rebiulevvel tarihinin arka planında Mekke ehlinin bu tarihe göre amel ettiği şeklinde bir aktarımın 

olduğunu38 da kısaca zikretmekte fayda vardır. 

İbn Kesîr, Hz. Peygamber’in doğduğu gün hakkında kendisinden önce zikredilen birçok rivayeti 

aktarmakla beraber, “Hz. Peygamber’in pazartesi günü doğduğu, pazartesi günü Peygamber olduğu, 

pazartesi günü hicret ettiği ve pazartesi günü vefat ettiği” rivayetinin Cumhur ulema nazarında meşhur 

olduğunu ifade ederken39 İbnü’l-Cevzî tarafından bu görüşte icma edildiği de aktarılmaktadır.40 Benzer 

bir rivayet olan “Resulullah Rebiulevvel ayının pazartesisi günü doğdu, Rebiulevvel ayı ilk pazartesisi 

Peygamber oldu, Rebiulevvel ayı pazartesi günü kendisine Bakara suresi nazil oldu.” şeklindeki rivayet 

hakkında41 İbn Kesîr: “Bu gerçekten garib bir rivayettir.” demektedir.42 Bu yaklaşım İbn Kesîr’in riva-

yetler karşısında hadisçi kimliğinin ağır bastığı eleştirel bir tutuma meylettiğini de göstermektedir. Zira 

o Hz. Peygamber’in doğum tarihi hususunda birçok rivayeti ele aldıktan sonra bu rivayetlerden bazıla-

rını senet açısından tenkit edip sahih olduğu doğrultusunda kanaatini zikretmektedir. İlgili başlık al-

tında bahsi geçen bazı müellifler ise kendi görüşlerini satır aralarında vermektedirler. 

Hz. Peygamber’in doğduğu güne dair zikredilen birçok rivayeti nakleden Zehebî (öl. 748/1348), İbn 

Abbas’a (r.a.) dayanan “Nebi (s.a.v, ) tam olarak Fil Olayı günü doğmuştur.” şeklideki rivayetin sahih 

olduğunu belirtirken gün özelinde aktardığı diğer rivayet ve görüşler hakkında herhangi bir eleştiri ge-

tirmemektedir.43  

Hz. Peygamber’in, birçok fazileti ihtiva eden ve Kur’an nazil olduğu kadir gecesinin bulunduğu 

Ramazan ayında, Allah’ın yeri ve göğü yarattığı gün haram kıldığı aylar olan Zü’l-Hıcce, Muharrem, 

Recep gibi şereflendirilmiş olan Haram Aylarda, Şaban ayının ortasının gecesinde veya cuma günü değil 

 
34 Sağlam kabul edilmesi için gerekli şartları taşıyan ve dinî konularda delil olarak kullanılan hadis. Bk. Mücteba 

Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, (Ankara: TDV Yay., 1992), 341.  
35 Zehebî, Târîḫ, 1/27; Şâmî, Sübülü’l-hüdâ, 1/334; Diyârbekrî, Târîḫu’l-ḫamîs, 1/196. 
36 İbn Hişâm, es-Sîre, 1/158; Taberî, Târîḫ, 2/155; İbn Hibbân, es-Sîre 1/33.  
37 Bk. İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 1/416. 
38 Kastallânî, Mevâhibü’l-ledünniyye, 1/85; Diyârbekrî, Târîḫu’l-ḫamîs, 1/196. 
39 İbn Kesîr, el-Bidâye, 2/261. Ayrıca bk. Kastallânî, Mevâhibü’l-ledünniyye, 2/185. 
40 Diyârbekrî, Târîḫu’l-ḫamîs, 1/196; Zürkānî, Şerḥu’l-Mevâhibi’l-ledünniyye, 1/245. 
41 İbn Kesîr, el-Bidâye, 2/261. Hz. Peygamber’in Rebiulevvel’in ilk pazartesisi doğduğuna dair aktarımları da gör-

mekteyiz. Bk. İbn Asâkir, Târîḫu Dımaşḳ, 3/70. 
42 İbn Kesîr, el-Bidâye, 2/261. Ayrıca bk. İbn Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/499. 
43 Zehebî, Târîḫ, 1/22. 
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12 Rebiulevvel pazartesi günü doğduğunu aktaran ve kanaatini ziyadesiyle dikkat çeken delillerle te-

mellendiren farklı bir yaklaşımı da görmekteyiz. Bu yaklaşıma göre Hz. Peygamber doğduğu zaman ve 

mekân ile şereflenmeyip doğduğu zamanı ve mekânı şereflendirmiştir. Bu yaklaşım çerçevesinde ilgili 

kanaat dört açıdan temellendirilmeye çalışılmıştır. Bu delillerden ilki Hz. Peygamber’in doğduğu gün 

ile alakalı olup diğerleri doğduğu ay ile ilgilidir.44 Nitekim görüş sahipleri Hz. Peygamber’in doğumu 

ile pazartesi gününün hususiyet kazandığını, Allah’ın pazartesi günü ağacı yaratmasında büyük bir hik-

metin var olduğunu ifade ederek başlamışlardır. Daha sonra Allah’ın insanoğlunu ağaçtan elde edilen 

gıdalar ve meyveler ile rızıklandırdığını ve onlarla yaşatıp şifa verip bu güzelliklerle insanların göğüs-

lerine ferahlık verdiğini, bu ay ve günün bereket ve hayırlar sebebiyle göz aydınlığı olduğunu aktarmış-

tır. Allah hikmeti ve adeti gereği, Hz. Peygamber’i diğer gün ve aylarda değil ümmeti için hayır ve be-

reket olması sebebiyle göz aydınlığı olan bugün ve ayda dünyaya getirdi.45 Hz. Peygamber’in pazartesi 

günü doğduğu görüşüne dair farklı bir temellendirmeyi de görmekteyiz. Bu yaklaşıma göre Hz. Pey-

gamber, Hz. Adem’in yaratıldığı cuma günü değil pazartesi günü dünyaya gelmiştir. Nitekim bugün, 

Allah’ın cuma gününde olduğu gibi hutbe, namaz vb. ibadetlerden insanlığı, “seni alemlere rahmet ola-

rak gönderdik”46 ayeti gereği sorumlu tutmamıştır. Allah’ın Nebisi için ikram olarak ümmetine bir ko-

laylık sağlaması da onun pazartesi günü doğduğuna delalet etmektedir. Hz. Peygamber’in pazartesi 

günü doğduğu, bugün ümmeti için sağlanılan kolaylıkla insiyaklı olarak ilgili ayet çerçevesinde Allah’ın 

lütfuna atıfla açıklanması da dikkate şayandır.47 

Fil Olayı, Muharrem ayında gerçekleşmiştir. Bu olay Hz. Peygamber’in peygamberliğinin habercisi 

olup Allah Resulü bu yılda pazartesi günü doğmuştur. Nitekim pazartesi günü oruç hakkında soruldu-

ğunda Hz. Peygamber’in ben o gün doğdum demesi ve İbn Abbas’tan Allah Resulü pazartesi günü 

doğdu şeklindeki aktarılan rivayet de bunun delilidir.48 İbn Kesîr, Hz. Peygamber’in 17 Rebiulevvel 

cuma günü doğduğu49 görüşüne dair eleştirisini: “Bu görüşte olanların hata ettiklerini onların bu sözü-

nün doğru olmaktan çok uzak olduğu, Hz. Peygamber’in pazartesi günü doğduğunda ihtilafın olma-

dığı” şeklindeki ifadeleriyle aktarır.50 İbn Nâsıruddîn (öl. 842/1438) ise Hz. Peygamber’in doğumunu 

ele alacağı bahse “sahih olduğu üzere pazartesi günü doğdu” aktarımıyla başlamaktadır. Cuma günü 

 
44 İbnü’l-Hâc, Medḫal, 2/26-29; Şâmî, Sübülü’l-hüdâ, 1/336-338. 
45 İbnü’l-Hâc, Medḫal, 2/26-27; Şâmî, Sübülü’l-hüdâ, 1/337-338. 
46 el-Enbiya 107. 
47 Kastallânî, Mevâhibü’l-ledünniyye, 1/86; Diyârbekrî, Târîḫu’l-ḫamîs, 1/197; Zürkānî, Şerḥu’l-Mevâhibi’l-ledünniyye, 

1/249. 
48 İbnü’l-Hâc, Medḫal, 2/29; Diyârbekrî, Târîḫu’l-ḫamîs, 1/197; Fâsî, Müsta’zibü’l-Ahbâr bi Etîbü’l-Ahbâr, 71. 
49 İbn Kesîr, el-Bidâye, 2/260. 
50 İbn Kesîr, el-Bidâye, 2/260. 
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doğduğu rivayetine dair tenkidini ise “aslı olmayan bâtıl, 51 maktû52 bir görüştür.” ifadeleriyle kaydet-

mektedir.53 İbn Nâsıruddîn, Muharremin âşûrâ günü doğduğu rivayetinin senedinde bulunan Müsey-

yeb b. Şerîk’in metrûk54 olduğunu, ondan hadis rivayetinin terk edildiğini ve bu rivayetin mevzû55 ol-

duğunu zikretmektedir.56 Kastallânî de Hz. Peygamber’in âşûrâ günü doğduğuna dair görüşü “garib”57 

olarak değerlendirir.58  

3. Hz. Peygamber’in Doğduğu Aya Dair Yaklaşımlar 

Hz. Peygamber’in doğduğu ay ile ilgili ise Muharrem, Safer, Rebiulevvel, Rebiu’l-Ahir, Receb, Ra-

mazan şeklindeki rivayetlerin oluşturduğu ihtilafı, ulemanın bir kısmının problem edindiğini ve konuya 

dair farklı görüşlerini farklılık arz eder nitelikte zikrettiklerini görmekteyiz. 

İbn Cemmâa (öl. 733/1333) diğer görüşlerden ziyade Hz. Peygamber’in Safer ayında doğduğunu 

belirten görüşün sahih olduğunu zikretmektedir.59 

İbn Kesîr, Hz. Peygamber’in Ramazan ayında doğduğu şeklinde zikredilen kanaate dair eleştirisini 

“bu garip görüştür.” ifadeleriyle aktardıktan sonra bu görüşün; “Rasulullah’a (sas) ilk vahyin Ramazan 

ayında geldiği hususunda ihtilaf yoktur. Bu da kırk yaşına adım attığı zamanda olduğuna göre doğumu 

da Ramazan ayında olmuştur.” şeklindeki dayanağını naklettikten sonra “bunun sadece bir görüş” ol-

duğunu ifade eder.60 Fusûl fi’s-Sîre’sinde ise Zübeyr b. Bekkâr’dan gelen bu görüşün “şâz” olduğunu 

zikreder.61 Ayrıca Cumhur’un görüşünün Rebiulevvel ayı olduğunu da ilgili bahse ekler.62 Aynı kanaati 

paylaşmakla beraber çeşitli rivayetler aktaran bazı müellifler ise Safer, Rebiu’l-Ahir ve Receb, ayında 

doğduğunu belirten görüşlerin sahih olmadığını ifade etmektedirler.63 Bu görüşte olan Kastallânî, Ra-

mazan ayında doğduğu görüşünün “isnadının zayıf”64 olduğunu65 zikretmiştir. Hz. Peygamber’in Ra-

mazan ayında doğduğunu kabul edenlere göre Allah Resulü’nün risaletle görevlendirilmesi, Kur’an’ın 

nazil oluşu, nûr-u İslam’ın yeryüzüne yayılmasının Hz. Peygamber’in doğumu ile oluşu, Mekke’nin 

 
51 Uydurma rivayetleri için kullanılan bir ifadedir. Bk. Uğur, Hadis Terimleri Sözlüğü, 37. 
52 Tâbiîn ve tebeu’t-tâbiînin söz ve fiilleri anlamında hadis terimi. Bk. Uğur, Hadis Terimleri Sözlüğü, 209.  
53 İbn Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/488. 
54 Yalan söylemekle itham edilen, yanılması veya gafleti fazla olan zayıf bir râvinin tek başına naklettiği rivayeti ifade 

eden hadis terimi. Bk. Uğur, Hadis Terimleri Sözlüğü, 222. 
55 Hadis diye çeşitli maksatlarla uydurulup Hz. Peygamber’e (sas) iftira ve nispet edilerek rivayet edilen sözlere 

denir. Uğur, Hadis Terimleri Sözlüğü, 226. 
56 İbn Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/494-495. 
57 Garîbu’l-metn, ravinin metnini rivayette tek kaldığı, bir diğer ifadeyle kendisinden başkası tarafından rivayet edil-

memiş metinle gelen; garibu’l-isnad ise metni sahabeden bir grubun rivayeti olarak bilindiği halde bir başka ravi-
nin bir diğer sahabiden tek başına rivayet ettiği hadistir. Uğur, Hadis Terimleri Sözlüğü, 102. 

58 Kastallânî, Mevâhibü’l-ledünniyye, 1/85. 
59 İbn Cemâa, el-Muḫtaṣarü’l-kebîr fi’s-sîre, 22. 
60 İbn Abdilberr, el-İstîʿâb, 1/30-31; İbn Kesîr, el-Bidâye, 2/260. 
61 İbn Kesîr, Fuṣûl, 91. 
62 İbn Kesîr, el-Bidâye, 2/260. Zürkānî, Safer, Rebiu’l-Ahir, Recep ve Ramazan ayı olduğuna dair görüşlerin sahih 

olmadığını meşhur görüşün Rebiulevvel olduğunu zikreder. Bk. Zürkānî, Şerḥu’l-Mevâhibi’l-ledünniyye, 1/245. 
63 İbn Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr; Kastallânî, Mevâhibü’l-ledünniyye, 1/85; Diyârbekrî, Târîḫu’l-ḫamîs, 1/196. Ayrıca bk. 

Zürkānî, Şerḥu’l-Mevâhibi’l-ledünniyye, 1/248-249.  
64 Sahih ve hasen hadisin şartlarından birini ya da birkaçını taşımayan rivayetler için kullanılan hadis terimi. Bk. 

Uğur, Hadis Terimleri Sözlüğü, 427-428. 
65 Kastallânî, Mevâhibü’l-ledünniyye, 1/85. Ayrıca bk. Zürkānî, Şerḥu’l-Mevâhibi’l-ledünniyye, 1/248-249. 
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fethi ile şeytanın liderlik ümidini yitirişi, put hükümranlığının son bulup putların parçalanıp Mekke’den 

atılışı gibi olayların hepsi Ramazan ayında olmuştur.66 Fakat bu aktarıma cevap arz eder nitelikte bir 

yaklaşım ise Hz. Peygamber’in Kur’an’ın nazil olduğu Ramazan ayında doğamayacağı şeklindedir.67 

İbnü’l-Hâc (öl. 737/1336) ve bazı müellifler Hz. Peygamber’in Rebiulevvel ayı pazartesi günü doğ-

duğu görüşünü kabul etmektedirler. Bahsi geçen müellifler iddialarını ilginç delillerle temellendirme 

gayesi gütmüşlerdir. Bu delilerden ilki Rebî’ kelimesinin Hz. Peygamber’i çağrıştırması bağlamında zik-

redilmektedir. Bu görüşe göre Rebiulevvel ayı ve pazartesi gününün kendisinde bereket, hayır ve gü-

zelliklerin olması sebebiyle göz aydınlığı olup bundan dolayı Allah bu ay ve günde Hz. Peygamber’i 

dünyaya getirmiştir. Ayrıca Hz. Peygamber’in Rebîulevvel ayında doğduğu hususu hakkında düşünen-

ler için büyük işaretler vardır. Rebî‘ lafzı dahi ümmeti için Hz. Peygamber’i müjdeleyen iyilik ve güzel-

likleri çağrıştırmaktadır. Bu da Hz. Peygamber’in diğer aylarda değil Rebiulevvel ayında doğduğunu 

göstermektedir. Diğer bir delil ise Rebî‘ (ilk bahar) mevsiminin Hz. Peygamber’in getirdiği şeriatla olan 

insicamına atfen aktarılmaktadır. Bu ay çiçeklerin açtığı yaşamın güzelleştiği, insanın içinin rahatladığı, 

yüzünün güldüğü, umutlandığı, tohumların çatladığı, meyvelerin olgunlaştığı aydır. Bu ayda Allah’ın 

nimetlerinin başlangıcının umutları yeşerir insanda. Bu mevsimin (Rebî (ilk bahar)) havası ne kaygılan-

dıracak kadar sıcak ne de rahatsız edecek kadar soğuk, gecesi ne kısa ne de uzun, havası ise hastalık ve 

sıkıntılardan beri/sâlim’dir. Görüş sahipleri bahsi geçen aktarımlara atfen bu güzelliklerin ve itidalin 

Hz. Peygamber’in getirdiği hoşgörü şeriatıyla benzer olduğunu zikredilmekte ve A’raf 157.68 ayeti akta-

rarak Rebî’ mevsimi ile Hz. Peygamber’in getirdiği arasındaki uyuma atıfta bulunarak Allah Resulü’nün 

bu ayda doğduğuna dair görüşlerini delillendirmektedirler.69 Bu görüş sahiplerinin diğer bir delili ise 

Allah’ın Hz. Peygamber’in doğumuyla zamanı ve mekânı şereflendirmesi bağlamındadır. Zira Allah 

Hz. Peygamber ile zamanı ve mekânı şereflendirmek istemiş, zaman ve mekân ise Hz. Peygamber’in 

müjdelenmesinden nasibini almıştır. Hz. Peygamber, ilerleyen zamanlarda veya Kur’an’ın nazil olduğu 

kadir gecesinin bulunduğu Ramazan ayında, Allah’ın yeri ve göğü yarattığı gün haram kıldığı aylar 

olan Zü’l-Hıcce, Muharrem, Recep gibi şereflendirilmiş olan Haram Aylarda doğmuş olamaz. Bunun 

sebebi Hz. Peygamber’in doğduğu ayla şereflendiği vehminin sadır olma ihtimalindedir. Nitekim Allah 

Resulü, doğduğu zaman ile şereflenmeyip doğduğu zamanı şereflendirir. Bundan dolayı da diğer ay-

larda değil bu ayda doğmuş ve Rebiulevvel ayı onun doğumuyla şereflenmiştir.70 İlgili iddia Hz. Pey-

gamber’in doğduğu ay olarak öne sürülen birçok görüşü de oldukça farklı bir yaklaşımla çürütmeyi 

hedeflemektedir. Burada, Hz. Peygamber’in Rebiulevvel ayında doğduğuna dair görüşü Rebî”in kelime 

 
66 Ebû Zehra, Son Peygamber Hz. Muhammed, 135-137; Boyacıoğlu, “Hz. Muhammed’in Vahiy Öncesi Dönemi”, 12. 
67 İbnü’l-Hâc, Medḫal, 2/29. Ayrıntılı bilgi için bk. Diyârbekrî, Târîḫu’l-ḫamîs, 1/196-197; Kastallânî, Mevâhibü’l-ledün-

niyye, 1/86; Şâmî, Sübülü’l-hüdâ, 1/337-338. 
68 “Onlar ki, o ümmî Peygambere uyarlar, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları o peygambere uyup, 

onun izinden giderler ki, o, onlara iyiyi emreder ve onları kötülüklerden alıkoyar, temiz ve hoş şeyleri kendilerine 
helâl kılar, murdar ve kötü şeyleri de üzerlerine haram kılar, sırtlarından ağır yükleri indirir, üzerlerindeki bağları 
ve zincirleri kırar atar, işte o vakit ona iman eden, ona kuvvetle saygı gösteren, ona yardımcı olan ve onun pey-
gamberliği ile birlikte indirilen nuru izleyen kimseler var ya, işte asıl murada eren kurtulmuşlar onlardır.” el-A’raf 
157. 

69 İbnü’l-Hâc, Medḫal, 2/26-29. Ayrıca bk. Kastallânî, Mevâhibü’l-ledünniyye, 1/86; Şâmî, Sübülü’l-hüdâ, 1/334, 338. 
70 İbnü’l-Hâc, Medḫal, 2/29. Ayrıca bilgi için bk. Diyârbekrî, Târîḫu’l-ḫamîs, 1/196-197; Kastallânî, Mevâhibü’l-ledün-

niyye, 1/86; Şâmî, Sübülü’l-hüdâ, 1/337-338. 
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anlamı itibariyle ifade ettikleri, ilk bahar mevsiminin hususiyetleri ve zaman ile mekânın şereflendiril-

mişliği bağlamından hareketle temellendirmesi ziyadesiyle dikkat çekicidir ki bu bakış açısı Hz. Pey-

gamber’in doğduğu ay ve gün özelinde zikredilen görüşlere orijinal bir yaklaşım da getirmektedir. 

Hz. Peygamber’in Muharrem’in âşûra günü doğduğu şeklindeki görüşlerde gün bahsinde detaylıca 

aktardığımız üzere alimlerin bir kısmı tarafından senet açısından tenkit edilmiştir.71 Ulemanın Hz. Pey-

gamber’in doğduğu gün ve aya dair icma ettiği zikredilen görüş her ne kadar 12 Rebiulevvel olarak 

belirtilmişse de konuya dair bazı araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalar Hz. Peygamber’in 10 Re-

biulevvel’de doğduğunu iddia etmektedir.72 

4. Hz. Peygamber’in Doğduğu Yıl 

Hz. Peygamber’in doğum yılı özelinde birçok rivayet aktarılmış olmakla beraber bu rivayetlerden 

bazıları ulema tarafından eleştirilmiş ve bu bağlamda muhtelif görüşler belirtilmiştir. Fakat ilgili riva-

yetler özelinde dikkat çeken bir diğer nokta ise rivayetlerdeki çeşitlenmedir. Her ne kadar bu meseleye 

dair farklı yorumlar yapılabilirse de biz bu hususta klasik ulemadan Zehebî’nin görüşünü -her ne kadar 

tek kalsa da- aktarmakla yetineceğiz. 

Hz. Peygamber’in doğduğu yıl ile ilgili rivayetlerin delalet ettiği tarihler şu şekildedir: Fil yılında, 73 

Kisra Enûşirvân’ın tahta çıkışının 40., 74 42.75 veya 43. yılında, 76 Fil yılından 15 yıl önce, 77 10 yıl sonra, 78 

20 yıl sonra, 79 bi’set ile Fil yılı ile arasında 70 yıl olduğu, 80 Fil Olayından 23 yıl sonra, 81 30 yıl sonra, 82 

40 yıl sonra, 83 70 yıl sonra, 84 Hz. İsa’nın miladı ile Hz. Peygamber arasında 569 yıl vardır.85 İslam dininin 

 
71 İbn Nasırüddin, bu rivayeti nakleden, Müseyyeb b. Şerîk’in metrûk olduğunu, ondan hadis rivayetinin terk edil-

diğini ve bu rivayetin mevzû olduğunu zikretmektedir. Bk. İbn Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/494-495. Kastallânî 
ise bu görüşü “garib” olarak değerlendirir. Bk. Kastallânî, Mevâhibü’l-ledünniyye, 1/85. 

72 Apaydın, Siyer kronolojisi, 220. 
73 Ebû Abdillâh Muhammed İbn İshâk, Sîretü İbn İshâk, thk. Süheyl Zekkâr (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1978), 48; Halîfe b. 

Hayyât, et-Târîḫ, thk. Ekrem Ziyâ ’Umerî (Beyrut: Dâru’l-Kalem, 1397), 52; Belâzürî, Ensâb, 1/91; Taberî, Târîḫ, 
2/155; İbn Hibbân, es-Sîre, 1/33; Beyhakī, Delâʾil, 1/75-78; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 1/416; Zehebî, Târîḫ, 1/25; İbn 
Kesîr, el-Bidâye, 2/260; Şâmî, Sübülü’l-hüdâ, 1/335.  

74 Belâzürî, Ensâb, 1/92. 
75 Taberî, Târîḫ, 2/155. 
76 Muhibbüddîn Kâfîyecî, el-Muḫtaṣar fî ʿilmi’l-es̱er, thk. Muhammed Kemalüddîn (Beyrut: Alimü’l-Hitit, 1990), 63. 
77 Halîfe b. Hayyât, et-Târîḫ, 53; İbn Asâkir, Târîḫu Dımaşḳ, 3/76. Zehebi ve İbn Kesir’in aktarımlarında pazartesi günü 

doğdu kaydını görememekteyiz. Bk. Zehebî, Târîḫ, 1/25; İbn Kesîr, el-Bidâye, 2/262; İbn Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 
2/509. 

78 Beyhakī, Delâʾil, 1/79; İbn Asâkir, Târîḫu Dımaşḳ, 3/76; Zehebî, Târîḫ, 1/25; Moğultay, el-İşâre, 59; İbn Kesîr, el-
Bidâye, 2/262; İbn Kesîr, Fuṣûl, 91; İbn Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/508; Şâmî, Sübülü’l-hüdâ, 1/336. 

79 İbn Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/508; Diyârbekrî, Târîḫu’l-ḫamîs, 1/196. 
80 Beyhakī, Delâʾil, 1/78; Zehebî, Târîḫ, 1/24; Diyârbekrî, Târîḫu’l-ḫamîs, 1/196. 
81 Zehebî, Târîḫ, 1/25; Moğultay, el-İşâre, 59. Fil Olayından 23 sene sonra doğduğu aktarımını zikretmekle beraber 

Ramazan ayının on ikisi pazartesi günü detayını vermemektedir. İbn Kesîr, el-Bidâye, 1/262; İbn Nâsıruddîn, 
Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/508; Şâmî, Sübülü’l-hüdâ, 1/336; Diyârbekrî, Târîḫu’l-ḫamîs, 1/196. 

82 Halîfe b. Hayyât, et-Târîḫ, 52; İbn Asâkir, Târîḫu Dımaşḳ, 3/76; İbn Cemâa, el-Muḫtaṣarü’l-kebîr fi’s-sîre, 22; Moğultay, 
el-İşâre, 59; İbn Kesîr, el-Bidâye, 2/262; İbn Kesîr, Fuṣûl, 91; İbn Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/509; Şâmî, Sübülü’l-
hüdâ, 1/336; Diyârbekrî, Târîḫu’l-ḫamîs, 1/196. 

83 Halîfe b. Hayyât, et-Târîḫ, 53; İbn Asâkir, Târîḫu Dımaşḳ, 3/76; Moğultay, el-İşâre, 59; İbn Kesîr, el-Bidâye, 2/262; İbn 
Kesîr, Fuṣûl, 91; İbn Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/509; Şâmî, Sübülü’l-hüdâ, 1/336; Diyârbekrî, Târîḫu’l-ḫamîs, 1/196. 

84 İbn Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/509; Şâmî, Sübülü’l-hüdâ, 1/336; Diyârbekrî, Târîḫu’l-ḫamîs, 1/196. 
85 İbn Sa’d, Ṭabaḳāt, 1/53. 



─ Mevlidü’n-Nebi Sempozyumu ─ 

 
 

~ 133 ~ 

gelişinden 45 yıl önce vuku bulan Cebele günü86 doğdu.87 Lahmî krallarından olan Amr b. Hind’in ikti-

darının 8. Yılının 8. ayında doğdu.88 

5. Hz. Peygamber’in Doğduğu Yıla Dair Yaklaşımlar 

Hz. Peygamber’in doğum yılı ile ilgili zikredilen rivayet çeşitliliğini İbn İshâk, İbn Hişâm, İbn Sa’d 

(öl. 230/845) gibi müelliflerin eserlerinde göremezken Halîfe b. Hayyât’ın (öl. 240/854-55) Târîḫ’inde 

konuyla ilgili Fil yılında doğduğu şeklindeki rivayetin haricinde birçok rivayet görmekteyiz. Halîfe’den 

sonra gelen Ya’kûbî (öl. 292/905), Taberî, İbn Hibbân, İbn Abdilberr vb. müellifler Halîfe’den önceki 

müelliflerden farklı olarak Hz. Peygamber’in Fil yılında doğduğu rivayetini farklı tariklerle aktarmış-

lardır. Bahsi geçen müelliflerin bu tutumu Hz. Peygamber’in Fil yılında doğduğu görüşünü benimse-

diklerini göstermekle beraber daha sonra gelen müelliflerden bazıları rivayetleri zikredip görüş belirtir-

ken bazıları ise rivayetlere dair tenkitlerini aktardıktan sonra görüşlerini belirtmişlerdir. Biz ilgili konu 

hakkında rivayetleri eleştiren ve görüş belirten müellifleri ele alacağız. 

Tespit edebildiğimiz kadarıyla Hz. Peygamber’in Fil yılından 30 yıl sonra, 40 yıl sonra ve 15 yıl önce 

doğduğu şeklinde farklılık arz eden dair rivayetleri ilk aktaran müellif Halîfe b. Hayyât’tır. Halîfe, bu 

rivayetler arasında üzerinde icma edilen görüşün Hz. Peygamber’in Fil senesinde doğduğu rivayeti ol-

duğunu da ifade etmektedir.89 

Beyhakî Hz. Peygamber’in Fil yılında doğduğuna dair farklı tariklerden birçok rivayete ilaveten İbn 

Ebzâ’dan nakledilen Fil yılından 10 yıl sonra doğduğu rivayetini de aktarmakla beraber daha sonra bir-

çok müellif tarafından tenkit edilecek bu rivayete herhangi bir eleştiri getirmemektedir.90 Naklettiği ri-

vayetler arasında “Bi’set ile Fil yılı arasında 70 yıl olduğu” şeklindeki aktarıma İbrâhim b. Münzîr’in, 

“Ulema arasında Hz. Peygamber’in Fil yılında doğup 40 yaşının başında Peygamber olarak görevlendi-

rildiğinde ihtilaf yoktur. Bu kesinlikle yanlıştır.” şeklindeki tenkidini aktarır.91 Hz. Peygamber’in doğum 

tarihine dair sınırlı rivayet aktaran İbnü’l-Cevzî ise Fil yılından 10 yıl sonra doğduğu rivayetinin sahih 

olmadığını ifade etmiştir.92 

Makrîzî (öl. 845/1442) Hz. Peygamber’in doğum yılı ile ilgili Fil yılı haricinde Fil yılından 10 yıl 

sonra rivayetine ilaveten 30 yıl, 40 yıl, 23 yıl sonra, Fil yılından 15 yıl önce doğduğu şeklinde Beyhakî’ye 

nazaran daha çeşitli rivayetler nakletmekte93 ve bu rivayetler arasında “bi’set ile Fil yılı arasında 70 yıl 

 
86 Yevmu Cebele, Benî Âmir ve müttefikleriyle Temîm, Zübyân ve Esed kabileleri arasında yapılan savaşlara Orta 

Arabistan’da bir dağa nispetle verilen isimdir. Bk. Şulul, İlk Kaynaklara Göre Hz. Peygamber (as) Devri Kronoloji, 105. 
87 Abdülkâdir el-Bağdâdî, Ḫizânetü’l-edeb ve lübbü lübâbi lisâni’l-ʿArab, thk. Abdüsselâm Muhammed (Kahire: Mekte-

betü’l-Hâncî, 1997), 6/370. 
88 Taberî, Târîḫ, 2/104. 
89 Halîfe b. Hayyât, et-Târîḫ, 53. 
90 Bk. Beyhakī, Delâʾil, 1/79. 
91 Bk. Beyhakī, Delâʾil, 1/78. 
92 İbnü’l-Cevzî, el-Vefâ, 1/155. 
93 Bk. Ebû Muhammed Takıyyüddîn Ahmed b. Alî b. Abdilkādir b. Muhammed el-Makrîzî, İmtâʿu’l-esmâ, thk. Mu-

hammed Abdu’l-Hamîd Nemîsî (Beyrut: Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1999), 1/7. 
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olduğu” rivayetine İbrâhim b. Münzîr’in tenkidini aktarmaktadır.94 Makrîzî ilgili bahiste zikrettiği riva-

yetler neticesinde tercih edilenin Fil yılı olduğunu ifade etmekle beraber diğer rivayetleri “denilir ki” 

sîğasıyla nakletmekle95 yetinmiştir. 

Zehebî Hz. Peygamber’in doğduğu yıl ile ilgili Fil yılı, Fil yılından 10 yıl sonra, 23 yıl sonra, Fil 

yılından 15 yıl önce ve “bi’set ile Fil yılı arasında 70 yıl vardır.” şeklindeki rivayetleri aktarmaktadır. 

Benzer rivayetleri aktaran çağdaşı Makrîzî’den farklı olarak aktardığı rivayetlerin hemen hemen tama-

mına dair hadisçi ve tarihçi bakış açısıyla eleştiriler getiren Zehebî’nin bu yaklaşımı onun rivayetler kar-

şısındaki tenkitçi tutumuna da işaret etmektedir.96 

Zehebî, İbn Abbâs’tan naklen Hz. Peygamber’in Fil yılında doğduğu rivayetinin sahih olduğunu 

zikretmektedir. Ya‘kûb el-Kummî’nin, Ca‘fer b. Ebi’l-Muğîre’den onun da İbn Ebzâ’dan naklen: “Hz. 

Peygamber’in doğumu ile Fil Olayı arasında 10 yıl vardır.” rivayetinin münkatı‘97 olduğunu ifade et-

mektedir98 ki bu rivayet daha önce aynı senetle, Beyhakî ve Makrîzî tarafından aktarılmakla beraber 

herhangi vechiyle eleştirilmemiştir. Diyarbekrî ise Zührî’den nakledildiğini aktardığı bu rivayetin sahih 

olmadığını ifade eder.99 Zehebî daha sonra ilgili aktarıma atfen “bundan daha zayıf olan” ifadesiyle Mu-

hammed b. Osman b. Ebî Şeybe’nin, Ukbe b. Mukrim’den, onun Müseyyeb b. Şerîk, onun Şu‘ayb b. 

Şu‘ayb’dan, onun da babası isnadı ile dedesinden naklettiği: “Rasulullah'a anası Muharrem âşûrâsında 

gebe kaldı. Ashâb-ı Fil gazvesinden sonra gelen 23. yılın 12 Ramazanının pazartesi gecesi doğdu.” riva-

yetini aktarır ve bunun “sâkıt bir hadis”100 olduğunu kaydeder ki bu rivayet de Makrîzî tarafından nak-

ledilmiş olmakla beraber eleştirilmemiştir. İlgili rivayete benzer bir tenkidi; Hz. Peygamber’in Fil yılında 

doğduğu görüşünü sahih kabul eden İbn Nâsuruddîn101 rivayetin ravilerinden olan Müseyyeb b. 

Şerîk’in “metruk” olduğunu belirtir.102 Devamında ise bahsi geçen son rivayeti kasten Zehebî “bundan 

daha da zayıf olan görüş” ifadesiyle Kelbî’nin, Ebî Sâlih’ten, onun da İbn Abbâs’tan: “Resulullah (sas) 

Fil yılından 15 yıl önce doğdu” şeklindeki rivayeti ele alır. Bu rivayet hakkında Zehebî’nin değerlendir-

meleri ziyadesiyle dikkat çekicidir. Zira Zehebî bu görüşü, ilk olarak ravilerden olan Kelbî hakkında 

zikrettiği “yalanla itham edilip muhaddis derecesinden düşük biri” ifadeleriyle senet tenkidine tabi tut-

maktadır. Daha sonra ise bu görüşün yalan olduğunu, sahih bir senetle aktarılan ve üzerine ittifak edilen 

İbn Abbâs’ın “Hz. Peygamber’in Fil yılında doğduğu” rivayetinin ortaya koyduğunu ifade etmektedir. 

Diğer rivayetler ve ilgili rivayete dair senet tenkidi yaptığı ilk yaklaşımı Zehebî’nin hadisçi bakış açısıyla 

rivayetleri tenkide tabi tuttuğunu gösterirken, bu aktarım özelinde, naklettiklerini mukayese ederek 

 
94 Makrîzî, İmtâʿu’l-esmâ, 1/29. Ayrıca bk. İbn Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/509. 
95 Makrîzî, İmtâʿu’l-esmâ, 1/7. 
96 Zehebî’nin tenkit anlayışı için bk. Talat Sakallı, “İmam Zehebi ve Tenkid Anlayışı”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bi-

limler Enstitüsü Dergisi 6 (1995), 19-31. 
97 Senedin sahâbîden sonra gelen kısmında bir veya daha çok râvisi atlanarak rivayet edilen hadis anlamında kulla-

nılan terim. İsnadında ravi düşmesi anlamına gelir. Bk. Uğur, Hadis Terimleri Sözlüğü, 270. 
98 Zehebî, Târîḫ, 1/25. İbn Nasüruddin’in de aynı eleştiriyi getirdiğini görmekteyiz. Bk. İbn Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-

âs̱âr, 2/508.  
99 Diyârbekrî, Târîḫu’l-ḫamîs, 1/196. 
100 Bk. Uğur, Hadis Terimleri Sözlüğü, 352. 
101 İbn Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/502. 
102 İbn Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/508. 
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hangisinin doğru olduğu hakkında görüş belirttiği ikinci yaklaşımı ise onun münekkit tarihçi hüviye-

tiyle de meseleye yaklaştığını göstermektedir.103 Bu rivayet özelindeki eleştirileri Zehebî’yi rivayeti sa-

dece aktarmakla iktifa eden müelliflerden ayırmakla beraber eleştiri usulü ise bahsi geçen rivayeti sa-

dece senet itibariyle eleştiren104 müelliflerden ayırmaktadır. 

Zehebî Hz. Peygamber’in doğum yılı hakkında aktarılan rivayetlere dair de dikkat çeken bir iddia 

ortaya atmaktadır. O, Hz. Peygamber’in Fil yılından 30 gün sonra veya 40 gün sonra doğduğunu benim-

seyen alimlerin olduğunu zikrettikten sonra ravilerin Hz. Peygamber’in Fil yılından 30 ya da 40 sene 

sonra doğduğu şeklindeki yanlışlıklarının gün ile ayı birbirlerine karıştırmalarından kaynaklandığını 

yani ravinin “gün” demesi gerekirken “yıl” dediğini ifade etmektedir.105 Zira Hz. Peygamber’in Fil yı-

lından 15 gün önce, 23 gün veya 70 gün sonra doğduğu şeklindeki rivayetlerin olmayıp 15 yıl önce, 23 

yıl ve 70 yıl sonra doğduğu şeklindeki rivayetler göz önüne alındığında bu iddianın ilgili probleme dair 

sadece bir kısım rivayeti açıklamakla sınırlı kalacağını da ifade etmek gerekir. Zehebî’nin bu probleme 

dair çıkarımı da onun rivayetlere münekkit bir tarihçi hüviyetiyle yaklaştığı göstermektedir. Ayrıca mü-

ellifin bu tenkidinin bir yönüyle sözlü geleneğin yazıya geçirilmesinden kaynaklı tabii hatalara da işaret 

ettiğinin106 göz ardı edilmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Nitekim ilgili konu özelindeki rivayetlerin çe-

şitlenme sebebine dair klasik ulemaya atfen kayda değer tek değerlendirme de tespit edebildiğimiz ka-

darıyla Zehebî’den gelmektedir. Bu bağlamda Osmanlı ulemasından Kevserî’ye göre rivayetlerde farklı 

tarihlere delalet eden farklılaşma, Hz. Peygamber’in sadece belli olaylara nispetle hadiseleri tarihlendi-

ren, okuma, yazma ve hesap bilmeyen bir toplumda doğmuş olmasından kaynaklanmaktadır.107 Bazı 

araştırmacılar ise bu problemin, Fil Olayının iki kez gerçekleşmesinden dolayı tarihlerin farklı Fil Ola-

yına nispet edilmesinden, istinsah hatası ve ravilerin hatalı aktarımından kaynakladığını ifade etmekte-

dir.108 Bu görüşlerin tarihlerdeki farklılık ve çeşitlenmenin birer sebebi olabileceğini kabul etmekteyiz. 

Fakat bunlara ilaveten ihtilafın sebeplerinden bir diğerinin ise Hz. Peygamber’in cahiliye Arap toplu-

munun normal bir ferdi olarak dünyaya gelmesinden kaynaklandığını düşünmekteyiz. Zira doğdu-

ğunda vuku bulduğu iddia edilen harikulade olaylar toplumda bir tarih başlangıcı arz edebilecek nite-

likteyken Hz. Peygamber’in doğum tarihine delalet eden rivayetlerde bu olaylara atıf yapılmaması Allah 

Resulü’nün toplumun normal bir ferdi gibi doğduğuna işaret etmekle beraber doğum tarihindeki ihti-

lafa dair zikrettiğimiz sebebi de bir yönüyle açıklamaktadır. Nitekim zikredilen hadiseler gerçekleşmiş 

olsaydı Hz. Peygamber’in doğum tarihine delalet eden rivayetlerin bu olaylara nispetini ve rivayetlerde 

tarih birliğini görürdük. Hz. Peygamber’in ilahi vahyin başlangıcı (doğumundan kırk yıl sonra) ve son-

rasında elde ettiği konumdan dolayı toplumun onun doğum tarihini bilmeye yönelik çabasını ve bu 

konuda bir birliğin olmamasından dolayı farklı tarihlerin aktarılmasını sürecin tabii bir sonucu olarak 

 
103 Zehebî, Târîḫ, 1/25. 
104 Bk. İbn Nâsıruddîn, Câmiʿu’l-âs̱âr, 2/509. 
105 Zehebî, Târîḫ, 1/27. 
106 Sözlü geleneğin yazıya geçirilmesiyle ilgili ayrıntılı bilgi için bk. M. Hanefi Palabıyık, “Sözlü Gelenekten Tarihçi-

liğe “Giriş”, Asr-ı Saâdet Dünyası: Bir Bilim Olarak Siyer ve Kaynakları, (2014); a.mlf. “Sözlü Tarih/Sözlü Gelenek ve 
Hadis Kitapları (Sahih-i Müslim Örneği)”, Asr-ı Saâdet Dünyası: Bir Bilim Olarak Siyer ve Kaynakları, (2014). 

107 Kevserî, Maḳālât, 364. 
108 İlgili hususta Apaydın’ın Fil Vakasına dair yaptığı değerlendirme Hz. Peygamber’in doğum tarihiyle doğrudan 

bağlantılı olması hasebiyle önem arz etmektedir. Bkz. Apaydın, Siyer Kronolojisi, 187-190. 
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görmekteyiz. Nitekim Hz. Peygamber’in doğduğu yıl ve güne dair rivayetlerin İbn Abbas’tan nakledil-

mesi bu bilme ve aktarma çabasının erken dönemde başladığını ve rivayetlerin yazıya geçirilmesiyle 

birlikte muhtelif sebeplerden dolayı farklı tarihlere delalet eden bu nakillerdeki farklılık dikkat çekici 

bir şekilde kendini göstermiştir. 

İbn Kesîr ise Hz. Peygamber’in doğduğu yıla dair Fil yılında, Fil Hadisesinden 10 yıl sonra, 30 yıl 

sonra, 40 yıl sonra, Fil Olayının 23. senesinde ve Fil vakasından 15 yıl önce doğduğu şeklinde ilgili ko-

nuya dair hocası Zehebî’ye nazaran daha fazla rivayeti ele almış ve bu rivayetlerden bazılarına eleştiri 

getirmiştir.109 

 Hz. Peygamber’in Fil yılında doğduğu aktarımı hakkında İbn Kesîr, Cumhur ulemanın bu görüşte 

olduğunu ifade ederken Fil vakasından 30 yıl sonra doğduğu aktarımı hakkında ise şu ifadeleri kullan-

maktadır: “Mûsâ b. Ukbe, Zührî'den böyle bir nakilde bulunmuş ve bu görüşü de benimsemiştir. Al-

lah'ın rahmeti, onun üzerine olsun.” ilgili aktarım İbn Kesîr’in, bu rivayetin benimsenebilir olmadığı 

düşüncesini paylaştığını göstermekle beraber Hz. Peygamber’in Fil yılından 30 yıl sonra doğduğu ka-

naatinde olanların varlığına da delalet etmektedir. Hz. Peygamber’in Fil Vakasından 40 yıl sonra doğ-

duğu rivayeti hakkında ise “bu rivayet gerçekten gariptir.” der ve “bundan daha da garib olanı” ifade-

siyle İbn Abbâs’dan Hz. Peygamber’in Fil yılından 15 yıl önce doğduğu rivayetini aktarır. Bu rivayet 

hakkındaki tenkidini ise “bu da garib, münker110 ve zayıf bir rivayettir” ifadeleriyle aktarır. Hz. Pey-

gamber’in Fil yılından 30 yıl sonra ve 40 yıl sonra doğduğu gibi Zehebî’nin aktarmadığı rivayetleri ak-

tarması ve bu rivayetlere getirdiği eleştiriler ise İbn Kesîr’i bahsi geçen konu özelinde hem hocasından 

bir yönüyle ayırmakta hem de bu meseleye dair eleştirel yaklaşıma katkı sunmaktadır. Bu noktada İbn 

Kesîr’in hocası Zehebî’nin eleştirdiği bazı rivayetleri aktarmakla beraber herhangi bir tenkit getirmedi-

ğini de ifade etmek gerekir. 

Hz. Peygamber’in Fil yılında doğduğu şeklindeki meşhur rivayet hakkında ise bu olayın peygam-

berliğin müjdesi ve başlangıcı, Hz. Peygamber’in ortaya çıkışının habercisi olduğu zikredilir.111 Bu akta-

rım her ne kadar meşhur rivayete atfen kurgulanmış bir bağlam gibi dursa da Hz. Peygamber’in Fil 

yılında doğduğu görüşünde olanların kanaatlerini temellendirmek adına zikrettikleri bir aktarım olması 

hasebiyle önem arz etmektedir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Doğduğunda birçok mucizevî olayın vuku bulduğu rivayet edilen Hz. Peygamber’in rivayetlerinde 

delalet ettiği tarihlerde farklılıkların olmaması ve bu rivayetlerin zikredilen olağanüstü olaylara nispetle 

aktarılması beklenmektedir. Fakat rivayetlerin ne doğduğu gece vuku bulduğu iddia edilen olağanüstü 

olaylara nispetine ne de doğduğu gün, ay ve yıl özelinde tarih birliğine rastlanmamaktadır. Gün, ay ve 

yıl özelinde ziyadesiyle muhtelif tarihlere delalet eden bu rivayetler ve rivayetlerin çeşitlenme problemi 

alimlerin de dikkatini çekmiştir. Bu bağlamda ulemanın bir kısmı rivayetleri aktarımda benimsedikleri 

 
109 Rivayetlere dair İbn Kesir’in tenkitleri için bk. İbn Kesîr, el-Bidâye, 2/262. 
110 Zayıf râvinin güvenilir râviye muhalefeti yüzünden zayıf olan hadisi ifade etmek için kullanılır. Bk. Uğur, Hadis 

Terimleri Sözlüğü, 272. 
111 Kastallânî, Mevâhibü’l-ledünniyye, 1/84; Diyârbekrî, Târîḫu’l-ḫamîs, 1/196. 
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üslup ile bir kısmı metin ve senet tenkidi üzerinden bir kısmı ise iddialarını ziyadesiyle farklı bakış açı-

larıyla temellendirme yoluna giderek bahsi geçen probleme dair görüş belirtmiştir. Bununla birlikte ri-

vayetlerdeki çeşitlenmeye dair klasik ulemadan -her ne kadar tek kalsa da- Zehebî’nin ravilerin gün ile 

yılı birbirine karıştırdıkları görüşü konuyu problem etme ve buna çözüm bulma çabasının bir sonucu 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz ise -ihtilafın sebeplerinden olabileceğine katıldığımız diğer görüşlere 

ilaveten- bu problemin Hz. Peygamber’in mucizelerden ârî, halkın normal bir ferdi olarak dünyaya gel-

mesinden kaynaklandığını düşünmekteyiz. Bu düşüncemizle insiyaklı olarak Hz. Peygamber’in, vahyin 

başlangıcı ve sonraki dönemde elde ettiği konumu gereği toplumda onun doğum tarihini bilme çabası-

nın doğmuş olması pek tabiidir. Fakat bu konuda bir birlik ve netlik olmamasından dolayı bu çabanın 

farklı aktarımları da beraberinde getirdiğini düşünmekteyiz. 

Hz. Peygamber’in doğum tarihine ilişkin bu çalışma neticesinde bizde hasıl olan kanaati de paylaş-

mayı gerekli görmekteyiz. Mevlîd ve kutlamaları konusunda tartışmaların olduğu Memlûk döneminde, 

112 dönemin tarihçilerinden İbn Hallikân’dan nakledilen, “insanların mevlîd kutlamalarını 10 Rebiulev-

vel veya 12 Rebiulevvel tarihini kabul ederek yaptıkları” şeklindeki ifade, 113 bu dönemde Hz. Peygam-

ber’in doğum günü hususunda kısmi ihtilafın olduğunu göstermektedir. Bununla beraber Hz. Peygam-

ber’in doğum tarihlerinin, aynı zamanda hadisçi olan dönemin tarihçileri tarafından genel olarak senet 

itibariyle eleştirildiği de görülmektedir. Bu durum düşünüldüğünde Memlûk dönemi eserlerinde Hz. 

Peygamber’in doğum tarihlerinin çokça yer tutması ve bu rivayetlerin gün, ay ve yıl özelinde genel ola-

rak senet itibariyle eleştirilmesi, anlamını bulmaktadır. Nitekim Memlûk dönemine kadar Hz. Peygam-

ber’in doğum tarihlerine ilişkin müelliflerin kanaatleri, rivayetleri aktarma biçimleri ve bu aktarımlarda 

kullandıkları ifadelerden anlaşılırken Memlûk döneminde ele alınan rivayetlerin genel olarak senet ten-

kidine tabi tutulduğu göze çarpmaktadır. Bu durumun dönemin tarihçilerinin aynı zamanda hadisçi 

olmasından kaynaklandığını düşünmekle beraber ilgili dönemde yoğunlaşan mevlîd tartışmaları ve 

mevlîd kutlamalarındaki benimsenen farklı tarihlerin Hz. Peygamber’in doğum tarihine ilişkin rivayet-

lerin tartışılmasını da beraberinde getirmiş olma ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gerektiği 

kanaatindeyiz. Bu noktada Memlûk dönemi müelliflerinden bir kısmının Hz. Peygamber’in doğum ta-

rihlerine ilişkin rivayetlerden bazılarına münekkit tarihçi hüviyetiyle yaklaştıklarını da ifade etmek ge-

rekir. 

  

 
112 Güllü Yıldız, “Memlükler Dönemi Siyer Yazıcılığına Genel Bir Bakış”, İslâm Tetkikleri Dergisi 10/1 (ts.), 350-352. 
113 Kevserî, Maḳālât, 364. 
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İSLAM MİTOLOJİSİNDE MEVLİDÜ’N-NEBİ ANLATIMININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Ümmü Gülsüm Aşkar Andıç* 

 

GİRİŞ 

Tarih, insanların yaşadığı olayları belli bir kronolojik düzen içerisinde bizlere aktaran bir olgudur. 

Bu olgu, içerisinde ona şahit olan, onu aktaran, yazan ve dillendiren birçok kişinin ruhsal durumunu, 

duygu ve düşüncesini de içerisinde barındırmaktadır. Tarihçiler, eserlerini yazarken, mecazi anlatımlara 

ve içinde bulunduğu yoğun duygulanımları karşıdaki kişiye başka şekilde izah edemeyeceğini düşün-

düğü mübalağalı anlatımlara yer vermişlerdir. Ya da bir tarihçi tarafından yazılan sembolik anlatımlar, 

mecazi durumlar ve rüyalar diğer bir tarihçi tarafından gerçek olarak kabul edilebilmiştir. Tarihe mal 

olmuş, tarih yazan şahsiyetlerin hayat hikâyelerinin yazıldığı metinlerde bu tarz anlatımlar çok bariz bir 

biçimde görülmektedir. O şahsiyete duyulan hayranlık, yoğun sevgi ve muhabbet ifrat noktasına ulaşıp, 

O’nun kutsallaştırılmış bir vaziyette anlatılmasına neden olmuştur. 

Hz. Muhammed bir millete ümmetlik vasfı kazandıran, insanları hayal ettikleri sonsuz yaşamla müj-

deleyen ve yaşadıkları hayata anlam kazandıran bir önder ve peygamber olarak gönderilmiştir. Pey-

gamberin doğum olayı insanlık tarihinin rotasını belirleme hususunda önemli bir olaydır. O, insanların 

cevapsız kalmış sorularına cevap verip, bu dünyanın yaşam kılavuzunu getirmiştir. Bir insanlığa mal 

olmuş şahsiyetin yüceltilmesine hep doğum anından itibaren başlanır. Onun daha dünyaya gelişinden 

belliydi bu dünyayı değiştireceği algısı verilmeye çalışılır. Hz. Muhammed’in de dünyaya gelişiyle ilgili 

yazılı kaynaklarda çok sayıda olağanüstü durumdan bahsedilmiştir. Tebliğimizin amacı İslam kültür 

tarihi içinde aşırı sevgi, yüceltme arzusu gibi birtakım şartların neticesinde oluşan mevlid mitolojisi ol-

gusunu ele alarak, Hz. Peygamber’in hadisleri ve ilgili rivayet metinleri doğrultusunda ortaya çıktığı 

dönemin bakış açısını tespit edebilmektir. Bu rivayetler metin ve tarihe uygunluk açısından değerlen-

dirmeye tabi tutularak, rivayet ve ayetler üzerindeki ilk dönem yorumların belli bir tarihi ve kültürel 

arka plan doğrultusunda şekillendiği göz önüne alınarak anlatılmıştır. 

Tebliğimizde, temel tarih kitaplarında bahsi geçen; Resulullah (sas)’in doğduğu gece vuku bulduğu 

rivayet edilen olağanüstü hadiseler akademik bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Âmine’nin evine nur dol-

ması, Meleklerin evi doldurması, Peygamberimizin sünnetli doğması, Gökte bir yıldız oluşumu, Kisra 

 
* Yüksek lisans öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Mezhepleri Ta-

rihi Ana Bilim Dalı, ummugulsum.askar@gmail.com. 
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saraylarının yıkılması, Bin yıllık ateşin sönmesi, Save gölünün kuruması vb. mitolojik rivayetler siyer 

kitaplarının kronolojik yazım tarihine göre incelenmiştir. Rivayetlerin hangi dönemlerde siyer kaynak-

larına müdahil olduğu tespit edilip, bu rivayetlerin hangi sebeplerle siyer kaynaklarına eklendiği ele 

alınmıştır. Daha sonra bilgiler mümkünürlük ve olabilirlik açısından değerlendirilerek mitolojilerin 

hangi coğrafyada nasıl zihin yapısında ortaya çıktığı belirtilmeye çalışılmıştır. 

1. HZ. MUHAMMED’İN DOĞUM GECESİ YAŞANDIĞI RİVAYET EDİLEN MİTOLO-

JİK OLAYLAR 

1.1. Âmine ‘den Şam/Busra’yı Aydınlatan Bir Nurun Çıkması  

Hz. Muhammed’in doğum gecesi ile ilgili rivayetlerde tüm kâinatın ve varlıkların hazırlık yaptığı 

bir doğum tasvir edilmiştir. Peygamberin dünyaya gelişi, Hz. Âdem’den beri dünyanın beklediği bir 

gün gibi anlatılmıştır. Peygamberimizin annesi de bu Risalet’in sahibi çocuğu dünyaya getirdiğinin far-

kındadır. Hz. Âmine evin içinde gezen nurani varlıkları ve oğlundan çıkan nuru müşahede ederek, oğ-

lunun büyük bir insan olacağının bilincinde, meleklerin oğlunu, yakutlarla süslü gümüş ibrikte yıkayı-

şını izlemiştir. Yanındakilerde bu Nur’u görüp normal bir durum olarak karşılayıp o günden sonra bunu 

hiçbir zaman dile getirmemiştir. Risalet geldikten yüzyıl sonra dile getirilip, kabul edilmesi beklenen bir 

anlatım mevcuttur. 

Âmine’nin diğer kadınların şahit olamayacağı şeylere tanık olması, hamile iken rüyasında sen bu 

ümmetin efendisine hamilesin şeklinde müjdelenmesi ve doğum esnasında ondan bir nur çıkarak yerine 

göre Şam, Hz. Peygamberin evi, Busra, batı-doğunun arası ve Mekke gibi değişik yerleri aydınlatması 

şeklinde ciddi tenakuzların bulunduğu çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Rivayetler kimi zaman pey-

gamber, kimi zaman Âmine kimi zamanda Osman b As’ın annesi Fatıma hatun dilinden anlatılmıştır. 

Bunun ile ilgili elimizde bulunan ilk temel siyer kitabı olan İbn İshak’ın Sire’sinde, Şüphesiz Allah Re-

sul’ünün alameti, dünyaya geldiği zaman onunla beraber, Şam topraklarında bulunan Busra saraylarını 

aydınlatan bir nurun çıkması ve kendisine Muhammed isminin verilmesidir1 şeklindeki rivayettir. 

İbn Hişam’ın Siret’ü Nebeviyye’sinde ‘Allah bilir, ancak bazı insanların Amine’nin hamileliği konu-

sunda şöyle söyledikleri belirtilir: “… Âmine Hz. Muhammed’e hamile kaldığında ondan bir nur çıkmış 

ve Âmine bu nurla (ışıkla) Şam topraklarında bulunan Busra saraylarını görmüştür.’2 Şeklinde ravinin 

kesin kanaat getirmediği bir rivayet mevcuttur. 

İshak b. Abdullah’tan gelen rivayete göre Allah Resul’ünün annesi Âmine şöyle buyurmuştur: “Re-

sulullah’ı doğurduğumda benden bir nur çıktı ve Şam’ın saraylarını aydınlattı…”3 Busra’daki develerin 

boyunlarını/Busra’yı aydınlattığını gördüm.4 İbn Kesîr’de o gece peygamberden doğan nur ile ona doğu 

ile batı aydınlatılıp, gösterildi. Sonra ellerine dayanarak yere düştü. Yerden bir avuç toprak aldı ve başını 

semaya kaldırdı, şeklinde eklemeler yapılan bir rivayet bulunmaktadır. 

 
1 İbn İshâk, Ebû Abdillâh Muhammed b. İshâk b. Yesâr, Sîretu İbn İshâk el-Müsemmâ bi-Kitâbi’l- Mübtede’ ve’l-Meb’as 

ve’l-Megâz, î. nşr. Muhammed Hamidullah, Konya: Hayra Hizmet Vakfı, 1981. 201 
2 İbn Hişâm, Ebû Muhammed Abdülmelik b. Eyyûb el-Hımyerî, es-Sîretü’n-Nebeviyye, Beyrut, I/129 
3 İbn Sa’d, Ebu Abdillah Muhammed. Tabakâtu’l-Kübrâ. I. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye. 1998.102. 
4 İbn Hibbân, es-Sîretu’n-Nebeviyye, Beyrut. 2000, I./44 
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Peygamberimizin doğum gecesinde Hz Âmine’nin yanında Abdurrahman b. Avf’ın annesi Şifa Ha-

tun ve Osman b. Ebu-l As’ın annesi Fatıma Hatun ve Peygamberimizin dadısı Ümmü Eymen (Bereke) 

bulunuyordu.5 Fakat bir rivayete göre Âmine bint Vehb evde yalnızken hurma dalları gibi uzun ve Ab-

dümenaf’ın kızları gibi olan bazı kadınlar/melekler etrafını kuşatarak doğum esnasında hazır bulun-

muşlardır. Hatta buna ilave olarak doğumda Hz. İsa’nın annesi Meryem bint İmran ve Firavun ’un eşi 

Asiye de hazır bulunmuştur.6 Şeklinde H.X. yy. ’da olayı mucizevi boyuta taşıyacak kişiler eklenmiştir. 

İlk temel kitaplarından sayılan İbn İshak’ın Sire’sinde gelen Osman es-Sekafi’nin annesi Resulul-

lah’ın doğumunda hazır bulundum. Doğduğunda evin nurla dolduğunu gördüm. Yıldızların iyice yak-

laştıklarını görmüş ve üzerime düşeceklerini sanmıştım.7 Şeklinde sadece Fatıma bint. Abdillah’tan ge-

len hayal, rüya ya da mecazi anlatım mı olduğu belirgin olmayan bir rivayet bulunmaktadır.  

H.II. Yüzyıl âlimlerinden İbn Sad’ın Tabakât’ında rivayete yeni eklemeler yapılarak, evin nurla dol-

duğu, yavrunun secdeye kapandıktan sonra dua vaziyeti alarak ellerini açıp gözünü semaya çevirdiği, 

doğumla birlikte ortaya çıkan bir ışığın Şam saraylarını ve çarşılarını aydınlattığı, mağrip ile maşrık 

arasını doldurduğu. Beyaz renkli kumaştan bir kundağa sarılmış ve kem gözlerden özenle korunmuş 

olduğu. Hz. Âmine’nin, hamileliği sırasında ve oğlunu dünyaya getirirken hiç zahmet çekmemesi, diğer 

kadınların göremeyecekleri şeyleri görmesi, hamile iken rüyasında 'Sen ümmetin efendisine hamilesin' 

şeklinde müjdelenmesi, keza rüyasında doğum esnasında doğu ile batı arasını aydınlatan bir nurun ken-

disinden çıkıp Busra ve Şam topraklarını aydınlatması. Hz. Peygamber’in tertemiz doğması ve doğarken 

çocukların yere düştüğü gibi düşmeyip ellerini yere dayayıp başını semaya kaldırması, o doğarken yıl-

dızların sarkması gibi rivayetler”8 detaylandırılarak ele alınmaya başlamıştır. 

H.VI. Yüzyıl’dan sonraki âlimler ise günün şartlarına göre rivayeti arttırmıştır. H.VI. yüzyıl alimle-

rinde Dıhye el-Kelbî, mevlid törenlerini yoğun bir şekilde kutlayan ve mevlid geleneğine çok önem ve-

ren sultan Muzaffereddin Gökbörü ile karşılaşınca, O’ndan ödül almak amacıyla yazdığı siyer kitabında 

peygamberin doğduğu gece sarıldığı kumaşın cinsinden kabın rengine, ibriğin gümüş oluşuna leğenin 

kenarındaki inci detaylarına kadar ayrıntı vererek mecazi anlatımla karışık tüm kainatın onun peygam-

ber oluşunu kutladığı şeklinde, Sultan’ın hoşuna gidecek geniş çaplı ve olayların ayrıntılı bir şekilde 

anlatıldığı bir rivayet vermiştir.  

Kronolojik bir tahlil ile ele aldığımız rivayetlerde İbn İshak, sadece Âmine’nin rüya gördüğünden 

bahsetmiştir. Daha sonraki müellifler, rüyanın içeriğini doldurularak anlatmıştır. Ayrıca rüya anlatım-

ları H.IV. yüzyıla gelindiğinde gerçek yaşanmış bir olay olarak anlatılmaya başlanmıştır. Rivayetlerde 

Nur’un Şam, Busra, batı-doğu şeklinde farklı yerlerden doğduğunun belirtilmesi o dönemin şartlarında 

İslam’ın yayıldığı yerler olarak tasvir edilmiştir. Şam’da ilk fethedilen yer Busra olduğu için sonraki 

 
5 Köksal, Asım, İslam Tarihi, İstanbul: Şamil Yayınevi, 1987, II/9; İbn Hibbân, I/44. 
6 Halebî, Ali b. Burhaneddin, İnsânu’l-Uyûn fî Sîreti’l-Emîni’l-Me’mûn, Mısır: Dâru’t-Tıbâati’l-Âmire, 1964, I/96.  
7 Kâdî Iyâz Ebu’l-Fazl Iyâz b. Musa b. Iyâz, eş-Şifâ bi Ta’rî Hukûki’l-Mustafâ, Beyrut: Dâru’l-Erkâm b. Ebi’l-Erkâm, 

1995, I/321; 459. 
8 İbn Sa’d, et-Tabakât, I/101-103;Taberî, Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerir. Tarîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk. İhyâü’türâsi’l-

Arabî. Beyrut ts. Dâru’l- Kütübi’l-İlmiyye. 1997, II/126; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I/458-459; Âsım Köksal, Hz. Muham-
med ve İslamiyet. İstanbul: Şamil Yayınevi. 1981.84. 
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rivayetlerde oranın aydınlandığını, yani İslam ile şereflendiğinden bahsedilmiştir. Batı doğu şeklindeki 

rivayet ise, İslam’ın Batıdan doğuya her yere yayılacağı şeklinde sembolik bir dil ile ele alınmıştır. 

İbn İshak rivayetindeki, Hz. Âmine’nin rüya görmesi muhtemel bir olaydır. Çocuğu için endişele-

nen her anne rüyasında onu görebilir. Muhtemelen rüyanın içeriği sonradan doldurulmuştur. Peygam-

berimizin “Ben, atam İbrahim’in duası, kardeşim İsa’nın müjdesi ve annemin rüyasını gördüğü pey-

gamberim. Rüyasında annem beni dünyaya getirirken kendisinden Şam saraylarını aydınlatan bir nu-

run çıktığını gördü. İşte peygamberlerin anneleri böyle rüyalar görürler.”9 Hadisi bu olayın rüya olduğu 

delilini kuvvetlendirmektedir. Allah kendi çocuğunun peygamber olacağını göremeyecek bir annenin 

kalbine çocuğunun ilerde çok sevilen, insanlık için çok önemli biri olacağını ilga etmiş olabilir. Bu rüya 

Âmine için büyük bir lütuftur. Bu rivayetin kabul ya da red olunması bize bir şey katmayacağı gibi 

kazandırmayacağı da ortadadır. Nitekim Mekke müşriklerinin onun peygamber olacağını annesinin rü-

yasında gördüğü için doğru olduğunu kabul etmesi mümkün değildir. Çünkü rüya sahibini bağlar. Bir 

annenin şefkatinin mükâfatını Peygamber olduğuna kanıt olarak kullanamayız. Rüya olarak kabul etti-

ğimiz için bu olayın eleştirecek, tenkide tabi tutulacak bir yanı yoktur. Kanaatimizce Müslümanların bu 

rivayeti dile getirip kabul etmesi, Hz. Yusuf’un rüyası gibi Hz. Muhammed’in de gerçekleşen bir rüyası 

olması gerektiğinden yola çıkarak böyle bir rüyanın varlığını öne sürmüşlerdir. Hz. Yusuf’un rüyası hak 

olduğu ve Kur’an da geçtiği için, Âmine’nin rüyasını da iman esası olarak kabul etmişlerdir. 

1.2. Secde Konumunda Olması ve Çanağı Yarması 

Peygamberimiz doğarken, çocukların yere düştükleri gibi düşmeyip ellerini yere dayamış, başını 

semaya kaldırmış olarak doğdu.10 

Peygamberimiz doğduktan sonra geleneğe göre sabaha kadar üzerine kapatılan büyük çanağın ya-

rılarak yarığından, Peygamberimizin gözlerini semaya diktiği görüldü. Doğrusu biz bunun gibi bir ço-

cuk görmedik dediler.11 

Çanağın yarılması peygamberinde içinde secde konumunda olması ve çıkarılınca konuşması şek-

linde rivayetler de mevcuttur. Kanaatimize göre Hristiyanlarla karşılaşan Müslümanlar, Hz. İsa’nın be-

şikte konuşması mucizesine binaen bu rivayeti öne sürmüşlerdir. Onların olağanüstü anlatımları karşı-

sında Müslümanlar beşer olan bir peygamberi kabul etmekte zorluk çekmiştir. Lakin Kur’an’ı kerimde 

her fırsatta insan olduğu vurgulanan bir peygamber vardır.12 Bunun aksine olağanüstü özellikleri olan 

bir peygamber tasavvuru ortaya koymak Kur’an’a muhalefet etmek demektir. 

Tabiin döneminden sonraki kaynaklarda, gerek Hıristiyan ve Yahudi mühtediler ve zimmîlerin sa-

hip oldukları peygamber tasavvurlarının, gerekse İran ve Hint kültüründeki mitolojik ve mistik anlayış-

 
9 İbn Hişam’ın “es-Sîretü’n-Nebeviyye”sinde ve İbn Sa'd'ın “et-Tabakâtü'l-Kebîr”, Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI/127-

128; Ebû Nuaym, Delâilü’n-Nübüvve, I/95-99; Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve, I/80-83; Suyûtî, el-Hasâisü’l-Kübrâ, I/45-
46.  

10 İbn Sa’d, et-Tabakât, I/101-103; Taberî, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, Ebû Nuaym, Delâilü’n-Nübüvve, 1: 95-99; Beyhakî, 
Delâilü’n-Nübüvve, I, İbn Kesir, el-Bidâye ve Nihâye. 

11 İbn Sa’d, et-Tabakât, I/101-103; Ebû Nuaym, Delâilü’n-Nübüvve, I/95-99; Beyhâkî, Delâilü’n-Nübüvve, 1, İbn Kesîr, 
el-Bidâye ve Nihâye. I/80-83;  

12 41, Fussilet, 6; 17, İsra, 90-93. 
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ların etkisiyle gittikçe efsaneleştirilen, beşer üstü bir hüviyete büründürülen bir peygamber anlayışı ge-

lişmeye başlamıştı.”13 Hâlbuki Peygamberin çocukluğundan gençliğine kadar ticaret hayatından evlilik 

hayatına, bireysel ilişkilerinden sosyal ilişkilerine kadar onun diğer insanlardan en önemli farkı, dürüst-

lüğü, güvenilirliğiydi.14 Peygamber’in Risalet öncesiyle ile ilgili Mekke halkının dile getirdiği tek şey 

peygamberin güvenilir birisi olmasıydı. İslam’ın anlatılmasında da önemli olan peygamberin ahlaki 

özellikleriydi. Mucizevi bir anlatıma sahip bir Peygamber, Müslümanın hayatının hiçbir alanında örnek 

alınamamaktadır. 

Peygamberimizin doğum anında gerçekleşen bu kadar olay mevcut iken Kur’an anlatımında onun 

yetim olarak doğup, Allah tarafından gözetildiği yazacağına bu gece olan özellikleri anlatması gerekmez 

miydi? Nitekim Kur ’anı kerimde ilahi gecelerin varlığı kabul edilip kadir gecesi hakkında bin aydan 

hayırlı o gece meleklerin yeryüzünü doldurduğunu bildirirken peygamberimiz doğumunda yeryü-

zünde gerçekleşen olağanüstü durumlardan hiç bahsedilmemiştir. 

1.3. Sünnetli ve Göbeği Kesik Olarak Doğması 

Peygamber’in sünnetiyle ilgili kaynaklarda üç farklı rivayet yer almaktadır. Birincisi Hz. Peygam-

berin sünnetli ve göbeği kesik doğduğunu15, ikicisi Hz. Halime’nin yanında göğsünü yarmaya gelen 

meleklerin sünnet ettiğini16, üçüncü ise doğumundan sonra dedesinin ziyafet vererek sünnet ettirdiği-

dir. 

Hz. peygamberin sünnetli doğmuş olması o dönem için bir övünç kaynağı değildir. Nitekim sün-

netli doğan bir sürü insan bulunmaktadır. Müslümanların Hz İbrahim’in sünnetli doğuşunu ileri süren-

lere karşı bizim peygamberimizde sünnetli doğmuş olduğu rivayeti ortaya atmış görünmektedir. Müs-

lümanlar, Hz. Peygamber ile diğer peygamberler arasında bir fazilet yarışı yaptırmıştır. Hâlbuki bunun 

için bir yarışa girmeye gerek yoktur. O’nun son peygamber oluşu ve diğer peygamberlerin aksine tüm 

insanlara gönderilişi Kur’an’ı Kerim’de ilgili ayetlerde geçmektedir. 

Modern tababet açısından bakıldığında sünnetsiz doğmak bedene ait bir üstünlük olmayıp, aksine 

bir eksiklik kabul edilmektedir. Dolayısıyla Hz. Peygamber’e övgü veya derinlik yükleme niyetiyle 

onun sünnetli doğduğunu ileri sürmek, farkında olmadan ona sağlık açısından bir eksiklik izafe etmeyi 

doğurmaktadır. Esasında bir kişinin sünnetli doğup doğmaması da kendi elinde değildir, kendi elinde 

olmayan vücut tezahürleriyle övülmesi veya yerilmesi de mantıklı görünmemektedir.17 Sünnetli olarak 

doğmuş olmasının ön plana çıkması muhtemelen ravinin bunun övünç kaynağı olarak kullanan bir kral 

ya da liderle karşılaşıp bizim peygamberimizde sünnetli sözünü ileri atmasındandır zira Arap gelene-

ğinde sünnetli doğmak değil sünnet ettirmek bir sevinç ve ziyafet aracıydı. Bu yüzden dedesinin bunu 

bir övünç ile kutlayarak yapmış olduğu rivayet daha mümkün görünmektedir. 

 
13 Erul, Bünyamin, “Hz. Peygamber'in Risâlet Öncesi Hayatına Farklı Bir Yaklaşım”, Diyanet İlmî Dergi Hz. Muham-

med (sav) Özel Sayı, Ankara 200, 33-66. 
14 Erul, Bünyamin. “Uydurma rivayetlerde Peygamber Tasavvuru”. İslam'ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri 

Kutlu Doğum Sempozyumu. 2001. Ankara: TDV Yayınları. 2003. 419-438. 
15 İbn Kesir, el-Bidâye ve Nihâye, 2/269. 
16 Ebu Nuaym, Ahmed b. Abdullah el-Jsbahâni, Delailu'n-Nubuvve, tah. Muhammed Ravvâs Kal'acî (Halep: Mekte-

betu't-Turas el-İslami 1970), 1/93. 
17 Azimli, Mehmet, Siyeri Farklı Okumak, 68. 



─ KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ─ 

 
 

~ 146 ~ 

1.4. Ahmed Yıldızının Doğması  

İbn İshak’ta “Kavmimin erkeklerinden sorduğum bir kişi bana, Hassan b. Sabit’in şunları söyledi-

ğini aktardı: “Allaha yemin ederim ki ben uzun boylu, kuvvetli bir çocuktum. Yedi ya da sekiz yaşla-

rında bulunuyordum. İşittiğim her şeyi anlayabiliyordum. Bir Yahudi’nin Medine’deki Atama denilen 

bir kalenin üzerine çıkıp yüksek bir sesle: “Ey Yahudi topluluğu!” diye bağırdığını işittim. Nihayet Ya-

hudiler onun yanında toplandılar ve dediler ki: “Yazıklar olsun, sana ne oluyor?” O da: “Bu gece Ah-

met’in yıldızı Ahmet’le beraber doğdu.” dedi.18 

Hz. Peygamberin doğduğu gece Yahudi hahamları şöyle demişlerdir: “Bu gece Ahmet doğdu; onun 

doğuşunu haber veren yıldız doğdu…”19 

Peygamberimizin doğumu da kendinden önceki peygamberlerin doğumları gibi Kamer menzille-

rinden üç yıldızın doğuşu zamanına rastlamıştır.20 Şeklinde gönderilen her peygamberin, kendinden 

önce yıldızının doğduğunu bildiren rivayetler bulunmaktadır. Böyle bir durum daha önceleri tecrübe 

edilmiş olan bir olay olsa kabul edilme olasılığı yüksek olurdu. Lakin Hz. İsa dışında hiçbir Peygamber 

için böylesi bir yıldızın doğduğu söz konusu değildir. Hz. Muhammed’in yıldıza inananlarla oturmayın 

sözüne karşın onun doğumunu yıldız haber verdi denilmesi Peygambere muhalefet etmektir. Kanaati-

mize göre, böyle bir yıldızdan bahsedilme sebebi “Şira” adında bir yıldıza tapan kavme karşı ortaya 

atılmıştır. Peygamberimizin yıldızı doğdu, gökyüzünün en parlak yıldızı onundur ve sizin yıldızınız 

onun yanında sönük kaldı mesajı verilmek istenmiştir. 

Mukâtil b. Süleyman Şira yıldızının Yemen tarafında oldukça parlak bir cenub (güney) yıldız oldu-

ğunu söylemiştir. Şira, aydınlatan yıldız anlamına gelmektedir. Şira yıldızı nebatilerin tapındığı en par-

lak yıldızdı. Necm suresinde de bu şıra yıldızından bahsedilmiştir. Arap Yarımadası’nın kuzey tarafında 

yerleşmiş olan Nebatiler, dönemin büyük güçlerinden Doğu Roma’ya yakındı. Peygamberin doğumu 

tüm dinlerde yıkım etkisi yarattığı gibi Şira’ya tapanlar içinde bir yıkım olmuştur. Çünkü onlarınkinden 

daha parlak olan Hz. Muhammed’in yıldızı doğmuştur ve artık onun hiçbir ehemmiyeti kalmamıştır. 

Peygamberin anlattığı birçok olayı kendi kitaplarından bildiğini dile getiren Yahudiler, peygambe-

rin o gece doğduğuna dair hiçbir bilgi vermemektedir ve hiçbir Yahudi biz senin geldiğini biliyorduk 

dememiştir. Sonuçta yıldızlardan bilgi alan birinin doğum tarihini hesaplamakta sıkıntı çekmemesi ge-

rekir. Peygamber’in doğun gecesini Yahudi ya da İsrailli kaynaklardaki rivayetlerle ilişkilendirmemek 

gerektir. Yahudilerin yıldız ile ilişkilendirme kültürü yahut kâhinliğini bunu uygun görmeyen İslam 

dini ile örtüştürülemez. Dolayısıyla Müslüman yıldıza, aya bakarak olayları yorumlamamalıdır.  

Bu rivayetin muhteva tenkidinde Ahmet Önkal Hoca, “Hz. Peygamber’in doğumunun ve peygam-

berliğinin gökte görülen bir yıldızla tespit ve teşhis edildiğini kabul etmenin uygun olmadığını” söyler. 

Çünkü “Milyonlarca yıldız arasında tek bir yıldızın Hz. Peygamber’in doğumunu karşılamak üzere zu-

hur etmesi ve bunun bir Yahudi tarafından tayin ve teşhisi, makul görünmemektedir. O günkü bölge 

insanlarının gökbilim tecrübe ve bilgi birikimi dikkate alındığında belirli zaman aralıklarıyla doğan ve 

 
18 İbn Hişâm, I/130. 
19 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-Kübrâ, 1/126-127; İbn Hişâm, es-Sîratü’n-Nebeviyye, I/159; Beyhâkî, Delâilü’n-Nübüvve, I/110; 

İbn Kesîr, el-Bidâye, II/272;  
20 Köksal Asım, Hz. Muhammed ve İslamiyet, Şamil Yayınevi, İstanbul, 1981.83. 
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görünen yıldız kümelerini bile fennen tespitleri mümkün değildir. Üstelik İslâm, müneccimlerin sözle-

rine inanmayı ve onlara göre tutum ve davranış geliştirmeyi uygun bulmamıştır21 

Katâde, Allah yıldızları gökyüzünün süsü olarak, şeytana atılan taş olarak ve yolunu bulmada kıla-

vuz alametleri olarak yaratmıştır. Kim bunun dışında bir yoruma giderse bilgisi olmayan şeyde zorla-

maya gitmiş demektir. Herhangi bir yıldıza istinaden hüküm veren kişi, birinin doğumu, yaşamı, mut-

luluğu hayatının nasıl geçeceği gibi hükme varan kişi kanı helal bir kâfir olur. Çünkü Resulullah bu gibi 

şeylerin doğruluğunu reddetmiş, yasaklamış ve böyle şeylere inanan kimsenin şayet bunları yıldızın 

yaptığına ve bunları yıldız cihetinden bildirileceğine inanırsa kâfir olacağını bildirmiştir. Çünkü münec-

cim Allah’tan başkasının bilmeyeceği gaybı bildiğini iddia etmiştir. Yıldızı bir delil olarak gören kimse 

ise delilliğin manasından haberdir.22  

Peygamber bekleyişinde olan kişilerin her olayı o peygamberin gelişine bağlamaları muhtemeldir. 

Tıpkı bir misafir bekleyen kişinin her kapı çalışında onun geldiğini zannederek heyecanlanması gibi, 

Yahudilerde yıllardır bekledikleri bir peygamber özlemi ile yaşanan her farklı olayı onun gelişi olarak 

yorumlamış olabilirler. Araplarda ise böyle bir bekleyiş söz konusu değildir. Yıllar sonra Yahudi bilgin-

lerinden ya da Yahudilikten İslam’a geçenlerden öğrenip aktarmışlardır. 

1.5. Yahudilerin Haberi 

Kaynaklarda Hz. Peygamber’in doğumunu haber veren Yahudi ve Hristiyan din bilginleriyle ilgili 

rivayetlerde, onun peygamber olduğunu gösteren delillerden sayılmıştır. Mesela, Mekke'de ticaretle uğ-

raşan bir Yahudi varmış. Bir gün Kureyş eşrafından bir grupla bir mecliste' otururken bu Yahudi: Bu 

gece sizden birinin bir çocuğu doğdu mu?” diye sormuş. Oradakiler: “Vallahi bilmiyoruz.” demişler. 

Bunun üzerine Yahudi: “Sözlerimi iyi dinleyin Bu gece bu ümmetin peygamberi doğdu.” deyip onun 

bazı özelliklerinden bahsetmiş. Yahudi'nin bu sözlerine hayret eden Kureyşliler evlerine geldikleri za-

man hane halkından Abdülmuttalib'in bir torununun olduğunu ve adının Muhammed konulduğunu 

öğrenmişler. Ertesi günü gelip o Yahudi’ye: “Bahsettiğin çocuğun bizde doğduğunu duydun mu?” de-

yip olanları anlatmışlar. Bunun üzerine Yahudi: “Beni o çocuğa götürünüz.” demiş. Beraberce Âmi-

ne'nin evine gelip izin alarak çocuğu Yahudi’ye göstermişler. Yahudi, Hz. Peygamberi süzüp incelerken 

birden fenalık geçirerek bayılıp düşmüş. Kendine gelince ne olduğunu soranlara şu cevabı vermiş: “Val-

lahi bu, o! Artık peygamberlik İsrail Oğullarından gitti, ellerinden kitap da çıktı23 demiştir. 

Yahudilerin bu gece doğan çocuk ümmetin efendisi olacak onun iki omzu arasında at yelesi gibi 

tüyler olan bir işaret vardır ve onun diğer alameti iki gün süt içemeyecektir. Çünkü cinlerden bir ifrit 

parmağını onun ağzına koyup süt emmesini engelleyecektir.24  

Bahsi geçen rivayetlerin şöyle bir çıkmazı var daha sonra bu Yahudi’ye ne oldu ve dedesi bunu 

öğrenince Hz. Muhammedi koruma amaçlı ne tür tedbirler aldı. Risalet gelene kadar neden başka bir 

 
21 Önkal, Ahmet, İslam Tarihinde Tarafsızlık Problemi, Marife dergisi, Yıl 5. 1. Bahar 2005, 257-269. 
22 İbn Dıhye el-Kelbî. et-Tenvîr fî Mevilidi’s-Sirâci’l-Münîr, thk. Nevzat Erkan, Ahmet İhsan Dündar. Bursa: Akademi 

Yay. 156. 
23 İbn Sa'd et-Tabakâtu'I-Kübra, I/162-163; Ya'kubi, Tarihu'I-Ya'kubi, Beyrut, t.sz. II, 9. 
24 İbn Kesîr, el-Bidâye, II/273. 
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Yahudi bunu araştırmadı ya da ondan duyup peygamberi görmeye gelen başka bir Yahudi olmadı. Eğer 

böyle bir olay yaşanmış olsaydı tüm Yahudilerin haberi olurdu ve peygamberi görmeye gelirlerdi.  

Yahudiler Mekkeli müşriklerle girdikleri tartışmalarda gelecek olan peygamber ile onları tehdit edi-

yordu25 nitekim bu bekleyiş müşriklere geçti. Kaynaklar Yahudilerin o gece peygamberin doğduğunu 

haber verdiğine dair birçok rivayet bulunmaktadır. Ahmed’in yıldızı doğdu, peygamberlik İsrail oğul-

larının elinden bu gece çıktı, o gece kimlerin erkek çocuğu doğdu şeklindeki bir soruşturma yaptıkları, 

onun belinde kıl tüyü şeklinde nübüvvet mührü olduğu ve onun vasıflarını Tevrat’ta yazdığı vb. riva-

yetler ile Yahudilerin haber verdiği söylenmiştir.26 

Yahudi halkı gelecek peygamberi gerek hissi, gerek kitaplarında yazan bilgilerle tanıyorlardı 

Kur’an’ı Kerimde onu kendi çocuklarından daha iyi tanırlar diye bu bilgiyi doğrulamaktadır. İsrailiyyat 

dediğimiz kaynaklarda peygamber gelişiyle ilgili bilgiler verildiği doğrudur peygamberin onlardan çık-

maması bu durumu değiştirmemektedir. 

Araplar, bir peygamber ve buna mukabil bir metnin geleceğini etkileşim içerisinde bulundukları 

topluluklardan (Ehl-i Kitap/Sâbîler) duymuşlardı. Bu hususta İbn İshak’tan rivayet olunur ki; “Bizi 

İslâm’a davet eden şeylerden biri de bizim Yahudilerden birtakım adamları dinlemiş olmamızdır. Bize 

dediler ki; ‘Bir nebinin zamanı yaklaştı ki, biz onunla Ad ve İrem’in katli gibi sizi katlederiz. ’ Biz bunları 

onlardan çok işitmiştik. Allah, Resulünü gönderince biz ona ve davetine icabet ettik. Üstelik bir Kur'an 

ayetinde: üstelik sen bu Kitap'ın sana vahyolunacağını ummuyordun.”27 

Hadis kitaplarında Yahudi ve Hristiyanların bir peygamber beklediklerine, onun ne zaman gelece-

ğine dair haberler veren birçok rivayet vardır. Bu rivayetleri toplu olarak ele aldığımızda O devrin bir 

peygamber devri olduğunu Medinelilerin bir peygamberden bahsettiklerini görüyoruz. Lakin Hz. Mu-

hammed’in yanına giderek onu tanıması şeklinde bir olayın yaşanması imkan dahilinde değildir. 

1.7. İran Kisra’ sının Sarayındaki Burçların Yıkılması  

Hz. Muhammed doğduğu gece Kisra’nın sarayı yerinden oynayıp sarsılmıştır. Balkonları parçalanıp 

düşmüştür. Taberiye’nin Gölü kabarmıştır. Mecusilerin taptıkları ve bin yıldır yanmakta olan kocaman 

ateşler birden sönmüştür.”28 

Hz. Peygamber doğduğu gece Kisra’nın sarayı sarsıldı ve on dört sütunu/balkonu/şerefesi bu sar-

sıntıdan çöktü. Bin yıldan beri sürekli yanmakta olan Mecusilerin ateşi söndü. Save gölünün suyu çekilip 

kurudu. Aynı gece İran Baş Kadısı Mubezân, rüyasında güçlü develerin önlerine katıp sürdüğü cins 

Arap atlarının Dicle ırmağını geçip kendi bölgesine yayıldığını gördü. Kisra bu işittikleri karşısında sar-

sıldı ve derin endişeye kapıldı. Mecusilerin ateşinin söndüğü haberi de o günlerde kendisine ulaşmıştı. 

Bütün bu olup bitenlerin genişletilmiş bir istişari toplantıda görüşülmesini gerekli gören Kisra, bildikle-

rini gizlemenin doğru olmadığını düşünerek vezirlerini, valilerini ve ülkesinin bilginlerini huzurunda 

 
25 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, I-II/428.  
26 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-Kübrâ, I/126.  
27 28 Kasas 86. 
28 Kâdî Iyaz, I/460. Beyhâkî, Delâilü’n-Nübüvve, I/126; İbn Kesîr, el-Bidâye, II/273. 
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bir araya getirdi. Amacı, olup bitenlerle ilgili bir yorum almak ve çözüm bulmaktı. Nihayet mesele gö-

rüşüldü; Kisra, toplantıya katılanlara “Mubezân’ın gördüğü rüyanın neye işaret ettiği hususundaki gö-

rüşlerini” sordu. Netice olarak bunun “Arap dünyasında vuku bulan önemli bir gelişmeye işaret oldu-

ğunda fikir beraberliği gerçekleşti. Bunun üzerine Kisra, Numan b. el-Münzir’e bir mektup göndererek 

bu meseleyi aydınlatacak bir bilgin istedi. Numan ona, Abdülmesih b. Amr el-Gassâniyi gönderdiyse 

de bu âlim, söz konusu meseleyle ilgili daha uygun yorumu, Şam civarında bir köyde ikamet etmekte 

olan dayısı Satih’in yapabileceğini belirtti ve Kisra'nın talimatına uyarak hiç vakit kaybetmeksizin he-

men onun yanına gitti. Satih ağır hastaydı. Önce bir şey söylemedi. Bunun üzerine Abdülmesih: “Yemen 

diyarının ulu kişisi sağ mıdır, duyuyor da aldırış mı etmiyor, yoksa ölüp gitti de bizleri üzüntü içinde 

mi bıraktı? Ey mühim ve müşkil meselelerin çözümleyicisi şeyh! Bir büyük ve sayılır topluluğun şeyhi 

olan hemşire zâden, Acem Şâhı tarafından gönderilmekle dağ, tepe, gece gündüz demeden, yollardaki 

tehlikelere aldırış etmeden hızla sana geldi. Bilginlerin âciz kaldığı önemli işleri senden sorup öğrenmek 

ister” anlamındaki kasidesini okuyunca Satih başını kaldırdı, gözlerini açtı ve özetle şunları söyledi: 

“Tilâvet (ilâhî vahyin okunması) çoğaldığı, Semave Vadisi taştığı, Save Gölü kuruduğu ve Farslıların 

ateşinin söndüğü zaman artık Şam, Satih’in Şam’ı olmayacaktır. Sarayın çöken sütunları/şerefeleri/bal-

konları sayısınca Farslılardan Kral ve Kraliçeler hükümran olur ve artık olacak olur (saltanatları son 

bulur).” Abdülmesih, gelip Kisra'nın huzuruna çıktı ve Satih'in sözlerini ona haber verdi. Kisra kendi-

sinden sonra on dört hükümdarın geleceği yorumuyla rahatlamıştı.29 İbn kesirde ise bu burçların aynı 

gün yıkıldığı geçmektedir. 

Kaynaklarda geçen hikâye ve rüya anlatımları farklıdır. İbn Esir’de tak yıkıldı şeklinde geçmektedir. 

Rüyada Kisra’nın yanına bir melek gelerek, inanmadığı takdirde onu sopayla vuracağını söylediği, Dicle 

nehrinin sularının fışkırıp her şeyi yok ettiği ve Kisra’nın bir türlü o suyun önünü kesemediği şeklinde 

anlatılmıştır. 

Kisra anlatımındaki Satıh gelecekten haber veren ve 500 yıl yaşadığı söylenen bir kâhindir. Bu kâhin, 

Mekke’de ebediyete kadar şanı sürecek bir peygamberin çıkacağını, İnsanları doğruya iletecek putlar-

dan men edeceğini ve ondan sonra Sıddık’ın geleceğini haber vermiştir. Şeklinde olayları sonradan nis-

pet ettikleri bir şahış oluşturmuşlardır. 

Niçin sadece Kisrâ merkezli haberler söz konusudur? Aynı dönemin süper güçlerinden bir diğeri 

de Doğu Roma/Bizans imparatorluğu olduğu halde niçin Kayser ve ülkesini merkeze alan anlatılara 

rastlanmamaktadır? Bunun cevabında farklı şeyler söylenebilirse de şunlar öne çıkar: İslâm'ın tebliğ sü-

recinde Mekke döneminde müşriklerin ağır muamelelerine maruz kalan Müslümanların, Farslara göre 

Rumlara bakışları daha ılımlıdır. İslâmiyet'in ilk tebliğ yıllarında yaklaşık 613'lerde Herakliyus'un Bi-

zans imparatorluğu döneminde Sasaniler, Irminiye ve Suriye’ye girerek Dımeşk’ı işgal ettiler, ertesi yıl 

Kudüs’ü zapt ederek katliam yaptılar, kutsal haçı alıp Medain'e götürdüler, 619 yılında da Mısır’ı işgal 

ettiler. Ateşperest olan Sasanilerin Ehl-i kitap olan Bizanslılara/Rumlara karşı galibiyeti, Mekkeli müş-

riklerde büyük bir sevinç meydana getirdi. Mekke müşrikleri bunu Müslümanlara övünç aracı olarak 

kullanmaya başladı bunun üzerine Rumlar yenildi ayeti nazil olunca Müslümanlar sevinç içine girdi ve 

 
29 Taberî, Târîhü'l-Ümem ve'l-Mülûk, II/166-168; İbn Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, II/268-269; Ebû Nuaym, Delâil, I/173-

177; Beyhakî, Delâil, I/126 
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öylede oldu 627 yılında Ehl-i kitap olan Rum’larına Farslılara karşı galip geldi. Ayrıca peygamberimizin 

İslam’a davet mektupları gönderdiği süreçte Mısır, Bizans, Habeşistan ve İran Kisrasına mektup yaz-

ması diğerlerinin elçilere iyi davranmasına karşın Kisra’nın mektubu yırtması bize peygamberin günle-

rinde meydana geldiği rivayet edilen olayların merkezine Kayser'in değil de niçin Kisra’nın yerleştiril-

diğini bize açıklıyor.30 

Kaynaklarda, İran’ın Kisra sarayının yıkımı beklenen kurtarıcıya karşı bir zafer olarak sunulmuştur. 

Arapların İran ile mücadeleleri, peygamberin gelişiyle mücadelenin kazananını belirlemiştir. Kurtarıcı-

ları olan Peygamber, daha doğumuyla İran’a karşı bir zafer kazanacaklarını meşhur sütunlarını yıkarak 

haber vermiştir. Müslümanların Mesih gelince İsrail’i yenecek mazlumları kurtaracak ABD’nin sonu 

gelecek sözleri gibi, o döneminde hâkim olan zalim devleti İran, bu yüzden tüm senaryolar onlar üze-

rinden kurulmuştur. İnsanın her şeyde anlam arayışı onu soyut olan şeyleri somutlaştırmaya itmiştir.  

Eğer peygamberin gelişini Allah bu şekilde somut olaylarla gösterecekse en başta ayette bahsi geçen 

Rumlar yenildi ifadesinin ispatı olarak peygamber doğduğu gece Bizans’ın tahtı da sallanmalıydı ya da 

Bizans surları yıkılarak işaret verilmeliydi. Nitekim o dönemin en güçlü devletlerinden birisi Göktürk-

lerdir. Bu gelişmelerin sadece Bizans ya da daha uzak ülkelerde değil de Müelliflerin yoğun olarak ya-

şadığı ve haberdar olduğu İran’da yaşanması bize tarihin monte edildiği bilgisini vermektedir. Rivayet-

leri; 1. Âmine ve çevresinde gerçekleşen olaylar, 2. Mekke de gerçekleşen olaylar 3. Medine’de gerçek-

leşen olaylar, 4. İran ve çevresinde gerçekleşenler şeklinde bölgelere ayırdığımız takdirde, olayların an-

latımının sadece Mekke ve çevresinde gerçekleştiği görülecektir. 

Şiblî Numânî bu rivayeti zayıf bulmakla beraber bunu şöyle yorumlamaktadır: “Hakikat şu ki: yıkı-

lan, Kisra’nın sarayı değil bütün İran’ın saltanat ve ihtişamı, Bizans’ın ezici kuvveti, Çin’in azameti idi. 

Sönen ateş, Mecusilerin mabetlerinde parlayan alevler değil. Bütün dünyadaki küfür ve dinsizlik ateşi 

idi ve kuruyan şey Save gölü değil, putperestliğin zulmü, Zerdüştlüğün kuvveti, Hıristiyanlığın tahak-

kümü idi.” 

Kanaatimizce, Kisra’nın anlattığı olaylar rüyasından ibarettir. Baştaki kişinin saltanatının yıkılma 

endişesi taşıması normaldir. Bu kişinin endişeleri gece rüya yolu ile ortaya çıkmıştır. Rüya, kişinin gün 

boyu yaşadığı şeylerin gece bilinçaltının kurgulaması ile ortaya çıkmasıdır. Gördüğü rüya ile kimse yar-

gılanmaz ve bunun hakkında doğru yanlışdiye yorum yapılamaz. Bu rüyayı çok az kişi dinlediği için 

rivayet eden sayısı azdır. Bu anlatımlarda kastedilen İran’ın tahtının sallanarak, İslam’ın temellerinin 

sağlamlaştırıldığıdır. 

İbn İshak’ta sadece doğum anında annesinden bir nur doğduğu rivayeti yer alırken Taberi’nin tarih 

kitabında ilk defa Kisra saraylarındaki olaylar, Sâve Gölü’nün kuruması ve mecûsi ateşinin söndüğü yer 

almaya başlamıştır. Taberi, İran ile ilgili tarih kitabı yazmıştır. Muhtemelen İran’da yaşanan olayları 

Peygamber’in doğum gecesine, yani İslam’ın gelişine monte etmiştir. Ondan sonra gelen tarihçilerde bu 

rivayetleri olduğu gibi nakletmişlerdir.  

1.8. Save Gölünün Kuruması ve Semave Vadisinin Sular Altında Kalması 

 
30 Algül, Hüseyin. Hz. Muhammed’in (sas) Doğumu ve Doğduğunda Meydana Geldiği Rivâyet Edilen Hadiseler” 

(Siyervakfı.org adresinden nakledilmiştir). 
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Mahzum b. Hani el-Mahzumi’nin babasından naklettiği rivayet şudur: Hz. Peygamber doğduğu 

gece Sava Gölü kurumuştur. İranlı din adamı Mubezân, rüyasında serkeş develerin yürük atlarını önle-

rine katarak Dicle ırmağını geçtiğini ve İran topraklarına yayıldıklarını görmüştür...”31 

Söz konusu hadiselere ilişkin haberler, rivayet tekniği ve anlamı açısından telifi mümkün olmayan 

sayıda ve nitelikte çelişki içermektedir. Resulullah’ın vefatından sonra üretilen ve tarihi seyir içerisinde 

şekillenen bu rivayetlerin çıkışında nübüvvet kurumunu ispat etme, Hz. Peygamberi yüceltme ve Ehl-i 

kitapla peygamber yarıştırma gibi faktörler belirleyici olmuştur.32 Daha sonraları rivayetlerin anlatımı 

genişletilerek, şifahi olarak gelen bilgiler okuyucunun zihninde resme dökülmeye çalışılmıştır. 

Hz. Peygamberin doğumu esnasında göl/dere kuruma ya da taşma çerçevesinde Kâdî Iyad, “Tabe-

riye’nin Gölü kabarmıştır.” haberini nakletmektedir. Şami ise söz konusu doğum sırasında “Semave 

Vadisi’nin sular alında kaldığını” aktarmaktadır.33Bahsi geçen rivayetler, dönemin gerçekleriyle örtüş-

memektedir. Çünkü Taberiye Gölü o tarihte kurumamıştır. Kaynaklarda H.15. Yüzyılda bu gölün hala 

mevcut olduğu bilgisi yer almaktadır. 

Vehb b. Münebbih’e atfedilen, İsa’nın doğumunda gerçekleşen hâdiseler olarak nakledilen; doğu ve 

batıdaki putların yıkılması, şeytanların bunu araştırması, gökyüzünden büyük bir yıldızın doğması, 

Fars kralının kâhinlere danışması, gibi haberlerle Hz. Muhammed’in doğumu esnasında meydana gel-

diği iddia edilen hâdiseler arasında benzerliklerin tesadüfî olduğunu söylemek zordur.34 

Sonuç itibariyle tüm rivayetler Hicaz’dan çıkıp yükselecek bir gücün Kisra’nın saltanatına son vere-

ceği ve ülkesini zapt edeceği yorumunda müşterektir. O zamanın hâkim gücü İran’a karşı Peygamberin 

doğumu bir zafer aracı olarak sunulmuştur. 

1.9. Mecûsilerin Bin Yıldır Yanan Ateşin Sönmesi  

Hz. Peygamber doğduğu gece Mecusilerin taptıkları kocaman ateş birden sönmüştür. Bu ateş bin 

yıldan beri yanıyor ve o ana kadar hiç sönmemişti.”35 

İranlıların, tapınaklarında bin yıldan beri hiç sönmeden yanan ateşleri sönmüştür.36 

Sırf senedine bakılarak, isnadı sağlam diye metne bakılmadan alınmış bu rivayetler Hz. Peygam-

ber'in nübüvvetini vahyin indirildiği tarih ile başlatmak yerine, onun doğumundan itibaren başlatmayı, 

Risalet öncesinde de yüzlerce alâmetin görüldüğünü ispatlamayı amaçlamıştır.37  

Mecusilerin ateşi aslında İran fethedilince sönmüştür. Çünkü İran Müslümanların eline geçince hal-

kın büyük çoğunluğu Mecusi dinini bırakıp İslam’a girmiştir. Peygamber’in İslam’ı getirişiyle Mecûsi-

lerin artık kıymeti kalmamıştır. Peygamber’in Risalet’i doğum anından itibaren başlatıldığı için bu ateşin 

sönmesini o geceye transfer etmişlerdir. Sönen sadece ateş gedenin ateşi değil, İran’ın içinde bulunduğu 

 
31 Halebi, I, 96. Beyhâkî, Delâilü’n-Nübüvve, I/127; İbn Kesîr, el-Bidâye, II/273-274.  
32 Özkan, Mustafa, İrhâsâtla İlgili Rivâyetlerin Metin ve Anlam Açısından Değerlendirilmesi, Şırnak Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl: 7 cilt: VII sayı: 14, 2016/2, 24-41. 
33 Özkan Mustafa. İrhâsâtla İlgili Rivâyetlerin Metin ve Anlam Açısından Değerlendirilmesi 
34 Öz, Şaban, Şaban, Hz. Peygamber’in Sîretiyle İlgili Mevzû Haberlerin Tarihî Değeri,  
35 Kâdî Iyaz, Şifa, 460. 354. Halebi, I/95. 
36 İbn-i Kesîr, el-Bidâye, II, 273. Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve, I/126; Kâdî Iyâz, eş-Şifâ, I/321; İbn Kesîr, el-Bidâye, II/273.  
37 Erul, Bünyamin, Hz. Peygamber'in Risâlet Öncesi Hayatına Farklı Bir Yaklaşım, 33-66. 
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ateşperestliğin, bozuk inancın, zulmetin kalkacağına, dünyanı bu iman ve nurla bereketlenip İslam’ın 

dünyayı, kuşatıp kaplayacağına işarettir. 

İbn İshak’ın kitabında peygamberin doğum gecesiyle ilgili sadece Busra saraylarını aydınlatan bir 

nur çıktı demiştir. 16. Yüzyıl eserlerine baktığımızda o gece nur üzerine Kisra’nın burçları, Save gölünün 

kuruması, yıldızların yaklaşması, Mecusi ateşinin söndüğü ilave edilmiştir. İbn İshak, etkisi Mekke dı-

şında görülen harikulade olaylardan, sadece “doğum esnasında çıkan nurun Busra’yı aydınlattığı” şek-

lindeki olayı nakletmiştir. Hicri üçüncü yüzyıla gelindiğinde söz konusu “nura” ek olarak, siyer-meğâzi 

kaynaklarına “Hz. Muhammed’in dünyaya geldiğini gösteren yıldızın doğduğu” hadisesi eklenmiştir. 

Hicri beşinci yüzyılda yaşayan Kâdî Iyaz bahsi gecen hadiselere “Yıldızın insanın başına değecek kadar 

sarkmaya başladığı”, “Kisra sarayının yıkıldığı”, “Taberiye Gölü’nün kabardığı”, “Mecusilerin ateşinin 

söndüğü” tarzındaki olağanüstü olayları ilave etmiştir. Hicri sekizinci yüzyılda ise sözü edilen olağa-

nüstü olaylara “Save Gölü’nün kuruması” dâhil edilmiştir.38 

İnsanlar henüz ilimler ve fenler ile evrenin olaylarını anlamaya ve tefsire muktedir olamadığı za-

manlarda, bu olayları anlamak ve sebeplerine vakıf olmak emeliyle sırf hayallerden ve kuruntulardan 

ibaret bir takım masallar icat etmişlerdir. Bu masalların, tarih bakımından hiçbir kıymeti yoktur fakat 

beşeriyete ait en önemli ruhi tecellileri bildirici olmaları itibariyle büyük ehemmiyetleri vardır. 39 

1.10. Kâbe’de Bulunan Putların Yıkılması  

Rivayet bakımından sıhhatli olmayan bazı nakillere göre Hz. Peygamber'in (sas) anne rahmine düş-

tüğü ve doğduğu gece Kâbe, sevincinden iki defa titremiştir. Bu esnada putlar yüzüstü düşmüş, düzel-

tilmelerine rağmen yine de düşmeye devam etmişti. Orada bulunanlardan biri şiir yoluyla “düzeltme-

lerine rağmen tekrar düşmelerinin sebebini” sorunca putun içinden gelen bir ses: “Bu gece cihanı aydın-

latan bir şahsın doğumu sebebiyle düştüğünü” ifade etmiştir.40 

Peygamber’in doğduğu gece Kâbe’nin içindeki putların yıkılması rivayeti sahih olsaydı, Kâbe’yi 

yıkmaya gelen Ebrehe’nin başına gelenler fil yılı olarak adlandırılırken, o gece de Kâbe depremi ya da 

putların devrildiği yıl olarak adlandırıldı. Putların yıkılma ihtimali bile akıllara bu denli kazınmışken 

Kâbe’deki putların yıkıldığı yıldan söz edilmemesi imkânsızdır. Böyle bir durum paganistlerde yıkım 

etkisi yapardı ve birçok rivayet kanalından bize ulaşırdı. Ayrıca bu kadar mucize gerçekleştiyse müşrik-

ler neden hala peygamberden bir mucize istiyorlardı. 

Tüm bu rivayetleri doğru olarak almak yerine; aslında Kâbe’nin sarsılması ve tüm putların yıkılması 

Kâbe’nin asli hüviyetine kavuşacağını kötülüğün, cahilliğin putperestliğin yanlış inançların Save gölü 

gibi kuruyacağını kabul etmek daha doğru olacaktır.41  

1.11. Şeytanın Çığlığı  

O anda şeytan, hayatında hiç olmadığı kadar büyük bir çığlık koparmıştır.42 

 
38 Özdemir, 132; Erul, Bünyamin, Siret Tetkikleri, Ankara, 2013, 19; Azimli, 46; Apak, 1/125-126. 
39 Filibeli Ahmed Hilmi, İslam Tarihi, sd. M. Hüseyin Rahmi, İstanbul: Akpınar Yayınevi, 1987, 1/135 
40 Nebhânî, Huccetüllâh, 232.  
41 Ünlü, Nuri, İslam Tarihi (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.) 1/17. 
42 İbn-i Kesîr, el-Bidâye, 2/271.  
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Peygamberin doğuşu Hristiyan, Müşrik, Putperestler ve diğer bütün dinler gibi şeytanı da rahatsız 

etmiştir ve onunda öfkesini, nefretini rivayetlerde bu şekilde ortaya koymuşlardır. Rivayetlerde verilen 

Yahudi, İran, Mecusi gibi onların elebaşı olan şeytanın saltanatı da bitti mesajı verilmeye çalışılmıştır. 

Peygamber’in doğumunda başlanan mitolojiler yaşamının her alanına sıçramaya başlamıştır. Za-

manla peygamber insan statüsünde değerlendirilmeyen somut bir ilahi yardımla yönlendirilen bir şahıs 

haline getirilmiştir. 

2. HZ. MUHAMMED’İN DOĞUM GECESİ YAŞANDIĞI RİVAYET EDİLEN MİTOLO-

JİK OLAYLARIN GÜNÜMÜZ DEĞERLENDİRMESİ 

Hz. Peygamber'in vefatından itibaren, her asırda birçok inanç, kültür ve medeniyetle karşılaşan 

Müslümanların, sahabe asrından uzaklaştıkça kısmen de olsa Kur ‘ani bir Peygamber anlayışından da 

uzaklaşmışlardır. İster rahmet elçisine olan aşk, muhabbet ve hasret sebebiyle olsun, isterse farklı din ve 

kültürlerden etkilenerek olsun, ilerleyen asırlarda ümmetin bir kısmı, duyguları ve muhayyile gücüne 

dayalı efsanevi, esrarengiz, neredeyse beşeri hüviyetinden tecrit edilmiş, adeta melekleştirilmiş bir pey-

gamber anlayışına sahip olmuştur. Hemen her asırda, her bölgede Hz. Peygamber hakkında farklı bir 

siret, farklı bir edebiyat, farklı bir kültür oluşmuştur. O kadar ki, sahabedeki Kur'an ve sünnete dayalı 

saf Peygamber anlayışı ile tabiin dönemi Peygamber anlayışı bile birbirinden farklılık arz etmektedir. 

Aynı şekilde ikinci asrın peygamber arılayışı başka, üçüncü asrınki daha başkadır. Daha sonraki asırlar-

dan, günümüze kadar anlayışlardaki menfi değişim ve gelişimin, tepeden yuvarlanan bit kartopu gibi 

gittikçe artmıştır.43 

Türkiye’de ilk mevlid kutlamaları 1989 yıllarında insanlığın büyük buhranlar atlattığı dönemin son-

rasına denk gelmektedir. İslam’ın zayıfladığı zamanlarda Müslümanlar tarafından İslam’ın gelişiyle yok 

olan medeniyetler örnek gösterilerek insanlara umut çağrısı olmaya çalışılmıştır. İslam’ı Risalet anından 

değil peygamberin doğumundan başlattıkları için, Peygamber’in doğumu ile İran’ın Kisra’nın sarayı 

yıkıldı, Sâve Gölü kurudu, Yahudilerin popülaritesi bitti diyerek İslam’ın Müslümanları yücelttiği dö-

nemlere atıf yapılmıştır. İnsanlar, hayatının kritik safhalarında kendilerine o dönemi hatırlatarak, o dö-

nemi tekrar yaşayabilme umuduyla güncel tutup, zor zamanların tekrar İslam’ı uyandırmak sonucunda 

atlatılacağını insanlığa göstermek içindir.  

Peygamberin doğduğu gece yaşanan olaylar Mevlid kandillerinde camilerdeki vaazların vazgeçil-

mez konularındandır. Bu şekilde peygamberi mucizeler içinde boğup dini de mucize içine gömerek pey-

gamberlik dönemine hapsetmişlerdir. İnsanlar, Sahih hadislerle gerçek peygamberi tanımak yerine uy-

durma hadislerle popüler bir peygamber dinlemeyi daha sever bir toplum haline gelmiştir. Hâlbuki ha-

disi anlamak peygamberi anlamak demekti yanlış hadislerle doğru bir peygambere ulaşamayız. 

Bu hadislerin uydurma olduğunu kabul etmek günümüzdeki birçok mevlithan kussas ve halkı coş-

turmak için konuşma yapanların elinden oyuncağını almış olacağı için bu hadislerden vazgeçmek iste-

miyorlar. Reyting için şöhret, şöhret için gözyaşı, gözyaşı için de uydurma haberler, hala en vazgeçilmez 

istismar malzemeleri olmaya devam etmektedir. Doğruluğuna yanlışlığına bakmadan insanlara verdiği 

 
43 Bünyamin Erul, Hz. Peygamber'in Risâlet Öncesi Hayatına Farklı Bir Yaklaşım, 33-66. 
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coşku neticesinde aldığı ücret, yüksek mertebe ve şöhrete bakarak halkın duygularını harekete geçirmek 

için İsrail’i kaynaklardan tanınmış kişilere hasredilen durumları peygambere izafe ederek ele alınmıştır. 

Bu anlatılar geçmişte Hristiyanlığa meydan okumak için ortaya çıkmıştır. Kendi hurafeleriyle İs-

lam’ı alt etmeye çalışan Ehli Kitap’a cevap vermede kullanılmış bir tebliğ metodudur44 ve o günün şart-

larında işe yaramıştır lakin zamanın şartlarına göre tebliğ metodu değişmektedir bu anlatıların hiçbiri 

bugün değer görmemekte ve inandırıcılığı kalmamaktadır. Yeni nesil bunları birer masal ve hayal ürünü 

olarak görmektedir. Bu anlatımlarla kabul edilecek bir peygamber ortaya koyulamamaktadır. Artık hu-

rafe peygamberi değil ahlak peygamberinin anlatılması gereken bir dönem yaşanmaktadır. İnsanlar ör-

nek alacak somut bir peygamber görmek istiyorlar. 

XX. yüzyılda peygamberin doğumuyla ilgili anlatımlarda bir değişim gözlenmektedir. XX. yüzyıl-

dan sonra pozitif ilimlerin hız kazanmasıyla mucizevi anlatımlara son verilmeye başlanarak daha realist 

bir peygamber anlatılmaya başlanmıştır Nitekim XX. Yüzyılın akla ve ilme yönelişi dinî muhtevalı na-

zım türlerine de sinmiştir.45 Artık mucizeler yerini manevi bir aydınlanmaya bırakmıştır. İnsanların ce-

haletinin bittiğini müjdeleyen anlatımlar başlamıştır. Mevlid türündeki diğer eserlere bakıldığında, mu-

cizelere ayrılan kısmın azaldığı görülmektedir. 20. yüzyılın siyer kitaplarında Hz. Peygamber, karanlık-

tan, cehaletten aydınlığa eriştiren bir nebi olarak anlatılmaya başlanmıştır. Hz. Peygamber’in doğu-

muyla birlikte bütün evren içinde bulunduğu karanlıktan kurtulup aydınlığa kavuşmuş, insanlığa da 

Allah’ın varlığı ve birliğine dayalı bir iman yolu açılmıştır. 

SONUÇ  

Hz. Peygamberin doğum anında meydana gelen olaylar gözden geçirildiğinde yüceltmeci peygam-

ber anlayışının hâkim olduğunu görülmektedir. Rivayetler akıl ve vahiy süzgecinden geçirilmeden nak-

ledilmekte ve Peygamberin hayatının bütünlüğü içerisinde değerlendirilmemektedir. Doğum anında 

anlatılan olaylar hayatının diğer anında yer bulamamaktadır. Hadiseler o gece yaşandıktan sonra, hafı-

zalardan kırk yıl boyunca silinerek peygamber olunca tekrar akla gelmiş bir şekilde rivayet edilmiştir. 

Anne rahmine düşmesi ve doğum anında anlatılanlarda neredeyse Peygamberin peygamber olacağı ha-

ber verilmektedir. Diğer tarafta ise bu haberlerle taban tabana zıt, peygamberin ilk vahiy geldiği zaman 

cinlenmiş veya şair olmaktan korktuğundan dolayı intihara teşebbüs ettiği iddia edilmektedir. Dolayı-

sıyla bu çelişen rivayetlerin, kabul edilmesi mümkün değildir. 

Peygambere yücelik kazandırmak adına bir takım yüceltmelerde bulunmak onun insanlık yanın-

daki kıymetini arttırmayacağı gibi peygamberlik gibi bir vasıfla sıfatlandırılması gölgede bırakılarak 

maddi olaylarla ön plana çıkarılmasına neden olmaktadır. İnsanların belli duygulanım yaşaması adına 

zor zamanlarında nebinin doğum olayına atıfta bulunmaları sonucu geniş bir mevlid geleneği oluşmuş-

 
44 Azimli, Mehmet, “Olağanüstü Anlatımlar Arasında Hz. Peygamber’i Anlamak”, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı 

Sempozyumu Tebliğler Kitabı, Çorum 2007. 
45 Özen, Tuğba, Dinî Dergilerdeki Manzumelerin Muhteva İncelemesi (1908-1928) Ankara: Ankara Üniversitesi, Sos-

yal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı, Doktora Tezi, An-
kara, 2019. 
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tur. İnsanlar, onun doğduğu andaki gibi tekrar bir doğum olacak ve yeryüzünde bâtıl hiçbir şey kalma-

yacak şeklinde bir anlayışa bürünerek mevlid ânını o gece gerçekleşen olaylar üzerinden canlı tutmaya 

çalışmışlardır 

Mitolojilerin erken dönemlerde İslam kaynaklarının içine dâhil edilmesinde o dönemindeki insan-

ların zihin dünyasının nedeni oldukça büyüktür. Çöl yaşamında tek başına yaşayan insanların, gözlem-

lediği nesnel olayları doğaüstü bir seviyeye çıkarıp o şekilde canlandırabilmiştir. Peygamberimiz doğ-

duğu geceyi bizzat hatırlayan, o geceyi müşahede eden çok az sayıda şahıs bulunmaktadır. Hz. Muham-

med’e, peygamberlik gönderildikten ve İslam, kabul edilir bir seviyeye geldikten sonra O’nu merak 

eden şahıslar onu getiren kişinin hayatı hakkında da bilgi sahibi olmak isteyerek doğum anından itiba-

ren onun hayatını araştırmaya başlamıştır.  

Hz. Muhammed’in hayatının yazıldığı kitaplar onun vefatından II yüzyıl sonraya denk gelmektedir 

ve o zamanlarda peygamberin doğum anına şahit olan hiç kimse kalmamıştır. Araplarda tarih yazıcılığı 

yoktu önemli olayları o döneme hasrederek anıyorlardı. Mesela, Peygamberin fil yılında doğduğu ku-

laktan dolma bilgilerle bildirilmiştir. İlk kaynaklarda Peygamberin doğum gecesiyle ilgili pek az malu-

mat bulunurken sonraki eserlerde bu malumatlar sürekli arttırılmıştır. Bunun sebebi tarih ve siyer ya-

zanların farklı ülkelerdeki önemli şahısların hayat hikâyelerini dinlemeleri ve bizim peygamberimizin 

doğumunun da böylesi olağan durumlarda gerçekleştiğini kitaplarına yazmalarıdır.  

İlk kaynaklardaki bu rivayetlerin tamamını gerçek dışı kabul etmemiz, tüm bu rivayetlere de onu 

rivayet eden ravilere de haksız olur. Bu olayların birçoğu tarihte yaşanmış ve sonradan peygamberin 

doğum gecesine monte edilmiştir. O dönemlerde Sâve Gölü’nde ve Kisra’nın saraylarında kesin olarak 

öğrenme şansımızın olmadığı bazı olaylar gerçekleşmiş olmalıdır. Bu olayları hatırlayanlar peygambe-

rin doğduğu gece ve saate transfer etmişlerdir. 

İlk dönemlerde bu rivayetlerin anlatımına yer verilmemiştir. Siyer rivayetlerinin tedvin edilmeye 

başlamasıyla kaynaklarda yer almaya başlamıştır. Umumi tarih kaynaklarında uygulanan metot, Bir 

olayla ilgili kendi devirlerinde konuşulan her şeyin rivayet inceliklerine bakılmaksızın zengin bir biri-

kim yaklaşımıyla geleceğe aktarılması neticesinde tarih kitaplarının hacmi artmıştır. Sonraki dönem 

âlimleri ise bunu doğru kabul edip, nakledenin doğru kabul edip yazdığını düşünerek nakletmişlerdir. 

Rivayetlerin anlatımı sonraki dönemlerde başlayıp zamanla içeriği genişletilmiştir. Bu durum bizi, riva-

yetlerin siyer kaynaklarına daha sonraları müdahil olduğunun bilgisine ulaştırmaktadır. İslam’a farklı 

düşünce ve kültürden insanların müdahil olması, onların hayal ettikleri bir peygamber tasviri oluştur-

masına neden oldu. Peygamberde bulmayı düşündükleri doğaüstü güçleri ona atfederek, dini kabulle-

rini kolaylaştırıyorlardı. Bize düşen akıllardaki değil, nakillerdeki peygambere razı olmaktır.46 Rivayet-

lerin, İslam’ın mihenk taşı Kur’an’a dayandırılarak incelenmesi gerekmektedir. Kaynaklarda geçen ri-

vayetlerdeki zaman-mekân şartlarının oluşumunun imkânsızlığı ve rivayetler arasında birçok çelişkinin 

bulunuşu bu rivayetlerin sahih olarak değerlendirilemeyeceği kanısına ulaştırmaktadır. 

Hz. Peygamber’in yaşamında tüm sahâbelerin tanık olduğu belli başlı bir mucize bulunmamaktadır. 

Peygamber’in hayatında anlatılan mucizelerin büyük çoğunluğu pek kimsenin görmediği zaman ve 

 
46 Öz, Şaban, Öz, Şaban, Hz. Peygamber’in Sîretiyle İlgili Mevzû Haberlerin Târihî Değeri,  
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mekânlarda olmuştur. Doğum anında birçok mucize rivayetinden bahsedilirken, Peygamberlik geldiği 

andan itibaren büyü bozulmuşçasına olağanüstülüklerde bir azalma yaşanmaya başlamıştır. Rivayetle-

rin azalması peygamberlik ile alakalı bir durum olmayıp, Tarihçilerin net olarak belirlenmesi mümkün 

olmayan dönemlerde gerçekleşen olay kurgulamalarındandır. 

 Hz. Peygamber’in doğduğu gece ile ilgili anlatımlarda aşırılıkların farkına varan âlimler Hristiyan-

ların Meryem oğlu İsa’yı aşırı bir şekilde övdükleri gibi beni aşırı övgü ile göklere çıkarmayın” şeklinde 

hadisleri rivayet etmeye başlamışlardır.47 Peygamberi duymamış ve bu dini kabul eden insanların ilk 

zamanlar dini duyguları taze kan mesabesinde coşkundu ve peygamberi akıllarında çok yücelterek her 

şeyi yapabilecek güçte biri olduğunu düşünülerek onu kutsallaştıracak derecede yüceltiyor-

lardı..Kur’an’da ve Peygamber’in sözlerinde sürekli onun beşer olduğu vurgulanarak insanların onu 

kutsallaştırma tehlikesine düşmemesi gerektiğinden bahsedilmiştir. 

Tüm rivayetlerin ortaya çıkış nedeni, Hz. Muhammed’in diğer peygamberlerin tamamından üstün 

olduğunu kanıtlamak içindir. Diğer peygamberlerin mucizelerini ele alarak peygamberin hayatına da 

bir benzerini eklemişlerdir. Hz. İsa’nın beşikte konuşması, Peygamber’in ay ile konuşması, Hz. Yusuf’un 

kendisine secde eden yıldızları gördüğü rüyası, Peygamberin annesinin hamile iken kendinden bir ay 

çıktığını gördüğü rüya, Hz. İsa’nın yıldızı, Hz. Muhammed doğduğunda gökyüzünde çıkan Ahmed 

yıldızı birebir örtüşmektedir. 

Hz peygamberin doğum anı kaynaklarda sanki hazırlığı yapılan ve peygamber olacağı zaten bilinen 

birinin doğum olayı gibi ele alınmıştır. Hz. Muhammed’in peygamber olacağını doğum anında Allahtan 

başka bir kimse bilmiyordu bunu net bir şekilde söyleme nedenimiz peygamberin 40 yıllık hayatının 

hiçbir aşamasında bir peygamber gibi hürmet görmemesine bağlamaktayız. İddialar doğru olsaydı, ha-

yatının her anı dikkatle izlenirdi. Onun ne akrabası ne yakın çevresi ona bir peygamber gibi davranmı-

yordu onun bir peygamber olacağını bilselerdi bu hürmet doğum anından ibaret kalmazdı ya da Allah 

onun bir peygamber olacağını doğum anından itibaren bildirmek isteseydi bu Risalet ile görevlendiri-

linceye kadar devam ederdi. 40 yaşında Risalet gelince zaten alışmış ve bu beklentide olan insanlar direk 

onu tasdik ederlerdi. Hâlbuki peygamber bile peygamberlikle görevlendirildiğine inanamamış melek-

ten korkmuştur doğumdan itibaren meleklerle tanışan birinin korkmadan onu karşılaması gerekirdi. 

Hz. Peygamber, kendisine Risalet verilinceye kadar, öylesine tabii bir hayat sürmüştü ki, peygamberli-

ğini ilan ettiğinde, müşriklerin: “O Zikr (Kur' an), aramızdan ona mı indirildi?” şeklindeki itirazlarıyla 

karşılaşmıştı. 

Özellikle Ehl-i Kitap'tan öğrendiklerine dayanarak bir Peygamberin geleceğini bekleyip durdukları 

halde, Hz. Peygamber' e karşı tepkilerinin sebeplerinden birisi de Arap toplumundaki peygamberlik ve 

Peygamber tasavvuru ile Hz. Peygamberin şahsında gördükleri tezahür ve kudret arasındaki çelişkidir. 

Çünkü önceki peygamberlerin kıssalarından edindikleri malumata göre, peygamber beşer üstü ve hari-

kulade bir varlıktı. Onlar, Hz. Musa, İshak, İsa, Davud, Süleyman, İbrahim, Lut, Salih ve Şuayb peygam-

berlerin mucizelerinden habersiz değillerdi. Oysa Allah'ın Resulü olduğunu iddia eden, vahiy geldiğini 

 
47 Buhârî, Enbiyâ, 48; Müsned, I/23-24, 47, 55  
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söyleyen Hz. Peygamberi, kendilerinden farksız yer-içer, gezer birisi olarak görünce, özel bir nitelik, 

açık bir alamet ve olağanüstü bir kuvvetle göremeyince şaşırdılar.  

Kaynaklarda geçen rivayetler tarihi verilerde konumlandırılamamaktadır. Hz. Hatice Varaka b. 

Nevfel’in yanına gittiğinde onun hiçbir konuşmasında senin geldiğini biliyorduk ya da o sen miydin 

alametlerin çıkmıştı. Senin yıldızın doğdu ya da senin doğduğun gece şu olaylar vaki oldu ya da sen 

doğarken Mekke’yi bir nur aydınlattı şeklinde hiçbir olayı dile getirmemiştir. Sadece diğer peygamber-

lerin başına gelecek olayların onunda başına geleceğini söylemiştir. 

Elimizde bulunan ilk yazılı siyer kitabı olarak İbn İshak’ın Sire kitabının hacmi ile sonraki siyer ki-

taplarının hacmi karşılaştırıldığı takdirde rivayetlerin üzerine yapılan eklemelerin çokluğu açık bir bi-

çimde görülecektir. Buraya kadar anlatımı yapılan olaylardan Âmine’nin gördüğü rüya dışında hiçbiri 

İbn İshak’ta geçmemektedir. İran ile ilgili rivayetlerin büyük çoğunluğu İran’ın fethi ile beraber ortaya 

çıkmıştır. İbn İshak’ta Şam tarafını aydınlatan Nur’un sonraki eserlerde Busra’yı aydınlatan nur şekline 

dönüşmesi Busra’nın fethedilen ilk yer olmasındandır. Peygamberin şahsıyla ilgili olan göbeğinin kesik 

oluşu sünnetli oluşu yıldızının doğması secde konumunda olması ay ile konuşması ve bunun gibi riva-

yetler diğer peygamberlerle ve dinlerle karşılaştırma yapmaları sonucu ortaya çıkan rivayetlerdir.  

Bütün bu rivayetler edebiyatımız için çok önem arz etmektedir. Bu rivayetler edebi eser niteliğinde 

kabul edilmelidir. Bunları gerçek kabul ederek peygamberi övgü malzemesi haline getirmek sakıncalı-

dır. Nitekim Kur’an ayetlerindeki Peygamber tasviri ile Peygamberin Risalet öncesi yaşamına bakıldı-

ğında, insanlar onun kendi elinde olmayan olağanüstü anlatılar dışında, onun güzel ahlaklı ve doğru 

sözlü oluşuna önem verdi görülmektedir. O’nun güvenilir olduğu vurgulanarak Müslümanların örnek 

olacağı beşeri bir peygamber porte çizilmiştir. Bizlere düşen de bu çizgide giderek aşırılıktan uzak, in-

sani bir nebevi hayat yaşamaktır. 
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ORYANTALİZM VE HZ. MUHAMMED’İN DOĞUMU 

-Aloys Sprenger, Sir William Muir ve Lesley Hazleton Örnekliğinde- 

Şeyma Nur İnce* 

 

1. Oryantalizm ve Oryantalistlerin Hz. Peygamber’e Bakışı 

Oryantalizm kavramı genel olarak Batı’daki bir düşünce biçimi ve uzmanlık alanını ifade etmekte-

dir.1 Kavramı biraz açmak gerekirse Oryantalizm ’den Müslüman Doğu başta olmak üzere, Doğu top-

lumlarının dillerini, kültürlerini, sanatlarını tarih ve coğrafyaları açısından inceleyen ve bu araştırmalara 

dayanarak çıkarımlar yapan Batı kaynaklı faaliyetler anlaşılmaktadır.2 Bunların yanı sıra zaman içeri-

sinde çalışmanın sınırları genişleyerek ideolojik varsayımlar, imgeler ve hayali resimler de işlenmeye 

başlanmıştır.3 Akademik bir disiplin olarak kurumsallaşması 18. yüzyılın son çeyreği 19. yüzyılın başları 

olarak ifade edilse de Batı’nın Doğu’ya olan alakası çok öncelere dayanmakta ve kesin bir tarih verilme-

mektedir.4 

Doğu’yu inceleyen bir araştırma alanı olarak tanımlanan Oryantalizmin amacının çok da masum 

olmadığı görülmektedir. Oryantalizmin çıkış noktasının ve gelişiminin Hz. Peygamber’in hayatının yo-

ruma açık yönlerini araştırmak ve İslam’a karşı özellikle kendi toplumlarında bir önyargı oluşmasını 

sağlamak olduğu görülmektedir. Bu sebeple Batı Oryantalizminin Hz. Peygamber’e bakışı dini, siyasi, 

kültürel ve beşeri gibi çok farklı açılardan araştırmalarla olmuştur.5 Dini açıdan bakıldığında Müslü-

manlar ve Hıristiyanların Peygamberlik anlayışı birbirinden farklıdır. Hıristiyanlara göre İsa’dan insan-

ların örnek alabilecekleri beşeri unsurlar mevcut değildir. Onların algısına göre Hz. İsa, Tanrı’nın vah-

yidir.6 Söz gelimi, İskoç Oryantalist Thomas Carlye Kahramanlar adlı eserinde tarihten şahsiyetleri tarih 

 
* Yüksek Lisans Öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sa-

natları Ana Bilim Dalı. 
1 Yücel Bulut, “Oryantalizm”, Diyanet İslam Ansiklopedisi (İstanbul, 2007), 33: 427. 
2 İbrahim Sarıçam v.dğr, İngiliz ve Alman Oryantalistlerin Hz. Muhammed Tasavvuru (Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 

2011), 1. 
3 Yücel Bulut, “Oryantalizm”, 33/428. 
4 Yücel Bulut, “Oryantalizmin Tarihsel Gelişimi Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, Marife 3 (2002), 15. 
5 Adnan Demircan (Derl), Asr-ı Saadet Dünyası (2) Çağdaş Çalışmalar ve Oryantalistlerin Siyere Yaklaşımı (İstanbul: Siyer 

Yayınları, 2014), 200. 
6 Cemil Hakyemez, “Oryantalistlere Göre Hz. Muhammed”, İslami İlimler Dergisi, 1 (2006): 162. 
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yapıcı aktörler olarak sıralamış ve Hz. Peygamber’i Kahraman Peygamber olarak zikretmiştir. Bu kah-

raman sıfatını İsa’ya vermemiştir, zira İsa zaten Allah’ın beşeri sıfatlar barındırmayan vahyidir.7 Oryan-

talistler kendi peygamberlerini yücelterek “ilahi makama” yükseltmişler, Hz. Peygamber’in ise tüm beşeri 

yönlerini incelemeye tabi tutmuşlardır.8 Hz. Peygamber’i şehvet düşkünü, Mekke’nin putlarından biri, 

saralı veya Hz. Hatice’nin yanında çalışan bir köle olarak tanıtmışlardır.9 Hz. Muhammed’in doğu-

munda gerçekleştiği rivayet edilen olaylarda bu kabildendir. Doğumunda ve çocukluğunda yaşadığı 

varsayılan olaylara farklı anlamlar yüklenmiş özellikle de annesi üzerinden mesnetsiz safsatalar uydu-

rulmuştur. Bir oryantalistin bu konu hakkında yapmış olduğu değerlendirmeleri sonrakilerde devam 

ettirmiş, benzer görüşler ortaya atmışlardır. Hz. Muhammed’i ve İslam’ı karalamak adına yapılan çalış-

maların yanı sıra gerçekten bilimsel isteklerle olabildiğince tarafsız yapılan çalışmalarda olmuştur. An-

cak bunların sayısı oldukça azdır.10 

Bu çalışmada Hz. Peygamber’in doğumu hakkındaki görüşler bazı Oryantalistler üzerinden ortaya 

konulmaya çalışılacaktır. Şüphesiz Hz. Muhammed hakkında Batı’da onlarca biyografi türünde kitap 

yazılmış ve birçok farklı görüş ortaya atılmıştır. Bizim bunları tek tek ele almamız mümkün değildir. Bu 

sebeple tebliğimize konu olan Oryantalistleri ilk kez hadisleri, klasik İslam Tarihi kaynaklarını ve mal-

zemesini kullanarak biyografi yazmış oryantalistlerden seçmeye gayret ettik. Bu bağlamda 18. yüzyılda 

yaşamış olan ve hadis literatürünü ilk kez kullanan Aloys Sprenger ve onu takip eden, klasik İslam Ta-

rihi kaynaklarına sıkça yer veren Sir William Muir’i ve çağdaş olması hasebiyle ve bugün Hz. Peygam-

ber’in doğumuna bakış ve siyer kaynaklarının nasıl yorumlandığına ışık tutması için Lesley Hazleton’a 

yer verilmiştir. Çalışmamızın amacı Hz. Peygamber’in doğumunu İslam Tarihi kaynaklarından yararla-

narak oryantalistlerin nasıl yorumladığı hakkında az da olsa fikir sahibi olmaktır. 

2. Aloys Sprenger’ın Hz. Peygamber’in Doğumu Hakkındaki Görüşleri 

Avusturyalı şarkiyatçı ve İslam Tarihçisi olan Sprenger (1813-1893) Berlin Üniversitesi’nde Doğu 

Bilimleri profesörü olarak çalışmıştır. Grekçe, Latince, İngilizce gibi birçok Batı diline hâkim olmakla 

birlikte Doğu dillerinden İbranice bilmektedir. Arapça bildiğine dair bir bilgi yoktur.11 Sprenger, İslam 

düşüncesi üzerine özgün fikirler ortaya koymuş kendinden sonraki şarkiyatçıları ve Müslüman düşü-

nürleri etkilemiştir. Kur’an ve Hz. Muhammed hakkında yazmış olduğu eserleri mevcuttur. Hz. Mu-

hammed’in doğumu hakkındaki düşünceleri The Life of Mohammad from Original Sources adlı eserinden 

öğrenmekteyiz. Eserin adında da belirtildiği gibi ilk kaynaklardan yararlanılmış ayrıca eserin içerisinde 

de İbn İshak başlığı da mevcuttur. 

Sprenger, Hz. Muhammed’in 571 yılında 13 Nisan Pazartesi günü Mekke’de doğduğunu zikretmiş-

tir. Ancak bu tarihi Taberî’den aldığını belirtmiş ve eklemiştir. “Tüm yazarlar Muhammed’in Pazartesi 

 
7 Adnan Demircan (Derl), Asr-ı saâdet dünyası (2) Çağdaş çalışmalar ve oryantalistlerin siyere yaklaşımı, 230. 
8 Meryem Beyza Aykaç, Sir William Muir’in Siyeri Örnekliğinde 19.yy Oryantalizminin Hz. Muhammed’in Hayatına Bakışı 

(Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2018), 16. 
9 Hakyemez, Oryantalistlere Göre Hz. Muhammed, 163. 
10 Seyfullah Kara, “Hz. Peygamber’e Karşı Oryantalist Bakış ve Bu Bakışın Kırılmasında Metodik Yaklaşımın 

Önemi”, Atatürk Üniversitesi Dergisi, 23 (2005): 161. 
11 İlhan Erdem, “Aloys Sprenger”, Diyanet İslam Ansiklopedisi (İstanbul, 2009), 37/421. 
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gününde doğduğunda aynı fikirdedirler. Fakat onlar ay ve yıl konusunda birbirlerinden ayrılırlar. Ço-

ğunluğun görüşüne göre o 63 yaşında öldü. Eğer bu doğruysa 571 yılında doğmuştur.”12 İbn İshak ise 

Rasulullah’ın fil yılında doğduğu ve Ukaz yılında 20 yaşında olduğundan13 başka doğum tarihi hak-

kında bilgi kaydetmemiştir. 

Sprenger, Hz. Peygamber’in anne ve babası ile alakalı annesinin Zühre oğullarından olması, hem 

kendisinin hem de eşinin başka hiçbir evlilik gerçekleştirmediğini Hz. Muhammed’den başka çocukları 

olmadığına dair bilgilere detaylı bir şekilde yer ermiştir.14 Hz. Peygamber’in doğumunu annesi Âmine 

üzerinden anlatmış İbn Sa‘d’da geçen rivayeti aynen nakletmiştir. Rivayet şu minvaldedir. Âmine’nin 

rahat hamilelik geçirdiğini hatta hamile olduğunu uzun bir süre fark etmediğini zikrettikten sonra bu 

durumda gerçeklik payı olabileceğini düşünmektedir. Çünkü bir Arap kadını için en büyük mutluluk 

anne olmaktır. Hamileliğin rahat geçmesi pek tabi normal bir durumdur. Ancak bunun Arap kadını için 

saadet kaynağı olması ile alakası anlaşılmamaktadır. Âmine, eşini oğlu doğmadan iki ay önce kaybetmiş 

ve genç yaşta dul kalmıştır. Onun bu kederine sağlığı daha fazla el vermemiş ve Âmine yarı uyanıkken 

hayaller görmeye başlamıştır. Hatta yanına gelen kadınlar ona uyumadan önce ellerine ve boynuna de-

mir halkalar bağlamasını tavsiye etmişlerdir.15 Sprenger bu anlatımlardan yola çıkarak Hz. Muham-

med’in akli melekelerindeki düzensizlik ve gergin mizacını kalıtım yoluyla annesinden aldığı sonucuna 

varmıştır.16 Sprenger bu rivayeti İbn Sa‘d kaynaklı nakletmiştir. İbn Sa‘d’da rüyalar anlatılmış ancak Hz. 

Peygamber’in sinirli, değişik bir mizaca sahip olduğu, bu özelliği annesinden aldığı gibi yorum ve aka-

binde başka rivayetlere rastlanmamaktadır. İbn İshak’ta ise bu olay Âmine’nin gördüğü rüyalar şeklinde 

yer verilmiş ancak etrafındaki kadınların tavsiyesinden bahsedilmemiştir.17 

Hz. Muhammed’in isminin nasıl koyulduğu konusunda da görüşlerini belirten Sprenger’ın aktar-

dığına göre Âmine’nin hamileyken vücudundan çıkan ışık tüm Busra’yı aydınlatıyordu.18 İslam litera-

türünde Nûr-u Muhammedî olarak bilinen bu ışık Hz. Muhammed’in babası Abdullah’ın alnında bulu-

nan ışıktır. Bu mucizevi kehanetten sonra Abdulmuttalib çocuğa “övülmüş, övülen” manasında Mu-

hammed adını vermiş ve onu kutsaması için Hubel putuna götürmüştür.19 

Sprenger, Hz. Peygamber’in doğumu ile ilgili zikredilen rivayetleri eserine almış sonrasında sütan-

nelik mevzusuna uzun uzadıya yer vermiştir. Genellikle İbn Sa‘d’a atıfta bulunan Sprenger, İbn Sa‘d’ın 

Tabakât’ında anlatılan sünnetli doğması, dünyaya gelir gelmez gözlerini semaya dikerek elleri ve dizleri 

üstüne düşmesi gibi anlatıları eserinde ele almamıştır. Bunun sebebi ise Hz. Muhammed’in sütanneye 

verilişi, Kâbe hakemliğinin uydurma olduğunu düşündüğü gibi bu rivayetlerin de efsane olduğunu dü-

şünmesinden kaynaklanmış olabilir. 

 
12 Aloys Sprenger, The Life of Mohommad from Originial Sources, 1851, 76. 
13 Muhammed İbn İshak, Siyer, ed. Muhammed Hamidullah, çev. Sezai Özel, 1. Bs (Akabe Yayınları, 1988), 93. 
14 Sprenger, The Life of Mohommad from Originial Sources, 76. 
15 Muhammed Ibn Sa’d, Kitâbü’t-tabakâti’l-kebîr, 2015, 155. 
16 Sprenger, The Life of Mohommad from Originial Sources, 77. 
17 Muhammed İbn İshak, Siyer, 93. 
18 İbn Hişam, Siret-i İbn Hişam Tercemesi, çev. Hasan Ege (İstanbul: Kahraman Yayınları, 2006), 222. Busra, Şam top-

raklarında bir şehirdir. Havran bölgesinde Araplar indinde şimdi ve geçmişte çok meşhurdur. 
19 Sprenger, The Life of Mohommad from Originial Sources, 85. 
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Sprenger İslam Tarihi kaynaklarından sıkça yararlanmış fakat İbn İshâk, İbn Hişâm veya daha ön-

ceki kaynaklardan faydalanmak yerine İbn Sa‘d’ın rivayetlerini daha çok zikretmiştir. Bunun sebebinin 

ise diğer kaynaklarda doğumu hakkında az rivayetin olması ve İbn Sa‘d’da kendi görüşünü destekleye-

cek nitelikte haberler bulunmasından kaynaklandığı düşüncesindeyiz. 

3. Sir William Muir’in Hz. Muhammed’in Doğumu Hakkındaki Görüşleri 

İskoç asıllı şarkiyatçı olan Sir William Muir (1819-1905 ), Hindistan’da bakan olarak çalışmış ve şö-

valye unvanına layık görülmüştür. Birçok görevi yerine getiren Muir, asıl ününü Arap ve İslam araştır-

maları sonucunda kazanmıştır. Ancak anlaşılan odur ki onun İslam’a yönelmesindeki asıl amaç ilim 

öğrenmek değil yürütmüş olduğu misyonerlik faaliyetlerine katkı sağlamaktır. Kilisede pazar günleri 

ders verdiği bilinmektedir. Daha sonra ise çalışmalarını rahat sürdürebilmek adına bir köy de kurmuş-

tur.20 

Muir’in, Hz. Peygamber’in doğumu hakkındaki rivayetleri nasıl yorumladığını The Life of Mohammet 

adlı dört ciltlik eserinden öğrenmekteyiz. Oldukça geniş kapsamlı bir biyografi olan eserde Vâkidî, İbn 

Hişâm, Taberî ve İbn Sa‘d’dıa faydalandığı görülmektedir. Hz. Peygamber hakkında yapılan en hacimli 

çalışma olmasının yanı sıra ilk kez İngilizce ve Arapça kaynaklar kullanılarak yapılmış çalışma olma 

özelliğine de sahiptir.  

Muir, Hz. Peygamber’in hayatını ailesinden ve çocukluğundan başlayarak etraflıca anlatmıştır. 

Muir’e göre Hz. Peygamber açıktan davete başlayıncaya kadar olan zaman dilimindeki hayatına dair 

gelen rivayetlerin ravileri Hz. Peygamber’den yaşça küçüktür. Eğer ikinci kaynaktan alındığı var sayı-

lacak olursa bu durumda yine de rivayetlerin doğruluğunu zedeleyecektir.21 Hz. Peygamber’in sıradan 

bebeklerden ve insanlardan hiçbir farkı olmadığı için açık davet dönemine kadar halkın ilgisi onun üze-

rine yoğunlaşmamaktadır. Bu sebeple doğumu ve bebekliğine dair pek fazla bilgi olmadığı tespitini 

yapmaktadır.22 Doğumundan ve çocukluğunun üstünden yıllar geçtikten sonra bu rivayetlerin anlatıl-

dığını söylemekte ve bunlara şüpheyle yaklaşmaktadır. Muir’in bu akılcı çıkarımına katılmamak elde 

değildir. Rivayetlerde anlatılan olağanüstü bir doğum ve bebeklik geçiren birinin Peygamberlik ilanı 

insanlar tarafından doğal karşılanması gerekirdi. Tebliğe başlanıldığında insanlar bu durumu ilk etapta 

kabullenmese de tepki göstermemeleri beklenirdi. Fakat Hz. Peygamber’in tebliğ süreci zorlu geçmiş 

hatta akrabalarından dahi kabul görmemiştir. 

Muir, Hz. Peygamber’in babasının alnındaki Peygamberlik nurunun annesine geçmesi ve doğum 

sırasında o ışığın tüm Busra’yı aydınlattığına dair haberler için şunları söylemektedir: “Bu anlatım 

açıkça metaforik sözlerin yanlış anlaşılmasından kaynaklanıyordu. Örneğin sonraki zamanlarda da Mu-

hammed doğduğunda yayılan ışık Suriye ve İran’ı aydınlattı.” Muir bu rivayetlerin sonradan uydurul-

muş hikâyeler olduğu görüşündedir. O, dürüst ve güvenilir olarak bahsettiği Vâkidî’nin bu mucizeler 

konusunda İbn Hişâm’dan daha çok rivayet zikrettiğini belirtmektedir. Muir eserinde Vâkidî’de Pey-

gamber’in sünnetli doğduğu haberine de yer verdiğini belirtmiş ancak bu konu da yorum yapmamıştır. 

 
20 Christine Woodhead, “Sir William Muir”, Diyanet İslam Ansiklopedisi (İstanbul, 2006), 94. 
21 William Muir, The Life of Mohamet (London, ts.), Volume 1/iiii. 
22 Muir, The Life of Mohamet, Volume 1/iiii. 
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Elde ettiğimiz bilgilere göre İbn Hişâm Hz. Peygamber’in doğumu hakkında bir rivayete yer verirken 

Vâkidî’nin kâtibi olarak bilinen İbn Sa‘d’da altı rivayet bulunmaktadır. 

Hz. Peygamber’in doğum tarihi hakkında ise diğer oryantalistler gibi Muir de fikir beyan etmiş ve 

20 Ağustos 570 tarihini kabul etmiştir. Bunun yanı sıra Peygamber’in vefat tarihini iyi bildiklerini ancak 

doğumunun güneş yılı mı ay yılı mı olduğunu hesaplayamadıkları için farklı tarihlerin ortaya çıktığını 

belirtmiş ve İslam Tarihi yazarlarının da eserlerinde işlemiş olduğu tarihlere eserinde yer vermiştir. 

Vâkidî’nin de eserinde yer verdiği gibi yaygın olan görüşün 12 Rebiyülevvel Pazartesi tarihi kabul edil-

miş ve daha sonra da Peygamber’in hayatındaki önemli olayların (Mekke’den çıkışı, Medine’ye varışı, 

Nübüvvetin verilmesi) hep Pazartesi günü yaşandığı rivayet edilmiştir. Muir’e göre Peygamber’in ha-

yatındaki bazı önemli olaylar bugüne denk gelmiş daha sonra da önemli olaylar bilinçli olarak bugüne 

denk getirilmiştir. 

The Life of Mohamet adlı eserin Muhammed bölümünde Muir çağdaşı olan oryantalistlerin pek çoğu 

gibi üzerinde durmuş olduğu diğer bir husus Âmine’nin hamileliğinde gerçekleştiği rivayet edilen olay-

lardır. Genel olarak bu görüşlerinde Sprenger’dan etkilendiği aşikârdır. Muir, Âmine hamileliği sıra-

sında gökten sesler duymuş, çok susadığı bir gün de beyaz bir el ona süt ikram etmiş, rüyasında kendi-

sinden yayılan ışığın tüm Busra’yı aydınlattığını görmüştür gibi rivayetlere yer vermiştir. Muir’e göre 

bunların hiçbiri gerçekçi ve akla mantığa aykırı olmayıp Müslümanlar tarafından çok inanılsa da birer 

safsatadır. Muir, misyoner bir Hıristiyan olarak Hz. İsa’nın başından geçtiği rivayet edilen mucizelere 

inanmakta ancak Hz. Muhammed hakkındaki rivayetlerin tümüne safsata gözüyle bakmaktadır. Bu du-

rum Hz. Muhammed’i Hz.İsa kadar mucizevi, Tanrı’nın bir lütfu ve bir Peygamber olarak kabul etme-

diğinden ileri gelmiş olabilir. Muir, Âmine’nin anlatıldığı gibi rüyalar gördüğünü kabul etmekte ve 

onun bir rahatsızlığının olduğunu bunun da kalıtımsal olarak çocuğa geçtiği iddiasını benimsemektedir. 

Muir doğum olayındaki olayları kabul etmeyip uydurma olduğunu savunurken sadece Âmine’nin rü-

yalar gördüğünü kabul ederek böyle bir sonuca varmıştır. Muir İslam Tarihi kaynaklarını kullanma da 

oryantalistlere öncülük etmiş rivayetleri bire bir aktarmış ancak yorumlarken oldukça zorlama sonuçlar 

çıkarmıştır.  

Hz. Peygamber’in Ahmet isminin Yeni Ahit’in Arapça versiyonunda geçen “Paraglit” kelimesinin 

yanlış tercüme olduğunu Müslümanların, Muhammed’i önceki Peygamberler’in de haber verdiği tezini 

desteklemek için uydurduklarını ifade etmiştir. Muir, anlatılan tüm rivayetlere şüpheyle yaklaşılması 

gerektiğini, anlatılan olayların her döneme ve çağa göre değiştiğini düşündüğünü ve önemsenmemesi 

gerektiğini ısrarla vurgulamıştır.23 

4. Lesley Hazleton’un Hz. Peygamber’in Doğumu Hakkındaki Görüşleri 

İngiliz asıllı ABD’li bir yazar olan Lesley Hazleton ( 1945 -) psikoloji okumuş özellikle Ortadoğu’da 

din ve siyaset üzerine yazılar yazmıştır. On iki yıldan daha fazla bir süre New York Times gazetesinin 

Kudüs ve Ortadoğu muhabirliğini yapmıştır. Hazleton, Musevi geleneklerine göre yetişmiş bir Yahudi 

olup aynı zaman da agnostik olduğunu söylemektedir. Yayımlanmış olan birçok eseri mevcuttur. İslam 

 
23 Aykaç, Sir William Muir’in Siyeri Örnekliğinde 19.yy Oryantalizminin Hz.Muhammed’in Hayatına Bakışı, 23. 
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ve Hz. Muhammed hakkındaki düşüncelerini The First Muslim: The Story of Muhammed (İlk Müslüman: 

Hz. Muhammed’in Hayat Hikâyesi) adlı biyografi türündeki kitabından öğrenmekteyiz. 

Hazleton’a göre tutucu İslami gelenek Hz. Peygamber’in en baştan beri Allah’ın elçisi olmasının 

kaderinde yazılı olduğunu savunmuştur. Bazı gruplar içinse Peygamber’in Tanrı vergisi ayrıcalıklığı 

ona vahyedilmiştir ve her türlü yaşam hikâyesi lüzumsuzdur. Çünkü birçoklarına göre mucizevi olan 

insani açıdan mümkün olandır. Bu bağlamda Hz. Peygamber’in hayatının “efsanevi” olduğunu düşü-

nen Hazleton, Hz. Peygamber’in yetimliği üzerinde durmuş ve bunları anlatmadıkları için Batılı yazar-

ları eleştirmiştir.24 

Hazleton, Hz. Peygamber’in babasının Abdulmuttalib’in adağı olmasını ve bu olaydan Abdullah’ın 

nasıl kurtulduğunu anlatmış ve mucizenin bu olay olduğunu dile getirmiştir.25 Birçoklarının yaşanıp 

yaşanmadığına dahi şüpheyle baktığı bu olayı Batılı bir yazarın mucize olarak değerlendirmesi ilginçtir. 

Çünkü Lesley’e göre, Abdullah bu olaydan kurtulmasaydı Peygamber hiç dünyaya gelmeyecekti ve her 

şey başlamadan bitecekti. Hz. Peygamber’in doğumunu başka bir bakış açısıyla psiko-sosyal açıdan ele 

alan Hazleton “kader onu kıyıda köşe de kalmaya itiyor ve ne var ki babalara çok saygı duyulan bir 

toplumda babasız doğmuştu. Altıncı yüzyıl Mekke’sinde ne dullara ne de yetimlere iyi davranılmı-

yordu” sözleriyle ifade etmiştir.  

Hazleton, Hz. Peygamber’in doğumunda gerçekleştiği rivayet edilen mucizelerin çok sonradan Hz. 

İsa’nın doğumunda yaşanan mucizelere benzetilmek amacıyla türetildiği düşüncesindedir. Bu iddiasına 

delil olarak ise Halime’nin Mekke’de ilk olarak Peygamber’i yetimliğinden dolayı almak istememesini 

göstermiştir. Abdullah’ın alnındaki nur peygamberlik nurunun Âmine’ye geçmesi, Abdullah ile beraber 

olmak isteyen kadının bu nurun yok olduğunu söylemesi ve Âmine’nin hamileliği boyunca karnından 

yayılan ışıktan Halime’nin haberinin olmamasını ilginç bulmakta ve bu haberlerin sonraki dönemlerde 

ortaya çıktığını söylemektedir. 

Hazleton, Kur’an ve Hz. Peygamber’in doğumunda, çocukluğunda ve hayatının tamamında muci-

zelerin yeri olmamasına rağmen, “onun hayatı mucizeler ve kehanetlerle doldurulmuştur” sözleriyle 

Müslüman topluma da eleştirisini de getirmektedir. Bu düşüncesini de şu sözleriyle ifade etmektedir: 

“İnsanların maddi delillerle pekiştirilmiş inanca ihtiyaçları vardı. Dolayısıyla ilahi güç tarafından gön-

derilmiş olan Hz. Muhammed’in popüler beklentilere uyum göstermesi konusunda ısrarcı olmuşlar-

dır.26 

Hazleton, Hz. Peygamber’e isnad edilen epilepsi hastalığının da yersiz olduğunu düşünmekte ve 

eğer böyle bir hastalıktan muzdarip olsaydı bunun bir defaya mahsus olmayıp sürekliliğinin de olması 

gerektiğini ve Mekke’deki muhaliflerin de bunu dillendirmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ancak hiçbir 

rivayette ve muhaliflerin sözlerinde bu şekilde bir iddia mevcut değildir. 

Lesley Hazleton, Hz. Peygamber’in doğumunu önyargılardan uzak bir bakış açısıyla ele almış riva-

yetleri akıl süzgecinden geçirerek yorumlar yapmıştır. Onun mucizelerden uzak, bir beşer ve yetim bir 

 
24 Lesley Hazleton, İlk Müslüman Hz.Peygamber’in Hikayesi, çev. Erdal Bodur (İstanbul: Kitabix Yayınları, 2015), 21. 
25 Hazleton, İlk Müslüman Hz. Peygamber’in Hikâyesi, 21. 
26 Hazleton, İlk Müslüman Hz. Peygamber’in Hikâyesi, 76. 
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çocuk olmasını ve yaşadığı zorlukları anlatmıştır. Ancak bunu yaparken Kur’an da yer alan “beşer Pey-

gamber”27 sıfatından uzaklaşmıştır onu sıradan bir beşer seviyesine indirgemiştir.28 

SONUÇ 

Oryantalistler, Hz. Muhammed’in doğumu hakkındaki rivayetleri özellikle annesi Âmine üzerin-

den değerlendirmişlerdir. Görüşlerine başvurmuş olduğumuz Oryantalistler Muir ve Sprenger İslam 

Tarihi kaynaklarını ve malzemesini sıklıkla kullanmışlar ancak bu rivayetleri kendi misyoner görüşleri 

doğrultusunda kabul veya reddetmişlerdir. Çoğunlukla İbn Sad kaynaklı rivayetleri ele almışlar ve Hz. 

Peygamber’in annesi üzerinden doğumunda yaşanan olayları eserlerinde zikretmişlerdir. Doğumunda 

gerçekleştiği rivayet edilen yine İbn Sad kaynaklı olayların ise uydurma olduğunu söylemişler ve eser-

lerinde ele almamışlardır. Bununla beraber Taberî’den faydalanan Hazleton ise Hz. İsa’nın doğumun-

daki mucizelere benzetmek adına Hz. İsa’dan esinlenerek sonradan Müslümanlar tarafından uydurul-

duğu görüşünü benimsemiştir. 

Muir, Sprenger ve Hazleton özelinde bir değerlendirme yaptığımızda misyoner amaçlar güden 

Muir ve Sprenger’ın ağır ithamlarda bulunduğu görülür. Bunun başlıca sebebi bilgisizlik, önyargı ve 

İslam’ı Batı’ya kötü tanıtmaktır. Bunların yanı sıra çağdaş oryantalistler de Hazleton gibi daha sık rast-

layacağımız daha ılımlı bir üslup benimsemiştir. Ancak Kur’an’ın anlatmış olduğu Peygamber’i anlata-

bilen, onu doğru anlayabilenin olmadığı görülmektedir. Doğumu hakkındaki rivayetlerde de Kur’an’ın 

anlatmış olduğu Peygamber değil Müslüman toplumun geleneğinden onların yanlış düşüncelerinden 

yola çıkıldığı, onlara cevap mahiyetinde yorumlar türetildiği görülmektedir.  

  

 
27 Fussilet 41/6 
28 Soner Akpınar, Çağdaş Oryantalistlerin Biyografi Çalışmalarında Hz. Muhammed Algısı (Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi, 2019). 
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KUTSAL KABUL EDİLEN BİR DOĞUM: HZ. MUSA VE HZ MUHAMMED 

ÖRNEĞİ 

Gökhan Gümüş 

 

GİRİŞ 

Geçmişten günümüze toplumlara yön veren, birçok kültür medeniyetin oluşmasında etkin roller 

oynayan ve tarihe yön veren insanların geçmişleri hep merak edile gelmiştir. Dolayısıyla bu türden in-

sanlar, farklı disiplinler tarafından içerisinde yetiştikleri toplumdan dönemindeki din ve medeniyetlere, 

dillerinden etnik yapılarına kadar birçok açıdan ele alınıp incelenmeye tabi tutulmuşlardır. Bu çerçevede 

özellikle peygamberlerin hayatlarının daha fazla ilgi gördüğü, inanan mensupları tarafından özellikle 

onların birer seçilmiş olarak diğer ölümlülerden farklı olarak tasavvur edildiği bilinmektedir. Konu bu 

çerçevede değerlendirildiğinde özellikle Hz. Musa ve Hz. Muhammed'in özel bir yerinin olduğu görül-

mektedir.  

Bunlardan Hz. Musa'nın üç Semitik din mensupları tarafından da en büyük peygamberlerden biri 

olduğu görülmektedir. Onunla ilgili anlatılara başta Tevrat olmak üzere Yahudilerin sözlü geleneği ve 

Tevrat'ın tefsiri mahiyetinde olan Talmud gibi hem Yahudi ve hem de Hıristiyanlar tarafından kutsal 

kabul edilen kitaplarda fazlaca bilgiye yer verildiği görülmektedir. Aynı şekilde Hz. Musa gibi bir din 

kurucusu ve peygamber kabul edilen Hz. Muhammed'in de başta peygamberliği olmak üzere hayatının 

her anı hakkında bilgi veren kaynaklar bulunmaktadır. Özellikle İslam Tarihi ve genel tarih kitapları 

yanında menkıbe kitapları da bunların başında yer almaktadır. Öte yandan Kuran'ı Kerim ve hadisler 

gibi İslam'ın en önemli tekstleri kabul edilen kutsal kaynaklarda da peygamberle ilgili birçok bilginin 

olduğu bilinmektedir.  

Bu çalışmada her iki din kurucusunun da diğer normal ölümlülerin doğumlarına göre daha muci-

zevî ve efsanevî kabul edilen doğumları ele alınıp incelenecektir. Bu yapılırken ilgili dinlerin kutsal ki-

tapları yanında diğer tali kaynaklara da müracaat edilecektir. Özellikle onların doğumları konusunu 

önceleyen eserlerdeki mucizevî doğumlarıyla ilgili bilgiler en ince noktalarına kadar teferruatlı bir şe-

kilde ele alınıp incelenecektir. Konu ele alınırken doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrasında olup 

bitenler karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Bu yapılırken dinler tarihinin deskriptif ve karşılaştırmalı 

metotlarına bağlı kalınacaktır. 

 
 Yüksek lisans öğrencisi, Kahramanmaraş Şütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilim-

leri Ana Bilim Dalı, g_gumus1994@hotmail.com. 
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1. KUTSAL KABUL EDİLEN HZ. MUSA VE DOĞUMU 

Hz. Musa’nın doğum yeri Mısır’dır. Hz. Musa, Firavun’un ilahlık iddiasında bulunduğu, İsrâîloğul-

ları’na büyük haksızlıklar yaparak onları yok etmeye başladığı bir dönemde gönderilen bir peygamber-

dir. Mısır’ın o günkü durumu incelendiğinde ülkede fesat ve bozgunculuğun yaygın olduğu görülmek-

tedir. Sadece milliyet farklılığından dolayı insanlar köle yapılıyor, işkenceye maruz kalıyor ve erkek 

çocuklar hiçbir gerekçe gösterilmeden katlediliyordu. Mısır’daki eski imparatorluk döneminden (yakla-

şık m.ö. 2400) itibaren rastlanan Firavun aslında krallık sarayını ve orada oturanları ifade ediyordu1. 

Per’ao kelimesinin “kral” anlamında kullanılışı milâttan önce 1370’lere doğru yazılan metinlerde rast-

lanmaktadır. Milâttan önce 1570’te iş başına geçen XVIII. sülâle ile birlikte Hiksoslar dönemi sona erer 

ve yeni imparatorluk dönemi başlar. “Mısır üzerine Yûsuf’u bilmeyen yeni bir kral” çıkınca2 İsrâiloğul-

ları baskı, zulüm ve sıkıntılara mâruz kalırlar. Firavun için Pitom ve Ramses ambar şehirleri inşa edilir. 

Bu iki şehrin II. Ramses tarafından yaptırıldığı ileri sürülmektedir. 3 Eğer bu bilgi doğru ise o takdirde 

İsrâîloğulları’na baskı uygulayan ve Hz. Mûsâ dünyaya geldiğinde tahtta bulunan Mısır Kralı II. Ram-

ses’tir. Ancak İsrâiloğulları’na karşı baskının II. Ramses’in babası I. Séti döneminde başladığı da kabul 

edilmektedir. Ahd-i Atîk bu firavunun, İsrâiloğulları’na baskı uygulaması yanında erkek çocuklarının 

öldürülüp kız çocuklarının sağ bırakılmasını, daha sonra da erkek çocuklarının ırmağa atılmasını em-

rettiğini bildirir.4  

1.1. Doğumu Öncesinde Mısır 

İsrâiloğulları’nın yaşamını Tevrat’ın anlatılarından ele alalım: 

“Mısır’a gelen İsrâîloğulları’nı adları şunlardır (her adam ve ev halkı Yakup’la beraber geldi): Ruben, 

Şimeon, Levi ve Yahuda, İssakar, Zebulun ve Benyamin, Dan ve Naftali, Gad ve Aşer. Yakup’un 

sulbundan çıkan bütün canlılar yetmiş candı ve zaten Yusuf Mısır’da idi. Yusuf ve bütün kardeşleri 

ve bütün nesil öldü. İsrâîloğulları semereli oldular ve türeyip çoğaldılar ve ziyadesiyle kuvvetlendiler. 

Memleket onlarla doldu. Mısır üzerine Yusuf’u bilmeyen bir kral çıktı. Kavmine dedi ki: İşte, İsrâîlo-

ğulları’nı kavmi bizden çok ve kuvvetlidir; gelin, onlara karşı akıllıca davranalım, yoksa çoğalacaklar. 

Olur ki, cenk vuku bulunca, onlar da düşmanlarımızla birleşirler ve bize karşı cenk edip memleketten 

çıkarırlar. Onlara yükleriyle eziyet etsinler diye üzerlerine angarya memurları koydular. Firavun için 

Pitom ve Raamses ambar şehirlerini yaptılar. Fakat onlara ne kadar eziyet ettilerse o kadar çoğaldılar, 

o kadar yayıldılar. İsrâîloğulları yüzünden korkuya düştüler. Mısırlılar İsrâîloğulları’nı şiddetle iş-

lettikleri bütün işlerinde, tarlada her çeşit işte, harçta ve kerpiçte, ağır işle hayatlarını acı ettiler.  

Mısır kralı, birinin adını Şifra ve diğerinin adı Pua olan İbrani ebelere söyledi ve dedi: İbrani kadınları 

için ebelik hizmetini yaptığınız ve onları doğurma iskemlesi üzerine gördüğünüz zaman eğer bir erkek 

çocuksa onu öldüreceksiniz fakat eğer kız ise o yaşayacaktır. Fakat ebeler Allah’tan korkarlardı ve Mı-

sır kralının kendilerine emrettiğine göre yapmadılar ve erkek çocukları sağ bıraktılar. Mısır kralı ebe-

leri çağırıp onlara dedi: Niçin bu şeyi yaptınız ve erkek çocukları sağ bıraktınız? Ebeler Firavuna 

dediler: İbrani kadınları Mısırlı kadınlar gibi değiller, çünkü onlar canlıdırlar ve ebe onların yanına 

 
1 J. V., “Pharaon”Encyclopaedia Universalis, I-XX, Paris 1980.., XII, 915 
2 Çıkış, 1/8 
3 B. Oded, “Exodus”, Encyclopaedia Judaica, I-XVI, Jerusalem 1972-78.VI, 1047 
4 Çıkış, 1/15-22 



─ KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ─ 

 
 

~ 172 ~ 

gelmeden evvel doğuruyorlardı. Allah ebelere iyilik etti ve kavim çoğaldı. Ziyadesiyle kuvvetlendiler, 

vaki oldu ki ebeler Allah’tan korktuklarından, onları ev bark sahibi etti. Firavun bütün kavmine em-

redip dedi: ‘Her doğan erkek çocuğu ırmağa atacaksınız ve her kızı sağ bırakacaksınız.”5 

Hz. Musa doğmadan önce Mısır yönetimine hâkim olan Firavun ve taraftarlarının, İsrâîloğulları’na 

yaptıkları zulüm, Kur’an-ı Kerim’de anlatılmaktadır. 6 

‘Firavun, insanları birtakım işlerle sorumlu tutup, onlara en şiddetli azabı uyguluyordu. Böylece 

Firavun, İsrâîloğulları’nı sınıflara ayırarak bir kısmını köle, bir kısmını hizmetçi, diğerlerini de çiftçi ya-

pıyordu. Bu işlerden herhangi birini yapamayanları vergiyle mükellef kılıyordu.’7 

Âyetlerden ve rivâyet edilen bilgilerden hareketle Firavun’un, İsrâîloğulları üzerinde gerçek bir kö-

lelik yönetimi kurduğu anlaşılmaktadır. Kendine ait her türlü hizmette İsrâîloğulları’nı kullanırken aynı 

zamanda da köleliğin sürmesi için onları zorlamakta ve işkenceyle baskı altında tutmaktaydı. Bu yüzden 

krallığı için tehlikeli olacağını düşündüğü erkek nüfusunun artışına engel oluyor, hizmet için kullana-

cağı kadınları ise sağ bırakıyordu. Tevrat ile Kur’an’ın doğum öncesi anlatıları karşılaştırıldığında bir-

biriyle uyum halinde olduğu görülmektedir. 

1.2. Doğumu, Firavunun Sarayına Geçişi ve Etrafında Gelişen Olaylar 

‘Firavun’un İsrâîloğulları’na uyguladığı haksız davranışlar içerisinde olduğu bir zamanda, Hz. 

Musa’nın doğacak olması, onun daha başlangıçtayken muhtemel meşakkatler içerisinde kalabileceğini 

düşündürürken; aynı zamanda onu zorlu bir görevin beklediği de anlaşılabilmektedir.’8Hz. Musa’nın 

Nil nehrine bırakılması olayı öyle sıradan bir olay değildir. Empati yapılarak düşünüldüğünde oğlu 

öldürülmek üzere elinden alınmak istenen bir annenin karşılaştığı güçlüğü anlamak çok daha kolay ola-

caktır.9 

“Tevrat’a göre Mûsâ, Levi kabilesinden Amram ve Yokebed’in oğludur, Mısır’da doğmuştur. Şece-

resi Ya‘kūb oğlu Levi oğlu Kehat (Kohat) oğlu Amram oğlu Mûsâ olup Amram babasının kız kardeşi 

Yokebed ile evlenmiş (Yahudi inancına göre o dönemde hala ile evlenmek yasak değildi), bu evlilikten 

Miryam, Hârûn ve Mûsâ dünyaya gelmiştir. Buna göre Mûsâ’nın hem annesi hem babası Levi soyun-

dandır. Üç kardeşin en büyüğü Miryam, en küçüğü de Hârûn’dan üç yaş küçük olan Mûsâ’dır.”10  

Mûsâ, İsrâiloğulları’nın zor şartlar altında ezildiği ve erkek çocuklarının ırmağa atılmak suretiyle 

öldürüldüğü bir zaman diliminde doğmuştur. 11 Bu baskı döneminde Levi evinden bir adam bir Levi 

kızıyla evlenmiş ve Mûsâ dünyaya gelmiştir.12 Her ne kadar daha sonra Mûsâ’nın ablasından 13ve 

Hârûn’dan bahsediliyorsa da Tevrat’ın anlatılarından Mûsâ’nın ilk evlat olduğu anlamı çıkmaktadır. 

 
5 Çıkış, 1/1-22 
6 Bkz. Bakara 2/49, Araf 7/141, Kasas 28/4. 
7 Sa’lebî, el-Keşfü ve’l-Beyân, I, 112. 
8 Oruç, Cemalettin, Sa’lebi’nin el-keşfü ve’l beyan Adlı Tefsirinde Hz. Musa ile İlgili İsrail Rivayetlerin Değerlendi-

rilmesi, (İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2009), s29 
9 Kabakçılı, Osman, Hz. Musa Kıssasında İşari Anlamlar, 43, İlahiyat Yayınları, Ankara, 2014. 
10 Çıkış, 2/1, 6/16-20, 7/7, 15/20; Sayılar, 26/59; I. Târihler, 23/12-14 
11 Çıkış, 1/8-22 
12 Çıkış, 2/1-2 
13 Çıkış, 2/4 
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Mûsâ’nın ailenin üçüncü çocuğu olduğu halde ilk çocukmuş gibi gösterilmesi Amram’ın, Miryam ve 

Hârûn’un annesini boşayıp daha sonra tekrar evlendiği ve bu evlilikten Mûsâ’nın doğduğu veya Am-

ram’ın biri Miryam ve Hârûn’un, diğeri Mûsâ’nın annesi olmak üzere iki kadınla evlilik yaptığı şeklinde 

yorumlanmıştır. Fakat Tevrat’ta Amram’ın iki kadınla evli olduğu belirtilmemekte, Mûsâ ilk çocuk ola-

rak gösterilmemekte ve onun doğumunun mûcizevî oluşu anlatılmamaktadır.14   

Yahudi tarihçi Josephus’un naklettiğine göre; 

“Amram eşinin hamile olduğunu görünce Allah’a yalvarmış ve kendisine İsrâiloğulları’nı kurtaracak 

bir çocuğunun olacağı bildirilmiştir. Annesi, çok güzel olan oğlunu 15öldürülmekten kurtarmak için 

üç ay gizlemiş, daha sonra sazdan bir sepeti harç ve ziftle sıvamış, çocuğu içine koyup nehre bırakmış 

ve Miryam uzaktan onu gözlemiştir. Firavun’un kızı yıkanmak için nehre indiğinde çocuğun içinde 

bulunduğu sepeti görüp aldırmış, İbrânîler’in çocuklarından olduğunu bildiği halde onu sevmiş ve 

himaye etmiştir. 16Yine Josephus’a göre Firavun’un Mûsâ’yı evlâtlık olarak alan kızı Thermuthis’tir, 

fakat onun kral II. Thoutmes’in karısı meşhur kraliçe Hatshepsut olup olmadığı tartışılmaktadır.17 

Philon’un naklettiğine göre Firavun’un kızı evli fakat çocuksuzdu. Bu sebeple çocuğu evlât edinmeye 

karar vermiş, ancak hemen saraya götürmeyip başka bir yerde belli bir yaşa gelinceye kadar kalmasının 

uygun olacağını düşünmüştür. Philon’a göre Firavun’un kızı onu kendi çocuğu olarak göstermek için 

hamile gibi davranmıştır. Çocuğu emzirmek için birçok Mısırlı kadın çağırmış, fakat Mûsâ onların 

sütünü emmemiştir. Tevrat’a göre bu esnada Miryam gelmiş, çocuk için İbrânî bir kadın bulabilece-

ğini söylemiş, Mûsâ’nın annesini getirmiş ve Mûsâ tekrar annesine kavuşmuştur. Üç veya dört ya-

şında sütten kesildiğinde annesi onu Firavun’un kızına götürmüş, o da çocuğu evlât edinip adını 

Mûsâ koymuştur18. Böylece öldürülmesi emredilen çocuk, bu emri verenin sarayında prens olmuştur. 

Talmud’a göre 19Mûsâ’ya Mısırlı kadınların sütünü kabul etmeme emri verilmiştir; çünkü Allah’ın 

kelâmının çıkacağı bir ağzın helâl olmayan şeyi içmemesi gerekirdi. 20 Mûsâ yaşıtlarından daha büyük 

görünüyordu ve onlardan daha güzeldi. Josephus’a göre kız Mûsâ’yı Firavun’a götürerek tahtın vârisi 

olmasını önermiş ve kralın kucağına oturtmuştur. Kral onu kucaklamış, tacını başına koymuş, ancak 

çocuk krallık tacını atıp çiğnemiş, bu da Mısır için müstakbel bir kötülüğün işareti sayılmıştır. “21 

1.3. Doğum Sonrası Gelişmeler  

Hz. Musa’nın annesinin onu Nil nehrine bırakması, büyümesi için tekrar annesine verilmesi, sonra-

sında tekrar saraya dönmesi gibi anlatımlarda Tevrat’taki bilgiler ile Kur’an’daki bilgiler22 hemen hemen 

aynı niteliktedir. Ancak Hz. Musa’yı Nil’den çıkartıp evlat edinen kimsenin Tevrat’ta Firavun ‘un kızı 

 
14 E. Mangenot, “Moise” Dictionnaire de la Bible, I-V, Paris 1912.IV, 1189-1190 
15 Resullerin İşleri, 7/20 
16 Çıkış, 2/2-6 
17 Nouveau Dictionnaire Biblique, Levey (Suisse) 1961. 264, 503 
18 Çıkış, 2/7-10 
19 Sota, 12b 
20 Mangenot, DB, IV, 1191 
21 Harman, Ömer Faruk, “Musa”, DİA, TDV Yayınları, 208 
22 Kur’an’a göre Hz. Musa’nın doğumu ve saraya gelişi; Taha 20/38-39, Kasas, 28/7-9’daki ayetlerde anlatılmışken 

Hz. Musa’nın annesiyle kavuşuncaya kadar süt emmemesi Kasas 2/10-13’de bulunmaktadır. 
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olarak bahsedilmesi ise Kur’an’daki bilgilerle çelişmektedir.23 Firavun’un kızı olarak geçen Tevrat’taki 

rivayetler Kur’an’da Firavun’un karısı olarak geçmektedir.24 

Hz. Musa Firavun’un sarayında büyütüldü, güçlü bir delikanlı oldu. Firavunun ailesine sonradan 

katılan bir fert olduğunu biliyor ve açığa vurmadan zaman zaman İsrâîloğulları’na yardım ettiği rivayet 

edilmektedir.25 

2. KUTSAL KABUL EDİLEN HZ. MUHAMMED VE DOĞUMU 

Hz. Muhammed’in doğum yeri Mekke şehridir. Cahiliye olarak adlandırılan bir dönemde dünyaya 

gelmiştir. Henüz Hz. Muhammed doğmadan önce babası Abdullah vefat etmiştir. Annesi Âmine ise 

henüz iki yaşındayken dünyaya gözlerini yummuştur. Çocukluğu dedesi Abdilmuttalib ile geçiren Hz. 

Muhammed dedesinin de vefatıyla birlikte amcası Ebu Talib ile beraber yaşamını sürdürmüştür. 

2.1. Doğum Öncesi Arabistan 

Hz. Muhammed çobanlık ve ticaretle meşguldü. Yaşadığı dönemde haksızlık, zulüm gibi kötü has-

letler yaygındı. İnsanlar köleleştiriliyor, güçlü zayıfı eziyor, zengin fakirin sırtından geçiniyordu. Kız 

çocuklar utanç vesilesi görüldüğünden diri diri mezara atılıyordu. Tevhit inancı terk edilmiş, puta 

tapma yaygınlaşmıştı. İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyor, onlardan yardım diliyorlardı. 

O, cahiliye adetlerine rağmen çevresinde yaşanan kötülüklere bulaşmamış, üstün bir karaktere sahip 

olmuştur. Çevresi tarafından sevilen, dürüst biri olduğu bilinmektedir. Tebliğ ettiği hakikatler, getirdiği 

ilkeler sonucunda taraflı tarafsız herkes tarafından dikkatle izlenmiştir. Hz. Muhammed, dünyada en 

çok konuşulan, hakkında görüş bildirilen bir niteliğe sahip olmuştur. Hz. Muhammed’in hayatıyla ilgili 

anlatılara bakıldığı zaman gerek Hristiyan ve Yahudi mühtediler ve zımmilerin sahip olduğu peygam-

ber tasavvurları, gerekse İran ve Hint kültüründeki mitolojik ve mistik efsanevi anlatıların da var olduğu 

görülmektedir. Kur’an’da âlemlere rahmet olarak gönderildiği 26 belirtilen Hz. Muhammed, inanırları 

tarafından saygı ve sevgi ile karşılanmış, vefatından sonra ona duyulan özlem ile hayatı menkıbevi bir 

anlatıma sahip olmuştur. Dolayısıyla kutsal kabul edilen bir doğum olayı olarak Hz. Muhammed’in 

dünyaya gelişi öncesinde yaşananlar, doğum anı ve doğum sonrası mucizevi anlatılar konumuzun ana 

hatlarını oluşturmaktadır. 

 2.1.1. Doğumu Öncesinde Arabistan’da Peygamberlik Beklentisi 

Ehl-i kitap olarak nitelendirilen papaz ve hahamlar, Hz. Muhammed’in geleceğini ve geleceği vakti 

biliyorlardı. Çünkü onun sıfatıyla ilgili bilgiler kutsal kitaplarında belirtilmişti. Onlar, peygamberin 

dünyaya gelmesiyle müşriklere karşı zafer kazanmış olacaklardı. Ahmed adıyla bilinen ve İbrahim’in 

dininde bir nebi gelecek diye düşünüyorlardı. 27 Araplar arasında da peygamber beklentisi de söz ko-

nusu rivayetler arasındadır. Bir rivayette Amr bin Abese, cahiliyye döneminde putlara meylettiğini fakat 

putların yararı veya zararı olmadığı taşlara tapılması dolayısıyla batıl olduğunu düşünen biriydi. Ehl-i 

kitaptan bir adamla karşılaştığında ona : “Hangi dinin daha iyi olduğunu” sorunca bana : “ Mekke’den bir 

 
23 Oruç, Sa’lebi’nin el-keşfü ve’l beyan Adlı Tefsirinde Hz. Musa ile İlgili İsrail Rivayetlerin Değerlendirilmesi, 33 
24 Oruç, Sa’lebi’nin el-keşfü ve’l beyan Adlı Tefsirinde Hz. Musa ile İlgili İsrail Rivayetlerin Değerlendirilmesi, 35 
25 Kara, Necati, Kur’an’a Göre Hz. Musa, Firavun ve Yahudiler, 188, Seha Neşriyat Yayınları, Ankara, 1991. 
26 Enbiya 21/107 
27 İbnü’l-Cevzî, Ebu’l-Ferec Abdurrahmân b. el-Cevzî, el-Vefâ bi Ahvâli’l-Mustafâ (Lübnan: el-Mektebetü’l-Asriyye, 

2011), 1: 39.  
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adam çıkacak, kavmin putlarından uzaklaşacak ve dinlerin en iyisini getirecek. Onu geldiği haberi sana ulaşırsa 

hemen onun yolunda git” diye görüş belirtti. Bu gibi birçok rivayet Araplar arasında peygamber beklenti-

sinin var olduğunu kanıtlamak için anlatılagelmiştir.28 

2.1.2. Abdullah b. Abdilmuttalib’in Alnındaki Nur 

Abdullah’ın alnında var olan nurun Hz. Âdem’den beri nesiller boyu intikal ettiği ve en sonunda 

Hz. Muhammed’in babasına geçtiği rivayet edilir.29 Abdullah bu nurdan ötürü, Mekkeli genç kızların 

fazlaca dikkatini çekmekteydi. Abdullah Kureyş kabilesinin en yakışıklı gençleri arasındaydı. Bir gün 

Abdullah topluluk halinde bulunan Mekkeli kadınların yanından geçti. O kadınlardan birisi “ Ey Kureyş 

kadınları! Gözlerin arasında nur bulunan bu delikanlıyla kim evlenir?” dedi. Abdullah’ın iki gözünün 

arasında nur vardı. Âmine bint Abdimenaf bin Zühre onunla evlendi. Neticede Abdullah’ta bulunan 

nur Âmine ile buluştu ve Hz. Muhammed’e hamile kaldı.30 Anlatılan bu gibi rivayetlere bakıldığında 

peygamberimiz daha dünyaya gelmeden önce O’nun hakkında mucizevi bir doğum olacağı öngörme 

çabası bulunmaktadır. Zaten Hz. Muhammed’e duyulan sevgi, saygı O daha doğmadan önce kutsal bir 

yaşam üzere yaşantı geçireceği düşüncesine insanları sevk etmiştir. 

2.1.3. Peygamber Olması Umuduyla “Muhammed” Adının Konulması 

Araplar, kendilerinden “ Muhammed” adında bir nebinin dünyaya geleceğini, Ehl-i Kitap’tan ve 

din adamlarından duyuyorlardı. Bu haberi işitenler, peygamber olur umuduyla evladına “Muhammed” 

adını vermişlerdi. Bu niyetle Benu Suleym’in Benu Zekvan kabilesinden Muhammed b. Huzai b. Hu-

zabe’ye nebi olur ümidiyle “ Muhammed” adını vermişlerdi. Muhammed b. Huzai, Yemen’e gitti. Ölün-

ceye kadar orda yönetici olan Ebrehe’nin dinini yaşadı. 31 Bir rivayette Hz. Muhammed’e isim verilmesi 

şöyle anlatılmaktadır: Âmine doğum yaptığında cariyesini Abdilmüttalib’e gönderdi. Abdilmüttalib bu-

nun üzerine torununu görmek için Âmine’nin yanına gitti. Âmine, hamileliği esnasında gördüğü hari-

kulade olayları, çocuğa verilmesi gereken ismin ne olduğunu anlattı. Abdilmüttalib torunuyla birlikte 

Kâbe’ye gitti ve Allah’a dua ederek ismini ‘Muhammed’ koydu.32 

2.2. Doğum Esnasında Meydana Gelen Olaylar 

Hz. Muhammed doğduğu esnada O’nun peygamberliğini yüceltmek için bazı olağanüstü atfedilen 

rivayetler anlatılagelmiştir. Tabiatları gereği insanların birçoğu, çok sevdikleri, değer verdiklerine karşı 

onları tanıma ve tanıtmada farklı görme-gösterme gayretinde olabilmektedirler. Bu bazen anlatılarda 

olağanüstülüklere bile yol açıp destansı bir hale bürünebilmektedir. Çalışmamızda zaman içinde Hz. 

Muhammed’in doğumunda meydana gelen olaylar hakkındaki rivayetler derlenmiştir.33 

 
28 İbnü’l-Cevzî, el- Vefa, 1 54. 
29 Ramazan Boyacıoğlu, “Hz. Muhammed’in Vahiy Öncesi Dönemi” Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 

5/ 1, (2001), 17.  
30 Abdürrezzâk, Ebû Bekir Abdürrezzâk b. Hemmâm, el-Musannef (Beyrut: el-Mektebetü’l-İslâmî, 1983), 5: 317.  
31 İBNİ SA’D, Muhammed, et-Tabakâtü’l-Kübrâ. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye 1990, 134. 
32 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-Kübrâ, 1: 82-83, İbn İshâk, Muhammed b. Yesâr, Sîratü İbn İshâk, thk. Muhammed Hamidul-

lah. Konya: Yayınevi yok, 1981, 22. 
33 Arslan, İhsan, (2018, Haziran), Risalet Beklentisi ve Hz. Peygamber’in Doğumu Esnasında Meydana Gelen Olay-

ların Değerlendirilmesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 269-270. 
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2.2.1. Doğumunda Ebeler 

Hz. Peygamber’in doğumu sırasında annesi Âmine’nin yanında ebelik görevinde Şifa Hatun ve Os-

man b. Ebi’l-As’ın annesi bulunmaktaydı. Bir rivayete göre Âmine’nin evde yalnızken hurma dalları gibi 

uzun ve Abdümenaf’ın kızları gibi bazı melekler doğum esnasında yanında bulunarak yardım etmişler-

dir. Hatta doğumda Hz. İsa’nın annesi Meryem bint İmran ve Firavun’un eşi Asiye de bulunmuştur. 34 

Rivayete bakıldığında Hz. Muhammed’in doğumu mistik öğeler ve mitolojik yaklaşımlarla desteklen-

meye çalışılmıştır. Bundan dolayı uzun görünümlü melekler, Hz. Meryem ve Asiye de doğumda yar-

dımcı olmuşlardır. Anlatılar fantastik olay örüntüsüyle kurgulanmış ve yoruma açık mahiyettedir. 

2.2.2. Doğumunda Âmine’den Bir Nurun Çıkması  

Hz. Muhammed, dünyaya geldiğinde, annesi Âmine’den doğu ile batı arasında aydınlık saçan bir 

nur çıktı. Doğan bebek elleri üzerine düştü ve yerden bir parça toprak almasıyla başını semaya doğru 

kaldırdı. Beraberinde Şam’ın saray ve pazarını aydınlatan bir nur daha çıktı. Hatta annesi Âmine :” 

Busra’da develerin boyunlarını gördüğünü” belirmiştir. 35Bu rivayet de ontolojik açıdan tahlile tabi tutuldu-

ğunda nur kavramının soyut bir yapıda olduğu ve gözle görülme olasılığının tartışmaya açık olduğu 

izlenimi verilmektedir. 

2.2.3. Âmine’nin Kolay Doğum Yapması 

Âmine, Hz Muhammed’e hamile kaldığı andan itibaren hamilelik süresince doğum meydana gele-

siye kadar hiçbir sıkıntı ve zorluk çekmemiştir. Yani Âmine, hamileliği müddetince ve doğum sırasında 

diğer hanımların çekmiş olduğu çileleri yaşamamıştır. Bu durum da Âmine’nin olağandışı bir doğum 

gerçekleştirdiği belirtilmiştir.36 Hamilelik süreci ve sürecin getirmiş olduğu zorluklar malumdur. Fakat 

doğum süreci her kişide aynı gelişmemektedir. Kişinin hamileliğinin ve doğumun kolay olması, fizyo-

lojik, psikolojik, sosyolojik, iklimsel, coğrafi ve beslenme durumlarına göre değişkenlik arz etmektedir. 

Dolayısıyla rivayetler değerlendirilirken bu hususlar da dikkate alınmalıdır. 

2.2.4. Doğduğunda Göbek Bağının Kesik Olması 

“Hz. Muhammed doğunca, dizleri ve elleri üzerine secde halindeydi, 37 başını semaya kaldırarak38 

işaret parmağıyla teşbihte bulunuyor, hatta “Allah’tan başka ilah yoktur. Ben de O’nun resulüyüm” 

diyordu ve göbek bağı da kesik bir haldeydi. 39 Hatta İblis atacağı dört çığlıktan birisini Allah Resulü 

 
34 Halebî, Ebu’l-Ferec Nûruddin Ali b. İbrahim, İnsânü’l-Uyûn fî Sîrati’l-Emîni’l-Me’mûn. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-

Ilmiyye, 2013, 96.  
35 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-Kübrâ, 81; İbn Kesîr, Ebu’l-Fidâ, el-Bidâye ve’n-Nihâye. Kahire: Dâru’l-Hadîs, 1994. 2: 268; 

Diyârbekrî, Hüseyin b. Muhammed b. Hasan, Tarihü’l-Hamis fî Ahvâli Enfesi Nefîs. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-Il-
miyye, 2009, 373 

36 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-Kübrâ, 1: 81.  
37 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-Kübrâ, 1: 81; İbn Kesîr, el-Bidâye, 2: 268; Diyârbekrî, Târîhu’l-Hamîs, 1: 373.  
38 Suheylî, Abdurrahman, er-Ravdü’l-Unf. Kahire: Yayınevi yok, 1967, 148. 
39 Süheylî, er-Ravdu’l-Unf, 2: 150; İbn Kesîr, el-Bidâye, 2: 270; Diyârbekrî, Târîhu’l-Hamîs, 1: 373, 375. Bebeklere be-

şikteyken yakınları tarafından oynamaları ve sakinleşmeleri için oyuncaklar verirler. Ancak Rasûlüllah döneminde 
muhtemelen böyle oyuncaklar olmadığı için Hz. Peygamber de beşikteyken eliyle Ay ile oynayarak bu duygusunu 
gidermeye çalışmıştır! Halebî, İnsânü’l-Uyûn, 1: 115. Hatta Abbâs b. Abdilmüttalib: “Ey Allah’ın Rasûlü! İslâm’a 
girmeme sebep olan şey; senin beşikteyken ayla konuştuğunu görmemdir. Sen elinle aya işaret ederdin, o da hemen eğilirdi” 
Bunun üzerine Hz. Peygamber: “Ben, ayla, ay da benimle konuşurdu. Ay ağlamamam için beni oyalardı.” diyerek onu 
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doğduğu gece atmıştır.40 Resûlullah’ın doğumuna esrarengizlik katmak, geleceğin peygamberinin do-

ğumunu efsanevi anlatmak amacıyla fantastik öğeler içeren rivayet anlatım yolu seçilmiştir. Göbek bağı 

ile ilgili verilen bilgi normal bir doğumdan farklı olarak, mitolojik özellikler içeren bir rivayettir. 41 

2.2.5. Sırtında Nübüvvet Mührünün Bulunması 

Hz. Muhammed’in kürek kemikleri arasında konumlanan, peygamberlik alametlerinden olarak ka-

bul edilen mühre benzeyen ben, kürek kemiklerinden sol tarafa daha yakın, keklik yumurtası büyüklü-

ğünde kırmızı beze şeklindedir.42 Normal bir şekilde her bireyde bulunması muhtemel olan bu benin 

önemini artıran olgu Hz. Muhammed’e atfedilen değer hasebiyledir. 

2.2.6. Kâbe’deki Putların Yıkılması 

Âmine’nin, Hz. Muhammed’e hamile kaldığı gecenin sabahında putların hepsi yıkıldığı rivayet edil-

mektedir. Aynı durum Hz. Muhammed’in doğumunda da gerçekleşmiştir. 43 İsrailiyyat ve Ehl-i kitap 

kültürünün etkileri bu durumda da görülmektedir. Çünkü peygamberlerin doğumu esnasında mey-

dana gelen mucizevi olaylar bulunmaktadır. Hz. Muhammed’in doğumu -ki peygamber halkanın so-

nuncusudur- mucizevi olarak gösterilmekten uzak düşünülemez. Dolayısıyla Hz. Muhammed’in do-

ğumu esnasında Kâbe’de bulunan putların yıkılması gibi mitolojik bir hadise meydana geldiği rivayet 

edilmektedir. 

2.2.7. Doğumuyla İlgili Diğer Rivayetler  

• Gökyüzünde “Ahmed” İsimli Yıldızın Doğması, 44 

• Sünnetli Doğması, 45 

• Kisra’nın Sarayının Sarsılması ve On Dört Sütunun Yıkılması, Mecusilerin Bin Yıldır Yanan Ate-

şinin Sönmesi, 46 

• Sava Gölü’nün Kuruması ve Semave Vadisi’nin Sular Altında Kalması şeklinde rivayet edilmiş-

tir.47 

 
tasdik etmiştir. Beyhakî, Ebû Bekir Ahmed b. Hüseyin, Delâilü’n-Nübüvve. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, 1988, 
41.  

40 Süheylî, er-Ravdu’l-Unf, 2: 149. Diğerleri ise; Allah tarafından lanete uğradığı Cennet’ten kovulduğu ve Fatiha 
sûresi indirildiği zamandır.  

41 Arslan, İhsan, Risalet Beklentisi ve Hz. Peygamber’in Doğumu Esnasında Meydana Gelen Olayların Değerlendi-
rilmesi, 269-270. 

42 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5: 107; Buhârî, Vudu, 40; Müslim, Fezâil, 110; Tirmizî, Menâkıb, 11; Erdinç Ahatlı, 
“Nübüvvet Mührü”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3/3 (2001): 282; Mustafa Sinanoğlu, “Nübüvvet 
Mührü”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 33, (İstanbul: TDV Yayın-ları, 2007): 291.  

43 Halebî, İnsânü’l-Uyûn, 70.  
44 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-Kübrâ, 126-127.  
45 Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve, 154; İbnü’l-Cevzî, el-Vefâ, 83; Süheylî, er-Ravdü’l-Unf, 150; İbn Kesîr, el-Bidâye, 270; 

Kastalânî, Ahmed b. Mu-hammed, el-Mevâhibü’l-Ledüniyye (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, 2009), 70; Diyâr-
bekrî, Târîhu’l-Hamîs, 375; Suyûtî, Ebu’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr, el-Hasâisü’l-Kübrâ. Beyrut: 
Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, 53; Halebî, İnsânü’l-Uyûn, 79.  

46 Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve, 126; Kâdî Iyâz, Ebu’l-Fazl Iyâz b. Musa b. Iyâz, eş-Şifâ bi Ta’rî Hukûki’l-Mustafâ 
(Beyrut: Dâru’l-Erkâm b. Ebi’l-Erkâm, 1995), 321; İbn Kesîr, el-Bidâye, s: 273; Diyârbekrî, Târîhu’l-Hamîs, s: 368.  

47 Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve; 127; İbn Kesîr, el-Bidâye, 273-274; Diyâr-bekrî, Târîhu’l-Hamîs, 368, İbn Kesîr, el-
Bidâye, 274; Diyârbekrî, Târîhu’l-Hamîs, 370; Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve, 127; Diyârbekrî, Târîhu’l-Hamîs, 370; 
Süheylî, er-Ravdü’l-Unf, 151; Halebî, İnsânü’l-Uyûn, 117. 
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2.3. Doğum Sonrasında Hz. Muhammed ve Mevlid Törenleri 

Hz. Muhammed’in doğumuyla ilgili rivayetlerin yanında peygamberlik öncesine ait de yine benzer 

olağanüstü rivayetler anlatılmaktadır. Mesela bir bulutun onu sürekli takip ettiği ve gölgelediği, 48 yolda 

giderken taş ve ağaçların onu selamladığı, göğsünün yarıldığı, kalbinin şeytani hırs ve arzulardan te-

mizlenip pıhtılaşmış kan çıkarıldıktan sonra yeniden eski haline döndürüldüğü vb. rivayetleri de gör-

mek mümkündür.49 

Kendisine atfedilen bu değer dolayısıyla yüzyıllar boyunca olağanüstülükle anılan Hz. Muhammed 

hakkında çeşitli edebi eserler de kaleme alınmış, şifahi gelenekte de kendisine yer bulmuştur. Mevlid 

kültürü de bunun en bariz örneklerindendir. Sözlükte “ doğum yeri ve zamanı” anlamına gelen Mevlid, 

İslam kültüründe Hz. Muhammed’in doğumu, bu vesileyle icra edilen törenler anlamında gelmektedir. 

Özellikle doğum başta olmak üzere Hz. Muhammed’in hayatı, mucizeleri, gazaları, ahlakı, vasıfları ve 

hilyesini övgü ile anlatan eserler olarak nitelendirilebilir. Hz. Muhammed’in doğum günü dolayısıyla 

yapılan şenliklere mevlid olarak tanımlanmaktadır.50 

Hz. Muhammed’in hayatı, ahlakı ve İslam’ı yayma çabaları hakkında siyer çalışmaları mevcuttur. 

Fakat Mevlid tarzında Hz. Muhammed’in yaratılışı, doğumu, doğumdan önceki ve sonraki olağanüstü 

haller, gençliği, davranışları, ailesi, imanı, mucizeleri, ölümü ve ölümden sonra duyulan üzüntü anlatıl-

maktadır.51 

Mevlidler, Hz. Muhammed’in doğumu dolayısıyla yapılan şenlik ve törenlerde okunmak maksa-

dıyla hazırlanmıştır. Mevlid metinleri, sözlü ve yazılı olarak inan kişilerin Allah’a imanları ve Hz. Mu-

hammed’e olan bağlılığını söylemek üzere, okunan, öğrenilen, ezberlenen ve uygun yerlerde tekrarla-

nan sözlü ve yazılı kültür birikimidir. Mevlidin esin kaynağı başta Kur’an-ı Kerim ve sünnet olmakla 

birlikte; siyer, şemail, hilye gibi peygamberin özelliklerini dile getiren eserler ile peygamber kıssaları, 

dini ve ahlaki destanlar, İsrailiyyat, hikâyeler, mitoslar, menkıbeler vb. ürünler olarak ifade edilebilir. 

İlaveten tasavvuf anlayışı içerisinde oluşmuş metinler olarak gösterilen tevhid, na’t, münacaat, nutuk, 

devriye vb. kaynaklar metinlerinin temelidir.52 

3. KUTSAL KABUL EDİLEN DOĞUM OLARAK HZ. MUHAMMED VE HZ. MUSA 

ÖRNEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Hz. Musa ile Hz. Muhammed peygamberlerin doğumlarını mucizevi ve mitolojik anlatılarla değin-

dik. Şimdi ise iki peygamberin doğum rivayetlerini benzer ve farklı yönleriyle açıklamaya çalışacağız. 

Öncelikle yaşadığı çağa damga vuran, insanlık tarihinde hakkında en çok rivayetler bulunan iki pey-

gamberin doğum rivayetlerini benzerlikleriyle tahlile tabi tutacağız.  

 
48 İbn Kesir, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 443-445. 
49 Boyacıoğlu, Ramazan, Hz.Muhammed’in Vahiy Öncesi Dönemi, 16.  
50 Akarpınar, Bahar, Türk Kültüründe Dini Törenler ve Mevlit Kutlamaları, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Yayımlanmış Doktora Tezi, Ankara, Haziran 1999, 168-170; Özel, Ahmet “MEVLİD”, DİA, TDV Yayın-
ları, İstanbul 2004, c.29, 475. 

51 Akarpınar, Bahar, Türk Kültüründe Dini Törenler ve Mevlit Kutlamaları, 171. 
52 Akarpınar, Bahar, Türk Kültüründe Dini Törenler ve Mevlit Kutlamaları, 171. 
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İki peygamber de semavi din olarak adlandırılan bir vahye dayalı inanç sistemini inşa etmek için 

görevlendirilmişlerdir. Hz. Musa, Yahudilik olarak bilinen kutsal kitabı Tevrat olan bir dinin peygam-

beridir. Özünde ilahi kaynaklıdır, vahiy eksenlidir. İbrahimi geleneğe bağlı ve monoteist din ailesi içinde 

yer alır. Yayılım ve etkisi incelendiğinde aslında dünya dini olarak gösterilebilir. İç dinamizmi incelen-

diğinde zamanla milli bir din haline gelmiştir. Yine İbrahimi geleneğe bağlı semitik bir din olan İslam’ın 

peygamberi Hz. Muhammed’dir. Kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim, inanç esasları incelendiğinde vahiy kay-

naklı olduğu görülmektedir. Tevhid inancı dolayısıyla monoteist karaktere sahiptir. Semavi dinin özel-

likleri ilahi kaynağa dayanma, bir peygamber tarafından tebliğ edilmesi, vahiy menşeili bir kitabı sahip 

olunması, Allah’ın birliği ve ahiret inancı içermesidir. İman esasları ve evrensel ahlak prensipleriyle bir-

birleriyle aynı özelliklere sahip olmuşlardır. Tabi ibadet şekilleri ve muamelat konusunda insanların 

ihtiyaçları ve kültür seviyeleriyle paralel değişimler kaçınılmaz olmaktadır. Dolayısıyla Hz. Musa ve 

Hz. Muhammed peygamberlerin tebliğ ettiği dini hakikatler birbiriyle paralellik arz etmektedir. 53 

İki peygamber de insanlara kitap ve hikmeti öğretmiştir. İnsanlar yeni bir hüküm, dini hakikatler 

getirmişlerdir. İnanırlarına Allah’ın emirlerini iletmiş yasaklarından men etmişlerdir. İki peygamberin 

de doğduğu ortam her türlü kötülüğün yaygın olduğu, zenginin fakiri ezdiği, güçlülerin zayıflar üze-

rinden geçindiği, kölelik düzeninin yaygın olduğu bir toplum yapısına sahiptir. Zaten bir kavme eğer 

uyarıcı gönderiliyorsa o kavimde hatalı davranışlar çoğalmış, Allah’ın emirleri dinlenmemeye başlamış, 

bozgunculuk kol geziyor demektir. Hz. Musa’nın kavmi değerlendirildiğinde Firavun türlü zulümlerle 

İsrâiloğulları’nı yıpratmaya çalışmış, halkı köle olarak kullanmıştır. Hz. Muhammed’in doğduğu Ku-

reyş kabilesinin hâkim olduğu Mekke’de cahiliye adı verilen bir dönem yaşanmaktadır. Bu dönemin 

özelliklerine bakıldığında işkence, zulüm had safhaya çıkmış, suçsuz kızlar diri diri gömülmüş, halkın 

fakir ve güçsüz kısmı sürekli ezilmeye mahkûm bırakılmışlardır. Ahlaki olarak atfedilen davranışlar 

ayaklar altına alınmış kötülük normal karşılanmaya başlamıştır. İki peygamber de yukarıda özellikleri 

verilen bir dönemde doğmuş, adeta doğduğu kavme yol gösterici bir ışık olmuşlardır. 

İki peygamberin de doğum rivayetleri incelendiğinde mucizevi, mitolojik anlatılar mevcuttur. Hz. 

Musa peygamber, doğumu sırasında ölümden kurtulma, manevi bir yolculuk ile Firavun’un sarayında 

bulunma ki Firavun Hz. Musa’nın ölüm emrini vermişti. Saray da aristokrat bir eğitimden geçme, Hz. 

Musa’nın annesinin Hz. Musa’yı her an görebilmesi gibi mucizevi anlatılar karşımıza çıkmaktadır. Hz. 

Muhammed’in doğumu incelendiğinde doğum öncesinde peygamberlik beklentisi, doğumu anında 

meydana gelen mucizevi anlatılar karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla rivayetlerde iki peygamberin do-

ğumu mucizevi olarak anlatılmakta, hakkında mitolojik unsurlar göze çarpmaktadır. 

İki peygamberin doğum rivayetlerindeki farklılıklar incelendiğinde Hz. Musa ile Hz. Muham-

med’in doğduğu yer, bölge, kavim olarak farklılık göze çarpmaktadır. Söz gelimi Hz. Musa Mısır’da, 

Hz. Muhammed ise Mekke’de Hicaz topraklarında dünyaya gelmiştir. Hz. Musa’nın doğumu ile ilgili 

etkinlikler sınırlı veya yokken, Hz. Muhammed ile ilgili Mevlid etkinlikleri, Hz. Muhammedin doğumu 

ile ilgili edebi eserler, kutlamalar söz konusudur. Hz. Musa İshak peygamber soyundan, Hz. Muham-

 
53 Gürkan, Salime Leyla “YAHUDİLİK”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul 2005, c.43 187. 
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med İsmail peygamber soyundan gelmektedir. Hz. Muhammed hakkında nitelendirmeler son peygam-

ber olduğuna işaret etmekte, Hz. Muhammed ile birlikte peygamberlik halkasının son bulduğu belirtil-

mektedir. Hz. Musa ise son peygamber olarak anlatılmamakta, böyle bir tanımlama yapılmamaktadır.54 

SONUÇ 

Geçmişten günümüze yaşadığı çağa damga vuran, tarihin akış seyrine yön veren insanların hayat-

ları çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Bu türden insanlar yaşadığı medeniyetin sınırlarına aşarak ken-

dinden sonraki toplumlara da etkileyen potansiyele sahiptirler. Dolayısıyla çalışmamızın konusunu 

oluşturan Hz. Musa ve Hz. Muhammed peygamberler bu tarzda yaşadığı çağa yön vermiş, kendinden 

sonraki dönemleri de etkilemiş şahsiyetlerdir. 

Musa peygamber üç semitik din tarafından büyük peygamberlerden sayılmıştır. İlahi dört büyük 

kitabın ilki Tevrat Hz. Musa’ya indirilmiştir. İsa peygambere kadar seçilen elçiler Hz. Musa’nın dinini 

yaymakla görevlendirilmişlerdir. Kur’an’da en çok ismi geçen peygamber olarak gösterilmektedir. Tev-

rat’a göre sadece ona ait olmak üzere Tanrı ile yüz yüze görüşen, Tanrı’nın Sina’daki ilahi mesajına aracı 

olarak seçtiği, tutsak halkı kutsal kavim olmasını sağlayan benzersiz bir elçi olarak görülmektedir. 

Hz. Muhammed, birçok araştırmacının ilgisini çeken, yaşadığı çağda insanlığa yön veren, tebliğ et-

tiği hakikatler, getirdiği ilkeler sonucunda dünyada en çok konuşulan hakkında görüş bildirilen kişi 

olma özelliğine sahiptir. Yaydığı dinin anlatıları incelendiğinde, cahiliyye olarak adlandırılan kavmini 

asr-ı saadet ( mutluluk veren zaman dilimi) olarak tebdil etmeyi başarmış, insanları evrensel hakikatler 

ve tebliğ metoduyla etrafında toplayabilen karaktere sahiptir. Hz. Muhammed’in hayatı incelendiğinde 

Hristiyan ve Yahudi mühtediler ve zımmilerin sahip olduğu peygamber tasavvurları, İran ve Hint kül-

türündeki mitolojik ve mistik efsanevi anlatıların var olduğu görülmektedir. 

Kutsal bir doğum kabul edilen iki peygamberin hayatlarını incelemek, analiz etmek, karşılaştırmak 

hacimli ciltlere esas olacak bir çalışmayı gerektirecektir. Onun için çalışmamızda iki peygamberin haya-

tını incelerken esas aldığımız nokta doğumları olacaktır. Dolayısıyla iki peygamberin doğum öncesi ya-

şanan durumlar, doğumları ve doğum sonrasını incelemeye tabi tuttuk. 

Hz. Musa’nın doğumu öncesinde kavmi olan İsrâiloğulları incelendiğinde Firavun adındaki yöne-

ticinin çeşitli zulüm ve baskı yönetimi kurduğu görülmektedir. Saraydaki kâhinlerinin kehanetleri neti-

cesinde Firavun erkek çocuklarının öldürülmesi, kız çocuklarının sağ bırakılması emrini vermiştir. Bu 

yolla işlerini kızlara gördürecek, erkek çocukları da kendine tehdit olma tehlikesini yok edecektir. Hz. 

Musa da mucizevi bir doğum ile dünyaya gelmiş, Firavunun zulmünden kurtulmuş, ölmesi emri verilen 

sarayda bir aristokrat olarak yetişmiştir. 

Hz. Muhammed’in de doğum öncesi kavmi incelendiğinde cahiliyye dönemi olarak adlandırıldı-

ğına bilmekteyiz. Bu dönemde çeşitli zulümlerin olduğu, haksızlıkların, adaletsizliklerin normal sayıl-

dığı, kızların diri diri gömüldüğü, güçlülerin zayıfları ezdiği ve zayıfların sırtlarından geçinildiği anla-

şılmaktadır. Böyle bir dönemde mucizevi bir şekilde doğan Hz. Muhammed hakkında çeşitli mitolojik 

anlatılar mevcuttur. Bunlar; babası Abdullah’ın alnında nur olması, doğum esnasında Firavunun eşi 

 
54 Arslan, İhsan, Risalet Beklentisi ve Hz. Peygamber’in Doğumu Esnasında Meydana Gelen Olayların Değerlendi-

rilmesi, 244. 
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olan Asiye ve Hz. İsa’nın annesi Meryem’in de bulunması, doğum esnasında Âmine’den bir nur çıkması, 

doğduğunda secde konumunda olması ve göbek bağının kesik olarak doğması, sırtında nübüvvet müh-

rünün bulunması, Kâbe’de bulunan putların yıkılması, gökyüzünde ‘Ahmet’ isimli yıldızın doğması, 

sünnetli dünyaya gelmesi, Kisra’nın sarayının sarsılması ve on dört sütunun yıkılması, Mecusilerin bin 

yıldır yanan ateşinin sönmesi, Sava Gölü’nün kuruması ve Semave Vadisi’nin Sular altında kalması şek-

linde rivayetler mevcuttur. Hz. Muhammed’in doğumu o kadar önemli görülmüş ki adı ‘Mevlid Tören-

leri’ olarak icra edilen ritüeller çağdan çağa yaşatılmıştır.  

Ele alınan rivayetler, herhangi bir din benimsenmeden, nesnel bir tahlile tabi tutulmuştur. Anlatılan 

rivayetleri olduğu gibi çalışmamıza aldık, herhangi bir yoruma tabi tutmadık. Bu manada Hz. Muham-

med ve Hz. Musa peygamberlerin doğumlarını benzerlik ve farklılıklara analiz etme imkânı bulduk. İki 

peygamber de semavi olarak adlandırılan din mensubudur. İki dinin özellikleri incelendiğinde kutsal 

kitaplarının varlığı, monoteist bir tarza sahip olduğu ve ahiret inançlarının varlığı anlaşılmaktadır. İki 

peygamber de zulmün, kötülüğün var olduğu bir dönemde dünyaya gelmiş, kavimlerini karanlıktan 

aydınlığa kavuşturmaya çalışmışlardır. İki peygamberin de doğumları incelendiğinde mucizevi, mito-

lojik anlatıların var olduğunu görmekteyiz. İki peygamberin doğduğu yer ve soyunun farklı olduğu 

görülmektedir. Hz. Musa’nın doğumuyla ilgili etkinlikler çok sınırlı veya olmadığı gözlemlenirken Hz. 

Muhammed’in doğumuyla ilgili geniş bir külliyata sahip Mevlid etkinliklerinin var olduğu bilinmekte-

dir. Hz. Musa kendi dini çevresinde son peygamber olarak nitelendirilmezken Hz. Muhammed yaymış 

olduğu dini çerçevede son peygamber olarak görülmektedir. 
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HZ. MUHAMMED VE İSA’NIN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARINA FE-

NOMENOLOJİK BİR YAKLAŞIM 

Zehra Fıstık 

 

GİRİŞ 

İnsanın kutsalla olan ilişki kurma biçimi farklı çevrelerde farklı şekillerde gözlemlense de geçmişten 

günümüze tüm din, kültür ve medeniyetlerde varlığını sürdürmüş/sürdürmektedir. Esasında mensup-

ları tarafından kutsal kişiler arasında en üst sıralarda yer alan din kurucuları da insanların ilgisinden 

nasibini almışlardır. Dinleri kuran, insanlara yeni bir yaşam ve dünya görüşü kazandıran peygamberler, 

Tanrı tarafından seçilmiş kabul edildikleri için ana karnına düşmesiyle beraber onunla ilgili efsaneler 

üretilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla onların mucizevi doğumları, çocuklukları, gençlikleri ve peygam-

berliğe kadar geçen sürede hangi meslekleri icra ettikleri, bu süreçte başlarından geçen menkıbevi olay-

lar da mensupları tarafından ilgiyle takip edilmiştir. Bu olaylar, peygamberlik sonrası hayatları kadar 

değerli, hatırlanmaya değer hatta kutsal kabul edilmiştir. Bundan dolayı doğdukları günler tam olarak 

bilinmese dahi bu günler bazı din otoriteleri tarafından belirlenerek kutlanmaya, bu kutlamalar nesilden 

nesile aktarılmaya devam edilmiştir. Bu doğum günü kutlamaları Hristiyanlık özelinde olduğu gibi 

“Tanrı’nın doğum günü” olunca anlamı katlanarak artmış bayram halini almış ve dolayısıyla hem devlet-

ler hem de kiliseler tarafından yürütülmeye, yaşatılmaya devam edilmiştir. Hatta Hz. İsa’nın doğum 

günü kutlamaları yalnızca Hristiyan âlemini değil Müslüman dünyasını dahi kapsar hale gelmiştir. 

Müslümanların da Hz. Muhammed’in doğum günü kutlamaları için yaptıkları etkinlikler incelendi-

ğinde bu güne hassasiyetle yaklaştıkları ve hatta kutlamaları güne değil haftaya yaydıkları gözlemlen-

miştir. Hem Müslüman hem de Hristiyanlar Peygamberlerinin doğum günü kutlamalarında bir dizi ri-

tüel gerçekleştirmektedir. Kutsal olanın dokunulmazlığı çerçevesinde bu kutlamaların menşeinin ne ol-

duğu, nereden kaynaklandığına bile bakılmaksızın, doğum günü kutlaması görünümünde farklı din ve 

inanışların sembol ve pratiklerini de içeren abartılı uygulamalara yer verilmiştir. Hz. Muhammed ve 

Hz. İsa’nın kutsallığına zeval vermemek adına aşırılığa kaçıp gerçeklikten ve amaçtan uzaklaşılmıştır. 

Bu çalışmada iki din kurucusu olan Hz. İsa ve Hz. Muhammed örnekliği üzerinden hem Hristiyan ve 

hem de Müslümanların peygamberlerinin mucizevi doğumları ile başlangıçtan bu yana doğum günü 
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kutlamalarının neler olduğu ve nasıl kutlandığı dinler tarihinin fenomenolojik ve deskriptif yöntemleri 

çerçevesinde ele alınacaktır. 

Konu ile ilgili yapılmış daha önceki çalışmalar incelenmiş ve önceki çalışmalarda bu iki şahsiyetin 

doğum günü kutlamaları ayrı ayrı incelenmiş olduğu, bu iki şahsiyetin doğum günü kutlamasına bir-

likte yer verilip genellikle karşılaştırmaya başvurulmadığı görülmüştür. Hz. Muhammed’in doğum 

günü kutlamaları ile ilgili yapılmış çalışmalar ise genellikle tekke-tasavvuf edebiyatının bir dalı olan ve 

Mevlid olarak isimlendirilen dini musiki eserleri üzerine yapılmış olduğu, bu günün anlam ve içeriğine 

verilen muhtevanın sınırlı kaldığı anlaşılmıştır.  

Bu çalışmada ilk olarak çalışmanın temelini oluşturan Mevlid kelimesinin ve Noel kavramının söz-

lük ve ansiklopedik açıklaması yapılacaktır. Ardından insanların neden kutsal kişilerin doğum günle-

rine özel değerler atfettiğine dair hiyerafoni açıklaması yapılacaktır. Hz. Muhammed ve Hz. İsa’nın do-

ğum günü kutlamalarının tarihinden, bu günlere has sembol ve pratiklerden, bu sembol ve pratiklerin 

geldiği kaynaklardan, bu günlerin insanlar üzerindeki etkisinden, taşıdığı mesajlardan kronolojik sıra 

göz önüne alınarak bahsedilecektir. İlerleyen bölümlerde bu kutlamaların günümüzde aldığı, yeni gö-

rünüm ve içeriğe yer verilecektir. Karşılaştırma ve değerlendirme bölümünde ise çalışma genel hatla-

rıyla özetlenecektir. Mevlid kutlamalarının farklı coğrafyalardaki Müslümanlar tarafından nasıl kutlan-

dığı çalışmanın boyutunu aşacağı için Mevlid kutlamalarının içeriği ile ilgili bilgiler Türkiye’de ki Mev-

lid kutlamalarıyla sınırlandırılmıştır. Noel kutlamalarının içeriği ile ilgili bilgiler ise kapsamın dışına 

çıkmamak adına genellikle Avrupa’daki Noel kutlamaları ile sınırlandırılmıştır.  

1. ETİMOLOJİK AÇIDAN MEVLİT VE NOEL 

Noel, Latince ’de ‘Tanrının Doğum Günü’ anlamına gelen ve Hz İsa’nın doğum günü kutlamalarını 

ifade eden “dies natalis” teriminin Fransızca karşılığıdır. Bu terimin günümüz İngilizce ’sinde ki karşı-

lığı ise christmas olarak ifade edilir. Christ eski Yunanca’da yağlanmış anlamına gelen christotan kelime-

sinden türemiştir. Christmas’ın diğer yarısını oluşturan mass ise Farsça kökenli mazda kelimesinden 

türeyen mizdin Latince karşılığı olan mizzadan gelir. Mazda Tanrı mizd ise ‘Tanrı adına yenen akşam 

yemeği’ demektir.1 Bu tanım ile Hristiyanlıkta ki ‘Son akşam yemeği’nin benzerliği dikkat çekicidir. Doğu 

Hristiyanlarında ise Noel yerine kullanılan terim olan Epiphanie, ‘görünme beliriş, dışa vurma’ gibi an-

lamlara gelir. Epifani aslında İsa’nın doğum gününden 239 yıl önce kutlanan ve kış dönümüne denk 

gelen ‘Işık Bayramı’nın da adıdır.2 

Sözlükte ‘doğum yeri ve zamanı’ anlamında bulabileceğimiz mevlit Hz. Peygamber’in doğumunu 

ve onun doğum günü için yapılan kutlamaları, yazılan eserleri ifade eder. Bu Kapsam farklılaşan coğ-

rafyalarda kapsam genişlemesine uğramış ve Mısır başta olmak üzere Arap dünyasında tasavvuf erba-

bında Velî kabul edilen sûfilerin doğum günü de mevlit olarak ifade edilmiştir.3 TDK ise mevlidi ‘Hz. 

Muhammed’in doğumunu anlatan mesnevi’4 olarak tanımlamıştır. 

 
1 Bülent Şenay “Noel “, Türkiye Diyanet Vakfı I ̇sla ̂m Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2007), 33/201. 
2 Şenay, “Noel”, 33/201. 
3 Ahmet Özel, “Mevlid”, Türkiye Diyanet Vakfı I ̇sla ̂m Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 2004), 29/475. 
4 Güncel Türkçe Sözlük, “Mevlid” (Erişim 2 Ocak 2021) 



─ KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ─ 

 
 

~ 186 ~ 

2. KUTSAL DOĞUM 

Her doğum yeni bir başlangıcı ifade etse de bazı doğumlar diğerlerinden daha büyük değer görür. 

Din kurucuları, efsanevi kahramanlar, masal kahramanları gibi insanları etkileyen kişiler de doğumu 

değerli ve önemli bulunanlar grubuna dahil edilir. Yaşam serüvenleri pek çok olağanüstülükler barın-

dıran bu şahsiyetlerin doğumları da en az yaşamları kadar olağanüstüdür. İnsan kutsallık atfettiği kişi-

lerin doğumlarına hatta doğum öncesi yaşanan olaylara da dikkat kesildikleri ve doğumlarına da kut-

sallık atfettikleri görülür. Kutsal şahsiyetlerin doğum günlerini farklı ritüel ve ayinlerle kutlarlar ve böy-

lece kutsal alana dahil olmak isterler.  

Hz. İsa ve Hz. Muhammed gibi dünyada en fazla mensubu bulunan dinleri kuran şahsiyetlerin do-

ğumu ele alındığında ise doğdukları günlere verilen değer ve atfedilen kutsallığın büyüklüğü tahmin 

edilebilir. Hz. İsa’nın babasız dünyaya gelmesi, beşikte iken konuşması yahut doğumundan pek çok 

kahinin haberdar olması onun doğumuna atfedilen kutsiyeti kat kat arttırmış ve kurduğu dinin men-

supları tarafından her yıl yapılan kutlama faaliyetleriyle bu olayların da ayin ve ritüeller yoluyla gün-

cellendiği görülmüştür. 

Hz. Muhammed’in doğumunda hatta doğumu öncesi yaşandığı kabul edilen pek çok olağanüstü-

lüklerin yaşandığına dair rivayetler vardır. Hz. Muhammed’e olan derin sevgi ve saygının ifadesi olarak 

Mevlid türünde eserler kaleme alınmış ve doğumu öncesi ve doğumunun ardından yaşandığı varsayı-

lan olaylar, bu eserler vasıtasıyla nesilden nesile aktarılmış ve Hz. Muhammed’in doğum günü kutla-

malarının vazgeçilmez unsurları haline gelmişlerdir.  

3. NOEL VE MEVLİD’İN HİYERAFONİSİ 

İnsanın kutsalla ilişki kurma ihtiyacını doğuştan getirmiştir ve bu ihtiyaç varlığını hep devam ettirir. 

Mircea Eliade’a göre bütün ilklerin yaşandığı büyük, mitsel ve ‘cennet’ zaman vardır. Mitsel zaman, 

tekrar edilebilir ve tarih üstü olmasına karşın tarihte bir başlangıçtır. İnsan ayinlerle Mitsel Zamanın 

bölümlerinin birini tekrar etmiş olur ve ayinler kutsal olmayan zamanda kırılma meydana getirir böy-

lece mitsel zamanı yeniden başlatırlar. Mesela yeni yıl törenleri yaratılışın tekrarıdır. Ya da şehirlerin 

kurulması, mabetlerin yapılması dünyanın yaratılışının tekrarıdır.  

Varoluşunu anlamlı kılmak isteyen insan bu anlamlandırmanın önemli bir kısmını kutsalla ilişki 

kurarak gerçekleştirir. Kutsal olandan uzak kalmak insana acı ve ıstırap verir. Bundan dolayı insanlar 

ayin ve ritüeller vasıtasıyla kutsal olanla etkileşim kurup, kutsal alana dahil olmaya çalışırlar. Kanaati-

mize göre doğum günü kutlama törenleri insanın kutsal olanla etkileşim ihtiyacından doğmuştur. Hz. 

İsa ve Hz. Muhammed’ te din kurucusu olmaları hasebiyle kutsal kabul edilmiştir. İnsanlar onların doğ-

duğu günleri de kutsal saymış ve doğum günlerinde bir dizi ayin gerçekleştirip kutsalla etkileşime gir-

mek istemişlerdir. 

4. NOEL KUTLAMALARININ TARİHİ 

Kaynaklara bakıldığında Hz. İsa’nın doğum gününün tam olarak tespit edilemediği, farklı İncillerin 

farklı zaman ve dönemleri işaret ettiği görülür. Matta Hz. İsa’nın doğumu için Kral Hirodes dönemini 
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anlatırken5 Luka, doğumun Suriye valisi Kirinius zamanında gerçekleştiğini anlatır.6 Bu belirsizlik ne-

deniyle ilk zamanlarda farklı çevrelerin farklı tarihlerde doğum gününü kutladığı görülmektedir. Do-

ğum tarihi tam olarak bilinmeyen Hz. İsa’nın vaftiz edildiği gün olan 6 Ocak’ta onun doğum gününü 

kutlayanlara Doğu Kiliselerini dahil edebiliriz. Ancak Hz. İsa’nın aslında hiç dünyaya gelmediğini böyle 

birinin ancak hayali bir karakter olduğunu iddia eden Maniaech grubuna karşı Hz. İsa’nın doğum gü-

nünü, vaftizinden ayrı olarak belirleme ve kutlama ihtiyacı doğmuştur.7 Bu ihtiyacın karşılanması için 

25 Aralık tarihi seçilmiştir. Ayrıca 25 Aralık tarihinin seçilmesinin geri planına bakıldığında putperest 

inanışların etkisi olduğu söylenmektedir. Pagan inanışında 25 Aralık Güneş Tanrısı Mitra’nın doğum 

günü olduğu ya da Hint-İran kökenli olduğu şeklinde iddialar bulunmaktadır. Nitekim Hz. İsa doğma-

dan çok önce de bu gün festival havasında görkemli şölenlerle kutlandığı bilinmektedir. Dolayısıyla bu 

anlayışın, Hristiyanlık dinine girmiş olan ancak pagan inanışlarını devam ettiren, yeni Hristiyan olmuş 

olan eski paganistlerin de etkisiyle Hz. İsa’nın doğum günü olarak revize edildiği anlaşılmaktadır. Başka 

bir deyişle Pagan inancına Hristiyani bir değerin atfedildiği açıktır. Esas maksat, Hristiyan inancını put-

perest inanış ve davranışlara karşı korumak gibi görünürken tam tersi olmuştur. Kanaatimizce bu Hris-

tiyanlığın korunması yahut başarısından ziyade paganist inancı tescillemiş, kalıcılığına ve yaygınlaşma-

sına ortam sağlamıştır. 354 yılında Papa Liberus’un da 25 Aralık tarihini, Hz. İsa’nın doğum tarihi kabul 

etmesi ve kutlamasıyla bu tarih Hristiyanlar arasında yaygınlaşmış ve konsensüs oluşmuştur.8 Bu tarih 

öylesine genelleştirilmiştir ki baskın Batı medeniyetinin tesiriyle Noel’in tanımı sözlüklerimize “Hristi-

yanların her yıl 25 Aralık'ta Hz. İsa'nın doğum gününü kutladıkları yortu9“ olarak geçmiştir. 

Bilindiği kadarıyla, ilk üç yüzyılda Hz.İsa’nın doğum gününü için özel bir kutlama yapmayan Hris-

tiyanlar, daha önce de onun vaftizi anısına kutladıkları Epifani bayramında, onun doğum gününü de 

kutluyorlardı. 313 Milan Fermanı ile baskı ve zorlamalardan kısmen kurtulan Hristiyanlar, Hz. İsa’nın 

doğum günü kutlamasını Epifani kutlamalarından ayırarak, 25 Aralık’ta kutlamaya başlamışlardır. Batı 

Kilisesiyle başlayan bu kutlamaları, zamanla diğer kiliselerde de yaygınlaştırmışlardır.10 

5. NOEL KUTLAMALARINI İÇERİĞİ 

Diğer birçok dinde olanın aksine Hristiyanlıkta, Hz. İsa’nın doğum günü kutlamaları tek günde 

gerçekleştirilmez. 24 Aralık ile 6 Ocak arası 12 günlük dönem kutsal kabul edilmiş bu zaman diliminde 

pek çok ritüel ve sembol ile Noel kutlamaları gerçekleştirilir ancak Noel evresinden önce Noel’e manen 

hazırlanmak için Advent evresi de vardır. Bu evreyi Hristiyanlar, İsa’nın hem doğumuna hem de ikinci 

gelişine hazırlanmak için kullanırlar. Advent dönemi, Noel Bayramı’ndan önceki dördüncü Pazar gü-

nünden önce başlar ve üç ya da dört hafta sürer. Bu evre oruç, perhiz ve tefekkürle geçirilir. Kilisede, 

kefaretin ve pişmanlığın simgesi olarak ayin elbiselerini mor renklidir ve dört mumla süslenmiş Ad-

vent/Noel çelengi sunağa yakın bir yere asılır. Bu çelenkte 4 mum bulunur ve devrenin ilk Pazar gü-

nünde mumların biri yakılır ve 4 haftada 4 mum yakılmaktadır.11 Ayrıca Kilise’de Hz. İsa’nın doğumu 

 
5 Kitabı Mukaddes (İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi, 2015), Matt.2:1. 
6 Luka2/2. 
7 Weigall, Hristiyanlığımızdaki Putperestlik, 138. 
8 Şenay, “Noel”, 33/201. 
9 Güncel Türkçe Sözlük, “Noel” (Erişim 14 Aralık 2020) 
10 Mehmet Katar, “Hz. İsa’nın Doğumu ile İlgili Kutlamaların Ortaya Çıkışı”, İslamiyat 3/4 (Aralık 2000), 122. 
11 Abdurrahman Küçük vd., Dinler Tarihi (Ankara :Berikan Yayınevi, 2017), 348. 
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ilgili çeşitli hikaye anlatılarına yer verilir. Çocuklar için tasarlanan Advent Takvimi ile her gün farklı bir 

hediye alan çocuklar Advent evresini neşe ve heyecanla bekler. Yine bu evrede evler, okullar, çarşı ve 

pazarlar yeşil çam ağacı ve çeşitli ışıklandırmalarla süslenir.  

Advent evresinin ardından gelinen Noel evresinde ise çeşitli süslemelerle renklendirilmiş ve ilgi 

çekici hale getirilmiş kiliselerde, Hz. İsa’nın doğumunu bekledikleri ve bu bekleyiş esnasında çeşitli du-

alar edip, ilahiler söyledikleri görülür. Saatler gece yarısını bulduğunda Evharistiya ayini yapılır ve bu 

ayini gerçekleştirirken çeşitli Noel ilahileri ve İncil’den çeşitli pasajlar, din adamları tarafından okunur. 

Noel Bayramı’nın ardından gelen süreçte kutlamalar devam etmektedir. Bu bayramdan sonraki süreçte 

kutlanan bayramlar şöyle sıralanmaktadır: Noel Bayramı’nın ardından kutlanan ilk bayram (28 Aralık) 

Kutsal Masumlar Anma Töreni, Noel Bayramından sonraki ilk Pazar günü kutlanan Kutsal Aile Bay-

ramı, İsa’nın Sünnet Bayramı (1 Ocak), İsa’nın Kutsal Adı Bayramı (1 Ocak’tan sonra gelen ilk Pazar), 

İsa’nın yeniden ortaya çıkması ile ilgili Epifani Bayramı, İsa’nın Vaftizi ile ilgili bayram, İsa’nın mabede 

takdimi ile ilgi Nur/Işık Bayramı (2 Şubat)12 gibi bayramlar Noel evresinde kutlanan özel günler kapsa-

mında yer almaktadır.  

Günümüz dünyasında yalnızca Hristiyanlar tarafından değil tüm dünya tarafından bilinen, diğer 

kültür ve medeniyetler tarafından da genellikle şaşalı biçimde kutlanan bayramların en ünlüsü Noel 

bayramıdır. Yarı dini yarı folklorik gibi gözüken bu bayramda çok farklı unsur ve sembollerle Hz. İsa’nın 

doğumu daha anlaşılır ve daha içselleştirilir hale getirilmiştir. Burada ise söz konusu sembollerin çıkış 

tarihleri, sembolik anlamları ve kutlama şekillerinin neler olduğu fenomenolojik bir sistemle ele alına-

caktır. 

5.1. Advent Takvimi 

Advent takvimi, genellikle çocuklar için hazırlanmış ve onlara Noel şuurunu aşılamak amacıyla, 

içinde çeşitli hediyeler barındıran takvim sistemidir. Advent döneminden Noel evresine kadar olan 24 

gün açtıkları bir kapı ve o kapının içinde onları bekleyen küçük şekerlemeler, oyuncaklar ve sürprizlerle, 

çocukların sabırsızlıkla beklediği bu takvim, küçüklere Hristiyanlığı, Hz. İsa’yı sevdiren önemli sembol-

lerdendir. Bazen çizgi film ve animasyon kahramanları ile daha ilgi çekecek şekilde tasarlanan bu tak-

vimler sayesinde çocuklar Hz. İsa’nın doğumunu neşe ve şükranla beklemektedirler. 

5.2. Noel Baba/Santa Claus 

Bu kişi esasen Hristiyan azizlerinden biri olarak kabul edilen Santa Nikolas’tır. Zaman içerisinde 

Nikolas’la ilgili çeşitli efsaneler anlatılarak onun Noel Baba halini almasına katkı sağlamışlardır. Hayatı 

hakkında net bir bilgi bulunamamasına rağmen onun esasen psikopos olduğu, gerek sağlığında gerekse 

öldükten sonra pek çok mucize gösterdiğine inanılmaktadır. Daha çok denizcilerin, gezginlerin/seyyah-

ların ve küçük çocukların koruyucusu olarak kabul edilen Aziz Nikolas, genellikle ak sakallı, kırmızı 

kıyafetli sırtında torbasıyla ev ev dolaşıp hediye dağıtan bir dede olarak tasvir edilmiştir. Bu tasvirlerin 

 
12 Küçük, vd. Dinler Tarihi, 349. 
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ilk örneğine 1870’de İtalyan ressam Thomas Nast’ta rastlanmaktadır.13 Günümüzde Noel evresinin ol-

mazsa olmaz bir figürü haline gelen Noel Baba, bu bayramın tanıtılmasında en etkili unsurlar arasında 

yerini almaktadır. 

5.3. Noel Ağacı 

Noel’in olmazsa olmaz unsurlarından bir diğeri de Noel ağacıdır. Bu dönemde yeşil çam ağacı, ki-

liseler başta olmak üzere ev, çarşı, okul, cadde, sokak ve birçok yerde insanların karşısına çıkmaktadır. 

Esasında Noel ağacının ve Çam ağacı kültünün Hristiyanlık öncesi döneme kadar uzanan bir tarihi geç-

mişi olduğuna inanılmaktadır. Nitekim bu kültün, Yunan ve Roma pagan inanışı içerisinde de olduğu 

ve daha çok ‘Tanrı Attis’ adına yapılan kutlamalarda yer aldığı, zaman içerisinde bu uygulamanın Hris-

tiyanlığa da girdiği görülmüştür. 

Noel ağacının üzerindeki çeşitli süslemeler ve aydınlatmalar ise antik Aryan inancının “Yule Festi-

vali”nden geldiği belirtilir. Bu inanışa göre Çam ağacı ölümsüzlüğü temsil etmekte, onun üzerine asılan 

mum ve çeşitli aydınlatma araçları ise kötü ruh ve cadıları kovduğuna inanılmaktadır.14  

Günümüzde tüm Hristiyanlar tarafından içselleştirilen Noel ağacı ve Noel ağacı kültü, inanlarının 

Noel kutlamalarını gerçekleştirirken yer verdikleri sembollerden olduğu görülmüştür ve bu ağaçların 

çeşitli süslemelerle donatıldığına ve evlerde bu ağaçlara yer verildiğine şahit olunmaktadır. 

5.4. Cristmas Market/ Noel Pazarı 

Normal zamanlarda gayet donuk ve sönük olan çarşılar özellikle Noel zamanında ışıklandırılır ve 

süslenir. Bilhassa her şehrin en bilindik meydanlarına sırf Noel olduğu için yiyecek, giyecek ve içecek 

stantları açılır. Noel temalı şarkılarla canlanan bu meydanlar hem sabah hem de akşam vakitlerinde 

yüzlerce insan tarafından ziyaret edilmektedir. Noel dışındaki zamanlarda evlerinden pek çıkmayan, 

çarşıdaki ihtiyaçlarını en kısa sürede halleden insanların Noel zamanı bu alışkanlıklarından vazgeçtik-

leri görülür. Cristmas Marketlerde, dostlarıyla, aileleriyle Noel zamanına has, ülkelerin kendi yerel yi-

yecek ve içeceklerini (Almanya da bilhassa sıcak bira yahut İsveç’te kavrulmuş ren geyiği) orta alana 

kurulan kokteyl masalarına yaslanarak neşe ile tüketirler. Böyle gün ve gecelerin ailelerin ve arkadaşla-

rın buluşmasına vesile olması ve dostlukların yad edilmesi için fırsat olarak değerlendirildiği görülmek-

tedir.  

5.5. Cristmas Cookie/Lebkuchen/Noel Kurabiyeleri 

Genellikle Noel döneminde uygulanan diğer bir ritüel ise Noel kurabiyeleridir. Ay, yıldız ve ağaç 

şeklinde tasarlanan bu kurabiyeler kilisenin dini sembollerinin bir uyarlaması olduğu söylenmektedir.15 

Tatları ve görüntüleri normal kurabiyelerden daha farklı olan bu kurabiyeleri Hristiyanlar evlerinde 

pişirerek yahut marketlerden alarak bu geleneği yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam et-

mektedirler.  

 
13 Şenay, “Noel”, 33/202. 
14 Şenay, “Noel”, 33/202. 
15 İlbey Dölek, “Kutsal Bir Zaman Dilimi Olarak Noel Ritüelinin Kutlama Gelenekleri”Alman Luteryanlar Örneği”, 

Turkish Studies 9/10 (Fall 2014), 381. 
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5.6. Noel Kartları/Hediyeleşme 

Ülkemizde de ‘Alman usulü’ olarak kalıplaşan, Avrupa ülkelerinin ikram etme ve hediyeleşme gibi 

uygulamalara mesafeli ve soğuk durdukları görülmektedir. Ancak bu dönemde soğuk davranışlarını 

bir kenara itip hediyeleşmeyi, bir arada bulunmayı yahut sevgiyi ön plana çıkarmaktadırlar.  

Hristiyanların, sevdiklerine verecekleri hediyelerin arasına karpostal vari bir Noel kartı da ekledik-

leri görülmektedir. Bazen hazır olarak aldıkları, ön yüzünde fotoğraf yahut resim; arka yüzünde ise di-

leklerini ve mesajlarını iletebilecekleri bu dikdörtgen kartları bazen kendileri tasarladıkları görülmekte-

dir. Noel kartı göndermek önemli ritüeller arasında yerini almaktadır ve bu kartlar ile Hristiyanlar, sev-

diklerinin Noel’ini kutlarlar ve onlara iyi dileklerini bildirirler. 

Esasında Noel hediyeleşmesinin Kutsal Kitap’ta geçtiği de bilinmektedir.16 Zira bebek İsa’yı gör-

meye gelen müneccimlerin ona çeşitli hediyeler getirdiği17 ve günlükler takdim ettiği için bu olay pek 

çok Hristiyan’a örnek olmuş, sonraki zamanlarda hediye verme ritüeli giderek rağbet görmüş, Noel’in 

vazgeçilmez parçası haline gelmiştir. 

5.7. Noel Yemeği 

Noel yemeği, hazırlıkları günler öncesinden başlayan ve büyük önem verilen 25 Aralık gününün 

vazgeçilmez etkinliğidir. Farklı şehirlerde farklı ülkelerde hatta farklı kıtalarda bile yaşasalar, aile birey-

lerinin mümkünse hepsi Noel günü aynı masa etrafında toplanıp şükran duygularıyla yemeklerini yer-

ler. Senede bir defa da olsa dağılan aile fertlerinin bir araya gelmesine vesile olduğu için aile içi iletişimi 

ve bağlılığı geliştiren bu yemeğin tüm Hristiyan aleminde önemlilik arz ettiği bilinmektedir. Noel ye-

meği menüsü coğrafya ve kültürlere göre farklılık gösterse de hindi ve sosis genellikle tabaklar da yerini 

almaktadır. 

Noel kutlamaları dahiline giren farklı bir ‘Noel yemeği’ de vardır ki bu Noel yemeği, zengin yahut 

gönlü bol Hristiyanların, yoksul, evsiz ve darda olan insanlara hayrına yemek dağıtması olarak gelenek-

leştirilmiştir. Hayır sahipleri Noel günlerinde yetiştirme yurtları, huzurevleri yahut kimsesizlerin kal-

dığı mekanları ziyaret ederek yemek dağıtımında ve ikramda bulunmaktadırlar.  

6. MEVLİT KUTLAMALARININ TARİHİ 

Mevlid terimi, genel anlamda doğum günü, özelde ise Hz. Muhammed’in doğum gününü ifade 

etmektedir. Mevlidin farklılaşan Müslüman coğrafyalarında farklı şekilde kutlandığı görülür. Hatta 

Mevlid kutlamalarının kapsamına Ehli Beyt’in, din önderlerinin ve Veli kabul edilen şahsiyetlerin do-

ğum günleri de dahil edilmiştir. Ehli Beyt sevgisinin fazlaca yoğunlaştığı Şii coğrafyada Hz. Ali ve aile-

sine atfedilen değerin göstergesi olarak, Hz. Ali’nin doğduğu günü, baharın gelişi için kutlanan Nev-

ruz’a nisbet ettikleri18 ve şölen havasında kutladıkları görülmektedir. Mevlitler özellikle Şii Fatımi dev-

letinden itibaren adeta bayram havasında kutlana gelmiş ve gelenek halini aldığı bilinmektedir.19 

 
 
17 Matta2/11. 
18 Şinasi Gündüz, “Nevruz”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (Erişim 22 Nisan 2021). 
19 Ahmet Özel, “Mevlid: Tarihi ve Dinî Hükmü “, Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi 7/12 (Ocak 2002), 235-246. 
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Yaygın kanaate göre Hz. Peygamber, kaynaklara Fil Vakası olarak geçen Yemen Valisi Ebrehe’nin 

Kabe’yi yıkma girişiminden elli yahut elli beş gün sonra Rebiülevvel ayının 12’sinde Mekke’de dünyaya 

geldiği söylenmektedir.20 Onun geldiği dönemde doğum günü kutlamalarının olmadığı, çocuk Muham-

med’in de doğum gününün kutlanmadığı bilinmektedir. Hz. Muhammed hayattayken kendi doğum 

gününü kutlamak için özel bir çabası ya da bununla ilgili emir telkin ettiğine dair bir rivayet kaynaklara 

geçmemiştir. Hatta Hz. Peygamberin vefatından sonraki dört halife dönemi de dahil, Emeviler ve Ab-

basiler döneminde de Hz. Peygamber’in doğum gününü kutlamak için herhangi bir faaliyette bulunul-

duğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. 

Günümüzdekine benzer şekilde, Hz. Peygamber’in doğum günü kutlamaları ilk olarak kendisi Şiî 

Fatimi olan Muiz–Lidinillah döneminde (972-975) ortaya çıktığı söylenmektedir. Hz. Peygamber’in so-

yundan geldikleri iddiasında olan Fatimiler, Hz. Muhammed’in doğum gününe ek olarak Hz. Fatma, 

Hz. Ali, Hasan ve Hüseyin hatta o günkü halifenin de mevlidlerini kutlamışlar ve bu kutlamaları za-

manla şölen haline getirip daha sonraki devlet ve imparatorluklara miras bırakmışlardır. Ancak bu kut-

lamalar halkın geniş katılımına nail olmamış, resmi statüde ve devlet görevlileri ile devlet töreni statü-

süyle sınırlı kalmıştır. Mevlid törenlerinin tüm Müslümanlar tarafından coşkuyla kutlanması ve yaygın-

lık kazanması ise daha çok Eyyübi Devleti zamanına denk gelmektedir. Bu dönemde her ne kadar birçok 

bayram ve tören kaldırılmış olsa da Selahattin Eyyubi’nin hayırseverlikle nam salmış kayınbiraderi Mu-

zafferü'd-din Kökböri Mevlid kutlamalarını etkin şekilde sürdürmüştür. Kökböri, Fatimiler döneminde 

yalnızca devlet erkanıyla sınırlı kalan Mevlid kutlamalarını halka yaydığı için bazı kaynaklarda Mevlid 

kutlamalarının başlatıcısı olarak kabul edilmiştir.21  

Memlüklüler döneminde de halk ve devlet erkanı, Mevlid kutlamalarını bütün ihtişamıyla devam 

ettirmişlerdir. Osmanlı devrinde resmi olarak III. Murat döneminde kutlanmaya başlasa da öncesinde 

halkın bu günü kutladığı bilinmektedir. 1910 yılında Mevlid resmi bayram ilan edilse de Cumhuriyet 

döneminde bu karar kaldırılmıştır.22 Daha sonraki yıllarda hem halkın yoğun ilgisi hem de Diyanet İşleri 

Başkanlığının çabası ile mevlid kutlamalarının daha etkin ve yaygın şekilde kutlandığı görülmüştür. 

Mevlid 1989 yılından itibaren haftaya yayılmış ve “Kutlu Doğum Haftasına” evirilmiştir.23 1989 yılından 

itibaren ‘Kutlu Doğum Haftası’ olarak isimlendirilen mevlid kutlamaları 2017 yılında ‘Mevlidi Nebi Haf-

tası’ olarak değiştirilmiş ve çeşitli programlarla kutlanmaya devam edilmiştir/edilmektedir.  

7. MEVLİT KUTLAMALARINI İÇERİĞİ 

Bu bölümde farklı dönemlerde anlam ve muhtevasında da farklılaşma yaşayan mevlidin ritüellerin-

den ve sembollerinden bahsedilecektir. Fatimiler’le başlayan bu gelenek günümüze kadar değişim ve 

dönüşüm yaşamıştır ve zamanla farklı formlar almıştır. İlk olarak genel hatlarıyla mevlid töreninden 

ardından mevlid töreni deyince akla gelen bu törenlerin olmazsa olmazlarının neler olduğunu listele-

mek ve anlamlarının ne olduğunu belirtmek faydalı olacaktır. 

 
20 Mustafa Fayda, “Muhammed”, Türkiye Diyanet Vakfı I ̇sla ̂m Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2005), 30/408. 
21 Özel, “Mevlid: Tarihi ve Dinî Hükmü “, 237. 
22 Efe, “Türk Kültüründe Mevlid Geleneği”, 1/163. 
23 Adem Efe, “Türk Kültüründe Mevlid Geleneği”, Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed, Uluslararası Sempozyum (Orta 

Asya, Kafkasya ve Balkanlar)(7-8 Mart 2009), Kolektif (İstanbul: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2011), 1/160. 
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Söz konusu doğum, 1, 5 milyardan fazla Müslümanın peygamberi Hz. Muhammed’in olunca, onun 

doğum günü bütün Müslüman alemi için es geçilmesi teklif dahi edilemeyecek kutlamalar grubuna da-

hil edilmiştir. Bu günün herkes için farklı bir atmosferi muhteva eden bir zaman dilimi olduğu görül-

müştür. Dini gün ve gecelerden biri olan Mevlid kandili adeta dini bayramlar gibi coşku içerisinde kut-

lanmaktadır. Örneğin Mevlid Kandili ve diğer kandillerin yıl içerisinde hangi güne denk geleceğine dair 

bilgiler, takvim yapraklarında yerini almakta ve bu günler yaklaştıkça heyecan da giderek katlanmak-

tadır. Bu türden gün ve gecelerde dinin muhtesipleri, elde edilecek sevabın kat kat olacağına inandıkları 

görülür. Ayrıca pek çok kitap yahut hocadan edindikleri bilgilerle bu güne özel dualar ettiklerine ve 

namaz kıldıklarına şahit olunmaktadır. Bunlara ek olarak, bu günlerde duaların kabul olacağı inancı 

yaygın olduğu için önceden bitirilen Kur’an hatimlerinin duası bu günde yapılır çünkü elde edilecek 

sevabın daha büyük olacağı umulur. Diğer taraftan inanlar bu gün oruç tutarak ve sadaka vererek Al-

lah’tan sevap ve bağışlanma dilerler.  

Dini gün, gece ve bayramların kutlanması için Hicri takvim esas alındığından her yıl kutlama za-

manı ve tarihleri değişmektedir. Değişmeyen şey ise hangi zaman olursa olsun camilerin dolup taştığı 

hususudur. Mevlid programlarının icra edildiği yer genellikle camilerdir ve ana hatlarıyla şöyle tasvir 

edilebilir: Hz. Muhammed’e salat ve selam getirilerek başlayan programa Kur’an okuma ile devam edi-

lir. Ardından vaiz ya da bir din görevlisi tarafından günün anlam ve önemini belirten bir vaazı nasihat 

yapılır. Kısa konuşmanın ardından program, Süleyman Çelebi’nin yazdığı, Mevlid olarak literatüre geç-

miş, Hz. Peygamberin doğum öncesi yaşanan mucizelerden başlayarak vefatına kadar yaşadığı yahut 

yaşadığı iddia edilen olayları konu edinen metnin, Mevlidhan olarak isimlendirilen kişiler tarafından 

okunması ile devam eder. Programın sonlarına doğru, Cami görevlileri ve programa katılanlar tarafın-

dan yoğun duygu yükselmesiyle dua ve yakarış ritüelleri gerçekleştirilir. Gecenin sonunda isteyenlerin 

‘tövbe namazı’ kıldıkları, secdeye kapanıp dua ederek yoğun bir şekilde bu günü ihya ettikleri gözlen-

mektedir. Özetle bu gece yoğun ibadet ve dua ile geçirilir. 

Ülkemizde Mevlid programları yalnızca mahalli ve yerel olmakla kalmaz, ulusal çapta pek çok te-

levizyon kanalı ve medya kuruluşu da bu kutlamalara yer verir. Reyting kaygısında olan birçok televiz-

yon kanalı, Mevlid gecesinde halk arasında kıssa/hikaye, kelam-ı kibar anlatma kabiliyetleriyle ün sal-

mış medyatik din adamlarına, kanallarında ‘Mevlid Kandili Özel’ programları yaptırır ve o kişiler Hz. 

Peygamberin mucizelerinden, mücadelelerinden bahseder ‘en büyük tövbe duası’, ‘kandil gecesi kabul olan 

dualar nelerdir? Az sonra..’ gibi tanıtımlarla reyting toplarlar. 

Hem dini hem de folklorik öğeler barındıran Mevlid gününde pek çok farklı unsur ve sembollerle 

Hz. Muhammed’in doğumu daha anlaşılır ve daha içselleştirilir hale getirilmiştir. Ayrıca bu kandilin 

ona olan bir sevginin dışa vurumu olduğu gözlemlenmiştir. Burada ise söz konusu sembollerin sembolik 

anlamları ve kutlama şekillerinin neler olduğu fenomenolojik bir sistemle ele alınacaktır. 

7.1. Kandil Simidi/Kandil Çöreği/Kandil Ekmeği 

Bu günün olmazsa olmaz ritüeli, aslında dinler tarihi açısından kansız kurban olarak da değerlen-

direbileceğimiz kandil simidi dağıtılmasıdır. Farklı coğrafyalarda farklı isimleri ve formları olsa da esas 

maksadın paylaşmak ve sevap kazanmak olduğu varsayılır. Gerek kandil programı yapılan Cami 
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önünde gerekse yaşadıkları mahallelerde, tanıdık tanımadık herkese dağıtılan bu simitler kandiller ha-

ricinde yapılmaz ve kandile özel formda fırınlar tarafından üretilir. Bu güne daha az değer verenler hatta 

belki kandil gününe özel bir değer atfetmeyenler için bile dağıtılan ikramlarla bu günün özel bir gün 

olduğu hissettirilir ve kandil farkındalığı oluşturulur. 

7.2. Gül Lokumu/Gül Suyu 

Rengi, şekli ve kokusu bakımından çeşitli benzetmelere konu edilen gülün, temsil ettiklerinin ba-

şında Hz. Muhammed gelmektedir. Gülün kokusunu Hz. Muhammed’den aldığı inanışından dolayı 

halk arasında ‘gül koklamak sevaptır’ yahut gül koklandığında, gül suyu/yağı ikram edildiğinde salatü 

selam getirme geleneği oluşmuştur.24 

Hz. Muhammed’in hem edebi eserlerde hem de halk arasında gül ile temsil edilmesinden dolayı bu 

kutlamalarının vazgeçilmez unsurları gül lokumu ve gül suyu ikramı olmuştur. Hatta Mevlid törenle-

rinde gül suyu serpmek için özel biçimde tasarlanan gülâbdanların ortaya çıktığı görülmüştür. Bu ik-

ramların Mevlid kutlamalarını diğer dini kutlamalardan ayırdığı ve ritüel haline getirildiği görülmüş-

tür. 

7.3. Vesiletü’n-Necat Okuması 

Hz. Peygamberin hayatını ve güzelliğini anlatan çok fazla eser olmasına rağmen Türk toplumu ta-

rafından en çok benimsenen Mevlid metni Süleyman Çelebi’nin Vesiletün Necat isimli eseri olmuş ve 

bu esere de ayrı bir kutsiyet atfedilmiştir. Bu eser o kadar sevilmiştir ki Mevlid programı denince akla 

gelmiş ve yalnızca 12 Rebiülevvel’e denk gelen, Hz. Muhammed’in doğum gününü kutlamak için yapı-

lan programlarda değil de ölüm, doğum, asker uğurlaması, evlenme ardından yapılan pek çok ritüelde 

de okuna gelmiştir. Yani bir mevlid programı yapılıyorsa orada Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n Necat 

isimli edebi eseri ve onu yanık sesiyle okuyacak bir Mevlidhan vardır. Onlar yoksa Mevlid programının 

geçerli kabul edilmediği anlayışı halk arasında yerleşmiştir. 

7.4. Salavat ve Selam 

Mevlid programında en fazla yer verilen ritüellerden biri de Hz. Muhammed’e selam göndermek 

ve onun adını çokça zikretmektir. Özellikle toplu ve yüksek sesli, ardı ardına okunan salavat ritüeli, 

programa katılan kişilerde kutsal alana dahil olmanın verdiği hazla coşkulu ruh hallerini getirdiği göz-

lemlenmektedir. Bu coşkulu ruh haline sahip olmak ve kutsalla bütünleşmek isteyen insanlar gerek ca-

mii gerekse evlerde salavat ve çeşitli zikirler çekerek bu günün feyiz ve bereketinden faydalanmak iste-

mektedirler. 

7.5. Mahya/Kandil Mesajı 

Mübarek gün ve gecelerde camilerin kandillerle donatılıp, aydınlatılması ve ibadet etmek isteyenler 

için sabaha kadar açık bırakılması İslamiyet’in ilk asırlarına kadar uzanan köklü bir gelenektir. Minare-

ler arasına gerilen iplere kandil asmanın mucidi ise Osmanlılar olarak görülmektedir. 25Bu gelenek gü-

nümüzde elektrikli, led ışıklarla yaşatılmaya devam etmektedir. Özellikle kandil ve dini bayramlarda 

 
24Cemal Kurnaz, “Gül”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim 28 Nisan 2021).  
25 Nebi Bozkurt, “Mahya”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim 28 Nisan 2021). 
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bazen hadis-i şerif bazense bir ayet, ya da ulaştırılmak istenen bir söz iki minarenin arasından çok uzak-

lara dahi aktırılmaktadır. 

Teknolojinin yaygınlaşmasıyla teknolojik araçlara ulaşımda kolaylık, insanların dini ve sosyal faali-

yetlerinde de birtakım değişiklikler ve yenilikler meydana getirmiştir. Sosyal bir canlı olan insan Mevlid 

kutlamalarını da sosyalleşme ve dinî tatmin aracı olarak kullanmıştır. 

Edebi anlamda etkileyici ve genellikle çiçek, gül Allah lafzı görselleri ile desteklenmiş kandil mesajı 

hem whatsapp, facebook, instagram gibi uygulamalar vasıtasıyla hem de telefonun mesaj kısmından 

tanıdık tanımadık herkese gönderilmiş ve bu ritüel ile dini tatmin sağlanmak istemiştir. Böylece tekno-

lojik ihtiyaçlar yalnızca insanların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamakla kalmamış, dini duyguların aktarı-

mında kullandıkları bir araç olarak da kullanılmaya başlanmıştır.  

8. MEVLİT VE NOEL KUTLAMALARININ YAYGINLAŞMASI 

Başlangıçta Peygamberi hatırlamak onu saygıyla yad etmek ve doğum gününü kutlamak için yılda 

bir kez gerçekleştirilen Mevlidin zamanla farklı amaçlarla farklı alanlarda da kullanılması halkın tercih 

ettiği bir tutum olmuştur. Bu çerçevede, çocuğunu askere gönderen de yeni evlenen de yeni ev alan da, 

çeşitli makamlarda yükselmenin ardından yahut ölen kişinin arkasından da mevlid programı yapmaya 

başlanmıştır ve bu programda Süleyman Çelebi’nin ölümsüz eseri Vesiletün Necat okuması geleneği 

oluşmuştur.  

Hz. Muhammed’in doğduğu günde yapılan ibadetlerin kat kat değerli olacağı yahut edilen duaların 

kesin şekilde kabul olacağına dair herhangi bir delil bulunmamasına rağmen insanlar, Mevlid Kandili 

gününe az ibadete çok sevap, arınma gecesi olarak bakmaya başladıkları yorumunda bulunulabilir. Ay-

rıca son zamanlarda bu tür dini gün ve gecelerin sosyo-kültürel bir ‘etkinlik’ olarak görme eğilimi de 

artmıştır ve Mevlid’in içeriğine çok da uygun olmayan çeşitli faaliyetlerde bulunarak kutlanmaya baş-

lanmıştır. 

Mevlid ile ilgili diğer bir boyut ise Hz. Peygamberin doğum gününün kutsallığını aracı olarak kul-

lanarak çeşitli grupların çeşitli amaçlarla bu günü rant malzemesi haline getirilmesidir. Örneğin halk 

tarafından coşkuyla kutlanan böyle bir günün FETÖ tarafından kendi liderlerinin doğum günlerini kut-

lamak için kullanmaları bir istismar örneği olarak karşımıza çıkar26. Aslında FETÖ terör örgütünün bir 

projesi olduğu iddia edilen Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin, Diyanet İşleri Başkanlığı kararıyla Mev-

lidi Nebi Haftası olarak değiştirilmesi pek çok kesim tarafından hoş karşılanmıştır. 27  

İnanan inanmayan herkesin rağbet ettiği Noel kutlamalarının ise yıllar geçtikçe içinin bir hayli bo-

şaltıldığı ve tüketim kültürünün elinde oyuncak haline geldiği görülmüştür. Noel ile ilgili kilisedeki 

ritüellere katılmayan Hristiyanların hediyeleşme yahut Noel ağacı süslemede en geleneksel Hristi-

yan’dan dahi ileri gittiği gözlemlenmiştir. Dini anlamı bir hayli kaybolan, yerine materyalist ve kapitalist 

zevk ve eğlence anlayışlarının doldurulduğu Noel’in esas anlamı geri plana itilmiş ve sevgi, hoşgörü 

tefekkürün yerini pahalı hediyeler ve aşırı yiyecek ve içecek tüketimi almaya başlamıştır. 

 
26 Türkiye Gazetesi, “Kutlu Doğum FETÖ projesi”(21 Nisan 2017), 1. 
27 Milliyet Gazetesi, “Prof. Dr. Ramazan Ayvallı: “'Kutlu Doğum' Kararı Vicdanları Rahatlattı” (18 Kasım 2018), 1. 
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KARŞILAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME 

Doğum tarihleri tam olarak bilinmese de Hz. Muhammed ve Hz. İsa her devirde hem Müslümanlar 

hem de Hristiyanlar tarafından daima hatırlanmış ve zaman içerisinde yapılan kutlamalarla yaşatılmaya 

devam edilmiştir. Bu kutlamaların içeriği zamana ve kutlayanın sosyo-kültürel durumuna göre değişik-

lik göstermiş olmakla beraber doğdukları gün, zamanların en kutsalı kabul edilmiş ve her sene doğduk-

ları varsayılan günde onlar için çeşitli ritüellerle, onlara özel sembolleri ortaya çıkartarak (gül, çam ağacı) 

kutsal olanla ilişki kurmak istenmiştir.  

Bu çalışmayla, doğum günü kutlamalarının, insanların huzur ve mutluluklarına katkıda bulun-

duğu, sosyolojik ve fenomolojik pek çok etkilerinin olduğu anlatılmıştır. Milli birlik ve beraberlik, top-

lumsal kimlik, aidiyet hissi açısından son derece önemli olduğu anlaşılan bu kutlamalar genel hatlarıyla 

tasvir edilmiştir ve tarihi arka planına değinilmiştir. 

Hristiyanların ve Müslümanların gerçekleştirdiği kutlamalar karşılaştırıldığında Mevlit kutlamala-

rının, Noel kutlamalarına göre daha sade ve gösterişsiz olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca Hristiyan dün-

yasında Noel zamanın resmi tatil yapılması ve kutlamaların devlet eliyle desteklenmesi bu güne verdik-

leri önemi ortaya koymuştur. Bu çerçevede düşünüldüğünde Noel kutlamalarının Türkiye’deki Mevlid 

kutlamalarına göre daha şaşalı ve görkemli kutlama etkinlikleriyle kutlandığı çalışmamız neticesinde 

tespit edilmiştir.  

Her iki dinin mensuplarının, gerek Hz. Muhammed gerekse Hz İsa’nın doğum günü kutlamaları 

kapsamında gerçekleştirilen, toplum tarafından benimsenmiş çoğu ritüel ve sembol hakkında derinle-

mesine bilgi sahibi olmadıkları, uygulamalara aynen katıldıkları ve gelecek nesillere aktarmada ön ayak 

oldukları gözlemlenmiştir. Bu çalışmada Noel ve Mevlid kutlamalarının tarihi arka planına yer verilmiş 

aynı zamanda Noel kutlamalarının içinde varlığını sürdüren pek çok sembol ve ritüelin farklı inanışlar-

dan dahil edildiği ortaya konulmuştur. 

Sonuç olarak, günümüzde her ne kadar bu kutlamaların içi boşaltılmış ve sembolik hale getirilmiş 

olsalar bile gelecek nesillerin aidiyet duygusu ve kutsal zaman algısının unutulmaması bağlamında 

önemlilik arz ettiği kanaatinde olduğumuz söylenebilir.  
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SÜNNÎ VE ŞÎİ KAYNAKLARDA HZ. PEYGAMBER VE HZ. ALİ’NİN 

DOĞUMU VE KARŞILAŞTIRMASI 

 Abdurrahman Sayılgan 

 

GİRİŞ 

Gerek Sünnî gerek Şiî kaynaklarda Hz. Peygamber ve Hz. Ali’nin doğumlarıyla ilgili bilgiler ol-

dukça geniş bir yer tutmaktadır. Bu bilgilerin mezhepten mezhebe hatta eserden esere farklılık arz et-

mesi durumun dikkatli şekilde incelenmesini ve yeniden değerlendirilmesini beraberinde getirmekte-

dir. Zira Şiî kaynaklarda Hz. Ali ile alakalı rivayetlerin neredeyse hiçbirinin Sünnî kaynaklarda olma-

ması ve Şiî kaynaklarda Hz. Ali’nin doğumu ile alakalı rivayetlerin doğaüstü ve adeta kutsal şekilde 

tarif ve tavsif edilmesi, durumu daha da ilgi çekici hale getirmektedir. Dolayısıyla işlenecek olan konu 

hem Sünnî bakış açısını hem de Şiî bakış açısını ortaya koyması açısından önem arz etmektedir. 

Konunun, zihnimizde bir bütünlük arz etmesi ve daha iyi anlaşılması açısından öncelikle Hz. Pey-

gamber ve Hz. Ali’nin önce Sünnî sonra Şiî kaynaklarda doğumuyla alakalı bilgiler ele alındıktan sonra 

elde edilen bilgilerin mukayese edilmesi ve Şiîlerin Hz. Ali’yi efdal şahsiyet olarak tavsif etmelerinden 

hareketle bir değerlendirme yapılacaktır. Elde edilen bu bilgilerle Hz. Peygamber’in doğumu ile Hz. 

Ali’nin doğumu karşılaştırılacak ve verilen bilgilerden hareketle Şiî-Sünnî kaynakların olaylara yakla-

şımı ve şahıslar özelinde, kişilere yüklenen kutsiyete işaret edilecektir.  

1. SÜNNÎ KAYNAKLARDA HZ. PEYGAMBER’İN DOĞUMU  

Hz. Peygamber’in doğumu ile alakalı bilgileri sıralarken onun hangi yılda doğduğundan ve do-

ğumu sırasında hangi olağanüstü durumlardan bahsedildiğini burada zikredeceğiz.  

 
 Doktora Öğrencisi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis Ana Bilim Dalı, a.sayil-

gann@gmail.com. 
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Öncelikle Hz. Peygamber’in doğum yılının, fil olayının yaşandığı yıl olduğunu bildirip1 uzun bir 

zaman dilimini zikreden rivayetlerle birlikte2 doğumu ile fil olayının yaşandığı gün arasında 503 kimi 

rivayetlere göre ise 554 gecenin olduğunu bildiren daha kısa zaman dilimlerine işaret eden bilgiler de 

zikredilir. Diğer bir rivayete göre ise fil olayı ile Hz. Peygamber’in doğumu arasında 10 yıl kadar bir 

süre olduğunu bildirir.5 Bu zikrettiğimiz bilgiler arasındaki farkların Peygamber’in doğumuna nispet 

edilen kutsiyetle bir alakası olup olmadığı konusu gündeme gelse de onun doğumuna bir kutsiyet atfet-

mek isteyenlerin fil olayının yaşandığı yılda doğduğunu iddia etmişler ve bu olayın peygamberliğin 

müjdesi ve başlangıcı, Hz. Peygamber’in ortaya çıkışının habercisi olduğunu zikretmişlerdir.6 Ancak 

bilgiler arasında uzun zaman dilimlerinin zikredilmesi böyle bir düşünceyi beraberinde getirmekle be-

raber fil olayının yaşandığı yılda doğmanın bir mucize olarak kabul edilip edilmemesi ayrıca üzerinde 

durulması gereken bir konudur. 

Hz. Peygamber’in doğumu ile alakalı olarak mucizevî olaylar da anlatılmaktadır: Kisra’nın sarayı-

nın sallandığı ve 14 sütunun yıkıldığı, Save gölünün suyunun kuruduğu, Simave vadisinin taştığı, bin 

yıldır sönmeyen Fars ateşinin söndüğü, İran kadısı ve din adamı Merbezan’ın, rüyasında birtakım serkeş 

develerin bir sürü yürük atları önlerine katarak Dicle ırmağını geçtiklerini, İran topraklarına yayıldıkla-

rını görmüş olması7 ve Hz. Peygamber’in doğduğu sırada sünnetli olması8 Hz. Peygamber’in annesinin: 

“Onu doğurduğumda benden bir nur çıktı ve Şam saraylarını aydınlattı, onu temiz şekilde doğurdum9 

doğduğu esnada diğer çocukların yere düştükleri gibi düşmeyip ellerini, yere dayamış, başını semaya 

 
1 Ebû Muḥammed ʿAbdulmelik b. Hişâm el-Ḥimyerî İbn Hişâm, es-Sîretu’n-Nebeviyye, thk.. Muṡṭafâ es-Saḳḳâ v.dğr 

(Mısır: Mektebetu Muṡṭafâ el-Bâbî’l-Ḥalebî, 1955), 1/158; Muḥammed b. İsḥâḳ el-Havarizmî, Îŝâretu’t-Terğîb ve’t-
Teşvîḳ ilâ’l-Mesâcidi’ŝ-Ŝelâse ve’l-Beyti’l-ʿAtîḳ, thk. Muṡṭafâ Muḥammed eẑ-Ẑehebî (Mektebetu Nizâr Muṡṭafâ el-Bâz, 
1418), 296; Ebu Ca’fer et-Taberî, Târihu’r-Rusul ve’l-Mûluk (Beyrut/Lübnan: Daru’t-Turas, 1387), 2/104. 

2 Ebû ʿAbdullâh Muḥammed İbn İshâk, es-Sîre, nşr. Süheyl Zekkâr (Beyrut/Lübnan: Daru’l-Fikir, 1978), 48; Ebû Bekr 
Muḥammed b. ʿAlî eş-Şâşî, Şemâʾilu’n-Nubuvve, nşr. Ömer İbn Ahmed (Riyad/ Suudi Arabistan: Daru’t-Tevhid, 
2015), 98. 

3 Ebû Hâtim Muhammed İbn Hibbân, es-Sîretu’n-Nebeviyye ve Ahbâru’l-Hulefâ, nşr. Azîz Bey (Beyrut/Lübnan: el-
Kütübü’s-Sekafiyye, 1996), 1/33. 

4 Ebû Saʿd ʿAbdulmelik b. Muḥammed el-Harkûşî, Şerefu’l-Mustafa, nşr. Ebû ʿÂṡım Nebîl (Mekke/Suudi Arabistan: 
Dâru’l-Beşâʾir, 1424), 1/356. 

5 Ebû Bekr Aḥmed b. el-Ḥuseyn b. ʿAlî Ḫusrevcirdî el-Beyhaki, Delâʾilu’n-Nubuvve, thk. ʿAbdu’lmuʿṭî Ḳalʿacî (Daru’l 
Kütübi’l-İlmiyye, 1988), 79; Farklı rivayet detalı bilgi için bkz. Abdulaziz b. Muḥammed b. İbrâhîm el-Kinânî el-
Mıṡrî İbn Cemmâʿa, el-Muḫtaṡaru’l-Kebîr fî Sîreti’r-Resûl, thk. Sâmî Mekkî el-ʿÂnî (Amman: Daru’l-Beşir, 1993), 22. 

6 Ḥuseyn b. Muḥammed b. el-Ḥasan ed-Diyârbekrî, Târîḫu’l-Ḫamîs fî Aḥvâli Enfesi’n-Nefîs (Beyrut/Lübnan: Dâru Ṡâdır, 
ts.), 1/196; Ebû’l-ʿAbbâs Aḥmed b. Muḥammed el-Kasṭalânî, el-Mevâhibu’l-Ledunniyye bi’l-Menḥi’l-Muḥammediyye 
(Kahire/ Mısır: el-Mektebetu’t-Tevfîḳiyye, ts.), 1/84. 

7 el-Kila’i Ebû’r-Rebîʿ Suleymân b. Mûsâ b. Sâlim b. Ḥassan, el-İktifâʾ bi-mâ Teḍammenehu min Meğâzî Resûlillah veŝ-
Ŝelâŝeti’l-Ḫulefâ (Beyrut/Lübnan: Daru’l Kütübi’l-İlmiyye, 1420), 80; Ebû’l-Ḳâsım İsmail b. Muḥammed et-Teymî, 
el-Mebʿaŝ ve’l-Meğâzî, nşr. Muḥammed Ḫalîfe er-Rebâḥ (Beyrut/Lübnan: Daru İbn Hazm, 2010), 1/137; Ebû’l-Ḳâsım 
İsmail b. Muḥammed et-Teymî, Delâilu’n-Nubuvve, nşr. Muḥammed Muḥammed el-Ḥaddâd (Riyad/ Suudi Ara-
bistan: Daru Taybe, 1988), 134. 

8 Abdurraḥmân b. Ebî Bekr es-Suyuti, el-Hasâîṡu’l-Kubrâ (Beyrut/Lübnan: Daru’l Kütübi’l-İlmiyye, ts.), 1/87; Mu-
hammed b. Hibban b. Ahmed b. İbn Hibbân, Kitâbu’s-Sikât (Haydarabat/Hindistan: Dairetu’l-Maarifi’l-Osma-
niyye, 1973), 1/42. 

9 Ebû ʿAbdullâh Muḥammed İbn Sa’d, et-Tabakat, nşr. Alî Muḥammed ʿOmer (Kahire/ Mısır: Mektebetu’l-Ḫancî, 
2001), 1/82. 
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kaldırmış olarak durduğu10 gibi rivayetler bu başlık altında zikredilmesi gereken önemli bilgilerdir.11 

Buraya kadar zikrettiklerimizden daha çarpıcı ve en mucizevi olanı ise rivayetlerde şu şekilde zikredilir: 

Hz. Aişe’den nakledildiğine göre Mekke’de ticaretle uğraşan bir Yahudi vardı. Bu Yahudi, Peygam-

ber’imizin doğduğu gece Kureyşlilerin meclislerinden birinde bulunuyordu. Yahudi: “Bu gece, sizler-

den birinin çocuğu doğdu mu?” diye sordu. Onlar da “Bilmiyoruz” dediler. Yahudi: “Vallahi şu kaba-

hatinizden dolayı sizden iğrendim. Bakın Kureyşliler! Size söylüyorum: Aklınızda olsun. Bu gece, Üm-

metin ahir zaman Peygamberi Ahmed doğdu. Eğer hata ediyorsam, Filistin’in mukaddesliğini inkâr et-

miş olayım. Evet! O’nun iki küreğinin arasında kırmızımtırak, üzerinde tüyler bulunan bir ben var” 

dedi. Bunun üzerine toplantıda bulunanlar, Yahudi’nin söylediklerinden dolayı hayret ettiler ve dağıl-

dılar. Bu olayı ev halkına anlattılar. Bazıları “Bu gece, Abdulmuttalib’in oğlu Abdullah’ın bir oğlu 

doğdu. Adını da Muhammed koydular” denildi. Sonraki gün, Yahudi’nin evine gidip “Bahsettiğin ço-

cuğun, bizde doğduğunu öğrendin mi?” dediler. Yahudi: “O’nun doğumu benim size haber vermemden 

önce midir yoksa sonra mıdır?” dedi. “Öncedir ve ismi Ahmed’dir” dediler. Bunun üzerine Yahudi 

“Beni ona götürün” dedi. Yahudi ile Hz. Âmine’nin evine gittiler, içeri girdiler. Yahudi Peygamber’imi-

zin sırtındaki beni görünce fenalık geçirip bayıldı. Sonra ayıldı. “Yazık sana! Ne oldun böyle?” dediler. 

Yahudi: “Artık İsrailoğullarından peygamberlik gitti. Ellerinden kitap da çıktı. Yahudi bilginlerinin kıy-

meti ve itibarları kalmadı artık. Bu onların öldürülecekleri hakkında verilmiş bir hükümdür. Araplar, 

Peygamberlikle kurtuluşa erecekler. Ey Kureyşliler! Sevindiniz mi? Vallahi, size doğudan batıya kadar 

ulaşacak bir aydınlık verilecektir.” dedi.12 Zikrettiğimiz bu son rivayet, Hz. Peygamber’in doğumu ile 

alakalı olarak zikredilen en çarpıcı rivayettir. Zira bir Yahudi tarafından Peygamberliğinin onaylanması 

asabiyet ve kabilecilik açısından son derece önemli ve değerlidir.  

Tüm bu zikredilen olağanüstü durumlarla birlikte, Hz. Peygamber’in doğum tarihi hakkındaki tar-

tışmalar ciddi manada bir çelişkiyi de beraberinde getirmektedir. Zira yukarıda zikrettiğimiz olaylar 

belli bir güne ait önemli derecede bilgiler içerirken doğum tarihi hakkında yapılan fil olayının yaşandığı 

yıl13 doğumu ile fil olayının yaşandığı gün arasında 5014 kimi rivayetlere göre ise 5515 gecenin olduğunu 

bildiren bilgiler de zikredilir. Diğer bir rivayete göre ise fil olayı ile Hz. Peygamber’in doğumu arasında 

10 yıl kadar bir süre vardır.16 Olayların bu kadar net şekilde aktarılmasına mukabil olarak tarih hakkında 

böylesi farkların olması akılda soru işaretleri bırakmaktadır.  

 2. SÜNNÎ KAYNAKLARDA HZ. ALİ’NİN DOĞUMU  

 
10 İbn Sa’d, et-Tabakat, 1/81. 
11 Daha detaylı bilgi için bkz. Ebu Abdullah Muhammed İbn Sa’d, et-Tabâkâtu’l-Kübrâ, thk. İhsan Abbâs (Beyrut/Lüb-

nan: Dâru’s-Sadr, 1968), 7/502. 
12 İbn Sa’d, et-Tabakat, 1/136. 
13 Ebû ʿ Abdullâh Muḥammed İbn İshâk, es-Sîre, nşr. Süheyl Zekkâr (Beyrut/Lübnan: Daru’l-Fikir, 1978), 48; Ebû Bekr 

Muḥammed b. ʿAlî eş-Şâşî, Şemâʾilu’n-Nubuvve, nşr. Ömer İbn Ahmed (Riyad/ Suudi Arabistan: Daru’t-Tevhid, 
2015), 98. 

14 Ebû Hâtim Muhammed İbn Hibbân, es-Sîretu’n-Nebeviyye ve Ahbâru’l-Hulefâ, nşr. Azîz Bey (Beyrut/Lübnan: el-
Kütübü’s-Sekafiyye, 1996), 1/33. 

15 Ebû Saʿd ʿAbdulmelik b. Muḥammed el-Harkûşî, Şerefu’l-Mustafa, nşr. Ebû ʿÂṡım Nebîl (Mekke/Suudi Arabistan: 
Dâru’l-Beşâʾir, 1424), 1/356. 

16 Ebû Bekr Aḥmed b. el-Ḥuseyn b. ʿAlî Ḫusrevcirdî el-Beyhaki, Delâʾilu’n-Nubuvve, thk. ʿAbdu’lmuʿṭî Ḳalʿacî (Daru’l 
Kütübi’l-İlmiyye, 1988), 1/79. 
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Sünnî kaynaklar incelendiğinde karşımıza Hz. Ali’nin doğumu ile alakalı tespit edebildiğimiz en 

ilginç bilgi Hâkim’im Müstedrek’inde geçmektedir. Rivayete göre Hz. Ali Kâbe’nin içinde melekler yar-

dımıyla doğmuştur.17 Hadisin sıhhat durumu tartışmalı olmakla beraber başka kaynaklarda geçmemesi 

zayıflığını destekler bir nitelik taşımaktadır. Doğum esnasında da olağanüstü olayların olmadığı yal-

nızca hayatı boyunca Hz. Peygamber’in en yakınlarından olması, Hz. Peygamber’in ise “Yarın bu san-

cağı Allah’ı ve Resulünü seven ve Allah’ın ve Resulünün de sevdiği kişiye vereceğim ve Allah onun 

eliyle fethi gerçekleştirecektir”18, “Sen benim nezdimde, Harun’un Musa’ya olan konumu gibisin ama 

ne var ki benden sonra peygamber yoktur”, 19 “Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır.20 Ey 

Allah’ım, onu sevenleri sev, ona düşman olanlara da düşman ol.”21 “Ben Ali’denim Ali de bendendir”22 

gibi onu taltif eden ifadelere rastlansa da olağandışı herhangi bir durum ya da olaydan bahsedilmemek-

tedir. Aynı şekilde Ahmed b. Hanbel’in: “Hz. Ali hakkında aktarılan menkıbeler kadar sahabenin hiçbiri 

için bir aktarım yoktur”23 ifadesi onun hakkında çok fazla menkıbe olduğunu ortaya koymaktadır. Gö-

rebildiğimiz kadarıyla Hz. Ali’nin doğumu diğer sahabe ve sıradan herhangi bir şahsın doğumu gibidir. 

Herhangi bir mucize veya olağandışı bir durum söz konusu değildir.  

3. ŞİÎ KAYNAKLARDA HZ. PEYGAMBER’İN DOĞUMU  

Şiî kaynaklarda Hz. Peygamber’in doğumu esnasındaki sıra dışı olaylara çok fazla rastlanmasa da 

sınırlı bilgiler de ciddi anlamda bir kanıya varmamıza yardımcı olacaktır.  

Küleynî Kâfi’sinde şu ifadelere yer vermiştir: “Hz. Peygamber doğduğunda, Hz. Âmine’den Pers ve 

Şam saraylarını aydınlatan bir ışık çıktı. Hz. Ali’nin annesi Hz. Fatıma, Ebi Talib’e gülerek ve müjdeleyici 

bir şekilde geldi ve Hz. Âmine’nin anlattığını anlattı. Ebu Talib ona: ‘Sen hamile kaldın ve onun varisini 

doğurdun’ dedi.”24  

Diğer bir Şiî tarihçisi ise şu ifadelere yer vermiştir: “Hz. Peygamber doğduğunda şeytan, yeryüzün-

deki duruma şaşırdı ve diğer şeytanlara seslendi, onlar da toplandılar. ‘Gidin bakın bu nedir/ne oluyor?’ 

Dedi. Gittiler geri geldiler ve ‘Biz bir şey bulamadık/göremedik/anlamadık’ dediler. ‘Ben hallederim’ 

dedi ve günahını dışkısına sürüp yeryüzüne daldı/girdi ve hareme kadar geldi. Onu meleklerle beraber 

gördü ve oraya girmek için gitti birden Cebrail (a.s.) ona seslendi ve ‘Arkanı dön ve git’ dedi. Bunun 

üzerine Şeytan: ‘Bir şey soracağım. Benim ona tesirim olur mu? Cebrail (a.s.) da: ‘Hayır’ cevabını verdi. 

Bunun üzerine Şeytan: ‘Ümmetine olur mu?’ diye sorunca Cebrail (a.s.) da: ‘Evet’ cevabını vermiş. Sabah 

 
17 Ebû ʿAbdullâh Muḥammed b. ʿ Abdullâh Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Mustedrek âle’s-Sahihayn (Dâru’t-Teʾṡîl, 2014), 6115. 
18 Muhammed b. Hanbel b. Hilal b. Esed eş-Şeybânî, Fadailu’s-Sahabe (Beyrut/Lübnan: Müessesetü’r-Risâle, 1983), 

2/618. 
19 Süleyman b. Davud b. Carud et-Tayâlîsî, Müsned-i Tayâlîsî /206. 
20 Ebû ʿAbdullâh Muḥammed b. İsmâʿîl Buḫârî, et-Tarihu’l-Kebir, ed. Hâşim en-Nedvî (Daru’l-Fikr, ts.), 6/240. 
21 Ahmed b. Yahya b. Cabir el-Belâzûrî, Ensâbu’l-Eşrâf, thk. Suheyl Zekkâr, Riyâḍ ez-Ziriklî (Beyrut/Lübnan: Daru’l-

Fikir, 1996), 2/112. 
22 Ebu’l-Ḥasan ʿAlî b. Muḥammed b. Muḥammed b. eṭ-Ṭayyib el-Vâsıṭî İbnu’l-Meğâzilî, Menâkibu ʿAlî, thk. Ebû ʿAb-

durrahman Turkî b. ʿAbdullâh el-Vâdiʿî (San’a: Dâru’l-Âsar, 2003), 295; İbn Asâkir, Tarihu Dimeşk, thk. Amr b. 
Ğerâmete el-Umrevî (Daru’l-Fikir, 1995), 42/346. 

23 Ebû’l-Faḍl Aḥmed b. ʿ Alî İbn Ḥacer el-ʿAsḳalânî, el-İsâbe fî Temyîzi’ṡ-Ṡahâbe, thk. Abdullâh b. ʿAbdulmuḥsin et-Türkî 
(Mısır: Daru Hicr, 2008), 7/275. 

24 Ebû Caʿfer Muḥammed b. Yaʿḳûb el-Kuleynî, el-Kâfî, thk. Alî Ekber el-Ğıfârî (Tahran: Dâru’l-Kutubi’l-İslâmiyye, 
1388), 1/454. 
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olunca ehli kitaptan birisi Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden birinin yanına gitti ve ona ‘Gece doğan 

bir çocuğunuz oldu mu? Dedi. O da “Hayır” dedi. Bu gece, Ahmed doğdu. Eğer hata ediyorsam, Filis-

tin’in mukaddesliğini inkâr etmiş olayım. Bu sözlerden dolayı hayret ettiler ve dağıldılar. Bu gece, Ab-

dulmuttalib’in oğlu Abdullah’ın bir oğlu doğduğu haberi onlara ulaştı. Ehli kitaptan olan kişiye gidip 

“Bahsettiğin çocuk bizde doğdu” dediler. Adam: “O’nun doğumu benim size haber vermemden önce 

midir yoksa sonra mıdır?” dedi. “Öncedir” dediler. Bunun üzerine O’na bakmak için ayrıldılar. Hz. 

Âmine’nin evine gidip içeri girdiler ve ‘O’nu bize göster’ dediler. Hz. Âmine de onlara: “Oğlum doğ-

duğu esnada diğer çocukların yere düştükleri gibi düşmeyip ellerini yere dayamış, başını semaya kal-

dırmış ve ona bakıyordu. Sonra ondan bir nur çıktı ve tâki ben Basra saraylarına kadar görüyordum. 

Daha sonra bir ses: “Sen bu ümmetin efendisini doğurdun, onu yere bırakınca şunları söyle: Onu, tüm 

kıskançların kötülüklerinden, yaratılmışların pisliklerinden… Allah’ın korumasına bırakıyorum.” Daha 

sonra Hz. Âmine O’nu çıkardı, O’na ve omuzlarının arasındaki mühüre baktı ve bayıldı. Çocuğu alıp 

annesine verdiler ve ‘Allah/Tanrı/Rab/İlah mübarek kılsın dediler.’ Adam uyanınca ona: ‘Ne oldu 

sana?’ dediler. O da: ‘Peygamberlik kıyamete kadar Beni İsrail’den gitti. Yemin ederim ki bu onları yü-

celtecek olan çocuktur.’ Dedi. Daha sonra Kureyşlilere dönerek: ‘Sevindiniz mi? Sizin için Doğu ve Batı 

halkının konuşacağı bir üstünlük olacak’ dedi.25  

Şiî olduğu konusunda tartışmalar olmakla beraber26daha da ileri gidecek olursak bu konuda şüphe 

bulunmayan Ya’kûbî27, Hz. Peygamber’in doğumu sırasındaki olayları şu şekilde aktarmıştır: “Hz. Pey-

gamber doğduğunda şeytan taşlandı, yıldızlar döküldü. Kureyşliler bunu görünce inkâr ettiler ve ‘Bu 

olsa olsa kıyamettir’ dediler. Bütün dünya sarsıntıya kapıldı tâki kiliseler ve evler yıkıldı. Allah dışında 

her şey yerinden oynadı. Sihirbazlar ve kâhinlerin gözleri kör oldu. Daha önce görülmeyen bir yıldız 

doğdu ve Yahudi’ler onu inkâr ettiler. Kisra’nın sarayı sarsıldı ve on üç şerefesi yıkıldı. Bin yıldır sön-

meyen fars ateşi söndü.”28 

Görüldüğü üzere Hz. Peygamber’in doğumu ile alakalı bilgiler Sünnî kaynaklarda geçen bilgiler ile 

hemen hemen aynıdır ve olay örgüsü olarak herhangi bir değişiklik yoktur. Küçük değişiklikler olsa da 

olay örgüsüne tesir edecek kadar önemli değildir.  

4. ŞİÎ KAYNAKLARDA HZ. ALİ’NİN DOĞUMU  

Hz. Ali’nin hicretten önceki hayatı hakkında Sünnî kaynaklarda fazla bilgi olmamasına rağmen ha-

yatı, menkıbevî ve efsanevî rivayetlerle dolu Şiî kaynaklarda doğumundan itibaren en ince ayrıntısına 

kadar ve zengin kerametlerle dolu olarak anlatılır. Hz. Ali’nin doğum tarihi ile alakalı bilgiler farklılık 

göstermekle beraber fil olayının yaşandığı yıldan otuz yıl sonra Ramazan ayında cuma günü doğmuş 

olması daha ağır basmakta ve ‘Bu görüş âlimlerimiz arasında meşhur ve makbul görüştür’ ifadelerine 

yer verilmektedir. Kabe’nin içinde doğduğu ve ondan başka hiç kimsenin orada doğmadığı ile alakalı 

 
25 el-Meclisî Muḥammed Bâḳır, Biḥâru’l-Envâr (Beyrut/Lübnan: Muessesetu’l-Vefâ, 1983), 15/271. 
26 Şiî olduğuna dair kesin bilgilerin olmadığına işaret eden bir makalede ise şu ifadeler yer alır: ‘Ya’kubî hakkında 

bilgi veren en eski müelliflerden olan Yâkut’un eserinde Ya’kubî’nin mezhebine dair açık bir bilgi bulunmadığına, 
Ya’kubî’nin kendi eserlerinde mezhebine dair açık bir beyana rastlanmadığına ve dedesi Vâdıh’ın Şiî olduğunu 
iddia eden rivayet güvenilir olmadığına göre Ya’kubî’nin Şiî olduğunu iddia etmek zorlaşmaktadır’ ifadelerine yer 
verilmiştir. Kevser Özdoğan, “Ya’kubî ve Şiîliği Üzerine”, Bilimname 39 (2019), 364. 

27 Detaylı bilgi için bkz. Salih Arı, “Tarihçi ve Coğrafyacı Olarak Ya’kûbî”, İslami İlimler Dergisi 2 (2008), 170. 
28 Ebû Yaʿḳûb Aḥmed b. İsḥâḳ el-Ya’kûbî, et-Tarih, ts., 107. 
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bilgilere sıkça rastlanmakta ve ihtilaflara dahi neredeyse yer verilmemektedir.29 Onun doğumunu anla-

tan en detaylı rivayet şu şekilde zikredilir: 

Ebû Tâlib’in eşi, Fâtıma bnt. Esed, Hz. Ali’nin doğumundan önce, henüz dört aylık hâmile iken bir 

gece rüyasında evinin nurla dolduğunu, etraftaki dağların Kâbe’ye doğru secde edercesine eğildiğini 

görür. İşte bu esnada eline dört kılıç verirler. Bunlardan biri gökyüzüne çıkar, biri suya, biri toprağa 

düşer, biri de aslan olur ve heybetinden bütün yaratıklar ürküp kaçışmaya başlar. Fâtıma bnt. Esed, 

rüyada korkuyla ellerini uzatıyor ve birdenbire karşısında kocası Ebû Tâlib’in yeğeni, Muhammed’i bu-

luyor ve onun ellerine yapışıyor. Fâtıma, yeğeni Muhammed’e rüyasını anlatır ve der ki: 

-Oğlum, biraz rahatsızım; zira hamileyim. Dua et de çocuğum erkek olsun.  

-Doğacak erkek çocuğu bana bağışlaman şartıyla dua ederim.  

-Vallahi bu doğacak çocuğu sana bağışladım gitti. Hz. Peygamber, doğacak çocuğun dünyaya sağ 

salim gelmesi için Allah’a dua eder. Aradan aylar geçer. Bir gün Fâtıma, Kâbe’yi tavaf ederken sancılanır 

ve Beytullah’ın içine girer. Sancısı artar ve o, “Ya Rab! Doğumu kolay kıl.” diye dua eder ve Kâbe’nin 

içinde Ali’yi doğurur; sonra da evine götürülür. Hz. Peygamber, 599 yılının 13 Recebine rastlayan cuma 

günü, amcası Ebû Tâlib’in bir oğlan çocuğa baba olduğunu haber alınca doğru onun evine koşar. 

Fâtıma’nın lohusa yatağı başında Ebû Tâlib ve Hz. Peygamber vardır. Ebû Tâlib kucağında, ağzından, 

hareketlerinden, vücudundan sağlık tüten yavruya hayran hayran bakar ve: 

- ‘Rabbim. Bana bu kadar dinç ve güzel bir yavru ihsan ettiğin için sana hamd ederim.’ der. Hz. 

Peygamber sorar:  

- Yavruya ne isim koydunuz? Ebû Tâlib: 

- Zevcem babasının ismi olan Esed’i (Arslan) uygun gördü, ama ben Ali (Yüce) adını tercih ettim.  

-Güzel isim... İkincisi de Haydar (Arslan) olsun... 

Fâtıma da vaktiyle rüyasında aslan gördüğü için teklif pek beğenilir. Hz. Peygamber, parmağını Ali 

Haydar’ın minicik dudaklarına dokundurur ve dua eder:  

- İlim, fazilet, kuvvet sahibi olsun ve bütün değerleri nefsinde toplasın. Sonra da yüzüne doğru eği-

lip öpmek ister. Ancak Fâtıma hemen uyarır ve “Aman, dikkat et! Bu çocuk sanki aslan gibi saldırıyor, 

tırmalıyor. Nitekim ben emzirmek istediğimde yüzümü tırmaladı. Sakın seni de tırmalamasın” der. Hz. 

Peygamber, “Merak etmeyin. O bana bir şey yapmaz” dedikten sonra, çocuğu bizzat yıkamak için leğen 

ister. Çocuğu yıkamaya başlar. Çocuk sağ tarafından yıkarken sol tarafına döner. Hz. Peygamber bu hali 

görünce gözleri yaşarır ve ağlamaya başlar. Fâtıma hayret ve üzüntü ile sorar: 

- Oğlum ne oldu da ağlıyorsun? Hz. Peygamber cevap verir: 

- Bu çocuğun doğumunun ilk günü onu ben yıkıyorum. O da beni ömrümün sonunda yıkayacak, 

ben de öyle döneceğim. O manzara gözümün önüne geldi de ondan ağlıyorum. Hz. Peygamber, Hz. 

Ali’yi yıkadıktan sonra başındaki sarığı çıkarır, ikiye böler ve bir parçasını Ali’nin başına bağlar, diğer 

 
29 Seyyid Cafer Murteza el-Amili, es-Sahih min Sireti’l-İmam Ali (el-Merkezu’l-İslami li’d-Dirasat, 2009), 1/60-79. 
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parçası ile de vücudunu kurular. Çocuğu kucağına alır ve kulağına tekbîr ve tehlîl ile ismini “Ali Hay-

dar” olarak okur. Ali, çok kısa sürede gelişir; günden güne gürbüzleşir. İşin ilgi çekici yanı, başkalarına 

karşı ele avuca sığmayan Ali, Hz. Peygamber ne zaman yanına yaklaşsa, hemen küçücük kollarını ona 

uzatır; derin uykuda olsa bile hemen gözlerini açar ve ellerini gülerek ona doğru uzatırdı.”30  

 Hatta bu konu o kadar ileri taşınmıştır ki Hz. Ali’nin Kâbe’de doğmuş olmasıyla alakalı olarak özel 

başlıklar açılmıştır. Sadece bununla da yetinilmemiş ve onu idealize etme konusunda imamların dahi 

diğer insanlardan farklı yaratıldığını ileri sürmüşlerdir. Bu hususla ilgili, “İmamların beden ve ruhları-

nın ‘illiyyûn’ denen bir maddeden yaratıldığı”, “İmamların Allah’ın nuru ve azametinden yaratıldığı”, 

“İmamların düşmanlarının, cehennemin kokuşmuş balçığı olan ‘siccîn’den, imamların ise ‘illiyyûn’dan 

yaratıldığı” şeklinde ifadeler serdedilmiştir.31 Bütün bunlara ilaveten Hz. Peygamber’in, “Ben ve Ali, bir 

nurdan yaratıldık.”32 Hz. Peygamber’in, onun için: “O benim kardeşim, vasim ve yardımcımdır”33 de-

diği de nakledilmektedir. 

Kâbe’de doğmuş olması bir yana neredeyse hiçbir Peygamber’e dahi verilmeyen faziletler de ona 

nispet edilmiştir. Onun faziletine işaret etmek amacıyla da şu rivayetler zikredilmiştir: ‘Müminlerin 

Emiri Hz. Ali, Babil toprağına geçtiğinde güneş battığı için namaz kılmamıştı. Bunun üzerine dizlerine 

çöküp uzun bir müddet duada bulundu ve güneş tekrar ikindi makamına geldi. Namaz kılındıktan 

sonra tıpkı yıldızın kaydığı gibi kayıp, tekrar gece oldu’34, Ebû Bekir ve Ömer zamanında Medine’de 

şiddetli bir deprem olur. Öyle ki bütün halk panik içerisinde Ebû Bekir ve Ömer’in huzuruna koşarlar. 

Bakarlar ki; bu ikisi de Hz. Ali’nin yanına koşmaktadır. Halk Ebû Bekir ve Ömer’in ardından Hz. Ali’nin 

yanına gelirler. Hz. Ali kapıya çıkıp yere oturur. İnsanlar da onun etrafında yere otururlar. Medine’nin 

duvarları beşik gibi sallanmaktadır. Medine halkı korkudan şöyle bağırır; “Ya Ali! Bizim imdadımıza 

yetiş, biz böyle bir deprem görmedik.” Hz. Ali dua eder ve elini yere vurup şöyle der; “Ey yer! Dur ve 

sakin ol.” Yer de Allah’ın izniyle durup sakinleşir. Halk yerin Hz. Ali’ye boyun eğmesine şaşırınca, 

Mü’minlerin Emîri, “Siz niye şaşırdınız ki? Ben ona sadece “Dur!” dedim. Ben Kur’an’da Zilzal Su-

resi’nde buyrulan kimseyim. Ben o insanım, yere emrederim. O da bana insanların yaptıklarını haber 

verir. Daha sonra Hz. Ali bu depremin Cenab-ı Allah’ın Zilzal Suresi’nde anlattığı depremlerden birisi 

olduğunu söyler.35 Bir grup, Hz. Ali ile şehirden dışarı çıkarlar ve bir dağın yamacına, akarsuyun yakı-

nına gelirler. Orada kurumuş bir ağaç görürler. Kabukları dökülmüş, dalları kurumuştur. Hz. Ali ona 

vurup şöyle seslenir; “Allah’ın izniyle yeşer ve meyve ver.” Bunun üzerine aniden ağacın dalları yeşer-

meye ve meyveleri çoğalmaya başlar. O meyvelerden yiyip, beraberlerinde götürürler. Ertesi gün tekrar 

 
30 Ethem Ruhi Fığlalı, İmam Ali (Ali İbn Ebî Tâlib) (Ankara /Türkiye: Türkiye Diyanet Vakfı, 1996), 110-114; Muham-

med Kâzım Kazvînî, el-İmâm Alî mine’l- Mehd ile’l- Lahd (Beyrut/Lübnan: Müessesetu’n- Nu’mân, 1992), 14-17. 
31 Hanifi Şahin, Şiîlerin Gözüyle Sünnîler (İstanbul /Türkiye: Mana Yayınları, 2016), 138-139. 
32 Ebû Ca‘fer es-Sadûk Muhammed b. Alî b. Hüseyn b. Bâbeveyh Şeyh Saduk, Meʿâni’l-Aḫbâr, thk. Muhammed Ka-

zım el-Mûsev, ts., 1/92. 
33 Ali Bin Hüseyn el-Mesudi, İsbât el-Vasiyya Li Ali Bin Ebi Tâlib (Tahran: Seyyid Murtada Yayını, 1902), 62. 
34 el-Mesudi, İsbât el-Vasiyya Li Ali Bin Ebi Tâlib, 116. 
35 Allame el-Muhaddis es-Seyid Haşim EL-Buhrani, el-Burhan fi- Tefsiri’l-Kur’an (Beyrut/Lübnan: Müessesetü’l-

A’lamî li’lMatbu’ât, 2006), 4/443. 
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oraya gittiklerinde ağacın halen daha meyveli olduğunu görürler.36 Ölüleri diriltmesi, 37 dağı gümüşe 

dönüştürmesi, 38 yerden para çıkartması, 39 hastalıkları ve yaraları iyileştirmesi40 gibi ve daha birçok 

faziletinden bahsedilmektedir. Sadece faziletine yönelik ifadeler değil aynı zamanda onun şemaili ile 

alakalı olarak da bazı Şiî kaynak ve araştırmalarda aşırı yorumlara gidilerek Sünnî kaynaklarda ortaya 

konulan Hz. Ali portresinden farklı bir tasvir gayretinde olunmuştur. Tabii yukarıda zikredilen rivayet-

lerde birçok hata mevcutsa da sonraki dönemlerde yaşanan hadiseler de göz önüne alındığında tarihi 

bir şahsiyet olan Hz. Ali için geliştirilen bu inançların ve mitolojik daha birçok şeyin tutarlılık açısından 

herhangi bir problem yaratmadığı ortaya çıkacaktır. 

Toplumların inanç ve geleneklerini inceleyen eserlere genel olarak bakıldığında, doğum ve vefat ile 

ilgili anlatılara/bilgilere önemli ölçüde yer verildiğine şahit oluruz. Bu durum psikolojik bir yansımadır. 

Kaldı ki insanlar bir kutsiyet ve farklı bir misyon yükledikleri şahıslar hakkında doğaüstü anlatılara 

başvurma konusunda oldukça isteklidirler. Nitekim Umberto Eco da: “Bir şeye yüklenilen anlamın, ona 

yaklaşımı ve onun hakkında yapılan yorumları etkileyecektir”41 ifadelerine yer verir. Nitekim yapılan 

bir çalışmada Lao-tzu'nun doğumu, Mahavira'nm (Cayna) doğmu, Budda'nın doğumu, Konfüçyüs'ün 

doğumu gibi konular ele alınmış ve netice olarak şu değerlendirmelere yer verilmiştir: “Peygamber veya 

din kurucusu olarak kabul edilen kişilerin hepsinin doğumlarında şu veya bu şekilde bir olağanüstülük 

mevcuttur. Hepsinin anneleri hamilelik esnasında bir takım olağanüstü olaylara şahit olmuşlardır. Pey-

gamber veya din kurucusu olarak kabul edilen kişilerin çoğunluğu doğumdan önce müjdelenmiştir. 

Hatta bazılarının isimleri bile önceden belli olmuştur. Bu kişilerin anneleri doğacak çocuğun önemli ol-

duğunu müjdeleyen bir rüya gördüğü rivayet edilir. Bu rüya motifi birtakım olayları meşrulaştırma 

aracı olarak kullanılmıştır. Bu kişilerin hemen hepsinde mucizevi bir nur veya ışık algısı mevcuttur.”42 

Bu aktarımlardan yola çıkarak diyebiliriz ki Şiî’ler de Hz. Ali’ye pek çok yönüyle mükemmel bir 

şahsiyet olarak bakmışlar ve pek çok kutsî özellikler atfetmişlerdir. Bundan dolayı bu gibi anlatıları ger-

çek olmaktan öte olmasını istedikleri gibi bir durum olarak ele almak daha doğru olacaktır. Elbette tüm 

anlatılar aynı şekilde değerlendirilmemeli. Ancak genel olarak bakıldığında ve özellikle konumuz açı-

sından önem arz eden Hz. Peygamber ve Hz. Ali’nin doğumu ile ilgili bilgiler ele alındığında önemli 

ölçüde onlara yüklenen misyonun doğum anlatılarında da ön plana çıktığı görülmektedir. Hassaten Hz. 

Ali ile ilgili böyle bir vakıa söz konusu olduğunda durum daha da vahim bir hal almış ve Sünnî kaynak-

larda zikredilmeyen birçok doğaüstü olay/anlatı Şiî kaynaklarda zikredilmiştir. Böylesine bir anlatı pey-

gamberler için anlatılan efsanevi durumlardan çok daha gösterişlidir. Çünkü sonraki dönemlerde tarihi 

 
36 Şeyhu’l-İslam Muhammed Bakır el-Meclisi, Bihâru’l-Envâri’l-Envar, thk. Muhammed el-Bakır el-Bihbudî, 1983, 

41/248. 
37 Ebû’l-Hasan Muhammed b. Ahmed b. Ali b. Hüseyin b. Şâzân el-Kummî, Fedâilü’l-Emîri’l-Mü’minîn Ali b. Ebî Tâlib 

Aleyhisselâm, thk. Abdurrahman Huveylid (Beyrut/Lübnan: Dâru’l-Belâğa, 1987), 66-67. 
38 Muhammed b. El-Hasan b. Ali b. el-Hüseyin el-Hurr el-Âmili, İsbatu’l-Hüda Bi’n-Nüsûs ve’l-Mu’cizât, thk. Âyetüllah 

el-Uzma es-Seyid Şahabuddin el-Mer’aş (Beyrut/Lübnan: Müessese el-A’lamî Li’l-Matbuât, 2004), 4/593. 
39 el-Hurr el-Âmili, İsbatu’l-Hüda Bi’n-Nüsûs ve’l-Mu’cizât, 4/511. 
40 el-Meclisi, Bihâru’l-Envâri’l-Envar, 41/195. 
41 Umberto Eco, Yorum ve Aşırı Yorum, çev. Kemal Atakay (İstanbul /Türkiye: Can Yayınları, 1997), 61. 
42 Şahin Kızılabdullah - Hakan Öztürk, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), “Siyer-Dinler Tarihi İlişkisi 

Bağlamında Din Kurucusu Veya Peygamberin Doğum Olayları Üzerine Bir İnceleme”, Türkiye Dinler Tarihi Derneği 
Yayınları VII (ts.), 328. 
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bir şahsiyet olarak karşımıza çıkacak olan Hz. Ali’nin etrafında oluşan düşünce onun hakkında gelişti-

rilen inançların tutarlı olması açısından son derece önemlidir. Ancak garip olan nokta ise hayatı boyunca 

ne halife seçimlerinde ne de herhangi bir meselede doğumunda geçen bu önemli ve müstesna olayı hiç 

zikretmemiş ve kullanmamıştır. Anlaşılan odur ki tıpkı Cafer-i Sadık’ın misyonunu daha da artırmak 

isteyenlerin, Ebu Hanife’ye nispet ettikleri ‘Levla’s-Senetâni le heleke Nu’man’43 ifadesi gibi Hz. Ali’yi 

de aynı yaklaşımla yüceltme yoluna gitmişler ve bu tür olağanüstü rivayetlere yer vererek hiçbir Pey-

gamber’e nasip olmayacak şekilde Kâbe’nin içinde ve meleklerin kontrolünde doğduğunu ve yine Pey-

gamberlere ait birçok doğaüstü gücü ona nispet ederek onu yüceltmişlerdir. İbn Hacer’in: “Rafiziler 

onun doğumu hakkında birçok uydurma rivayet zikretmişlerse de o, bütün bunlardan müstağnidir.”44 

ifadesi de durumu özetlemektedir.  

Ancak bu durum manevi boyutla sınırlı kalmamış ve onun fiziksel özelliklerine de yansıtılmıştır. 

Nitekim Sünnî kaynaklarda Hz. Ali tasviri bazı Şiî kaynaklarda aşırı yoruma gidilerek olduğundan 

farklı bir şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Bu da önemli farkların ortaya çıktığı ve neredeyse iki farklı 

tipoloji ile karşılaşılmasına yol açar.45 Bu şekilde bir yüceltme ve kutsiyet atfetme durumu imamet mer-

kezli bir tarih okuması yapan Şiîlerin, bu bağlamda Hz. Ali’yi efdal bir şahsiyet olarak sunmak adına 

gayret sarf ettikleri, tarihi malumatı imâmete işaret olarak yorumladıkları aşikardır.46 Bu kadar kutsiyet 

ve masumiyet atfettikleri bir önderin pek tabii olarak hilafetin en güçlü adayı olması kaçınılmazdır ve 

bu da Gadir-i Hum’da, Hz. Peygamber kendi yerine onu tayin etmek istemesiyle neticelenmiştir.47  

SONUÇ 

Hz. Ali hemen hemen Müslümanların tamamı tarafından sahabenin en faziletlileri arasında kabul 

edilmektedir. Zira o, daha küçük yaştayken Müslüman olmuş ve Hz. Peygamber’in en yakın destekçileri 

arasında yer almıştır. Diğer yandan ilmî yönüyle de önde gelen sahabiler arasında yer almıştır. Çalkan-

tılı bir dönemde hilafet görevini üstlenmiş; tüm olumsuzluklara rağmen adil bir yönetim için büyük 

uğraş vermiştir. Hz. Peygamber’in hem amcazadesi hem de damadı olması hasebiyle de Ehl-i Beyt’ten 

kabul edilmiştir. Oysa Şiîler için Hz. Ali, bunun çok ötesinde bir değer ifade etmekte ve ona özel dini bir 

misyon atfedilmektedir.  

Ancak Sünnî kaynaklarda doğum, vefat tarihleriyle birlikte Müslüman olma yaşına ve şemaili hak-

kındaki bilgilere kadar her konu zikredilmişken, doğumu esnasındaki ya da doğduğu gün hakkında 

mucizevi herhangi bir detaya değinilmemesi Hz. Ali’nin daha sonradan tarihi bir şahsiyet olarak karşı-

mıza çıkmasıyla birlikte ona kutsiyet atfetmek isteyen şahıslar tarafından bu tür mucizevi rivayetlere 

yer verildiği düşüncesini güçlendirmektedir.  

 
43 Konu hakkındaki açıklama ve detaylı bilgi için bkz. Zekeriya Güler, Hadis Tetkikleri (İstanbul /Türkiye: M.Ü. İla-

hiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2019), 204-209. 
44 İbn Ḥacer el-ʿAsḳalânî, el-İsâbe fî Temyîzi’ṡ-Ṡahâbe, 7/275. 
45 Sünni ve Şii kaynaklarda geçen farklılıklar ve detaylı bilgiler için bkz. Özdemir Talha, Fiziksel Özellikleri Bağlamında 

Hz. Ali ve Arap Toplumundaki Yeri (Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim 
Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2020). 

46 Şaban Öz, Şiâ ve Tarih Makaleler (İstanbul /Türkiye: Araştırma Yayınları, 2013), 22-48; Hanifi Şahin, Şiîlerin Gözüyle 
Sünnîler, 35-50. 

47 Cemal Sofuoğlu, “Gadir-i Hum Meselesi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi XXVI (1983), 461-468; Meh-
met Salih Arı, İmâmiyye Şîası Kaynaklarına Göre İlk Üç Halife (İstanbul /Türkiye: Düşün Yayınları, 2011), 54-71. 



─ KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ─ 

 
 

~ 206 ~ 

Aynı şekilde Hz. Ali’ye daha da kutsiyet atfetmek adına tıpkı Hz. Peygamber’in anne babasının 

Hanif dine / anlayışa mensup olup olmadığı hakkında yapılan tartışmalar, Ebû Tâlib hakkında da ya-

pılmıştır. Elimizdeki kaynakların ittifakıyla Ebû Tâlib İslamiyet’i seçmemiş ve atalarının dini üzere 

ölmüştür. Ancak Ebû Tâlib’in Hz. Peygamber’e daha iyi şekilde yardım edebilmek amacıyla Müslüman-

lığını gizlediğine dair bilgiler Şiî kaynaklarda mevcutsa da durum iddia edildiği gibi değildir. Ancak Şiî 

eserlere bakıldığında Fatıma bnt. Esed ve Ebu Talib isimleri zikredilince “رضوان اهللا عليهم” ifadeleri kullanıl-

maktadır. Bu iddiaların temelinde yatan asıl sebebin ise tıpkı Hz. İbrahim’in babasının Âzer olup olma-

ması ve Hz. Peygamber’in ebeveyninin hanif olup olmaması tartışmalarına dayandırılıp ona bir pey-

gamber ayrıcalığı atfetme arzusunun neticesidir. Ashabın diğer fertlerinin aileleri için bu gibi bir durum 

söz konusu değilken Hz. Ali için böyle bir iddianın ortaya atılması hiç de masumane bir tavır değildir. 

Nitekim sonraki yüzyıllarda Cebrail (a.s)’ın hata ile Hz. Peygamber’e vahiy getirdiğinin iddia edilmesi 

aşırı bir görüş olmakla beraber fikri alt yapısı bu gibi tartışmalarla hazırlanmış olan bir düşüncenin te-

zahürüdür.  

Hz. Ali hakkında yapılan diğer tartışma konusu olan onun İslamiyet’e giriş önceliğidir. Ayrıca ko-

nunun bu şekilde gündeme gelmesi çok da şaşırtıcı olmamalıdır. Zira daha sonraki yıllarda tarihi bir 

şahsiyet olarak karşımıza çıkacak olan Hz. Ali’nin, Hz. Peygamber’e biat eden ilk kişi olması gerekmek-

tedir. Ama hiçbir şekilde Ebû Bekir, Ömer veya Osman olmamalıdır. Zira hilafetin onun hakkı olduğu-

nun iddia edilmesi ve Hz. Ali’nin hakkının yendiğini iddia etmek için elzem durumlardan biridir. Kaldı 

ki bu görüş Şiîler ve Hz. Ali taraftarlarınca ısrarla dile getirilmiştir. 

Son olarak daha önce de değindiğimiz üzere bu denli önemli şahsiyetlerin hayatları hakkında bilgi-

ler aktarılırken doğumu hakkında olağanüstü bilgilere yer verilmesi, o toplumun o şahsiyete yüklemiş 

oldukları misyondan kaynaklanmaktadır. Tabi ki her şahıs hakkında bu şekilde genellemeci bir değer-

lendirme yapmak doğru değildir. Konu Hz. Peygamber olunca durum daha da dikkat gerektiren bir hal 

alsa da Hz. Ali özelinde bir değerlendirme yapacak olursak bu tip rivayetlere ihtiyatlı yaklaşmanın daha 

doğru olacağı kanaatindeyiz.   
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MEVLİDÜ’N-NEBİ BAĞLAMINDA KADİM MEDENİYETLERDE BAZI 

ORTAK SEMBOLLER 

Serap Şahin 

 

GİRİŞ 

İnsanlar kutsal varlık ile aralarındaki ilişkiye bağlı olarak bazı fenomenlere kutsallık atfetmişlerdir. 

Kutsallık atfedilen zaman, mekân, öykü veya şahıs, dinin etkin bir biçimde hissedilmesine olanak sağ-

layan unsurlar olarak insanoğlunun dini yaşantısı içerisinde önemli bir yer teşkil etmektedir.1 Birer sem-

bol niteliğinde olan bu dini fenomenlerin özünü bilmek, aslında kutsalın anlaşılabilmesi için gereklilik 

arz etmektedir. Çünkü dindar insan için sembol ve kutsal aynı şeyi ifade etmektedir.2 Bu doğrultuda 

kutsal, ağaç, taş veya herhangi bir hayvan olabileceği gibi Tanrının İsa’da bedenlenmesi de olabilir. 

Kutsalın ifade biçimi olan ve insanlar arasında ortak bir dil meydana getiren semboller aracılığıyla 

nesneler dünyasına bakabilmek, düşünceye yeni ufuklar açar ve aşkın hakikati kısmen yakalayabilme 

ve gözler önüne serebilme imkânı sağlar. Semboller, düşüncenin sınırları dışında kalan gizli ve örtülü 

bir şeyi idrak alanımıza indirebilmenin yolunu açar.3 Bu noktada bir dinin ve ritüellerinin sembollerle 

ifade edilen yanları dikkate alınmadan tam olarak anlaşılmaları beklenemez. Bunun yanı sıra dini feno-

menlerin ana hatlarının ve özel anlamlarının kavranabilmesi için benzer dini fenomenlerin karşılaştırıl-

ması gerekmektedir.4 Yani herhangi bir dini gelenekte mevcut olan bir sembolün ne gibi anlamlar ihtiva 

ettiğini anlamanın en iyi yolu söz konusu sembolün farklı dini kültürlerdeki fonksiyonunu tespit etmek-

tir.  

Bu çalışmada Hz. Muhammed (sav)’in doğumu esnasında meydana geldiği belirtilen olayların ba-

zılarında yer alan semboller ışığında farklı dinlerde ve kültürlerde ortak bazı sembollerin anlam dünya-

larına bir parantez açmak amaçlanmıştır. Bu çerçevede Hz. Peygamber’in doğumu esnasında gerçekleş-
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1 Mircea Eliade, Kutsal ve Din Dışı, çev. Mehmet Ali Kılıçbay (Ankara: Gece Yayınları, 1991), 61. 
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tiği belirtilen hadiselerin bazılarında yer alan sembolik ögelere değinilecektir. Ayrıca bahsi geçen sem-

bolik ögelerin, diğer dini geleneklerde mevcut örneklerine yer verilecektir. Öncelikle konunun daha iyi 

anlaşılabilmesi bakımından sembol kavramının kökenine ve kavramsal izahına değinilecektir. 

1. SEMBOL  

Sembol, en geniş mânâsıyla “özellikle soyut şeyleri belirtmek veya temsil etmek maksadıyla kulla-

nılan şey” olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda, “belli bir insan topluluğunun ittifakla kendisine 

belli bir anlam yüklediği belirteç veya gösterge” şeklinde tanımlanabilmektedir.5 Bir başka anlatımla 

sembol “açıklanamazın ifade biçimidir”.6 Sembol, ortaya çıktığı kültürel zeminde belli bir duygu, hare-

ket ve davranış tarzını belirten öge veya bir nesne ya da bir fert olabilir.7 Çoğunlukla “imge, işaret, sem-

bol, amblem, mesel, mit, figür, ikon” gibi kavramların birbirinin yerine kullanıldığına rastlanmaktadır.8 

Tarihi sürecine bakıldığında sembolün, geçmişte bütünü tanımayı sağlayan parçaların her birini be-

lirtmek için kullanıldığından bahsedildiği söylenebilir. Anlatıya göre Antik Yunan’da herhangi bir hu-

susta aralarında sözleşme yapan iki kişiye, bir çömlek parçası ikiye bölünerek birer parçası verilirdi. 

Sözleşme tamamlandığında, tarafların kendilerini tanıtabilmeleri için sahip oldukları çömlek parçalarını 

bir birine bitiştirmeleri (sumballein) şarttı. Böylece “sumbolon” ifadesi, kırılmış bir nesnenin tekrardan 

bir araya geldiğinde aynı kökene ait olduğunu ispat eden parçalarını belirtmek için kullanılmaktaydı. 

Bu bağlamda sembol, bir “tanıma” ve “tanınma” belirtisi sıfatında olan objeye işaret etmek için kullanı-

lan bir kavramdı.9  

Mensching’e göre her şeyin sembol olma ihtimali vardır; fakat hiçbir şey kendi başına sembol ola-

bilme özelliğine sahip değildir. Sembolleri meydana getirenler insanlar ya da toplumlardır. Her sembo-

lün, “sembolleştirilen madde” ve “maddenin işaret ettiği manevi hakikat” olmak üzere iki ögesi bulun-

maktadır. Bu ögelerin işbirliğiyle meydana gelen sembol, yaşamın her alanına ait olabilir. Örneğin dile 

ait olduğu bilinen bir sembol, tüm toplumlarda bulunan ilksel, aynı zamanda da en mukaddes söz veya 

ses öbekleri (Hintlilerin kutsal kelimesi Om ya da İslam’da kutsal bir söz olan hu kelimesi bu kadim 

sözlerdendir) olarak görülebilir. Yine insanlığın çok eski zamanlarına ait yaradılış ve kurtuluştan bah-

seden mitolojik öyküler dil sembollerine örnek verilebilir. Bu anlamda her türlü dini kavram aslında bir 

semboldür ve insanlar tarafından meydana getirilmiş bu kelimelerle, tamamıyla manevi bir hakikati 

belirtme çabası vardır. Dil sembollerinin yanında, faaliyet veya merasim sembollerinden de bahsetmek 

mümkündür. Nitekim ritüeller, ilahi bir hakikati temsil etmek amacındadır. Ayinler, çoğunlukla mitik 

hakikatin bir tekrarlayışı, ezelde meydana gelmiş olan olayların bugünkü hayatta hazır bulundurulma-

sıdır. Tabiat sembolleri ise (güneş, ay, kuş, yılan), insanların meydana getirdiği semboller değil, gördüğü 

sembollerdir. Örneğin yılanda, hem aldatıcı hem de tevlit edici kuvvetin gizlendiği görülmektedir. An-

cak şunu da belirtmek gerekir ki sembolü, ifade ettiği hakikat ile aynı saymaktan sakınmak gerekir; 

 
5 Latif Tokat, “Dinin Sembolik Dili”, Milel ve Nihal 6/1 (2009), 85. 
6 Sadık Kılıç, İslam’da Sembolik Dil (İstanbul: İnsan Yayınları, 1995), 56. 
7 Rıza Kardaş, “Senbol”, Türk Ansiklopedisi (Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 1980), 23/417. 
8 Gilbert Durand, Sembolik İmgelem, çev. Ayşe Meral (İstanbul: İnsan Yayınları, 1998), 7. 
9 Ramazan Adıbelli, Mircea Eliade ve Din Mircea Eliade’nin Din Bilimi Çalışmalarının Etimolojik Açıdan Değerlendirilmesi 

(İstanbul: İz Yayıncılık, 2011), 130. 
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çünkü bu durumda, sembolün kendi mahiyeti kaybolduğu gibi ifade etmek istediği hakikat de gizlen-

miş olur.10  

Allwohn’a göre hakiki sembol, görünen bir biçimde görünmeyen bir hakikate vurgu yapar ve ruhun 

en derinlerine, bilinçaltındaki alanlarına etki edip, birçok düşünce ve duyguyu harekete geçirir. Kutsal 

bir hakikati içeren sembol, kutsal olanın iki tarafından biri olan, “heybet ve korku uyandıran yanı (tre-

mendum)” ile “hayranlık ve zevk bahşeden (fascinans)” yanını içerir.11 

Sembol, görünenin ötesinde olan aşkınlık (transandantal) alanına vurgu yapar; bu anlamda zihinsel 

ve içsel hayatı ötelere (mavera) doğru taşırken, insanı kutsal olanın, üstün bir tefekkür derecesine ulaş-

tırır. Bu haliyle ceset için ruhu ifade ettiği gibi sözün de özünü ifade eder. Böylece hakikat âlemine girişin 

bir kapısı olur. Yine semboller insan ruhunu tatmin etmesi ve insanın arayışlarına cevap vermesi bakı-

mından olmazsa olmaz bir nitelik arz etmektedir.12 İnsanların inandıkları varlığın bütün niteliklerini 

kuşatan bir kavrama sahip olduklarını söylemek mümkün değildir. Bu bağlamda Tanrısal gerçekliğe, 

ancak sembollerin aracılığıyla ulaşmak söz konusudur. Bu semboller ise sahip olduğu gerçekliği nesnel, 

duygusal ve toplumsal bağlamından almışlardır. Nitekim bir toplumun kültüründe ortaya çıkan sem-

boller, kutsalın tezahür ettiği yerler, mekânlar, şekiller, mitoslar veya ritüeller olarak Tanrısal gerçekliğe 

ulaşmadaki köprüler olarak kabul edilebilir. Bu semboller sayesinde insanlar yaşamın kaynağıyla bağ 

kurar ve yaşamı bütünüyle kavrayabilme olanağına sahip olur.13  

Sembollerin en önemli niteliklerinden biri, birçok mânâ ihtiva etmeleridir. Bu sebeple semboller bir-

çok şeye göndermede bulunur ve tek bir şeye indirgenmesi söz konusu olamaz. Aslında sembollerin 

arka planında toplumların sahip oldukları kültürel arketip ve bilinçdışının olduğunu söylemek müm-

kündür.14 Yine toplumsal işlevi olan sembollerin belli bir toplumda ortaya çıkması, aslında o toplum 

tarafından farkında olmadan meydana getirilmesi veya en azından farkında olmadan benimsenmeleri 

yoluyla olur. Yani bir bakıma semboller karşısında birey ve toplum edilgen bir durum arz etmektedir. 

Bu doğrultuda semboller, insanlar arzu ettiği için ortaya çıkmazlar, daha ziyade uygun ortam bulmaları 

halinde canlı varlıklar gibi doğar ve gelişirler. Ancak bununla birlikte toplumda bir karşılık bulamama-

ları durumunda kalıcı olmazlar.15 

Sembollerin din dilinde önemli bir yer tuttuğu ve din dilini sembollerin konuşturulması olarak ifade 

etmenin mümkün olduğu söylenebilir. Zira din özellikle metafizik olaylarla ilgili bilgileri içerdiğinden, 

insanların kendi içlerinde anlam yükledikleri bir takım sembollerle bu bilgi ve tasavvurları somut hale 

getirme çabaları elbette ki doğal bir olaydır. Semboller ifade edilmek istenen anlamın devamlılığını, ge-

niş muhtevasını ve dinamizmini sağlar. Ayrıca din dilinde sembollerin kullanımı, verilmek istenen me-

sajların evrenselliğini ifade etmeyi daha kolay hale getirmektedir. Aynı zamanda, bu yolla birçok soyut 

 
10 Annemarie Schimmel, “Dinde Sembolün Fonksiyonu Nedir?”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3/4 

(1954), 70. 
11 Schimmel, “Dinde Sembolün Fonksiyonu Nedir?”, 70. 
12 Sadık Kılıç, “Sembolün Gücü ve İslam’da Semboller”, Diyanet İlmî Dergi 49/3 (2013), 10. 
13 Aliye Çınar, “Din Dili: Dini Sembol ve Ritüel”, Dindarlık Olgusu (Sempozyum Tebliğ ve Müzakereleri), ed. Hayati 

Hökelekli (Bursa: Kurav Yayınları, 2006), 328. 
14 Çınar, “Din Dili: Dini Sembol ve Ritüel”, 331. 
15 Turan Koç, Din Dili ( İstanbul: İz yayıncılık, 2013), 93. 
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konu somutlaştırılarak anlaşılabilir bir forma sokulmaktadır.16 Kısacası semboller pek çok konuda me-

tafizik alanın sınırları içerisinde bulunan dini muhtevanın, görünmeyen, soyut olan yanlarını başka bir 

formda tanımlamak, tasvir etmek olarak ifade edilebilir. 

2. HZ. PEYGAMBER’İN DOĞUMU ESNASINDA GERÇEKLEŞTİĞİ RİVAYET EDİLEN 

BAZI OLAYLARDAKİ SEMBOLLER 

Hz. Peygamber’in doğumu esnasında cereyan ettiği rivayet edilen pek çok hadiseden söz edilmek-

tedir. Şam tarafını aydınlatan bir nurun belirmesi, Hz. Peygamber’in doğumunu simgeleyen parlak bir 

yıldızın görülmesi, Hz. Peygamber’in sünnetli ve göbek bağı kesik bir şekilde doğması, 17 doğumu ko-

laylaştıran akkuşun ortaya çıkması, Kisra sarayının 14 burcunun yıkılması, Mecusilerin bin yıllık ateşi-

nin sönmesi ve yıldızların sarkması bu rivayetlerden bazılarıdır.18 Ancak çalışmanın sınırları ve amacı 

doğrultusunda bu hadiselerden, Hz. Peygamber’in doğumu esnasında belirdiği rivayet edilen nur, do-

ğumu kolaylaştırdığı belirtilen akkuş ve yine doğum anında gökte izlendiği rivayet edilen yıldız örne-

ğine değinilecektir. Birer sembol olarak ne tür mânâları ihtiva ettiği ve yine diğer dini kültürlerde ışık, 

kuş ve yıldız sembollerine yüklenen anlamlar karşılaştırmalı bir biçimde ele alınarak değerlendirme-

lerde bulunulacaktır.  

2.1. Ezeli Nûr (Nûr-ı Muhammedî) 

Kelime olarak “aydınlık, ışık” anlamına gelen “nûr” ifadesi Kur’an’da ve Hz. Peygamber’in sözle-

rinde “insanların önünü aydınlatıp doğruyu görmelerini, iyiyi kötüden ayırt edebilmelerini sağlayan 

“mânevî ve ilâhî ışık” anlamında kullanılmıştır. Nûr kelimesinin zıttı “zulmet”tir. İslam inancında, zul-

mette kalan ve yönünü kaybeden insanlara doğru yolu göstermek için peygamberler ve kutsal kitaplar 

gönderilmiştir. Bu sebeple İslam’da “nûr ve zulmet” ifadeleri önemli bir yere sahiptir. Bu doğrultuda 

hakikate götüren yola nûr, ondan ayrılmaya da zulmet denilmiştir.19  

İslami literatürde Hz. Peygamber’in manevi benliğine işaret etmek için de kullanılan “nûr” ifadesi, 

tasavvuf kültürüne Hakîkat-i Muhammedî (Nûr-ı Muhammedî) olarak geçmiş ve bu tasavvufi terimin 

ilk defa Sehl b. Abdullah et- Tüsterî (ö. 283/896) tarafından kullanıldığı ifade edilmiştir. Tüsterî bu kav-

ramı “–el Hak Mahlûkun Bih” (yaratma aracı olan hak) olarak belirtmiştir.20 Burada Tüsteri, “Nûr-ı Mu-

hammedî”den ilk mahlûk ( yaratılan) olarak bahsetmektedir.21 “Nûr-ı Muhammedî” nazariyesine göre 

Allah, bütün varlıklardan önce Hz. Peygamber’in ruhunu yaratmış ve onun dışındaki bütün varlıkları 

da Hz. Peygamber’in yüzü suyu hürmetine yaratmıştır. Nitekim her şeyin yaratılma sebebi Hz. Peygam-

ber’in manevi şahsına bağlanmıştır.22 

 
16 Yaşar Düzenli, “Sembolizm Açısından İsra ve Miraç’a Yeni Bir Yaklaşım Denemesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversi-

tesi Sosyal Bilimler Dergisi 2/1 (2001), 31, 32, 47. 
17 İbn Sa’d, Tabakât, çev. Mehmet Akbaş-Yusuf Ziya Keskin (İstanbul: Siyer Yayınları, 2015), 1/90; İbn Hişam, es-

Sîretu’n-Nebeviyye. çev. Hasan Ege (İstanbul: Kahraman Yayınları, 1985), 1/213-214; İmam-ı Kastalâni, Mevâhib-i 
Ledünniyye Bi’l- Minhail-Muhammediye, sad. H. Rahmi Yananlı (İstanbul: Divan Yayınları, 2008), 48-53. 

18 Kastalâni, Mevâhib-i Ledünniyye Bi’l- Minhail-Muhammediye, 53. 
19 Süleyman Uludağ, “Nûr”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınlar, 2007), 33/244. 
20 Mehmet Demirci, “Hakikat-i Muhammediye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 

1997), 15/179. 
21 Uludağ, “Nûr”, 33/244. 
22 İmam-ı Kastalâni, Mevâhib-i Ledünniyye Bi’l- Minhail-Muhammediye, 30-31. 
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Bu bağlamda “Nûr’-ı Muhammedî” kavramının yaratılışın arketipik bir tezahürü olarak sembolleş-

tiği ve popüler dini-edebi eserlerde sıkça yer aldığı söylenebilir. Örneğin yaratmanın ilksel hakikati ola-

rak ifade edilen nûr, Muînüddîn el-Miskîn’in Meâricü’n Nübüvve adlı eserinde şu şekilde yer almakta-

dır:  

“Hz. Peygamber’in Nûru yani Nûr-ı Muhammedî bütün yaratılmışlardan hatta ‘Arş ve Kürsî’ den, ‘Levh ve 

Kalem’den dokuz yüz bin sene önce yaratılmıştır. Bu Nûr mekânsız gayb âlemi sahrasında nice sene seyrettikten 

sonra Allah’a secde etmesi emredildi. 1100 sene secdede kaldı. Sonra Allah-u Teâla sınıf sınıf mahlûkatı, basit ve 

bileşik cisimleri yaratmak diledi. Bu nûrdan bir cevher yarattı ve ona kudret nazarı ile baktı. O cevher Allah’ın 

bakmasından eridi, ‘su’ oldu. Akmaya başladı. Öyle aktı ki hiçbir yerde durmadı bin sene de devamlı aktı. Allah o 

suyu on kısma ayırdı.”23  

El Miskîn’in bu eserini tetkik eden Arslan’a göre eserde kâinatın özünü teşkil eden cevherin, nûrdan 

sonra yaratılmasından bahsedilmesinin yanı sıra Allah, nûr, cevher, su ve ondan doğan temel varlıkların 

mertebeli bir şekilde oluşması, Nûr’ı Muhammedî Nazariyesinin içeriğini meydana getirmektedir.24 

 Süleyman Çelebi de meşhur eseri Vesilet’ün Necat’ta Hz. Peygamber’in nuruna (ruhuna) değin-

mektedir: 

“Hak Teâlâ ne yarattı evvelâ. 

 Cümle mahlukdan kim ol öndin ola 

Mustafa ruhını evvel kıldı var 

Sevdi anı Ol Kerim ü Girdigar...” 

Çelebi burada Hz. Peygamberin manevi kişiliğinin yaratılan her şeyden evvel var olduğunu dile 

getirmektedir. 

İfade etmek gerekir ki tarih boyunca kozmogoni insanlar tarafından merak edilen ve üzerine araş-

tırmalar yapılan aynı zamanda mitsel söylemlerin merkezine oturan bir konu olmuştur. Zira evrenin 

yaratılışı Tanrının tezahürünün en yüce mertebesidir ve dini kimliği ile insan, ilksel hakikatin temeline 

ulaşma çabası içerisinde olmuştur.25 Bu doğrultuda İslami literatürde Hz. Peygamber’in nûru, aslında 

kozmogonik varlığın ilk hakikati olarak kabul edilmiş ve yaratılışın ana gayesi olarak sembolleşmiştir. 

Işık/nûr, çeşitli dinî düşünceler ve gnostik akımlarda manevi varlıkları veya tezahürlerini ifade et-

menin yanı sıra, “mânevî aydınlanmayı” ifade eden bir terim olarak kullanılmıştır. İlk zamanlardan iti-

baren birçok kültürde “ışık-karanlık sembolizminin” büyük bir öneme sahip olduğu, bilhassa İran Ma-

niheizmi ile Hermetik felsefe akımlarında fazlaca yer aldığı görülmektedir.26 Bunun yanı sıra kadim me-

deniyetlerin dini geleneklerinde ışık/nur ilksel bir hakikatin sembolü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ni-

 
23 Mustafa Arslan, “Mitik Tasavvurun Siyer Kültürüne Etkileri: Muîniddin el-Miskin’in Meâricü’n Nübüvve fi 

Medârici’l Fütüvve’si Örneği”, Milel ve Nihal 15/1 (2018), 65. 
24 Arslan, “Mitik Tasavvurun Siyer Kültürüne Etkileri: Muîniddin el-Miskin’in Meâricü’n Nübüvve fi Medârici’l Fü-

tüvve’si Örneği”, 65-66, 73. 
25 Eliade, Kutsal ve Din Dışı, 61. 
26 İlhan Kutluer, “Nûr”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2007), 33/245. 
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tekim Hindistan’da Rigveda’dan itibaren ışık/nûr, ruhun ve kozmik düzeydeki yaratıcı enerjinin teza-

hürü olarak sembolleşmiştir. Tanrı, ruh, ışık benzeştirmesi Brahmanlarda ve Upanişadlarda net bir şe-

kilde ifade edilmiştir. Örneğin Tanrıların zuhuru, kurtarıcının doğumu ve aydınlanması, olağanüstü bir 

ışığın tezahürüyle ortaya çıkmaktadır. Benzer bir anlayışa Budizm’de de rastlanmaktadır.27 Yine İran 

dinlerinde ışık/nûr büyük bir önem arz etmektedir. Maniheizm’e göre beş ışıktan oluşan ilk insan ka-

ranlığın iblisleri tarafından parçalanarak yok edilmiştir. O günden itibaren beş ışık şeytani varlıklar olan 

insanoğlunun içinde, özellikle de ersuyunda hapistir.28  

Semitik dinlerden Yahudilik ve Hıristiyanlıkta da ışık/nûr kutsal bir sembol olarak karşımıza çık-

maktadır. Örneğin Tevrat’ın Tekvin bölümünde âlemin mertebeli bir şekilde su ve ışıktan yaratılışına 

değinilmektedir: “Başlangıçta Tanrı, gökleri ve yeri yarattı. Ve yer ıssız ve boştu ve enginin yüzü üzerinde ka-

ranlık vardı ve Tanrı’nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Ve Tanrı dedi: Işık olsun ve ışık oldu. Ve Tanrı, 

ışığın iyi olduğunu gördü ve Tanrı, ışığı karanlıktan ayırdı. Ve Tanrı, ışığa gündüz ve karanlığa gece, dedi. Ve 

akşam oldu ve sabah oldu…”29 Görüldüğü üzere nûr (ışık), kozmogonik bir sembol olarak Yahudilikte de 

yer almaktadır. Ayrıca Eski Ahid’de nûr ilâhî tezahürün ve kurtuluşun bir sembolü olarak30 şu şekilde 

yer almaktadır: “Rab benim ışığım, kurtuluşumdur kimseden korkmam.” Yine bir başka pasajda “çünkü yaşam 

kaynağı sensin senin ışığınla aydınlanırız” şeklinde yer almaktadır.31 Yine Hıristiyanlıkta ışık, varoluşun 

sembolü olarak yer almaktadır. Nitekim Hz. İsa’nın doğumu esnasında mağarayı örten karanlık bir bu-

lutun olduğu ve doğumun gerçekleşmesiyle mağarada gözlerin taşıyamayacağı büyüklükte bir ışığın 

göründüğü belirtilmektedir.32 Zira Yeni Ahid’de Hz. İsa ve ışık arasındaki ilişki şu şekilde yer almakta-

dır: “Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi. Her şey O’nun aracılığı ile var oldu, var olan hiçbir şey 

O’nsuz olmadı. Yaşam O’ndaydı ve Yaşam İnsanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar. Karanlık O’nu alt ede-

medi”.33 

Işık/nûr mitoloji ve teolojide tanrısallığın, ruhun veya kutsal yaşamın sembolü olarak kabul edildi-

ğinden ötürü, kutsal yaratıcılığın, dolayısıyla kozmik ve insani hayatın da ifadesi olarak görülmekte-

dir.34 Kısacası ışık/ nûr, birçok dini gelenekte yaratılışın ilk tezahürü olarak sembolleşmiş ve ontolojik 

bir boyut kazanmıştır. Aynı zamanda nûr, aydınlığın, kurtuluşun, iyi ve kötünün birbirinden ayrılma-

sının da sembolü olmuştur. 

2.2. Akkuş  

Kuş, farklı dini geleneklerde benzer veya farklı anlamlar kazanmış ve mitolojik öykülerin başkahra-

manlarından biri olarak var olagelmiştir. Kuş, insan ruhunun sembolü olduğu gibi, ruhun ilahi olan ile 

bağlantısının da göstergesi olmuştur. Bu noktada kuş sembolünün dini kültür ve geleneklerde sıkça yer 

aldığı söylenebilir. 

 
27 Mircea Eliade, Dinsel İnanışlar ve Düşünceler Tarihi, çev. Ali Berktay (İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2003), 3/310. 
28 Eliade, Dinsel İnanışlar ve Düşünceler Tarihi, 3/311. 
29 Kutsal Kitap: Tevrat, Zebur İncil (İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi – Yeni Yaşam Yayınları, 2003), Tek.1:1-5. 
30 Kutluer, “Nûr”, 33/245. 
31 Mezmurlar 27:1, 36:9. 
32 Ekrem Sarıkçıoğlu, Diğer İnciller (Apokrif İnciller) (Isparta: Fakülte Kitabevi Yayınları, 2009), 133-134. 
33 Yuhanna 1:1-5. 
34 Eliade, Okültizm Büyücülük ve Kültürel Modalar, 128. 
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İslam kültüründe de kuş önemli bir sembolik öge olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Hz. Pey-

gamber’in doğumu esnasında, annesi Amine’nin beyaz bir kuş görmesi doğum mucizeleri arasında ri-

vayet edilmiş ve bu olay daha sonra siyer kaynaklarında, özellikle mevlid türü eserlerde edebi tasvirlerle 

zenginleştirilerek yer almıştır. Bahsi geçen “akkuş”un, doğum esnasında Hz. Peygamber’in annesi 

Amine’nin yanına gelerek sırtını sıvazladığı ve bu şekilde doğumunu kolaylaştırdığı rivayet edilmiştir. 

Bu olay Kastalâni’nin Mevahibin’de Hz. Peygamber’in annesi Amine’ye ait olduğu belirtilen ifadelerle 

şu şekilde yer bulmuştur:  

“…Doğum vakti yetiştiğinde bir gün Abd’ül –Muttalib Kâbe’nin tavâfında idi. Ben evde yalnız kalmıştım. 

Kulağıma yüksek bir ses erişip son derece korktum. Hemen bir akkuşun geldiğini gördüm kanadıyla arkamı sığadı. 

O anda benden korku ve ıstırap zâil oldu. Yanıma baktım, bir ak kâse ile bana şerbet sundular. Alıp içer içmez beni 

büyük bir nur kaplayıp o saat Resûlullah (sallallahu aleyhi ve selem) vücuda geldi.”35 

Yine bu hadiseye Süleyman Çelebi Mevlid’inde şu şekilde yer vermektedir:  

“…Amine eder çü vakt oldu tamam 

Kim vücuda gele ol hayrul enam 

Susadım gayet hararetten kati 

Sundular bir cam dolusu şerbeti 

Şerbeti karşımda tutdu hûriler 

Bunu sana verdi Allah dediler 

Kardan ak idi ve hem soğuk idi 

Lezzeti dahi şekerde yok idi 

İçtim anı oldu cismim nura gark 

Edemedim kendimi nurdan fark 

Geldi bir akkuş kanâdiyle revan 

Arkamı sıvadı kuvvetle heman 

Doğdu ol saatte ol sultan-ı din 

Nura gark oldu semavat-ı zemin…” 

Eserde “akkuş”un Hz. Amine’nin sırtını sıvazlaması, doğumu kolaylaştıran bir detay olarak yer al-

mıştır. 

 Muîniddîn el-Miskîn’in Meâric’ün Nübüvve adlı eserinde de doğum esnasında ortaya çıkan “ak-

kuş”tan bahsedilmekte ve yaratılıştaki ilk neden olan “nûr”, “ruh”u sembolize eden “beyaz kuş” motifi 

ile bir arada kullanılmaktadır. Dolayısıyla “beyaz kuş” “ruh” ile ruh da “Nûr-ı Muhammedî” ile ilişkilen-

dirilmektedir.36 

 
35 Kastalâni, Mevâhib-i Ledünniyye Bi’l- Minhail-Muhammediye, 50. 
36 Bkz. Arslan, “Mitik Tasavvurun Siyer Kültürüne Etkileri: Muîniddin el-Miskin’in Meâricü’n Nübüvve fi Medârici’l 

Fütüvve’si Örneği”, 67. 
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Kuş, ortadoğu dini gelenek ve mitolojilerinde de ruhu temsil eden bir unsur olarak yer almaktadır. 

Yine yakın ve uzak doğu mitoslarında kuş yaratılışın sembolü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrul-

tuda Mısır, İran, Yunan, Arap, Yahudi, Hint, gibi birçok eski medeniyetin kültür tarihinde kuş motifine 

(phoenix, anka, ziz, simurg, garuda, kaknüs, musikâr vb.isimlerle) rastlamak mümkündür. Örneğin 

anka kuşu, Kafdağında yaşayan bir kuş olarak tanımlanır. Simurg ile aynı olduğu da belirtilmektedir.37 

Hümâ, anka ve simurg gibi mitolojik kuşlar ve bunlarla ilgili inanışlar ve efsaneler birçok kültürde belirli 

noktalarda benzerlikler göstermektedir. Bu sebeple bahsi geçen kuşlarla ilgili benzetme unsurları, birbi-

riyle uyuşmaktadır. 38 

Yine bir kuş türü olarak güvercinin Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat’ta mitolojik bir sembol olarak 

yer aldığı görülmektedir. Tevrat’ta anlatıldığına göre Hz. Nuh, tufandan sonra yeryüzünü kaplayan su-

ların çekilip çekilmediğini ve bir kara parçasına yakın olup olmadıklarını anlamak için kuşlardan fay-

dalanır. Hz. Nuh güvercini 3 defa karaya uçurur. Güvercin ilk gidişinde konabileceği bir kara parçası 

bulamaz, ikinci gidişinde ağzında zeytin dalıyla gemiye döner. Hz. Nuh güvercini bir hafta sonra tekrar 

gönderdiğinde güvercin geri dönmez. Böylece karanın yakın olduğu, suların çekildiği anlaşılır.39 Aynı 

şekilde güvercinin Hıristiyanlıkta da kutsallık atfedilen ve mitik söylemlerle sembolleşen bir varlığa dö-

nüştüğü görülmektedir. Zira İncil’de Hz. İsa’nın, Hz. Yahya tarafından vaftiz edildiği ve Hz. İsa’nın 

kafasına “Kutsal Ruh”un beyaz bir güvercin şeklinde konduğu ifade edilmektedir.40 Bu sebeple Hıristi-

yanlıkta güvercin Kutsal Ruh’u temsil eden varlık olarak kabul görmüştür.41  

Kuş, ruhu sembolize eden bir figür olarak eski Türk kültüründe de karşımıza çıkmaktadır. Orta 

Asya’da Türklerin yaşadığı bölgelerde ortaya çıkan kalıntılarda, kuş motifinin sıkça kullanıldığı görül-

müştür. Özellikle mezar kalıntılarında bu figüre sıkça rastlanması, Türk halk inanışlarında kuşa belli 

anlamlar yüklenildiğine işaret etmektedir. Örneğin Orta Asya Türklerinin dini inanışlarının merkezinde 

olan “Gök Tanrı” inanışı ile kuş figürü arasında bir ilişki var sayılmış ve uçmaları nedeniyle, Tanrının 

vekili ve koruyucu ruh şeklinde benimsenmişlerdir.42 Ayrıca Orhun kitabelerinde, kuş, insan bedenin-

deki ruhun sembolü olarak belirtilmektedir. Nitekim kitabelerde, Bilge Kağan ve Kültigin’in öldükle-

rinde kuş gibi uçup gittikleri bilgisi yer almaktadır. Yine Orta Asya Yakut Türkleri, “her insanın kuş 

şeklinde bir ruhu olduğu” inancına sahiplerdi.43 İslamiyet öncesi Türk inanışlarında rastlanılan bu kül-

türel öğelerin, daha sonra İslamî kisveye bürünerek devam ettiği belirtilmektedir. Meselâ bazı velilerin, 

kuşların şekline bürünerek seyahat ettiklerinden (Ahmed Yesevi: turna, Hacı Bektaş-ı Veli: güvercin, 

 
37 Gönül A. Tekin, “Güneşin Kuşları: Phoenix ve Ankâ”, TUBA/JTS 32/1 (2008), 426-429; Ali Yıldırım, Dil Dibeği-Bir 

Halk Etimolojisi Denemesi (Elazığ: Asos Yayınları, 2017), 175. 
38 H. Dilek Batislam, “Divan Şiirinin Mitolojik Kuşları: Hümâ, Anka ve Simurg”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 1 

(2002), 205. 
39 Tekvin 8: 8-13; Ömer Faruk Harman, “Tufân”, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2012), 

41/320. 
40 Matta 3: 16. 
41 Luke Hockley, Film Çözümlemesinde Jungcu Yaklaşım, çev. Simten Gündeş (İstanbul: Es Yayınları, 2004), 147. 
42 Gülşah Yüksel Halıcı, “Gök Tanrı’nın Temsilcileri: Koruyucu Kuşlar”, Folklor/Edebiyat 20/77 (2014), 71. 
43 Beytullah Bekâr, “Kırgız Atasözlerinde Geçen Hayvan Adları Üzerine Bir İnceleme”, Littera Turca Journal of Turkish 

Language and Literature 2/2 (2016), 27. 
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Hacı Tuğrul: doğan) ve anlatılan pek çok efsanede kahramanların çeşitli sebeplerle kuşa döndüklerin-

den bahsedilmektedir.44 Uçmanın bu denli önemsenmesi, bazen ulaşılmak istenen bir yere kısa zamanda 

ulaşmak, bazen tehlikelerden kurtulmak; ama en mühimi de bilinmeyen âlemleri keşfetmek şeklinde 

kendisini göstermektedir.45  

 Özetle kuşların, en eski medeniyetlerden itibaren benzer özellikler ve kültürlerin bazı ortak mitik 

betimlemeleriyle kutsal bir varlık olarak sembolize olduğu ve günümüze kadar geldiğini söylemek 

mümkün gözükmektedir. Zira birçok kültürde ruhu temsil etmesinin yanı sıra hayatın, temizliğin, saf-

lığın sembolü olması, aynı zamanda seçilmişlik emaresi olması, bunun bir göstergesi olarak kabul edi-

lebilir.  

2.3. Ahmed’in Yıldızı 

Mitolojik bir sembol olarak birçok medeniyetin tarihinde önemli bir yer işgal eden unsurlardan biri 

de yıldızlardır. İnsanlar yıldızların gökyüzündeki görünümlerini bir takım dini yorumlamalar için temel 

aldıkları gibi dünyevi işlerini de yıldızların hareketleri ve gökyüzündeki konumlarına göre düzenlemiş-

lerdir. 

Câhiliye Döneminde Araplar, gece yolculuklarında yön bulmak, mevsimleri belirlemek ve hava du-

rumunu tahmin etmek gibi hususlarda yıldızlardan yararlanmışlardır. Ayrıca birçok doğa olayının yıl-

dızlarla ilişkili olduğuna inanarak, iklim değişikliklerini, yağmuru, kuraklığı, sıcak ve soğuğu, bitki ör-

tüsündeki değişimleri yıldızlara bağlamışlardır.46 Bu anlamda Arap toplumunda yıldızların önemli bir 

yer işgal ettiğini söylemek mümkündür. Nitekim dini bir metafor olarak da yıldızların Arap toplu-

munda ehemmiyet arz ettiği söylenebilir. Zira Hz. Peygamber’in doğumu esnasında görüldüğü belirti-

len yıldız örneği bu noktada dikkate değerdir. Konuyla ilgili İbn Hişam’da şu rivayete rastlamaktayız:  

“İbn İshak dedi ki: Bana Salih b. İbrahim b. Abdurrahman b. Avf, Yahya b. Abdullah b. Abdurrahman b. Sad 

b. Zürare el –Ensari’den naklen haber verdi ki o şöyle dedi: 

 - Bana kavmimin erkeklerinden sorduğu bir kimse Hassan b. Sabit’ten naklen haber verdi ki o şöyle dedi:  

- Allah’a yemin ederim ki ben uzun boylu kuvvetli bir çocuk idim. Yedi veya sekiz yaşında idim. İşittiğim her 

şeyi aklediyordum. Bir Yahudi’nin Medine’deki Atama denilen bir kalenin üzerinde en yüksek sesiyle:  

- Ey Yahudi topluluğu, diye bağırdığını işittim. Nihayet onun yanında toplandılar. Ona dediler ki: - Yazık 

sana ne oluyor? Dedi ki: - Bu gece Ahmed’in yıldızı Ahmed ile beraber doğdu.”47 

Doğum esnasında ortaya çıkan yıldızın bir Yahudi tarafından haber verilmesi, o dönem Yahudiler 

arasında yıldız ilmine sahip âlimlerin var olduğu ve bunların gökyüzünü daima gözetleyip beklenen 

peygamberin geleceği zamanı önceden hesaplayıp buldukları yönünde yorumlanmıştır.48 Nitekim ben-

zer bir olaya Yahudi toplumuna gönderilmiş bir peygamber olan Hz. İsa’nın doğumunda da rastlan-

maktadır. Söz konusu rivayet Matta incilinde şu şekilde geçmektedir:  

 
44 Ömür Ceylan, Kuşlar Divanı-Osmanlı Şiir Kuşları ( İstanbul: Kapı Yayınları, 2007), 7. 
45 Ali Yıldırım, “Mevlânâ’nın Eserlerinde Kuş Sembolizmi”, Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi 6 (Mayıs 2015), 235. 
46 Yavuz Unat, “Yıldız”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2013), 43/535. 
47 İbn Hişam, es-Sîretu’n-Nebeviyye, 1/216. 
48 Kastalâni, Mevâhib-i Ledünniyye Bi’l- Minhail-Muhammediye, 52. 
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“1. İsa, Kral Herodes zamanında, Yahudiyenin Beytlehem şehrinde doğduğu zaman, Kudüs’e müneccimler 

geldiler.  

2. Ve şöyle dediler: Yahudilerin yeni doğan kralı nerede? Zira doğuda onun yıldızını gördük ve ona secde 

etmeye geldik.  

3. Bunu işitince Kral Herodes ve onunla birlikte bütün Kudüs telaşlandı. 

4. Herodes halkın bütün baş kâhinlerini ve yazıcılarını bir araya toplayarak onlardan Mesih’in nerde doğaca-

ğını soruşturdu.  

5. Yahudiyenin Beytleheminde, cevabını verdiler. Zira Peygamber tarafından şöyle yazılmış bulunmaktadır. 

6. Ve sen ey Beytlehem! Yahuda diyarı başlıca Yahuda şehirleri arasında en önemsizi kuşkusuz sen değilsin. 

Zira kavmim İsrail’e çobanlık edecek önder senden çıkacaktır.  

7. Bunun üzerine Herodes müneccimleri gizlice çağırttı ve onlardan yıldızın ne zaman gözüktüğünü iyice 

öğrendi. 

8. Ve şöyle diyerek onları Beytlehem’e gönderdi. “Gidin çocuk hakkında tam bilgi alın. Onu bulduğunuz za-

man bana bildirin, ben de gelip ona secde edeyim.  

9. Kralın bu sözleri üzerine müneccimler yola çıktılar ve baktılar ki doğuda gördükleri yıldız çocuğun bulun-

duğu yerin üzerine gelince durdu.  

10. Yıldızı görünce büyük bir sevince kapıldılar…”49  

Bu rivayet Hz. İsa’nın doğumunu temsil eden tasvirlerin vazgeçilmez unsuru olan yıldızın, duvar 

resimlerinde, mozaik ve Ortaçağ resimlerinde, genellikle beyaz, şeffaf ve parlak bir ışık şeklinde yer 

almasına zemin hazırlamıştır. Aynı zamanda yıldız, Liturjik metinlerde detaylı bir biçimde incelenen, 

zamanla tasvirlerde iki kez betimlenen İsa’nın sembolü (kundakta İsa ve ilk banyo uygulamalarında) 

olarak kullanılmıştır.50 

Aslında yıldızlar her medeniyette dinî ve mitolojik bir sembol olarak önemli yer tutmuştur. Eski 

medeniyetlerde gökyüzü tanrısal bir bölge olarak kabul edilmiş, gök ve gökyüzüyle ilgili sıradan ya da 

olağanüstü olayların kendiliğinden değil tanrıların müdahaleleri neticesinde gerçekleştiğine inanılmış-

tır. Örneğin Avustralya ve birçok Güney Amerika kabilesinde mitsel ataların yıldızlara dönüştüğüne 

veya güneşte ve yıldızlarda oturduklarına dair bir inanca sahip oldukları görülmektedir.51 Eski Çin’de 

de yıldızlar önemli bir yere sahip olmuş, gökyüzü merkezi bir direğe dayanan devasa bir çadır olarak 

düşünülmüş ve inşa ettikleri küçük evlerin ortalarına yaptıkları ocak görevi gören delik, Kutup yıldı-

zıyla bağdaştırılmıştır.52  

Eski Mısırlılar gök cisimlerini birer tanrı olarak nitelendirmişler ve astronomilerinde de bu gök ci-

simlerine fazlaca yer vermişlerdir. Onlar yıldızların bir müddet görünmemesini bir nevi geçici ölüm 

 
49 Matta 2:1-10. 
50 M. Sacit Pekak – Durmuş Gür, “İsa’nın doğumu”, Sanat Tarihi Dergisi 24/2 (2015), 216. 
51 Eliade, Dinsel İnanışlar ve Düşünceler Tarihi, 1/50. 
52 Eliade, Dinsel İnanışlar ve Düşünceler Tarihi, 1/61. 
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saymışlardır.53 Onlara göre insan ölünce ruhu yıldızlara ulaşır ve onların ezeli ve ebediliğini paylaşırdı. 

Gökyüzü, bir Ana Tanrıça olarak nitelendirilir, ölüm yıldızlar âleminde yeni bir doğuşu simgelerdi.54  

Eski Türkler, evrenin bir kubbe biçiminde olduğunu ve kubbenin altın veya demirden bir kazık ola-

rak varsaydıkları kutup yıldızının çevresinde düzenli bir hızla döndüğünü düşünmüşlerdir. Türkler 

gökte olduğunu varsaydıkları bu düzeni yeryüzündeki yaşamlarına da yansıtmışlardır. Örneğin yöne-

ticileri olan Hâkân’ın oturduğu şehir kutup yıldızının tam altında bulunmuş ve “ordug” olarak isimlen-

dirdikleri bu şehrin planı gökteki düzeni yansıtmıştır.55  

Neredeyse tüm medeniyetlerde yıldızların bu denli önemli bir yer işgal etmesi, gökyüzünün gücün 

ve ilahi olanın alanı olarak kabul edilmesinden kaynaklıdır. Eliade’ye göre su, mevsimler, bitkiler, vs. 

gibi yıldızlar da kozmik sembollerdir. Ve bu kozmik semboller sayesinde insan hem evrenin yapısını 

hem de kendisinin dünyada var olma biçimini idrak edebilme şansını yakalayabilmektedir.56 Gökyü-

züne bakmak aydınlanmayı sağlar. Gökyüzü insanın ve yaşamın ifade edemediği tamamıyla farklı bir 

şeyi en güzel bir şekilde temsil eder. En üstün olmak, elbette ki Tanrıya özgü bir sıfattır. Bu anlamda 

insanoğlunun ulaşamadığı yıldızlı gök, Tanrılara özgü “aşkınlık, mutlak gerçeklik, sonsuzluk” gibi bir 

takım ayrıcalıkları içinde barındırmaktadır.57 

SONUÇ 

Din, kutsallar aracılığıyla yüce olanın tezahürü olarak kendini gösterir ve bu kutsallar insanları bir 

araya getiren birlik, beraberliği ve manevi tatmini sağlayan en temel faktörlerden biri olarak ifadesini 

bulur. Bu anlamda pek çok kutsal, dinin öngördüğü şekilde insanları bir araya getirerek biçimlendir-

mektedir. Her toplumda dini ve milli bayramlar, önemli doğum zamanları ya da ölüm zamanları, ma-

betler, kutsalın tezahür ettiği önemli zaman ve mekânlardır.  

İslami gelenekte de kutsal zaman dilimleri toplumun birlikteliğini ve manevi coşkuyu sağlayan 

önemli birer unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda din kurucusu olarak Hz. Muhammed 

(sav)’in doğumu Müslümanlar için sıradan bir doğumdan farklı olarak manevi ve gizemlidir. Özellikle 

doğum esnasında yaşandığı belirtilen olaylar Hz. Peygamber’in vefatından sonra toplumsal birer dini 

motivasyon unsuru olarak İslami literatürde fazlaca yer bulmuştur. Örneğin kutsal doğumun sembolle-

rinden biri olarak Hz. Peygamber’in nûru, yaratılışın ilk tezahürü kapsamında sembolleşmiş ve evrenin 

varoluşunun ana nedeni olarak birçok popüler siyer kaynağında yer almıştır. Aslında nûr/ışık, farklı 

dini kültürlerde de benzer kozmogonik söylemlerle sembolleşmiştir. Zira birçok dini gelenekte ışık var 

oluşun ilk kaynağı olarak karşımıza çıktığı gibi kurtuluşun, aydınlığın, sembolü olarak da anlam kazan-

mıştır. 

 
53 Unat, “Yıldız”, 43/534. 
54 Eliade, Dinsel İnanışlar ve Düşünceler Tarihi, 1/120. 
55 Unat, “Yıldız”, 43/535. 
56 Adıbelli, Mircea Eliade ve Din Mircea Eliade’nin Din Bilimi Çalışmalarının Etimolojik Açıdan Değerlendirilmesi, 

150. 
57 Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, çev. Lale Arslan (İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2003), 60-61. 
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Benzer şekilde kuşun sembolik bir figür olarak kadim din ve medeniyetlerde kutsalın tezahürü ile 

bağlantılı bir biçimde sembolleştiği ve önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Örneğin Yahudilik, Hıris-

tiyanlık gibi semavi dinlerde kutsal bir figür olarak kabul edildiği gibi Eski Türk Dini, Antik Yunan 

dinleri, Orta Doğu ve Uzak Doğu dinlerinde kutsallık atfedilen bir figür olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Türk-İslam Kültüründe de ruhu sembolize etmesinin yanı sıra iyiliğin, temizliğin, saflığın sembolü bir 

varlık olarak anlamlandırılmaktadır. Bu bağlamda dini içerikli edebi eserlerde ruhun, “can kuşu” kav-

ramıyla ifade edildiğine rastlanmaktadır.  

Yine bilinen en eski medeniyetlerde ve dini geleneklerde gökyüzündeki gizemli ve kutsallık içeren 

ögelerden biri olarak görülen yıldızlar Tanrı veya Tanrısal alan olarak kabul edilmiş ve her toplumun 

inancında benzer veya farklı şekillerde kutsallık içeren bir sembol olarak anlatılara konu olmuştur. 

Netice olarak semboller, onlara inanan kitlelerin kutsalla ilişkili kodlarının bir unsuru olarak var 

olur ve bu kitlelerin dini inancının merkezinde yer alır. Bu anlamda Hz. Peygamber’in doğumu esna-

sında meydana geldiği belirtilen olaylarda bahsi geçen sembolik ögelerin (nur, kuş, yıldız), farklı kül-

türlerin teoloji ve mitolojilerinde de izlerine rastlandığını ve kitleler için manevi duyguları canlandıran, 

kutsalın cazibesini ve gizemini arttıran birer unsur olarak var olduğunu söylemek mümkündür. 
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ARAP EDEBİYATINDA BEDÎ’İYYAT VE MEVLİDÜ’N-NEBÎ 

İbrahim Olug 

 

GİRİŞ  

İslamiyet’in doğuşu ile birlikte Arap edebiyatında büyük gelişmeler olmuş. Bu gelişmelerden ede-

biyat da payını almış ve yeni türlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.1Arap edebiyatında bedî’iy-

yat ve mevlidi’n-nebî bu yeni türler arasına girmektedir. 

Cahiliye döneminde Araplar şiirlerinde belagat sanatlarını kullanıyorlardı. Bedî’iyyat da bedî’ sa-

natlar içerdiğinden dolayı kullanımı daha eskiye dayanmaktadır. İslamiyet ile birlikte bu tür değişmiş, 

dini içeriğin yanında Hz. Peygamberi övme amacıyla söylenmeye başlamıştır.2 

Mevlidi’n-nebî ise İslamiyet’in doğuşu ile birlikte ortaya çıkan yeni türler arasına girmektedir.3 

1. BEDÎ’İYYAT 

Bedî’iyyat, bedî’ kelimesinin çoğuludur. Bedî’, sözlükte icat eden, ilk olan ve yaratan anlamlarına 

gelmektedir.4 Terim olarak ise Hz. Peygamberi övmek maksadıyla yazılan, beyitlerinde bedî’i sanatlar 

kullanılarak yapılan kasidelere denilmektedir.5Hz. Peygamberi övmek maksadıyla yazılan bütün kasi-

deler bedî’iyye ismi altına alınmamış, belli başlı şartlar öne sürülmüştür. Bu şartlar; beyit içerisinde 

bedî’i sanatların kullanılması, beyit sayısının en az elli olması, basit bahriyeli ve redif harfinin kesreli 

“mim” olması gibi şartlar öne sürülmüştür. Bundan dolayı Busîrî’nin “ Kasîdetü’l-bürdesi “bedî’i sanat-

lar içermediğinden dolayı bedî’iyyattan kabul görmemiştir.6 

 
 Yüksek Lisans Öğrencisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri 

Ana Bilim Dalı, olugibrahim@hotmail.com. 
1 Cüneyt Eren, “Arap Edebiyatında Bedî’iyyât” (Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilim-

ler Dergisi, 2001), 27/57. 
2 Cüneyt Eren, “Arap Edebiyatında Bedî’iyyât”, ( Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Der-

gisi, 2001), 27/57-58. 
3 Süleyman Eroğlu “ Edebi Bir Tür Olarak Mevlidler – Şekil Özelliklerine Dair Bazı Değerlendirmeler”, (Bursa: Ulu-

dağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl.11, 2010/1), 18/126 
4 Cemâluddîn İbn Manzur, Lisânu’l-Arab, (Beyrut: Dâr Sâdır), 8/6. 
5 Cüneyt Eren, “Arap Edebiyatında Bedî’iyyât”, (Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bi-

limler Dergisi, 2001), 27/ 59. 
6 Hulusi Kılınç, “Bedî’iyyat”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları 1992), 5/ 323. 
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Bedî’iyye ismini ilk telaffuz eden kişi Safiyyuddîn el-Hillî olmuştur. Kitabına “ el-Kafiyetu’l- 

Bedî’iyye fil Meda’ihi’n-Nebeviyye” ismini vererek bu alanın temelini atmıştır. Bedî’iyye ismi kendin-

den sonra aynı özellikleri taşıyanlarla bu isim ile anılmaya başlamıştır.7Aynı zamanda Safiyyuddîn el-

Hillî kendi kitabına “Şerhu’l-Kafiyetu’l-Bedî’iyye fi’Ulûmi’l-Belağa ve Mehâsini’l Bedî’ “ ismiyle şerh 

yazmıştır.8 

Bedî’iyyelerin uzun bir kaside ile basit vezinde yazılması, her beytin bedî’i sanatlardan bir tanesini 

içermesi ve Hz. Peygamberi övmesinin gerekliliğini dile getirmiştir.9 

1.1. Tarihçesi 

Bedî’iyyâtın nasıl ve ne zaman doğduğu konusu tartışılagelmiştir. Bu konu ile ilgili tartışmalar so-

nucunda üç farklı görüş ileri sürülmüştür. Bazı alimler, Alî b. Usmân b. Alî Suleymân Emînuddîn es-

Suleymânî el-Erbilî, bazıları İbn Câbir el-Endulusî ve bazıları ise Safîyyuddîn el-Hillî (ö.750/1349) ile 

ortaya çıktığını söylemektedir.10 Yapılan araştırmalar sonucunda Ali el-Erbili’nin kasidesi her ne kadar 

bedî’ sanatlarlar içerse de Hz. Peygamberi medh için kaleme alınmadığından dolayı ilk bedî’iyye olarak 

pek isabetli görülmemiştir.11 

İbn Câbir el-Endelusî‟nin ilk bedî’iyye nâzımı olduğu görüşünü sadece Zekî Mubârek söylemiş ve 

bu görüş âlimler tarafından kanaat getirilmemiştir.12 

Genel görüşe göre ilk müstakil eser Safîyyuddîn el-Hillîye ait olduğu görüşüdür.13 İbn Câbir el-

Hilli’den sonra yaşamıştır. İbn Hacer Askalani de İbn Câbirin kasidelerinde el_Hilli’nin bedî’iyyelerine 

benzer yazdığını belirtmiştir. Bu sebepler onun ilk müstakil eser olduğu için yeterli olmayabilmektedir. 

Ancak yukarıda da belirtiğimiz üzere bu konu hakkında şartlar öne sürmesi ve temelleri belirtmesi ilk 

müstakil eserin olduğunun göstergesidir.14  

1.2. Doğuş Sebepleri 

1)Belâgat alanında telif isteği: Genel olarak ilk sebep belâgat alanında bir eser ortaya çıkarma ar-

zusudur. O dönemlerde bu alanda eser vermek popüler görülmekteydi. El-Hilli de bu konuyu açıkça 

 
7 İzzet Marangozoğlu, “ Arap Edebiyatında Bedî’ ve Bedî’iyyât”, (Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-

tüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2005) 54. 
8 Hulusi Kılınç, “Bedî’iyyat”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları 1992), 5/ 323. 
9 İzzet Marangozoğlu, “ Arap Edebiyatında Bedî’ ve Bedî’iyyât”, (Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-

tüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2005) 55. 
10 Aziz Yavuz “ Safiyyuddîn el-Hillî’nin el-Kafiyetu’l- Bedî’iyyesi”(Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, , Yüksek Lisans Tezi, 2017) 
4. 

11 Cüneyt Eren, “Arap Edebiyatında Bedî’iyyât”, (Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bi-
limler Dergisi, 2001), 27/63. 

12 Aziz Yavuz “ Safiyyuddîn el-Hillî’nin el-Kafiyetu’l- Bedî’iyyesi”(Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, , Yüksek Lisans Tezi, 2017) 
8. 

13 Cüneyt Eren, “Arap Edebiyatında Bedî’iyyât”, (Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bi-
limler Dergisi, 2001) 27/ 63. 

14 İzzet Marangozoğlu, “ Arap Edebiyatında Bedî’ ve Bedî’iyyât”, (Konya:Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2005) 63. 
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kitabının mukaddimesinde belirtmiştir. Mukaddimesinde “ Alimlerin ve eski Arap şiirlerinde bulduk-

larımı bir araya getirdim. Tamamını kapsayacak şekilde bir kitap yazmaya gayret ettim.” Bu da kendi-

sinin bu alanda telif isteğini açıkça ortaya koymaktadır.15 

2)Hz. Peygamber sevgisi: En önemli sebeplerden bir tanesi olarak görülmektedir. İnsanlığı karan-

lıktan aydınlığa ulaştıran bir din gelmiştir. Bu dinin kurucusu da Hz. Peygamberdir. Hz. Peygamberi 

öven yazıların olması gayet doğal olarak görülmektedir.16El-Hilli de rüyasında Hz. Peygamberi gördü-

ğünü, kendisini hastalıklardan kurtaran bir mektup aldığını bunun üzerine Hz. Peygamberi öven kasi-

deler yazmaya karar verdiğini belirtmiştir.17 

Bedî’iyyât yazarları aynı zamanda tasavvuf ile meşgul idiler. Bu sebeple dini konuların içermesi 

doğal görülmektedir. Bazı aşırı olan Hristiyan şairlerde de dini tutum görülmesi rastlanmaktadır. 

Bedî’iyyâtın doğuşu ve devam etmesi bu şekilde günümüze kadar gelmiştir.18 

3) Arap edebiyatında şiirin gücü: Bedî’iyyât yazarları bedî’iyyâtlarını yazarken şiirdeki yetenekle-

rini ortaya koymak istemişlerdir19. Şiir, yaşadıkları hayatın önemli bir parçasıydı. Cahiliye devrinde şiir 

bazen bir silah bazen de bir barış aracı olarak görülmekteydi. Şairler toplumun ileri gelenlerinden sayıl-

maktaydı. Şiirin bu özelliği İslamiyet ile birlikte devam etmiş ve bedî’iyyât türünde de etkisini kaybet-

memiştir.20 Yazarlar şiirleri sayesinde tüm İslam aleminde şöhrete kavuşmuşlardır.21  

1.3. Bedî’iyyât’ın Konusu 

Bedî’iyyât, , bedî’i sanatlar kullanılarak oluşmaktadır. Asıl amaç bu sanatlar aracılığıyla Hz. Pey-

gamberi övmek, hayatını anlatmak ve ondan şefaat dileme isteği vardır. Bu yönüyle onun edebi yönü-

nün değil de fikri yönünün ağır bastığı görülmektedir. Yani bu bedî’i sanatlar, araç için değil de amaç 

için kullanılmaktadır. Bu amaçta az önce de belirttiğimiz üzere Hz. Peygambere sena etmek içindir. Ge-

nellikle işlenen konular: Hz. Peygamberin hayatı, doğumu, nübüvveti, ona duyulan aşk ve muhabbet, 

edebi sanatlar ile kaleme alınmaktadır.22 

1.4. Belli Başlı Bedî’iyyât’lar 

 
15 Ali Ebu Zeyd, el-Bedî’iyyat fi’l-Edebi’l-Arabî, 32. Cüneyt Eren, “Arap Edebiyatında Bedî’iyyât”, (Erzurum: Atatürk 

Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Kasım 2001) 27, 64. İzzet Marangozoğlu, “ Arap Ede-
biyatında Bedî’ ve Bedî’iyyât”, (Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2005) 58. 

16 Cüneyt Eren, “Arap Edebiyatında Bedî’iyyât”, (Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bi-
limler Dergisi, Kasım 2001) 27, 64. 

17 Ali Ebu Zeyd, el-Bedî’iyyat fi’l-Edebi’l-Arabî, 33. İzzet Marangozoğlu, “ Arap Edebiyatında Bedî’ ve Bedî’iyyât”, 
(Konya:Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2005) 58 

18 Ali Ebu Zeyd, el-Bedî’iyyat fi’l-Edebi’l-Arabî, 33. İzzet Marangozoğlu, “ Arap Edebiyatında Bedî’ ve Bedî’iyyât”, 
(Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2005) 59. 

19 İzzet Marangozoğlu, “ Arap Edebiyatında Bedî’ ve Bedî’iyyât”, (Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2005) 59. 

20 Cüneyt Eren, “Arap Edebiyatında Bedî’iyyât”, (Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bi-
limler Dergisi, Kasım 2001) 27, 64. 

21 Ali Ebu Zeyd, el-Bedî’iyyat fi’l-Edebi’l-Arabî, 33. İzzet Marangozoğlu, “ Arap Edebiyatında Bedî’ ve Bedî’iyyât”, 
(Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2005) 61. 

22 Cüneyt Eren, “Arap Edebiyatında Bedî’iyyât”, (Erzururm: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bi-
limler Dergisi, Kasım 2001) 27, 64-65. İzzet Marangozoğlu, “ Arap Edebiyatında Bedî’ ve Bedî’iyyât” (Konya: Sel-
çuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2005)57. 
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1) el-Kafiyetu’l- Bedî’iyye fi’l- Meda’ihi’n-Nebeviyye  

145 beyit ve 151 bedî’i ile oluşan bedî’iyyenin yazarı Safiyyuddîn el-Hillî’dir23. Bir bütün olarak ya-

zılmış ilk bedî’iyye unvanını kazanmıştır.24Yukarıda belirttiğimiz üzere kendisi aynı zamanda kitabına 

şerh yazmıştır. Şerh’inde kimseden etkilenmediğini bu alanda özgün olduğunu dile getirmiştir. Kendin-

den sonraki gelen şairleri etkilemeyi başarmıştır25  

Küçük yaşta şiir yazmaya başladığı ve zamanının meşhur şairlerinin arasında yer aldığı bilinmek-

tedir. 12 kısımdan oluşan ve kendisinin düzenlediği divanı mevcuttur.26 

Bedî’iyyesini yazma sebebi Hz. Peygamberi gördüğü bir rüyadan dolayı olduğunu belirtmiş ise bu 

onun manevi gayesinin olduğu bunun yanında bedî’i sanatları icra ederek onu ilmi gayesinin olması da 

aşikardır.27 

Bedî’iyyesin matlaı şöyledir:28 

 الَسالَم َعلى ُعرٍب ِبذي َسَلمِ  َواِقرَ             ِإن ِجئَت َسلعاً َفَسل َعن َجريَِة الَعَلم 

1. Eğer Sel’a gidersen Cîratu’l-alem hakkında sor, Zî Selemdeki Araplara selam söyle 

 .الَسَلمِ  أَقَدَرُهم ِعندي َعلى ِإذ ُكنَت              أَلَنَت ِعندي َأَخصُّ الناِس َمنزَِلةً 

19.Benim katında yerin insanların en özeli, çünkü benim katımda sen güven konusunda en güçlüsün. 

 َسلُب اخلَواِطِر َواألَلباِب قُلُت َلَِ               قالوا أَََل َتدِر َأنَّ احُلبَّ غايَ ُتهُ 

31.Dediler ki “Aşkın amacı kalplerdeki ve zihinlerdekini gasbetmek olduğunu bilmiyor muydun?” Dedim 

“bilmezdim” 

ْرَسلني ْبِن عبِد هللِا ذي الَكَرمِ   حممُد املصطفى اهلادْي النَّيبُّ َأَجلُّ 
ُ
 امل

46.Muhammedü’l- Mustafa hidayete erdiren gönderilenlerin en yücesi kerem sahibi Abdullah’ın oğludur.  

 مع ُحسِن ُمْفتَ َتٍح ِمنُه وُُمْتَ َتمِ                وقد مدحُت ِبا ََتَّ البديُع ِبهِ 

 
23 Hulusi Kılınç, “Bedî’iyyat”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları 1992), 5/ 323. Aziz 

Yavuz “ Safiyyuddîn el-Hillî’nin el-Kafiyetu’l- Bedî’iyyesi”(Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, , Yüksek Lisans Tezi, 2017) 35. 

24 İzzet Marangozoğlu, “ Arap Edebiyatında Bedî’ ve Bedî’iyyât”, (Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2005) 66. 

25 Aziz Yavuz “ Safiyyuddîn el-Hillî’nin el-Kafiyetu’l- Bedî’iyyesi”(Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2017) 
35-36. 

26 Cüneyt Eren, “Arap Edebiyatında Bedî’iyyât”, (Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bi-
limler Dergisi, Kasım 2001) 27 67. 

27 Aziz Yavuz “ Safiyyuddîn el-Hillî’nin el-Kafiyetu’l- Bedî’iyyesi”(Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, , Yüksek Lisans Tezi, 
2017)36. Cüneyt Eren, “Arap Edebiyatında Bedî’iyyât”(Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sos-
yal Bilimler Dergisi, Kasım 2001) 27, 67. 

28 Safiyyuddîn el-Hillî “Şerhu’l-kafiyetu’l-bedî’iyye fi’ulûmi’l-belağa ve mehâsini’l bedî’(Beyrut, :Dâru Sadır, 1991) 
57, , Cüneyt Eren, “Arap Edebiyatında Bedî’iyyât”(Erzurum :Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, Kasım 2001) 27, 67. Aziz Yavuz “ Safiyyuddîn el-Hillî’nin el-Kafiyetu’l- Bedî’iyyesi”(Diyarbakır: 
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Arap Dili ve Edebiyatı 
Bilim Dalı, , Yüksek Lisans Tezi, 2017) 9. 
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140.Başlangıcı ve sonu güzel olan bedî’iyle ile seni övdüm. 

2. MEVLİDÜ’N-NEBÎ 

Mevlid kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. İsm-i zaman ve mekân olarak kullanılmakla birlikte 

doğum, doğum yeri ve bir kimsenin doğduğu zaman anlamına gelmektedir. Bu anlam çerçevesi zaman 

içerisinde ıstılahî manada genişleyerek Hz. Peygamber’in doğduğu zamanı, doğum yerini, dünyaya ge-

lişini hayatını vs. gibi konuları ele alan eserlere veya bu konuları ihtiva eden eserlerin okunduğu mera-

simleri karşılayan bir kavram haline gelmiştir.29  

Hz. Peygamber’in doğumu; doğum yıldönümü vesilesiyle yapılan törenlere verilen isim ve bu tö-

renlerde okunmak üzere yazılmış eserlerin ortak adı olarak kullanılan mevlid, daha sonraları hüküm-

darların, tasavvuf çevrelerinde velilerin vb. gibi dönemin önemli görülen şahsiyetlerinin doğum yıldö-

nümlerini de kapsayacak şekilde geniş bir anlam kazanmıştır. Bu şahsiyetlerin başında özellikle de Ehl-

i Beyt mensupları gelmektedir. Örnek olarak; “Mevlidi Fâtıma”, “Mevlidi Ali”, “ Mevlidi Hasan ve’l-

Hüseyin” veya sahabenin önde gelenlerinden Hz. Ömer için “ Mevlidi Ömer”, Hz. Ebubekir için “Mev-

lidi Ebubekir” gibi kullanımlar örnek teşkil etmiştir.30 Ancak mevlid kelimesinin asıl ifade ettiği mana, 

Hz.Peygamberin doğum yıldönümünü anma bayramı, Hz. Peygamberin doğum menkıbesini ve bun-

lara bağlı olarak Hz. Peygamberin hayatını, mucizelerini, risaletini, güzel ahlakını, şemailini, faziletle-

rini, gazvelerini, nübüvvetini ve vefatını methederek anlatan eserler anlamında kullanılmaktadır.  

Mevlid kelimesinin en geniş ve kapsamlı tanımını son dönem Osmanlı mutasavvıfı ve aynı za-

manda Osmanlının değerli ilim adamlarından olan Abdurrahman bin Yakub Çelebi yapmıştır. Abdur-

rahman bin Yakub Çelebi mevlidi şu şekilde tanımlamıştır; “ mevlid, konusu ve hikayeleri bakımından, 

Hz. Peygamberin hayatını konu alan siyer ilminin bir parçası, Rebiyülevvel ayında Müslümanların 

dünyevi ve uhrevi iyilikler elde etmek maksadıyla toplanıp, Kur’an-I Kerim okuma, Hz. Peygambere 

salât ve selam getirme, Hz. Peygamberin üstünlüğü ile ilgili şiir ve ahbâr nakletmeleri, iyiliklerde bu-

lunma, sevinç gösterileri yapma, yemek ve tatlılar yapıp etrafa dağıtarak yedirmeleridir.”31 Abdurrah-

man bin Yakub Çelebi’nin bu tanımlamasına benzer bir tanımlama olarak İbn-i Hacer de mevlidi şöyle 

tanımlamıştır; “Mevlid, Kur’an-ı Kerim okuma, Hz. Peygambere salât ve selam getirme, şiir vs. okuma 

ve fakirlere fukaralara iyilik ve ihsanlarda bulunmaktan ibarettir.”32 

Ebu’l-Ferec el-Cevzi’nin Mevlidi’n-Nebî (el-Arûs olarak da geçmektedir) isimli eseri, İslam coğraf-

yasında mevlid ismi kullanılarak ortaya konan türün ilk örneğini teşkil etmektedir. Bununla birlikte 

Ebu’l Kasım es-Sebtî, İbn Dihye, Zemlakânî’nin eserleri de ilk yazılan mevlitler arasındadır. 33 

 
29 Süleyman Eroğlu, “Edebi Bir Tür Olarak Mevlitler- Şekil Özelliklerine Dair Bazı Değerlendirmeler” (Bursa: U.Ü. 

Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011) 18/126. 
30 Adem Efe, “Türk Kültüründe Mevlid Geleneği”, Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed Uluslar Arası Sempoz-

yumu-I”, 7-8 Mart 2009, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi & Diyanet İşleri Başkanlığı, 161. 
31 Adem Efe, “Türk Kültüründe Mevlid Geleneği”, Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed Uluslar Arası Sempoz-

yumu-I”, 7-8 Mart 2009, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi & Diyanet İşleri Başkanlığı, 161. 
32Adem Efe, “Türk Kültüründe Mevlid Geleneği”, “Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed Uluslar Arası Sempoz-

yumu-I”, 7-8 Mart 2009, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi & Diyanet İşleri Başkanlığı, 161. 
33 Süleyman Eroğlu, “Edebi Bir Tür Olarak Mevlitler- Şekil Özelliklerine Dair Bazı Değerlendirmeler” (Bursa: U.Ü. 

Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011) 18/127. 
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Türk Edebiyatı’nda en sevilen dinî eserlerin başında mevlid türü eserler yer almaktadır. Bunun 

üzerinde Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât adındaki mevlidinin sevilerek okunmasının etkisi bü-

yük önem arz etmektedir. Süleyman Çelebi’nin eserinin bu denli sevilmesi ve beğenilmesinin ardından 

edebiyatımızda XV. yüzyıldan itibaren mevlid çığırı açılmıştır. Sonrasında ise bu türe örnekler artarak 

devam etmiştir. Bu dönemde, Ahmed, Kerîmi, Ârif, Hacı Mustafazâde, Ebu’l-Hayr, Hocaoğlu, Yahyâ 

b. Bahşî, Hamdullah Hamdî; XVI. yüzyılda, Muhibbî, Zâtî, Şemsî, Hasan Bahrî, Mehmet Hevaî, Visâlî 

Ali Çelebi, Nihânî; XVII. yüzyılda, Murâdî, Abdurrahman Ankaravî, Kuloğlu Mustafa; XVIII. yüzyılda, 

Nahîfi, Salâhî, Bekâî, Ahmed Mürşidî, Selami Mustafa Efendi ve Teşrifatçı Edib Efendi; XIX. yüzyılda 

ise Hasan İlmî, Ragıp Efendi, Kamî, Keşfî, Rifat ve Hasan Nadir Efendi; XX. ve XXI. yüzyılda yani son 

dönem mevlit şairlerimiz arasında ise Mehmet Fevzi Efendi, Mehmet Şemsettin, Ahmet Fehmi Sivasî, 

İhramcızâde İsmail Hakkı, Çizmecizâde Vehbi, Tahir Nadi, Muhammed Lütfi ve Kamil Sarıateş gibi 

ismini zikredebileceğimiz bazı mevlid şairlerimizdendir. 34Her ne kadar dinî edebiyatımızın ürünleri 

arasında Süleyman Çelebi’den önce ve de sonra mevlid türünde eserler kaleme alınmış olsa da bu türün 

en önemli, en sevilen ve en meşhur örneği, hiç tereddütsüz Süleyman Çelebi’nin yazmış olduğu 

Vesîletü’n-Necât’ tır. Müslümanların gönlünde yer tutan sonsuz ve samimi Hz. Peygamber sevgisinin 

bir nişanesi olarak mevlidi okumak ve dinlemek adeta bu eserle iç içe girmiş, Türk kültürünün bağrında 

beslenip zamanla gelenekselleşen bu meşhur eserin şöhreti Anadolu topraklarını aşarak birçok İslam 

coğrafyalarında kendi dillerine çevrilerek okunmuştur. Halen ise birçok yerde büyük bir sevgi ve ilgi 

ile okunmaktadır. 

Mevlid okuma, geçmişten günümüze büyük bir ilgi ve önem ile yaşatılan bir gelenek haline gelmiş-

tir. Sadece Hz. Peygamberin doğum yıldönümünde onu anmak ve bu günü kutlamak adına değil özel 

olarak cenaze, düğün, askere uğurlama, hatim programları vs. gibi birçok merasimler vesilesiyle de 

okunmaktadır. Bu münasebetle kültürümüzde uzun bir geçmişe dayanan mevlid okuma ve okutma 

geleneği zaman içerisinde pek çok geleneksel özellik kazanarak farklı bir boyut kazanmıştır.  

2.1. Mevlid’i- Nebînin Tarihçesi 

Bu tanımlama ve genel bir bilgilendirmeden sonra ilk mevlid kutlamalarının ne zaman başladığını 

ve tarihi sürecini ele alabiliriz. Hz. Peygamber, Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin Kabe’yi yıkmak 

üzere Mekke’ye saldırdığı ve Fil Vaka’sı denilen olayın meydana geldiği yıl dünyaya gelmiştir. 571 yı-

lında 12 Rebiyülevvel pazartesi günü dünyaya geldiği rivayet edilmektedir. 

Reci olayı olarak bilinen şu kıssa Hz. Peygambere sevginin ne denli olduğunu vurgulamaktadır. 

Hicretin 4. yılı kabilelerinden bir heyet Resulullah’a başvurarak kabilelerine müslümanlığı ve Kur’an-ı 

Kerim’i öğretecek mürşidler istediler. Resulullah onlarla birlikte, Sabi oğlu Asım başkanlığında, rivayete 

göre on kişilik bir heyet gönderdi. Heyet Reci denilen yere gelince de iki yüz kişilik bir müşrik ordusu-

nun saldırısına uğradı. Zeyd ve Hubeyb adında iki sahabi esir alınarak diğerleri şehid edildi. Esir alınan 

iki sahabi Mekke’ye götürülerek idam edildi. Zeyd’in idamı gerçekleşeceği sırada Ebu Süfyan ona; 

— Senin çoluk çocuğunun yanında olmana karşılık Muhammedi’in elimize düşmesini ister misin? 

Diye sordu.  

 
34 Süleyman Eroğlu, “Edebi Bir Tür Olarak Mevlitler- Şekil Özelliklerine Dair Bazı Değerlendirmeler” (Bursa:U.Ü. 

Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011) 18/127. 
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Zeyd; 

— Asla! Canımı kurtaracağımı bilsem de Resulullah’ın değil burada öldürülmesine, Medine’de aya-

ğına bir dikenin batmasına bile dayanamam, dedi.  

— Ebu Süfyan, Hz. Peygamberimize karşı duyulan bu denli sevgi ve derin bağlılık karşısında hay-

rete düşerek;  

— Muhammed (a.s)’in arkadaşları tarafından sevildiği kadar bir başkasının sevildiğini görmedim, 

dedi. 35 

Bu ve benzeri birçok olaydan da anlaşılacağı üzere sahabe-i kiramdan bu zamana kadar, müslüman-

ların gönlünde benliğinde yer tutan Hz. Peygambere karşı duyulan derin sevgi, kuvvetli bağlılık ve hür-

met, mevlid okuma ve merasimlerinin ortaya çıkışının ve büyük ilgi görerek devam etmesinin yegâne 

sebeplerindendir. 

Hz. Peygamber hayatta ilken kendi doğum yıldönümünü kutlamadığı gibi bu yönde de herhangi 

bir emri, isteği veya takriri olmamıştır. Bununla birlikte Hz. Muhammed’in vefatının ilk devirlerinde 

Mekke’de doğduğu evin ziyaretgâh kabul edildiği bilinmektedir. Hatta bu evi, Harun Raşit’in annesi 

Hayzuran mescide çevirdiği rivayet edilmektedir. Daha sonraları ise Hz. Peygamberin anısına, doğduğu 

ev, yaşadığı, savaştığı, gezdiği ve vefat ettiği mekanlar müminler için ziyaret edilen kutsal mekanlar 

olarak atfedilmiştir. Böylelikle tam anlamıyla mevlid kutlamaları daha sonraki dönemlerde ortaya çık-

mıştır. 

Hz. Peygamber sağlığındayken kendi mevlidini kutlamadığını ve de böyle bir istekte bulunmadı-

ğını biliyoruz. Hulefa-yı Râşidin döneminde ise fetih hareketlerinin çoğalması, iç karışıklıklar vs. neden-

lerinden dolayı mevlitle ilgili bir uygulamaya vakit ayıramamış olmalarından kaynaklanmalıdır ki böyle 

bir uygulamaya rastlanmamaktadır. 4 Halife dönemini izleyen Emevi ve Abbasi dönemlerinde de siyasi 

sıkıntılardan dolayı mevlid kutlamaları için şartlar elverişli değildi.  

 İslam dünyasında mevlid kutlamaları ilk kez resmî olarak Şii Fatımî devleti kurulduktan sonra 

Muiz-Lidinillah döneminde kutlanmaya başlamıştır.36 On iki Rebiyülevvel günü sabahın erken saatle-

rinden başlayarak öğleye kadar üç yüz tepsi helva hazırlanarak resmî görevlilere dağıtılırdı. Öğle na-

mazı kılındıktan sonra Halife ve diğer görevliler hatim okumak için Ezher Camiine giderlerdi. Ardın-

dan ‘Manzara’ adı verilen tören yerine giderlerdi. Düzeni sağlamak amacıyla Kahire valisi de tören 

yerine gelirdi. Halife’nin halkı selamlaması ardına Kur’an tilavetiyle törene başlanırdı. Dönemin önemli 

hatipleri sırasıyla günün anlam ve önemine dair hutbeler verirdi. Kur’an tilavetleri ve hutbeler bittikten 

sonra Halife halkı tekrar selamlayarak tören yerinden ayrılırdı.37 Böylelikle tören sona ererdi. Bu dö-

nemde sadece Mevlidi Nebi değil, ehli beyt mensuplarının da mevlidi kutlanırdı. Bunlar; Hz. Ali, Hz. 

Fatıma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve o günkü dönemin Halife’sinin mevlitini kutlamalarıdır. Bunlara 

Mevâlid-i Sitte denilmektedir.38 Bu mevlidler de Mevlid’i Nebî şeklinde kutlanırdı.  

 
35 Osman Çetin, “Tarihte İlk Resmî Mevlid Merasimleri”(Bursa: Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2, C.2, 

Şubat 1987) 73-74. 
36Adem Efe, “Türk Kültüründe Mevlid Geleneği”, “Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed Uluslar Arası Sempoz-

yumu-I”, 7-8 Mart 2009, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi & Diyanet İşleri Başkanlığı, 162. 
37 Ahmet Özel, “Mevlid: Tarihi ve Dinî Hükmü”, Dîvân Disiplinler Arası Çalışmalar Dergisi, 1 Haziran 2002, 236. 
38 Ahmet Özel, “Mevlid: Tarihi ve Dinî Hükmü”, Dîvân Disiplinler Arası Çalışmalar Dergisi, 1 Haziran 2002, 236. 
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 Mevlid-i Nebî kutlamaları günümüzdeki şekliyle ilk kez Erbil Atabeyi Muzafferuddin Kökböri ta-

rafından düzenlenip kutlanmaya başlamıştır. Bu kutlamalar halkın katılımıyla genişleyerek İslam coğ-

rafyasına yayılmış ve günümüzdeki şeklini almıştır. Muzafferuddin Kökböri fazilet ve hayırseverliğinin 

yanında Hz. Peygambere karşı duyduğu derin sevgi mevlid merasimlerinde yaptığı çok büyük masraf-

lar bu sevgisinin yüceliğini anlatmaktadır. Muzafferuddin Kökböri’nin düzenlediği bu gösterişli mera-

simi İbn Hallikan bizlere şöyle aktarıyor; 

 Erbil Atabeyi Kökböri’nin mevlid merasimlerine verdiği önem şöhret kazanmıştı. Erbil yakınların-

dan Bağdat, Cezire, Musul, Nusaybin, Sincan, İran vs. beldelerindeki meşhur fakihler, vaizler, sûfiler ve 

çeşitli alimler buraya gelirlerdi.39Atabey, bu ihtişamlı tören sebebiyle Erbil’de, kale kapısından başlayıp 

şehrin hânekâh kapısına kadar uzanan bölgeye aralıklı olarak ahşap malzemeden 20 kubbe yaptırırdı. 

Bu 20 ahşap kubbenin bir tanesi kendisine tahsis eder diğerlerini ise emrindekiler için ayırırdı. Bu kub-

beler birkaç kattan oluşurdu ve gösterişli bir şekilde süslenirdi. Sefer ayından başlanan hazırlık safha-

sında bu barınak amaçlı kubbelere ayrı ayrı çalgıcı, komedyen, gölge oyunu oynatanlar tahsis edilerek 

halkın eğlendirilmesi amaçlanırdı.40 Mevlid kutlamaları süresince bayram havası estirilen halka çeşit 

çeşit yemeklerle ziyafetler verilirdi. Melik Muzafferuddin Kökböri bu kutlamalar müddetince her gün 

ikindi namazından sonra halkın içine karışır yaptırmış olduğu bu süslü kubbeleri tek tek gezerek kutla-

maları kontrol ederdi. Böylece kutlamalar mevlid gecesine kadar bir döngü içerisinde sürüp geçerdi. 

Sabahı mevlide bağlayan gece ise kalede akşam namazı kılındıktan sonra fener alayı ve kandillerle bir-

likte hânekâha gidilirdi. Mevlid günü sabah ise Melik Kökböri kendisi için tahsis etmiş olduğu gösterişli 

ahşap kubbeye geçer kutlamalara buradan katılırdı. Çevre beldelerden gelen vaizlerin vaazları dinlenir, 

kurraların Kur’an tilavetleri dinlenirdi. Yine çevre bölgelerden gelen vaizlere, kurralara, şairlere özel 

hazırlanmış hilatlar giydirilir, hediyeler verilerek, ceplerine yol harçlığı bırakılarak uğurlanırdı. İşte 

mevlid kutlamaları her yıl bu şekilde kutlanarak sona ererdi.41 

2.2 Arap Edebiyatı’nda Mevlidü’n- Nebî 

Arap Edebiyatında mevlid, Hz. Peygamber için yazılan övgü ve methiye türündeki şiirleri ifade 

etmesinin yanında O’nun doğumu, hayatı, şemaili, faziletleri, gazveleri ve mucizeleri gibi konularını da 

içerisine alan sîret türü eserlere de denilmektedir.42  

 İbn Dihye el-Kelbî’nin et-Tenvîr fi Mevlidi’s-Sirâci’l-Münîr adlı eserini mensur olarak ele almış so-

nunda ise methiyeye yer vermiştir. İbn Dihye el-Kelbî’nin bu eseri şöhret kazanmasından dolayı ilk 

mevlid kitabı olarak kabul edilmiştir. Oysa ki bundan önce mevlid türünde bazı eserler kaleme aldığı 

bilinmektedir.43 

 
39 Osman Çetin, “Tarihte İlk Resmî Mevlid Merasimleri” (Bursa: Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2, 

C.2, Şubat 1987) 73-74. 
40 Ahmet Özel, “Mevlid: Tarihi ve Dinî Hükmü”, Dîvân Disiplinler Arası Çalışmalar Dergisi, 1 Haziran 2002, 237. 
41 Osman Çetin, “Tarihte İlk Resmî Mevlid Merasimleri”(Bursa: Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2, C.2, 

1987) 75-76. 
42 İsmail Durmuş, “Mevlid”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları 2004)29/480-482. 
43 İsmail Durmuş, “Mevlid”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları 2004)29/480-482. 
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Arap edebiyatında genel olarak mevlid müelliflerinin, öncelikle Kâ’b bin Zübeyr’in Kasîdetu’l-

Bürde’sini ve bu eserin birçok benzerleriyle Hasan bin Sabit’in Hz. Peygamber için yazdığı şiirler, Ab-

dullah bin Revaha ve diğer sahabilerin nazım şekliyle yazdıkları methiyeler ilham kaynağı olmuştur. 

Fakat mevlidlere konu bakımından asıl kaynak teşkil eden eserler siyer, megazi, ve şemail kitaplarıdır. 

İbn İshak’ın es-Sîre’siyle İbn Hişâm’ın es-Sîretu’n-Nebeviyye’si ve Ebû Îsâ et-Tirmizî’nin Şemâ’ilu’n-

Nebî’si bunların başında gelir. 44 Ebu’l-Ferec İbnü’l-Cevzî’nin Mevlidü’n-Nebi’si meşhur olduğu gibi 

Bağdat’ta mevlid merasimlerinde Ebu’l-Kâsım Abdulvâhid b. Muhammed el- Mutarriz’in (ö.439/1047) 

kaleme aldığı kasidenin okunduğu da bilinmektedir. Bu sebepten dolayı Arap edebiyatında ‘mevlid’ 

kavramı hicri II. (VIII.) yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıktığını belirtebiliriz.  

 Günümüzde gerek Arapçasıyla gerekse başka dillere tercümesiyle, Arap dünyasının, Hindistan’ın, 

Güneydoğu Asya İslam ülkelerinin ve bütün Afrika İslam ülkelerinin en çok okuduğu mevlid, Medine 

Müftüsü Ca’fer b. Hasan el-Berzencî’nin Mevlidu’n-Nebî (Mevlidu’l-Berzencî, el-İķdu’l-Cevher fî Mev-

lidi’n-Nebîyyi’l-Ezher) adlı eseridir. Abdurrahman İbnu’d-Deyba ez-Zebîdî’nin el-Mevlidi’ş-Şerîf’i 

Doğu Afrika sahillerinde, Ebu’l- Hasan Nûreddin’in ‘Unvânu’ş-Şerîf adlı mevlidleri ise Somali’de meş-

hurdur.45 

Arapça mevlidler şekil ve içerik bakımından birbirine naziredirler. Salt mensur ya da salt manzum 

olanların peşi sıra, mensûr ve manzûm parçaların birbirini takip ettiği mevlidler de yazılmıştır. Mensûr 

mevlidler özellik bakımından şu şekildedir; cümleler kısa, secili, besteli, akıcı ve okunmaya uygundur. 

Karma mevlidlerde ise nesir içerisine yerleştirilen şiirler genel olarak kaside türü şiirler olduğu gibi mu-

vaşşah, recez, murabba, tahmîs, müseddes ve devîr şeklinde olanlara da rastlanmaktadır.46. Çoğunlu-

ğunda Arap şiirinin geleneksel kafiye düzeni ağır basan mevlidlerde, manzûm ve mensûr mevlidler 

içinde yer alan şiirlerin kafiye düzeni bakımından tamamının aynı değerde olmadığı gözlemlenmekte-

dir. 

Arap edebiyatında mevlidlerin içeriğinin genel olarak; Hz. Muhammed’in (sav) nurunun yaratılışı, 

annesi Hz. Amine’nin hamile kalması, doğumundan önce-sonra ve doğum esnasında yaşanılan olağan 

üstü durumlar, babası Hz. Abdullah’ın vefatı, süt anneye verilmesi, şemaili, ahlakı, nübüvveti, risalet 

alametleri, mucizeleri, evlilikleri, çocukları, vefatı vs. kısacası siyere dair tüm konuları ihtiva eder47. 

Arap edebiyatının en önemli özelliklerinden biri olarak bütün bu konular abartılı bir şekilde kaleme 

alınır. 

SONUÇ 

Cahiliyye döneminden beri arap şairlerinin bedi sanatları kullandığı bilinmektedir. İslamiyet ile bir-

likte bedi sanatı zenginleşerek bedî’iyyâtın adı altında dini içerik kazanmıştır. Bedî’iyyâtın Hz. Peygam-

berin methine dair olup, basit vezinde, kafiyesinin kesreli “mim” olması ve her beytinde bedii sanatların 

 
44 Kerim Açık, “Muhyiddin İbnu’l-Arabî’nin Menkabetu Mevlidi’n-Nebî İsimli Eseri ve Edebi Tenkitli Metni”, Ekev 

Akademi Dergisi, 19 (Bahar 2015) 682. 
45 Kerim Açık, “Muhyiddin İbnu’l-Arabî’nin Menkabetu Mevlidi’n-Nebî İsimli Eseri ve Edebi Tenkitli Metni”, Ekev 

Akademi Dergisi, 19 (Bahar 2015) 682. 
46 Kerim Açık, “Muhyiddin İbnu’l-Arabî’nin Menkabetu Mevlidi’n-Nebî İsimli Eseri ve Edebi Tenkitli Metni”, Ekev 

Akademi Dergisi, 19 (Bahar 2015) 682. 
47 İsmail Durmuş, “Mevlid”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları 2004)29/480-482. 
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açık veya gizli olmasıyla oluşan uzun manzumelere denilmektedir. Bu sanatların kullanış amacı Hz. 

Peygamberi medh ve sena da bulunmaktır. Bu onun ilmi ve manevi gayesinin olduğunu göstermektedir. 

Bu ilmin temellerini Safiyyuddîn el-Hillî atarak kendinden sonrakilere ışık tutmuştur. 

Mevlid’i nebî ise İslam’ın doğuşu ile birlikte Arap edebiyatında yeni bir tür olarak girmiştir. Bu 

türün temelinde yatan sebep ise sahabe-i kiramdan bu yana müslümanların kalplerinde kuvvetli bir 

şekilde besledikleri Hz. Peygamber sevgisidir. Böylelikle şiirlerinde Hz.Peygamber’in doğduğu zamanı, 

doğum yerini, dünyaya gelişini, hayatını vs. gibi konuları ele alan Arap edebiyatı şairleri mevlid’ü-nebî 

türünün önemli eserlerini oluşturmuşlardır. Arap edebiyatında İbn Dihye el-kelbi’nin et-Tenvîr fî mev-

lidi’s-sirâci’l-münîr adlı eser ilk mevlid kitabı olarak kabul edilmiştir. Muhteva bakımından manzum ve 

mensur olarak ele alınan mevlidler, genellikle lafız ve mana acısından kolay olduğu için halkın üzerinde 

büyük bir etki uyandırdığı söylenebilir. Bedî’iyyâtın türünde belli başlı şartlar aranmakla birlikte mev-

lid’i nebîlerde bu şartlar öne sürülmemiştir. Ayrıca bedî’iyyât Arap edebiyatında yer edinirken, mev-

lid’i- nebîlerde İslam coğrafyasında daha geniş kitlelerce benimsenmiştir.   
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BEYHAKÎ’NİN DELÂİLU’N-NÜBÜVVE ADLI ESERİNDE MEVLİDÜ’N-

NEBİ’NİN KONUMU HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME 

Büşra Yurtalan 

 

DELÂİLU’N-NÜBÜVVE TÜRÜ ESERLERİN NÜBÜVVETE İLİŞKİN TARTIŞMALAR-

DAKİ YERİ 

İslâm düşüncesinde nübüvvet meselesi, iki boyutlu olarak gelişim göstermiştir. Bunlardan birincisi, 

nübüvvete yönelik eleştirilere ve nübüvvet inkârına karşı argüman geliştirmek üzere şekillenmiştir. 

İkincisi ise dışarıdan gelen bu iddialarla da ilişkili olarak İslâm düşüncesinin kendi içinde oluşan farklı 

nübüvvet algılarının karşılıklı değerlendirilmesi ve eleştirilmesi sonucunda somutlaşmıştır.1 Nübüvvet 

bahsi tarihsel olarak, Hz. Muhammed’in nübüvvet tecrübesine yöneltilen eleştirilerin var olduğu bir 

süreçte gelişim göstermiştir. Bu süreç, onun peygamberlik iddiası karşısında müşriklerin tepkisel tav-

rıyla birlikte iman-inkâr düzeyinde başlamıştır. Yahudiler, hakikati, Benî İsrâil geleneğine; Nasârâ ise 

ilahî vahyi, Hz. İsâ’ya tahsis ederek Hz. Muhammed’in nübüvvet iddiasının karşısında konumlanmıştır. 

Müslüman coğrafyanın genişlemesiyle birlikte farklı kültür, inanç ve dinlerle yaşanan karşılaşma sonu-

cunda, nübüvvete karşı tenkitlere farklı fikrî boyutlar da eklenmiştir. Berâhime, Seneviye, İlhâd ve Deh-

riyye gibi bazı düşünce ve inanç çevreleri nübüvveti çeşitli yönlerden tartışmaya açmıştır. Ayrıca gün-

deme gelen sahte peygamberlik iddiaları da diyalektiğe zemin hazırlayan bir diğer önemli etken olmuş-

tur.2  

Nübüvvet, kelâm ilminin üç ana konusundan (usûl-i selâse) biri olması sebebiyle literatürün önemli 

bir parçasını oluşturmaktadır. Nitekim pek çok kelâm eserinin muhtelif bölümlerinde ele alınmış ve 

reddiye eserlere konu olmuştur. Aynı zamanda İslâm âlimleri, özellikle Hz. Peygamber’in nübüvvetini 

ve mutlak anlamda nübüvvet meselesini ispatlamak amacıyla müstakil olarak delâilu’n-nübüvve türü 

eserler kaleme almıştır. İslâm düşüncesinde nübüvvet meselesine dair ortaya konan birikimi, bahsedilen 

farklı teolojik eleştiri ve iddialardan bağımsız değerlendirmek mümkün olmadığı gibi red ve ispat dü-

zeyinde ele alınan bu meseleye dair mevcut farklı görüşlerin nasıl yapılandırıldığı da oldukça önemlidir.  

 
 Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kelam Ana Bilim Dalı, busra.yurtalan@gire-

sun.edu.tr 
1 Muzaffer Barlak, Kelâm’da Nübüvvet Tartışmaları Bâkıllânî ve Kâdî Abdülcebbâr Örneğinde Eş’ariyye-Mu’tezile Kritiği 

(Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2015), 7, 8. 
2 Nübüvvet sorunun tarihsel bağlamı hakkında bkz. İbrahim Aslan, “İmâm Maturidî’nin Deist Eleştirilere Karşı Nü-

büvvet Savunusu”, KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 12/2 (2014), 35-40. 
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İslâm düşüncesinde, nübüvvetin imkânı, gerekliliği, ispatı, ilâhî hitabın içeriği ve niteliği gibi mese-

leler farklı zeminlerde ele alınmış ve birbirinden farklı birtakım görüşler ortaya çıkmıştır. Hz. Peygam-

ber’in nübüvvetinin ispatı ve Hz. Peygamber’e diğer peygamberlerden farklı olarak hangi mûcizenin 

verildiği ise sıralanan bu meselelerin bir uzantısı niteliğindedir. Nübüvvet meselesinde, biri mûcizeyi, 

diğeri ise aklın delâleti içerisinde zihinsel, psikolojik, dilsel ve ahlâkî bakış açısını hareket noktası olarak 

alan iki hareket noktasının varlığına işaret edilmektedir.3 Bu kapsamda âlimlerin farklı tonlarda olsa da 

bu hareket noktalarından birine yakın olduğunu vurgulamak gerekmektedir.  

Mûcizeden hareket eden bakış açısı, Hz. Peygamber’in yaşamında tezahür etmiş olan birtakım hissî 

olağandışılıkları ve Kur’ân’ın nazmı, fesahatı ve belağatı bakımından benzersizliğini merkeze almıştır. 

Ebû Bekir el-Beyhakî (ö. 458/1066), Eş‘ârî (ö. 323/935), İbn Fûrek (ö.405/1015), Cüveynî (ö. 478/1085), 

İbnu’l-Cevzî (ö. 597/1201), İbn Teymiyye (ö. 622/1225) gibi isimler birinci yaklaşıma örnek olarak anıl-

maktadır. Zikredilen isimlerden, birinci yaklaşımın daha ziyade Ashâbu’l-Hadîs ve Eş‘arî mütekellimler 

tarafından benimsendiği anlaşılmaktadır. Aklın delaletine dayanan bakış açısı ise Kur’ân’ın eşsizliği ile 

birlikte nübüvvetin insan gerçekliğinde taşıdığı anlam ve değere esaslı bir şekilde yer vermiştir. İkinci 

yaklaşıma yani nübüvveti, insanı merkeze alarak, akıl ve ahlâk ekseninde bireysel ve toplumsal bir ge-

reksinim ve zorunluluk olarak temellendirmeye çalışanlar arasında Ebu’l-Huzeyl el-Allaf (ö. 235/849), 

Câhız (ö. 255/869), Matûrîdî (ö. 333/944), Bakıllânî (ö. 403/1013), Kâdî Abdulcebbar (ö.415/ 1025) gibi 

mütekellimler ile Fârâbî (ö. 339/950), İbn Sînâ (ö. 429/1037) ve İbn Rüşd (ö. 595/1198) gibi bazı felsefe-

ciler zikredilmektedir.4  

Nübüvvet meselesine dair bahsedilen farklılaşma kuşkusuz bu literatürün bir parçası olan delâilu’n-

nübüvve türü eserlere de yansımıştır. Delâilu’n-nübüvve, “yol gösteren, kılavuzluk eden anlamına gelen 

“delil” kelimesinin çoğulu olan “delâil” ile “peygamberlik” anlamına gelen “nübüvvet” kelimesinden 

oluşmaktadır. Nübüvvetin delilleri anlamına gelen delâilu’n-nübüvve terim olarak ise “bir peygamberin 

bizzat gösterdiği veya peygamberliğine alâmet olmak üzere kendisi dışında meydana gelen tabiatüstü 

olayları konu edinen, peygamberin getirdiği ilkeleri ilmî tahlillere tâbi tutarak bunların ilâhî kaynaklı 

olduğunu, dolayısıyla o peygamberin de hak peygamber olduğunu ispatlamayı amaçlayan eserler” şek-

linde tanımlanmaktadır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere peygamberin gerçekleştirdiği tabiatüstü olay-

lar, nübüvvetin kanıtı olarak görüldüğü için “kanıtlar” anlamına gelen “delâil” kelimesiyle adlandırıl-

maktadır.5 

İslâm âlimleri, Hz. Peygamber’in nübüvvetini ispatlamak amacıyla yazdıkları bu tür eserlere 

delâilu’n-nübüvve, a‘lâmü’n-nübüvve, hasâisü’n-nebî gibi isimler vermiştir. Tercih edilen delâil, a‘lâm, ayât, 

hucec, emârât, şevâhid gibi kelimeler, işaretler, alâmetler ve kanıtlar gibi anlamlara gelmektedir.6 Bah-

sedilen farklı perspektiflere bağlı olarak söz konusu eserlerde bu işaretler, alâmetler ve kanıtlar, Hz. 

 
3 Aslan, “İmâm Maturidî’nin Deist Eleştirilere Karşı Nübüvvet Savunusu”, 39. 
4 Aslan, “İmâm Maturidî’nin Deist Eleştirilere Karşı Nübüvvet Savunusu”, 39, 40. 
5 Yusuf Şevki Yavuz, “Delâilu’n-Nübüvve”, DİA, 1994, 9/115.; Bekir Topaloğlu - İlyas Çelebi, “Delâilü’n-nübüvve”, 

Kelâm Terimleri Sözlüğü (İstanbul: İSAM Yayınları, 2015), 70. 
6 Bekir Topaloğlu - İlyas Çelebi, “Alâmet”, Kelâm Terimleri Sözlüğü (İstanbul: İSAM Yayınları, 2015), 25; Bekir Topa-

loğlu - İlyas Çelebi, “Delil”, Kelâm Terimleri Sözlüğü (İstanbul: İSAM Yayınları, 2015), 71. 
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Peygamber’in nübüvvet iddiasının doğruluğunu ortaya koymak üzere çeşitlilik arz etmektedir. Bu ba-

kımdan delâilu’n-nübüvve türü eserlerin, içeriği ve nübüvveti kanıtlama metoduna göre genel anlamda 

iki ana gruba ayrıldığı belirtilmektedir.7 Bunun temelde, aklın tanımı ve din alanındaki konumuna dair 

kritik bir farklılaşmadan kaynaklandığını söylemek mümkündür. Bu farklılaşma, delâilu’n-nübüvve lite-

ratüründe, aklî delillerin hâkim olduğu ve metnin/âsârın hâkim olduğu iki kategoriden söz ettirebilecek 

açıklıkta somutlaşmıştır. Bunlardan birincisinde, muarızlarının itirazlarına daha ziyade aklî delillerle 

karşı çıkıldığı, kimi zaman nakle de başvurulduğu; ikincisinde ise âsârın merkeze alındığı, Hz. Peygam-

ber’in nübüvvetinin sadece rivayetlerle sınırlı olacak şekilde işlendiği söylenebilir. Câhız’ın Hucecü’n-

nübüvve, Kâdî Abdülcebbâr’ın Tesbîtü delâili’n-nübüvve, Ebû Hâtim er-Râzî’nin A‘lâmü’n-nübüvve, Fah-

reddin er-Râzî’nin en-Nübüvvât adlı eserleri, aklî delillere dayalı olarak kaleme alınanlardan bazılarıdır. 

Âsârı merkeze alanlardan en meşhurları ise Ebû Nuaym el-İsfahânî ile Beyhakî’nin Delâ‘ilü’n-nü-

büvve adlı eserleridir.8  

Âsârdan müteşekkil olan delâilu’n-nübüvve eserlerin neredeyse tamamında dikkat çeken önemli bir 

husus, Hz. Peygamber’in nübüvvetini, vahiy almaya başladığı zamandan itibaren değil doğumundan 

itibaren ele almalarıdır. Nitekim bu çalışmanın odak noktasını da bu mesele oluşturmaktadır. Bu çalış-

mada, Beyhakî’nin Delâilu’n-nübüvve adlı eserinde mevlidü’n-nebîye alan açması ve bu konuyu ele alma 

biçimi işlenecek, aynı zamanda bunların, Beyhakî’nin benimsediği yöntem ve nübüvvet anlayışı ile iliş-

kisi de irdelenmeye çalışılacaktır.  

BEYHAKÎ’NİN DELÂİLU’N-NÜBBÜVVE ADLI ESERİ VE MUHTEVASI  

Ebû Bekir Ahmed b. el-Hüseyn b. Alî el-Beyhakî (ö. 458/1066), hem yaşadığı devrin hem de İslâm 

düşünce tarihinin önde gelen muhaddis ve Şâfiî fakihlerindendir. Daha ziyade hadîs alanında derinle-

şen âlim aynı zamanda usûl ve kelâm ilimlerine de vâkıf olmuş ve bu alanların hepsinde pek çok eser 

telif etmiştir.9 İlmî kimliğinde, hadîs ve fıkıhtaki yetkin konumunun yanı sıra Eş‘arî kelâmındaki bilgisi 

dikkat çekmektedir.10  

Kendine özgü zihniyet özellikleri ve metodolojisi itibarıyla Ashâbu’l-Hadîs yani Hadis Taraftarları 

olarak adlandırılan yaklaşım biçimi, İslâm düşüncesinde pek çok ekolde farklı tonlarda varlık zemini 

bulmuştur. Nitekim Eş‘arî ekolünde de erken dönemden itibaren Ashâbu’l-Hadîs damarı belirgin bir 

şekilde var olmuştur. Beyhakî’nin de söz konusu birlikteliğin sonucu olan Akide Eş‘ariliği olarak tanım-

lanabilecek çizginin temsilcileri arasında bulunduğu kabul edilmektedir.11 Beyhakî, eserlerinde itikadî 

konuları nakillere dayalı olarak ele almakta, kimi zaman ise aklî yöntemlere başvurmaktadır.12 Ancak 

açıklanacağı üzere, Beyhakî’nin nübüvvet konusunu ele alma ve delillendirme şeklinde Ashâbu’l-Hadîs 

perspektifinin parametreleri belirleyici olmuş görünmektedir. 

 
7 Yavuz, “Delâilu’n-Nübüvve”, 9/116. 
8 Yavuz, “Delâilu’n-Nübüvve”, 9/116. 
9 Nuri Topaloğlu, “Beyhakî’nin ‘Kitâbu’l-Kazâ ve’l-Kader’i”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 8 (1994), 301, 

302. 
10 M. Yaşar Kandemir, “Beyhakî, Ahmed b. Hüseyin”, DİA, 1992, 6/58. 
11 Mehmet Kalaycı, “Mezhepleri veya Dini Hareketleri Tamamlan(ma)mış Kimliksel Süreçler Olarak Okumak”, 

Kur’an ve Toplumsal Bütünleşme (Mezhepler ve Dini Gruplar Arası İlişkiler), ed. Hayati Hökelekli - Vejdi Bilgin (Bursa: 
Burfaş Matbaası, 2015), 230. 

12 Kandemir, “Beyhakî, Ahmed b. Hüseyin”, 6/61. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/delailun-nubuvve--beyhaki
https://islamansiklopedisi.org.tr/delailun-nubuvve--beyhaki


─ KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ─ 

 
 

~ 238 ~ 

Tam adı Delâʾilü’n-nübüvve ve ma‘rifetü ahvâli sâhibi’ş-şerî‘a olan ve Abdülm‘utî Kal‘acî’nin tahkikiyle 

yedi cilt olarak yayımlan bu eserde, rivayetler, bablara göre düzenlenmiştir.13 Eser, rivayetlerin içeriği-

nin tahlilini ve nübüvvete hangi bakımdan delil olduklarına dair açıklamaları içermemektedir. Ancak 

Beyhakî Delâilü’n-nübüvve adlı eserine giriş niteliğinde el-Medhal ila Delâili’n-nübüvve adlı küçük bir eser 

yazmıştır.14 Bu eserde, Delâilü’n-nübüvve’de kullanacağı usulü ortaya koyduğu gibi aynı zamanda Pey-

gamberlerin ve Hz. Peygamber’in nübüvvetini ispat konusuna da değinmiştir. Dolayısıyla her ne kadar 

Delâilü’n-nübüvve’de rivayetlerin nübüvvete delil oluş keyfiyetine dair izaha rastlanmasa da Beyhakî’nin 

Medhal’de Kur’ân’ın icaz yönleri ve Hz. Peygamber’in nübüvvetine delil olan mûcizeler ve hârikulâde 

olaylara kısaca değindiğini de belirtmek gerekmektedir.15  

Hz. Peygamber’in nübüvvetini, apaçık mûcizeler ve hârikulâde deliller ile ispatlayacağını ortaya 

koyan Beyhakî, Kur’ân’ın nazım ve fesahat gibi çeşitli i‘câz yönleriyle mûcizelerin en büyüklerinden 

olduğuna işaret etmektedir. Hz. Peygamber’in Kur’ân dışında hârikulâde işaretleri ve apaçık mûcizeleri 

olduğunu kabul eden Beyhakî, bunların sayılamayacak kadar çok olduğunu belirtmektedir. Hz. Pey-

gamber’in doğumu esnasında gerçekleşen olağanüstü durumları da bunların arasında zikretmektedir.16 

Beyhakî, eseri yazma gayesini, Resûlullah’ın peygamberliğinin ispatı için onun mûcizelerinden ve 

peygamberliğinin delillerinden bazılarını derlemek olarak ifade etmektedir. Allah’ın yardımı ve dileme-

siyle, Hz. Peygamber’in soyunun saygınlığı, doğumunun saflığı, isim ve sıfatlarının beyanı, ne kadar 

yaşadığı, vefat zamanı ve onunla ilgili diğer bilgiler hakkında nakledilen rivayetlerden sahih olanları 

sakîm (zayıf) olanlara ve ma‘rûf olanları garîb olanlara tercih ettiğini belirtmektedir. Ancak sahih riva-

yetlerde açıklanmayan konularda, Megazî ve Tarih eserlerindeki nakillere itimat ederek garîb rivayet-

lerden faydalandığı kaydını da düşmektedir.17 

Bu eseri bir giriş ve on bir bölüm halinde değerlendirmek mümkündür.18 Beyhakî, Hz. Peygam-

ber’in nübüvvetini ispat ederken, onun hayatını kronolojik olarak ele almıştır. Birinci bölümü, Hz. Pey-

gamber’in soyu, isimleri, doğumu, çocukluk dönemi ve bu sırada meydana gelen hârikulâde olayları 

içeren eserin devamında, Hz. Peygamber’in fiziksel ve ahlâkî özellikleriyle geçmiş ilâhî kitaplardaki va-

sıflarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Üçüncü bölüm ise Hz. Peygamber’in çocukluğundan nübüvvetle 

görevlendirilmesine kadar geçen hayatı boyunca zuhur eden nübüvvet alâmetlerine ayrılmıştır. Eserin 

kalan büyük hacminde ise Hz. Muhammed’in nübüvvetle görevlendirilmesinden vefatına kadar olan 

süreç, nübüvvete delil olacak yönleri bakımından işlenmektedir. Yanı sıra Yahudilerin Hz. Peygamber’e 

sorular sorması ve içlerinden bazılarının müslüman olması, Hz. Peygamber’in kendisinden sonra mey-

dana gelecek olayları haber vermesi, Hz. Peygamber’e vahyin geliş biçimi, sahabeden bazılarının Cibrîl’i 

görmesi gibi meselelere de bunların nübüvvete delil oluşları bakımından yer verilmektedir. 

 
13 Ebû Bekir Ahmed b. el-Hüseyin el-Beyhakî, Delâilu’n-Nübüvve, thk. Abdülm‘utî Kal‘acî (Beyrut-Lübnan: Dârü’l-

Kütübi’l-İlmiyye, 1988). 
14 Abdulmu‘ti Kal‘aci tarafından tahkiki yapılarak Delâilü’n-nübüvve adlı eserle birlikte neşredilmiştir. Bkz. el-Bey-

hakî, Delâilu’n-Nübüvve, 1/5-65. 
15 el-Beyhakî, Delâilu’n-Nübüvve, 1/10-20. 
16 el-Beyhakî, Delâilu’n-Nübüvve, 1/18. 
17 el-Beyhakî, Delâilu’n-Nübüvve, 1/68, 69. 
18 Yusuf Şevki Yavuz, “Delâʾilü’n-nübüvve”, DİA, 1994, 9/117, 118. 
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BEYHAKÎ’NİN DELÂİLU’N-NÜBBÜVVE ADLI ESERİNDE MEVLİDÜ’N-NEBÎ VE 

NÜBÜVVETİN İSPATI İLE İLİŞKİSİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Söz konusu eserde, “Mevlidü’n-Nebî ile İlgili Bölümler” başlığının altında çeşitli bablar bulunmak-

tadır.19 Bu bablar, Rasûlullah’ın doğduğu gün, ay ve yılda meydana gelen olaylar, doğum anında, önce-

sinde ve sonrasında gerçekleşen işaretler, zemzem kuyusunun kazılması, dedesi Abdulmuttalib’in adak 

adaması, babası Abdullah b. Abdilmuttalib’in Âmine bint Vehb ile evlenmesi ve Resûlullah’ı dünyaya 

getirmesi, Resûlullah’ın doğduğu yıl Allah’ın Fil Ashâbı’na yaptıkları ve daha önce gerçekleşen Tubba‘ 

olayı, Resûlullah’ın doğduğu gece Kisrâ’nın sarayının sütunlarının sarsılması ve burçlarının yıkılması, 

Mûbezân’ın rüyası, Mecûsîlerin ateşinin sönmesi ve bunun gibi diğer işaretler, Hz. Peygamber’in süt 

emmesi ve sütannesi, Hz. Peygamberin isimleri, künyesi, aslı ve nesebinin üstünlüğü, anne, baba ve 

dedesinin vefatı şeklinde sıralanabilir. Tıpkı doğumunun ele alındığı gibi Hz. Peygamber’in çocukluk-

tan vahiy aldığı döneme kadar olan hayatı ve nübüvvet alametlerine ise eserin üçüncü bölümünde yer 

verilmektedir.  

Mevlidü’n-nebî başlığı altında yer alan hususları değerlendirmek gerekirse, öncelikle, eserin tama-

mında olduğu gibi burada da Hz. Peygamber’in hayatı ile ilgili tüm rivayetlere yer verilmeye çalışıldı-

ğını belirtmek gerekmektedir. Yazarın kendi ifadesiyle eserin kaleme alınma gayesi her ne kadar 

Resûlullah’ın peygamberliğinin ispatı için onun mûcizelerinin ve peygamberliğinin delillerin toplan-

ması olsa da aynı zamanda bu eserin, Hz. Peygamber’in beşerî ve nebevî tüm hallerini içerdiği görül-

mektedir. Örneğin Beyhakî, Hz. Peygamber’in doğum anında, öncesinde ve sonrasında zuhur eden nü-

büvvet alametlerine yer verdiği gibi doğduğu, gün, ay ve yılın ne zaman olduğuyla ilgili bilgi içeren 

rivayetlere de yer vermektedir. Siyer kaynakları ile delâilü’n-nübüvve eserleri arasında çok yakın bir 

ilişki bulunmaktadır.20 Bu sebeple Beyhakî’nin Delâilu’n-Nübbüvve’si Hz. Peygamber’in mûcizelerini ve 

delillerini anlatmak gayesiyle yazılmış olsa da aynı zamanda büyük bir sîret ansiklopedisi olarak değer-

lendirilmiştir.21 Beyhâkî’nin belirttiği gaye ile bu içerikte bir eser ortaya koyması, Hz. Peygamber’in tüm 

beşerî ve nebevî yönlerini onun nübüvvetine birer delil olarak gördüğüne de işaret etmektedir.22 

Beyhakî’nin, Hz. Peygamber’in doğumundan önce zuhur eden deliller olarak sıraladığı rivayetler, 

Hz. Peygamber’in kendisi dışında gerçekleşen ve onun gelecekteki nübüvvetine işaret eden olağanüstü 

hadiseleri kapsamaktadır. Hz. Muhammed’in doğumundan önce Ehl-i Kitap ve Araplar arasında onun 

 
19 el-Beyhakî, Delâilu’n-Nübüvve, 1/71-194.  
20 Siyer kaynaklarında delâilü’n-nübbüvveye müstakil olarak yer verilmesi İbn İshak’ın (ö.150/768) Sîre’si ile başla-

mıştır. Siyer ile delâili mezcetme geleneği ise Ebû Nuaym el-İsfahânî’nin (ö. 430/1038) Delâilü’n nübüvve’siyle baş-
lamıştır ve Beyhakî, bunu ileri seviye taşıyarak neredeyse siyer ile delâili tamamen birbirine dâhil etmiştir. Mu-
hammed İbn İshak, es-Sîretü’n-Nebeviyye, thk. Ahmed Ferid el-Mezidî (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2004), 1-
2/294-301; Ebû Nuaym el-İsfahânî, Delâilü’n-Nübüvve, thk. Muhammed Ravvâs Kalacî - Abdulberr Abbas (Beyrut: 
Dâru’n-Nefâis, 1986). Beyhakî’nin Delâilü’n-nübüvve adlı eserinin beslendiği kaynaklar arasında Megâzî türü eserler 
önemli bir paya sahiptir. Bu kaynaklar hakkında bilgi için bkz. Şemsettin Kırış, “Beyhakî’nin Delâilü’n-nübüvve 
Adlı Eserinin Kaynakları”, Usul İslam Araştırmaları 23/23 (2015), 109-117; Şemsettin Kırış, Beyhakî ve Delâilü’n-Nü-
büvve’si (Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2009), 92, 102-109. 

21 Kırış, “Beyhakî’nin Delâilü’n-nübüvve Adlı Eserinin Kaynakları”, 96. 
22 Beyhakî’nin eserinin tam isminin de bu iddiayı desteklediği ifade edilmektedir. Bkz. Kırış, “Beyhakî’nin Delâilü’n-

nübüvve Adlı Eserinin Kaynakları”, 105. 
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beklendiği hakkında çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Allah’ın Abdulmuttalib’e zemzem kuyusunun ye-

rini göstermesi ve Abdulmuttalib’in oğlu Abdullah’ı kurban etmek istemesine ilişkin rivayetlerle Hz. 

Peygamber’in dedesinin saygınlığına işaret edilmektedir. Yanı sıra rivayetlerde, Hz. Peygamber’in adı-

nın önceden bilindiği, çeşitli vesilelerle dedesi Abdülmuttalib’in ve annesi Âmine’nin doğacak olan ço-

cuğun, ümmetin beklediği peygamber olacağı konusunda müjdelendiği belirtilmektedir.23 

Doğduğu zaman ve sonrasında zuhur edenler deliller veya mûcizeler hakkındaki rivayetler ise hem 

kendisi dışında hem de kendisinde gerçekleşen hadiseleri içermektedir. Örnek olarak bazılarını zikret-

mek gerekirse bunlar şu şekilde sıralanabilir: Hz. Peygamber’in doğduğu gece Kisrâ’nın sarayının burç-

larının yıkılması, yıldızların yeryüzüne yaklaşması, Hz. Peygamber’in sünnetli ve göbeği kesilmiş bir 

şekilde doğması, doğduğunda başka çocuklar gibi yere düşmeyip ellerini yere dayadığı ve başını göğe 

kaldırması, sütten kesildiği zaman konuştuğu ve “Allah en yücedir, hamd O’nadır” dediği, kâhinin 

onun yeni bir dine davet edeceğini haber vermesi, Hz. Muhammed’in sırtında nübüvvet mührünün bu-

lunması ve göğsünün yarılması. Görüldüğü üzere, bu anlatılar hem Resûlullah’ın annesi ve dedesiyle 

hem kendi şahsıyla hem de çevresiyle ilgilidir.24  

Delâilu’n-Nübbüvve’deki Mevlidü’n-nebî bahsi, aslında Hz. Peygamber’in risâlet öncesi hayatının 

nübüvvetin ispatı için konu edinilmesinin bir parçası niteliğinde önem kazanmaktadır. Kelâm geleneği 

açısından nübüvvete ilişkin tartışmalarda, mûcizenin hakikati ve şartları, mûcizenin bir peygamberin 

doğruluğuna nasıl delalet ettiği ve Hz. Peygamber’e hangi mûcizenin verildiği gibi hususları tartışmak 

mümkündür. Bu doğrultuda Delâilu’n-Nübbüvve adlı eseri, mûcize anlayışı ve Hz. Peygamber’e atfedilen 

mûcizeler bakımından tenkit etmek mümkündür. Aynı şekilde içerdiği rivayetlerin bu bakımlardan de-

ğerlendirilmesi de mümkündür. Ancak bunlar daha kapsamlı çalışmaların konusu olabileceği için bu-

rada sadece tıpkı diğer sîret, delâil, şemâil, hasâis ve menâkıb eserlerinde olduğu gibi ele aldığımız bu 

eserde yer alan rivayetlerin çoğunun uydurulmuş, yaldızlı sözlerle süslenmiş, çeşitli hilelerle özü bozul-

muş çok zayıf rivayetler olduğunun tespit edilmiş olduğuna25 ve çeşitli motivasyonlarla efsaneleştirilen, 

beşer üstü hüviyete büründürülen bir peygamber anlayışının sonucu olduğuna işaret etmekle yetinile-

cektir.26 Daha ziyade Mevlidü’n-nebî bahsi merkeze alınarak Hz. Peygamber’in risâlet öncesi hayatına, 

nübüvvetin ispatı için delil değeri atfedilmesi değerlendirilecektir. 

Girişte bahsettiğimiz metodolojik farklılaşmanın bu konuya da kaçınılmaz olarak yansıdığını hatır-

latmak gerekmektedir. Delâilu’n-nübüvve türü eserlerin, nakle ve aklî temellendirmelere dayananlar ol-

mak üzere iki kategoriye ayrıldığı belirtilmişti. Her iki kategoriden birer örnek alarak Beyhakî’nin 

Delâilu’n-nübüvve adlı eseri ile Mu‘tezilî kelamcı Kâdî Abdulcebbâr’ın (ö. 415/1025) Tesbîtu Delâili’n-nü-

büvve adlı eserini27 mukayese ettiğimizde, Beyhakî’nin Hz. Muhammed’in doğumundan peygamberlik 

 
23 el-Beyhakî, Delâilu’n-Nübüvve, 1/80-102. 
24 el-Beyhakî, Delâilu’n-Nübüvve, 1/102-126. 
25 Beyhakî’nin Delâilu’n-Nübbüvve’sindeki rivayetler arasında zayıf hadislerin en çok bulunduğu konulardan biri Hz. 

Peygamber’in dünyaya gelişidir. Bkz. Kırış, Beyhakî ve Delâilü’n-Nübüvve’si, 71-75. 
26 Bünyamin Erul, “Hz. Peygamber’in Risalet Öncesi Hayatına Farklı Bir Yaklaşım”, Diyanet İlmi Dergi Peygamberi-

miz Hz. Muhammed (Sav) Özel Sayı (2003), 34, 35. 
27 Ebü’l-Hasen Kâdî Abdülcebbâr, Tesbîtü Delâili’n-Nübüvve Mûcizelerle Hz. Peygamber’in Hayatı, ed. Hüseyin Hansu, 

çev. M. Şerif Eroğlu - Ömer Aydın (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2017). 
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sürecine kadar olan hayatına da alan açtığı ancak Kâdî Abdulcebbâr’ın Hz. Muhammed’in peygamber-

lik öncesi hayatını incelemediği görülmektedir. Dolayısıyla Hz. Muhammed’in doğumu esnasında mey-

dana geldiği belirtilen olağanüstü olaylara da yer vermemiştir. Kuşkusuz bu, Kâdî Abdulcebbâr’ın Hz. 

Muhammed’in peygamberlik öncesi hayatını nübüvvetin ispatı ile ilişkilendirmemesinden kaynaklan-

maktadır. Bir diğer Mu‘tezilî âlim Câhiz’in Hucecü’n-nübüvve adlı eseri her ne kadar biçimsel olarak Kâdî 

Abdulcebbâr’ın eserinden daha farklı olsa da onun da Hz. Peygamber’in peygamberlik öncesi hayatını 

ve doğumunu, nübüvvetin ispatı ile ilişkilendirmediği görülmektedir.28 

Bu örnekler üzerinden yapılan mukayese, bu konuda alternatif bir bakış açısının varlığını ortaya 

koyması açısından önemlidir. Nitekim bu durum, Beyhakî’nin genel anlamda Hz. Muhammed’in risâlet 

öncesi hayatını, özelde ise Mevlidü’n-nebîyi nübüvvetin ispatıyla ilişkilendirmesinin arka planını irde-

lemeyi gerekli kılmaktadır. Beyhakî, Hz. Peygamber’in nübüvvetini ispat konusunda gerekçelendirme 

ve açıklama yapmaksızın rivayetleri derlemiş ve bu rivayetlerin Kur’ânî ve aklî ilkelere uygunluğunu 

da tartışmamıştır. Bu tutumu, Ashâbu’l-Hadîs’in zihniyet özellikleri arasında bulunan metin merkezli 

dinî bilgi üretme anlayışının ve tarihe, dinî-kültürel tecrübeye aşırı güvenin bir sonucu olarak değerlen-

dirmek mümkündür.29 Nitekim bahsedilen bu zihniyet özellikleri, Hz. Peygamber’in risâlet öncesi ha-

yatına ilişkin rivayetlerin elenmesini de gerektirmemiştir. Bu değerlendirme sonucunda, Beyhakî’nin 

eserinin, Ashâbu’l-Hadîs’in zihniyet özelliklerinin ve yönteminin bir ürünü olduğu söylenebilir.  

 Mevlidü’n-nebînin nübüvvetin ispatı ile ilişkilendirilmesini irdelerken üzerinde durulması gereken 

bir diğer husus ise peygamber algısıdır. Bu ilişkilendirme, Kur’ân ayetlerinde sık sık hatırlatılan pey-

gamberin de bir beşer olduğu gerçeğiyle30 çelişen beşer üstü bir peygamber algısının sonucudur. Bu 

algının var olan pek çok sebeplerinden birisi, Hz. Peygamber’in de kendisinden önceki nebîler gibi ol-

duğu, hatta Hz. Mûsâ ve Hz. İsâ’nın sahip olduğu özelliklerden daha üstün niteliklere sahip olduğuna 

ilişkin kabuldür.31 Bu kabul, nübüvvet bahsinin bir yönüyle dışarıdan gelen eleştirilere bir yanıt olarak 

şekillendiği hatırlandığında daha anlamlı hale gelmektedir. Gittikçe efsaneleştirilen, beşer üstü bir hü-

viyete büründürülen bir peygamber algısının gelişmesinde, hem Hıristiyan ve Yahudilerin peygamber 

anlayışı hem de İran ve Hint kültüründeki mitolojik ve mistik anlayışlar etkili olmuştur.32 Hz. Mûsâ ve 

Hz. Îsâ gibi önceki peygamberlerin bir kısmının hayatında, Allah’ın koruması ve mûcizelerin, doğum-

larından itibaren merkezî bir konumda bulunduğu33 göz önünde bulundurulduğunda Hıristiyan ve Ya-

hudilerin itirazlarına, peygamberleri üstünlük açısından yarıştırarak yanıt verildiği söylenebilir.  

Beyhakî’nin Delâilu’n-nübüvve adlı eserinde Mevlidü’n-nebî başlığı altında yer alan Hz. Peygam-

ber’in nübüvvetinden önce kendisinin peygamber olacağının bilindiğine dair rivayetler de nübüvvet 

algısındaki sapmaya işaret etmektedir. Bu rivayetlerin de Hz. Peygamber’i yüceltme gayesiyle ilişkili 

 
28 Bkz. Ebû Osmân Amr b. Bahr el-Câhız, Kitâbü Hüceci’n-Nübüvve Nübüvvetin Delilleri, çev. Yasin Ulutaş - Abdulha-

mit Sinanoğlu (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2020). 
29 Ashâbu’l-Hadîs’in zihniyet çözümlemesi hakkında kapsamlı bilgi için bkz. Sönmez Kutlu, Tarihsel Din Söylemleri 

Üzerine Zihniyet Çözümlemeleri (Ankara: Otto, 2016), 47-60. 
30 İlgili ayetlerin tespiti ve değerlendirmesi için bkz. Hikmet Akdemir, “Hz. Peygamber’in Beşer Olduğunu Vurgu-

layan Âyetler Üzerine Bir Değerlendirme”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17/17 (2007), 27-39. 
31 Fadıl Aygan, “Peygamberlik Zincirinin Son Halkası Olarak Hz. Muhammed’in Nübüvvetinin Mahiyeti” (Hz. Pey-

gamber’in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı, Gaziantep, 2015), 75. 
32 Erul, “Hz. Peygamber’in Risalet Öncesi Hayatına Farklı Bir Yaklaşım”, 34. 
33 Aygan, “Peygamberlik Zincirinin Son Halkası Olarak Hz. Muhammed’in Nübüvvetinin Mahiyeti”, 76, 77. 
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olduğu, aynı zamanda Yahudi ve Hıristiyanlarla etkileşimin izlerini taşıdığı düşünülmektedir.34 Hz. 

Peygamber’in doğumu, sıradan ve doğal; risâlet öncesi hayatı her yönüyle sade ve mutedil olmasına 

rağmen aksini iddia eden rivayetler vasıtasıyla, doğumundan dahi önce kendisinin peygamber olacağı-

nın bilindiği iddia edilmiştir. Hâlbuki Hz. Muhammed’e risâlet gelinceye kadar çevresindeki insanlar 

ve kendisi peygamber olacağını bilmediği gibi onun böyle bir iddiası da söz konusu değildi. Öyle anla-

şılıyor ki Hz. Peygamber’in risâlet öncesi hayatına dair bilgi boşluğu bahsedilen etkilerin de gölgesinde 

oluşturulan beşer üstü peygamber algısıyla doldurulmaya çalışılmış, geriye dönük olarak yeniden bir 

tarih yazılmış ve rivayetler, bu doğrultuda çeşitlenmiştir.35  

Hz. Peygamber’in nübüvvetini vahyin indirildiği zamandan değil doğumundan ve hatta doğumun-

dan önce başlatmak, yani doğduğu günden vahiy aldığı güne kadarki hayatı dâhil daima bir peygamber 

olduğu ve Beyhakî’nin ifadesiyle bunun, sayısız işaretinin olduğu iddiası, nübüvvetin mahiyetine aykırı 

olduğu gibi nübüvveti tahrip de etmektedir. Hz. Peygamber’in risâlet görevinin ve nübüvvetin ispatının 

doğumuyla ilişkilendirilmesinin, nübüvvetin dindeki konumu ve görevi bakımından çarpık sonuçları 

bulunmaktadır. Nübüvvetin değil Hz. Peygamber’in şahsının ön planda olduğu bu yaklaşım, vahyin 

merkezî konumunu gözden kaçırarak nübüvvetin hakkıyla tayin edilmesini imkânsız kılmaktadır. Nü-

büvvetin mahiyeti doğru tayin edilmediğinde ise sütunları sağlam olmayan bir din anlayışının doğması 

ne yazık ki kaçınılmaz olmaktadır. Sonuçta, Beyhakî’nin Mevlidü’n-nebî başlığı altında sıraladığı riva-

yetlerdeki hârikulâde anlatılar vasıtasıyla beşer üstü ve şahıs merkezli bir nübüvvet temellendirmesi 

yaptığı söylenebilir. Ancak nübüvveti, henüz nübüvvetin söz konusu olmadığı bir dönem üzerinden 

ispat etmeye çalışmak kendi içinde bir tutarsızlığın ötesine geçmemektedir. Bu nedenle Hz. Peygam-

ber’in risâlet öncesi hayatını, beşer üstü anlatıları değil bir beşer olarak gerçekleştirdiği ahlakî yaşantısını 

esas alarak değerlendirmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 

  

 
34 Bu benzerlikler hakkında değerlendirme için bkz. Aygan, “Peygamberlik Zincirinin Son Halkası Olarak Hz. Mu-

hammed’in Nübüvvetinin Mahiyeti”, 78. 
35 Erul, “Hz. Peygamber’in Risalet Öncesi Hayatına Farklı Bir Yaklaşım”, 59-63. 
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İBNÜ’L-CEZERÎ (833/1429)’NİN MEVLİDİ’Ş-ŞERÎF ADLI ESERİN TAHLİLİ 

Raife Kısa 

 

1. İBNÜ’L-CEZERÎ’NİN HAYATI, İLMÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ 

1.1. Hayatı 

İbnü’l-Cezerî’nin hayatını genel olarak üç bölüm hâlinde inceleyebiliriz. Bunlardan ilki çocukluk ve 

gençliğinin geçtiği Şam ve Mısır safhası; ikincisi Osmanlı ülkesi yâni Anadolu’da geçen orta yaşlılık dö-

nemi ve mutlu günleri; üçüncüsü ise, ihtiyarlık dönemi diyebileceğimiz ve nisbeten daha sıkıntılı geçen 

Orta Asya (Mâverâunnehir) hayat1. 

25 Ramazan 751’de (26 Kasım 1350) Dımaşk’ta doğdu. İbnü’l-Cezerî diye anılması Cezîre-i İbn 

Ömer’e (bugünkü Şırnak’a bağlı Cizre ilçesi) nispetledir. Kur’an’ı ezberledikten sonra İbnü’l-Buhârî diye 

tanınan Ali b. Ahmed b. Abdülvâhid’in talebelerinden hadis dinledi ve kıraat okudu. İbnü’s-Sellâr Ab-

dülvehhâb b. Yûsuf’tan Ebû Amr b. Alâ’nın kıraatiyle bir hatim indirdi. Daha sonra Hamza b. Habîb ez-

Zeyyât’ın kıraatiyle de bir hatim yapıp ardından Nâfi‘ b. Abdurrahman ve Abdullah b. Kesîr’in kıraat-

lerini cemederek Ra‘d sûresinin sonlarına kadar geldi. İfrad metoduyla Ahmed b. İbrâhim et-Tahhân ve 

Ahmed b. Receb’den kıraat öğrenimini sürdürdü. Ancak çok zaman alan bu usulü bırakarak İbrâhim el-

Hamevî’den cem‘ metoduyla kırâat-i seb‘a okudu. Ayrıca 768’de (1367) Ebü’l-Meâlî İbnü’l-Lebbân’dan 

kıraat tahsiline devam etti. Aynı yıl tüccar olan babası ile birlikte hacca gitti. Zilkade (temmuz) ayında 

Medine’de Harem-i şerif imam-hatibi Ebû Abdullah Muhammed b. Sâlih’ten Bakara sûresinin 25. âyeti-

nin sonuna kadar cem‘ usulüyle kıraat okudu.2 

769/1368'de tahsil amacıyla Mısır'a ilk ilim yolculuğunu yaptı. Oradaki kırâat âlimlerinden de bu 

konuda yeni okuma çeşitleri öğrenerek daha da derinleşti. Sonra Şam’a gidip, hadîs ve fıkıh alanında 

dersler aldı. 771'de tekrar Mısır’a gidip, orada usûl, fıkıh, me’ânî ve beyân ilimleri ile beraber kıraat 

konusunda da kendini geliştirdi. Fetva verecek konuma geldi. 778/1376 yılında üçüncü defa Mısır'a 

gitti.  

 
 Yüksek Lisans Öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Temel İslami bilimleri Ana bilim Dalı, kma-

ras933@gmail.com 
1 Mehmet Savan” İbnü’l-Cezerin’in (v.833/1429) Hadis İlmindeki Yeri”, ( Yüksek Lisans Tezi, SELÇUK Üniv. Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Konya 2010), 4. 
2 Tayyar Altıkulaç, , “ İbnü’l-Cezeri”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), ( İstanbul: TDV Yayınları, 

1999), 551-557. 
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İbnü'l-Cezerî, 798/1396’da Mısır’dan ayrılıp İskenderiye’ye gitti. Bir gemiye binerek deniz yolu ile 

Antakya'ya (Anadolu)’ya geçti. Burada bir süre ders okutup Bursa’ya gitti. Dönemin Osmanlı Pâdişâhı 

Sultan Yıldırım Bâyezîd Hân idi. Ondan büyük ilgi gördü; kendisine yüksek miktarda maaş bağlandı, 

burada talebe yetiştirmesi sağlandı. Osmanlı sultanı ona birçok ikram ve ihsânlarda bulundu. Orada 

birkaç sene kaldı. Bu zâtın ismi, çok kısa zamanda her yerde duyuldu. Bursa’dan ve diğer şehirlerden 

birçok kimseler, ondan “Kırâat-i aşere”yi tahsil edip, bu ilimde yetiştiler. O, kırâat ve hadîs ilmini Ana-

dolu’ya yaydı3 

27 Zilhicce 805 yılında Timur ile Bayezıd arasında Ankara savaşı vuku bulmuş, Beyazıd yenilmiş ve 

Timur’a esir düşmüştür. Bursa yağmalanmış, Timur İbn Cezeri’nin bulunup getirilmesini istemiştir. Ke-

şiş Dağı’na (Uludağ) sığınan birkaç alimle birlikte İbn Cezeri, Timur’un oğulları tarafından bulunup 

Timur’a getirilmiştir. Kendisine değer verdiği İbn Cezeri’ye izzet ve ikramlarda bulunmuş, ülkesinde 

kalmasını istemiştir. Timur’un Anadoluya işgale hazırlandığı sıralarda Keş Şehrinde kurduğu Timur 

Medresesine ilk müderris olarak İbn Cezeri’yi tayin etmiştir ki Timur ölünceye kadar iki yıl boyunca bu 

medresede ders vermiştir. Medresede ders vermeye devam eden İbn Cezeri, bir taraftan Timur’un gö-

türdüğü yerlere gitmiş, diğer taraftan da eser telifine devam etmişitr. Burada Beğavi’nin Mesabihü’s-

Sünnesine bir şerh yazmış, mevlidü’n-Nebi hakkında 150 beyitlik bir eser kaleme almıştır. Timur 807 

yılında Cezeri’yi yanına alarak Semerkant’a gitmiştir. Daha sonra Keş’e dönmüş, bu olaydan 3 ay sonra 

27 Şaban 807 yılında Timur ölmüştür. Yerine oğlu Halil Sultan geçmiştir. Timur zamanında memleketine 

gitmesine izin verilmeyen Cezeri’ye ülkesine dönmesine izin vermiştir 4 

İbnü’l- Cezerî’nin, fânî varlığı; nihayet Milâdî 1429’a denk düşen Hicri 833 yılı, Rabîulevvel ayı’nın 

5’inde, bir cuma günü kuşluk vaktinde, Şîraz’daki ayakkabıcılar çarşısı’nda bulunan evinde 82 yaşında, 

Hakk’a sona ermiştir. Kendisinin yaptırdığı Dâru’l-Kur’ân’da defnedildi5. 

1.2. Eserleri  

İbn Cezeri, esas itibariyle kıraat ilminde zirve bir şahsiyettir. Kendisini iyi yetiştirmiş, 50’ye yakın 

hocadan ders almış, 60 kadar kitap tedris etmiş, bir çok talebe yetiştirmiştir. Bunun yanında kıraat ala-

nında tarihe kayıt düşecek eserler ortaya çıkarmıştır. İbn Mücahid’in Kitabü’s-seba’sıyla yaygınlaşan 

kıraat-i seba anlayışının Dani’nin Teysir’i ve Şatibi’nin Hirzu’l-emani’siyle yaygınlık kazanması, sahih 

kıraatların sadece sebadan ibaret olduğu ve yedi harf hadisindeki harf ile yedi kıraat kastedildiği şek-

linde bir anlayışın ortaya çıkması, kendisinden önce seba dışındaki kıraatler üzerine yazılan eserlere ilgi 

gösterilmemesi karşısında İbn Cezeri sahih olduklarını düşündüğü aşere konusuna yönelmiştir. Önce 

Neşr’i yazmış, sonra tayyibe diye manzum hale getirmiş, sonra da Takribu’n-Neşr ismiyle ihtisar etmiş-

tir. Amacı, eğitim programlarında seba yerine aşerenin yerleşmesini sağlamak olmuştur. Kıraat tarihiyle 

ilgili ikinci nokta onun tabakat eserleridir. Öncelikle Nihayetü’t-Dirayat’i kaleme almıştır. Nihaye en 

azından şimdilik ortada yoktur. Geniş olduğunu düşündüğü için de Ğayetü’n-Nihaye olarak eseri ihti-

sar etmiştir ki bunda 4000’e yakın kurrayı incelemiştir. İbn Cezeri’nin ikinci yetkin alanı hadistir. Gençlik 

 
3 Nihat Şahin, “Muhammed b. Muhammed El-Cezeri’nin Siretü’n-Nebi Adlı Eseri Ve Analizi”, (Yüksek Lisans Tezi, 

Dokuz Eylül Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü İzmir 2013), 4 
4 Ömer Kara, “İbnü’l-Cezeri: Hayatı Ve Eserleri” Uluslararası İbnü’l-Cezerî Sempozyumu Tepliğ Ve Bildiri Metinleri (Ka-

sım 2018 Bursa). 
5 Ali Osman Yüksel, “İbn Cezeri Ve Tayyibetü’n-Neşr”(İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1996), 178. 
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yıllarında kıraatten sonra en çok eğildiği alan olmuş, bir çok hocadan hadis tahsil etmiştir. Yetişkinlik 

döneminde ise Buhari’nin Sahih’ini, Ahmed b. Hanbel’in Müsnedini, kendi şerhi Şerhu’l-Mesabihi başta 

olmak üzere birçok hadis kitabını talebelerine okutmuştur. Hadislerin hıfzı, isnad konusu ve cerh ve 

tadil konusunda yetkin bir alim olduğu ve hadiste hafız mertebesinde olduğu kabul edilmiştir. 6 

İbnü’l-Cezerî’nin çalışmaları için Muhammed Mutî‘ el-Hâfız seksen yedi eseri ihtiva eden bir liste 

vermiştir (el-İmâm Şemsüddîn İbnü’l-Cezerî, s. 7-51). Ali Osman Yüksel’in düzenlediği listede ise 100 

kitap ve risâle bulunmaktadır (İbn Cezerî ve Tayyibetü’n-Neşr, s. 201-203). Bu eserlerden bazıları şun-

lardır:7 

1.2.1. Kıraat Alanındaki Eserleri 

1- en-Neşr fi'l-kırâ'âti'l-'aşr: Bin beyitlik manzûm bir eserdir. Müellifin on kıraatle İlgili en geniş ça-

lışmasıdır. 

2- ed-Dürretü’l-mudiyye fî kırâati’l-eimmeti’s-selâseti’l-merdıyye: Üç büyük kırâat âlimine göre 

Kur’ân-ı kerîmin kırâatinden bahseden ve 241 beyitten meydana gelen bir manzûmedir. 823/1420’de 

tamamlanmış, 1285/1868 ve 1308/1890 senelerinde Kâhire’de basılmıştır. 

3- Tayyibetü’n-neşr fi’l-kırâati’l-aşr: Kur’ân-ı kerîmin “Kırâat-i aşere”, ya’nî on türlü kırâati hak-

kında olup, en-Neşr’in 799/1397 yılında manzum hale getirilmiş şekli olan eser 1019 beyit ihtiva etmek-

tedir. 1282/1865 ve 1307/1889 senelerinde Kâhire’de basılmıştır. 

4- Tahbîrü't-teysîr fî kırâ'âti'l-e'immeti'l-'aşere: Ebû Amr ed Dânî’nin, Kur’ân-ı kerîm’in kırâatına 

dâir “Teysîr” ismindeki eserinin şerhidir.8 

5. et-Temhîd fî İlmi’t-Tecvîd Temhîd’in te’lîf sebebi, yazarı İbnü’l-Cezerî tarafından şöyle anlatılıyor: 

Günümüzde yetişmiş ve Kur’ân okumakta mahâret kazanmış bir takım kurrâ (hâfız)’lar gördüm ki bun-

lar, Kur’ân elfâzının tecvîdinden gâfil bulunduklarından onun berraklığını bulandırmak ve sâfiyetini 

kirletmek suretiyle kelimelerini sağlam telaffuz etmeyi ihmâl etmektedirler. İşte Kur’ân’a karşı, Kur’ân 

ehli tarafından gösterilen bu lâubalîliğin tasfiyesi gayesiyle muhtasar bir eser yazmağa mecbur oldum. 

Adını da et-Temhîd fî İlmi’t-Tecvîd koydum9. 

6. Muḳaddime(tü’l-Cezerî) fîmâ yecibü ʿale’l-ḳāriʾi en yaʿlemehû (el-Muḳaddimetü’l-Cezeriyye, el-

Cezeriyye, Muḳaddime fi’t-tecvîd). On dokuz babdan oluşan toplam 109 beyitlik bu eserde mehâric-i 

hurûf, sıfât-ı hurûf, terkīk, tefhîm, idgam, lahn, gunne, medler, vakıf, hemze gibi konular işlenmiştir. 

Her dönemde pek çok öğrenci tarafından ezberlenen ve çeşitli kütüphanelerde yüzlerce nüshası bulu-

nan eserin baskıları da yapılmıştır.10 

7. Müncidü’l-muḳriʾîn ve mürşidü’ṭ-ṭâlibîn. Yedi babdan oluşan ve telifi 25 Receb 773’te (1 Şubat 

1372) Dımaşk’ta tamamlanan eserde kıraat, kāri ve mukrî terimleriyle mütevâtir, sahih ve şâz kıraatler, 

 
6 Kara, , “İbnü’l-Cezeri: Hayatı Ve Eserleri” 
7 Altıkulaç, , “ İbnü’l-Cezeri”, 551-557 
8 Şahin, “ Muhammed b. Muhammed el-Cezerin’in Siretü’n-Nebi Adlı Eseri Ve Analizi”, 29 
9 Savan, “ İbnü’l-Cezerin’in (v.833/1429) Hadis İlmindeki Yeri”, 5 
10 Altıkulaç, , “ İbnü’l-Cezeri”, 551-557 
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aşerenin kıraat ilmindeki yeri ve bu konuyla ilgili tartışmalar ele alınmış, aşerenin el-ahrufü’s-seb‘a ile 

münasebeti üzerinde durulmuştur (Kahire 1350, 1977; Beyrut 1400/198011 

8. el-Elgâz Kasîdet-ül-hemziyye fil-kırâat 

9. Usûl-ül-kırâat 

10. el-İ’lâm fî ahkâm-il-idgâm 

11. et-Tevcîhât fî usûli’l-kırâat 

12. et-Takrib fî şerh-ıt-teysîr leh 

13. el-Beyân fî hatt-ı Osman 

1.2.2. Hadis Alanında Yazdığı Eserler 

1. el-Ḥıṣnü’l-ḥaṣîn min kelâmi Seyyidi’l-mürselîn. Telifi 22 Zilhicce 791’de (12 Aralık 1389) Dımaşk’ta 

tamamlanan eserde başta Kütüb-i Sitte olmak üzere temel hadis kaynaklarından derlenen rivayetlerle 

dua ve zikrin fazilet ve âdâbı, icâbet vakitleri ve yerleri, esmâ-i hüsnâ, bazı sûre ve âyetlerin fazileti, Hz. 

Peygamber’in duaları gibi konular ele alınmıştır. 

2. Miftâḥu’l-Ḥıṣni’l-ḥaṣîn. Bir önceki eserin şerhi olup Ramazan 831’de (Haziran 1428) Şîraz’da ya-

zılmıştır. 

3. Biʿs̱etü (Ṭarfetü)’l-ʿâlim min kelâmi Ebi’l-Ḳāsım (el-Erbaʿûn). Müellifin, sahihlerin en sahih olanla-

rından seçtiğini belirttiği kırk hadisi ihtiva eden eserin iki nüshası Süleymaniye Kütüphanesi’nde kayıt-

lıdır. 

4. Tezkiretü’l-ulemâ fî usûli’l-hadîs 

5. Tekmiletü zeyli’t-takyîd li ma’rifeti rüvvâti’s-sünen vel esânid 

6. el-Bidâye fî ulûmi’r-rivâye 

7. el-maksadü’l-Ahmed fî hatmi Müsned-i Ahmed 

8.el-Müsnedü’l-Ahmed fimâ yeteallahü bi müsned-i Ahmed 

9. el-Kasdü’l-Ahmed fî ricali Müsned-i Ahmed 

10.ez-Zeylü alâ mir’âti’z-zemân lin-Nevev 

1.2.3. Siyer Alanında Yazdığı Eserler 

1. Ḳıtʿa min mevlidi’ş-şerîf. 

2. Mevlid-i nebi. Yazımı 11 Rebîülevvel 806’da (28 Eylül 1403) Keş’te tamamlanmıştır. 

3. Ẕâtü’ş-şifâʾ fî sîreti’n-nebiyyi’l-Muṣṭafâ ve aṣḥâbihi’l-erbaʿa-ti’l-ḫulefâʾ (Ẕâtü’ş-şifâʾ fî sîreti’l-

Muṣṭafâ, Zâtü’ş-şifâʾ fî sîreti’n-nebî ve’l-ḫulefâʾ). 515 beyitten meydana gelen eserdir. 

4. Risâle fî ḥaḳḳı ebeveyi’n-nebî (er-Risâletü’l-beyâniyye fî ḥaḳḳı ebeveyi’n-nebî). 

 

 
11 Yüksel, “İbn Cezeri Ve Tayyibetü’n Neşr”, 215 
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2. ÂRFÜ’T-TA’RÎF Bİ’L-MEVLÎDİ ŞERİF VE ANALİZİ 

et-Tarif bi’l-Mevlidi’ş-Şerif: Bir makale ile iki maksadı üzerine Muhtasar olarak yazılmış bulunan 

cezeri'nin bu eseri daha sonra yine kendisi tarafından telhis ve ihtisar edilmiş ve Urfu’t-tearif fi’l Mev-

lidi’ş-Şerif adı verilmiştir. Urfu’t-tearif fi’l Mevlidi’ş-Şerif: bir önceki eserden, yazarı tarafından ihtisar 

edilmiş bir başka eserdir. 12 Bu mevlidi şerif günümüzde kuzey afrika kıtasında okunmakta olup, 16 

bölümden oluşmaktadır. Eser düz nesir şeklinde yazılmıştır. Aşağıdaki bölümlerden oluşur. 

1. Mukaddime 

2. Nesebi şerifi 

3. Annesinin hamileliği 

4. Doğum Tarihi 

5. Doğumunun irhasatları 

6. Doğum yeri 

7. Doğumunun mucizeleri 

8. Emzirilmesi 

9. Hz. Hatice ile evliliği 

10.  Peygamberliği ve isra mucizesi 

11.  Hicreti 

12.  Medine dönemi 

13.  Hacı ve vefatı 

14.  Sıfatı özellikleri 

15.  Ahlakı ve fazileti 

16.  Mucizeleri 

2.1. Mukaddime 

13 

Yazar. “Rabiulevvel ayının gönüllere şifa olarak yaratan Allah’a hamd ile başlamıştır. Peygamberin 

doğumu kalplerimizin baharı, sıkıntıların giderilmesi için vesile, şirkin ateşini sündürmüş, iftiraların 

divanını sallamış, bu mevlid her türlü ayıp ve eksikliği ortadan kaldırmış, yeryüzünün doğudan batıya 

her yerini nuru kaplamış, Peygamber’i bu dinin müjdesi olarak tecelli ettiren Allah’ı her türlü eksiklikten 

tenzih ederim” diye başlamıştır. 

Bir mısra ile giriş yapmıştır. 

Bu ayın islam alamine bi fazlı/ikramı vardır. 

 
12 Yüksel, “İbn Cezeri Ve Tayyibetü’n Neşr”, 226 
13 Ebü’l-Hayr Şemsüddin Muhammed B. Muhammed B. Muhammed B. Alî B. Yûsuf El-Cezerî, “ Ârfü’t-Ta’rîf Bil-

Mevlîdi Şerif”, (Beyrut:Darul Hadis El Kitabiye Yayınevi, , 2010) 
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Bunun fazileti herkesin üstünde hakkı vardır. 

Bizi milletinden ve islam ümmetinden yaratan Allah’a hamd ederiz. Şahadet ederiz ki Allah’tan 

başka ilah yoktur, tektir. 

2.2. Nesebi Şerifi 

Hz. Muhammed ibn Abdullâh, Abdülmuttalib, Hâşim, Abd-i Menâf, Kusay, Hakîm, (Kilâb) Mürre, 

Ka’b, Lüeyy, Gâlib, Fihr, Mâlik, Nadr, Kinâne, Huzeyme, Müdrike, İlyâs, Mudar, Nizâr, Ma’ad, Adnân 

buraya kadar şüphesizdir. Adem aleyhisselamdan Adnân dedesine kadar diğer kalan isimlerde ihtilafa 

düşülmüştür. Adnan’dan itibaren İsmail ve ve Hz. İbrahim’e dayanır.  

 Peygamberden rivayetle; “Cenab-ı Hak İbrahim'in (peygamber) evlatlarından İsmail'i, İsmail'in ev-

latlarından Beni Kinane'yi, Beni Kinane'nin evlatlarından Kureyş'i, Kureyş'ten Beni Haşim'i, Beni Ha-

şim'den de beni seçti”14 buyurdu.  

Taberani’nin rivayetinde ise, İbn-i Ömer’den rivayetle peygamber şöyle buyurdu: Allah kullarından 

Adem aleyhisselamı, Ademin soyundan Arapları, Araplardan Beni Hâşim’i seçti. Beni de Beni 

Hâşim’den seçti. Bende hayırlıların en hayırlısıyım. Arapları seven beni sevmesiyle Arapları sevmiştir. 

Onlardan nefret edende benden nefret etmiştir.  

Araplar en hayırlı toplumdur. 

Onların hayırlıların en hayırlısı Muhammed’tir. 

Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde İrbad b. Sariye’den rivayetle Rasullullah dedi ki: Peygamberlerin 

sonuncu olarak yazılan Allah’ın kuluyum. ‘Ben, atam İbrahim‘in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve an-

nem Âmine'nin rüyasıyım. Annem rüyasında içinden çıkan bir nurun Şam diyarı saraylarını aydınlattı-

ğını söylemişti. Peygamber anneleri hep böyle rüyalar görürler.15 

İbrahim’in duası ile kast, ayeti kerimede: Soyumuzdan, onlara senin âyetlerini okuyacak, kitabı ve 

hikmeti öğretecek, onları arındıracak bir elçi çıkar rabbimiz! Çünkü yalnız sensin kudret ve hikmet sa-

hibi.16 

İsa’nın müjdesi ile kast, ayeti kerimede: Meryem oğlu Îsâ da şöyle demişti: “Ey İsrâiloğulları! Bilin 

ki benden önceki Tevrat’ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmed isimli elçiyi müjdelemek üzere 

size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim.” Ama o (Ahmed) kendilerine apaçık kanıtlarla gelince, “Bu 

(kanıtlar) besbelli bir büyü!” dediler. 17 

Peygamberin nuru Abdullah b. Abdilmuttalib’e ulaşana dek temiz sulblerden zeki neseplere intikal 

etmeye devam etmiştir. Evlilik yaşına gelince Amine bnt. Vehb b. Abdimenaf b. Zuhre b. Kilab ile ev-

lendirdi. Bu evlilik Recep ayının ilk Salı günü olduğu söylenir. Peygamberin babası Abdullah tam 30 

yaşındaydı.18 

 
14 Müslim, Fedail, 1. 
15 Ahmed bin Hanbel, Müsned, 4/127-128 
16 Bakara 129 
17 Saf 7 
18 Şemsuddin Ebi Abdullah Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. Ahmed el-Kaysi ed-Dimeşki İbn Nasırüddin, 

“Camiü'l-Asar Fi Mevlidi'n-Nebiyyi'l-Muhtar “(802/2) 
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2.3. Annesinin Hamileliği 

Hz. Amine peygamberi taşıdığı zaman hamilelik belirtilerini çekmedim. Hamileliği boyunca kadın-

ların çektiği sıkıntıyı, onun ağırlığını hissetmedim.  

Hz. Amine dediki: ben uykuyla uyanıklık arasındayken Bir ses, hamile olduğunu bildin mi? bene 

bilmiyorum dedim. Dedi ki: sen Bu ümmetin en yücesini ve peygamberini taşıdın. dedi. Doğum yapana 

kadar birdaha gelmedi. Doğum yapacağım zaman bana dediki: bir tek olan Allah'a tüm hasetçilerin 

şerrinden sığınırım. o doğduğunda adını Muhammed koydum. Mucize olarak Onunla beraber Busra 

Saraylarını Şam diyarlarına aydınlatacak bir nur ile beraber dünyaya gelmesiydi.  

 Allahu Teala Peygamberi Hz Muhammed’i annesinin karnında yaratmak istediğinde Recep ayının 

cuma gecesi yedi cennetin bekçisi Rıdvan'ı Firdevs'in kapılarını Açmasını emretti. Cennette bekleyen 

yeri ve göğü kaplayacak olan nur kapısının açılmasıyla, Firdevs'in kapısından annesinin karnına intikal 

etti. Böylece insanlığa müjde ve uyarıcı olan Hz. Muhammed vücut buldu. 

Annesi onu karnında taşıdığı zaman Abdulmuttalip oğlu Abdullah'a Gazze'ye Ticaret yapması için 

gönderdi dönünce Abdullah hastalandı Medine'ye ulaştıklarında Dayıları Beni Adi b. Neccar’ın yanında 

kaldı. Daha sonra da Medine'de öldü onun vefat haberini alan Abdulmuttalip onun için çok üzüldü. 

2.4. Doğum Tarihi 

Hz. Peygamber Rabiulevvel 12. gecesi meşhur olan fil yılında dünyaya gelmiştir. Adil olarak bilinen 

Kisra Kıralı Anuşirvan 17 yılında. İsa’nın gökyüzüne yükselmesinin 578 yılında. İskender’i Rumi 909 

yılında ve Adem aleyhisselamın dünyaya inişinden 6043 sene sonra dünyaya gelmiştir. 

2.5. Doğumunun İrhasatı  

Hz. Amine: Benden doğduğu zaman Doğu ile batıyı kaplayacak kadar Onunla beraber nur geldi. 

Benden ayrılıp yere düştüğü zaman iki dizi ve iki eli üzerinde yüzü gökyüzüne çevrilmiş bir şekilde 

yere düştü. Onu doğurduğum zaman üstünde hiçbir pislik yoktu tertemizdi. Keçilerin yavrusunu do-

ğurduğu gibi kirli değildi. 

Osman b. Âs’ın, annesinden rivayetle Fatıma bnt. Abdullah dedi ki Resûl-i Ekrem doğumunda bu-

lundum dünyaya geldiğin zaman Ev nurla dolup taştı yıldızların da hareket ettiğini gördüm. Üstüme 

düşeceklerini zannettim. 

İmam Cafer Sadık (a.s.) şöyle buyurmaktadır: “İblis dört olay yüzünden dört defa feryat etmiştir: 

Allah-u Teâlâ’nın lanetine uğradığı gün, yeryüzüne indirildiği gün, Hz. Muhammed (sas)’in peygam-

berliğe seçildiği gün ve Fatiha Suresinin nazil olduğu gün. 

“Peygamber Efendimiz dünyaya geldiği zaman sünnet edilmiş ve göbeği kesilmiş olarak geldi. Bir 

rivayette dedesi 7 yaşındayken sünnet ettirdi. Ve dendi ki Cibril onu göğsünü yardığı zaman onu sünnet 

ettirdi. 

Dünyaya geldiği zaman peygamberlik mührü ile mühürlendi. Annesi gördüğü mucizeler karşısında 

Muhammed adını kendisi koymuştur. Büyük ihtimalle annesi gördüğü mucizeler karşısında bu ismi 

dedesine bildirdi-dedesi de bu ismi koydu. 

İmam Hz. Ebu Kasım es-Süheyli dedi ki bu aslında bu mucizeleri dedesi gördü. Hz. Ebu'l-Hasen el 

Kayravani Bostan adlı kitabından Bu konuyu şöyle aktardı. Abdulmuttalip rüyasında Sırtından bir tarafı 
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doğuda bir tarafı batıda bir tarafı yerde ve bir tarafı gökyüzünde olan Gümüş bir zincir çıktı. Daha sonra 

da göğsüne bir ağaçmış gibi geri döndü ve her bir yaprağında nur vardı. Doğu ve batıdaki tüm insanlar 

bu ağacın dallarına bağlıydı. İşte bu şekilde soyundan gelen birisi doğu ve batı ona tâbi olacaktı 

Dedesini bu gördükleri peygamberin ümmetine Allah'ım açacağı doğu-batı topraklarıydı. Onun 

dini daha çok doğu ve batı arasında bu topraklar arasında yayılacaktı.  

Annesi dünyaya getirdiğinde dedi ki: benim içimden sarayları, Şam topraklarını aydınlatan bir nur 

çıktı. Peygamber Efendimiz Şam Busra topraklarına iki defa uğramış ve oraya kadar uğrayacağının bir 

işareti olabilirdi. Tabii ki Allah-u Teâlâ en doğrusunu bilir. Hz Peygamberin amcası onu övmek için 

bunu besteledi. 

Sen dünyaya geldiğin zaman yeryüzü ışıldadı ve senin Nurullah ufuklar aydınlandı 

Biz de senin nurunla ve açtığım yola /dinle aydınlandık. 

Dedesi Abdülmuttalib’e doğum haberi geldiği zaman çok mutlu oldu. o ve beraberindeki kavminin 

eşrafı ile beraber Hz Amine'nin yanına geldiler. Annesi ilk önce dedesi görmesi için üstünü örtmüştü. 

Örtüsünü üzerinden çekince Resulullah gökyüzüne bakıyordu. Dedesi onu alıp Kabe'ye geçirdi orada 

Allah'a şükür ve niyazda da bulundu. Ümmü sevben Hz. Ebu Leheb'in cariyesi yeğeninin olduğunu 

müjdele dediğinde onu azad etti. Daha sonra da onu emzirmesi için görevlendirdi. 

Rivayete göre Hz. Ebu Lehep vefatından sonra rüyada görüldü. Kendisine halin nedir diye soruldu. 

dedi ki “Cehennemdeyim ancak azabım her pazartesi günü hafifler. İki parmağın arasından su emerim 

Bunun sebebi ise Hz Muhammed dünyaya geldiği zaman cariyem Süveybe’yi azat etmem ve onu sütan-

nesi yapmamdır.” 

2.6. Doğum Yeri ve Bereketi 

Onun doğum yeri Şa’ib ve bu Mekkeliler arasında bilinen bir yerdir. Her yıl mevlid zamanı Mekke-

liler günümüzde bile bu yeri ziyaret eder ve Bayram gününden daha faziletli olarak görürler. 

Hacca gittiğim yıl 792 yılında o mübarek yeri ziyaret ettim. O yerin bereketlerini gördüm. daha 

sonra da onu bir kez daha ziyaret ettim. 823 yılında ev hasar görmüştü onarımında bulundum. O zaman 

bu kitabım Arf ve Tarif bil mevlidi şerif kitabımı okudum.. Buna geniş bir insan topluluğu şahit oldu. 

2.7. Doğumunun Mucizeleri 

Kisra’nın Sarayı o gün yıkıldı. Tavanı boyunca yarıldı, ondan. 14 parçaya ayrıldı, bunun sesi, birçok 

yerde duyuldu. Harabeleriri halen günümüze kadar ibret olarak durmaktadır. Bu da Allah'ın mucizele-

rinden biriydi. iran mecusilerin yakmış oldukları 1000 yılık ateş söndü. Gece gündüz tutuluyordu o gece 

onların ateşi söndü ve onu bir daha tutulamazlar bu da Allah'ın mucizelerinden bir mucizeydi Seva 

Gölü kurudu. Bu göl Irak ve Hamzan arasında arasındaydı. İçinde gemiler yüzer, Hazzan, Rey ve etra-

fına seyahat edilirdi. Peygamber Efendimizin doğumuyla kurudu. Sanki daha önce orada hiçbir göleti 

yoktu. Suydan Eser kalmamıştı ve bu kuruluğu devam etti ve yerine Adın adında bir şehir kuruldu 

günümüze kadar mevcuttur. 

Pars alimlerinden olan Mobezan develerin atları gütmeye başladığını gördü. Develerin Dicle'yi ge-

çip kendi ülkelerinde yayılmaya başlamasını Arapların krallarının oraya hüküm edeceğinin bir işaretidir 
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dedi. Bu gecede Şeytanlar taşlandı. Şeytanlar okunan Kur'an'ın okunan ayetleri dinliyorlardı. İblis gök-

yüzünü dinlemekten menedildi. Daha önce gökyüzüne dinleyip söz aktara biliyordu.  

Hasan ibn Sabit’ten riveyetle yedi veya sekiz yaşında bir çocuktum. İşittiğim şeyleri anlıyordum. 

Medinede Yahudilere kabilesine seslenen bir Yahudi duydum. Kendisine sordular neyin var. Niye Ses-

leniyorsun? Ahmed’in doğumunu müjdeleyen yıldız doğdu” dedi. 

2.8. Emzirmesi 

Dünyaya geldiği zaman Annesi ona yedi gün emzirdi. Hz. Ebu Leheb'in Azatlı kölesi süveybe onu 

Birkaç gün emzirdi. Onunla birlikte Ebû Seleme Abdullāh b. Abdilesed el-MaHzûmiyi emzirdi. Pey-

gamber Efendimiz Medine'den ona vefat edene kadar Selam gönderiyordu onun Müslüman olup olma-

dığı hakkında ihtilaflar mevcuttur. 

Daha sonra onu Halim Halime Bind ebi züüb Sadiye ona emzirdi. Ondan rivayetle Onu odama koy-

duğum zaman Allah'ın dilemesiyle sütüm geldi. doyana kadar onunla beraber kardeşi içti. Daha önce 

kardeşi karnını doyurup uyuyamamış ve onu doyuracak kadar sütüm olmuyordu. 

O gece hayvanlarımız dan olan sütten eşim ve ben doya doya içtik. Daha önce bu kadar süt hiç 

olmamıştı. Peygamber çocukların bir ayda gösterdiği gelişimi bir günde gösteriyordu çok hızlı büyü-

yordu. 

Halime onu annesine beş yaşında iade etti meşhur olan rivayet de budur. Hz Halime Hz Hatice ile 

evlenene kadar Mekke'de kaldı. Hz. Hatice'ye şehirlerinin susuzluğunu şikayet kendisine 40 tane keçi 

hediye etti. Daha sonra da Medine'ye döndü onun Müslüman olup olmaması ve eşinin Müslüman olup 

olmadığı bilinmemektedir. 

Medine'ye dayılarını ziyarete gittiğin zaman annesi vefat etti. Beni necar da bir ay ikamet ettiler. Eba 

bölgesinde annesi vefat etti. Ümmü Eymen ona baktı. Mekke'de Abdulmuttalip ona sahip çıktı. Hz. Ebu 

talip 8 yaşından vefatına kadar peygambere sahip çıktı. 

 12 yaşına geldiği zaman amcası ile beraber Şama gitti. Busra şehrinde kadar ulaştı. Rahip Bahira 

onu sıfatlarından tanıdı. Bahira gelip amcasına bu alemlerin Efendisi Rasulullah dedi. Kendisine nere-

den biliyorsun diye sorduklarında dedi ki siz geldiğiniz zaman taşlar ağaçlar ona ona secde etti. Biz de 

bunun alametlerini kitabımızdan biliriz dedi Ebû Talib Basra'ya girmeden Yahudilerin ona zarar verme-

sini korktuğu için geri döndü. 

2.9. Hz. Hatice ile Evliliği 

Peygamber 25 yaşına Varınca bir daha Şam yerine ticaret için çıktı yanında da Hz Hatice'nin kölesi 

Meysere vardı. Busra şehrine vardığımda bir ağacın göklerinde oturdu. Oradaki Rahip bu ağacın altında 

ancak bir peygamber oturdu dedi. Sonrada Meysere’ye dedi ki gözlerinde sürme var mı? dedi ki evet 

Şüphesiz ki bu peygamberdir dedi o da peygamberlerin sonuncusudur sonra da Busra’dan dönünce 

dönüş yolunda Güneşin sıcaklığı arttığı zaman peygamberi gölgeleyen İki Melek göründü. Meysere 

bunları gördüm mallarını satıp Mekke'ye döndüklerinde iki kat para kazanmışlardı. Peygamber Mek-

ke'ye dönüp geldiği zaman kölesi ona rahibin anlattıklarını anlattı. Hatice peygamber ile evlenmek is-

tedi, ona evlilik teklifte bulundu. Peygamber teklifini kabul ettiğinde tam olarak 25 yaşına girmişti. 35 

yaşına girdiğinde Kureyş Kabe'yi tamir ediyordu. Daha önce Kabe'nin kapısı yer seviyesindeydi ve ona 
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yağmur suları sel suları giriyordu. Kabe'nin inşasını bitirip hacer-ül Esved yerine yerleştirme işi kalınca 

her kabile dedi ki biz odası yerleştirmede daha çok hak sahibiyiz. Kendi aralarında kavga çıkacak du-

ruma gelince, beni şeybe kapısından ilk önce kim girerse onu hakem olarak kabul edeceklerini kararlaş-

tırdılar. Oradan ilk giren kişi Rasulullah’tı onu gördükleri zaman dediler ki işte bu Emin. Bunun hakem-

liğinin kabul ettik. Nübüvvetten önce peygamber’e emin lakabıyla biliniyordu. Kendisine hacer-ül Es-

ved'in yerleştirilmesi ile ilgili istişare edildiğinde Peygamber Efendimiz örtüsünü çıkardı ve dedi ki her 

kabile bir tarafından tutup onu yerleştirsin Onun yerini yerleştirdikleri zaman Peygamber Efendimiz 

onu mübarek elleri ile oraya yerine oturttu. 

2.10. Peygamberliği ve İsra mucizesi 

40 yaşını doldurduğu zaman Allahu teâla onu tüm insanlara rahmet olarak gönderdi. Kendisine 

gönderilen ilk vahiy şekli sahih Rüya şeklindeydi. Gördüğü rüyalar sabahın aydınlığa gibiydi. Daha 

sonra da kendisine inzivaya çekilmek sevdirildi. O Hira Dağı'nda inzivaya çekilip ibadet ediyordu. Ken-

disine vahiy mağarada geldi.  

Ona ilk iman eden kadın Hz Hatice idi ilk erkek Hz. Ebû Bekr, genç çocuk Hz Ali 10 yaşındaydı 

mevalilerden ise Zeyd b. Haris sonra da Osman b. Zübeyr, sonra da Sa’d b. Ebi Vakkas’tır. 

Peygamberliğinin 10. yılında amcası Hz. Ebu talip vefat etti. Daha sonra da ondan sonra Hz Hatice 

3 gün içerisinde vefat etti. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'ten gördüğü eziyeti 

hayatında başka kimseden görmedi. 

İsra gecesi peygamberliğinin 12. senesinde mescid-i haram'dan mescid-i aksa'ya daha sonra daha 

göğe yükseldi. Orada Adem Aleyhisselam'ı ilk önce Yahya bin zekeriya'yı, isa bin meryemi, Hz Yusuf 

İkinci katta, Hz İdris ile onuncu katta, Harunu beşinci katta, Hz.Musa ve İbrahim'in altıncı katta, İbrahim 

yahut Musa'yı 7 katta, gördü. Daha sonrada Sidretül Münteha’ya ulaşmıştır. 

Recep ayının 27. gecesinde veya Rebiülevvel ayının 27. Gecesinde, Ramazan ayının gecesinde ki 

bunda ihtilaf var 52 yaşındaydı Kendine ve ümmetine namaz farz kılındı. Uyanınca bunu Kureyşliler 

bildirdi. Kureyşliler bunu yalanladı. 

2.11. Hicreti 

Peygamber ashabına Medine'ye hicret etmesini tavsiye etti. Kendisine iman edeler peygamberliğin 

23 yılında hicret etmeye başladılar. Allah peygambere hicret etmesine izin verdi. Cebrail aleyhisselam 

Hz. Ebû Bekr ile beraber hicret etmesini tavsiye etti. Beraber çıkıp Sevr Mağarasında sakallılar. Mekke’ye 

yakın bir dağdı. Üç gün yahut daha fazla burada ikamet ettiler. Allah örümceğe ağ örmesini iki güver-

cine de oraya yuva yapmasını emretti. Daha sonra da mağaradan çıktılar. Peygamber Efendimiz deve-

sine bindi Suraka b. Malik onlara onlarla karşılaştı. Peygamber Efendimiz dua etti onun iki ayağı toprağı 

battı. Peygamberden eman- bağışlanma talep etti. Peygamber de ona bağışladı. 

2.12. Medine dönemi 

Resulullah Rabbiul Ahir ayının 8 veya 12’sinde Medine'ye girdi. Pars aylarından Tirma ayındaydı. 

Süryam aylarından 10 Eylül'dü. Kendisinden duyulan ilk söz ilk söz “Ey insanlar! Selâmı yayın, yemek 
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yedirin, akrabaya ilgi gösterin ve herkes uykuda iken namaz kılın, selâmetle cennete girersiniz.”19 bu-

yurmuştur. 

Rabbiulahir ayının 12'sinde ikindi namazından Mescidi Nebi inşa edildi. Minber hurma kütüğün-

den 3 basamaklı inşa edildi. Peygamber minbere çıkıp hutbe verdiği zaman Kütük inek bağırması gibi 

ağladı. Peygamber sallallahü ve sellem ondan indi kucağına aldı. Kütük sussana kadar Peygamber Efen-

dimiz onu kucakladı. Eğer kucaklamasaydım kıyamet gününe kadar ağlayacaktı. 

 Peygamber Efendimiz ashabına namaz için nasıl çağrılır? diye sorduğunda Abdullah b. Zeyd 

ezanla ilgili gördüğü rüyayı anlattı. Şer’i olarak zekat farz kılındı. Cihat fazrz kılındı. Kıblenin yönü 

Mescid-i Aksa’dan Kabe yöneldi. Şaban'ın sonunda oruç farz kılındı. Bedir Savaşı Ramazan ayının 17. 

günü oldu, 18'inde ise Fıtır Sadakası farz kılındı. Hicretin 3 yılında şevval ayında içki yasaklandı. Hz 

Ali'nin oğlu Hz. Hasan dünyaya geldi. Hicretin 4. yılında tekmil ayeti indi ve Hz Ali'nin oğlu Hz. Hü-

seyin dünyaya geldi. 

Hicretin 5. yılında korku namazı farz kılındı. Bir önceki yılda ise Hudeybiye gazvesi Mekke yakın 

bir bölgede yapıldı. Hicret'in 6. yılında 1400 kişiyi Hz. Peygamber’e ağaç altındaki Rıdvan beyati etmişti. 

Hicretin 7. yılında Zilkade ayında Peygamber Efendimiz’le beraber 2000 kişi, yanında getirmiş ol-

dukları 60 bedeneyi kurban ederek, Umretu’l-Kaza yaptı. Mekke'de 3 gün ikamet etti. Daha sonra da 

Allah-u Teâlâ Ramazan ayında Mekke'nin fethini nasip etti. Ramazan ayının 20'sinde peygamber Ka-

be'yi tavaf etti. Etrafında 73 put vardı. Peygamber Efendimiz putların yanından geçerken mübarek par-

mağı ile işaret ederek “ De ki: “Hak geldi bâtıl yıkılıp gitti! Zaten bâtıl yıkılmaya mahkûmdur.”20  Bu şekilde 

putlar yüz üstü düşüp kırıldı. 

Hac ibadeti Hicret'in 9. yılında farz kılındı. Başka bir rivayette altısında başkasında ise yedisinde 

dendi. Peygamber efendimize iman etmek için gruplar gelmeye devam etti. Hz. Ebu Bekri Sıddık insan-

larla beraber Hac etti. Peygamber Efendimizin bu yıldan sonra hiçbir müşrik Hacı edemesin beyti tavaf 

edemesin buyurdu. 

2.13. Hacı ve vefatı 

Peygamber efendimizin h 10 yılda (9 Zilhicce) Veda Haccı’nı ifa etti. Peygamber kendisi ile beraber 

70 000 ya da 100 0000 kişiyle hac etti. 11 yıl anda safer ayının son çarşamba gününde peygamberin ağrı-

ları başladı. Ateş ve kırgınlık Hz. Ebubekir'e insanlara namaz kıldırması için emretti. Ve o Cuma günü 

ağrılara devam etti. Salı günü ayının beşinde pazar günü ağrısı arttı. ve Pazartesi vefat etti. Rabiulevvel 

ayının 12. günüydü Güneş karardı. Gecenin siyahlığı arttı. 63 yaşında Hayata gözlerini yumdu. 

2.14. Şemail-i Şerifi 

Hz. Peygamber insanların ahlak olarak en iyisiydi ve en güzeliydi mükemmel idi. Aydın yüzlüydü 

orta boyluydu ne uzun boylu nede kısaydı, heybetliydi, beyaz pembemsi tenli idi hilal kaşlıydı. Dişleri 

aralıklıydı pek hoştu. İnci gibi beyazdı. Ağzı geniş O da güçlü ve cesur anlamına geliyordu. Yanakları 

düzdü. Yanakları etli değildi o da tembellik anlamına gelirdi. Gözleri yuvarlak, siyah ve genişti. 

 
19 Tirmizî, Kıyâmet 42. 
20 İsra, 81 
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Her haliyle sevimli Her haliyle gözleri uzun kirpikliydi. İki kaşının arası genişti. Burun kemiği or-

tadan basıktır. Bu da yaratılışının güzelliğinin ifadesiydi. Bunun tersi atlarda ise bir kusurdur.  

Geniş omuzlu sırt ve omuzları genişti. Bu da yaratılışının güzelliğinin bir ifadesiydi. Erkekler ara-

sında muadil kabul edilmiş hoş bir görünümüdür. Başı ve ayakları büyükçe, topukları etli değildi. Saç-

ları kulak memesine kadar uzamazdı. Vefat edene kadar başında 20 adet saçı beyazlamamıştı.  

İki omuzu arasında peygamberlik mührü vardı. Saib b. Yezid dedi ki: peygamberlik mührünü iki 

omuzu arasında keklik yumurtası gibi gördüm.  

Sahihi Müslim de bulunan ve Cabir b. Semure’den rivayette ise, Resulullah saçının önü ile sakalı 

biribirine ulaşmıştı. Sonu taradığında gözükmezdi. Saçı kabarınca gözükürdü. Sakalı gür saçlıydı. Bir 

kişi dedi ki onun yüzü kılıç gibidir. Daha doğrusu yüzü güneş ve ay gibi yuvarlaktı. İki omuzu arasında 

mührü güvercin yumurtası gibi gördüm. Vücuduna benziyordu.  

Şemita: saçın beyazlaması,  

Şeita: saçın dağılmasıdır. 

Sahih-i Müslim ve Buhari’de rivayette Hz. Enes ra. Peygamber gül renkli teri inci gibi, yürüdüğü 

zaman bir yöne yaslanır, elinden daha yumuşa kumaş veya ipek ellemedim. Kokusundan güzel daha 

önce ne amber ne misk kokusu koklamadım. 

2.15. Ahlakı ve fazileti 

Hz Ayşe peygamberin ahlakı nasıldır diye kendisine sorulduğunda: dedi ki onun ahlakı Kur'an’dır. 

Allah’ın razı olduğuna razı olur. Razı olmadığından razı olmazdı.21 İnsanların en cesuruydu Hz Ali dedi 

ki “Biz, savaş kızıştığında, gözler öfkeden kıpkırmızı kesildiğinde O’nun (asm) arkasına sığınırdık.”22 

Hz. Enes insanlardan dört özelliğimle üşütün kılındım. Bağışlama, cesaret, kadınlarla birliktelik, susuz-

luğa dayanma. 

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) kendisinden istenildiğinde hiçbir zaman “Ha-

yır” dememiştir. (Elinde varsa vermiş, yoksa vereceğine söz vermiştir.) (Buharî) Hz. Enes şöyle anlat-

maktadır: “Bir kimse Peygamber’den iki dağ arası kadar çok koyun istemişti. Hz. Peygamber istediğini 

adama verdi. Bunun üzerine o şahıs kavminin yanına gidip: ‘Ey kavmim! Müslüman olunuz. Allah’a 

yemin ederim ki Muhammed (sas) öylesine ikramda bulunuyor ki asla fakirlikten korkmuyor’ demişti.23 

(Müslim, “Fezail”, 58 ) Ebû Hüreyre hazretleri; Resûlullah Efendimize, kâfirlerin yok olması için dua 

buyurmasını söyledik. Cevaben; (Ben, lanet etmek, insanların azap çekmesi için gönderilmedim. Ben, 

herkese iyilik etmek, insanların huzura kavuşması için gönderildim) buyurdu.” Resûlullah Efendimize 

Allah’ım, Sen kavmimi bağışla! Çünkü onlar bilmiyorlar24. 

İnsanların en hayalısı idi. Âişe’den (ra) rivayet edildiğine göre; fazla hayâsından dolayı mübarek 

gözü kimsenin yüzüne sabit bir halde bakmazdı. 

 
21 (Müslim, Müsâfirîn 139. Ayrıca bk. Nesâî, Kıyâmü’l-leyl 2) 
22 Müsned, 1:86; Müstedrek, 2:143; Kenzü’l-Ummâl, 12:347, 419. 
23 Müslim, “Fezail”, 58 
24 Buhari, Enbiya 54; Müslim, Cihad 104. 
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Peygamber kendi nefsi için intikam almazdı. Sinirlenmezdi. Ancak Allah’ın yasakları çiğnendiği 

zaman kızdığı zaman kimseye karşı kakmazdı. İki iş arasındaki günah değilse en iyi yolu seçerdi. Gü-

nahsa eğer ona en uzak olan insandı. Hiçbir yemeği ayıplamadı. Canı ne çekerse yerdi beğenmezse onu 

terk ederdi. İsraf için yemez ekmekle yerdi. Aşı sulu yerdi. Sulu sebze yemeği yerdi. Soğuk ve sıcak diye 

yemek seçmezdi. Tatlı ve balı severdi. Şerbetlerin içinde tatlı ve soğuk olanını severlerdi.  

Hz. Ebu Hureyre dediki. “Resulullah (sas) vefat edene kadar ailesi bir defalığına dahi olsa iki gün 

peş peşe arpa ekmeğine doymuş değildi. Bir yahut iki ay evinde ve evlerinde ateş yanmamıştı. Gıdaları 

su ve hurmaydı. 

 İnsanlar arasında en tevazulu olandı ayakkabısına tamir eder elbiselerini yamar insan ailesine yar-

dım eder keçisinin Sağır hastayı ziyaret eder zengin ve fakir herkesi duasına icabet eder miskinleri sever 

onların cenazelerine katılır hastaları ziyaret eder zengin ve fakir'i ayırt etmez krallardan fakirlere ayırt 

etmez insanların sevmediği bir şeyler Onlara hitap etmez kendisinden özür dileyene affeder eşeğe katıra 

binerdi, Arkasına da insanları bindirdi kimseye arkasında yürümesine izin vermezdi ve şöyle derdi. 

benim sırtımı meleklere bırakın25 

Allah-u Teâla kendisine yeryüzünü hazinelerini vermesine rağmen Hendek Savaşı'nda Taş açlıktan 

karnını oturdu Zikri çok çok yapar boş sözlerden yüz çevirdi namazı uzatıp hutbeyi kısaltıldı fakir dul 

ve köy ele gezmekten sakınmazlığı güzel kokuyu sever çirkin kokuyor sevmezdi şerefli insanlara sıcak 

davranırdı ikram sahiplerini ikramda bulunuldu mübah olan oyunlara izin verir Hakkı söyler insanlarla 

şakalaşırdı 

2.16. Mucizeleri 

Mucizeleri mucizelerinin en büyüğü Kur'an-ı Kerim'dir Gece ve gündüzü okunan Kur'an-ı Ke-

rim'dir insanlar ve cinler kendisini yazmaya aciz kalmıştı onun gibi bir sure hatta bir ay bile yazmamıştır 

peygamberlerin mucizeleri öldükten sonra kesilmiştir ancak peygamberin mucizesi kıyamete kadar ba-

kidir ayın yarılması ise Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Kertenkele de onun peygamberlerin İnşaat et-

miştir 

Peygamber Efendimiz kıssanın hazinelerini ümmeti fakirlere dağıtacaktır duyurdu. Kisra ve Rum 

diyarları fethedilecektir dediği gibi de oldu Müslümanlar geniş yüzlü küçük gözlü küçük burunlu in-

sanlar nasıl savaşacaktır dedi Öyle de oldu Şam ve Yemen fethedilecek dendi kaytaran adında bir şehir 

olan bir yer fethedilecek Yemen diyarından Veysel Karani adında bir kişi gelecek Onun Baras hastalığı 

iyileştirecek dendi dediği gibi oldu şiddetli rüzgarın estiği bir günde münafıkları öldürecek rüzgardır 

dedi Müslüm kitabında cahilden rivayet de mi onu rivayet ettiği bir şehre ulaştığımızda müşriklerin 

çoğu orada ölmüştü bir gün bir keçinin etinden yediğinde dedi ki kendisine haksız yere sahibinden 

habersiz olduğunu bildirdi. Aynen dediği gibi çıktı Bir Gündoğan üstündeyken daha hareket etti Resulü 

Ekrem buyurdu ki Sakin Ol dur üzerinde bir peygamber bir Sıddık ve iki tane şahit vardır dağda sabit 

oldu hareket etmedi Dağın üstünde Hz. Ebubekir Ömer Osman ve Resulullah vardı. 

 
25 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 256; Buhari, Nafakat: 7. 
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Sahih-i Müslim’de bir hadiste Allah yere emretti bende yerin doğusunu ve batısını gördüm. Bana 

bu gözüken yerler olacak dedi. Buhari’nin rivayetinde Bu sözler üzerine Allah Resulü (sav) Sanki kay-

naklardan kaynar gibi hemen mübarek parmaklarının aralarından su akmaya başladı! Orada bulunan 

sahabeler o sudan 1300 kişi hem su içtiler, hem de abdest bile aldılar. Bu hadis bir yerde 700 ile 800 kişi 

olduğu geçti. Hz. Ömer başka rivayette ondan 40 kişi içtik ama eksilmedi dedi. 

Avucunda taşalar tesbih etmiş, yemekte aynı şekilde yenirken tesbih ediyordu. Kayalar onu selam-

lıyor. Kurtlar onun peygamberliğini ikrar etmiş-şahit olmuştur. Su taşıyan bir deve peygambere sahibini 

onu aç bıraktığını peygambere şikayet etti. İki deve peygambere secde etti ve sahibi onları çevirmede 

aciz kaldı. Pegamber uyurken ağaç yerinden kalkıp, peygamberi selamlamak için yürüdü. iki ağaca ih-

tiyacını karşılamak için emretti birleştiler, ihtiyacını giderince ağaçlar biribirinden ayrıldı. Bulutlara em-

retii yahmur yağmaya baladı. Altı tane deve kesilmesi için emretti develer kendisine doğru yaklaştı. 

Uhud Savaşı’nda Katade b. Numan’ın gözü okla yerinden çıktı. Hz. Peygamber onu yerine geri yer-

leştirdi. Ve dua etti Katade’nin gözü diğer gözünden daha iyi görmeye başladı. Hayber’in fethinde Hz. 

Alinin gözleri ağırıyordu. Peygamber Hz. Aliye dua etti ve gözleri iyileşti. Bir daha sıcak ve soğuktan 

gözleri ağırmadı. Abdullah b. Asel’in ayağı kırıldı. Peygamber onu tükürüğü ile silince anında iyileşti. 

Peygamber Ümeyye b. Halef’in öleceğini bildirdi öylede oldu. Peygamber Bedir Savaşı'nda müşriklerin 

nerede savaşacaklarını bildirdi bu falanca yerde şu falanca yerde dedi dediği gibi hiç kimse başka yerde 

savaşmadan ümmetinden bazı tarifeler kralların tahtları oturduğu gibi gemilere binip seyahat edecek 

dedi Hz Enes'in Enes Bin Malik'in halası Ümmü haram Peygamberim dediğine şahit oldu. 

Hz Osman'ın musibetle şehit olacağını ve ona sabır edeceğini bildirdi Hz Hasan için ise Allah'ım 

razı olsun bu bir Seyit ve Müslüman Müslümanlar arasında iki grubun arasını düzeltecek dedi Muavi-

ye'ye hilafeti teslim etmiştir. Peygamber yalancı Esved el-Ansi sana sana şehri Yemen'de öldürüleceğini 

bildirdi, dediği gibi de oldu. Bunun gibi bir haber de Kisra için söyledi. 

Peygamber kendisi ile beraber savaşan Bir şahıs için cehennemliktir dedi O şahıs daha sonra intihar 

etmiş peygamberin dediği olmuştur peygamber bir gün minberde hutbe okurken Yağmur duasında bu-

lundu. Gökyüzünde bir bulut bile yoktu duasından sonra gökyüzünde dağlar kadar bulutlar oluştu, 

diğer Cuma gününe kadar yağmur devam etti. Sahabiler şikayet edince Allah'a dua etti, yağmur hemen 

kesildi.  

Hendek Savaşı'nda sahabeye bir parça arpa ekmeğiyle hepsini doyurdu. Ashabına bir defasında bir 

avucunun doldurmayacak kadar hurmayı orada bulunan herkese yedirdi. Bir gün Hz. Ebu Talha'nın 

evinde yaklaşık olarak 80 sahabiye Hz Enes'in koltuğu altında saklamış olduğu. Bir kaç arpa ekmeğinin 

oradaki sahabeye yedirdi. Yedirmiş olduğu ekmeklerden bir tane bile eksilmedi. Hz Ömer'e elimdeki 

azıcık hurmayla 400 süvariye azık olarak hurma vermesini emretti. Hz. Ömer'in hurması eksilmeden 

hepsine hurma verdi. Bir gün Ordu'ya Hz. Ebu Hureyre'nin artan yemeğinden hepsine ikram etti yemek 

eksilmeden Hz. Ebu Hureyre^’ye artan yemeğini iade etti. Hz. Ebu Hureyre artan yemeği eline aldı ve 

peygambere dua etmesini istedi. Hz. Ebu Hureyre o yemeği Hz Hz. Ebubekir Hz Ömer ve Hz Osman 

dönemi boyunca bitiremedi. Hz. Zeynep'in evinde Ümmü Selim'in hediye etmiş olduğu Toprak Kaptan 

birçok insanı yemek ikramında bulundu. Yemek eksilmeden sahibinden iade edildi. 
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Kitapta burada Mucizeler bölümü bitmiş olun en sonunda bir paragraf şeklinden salavat Şerife bu-

lunmaktadır. 

SONUÇ 

Hz. Muhammed'e duyulan sevginin yansıması olarak Süleyman Çelebi'nin Hz. Muhammed'e du-

yulan sevginin yansıması olarak Süleyman Çelebi'nin Vesile tün Necat adlı eseri Anadolu topraklarında 

meşhur olmuştur. Arap dünyasında ise en meşhurları Kâ‘b b. Züheyr’in Ḳaṣîdetü’l-bürde’si, Bûsîrî’nin 

aynı adla da anılan el-Kevâkibü’d-dürriyye fî medḥi ḫayri’l-beriyye ve el-Ḳaṣîdetü’l-hemziyye’si ile 

Şemseddin İbnü’l-Cezerî’nin Mevlidü’n-nebî, Ca‘fer b. Hasan el-Berzencî’nin el-ʿİḳdü’l-cevher’i (Mev-

lidü’n-nebî) dir. 

Biz bu çalışmamızda Şemseddin İbnü’l-Cezerî’nin Mevlidü’n-şerif (Ârfü’t-Ta’rîf Bil-Mevlîdi’şerif) 

adlı eseri ele aldık. İlk olarak Şemseddin İbnü’l-Cezerî’nin hayatı, ilmi kişiliği, bazı eserleri ve vefatından 

bahsettik. Daha çok kıraat ilmiyle meşhur olan Şemseddin İbnü’l-Cezerî’nin hadis, tefsir ve siyer ala-

nında ne kadar kıymetli eserler verdiğini görmekteyiz. 

Bu çalışmada Peygamberin nesebini övmekte ve övgülerle tanıtmaktadır. Soyunun İbrahim aleyhi 

selam ile Adnan soyuna kadar ihtilafsız olup, Adnan soyunun Adem aleyhisselama kadar atalarının 

isimleri bilinmemektedir. Kureyş’ten Adnan’a kadar soyu tam olarak bilinmektedir. Annesinin Abdul-

lah’la evlenmesi bölümünü hızlı geçmiş olup, hamileliği ve hamileliğindeki olan üstü olaylara değin-

miştir. Peygamberin doğum günü ilgili yazar fil vakası yılı ile bilinen tarihleri kullanmış daha çok do-

ğumundan önce zuhur bulan irhasatlara ve peygamberliğini müjdeleyen olaylara değinmiştir. Doğum 

yerinin herkes tarafından binmesi sebebiyle kısa geçilmiş, konuya alakası olması vesilesi ile zikredilmiş-

tir. Doğum anındaki olağanüstü olaylar ile Kisra sarayının yıkılışından, bin yıllık Mecusi ateşinin sön-

mesinden, Yahudilerin onu müjdeleyen yıldızın doğuşundan bahsederek peygamberliğini tasdik ve yü-

celtmeyi kast etmektedir. 

Peygamberin çocukluğu ve sü anneleri zikredilmiş, gençliği ve çocukluk evrelerine çok değinme-

miştir. Hz. Hatice ile evliğini ve Basra ve Şam ziyaretlerinden bahsetmektedir. Hz. Hatice ile evliliği kısa 

değinmiştir. İsra mucizesi ve orada peygamberleri görmüş, her katta farklı bir peygamberi zikretmiş, 

Sidretü’l Münteha’ya yükseldiği anlatılmıştır. Medine hicreti konusuna yüzeysel değinmiş, peygambe-

rin Hz. Ebu Bekir ile hicretini özetlemiştir. Medine de Cuma namazındaki meşhur hurma kütüğünün 

ağlamsı hadisesinden, Medine döneminde zekâtın farz kılınması, cihadın emredilmesi, orucun farz kı-

lınması, fıtır sadakasının farz kılınması, içkinin yasaklanması hakkında kısa özet bilgilere değinmiştir.  

Peygamberin veda haccı konusunu yazar kıssaca işlemiştir. Peygamberin vefatı konusunu “hastala-

nıp vefat etti” gibi kısa bilgilerle okuyucu sıkmadan bu konuları hatırlatmıştır. 

Peygamberlere ait şemail konusunda peygamberi birebir tasvir etmek gibi çaba içine girmemiş onun 

sıfat ve özelliklerini sade bir dille anlatmıştır. Şemail özelliklerine değinmiştir. Peygamberin ahlaki me-

ziyetlerini birkaç hadisi şerif ile anlatmıştır. Hz. Aişe annemizin Onun ahlakı Kur’an’dır. Hadisiyle ah-

lakının kurandan olduğunu bildirmiştir. Peygamberin ömrü boyunca arpa ekmeğine doymadığını, 

kendi hizmetini kendisi gördüğünü, mütevazı ve fedakâr olduğunu özetlemiştir. En son bölümde pey-

gamberin mucizelerine değinmiştir. Peygamberin parmaklarından su pınarının zuhur etmesi, ağacın, 

semenderin peygamberliğine şahadet etmesi, ayın yarılması gibi mucizeleri zikretmiştir.  
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Bu çalışmadaki amacımız Kuzey Afrika ve Mısır bölgesinde meşhur olan mevlidi şerif örneğinin 

bizin coğrafyada tanıtmaktı.  
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SÜLEYMAN ÇELEBİ’NİN VESİLETÜ’N-NECÂT ADLI ESERİNDE 

HZ. MUHAMMED 

Cuma Ergüzel* 

 

GİRİŞ 

Vesiletü’n-Necat birden fazla bölümü ihtiva eden, Hz. Muhammed’in doğumundan başlayarak, 

onun öne çıkan vasıflarını edebi bir tarzda ele alan ve Türk milleti arasında küçümsenemeyecek dere-

cede kabul görmüş Mevlid türü bir eserdir. Özellikle de halk arasında yapılan değişik merasimlerde 

Süleyman Çelebi’nin bu eseri okunmaktadır. 

Bu çalışmamızda Süleyman Çelebi’nin Mevlid’inde Hz. Peygamberi hangi tarzda anlattığını ve 

onun hangi vasıflarını öne çıkardığını ele alacağız. Süleyman Çelebi eserini oluştururken dayanak nok-

talarından birisi hadislerdir. Müellifin dayanak olarak aldığı ve Hz. Peygamberin vasıflarını anlattığı bu 

hadislere çalışmamızın amacına uygun olarak yeri geldikçe metin içerisinde yer vereceğiz. 

1. SÜLEYMAN ÇELEBİ’NİN HAYATI 

İslami Türk Edebiyatı’nın mümtaz şahsiyetlerinden biri olan Süleyman Çelebi’nin hayatı hakkında 

yeterli düzeyde bilgi bulunmamaktadır. Ancak Süleyman Çelebi üzerine yapılan çalışmalarda onun 

1351 yılında Bursa’da doğduğu belirtilmiştir. Kaynaklarda belirtildiğine göre Süleyman Çelebi, Ahmet 

Paşa’nın oğlu ve Orhan Gazi döneminde yaşayan Şeyh Mahmud’un torunudur.1 

Süleyman Çelebi’nin hayatı hakkında açık malumata sahip olunmadığı gibi öğrenim hayatıyla da 

ilgili kaynaklarda geniş bilgilere rastlanılmaktadır. Bununla birlikte ortaya koyduğu eserden ilmi bir 

birikiminin ve dini ilimlerin yanında edebi zenginliği de kendisinde barındırıyor diyebilmek mümkün. 

Kaynaklarda belirtildiğine göre Süleyman Çelebi, Sultan Bayezid döneminde Divân-ı Hümâyun imamı 

olarak vazifede bulunmuştur. Bayezid döneminde yaşamış olan Emir Buhari’nin tavsiyesi üzerine Ulu 

Cami’nin imamlığında görevlendirilmiştir.  

Süleyman Çelebi’nin Bayezid’in oğlu Süleyman’ın danışmanı olduğu bildirilmektedir. Ancak haya-

tının çoğunun Bursa dışında geçmesinden dolayı böyle bir halin ihtimal olarak zayıf görülmüştür. Ay-

 
* Yüksek Lisans Öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis Ana Bilim 

Dalı, erguzelcuma@gmail.com. 
1 Süleyman Çelebi, Mevlid (Vesiletü’n-Necât), Haz. Necla Pekolcay (Ankara: TDV Yay. 2015), 36. 
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rıca Süleyman Çelebi’nin, Çelebi diye vasıflandırılması, kendisinin bilgin biri olduğunu göstermekte-

dir.2 Çünkü çelebi kelimesinin tarihi süreç içerisinde kullanım alanının geniş olduğunu görüyoruz. Bu 

alanlardan biri de ilmi noktada bilgin durumda olan kişileri vasıflandırmak amacıyla kullanılmasıdır.3 

Süleyman Çelebi’nin hakkında kaynaklarda fazla malumat bulunmamaktadır. Ölümüne düşülen 

“Rahat-ı Ervâh” tarihiyle belirtildiğine göre 1422’de vefat ettiği bilinmektedir.4 

2. MEVLİD KELİMESİNİN ANLAMLARI 

Mevlid lafzının Arap dilinde mimli mastar, zaman ismi ve mekan ismi olarak üç farklı anlamı vardır. 

Bu üç farklı anlam doğmak, doğum zamanı ve doğum mekanı anlamlarında Türkçede kullanılmaktadır. 

Mevlid kelimesinin çoğulu “Mevâlid” şeklindedir.5 Üç farklı manayı şu şekilde sıralamak mümkün: 

1-Mimli mastar olarak mevlid, herhangi bir kimsenin doğumunu ifade eder ama özel olarak Hz. 

Peygamber’in doğumunu belirtmek için kullanılır. 

2-Zaman ismi olarak herhangi bir kimsenin doğum zamanını ifade etmek amacıyla kullanılır. Özel 

olarak ise Hz. Peygamber’in doğum zamanını belirtmek için kullanılır. 

3-Mekan ismi olarak kullanıldığında ise herhangi birinin doğum yerini belirtmek amacıyla kullanılır 

ama özel olarak ise Hz. Peygamberin doğum yerini belirtmek amacıyla kullanılır. Bu ilaveten şunu be-

lirtelim ki mevlid kelimesi Hz. Peygamberin doğumunu kutlamak için yapılan merasimler ve bu mera-

simler esnasında okunan eserleri belirtmek amacıyla da kullanılmıştır.6 

Yukarıda kullanım şekillerini verdiğimiz mevlid kelimesinin günümüzde artık daha özel bir ma-

nada kullanıldığını ifade edebiliriz. Yani mevlid kelimesi artık Hz. Peygamber ile özdeş hale gelmiştir 

denilebilir. Dilimizde bu kelimeyi kullandığımız zaman akıllarda hemen Hz. Peygamber düşüncesi 

oluşmaktadır. Mevlid kelimesinin “mevlût” veya “mevlûd” şeklinde telaffuz edildiğini görmek müm-

kün hatta çocuklara isim verilirken bu isim kullanılmaktadır. Ama bu ifadeyi edebi bir tür haline gelmiş 

mevlid için kullanmanın doğru bir ifade ediş tarzı olmadığını söyleyebiliriz.  

“Mevlût” adında bir eser yazan Tahir Alangu bu konuda şöyle demiştir: “Bizce artık bu kelimenin 

Arapça asıl telaffuzuna ait lüzumsuz gayretkeşlikleri bir yana bırakmalı, kelime kökçülüğünden vazgeçerek halkın 

ona verdiği biçim ve anlam olduğu kabul edilmelidir. Bugün Türkler araında “Mevlût” denilince hem Süleyman 

Çelebi’nin ünlü eseri hem de bu kitabın bazı bölümlerinin çeşitli vesilelerle (belli kandiller, okutanın istediği gün-

ler) ve mutat törenle okunduğu toplantılar kastedilmektedir.”7 

Osmanlıca yazılan eserlerde bu kelimenin “Mevlûd” şeklinde ifade edilişi ve ayrıca Kâmus yazarı 

Şemseddin Sami’nin “Halk arasında alışılagelen ve yaygın olan şeklinin mevlûd olduğunu belirtmesi8 

Alangu’nun görüşlerini destekler niteliktedir diyebiliriz. Kısaca ifade etmek gerekirse dini günlerde 

 
2 Mevlid, 37-38. 
3 Detaylı bilgi için bkz. Mehmet İpşirli, “Çelebi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yay. 1993), 

8/259. 
4 Mevlid, 39. 
5 Muhammed b. Ebi Bekr b. Abdilkadir er-Razi, Muhtaru’s-Sıhah, nşr. Mahmud Hatır, Beyrut 1415/1986, 306.; İbn 

Manzur, Lisânu’l-Arab, 3/468-469. 
6 Bakırcı, Selami, Mevlid Doğuşu ve Gelişmesi (İstanbul: Akademik Araştırmalar Yay. 2003), 1. 
7 Alangu, Tahir, Vesiletu’n-Necât Mevlût: Mevlût (İstanbul: Yeditepe Yay. 1958), 6. 
8 Şemseddin Sami, Kâmûs-i Türkî (İstanbul: 1998), 1433. 
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okunan ve edebi bir tür olan mevlid kelimesinin dilsel açıdan doğru kullanımının “Mevlid” şeklinde 

olduğunu söyleyebiliriz. Bu kelime ile Hz. Peygamber’in doğumunu anma, bununla ilgili yapılan me-

rasimler ve bu alanla ilgili kaleme alınan eserler belirtilmekte olup daha özel mana da ise Hz. Peygam-

ber’in doğumu, doğum yeri ve zamanı kastedilmektedir diyebiliriz. 

3. Türkiye’de Mevlidin Okunuş Vesileleri 

Süleyman Çelebi hakkında çalışma yapan Necla Pekolcay’ın belirttiğine göre ülkemizde mevlid şu 

vesileler ile okunmaktadır: 

-Hz. Peygamberin doğum yıl dönümünde tekkelerde ve Müslümanların oluşturduğu topluluk-

larda,  

-Dini merasimlerde, zikir halkalarında ve dini ayinlerde,  

-Çocuğun doğumunun kırkıncı gününde,  

-Bir şahsın ölümünün kırkıncı gününde,  

-Adak olarak, Peygamber’in ruhunun şâd olması içim mevlid okunmaktadır.9 

Mevlid okutmak dini bir zorunluluk olmamakla birlikte bu gelenek milletimize yerleşmiş ve mevlid 

okutulduğu zaman mevlid merasimlerini Kur’an okuyarak, vaazlar vererek ve ilahiler okuyarak daha 

süslü hale getirilmiştir. Ayrıca maddi- manevi ziyafetlerde bulunmak önemli görülmüştür.10 

4. VESİLETÜ’N-NECÂT (MEVLİD) 

Süleyman Çelebi’nin edebi bir tarzda Hz. Peygamberi anlattığı eser “Mevlid” türünün en güzel ör-

neklerinden biri olup bu türler içerinde en öne çıkanıdır diyebiliriz. Çünkü bu eserden başka farklı kişi-

lerin de kaleme aldığı mevlid türü eserler bulunmak da ama hiçbiri Vesiletü’n-Necât kadar üne kavuş-

muş değildir. 

Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n-Necat’ı yaşadığı bir hadise üzerine kaleme aldığı kaynaklarda be-

lirtilmiştir. Rivayet edildiğine göre kendisi bir gün Ulu Cami’de vaaz veren İranlı vaizi dinlerken, vaizin 

Bakara süresinde geçen “O’nun elçileri arasında ayrım yapmayız”11 ayetini delil getirerek Hz. Muham-

med’i Hz. İsa’dan üstün görmediğini söylemiştir. Orada bulunanlardan biri de vaize itiraz etmiş ve Ba-

kara 253. Ayeti12 delil getirerek vaizi susturmuştur. İtirazda bulunan bu kişi, vaiz aleyhinde değişik böl-

gelerden fetvalar almış, hatta katline hükmettirmiştir. Bu olaylara şahit olan Süleyman Çelebi durumdan 

çok etkilenmiş ve eserini bu olay neticesinden kaleme almıştır.13 

 
9 Mevlid, 24-25. 
10 Süleyman Çelebi, Mevlid-i Şerif-Vesiletü’n-Necât (Hazırlayanlar: Mehmet Akkuş-Uğur Derman), (Ankara: DİB Yay. 

2013), 23. 
11 El-Bakara, 2/285  
12 “O Peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Allah içlerinden bir kısmıyla konuşmuş, bir kısmını da derece-

lerle yükseltmiştir…” 
13 Mevlid, 38. 
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Vesiletü’n-Necât 1409 yılında tamamlanmıştır. Tarihi süreç içerindeki bazı nüshalarda “Mevlid” ba-

zılarında ise Türkçe telaffuza uyduğu için “Mevlüd” şeklinde ifade edilmiştir. Ancak muteber kaynak-

lardan Süleyman Çelebi’nin eserine “Vesiletü’n-Necât” adını verdiğini öğrenmekteyiz.14 Ancak şunu da 

ifade edelim ki günümüzde orijinal ismiyle değil de daha çok “Mevlid” ismiyle bilinmektedir. Özellikle 

de ülkemiz özelinde edebive akademik çevreler hariç neredeyse orijinal ismi kullanılmıyor diyebiliriz. 

Edebi bir tür olarak mevlid geleneği İslam dünyasının farklı bölgelerinde bulunmaktadır. Ülke-

mizde ise mevlid geleneği halk arasında yaygın bir şekilde yer almaktadır. Özellikle de düğünlerde ve 

vefat eden kişilerin arkasından mevlid merasimleri düzenlenmektedir. 

Hz. Muhammed’in doğumunu kutlama merasimlerinde de mevlid önemli bir yere sahiptir. Bu tür 

merasimlerin tarihi süreçte devam ederek gelmesi Süleyman Çelebi’nin eserinin canlılığını korumasına 

vesile olmuştur. Şunu da belirtmek gerekir ki Süleyman Çelebi’nin Hz. Peygamber’e duyduğu derin 

sevginin meyvesi olan bu eser, milletimizin gönlünde peygamberimize karşı duyulan saygı ve muhab-

beti artırmıştır.15 

4.1. Vesiletü’n-Necât’ın Dil ve Üslûbu 

“Vesiletü’n-Necât’ın sade bir dili, müessir bir üslubu vardır. Bu sebepledir ki, ondan sonra pek çok 

mevlid metni kaleme alınmış bulunmakla beraber, bu metinlerden hiç biri Süleyman Çelebi’nin eserin-

den üstün sayılamamıştır. Vesiletü’n-Necât bundan dolayı sehl-i mümteni addedilmiştir. Mesnevi tar-

zında ve ekseriyetle remel bahrinde yazılmış olan eserde farlı vezin ve kafiye ile olan parçalar, bazı 

yazma ve basma nüshalarda metnin dışında bırakılmıştır. Vesiletü’n-Necât, içinde bulunan edebi sanat-

lardan dolayı da kıymetli sayılabilecek bir eserdir. Eserde istiâre ve cinâslar geniş bir yer tutmaktadır. 

Ekseriyetle manâ, beyitler içinde tamamlanmakta, beyit bütünlüğüne halel gelmemektedir.”16 

4.2. Vesiletü’n-Necât’ın İçerik ve Bölümleri 

Her eserde olduğu gibi Süleyman Çelebi’nin eseri de muhtevası yönünden farklı bölümleri barın-

dırmaktadır. Mevlid’in günümüze ulaşması farklı nüshalar aracılığıyla olduğu için eserin bölümleri de 

farklılık arz edebilmektedir. Bazı nüshalarda, münacat ve duanın dışında sadece veladet bahri bulun-

makta, bazılarında ise buna mirâc’ın da eklenmiş olduğu görülmektedir. Vefat bölümünü ele almayan 

nüshalar da bulunmaktadır. Bunun sebebi bu kısmın okunamamasıyla ilgisi vardır diyebiliriz. Esere 

bazı bölümlerin eklendiğini ve bazı beyitlerin ise eklenip çıkartıldığını söyleyebiliriz.17 

Süleyman Çelebi ile ilgili doktora çalışması bulunan Necla Pekolcay’ın yaptığı sınıflandırmayı dik-

kate alırsa Mevlid’in bölümlerini şu şekilde ele alabiliriz: 

1. Allah’ın birliği hakkında 

2. Nâzım için dua talebi ve kitap için özür dileme 

3. Âlemin Yaratılma sebebinin beyanı 

4. Hz. Peygamber’in ruhunun yaratılmasının beyanı 

 
14 Mevlid, 39. 
15 Mevlid Külliyatı-Süleyman Çelebi Vesiletü’n-Necât ve Tercümeleri (Editör: Bilal Kemikli), (Ankara: DİB Yay. 2016), 9. 
16 Mevlid, 39. 
17 Kahraman, Ahmet, Süleyman Çelebi ve Mevlid (İstanbul: Toker yay. 1976), 8-9. 
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5. Hz. Peygamber’in vücudunun zuhura gelmesinin beyanı 

6. Hz. Peygamber’in doğma vaktinde belirenlerin beyanı 

7. Hz. Peygamber’in medhi 

8. Hz. Peygamber’in mucizelerinin beyanı 

9. Hz. Peygamber’in miracının beyanı 

10. Hz. Peygamberin hicretinin beyanı 

11. Hz. Peygamberin bazı vasıfları hakkında 

12. Nükte ve nasihatın beyanı 

13. Fena fiillerden nehiy hakkında 

14. Risaletin tebliği hakkında 

15. Hz. Peygamber’in vefatı hakkında 

16. Kitabın sonu hakkında18 

Süleyman Çelebi eserine başlarken Allah’ın birliğini ve yüceliğini dile getirmiştir. Mevlid’i yazarken 

noksanlıklarından dolayı özrüne yer vermiştir. Sırasıyla Hz. Peygamber’in ruhunun yaratılması, vücu-

dunun yaratılması ve dünyaya teşrif sebepleri anlatılmıştır. Bunlardan sonra ise mevlid bölümüne ge-

çilmiştir. 

Altıncı fasılda Hz. Peygamber’e övgü dolu cümleler sarf edildikten sonra doğduğu gecede meydana 

gelen hadiselerden bahsedilmiştir. 

“Dedi bir nûr çıktı evden nâgihân 

Âşikâre oldu cümle ins ü cân”19 

Bu beyitte görüldüğü gibi Hz. Peygamber’in doğduğu evden bir nur çıktığını ve bu nura bütün 

insanların aşık olduğu dile getirilmektedir. Bundan sonraki beyitlerde de bu durum devam etmektedir. 

Dokuzuncu fasılda Hz. Peygamber’in miraç hadisesi anlatılmış ve miraçta yaşanılan hadiseler ge-

nişçe dile getirilmiştir. Tasavvufi imgelerin de yer aldığı bir bölüm olup Hz. Peygamber’in miracının bir 

gönül denizine dalmak olduğu ve aşk pazarına gidiş olduğu vurgulanmıştır. 

“Daldı dil bahrine hem gavvâs-ı vâr 

Buldu orda nice dürr-i şâhvâr 

Aldı aşk pâzârına geldi onu 

Ona âşık müşteri gelsin hani”20 

Süleyman Çelebi, İslam tarihi kaynaklarında ve hadis eserlerinde yer alan miraç hadisesinde vuku 

bulan hadisleri bir araya getirerek Hz. Peygamber’in yaşadığı bu yolculuğu anlatmıştır. 

4.3. Vesiletü’n-Necat’ta Hz. Peygamber 

 
18 Mevlid, 45-107. 
19 Mevlid, 62. 
20 Mevlid, 74. 



─ Mevlidü’n-Nebi Sempozyumu ─ 

 
 

~ 267 ~ 

Süleyman Çelebi eserinde Hz. Peygamber’i doğumundan vefatına kadar ele almıştır. Üzerinde dur-

duğu ve sürekli methettiği husus ise Hz. Peygamber’in güzellikleri ve ahlaki vasıflarıdır. Bu bölümde 

eserden vereceğimiz örnekler ile Hz. Peygamber’in nasıl ele alındığını göreceğiz. 

4.3.1. Hz. Muhammed Kâinatın Yaratılış Sebebidir 

Süleyman Çelebi’nin eserinde hakim olan düşünce alemin varlık sebebinin Hz. Peygamber olduğu-

dur. Eserin başlangıcından sonuna kadar bu hakim düşünceyi cümlelerde görmek mümkündür.  

İslam tarihinde tartışmalı konulardan biri olan bu durum müellifin temel düşüncesidir. Eserinde bu 

düşünceyi samimiyetle ifade etmiştir. Bu düşünceden taviz vermemesi Süleyman Çelebi’nin Hz. Mu-

hammed’e duyduğu muhabbetten kaynaklıdır diyebiliriz. Bahsini ettiğimiz durumu şu beyitlerde göre-

biliriz: 

“Ondan oldu her nihân ü âşikâr 

Arş ü ferş ü yer ü gökte ne ki var 

Ger Muhammed olmasa idi ayân 

Olmayacaktı zemin ü âsumân 

Ger Muhammed olmasa idi ey yâr 

Olmazidi ay ü gün leyl ü nehâr 

Ger Muhammed gelmeseydi âleme 

Tac-ı izzet inmezidi Âdem’e 

… 

Ceddi olduğu’çün Onun o Halil 

Nârı cennet kıldıona O Celil”21 

Yukarıda müellifin verdiğimiz cümlelerinde de görüldüğü üzere güneşin ve gecenin var oluşların-

dan, ateşin Hz. İbrahim’i yakmayışına kadar olan ne varsa bunun sebebi Hz. Muhammed’in yaratılmış 

olmasıdır. 

4.3.2. Hz. Peygamber’in Ahlaki Vasıfları 

Hz. Peygamber’in ahlakından bahsedileceği zaman Hz. Aişe annemizden gelen bir rivayet üzerine 

Hz. Peygamber’in ahlakının Kur’an ahlakı olduğunu söyleriz. Çünkü Hz. Aişe’ye, Hz. Peygamber’in 

ahlakı sorulunca, “O’nun ahlakı Kur’an’dı”22 buyurmuştur. Süleyman Çelebi de eserinde bu hususiyeti 

dile getirmiştir: 

“Hulkı Onun cümle Kur’ân hulki’di 

Ona o ahlâk kamusu hulk’idi”23 

 
21 Mevlid, 52-53. 
22 Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn 139; Ebû Dâvûd, Salât 316; Nesâî, Kıyâmu’l-leyl ve tatavvu’u’n-nehâr 2 
23 Mevlid, 80. 
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Yukarıda da gözüktüğü üzere Süleyman Çelebi Hz. Peygamber’in ahlakının Kur’an kaynaklı oldu-

ğunu ifade etmiştir. Müellif Hz. Peygamberin hadislerde yer alan vasıflarıyla da ele almıştır. Bunlardan 

bazılarını su şekilde ele alabiliriz. 

Hz. Peygamber’in Yumuşak Huylu Olması 

Gerek ashabın beyanı ve gerekse de Hz. Peygamberin kendi yaşantısından bildiğimiz bir özelliği 

onun yumuşak huylu olmasıdır. Süleyman çelebi, Hz. Peygamber’in yumuşak huylu (Hilm) oluşunu şu 

şekilde dile getirmektedir: 

“Bahr-ı ilm ü hilm ü kân-ı cûdidi 

Her saâdet Onda hem mevcûdidi”24 

Hz. Peygamber’in Kalbinin Malayani Hallerden Uzak Oluşu 

Hz. Peygamber hem aklını hem de kalbini malayani yani fayda vermeyen hallerden muhafaza et-

meye çalışmış ve bizlere de malayani hallerden uzak durmayı tavsiye etmiştir.  

Hz. Peygamber her daim hak üzere meşguliyeti tercih etmiştir. Yaşadığı güzide hayat bunun en 

büyük örneğidir. Süleyman Çelebi, Hz. Peygamber’in bu hususiyetini şu şekilde ifade etmektedir: 

“Gayr-ı Hak kalbine bulmaz idi yol 

Şöyle ki Hak ışk’ile dolmuştu Ol”25 

Hz. Peygamber’in Engin Gönüllü Oluşu 

Hz. Peygamber’in en belirgin özelliklerinden birisi de gönül insanı olmasıydı. O, inşalara gönlünü 

açmış ve insanların gönlüne hitap etmiştir.  

Allah, Hz. Peygamber’e yumuşak hal üzere olma ve gönüllere güzellikle girme konusunda yetisi 

vermiştir. İslamiyet zuhur etmeden önce insan yerine konulmayan ve gönlü kırık olanların, Hz. Pey-

gamber’in etrafında toplanmaları Onun engin gönüllü oluşunun en büyük delilidir diyebiliriz. Süley-

man Çelebi bu hususu şu beytinde dile getirmiştir: 

“Gönlü alçakidi ve kadri Celil 

Sözleri şirin cemali key Cemil”26 

Hz. Peygamber’in Hiç Yalan Söylememiş Olması 

Hz. Peygamber’in en belirgin hatta en birinci ahlakı vasfı diyebileceğimiz husus yalan söylememe-

sidir diyebiliriz. Hz. Peygamber yalan söylememiş ve ümmetine de yalanı yasaklamıştır. Süleyman Çe-

lebi, Hz. Peygamber’in doğru sözlü olup yalandan uzak durmasını şu şekilde kaleme almıştır: 

“Ömrü içre hiç yalan söylemedi 

Söylemeye dahi kast eylemedi”27 

 
24 Mevlid, 80. 
25 Mevlid, 80. 
26 Mevlid, 81. 
27 Mevlid, 82. 
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SONUÇ 

Süleyman Çelebi’nin 1409’da nihayete erdirdiği güzide eseri tarihi süreçte mevlid türünde ortaya 

konan eserler arasında tarifsiz bir şekilde yer edinmiş ve el üstünde tutulmuştur. Süleyman Çelebi ese-

rini yazarken sade bir dil kullanmış ve eseriyle her tabakadaki insana hitap etmiştir. Her eser içinde 

bulunduğu dönemin ürünüdür bakış açısını göz önünde bulundurursak, Süleyman Çelebi de eserini 

içinde bulunduğu toplumun durumuna göre ele almıştır. Bu alanda onlarca eserler verilmesine rağmen 

hiçbiri Vesiletü’n-Necat kadar üne kavuşmuş değildir. 

İslam ümmetinin özel gün ve gecelerin yanında değişik merasimlerde ortama manevi atmosfer kat-

mak ve Hz. Peygamber’i en güzel şekilde yad etmek amacıyla bu esere müracaat etmiştir. Ülkemizde 

Hz. Peygamber’in vefatı dolayısıyla, kandil gecelerinde ve vefat eden insanların ardından mevlid okun-

maktadır. Bu geleneğin canlılığını koruyarak devam etmesi eserin günümüze kadar her asırda kıymetini 

artırarak gelmesine vesile olmuştur. 

Hz. Peygamber’e duyulan sevgi ve muhabbetin kaleme dökülmüş en güzel örneklerinden biri olan 

bu eser, toplumumuzda Peygamber sevgisini diri tutmakta ve insanların geleneksek olarak devam et-

tirdiği manevi havanın korunmasına vesile olmaktadır. 
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VESÎLETÜ’N-NECÂT’TA SÎRETÜ’N-NEBÎ’NİN TESİRİNE DAİR BAZI 

MÜLAHAZALAR 

Nesime Beyza Kemikli 

GİRİŞ  

Türkler, İslam ile müşerref olduktan sonra edebiyatlarını oluştururken hem Arap hem de İran ede-

biyatının unsurlarından ve tecrübelerinden istifade etmişlerdir. Bu doğrultuda Türk İslam Edebiyatının, 

ortak medeniyetin dil ve üslubunun sentezlemesiyle vücut bulduğunu söyleyebiliriz. Kendilerine has 

söyleyişi yakalama yolunda dil ve kültür anlamında gelişim göstermişlerdir. Bu tekâmül yolunda kla-

sikleşme Osmanlı devrine tekabül etmektedir.  

Geleneğin takibi kültürel sürekliliği temin eder. Bu noktada Klasik Türk Edebiyatındaki nazire ge-

leneği veyahut modern bir metot olarak metinlerarasılık bu bağlantıyı sağlayan yöntemlerdendir. Me-

tinlerarasılık, aynı kültür ve medeniyetin unsurlarını tekrar ederek yeniden inşa etmektir. Bu inşa faali-

yetiyle hem söyleyiş hem de içerik zenginleşir.1 Dil ve dile bağlı söz varlığı toplumun ortak sermayesi 

olduğundan müellifler için bu ortak birikimden beslenmek kaçınılmazdır. Aktulum’un ifadesine göre, 

hiçbir metin kendisinden önce yazılanlardan bağımsız olarak var olamaz. Bu itibarla her eserin bir me-

tinlerarası olduğunu ifade etmektedir.2  

Ele aldığımız eserde işaret etmek istediğimiz mesele, Türk Edebiyatının klasik söyleyişini kazandığı 

Osmanlı devrinde, Süleyman Çelebi’nin eseri etrafında bu kültürel sürekliliği gözlemleyebilmektir. Bu 

çerçevede iki metin arasındaki etkileşimi inceleyeceğiz. Konunun genişliğinden dolayı sadece veladet 

bahsine temas ile yetineceğiz. 

1. SÜLEYMAN ÇELEBİ KİMDİR? 

Süleyman Çelebi’nin hayatına dair fazla bir malumatımız bulunmamaktadır. Mevlid’i 60 yaşınday-

ken yazdığı bilgisinden yola çıkarak h. 752 (m.1351) yılında doğduğu düşünülmektedir. Babası Ahmed 

 
 Doktora Öğrencisi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı, nbke-

mikli@uludag.edu.tr. 
1 İbrahim Gültekin, “Nazire Geleneğinden Metinlerarasılığa Üç Şiirin Söyledikleri”, Turkish Studies, 8/1 (Winter 

2013), 1514.  
2 Kubilây Aktulum, Metinlerarası İlişkiler, (Ankara: 2000, Öteki Yayınevi), 18. 
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Paşa, dedesi ise Şeyh Mahmud’tur. Şeyh Mahmud’un, Orhan Gazi’nin silah arkadaşı olduğu ve Sul-

tan’ın kendisine İznik’te bir medrese yaptırdığı bilinmektedir. Aynı zamanda dedesinin İbn Arabi’nin 

Füsus’unu şerhettiği ve Osman Gazi’nin kayınbiraderi olduğu rivayet edilmektedir.3  

Süleyman Çelebi’nin köklü bir aileden geldiği, ilmi bir muhitte yetiştiği görülmektedir. Her ne kadar 

tahsil hayatına dair bilgimiz olmasa da ailesi itibariyle sağlam bir tedrisattan geçtiği düşünülebilir. Keza 

Sultan Bayezid’in Divân-ı Hümâyûn imamı ve daha sonra Ulu Cami imamı olarak vazifelendirilmesi, 

bu mevkilere gelecek bir tahsili ve terbiyesi olduğunu kanıtlamaktadır. Nitekim çelebi4 olarak anılması 

toplumun hürmet ettiği alim bir zat olduğunu göstermektedir. Süleyman Çelebi, Orhan Gazi, Murad-ı 

Hüdavendigar, Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmet dönemini görmüş ve II. Murad’ın saltanatının ilk yı-

lına yetişmiştir. Osmanlı’nın kuruluş ve fetret devrinde yaşamış; eserini böylesi bir zamanda vücuda 

getirmiştir. Kendisinin hanedan ailesine yakınlığı, Yıldırım’ın oğlu Emir Süleyman ile dost olduğu riva-

yet edilmektedir. Bununla birlikte Emir Sultan’ın sohbet meclisinde bulunduğu, Kübrevîlik yolunu ta-

kip ederek icazet aldığı bilinmektedir.5 Süleyman Çelebi’nin tarihteki önemli simalardan biri olması ise, 

daha ziyade bugün hâlâ güncelliğini/etkisini koruyan eseri Mevlid sayesindedir. 

2. MEVLİD’İN MUHTEVASI VE BÖLÜMLERİ 

Vesîletü’n-Necât, hicri 812 (m.1409-1410) yılında kaleme alınmıştır.6 Eser, Eski Anadolu Türkçesiyle 

yazılmış olup Arapça ve Farsça ifadelere çok yer verilmediği için sade ve anlaşılır bir dile sahiptir. Ya-

zarın bu tercihi, eseri halk tabakasına hitaben yazmasından kaynaklanmaktadır.7 

Vesîletü’n-Necât; münacaat, yazar için dua isteme ve kitabın hatalarından dolayı özür dileme, âle-

min ve Hz. Muhammed’in ruhunun yaratılması, veladeti ve mucizeleri, miraç ve Hz. Peygamber’in va-

sıfları, vefatı, kitabın sonu bölümlerinden meydana gelmektedir. Bu bölümler kendi içinde fasıllara ay-

rılmıştır. Günümüze ulaşan nüshalarda eserin hacmi farklılık göstermektedir. Bu nüshaların bazılarında 

fasılların bir kısmı bulunmazken bazılarında da müstensihlerin başka mevlit metinlerden Süleyman Çe-

lebi’nin eserine ilaveler yaptığı görülmektedir. Öyle ki bu ilave kısımlar, halk tarafından benimsenmiş 

ve esas metinle uyuşması ile bir bütün haline gelmiştir. Keza Timurtaş’ın da işaret ettiği şekilde, “Mer-

haba” faslının Süleyman Çelebi’ye ait olduğu hususu tartışmalıdır.8  

3. MEVLİD’İN KAYNAKLARI 

Süleyman Çelebi’nin yaşadığı dönemde Arapça ve Farsça eserlerin yanında müellifler Türkçe eser-

ler de kaleme almaktaydı.9 Bu vesileyle Süleyman Çelebi’nin bu üç dilde telif edilen eserlerden istifade 

 
3 Süleyman Çelebi, Mevlid, haz. Necla Pekolcay, (İstanbul: Dergâh 1992), 13-14. 
4 “Osmanlılar’da özellikle XIV. yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar kültürlü yüksek tabakaya mensup olanlar, ilmiye 

ricâli, divan şairleri, kalem erbabı, Dîvân-ı Hümâyun kâtipleri gibi genel olarak okumuş, bilgili kimselere, hatta 
bazı gayri müslimlere verilen bu unvan, ilk dönemlerde Osmanlı şehzadeleri için de kullanılmıştır.” Mehmet İp-
şirli, “Çelebi”, Türkiye Diyanet Vakfı I ̇sla ̂m Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1993), 8/259. 

5 Bilal Kemikli, Süleyman Çelebi ve Mevlid, (İstanbul: Ketebe, 2018), 15-16. 
6 Eserin son bölümünde yer alan beyitte tarih şu şekilde belirtilmektedir: “Hem sekiz yüz on ikide târihi / Bursa’da 

oldu tamâm bu iy ahi”  
7 Süleyman Çelebi, Mevlid, haz. Faruk K. Timurtaş, (İstanbul: Kültür Bakanlığı Yay. 1980), 7. 
8 Çelebi, Mevlid, haz. Faruk Timurtaş, VIII. 
9 Bkz. Günay Kut, “Anadolu’da Türk Edebiyatı”, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, (İstanbul: 

IRCICA, 1999), 1/26-34. 
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ettiği söylenebilir. Kendi dönemine kadar yazılan bu eserleri okumuş ve böylece Hz. Peygamber’in ha-

yatına vâkıf olmuştur. Bu kitaplardan bir kısmı Mevlid’i kaleme alırken ona kaynaklık etmiştir.  

Mevlid’e kaynaklık eden eserler arasında, Yunus Emre’nin Risâletü’n-nushiyye’si ile Gülşehrî’nin 

Mantıku’t-tayr adlı eserlerinin tesiri hissedilmektedir. Bu iki müellif, Türkçe’ye hâkimiyetleri ve Türkçe 

yazma bilinci oluşturmaları sebebiyle önemlidir. Süleyman Çelebi’nin en temel kaynağı ise Âşık 

Paşa’nın Garib-nâme’si olmuştur. Bu eserde yer alan birçok beyit, söyleyiş ve mana yönünden zenginleş-

tirilerek Mevlid’de hayat bulmuştur.10  

Süleyman Çelebi’nin bir diğer önemli kaynağı ise Erzurumlu Kadı Darîr (v. 796/1393’ten sonra)’in11 

Siyer-i Nebî12 adlı eseridir.13 Kadı Darîr’in bu eseri bilinen ilk Türkçe siyer kitabıdır. Siyer-i Nebî, Ebu’l-

Hasan el-Bekrî’nin “el-Envâr ve Miftâhü’s-Sürûr ve’l-Efkâr fî Mevlidi’n-Nebiyyi’l-Muhtar” adlı Arapça ese-

rinin tercümesidir. Kadı Darîr, eseri doğrudan tercüme etmekle yetinmeyerek İbn Hişâm’ın Siyer’inden 

ilavelerde bulunmuş ve pek çok bölümü tashih ve tadil etmiştir. Türk toplumunda çokça kabul gören 

bu eserin 70’e yakın nüshasına rastlanmaktadır.14 Hazırlatılan tezyinatlı ve çok kıymetli nüshalarının 

bulunması Osmanlı toplumundaki kıymeti hakkında fikir vermektedir. Bursa’da ilmi bir muhitte yeti-

şen Süleyman Çelebi’nin bu kitaptan haberdar olduğu da ortadadır. Kendisinin muasırı olan Darîr’in bu 

eseri, Bursa’da Umur Bey (ö.1461)’in kitapları arasında yer almaktadır.15 Süleyman Çelebi’nin esere, bu 

vasıtayla ulaşmış olması mümkündür. 

Banarlı, Siyer-i Nebî’nin Süleyman Çelebi’ye kaynaklık ettiğine ilk kez Veled Çelebi Efendi’nin işaret 

ettiğini belirtmektedir. Kadı Darîr’in mefâîlün mefâîlün fâûlün vezniyle yazdığı manzumelerin, Mev-

lid’de fâilâtün fâîlâtün fâilün vezniyle takdim edildiğini belirten Banarlı, Darîr’in manzum söyleyişinin 

Çelebi tarafından nazîre-şiir olarak tekrar edildiğini bildirmektedir. Ancak bu devirde nazire yazmanın, 

yeni bir eser ortaya koyma eylemi olarak tanımlandığını söylemekte de yarar vardır.16  

 
10 Bkz. Kemal Yavuz, “Mevlid’in Türkçe Kaynakları Şerhleri ve Mevlid Metni Üzerine”, Süleyman Çelebi ve Mevlid 

Yazılışı, Yayılışı ve Etkileri, ed, Mustafa Kara-Bilal Kemikli, (Bursa: Osmangazi Belediyesi Yay., 2007), 61-86. 
11 Hayatına dair pek fazla bilgiye ulaşılamayan Darîr, anadan doğma görme engeline sahip olduğu için bu şekilde 

adlandırılmıştır. Asıl adı Mustafa olan Darîr’in, “Erzerü’r-Rumî” nisbesinden dolayı Erzurumlu olduğu anlaşıl-
maktadır. 1377’de Mısır’a gittiği ve Sultan Berkuk’un ölümünden sonra buradan İskenderiye’ye sonra da Ana-
dolu’ya geçtiğini, ardından Şam ve Halep’e gittiğini öğrenmekteyiz. Ölüm tarihi ise net olarak bilinmemektedir. 
Siyer’inin yanında Yûsuf u Züleyhâ mesnevisi, Fütûhu’ş-Şâm Tercümesi ve Yüz Hadis ve Yüz Hikâye adlı eserleri mev-
cuttur. Bkz. Mustafa Erkan, “Darîr”, Türkiye Diyanet Vakfı İsla ̂m Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1993), 8/498-
499. 

12 Memluk sultanı el-Mansur Ali, Kadı Darîr’den Türkçe bir siyer kaleme almasını talep etmiştir. Bunun üzerine 
Darîr, Şeyh Ekmelettin el-Bâbertî’ye nasıl bir eser yazması gerektiğini danışmıştır. Onun yönlendirmesiyle Ebu’l-
Hasan el-Bekrî’nin eserini seçerek Sultan’ın huzurunda okuyup tercüme etmiştir. Eseri yazıya aktarması ise, Sultan 
Berkuk’un hükümdar olduğu döneme tekabül etmektedir. 1388 yılında tamamladığı eserini Sultan Berkuk’a tak-
dim etmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Yıldıray Kaplan, Erzurumlu Kadı Mustafa Darîr’in Kitâb-ı Siyer-i Nebî’si, (An-
kara: Ankara Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2006). 

13 Çelebi, Mevlid, haz. Faruk Timurtaş. X.; Yavuz, “Mevlid’in Türkçe Kaynakları”, 71. 
14 Bkz. Yıldıray Kaplan, Erzurumlu Kadı Mustafa Darîr’in Kitâb-ı Siyer-i Nebî’si, (Ankara: Ankara Üniversitesi SBE, 

Yüksek Lisans Tezi, 2006). 
15 Umur Bey’e ait 1453 tarihli vakfiyede, vakfettiği kitaplar arasında Darîr’in Siyer’inin ismi de geçmektedir. Bkz. 

Zeren Tanındı, “Siyer-i Nebi’de Mevlid Metni ve Görsel İmgeleri”, Süleyman Çelebi ve Mevlid Yazılışı, Yayılışı ve 
Etkileri, ed, Mustafa Kara-Bilal Kemikli, (Bursa: Osmangazi Belediyesi Yay., 2007), 89.  

16 Nihat Sami Banarlı, “Büyük Nazireler”, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Dergisi, 1/1 (1963), 17-18. 
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Süleyman Çelebi’nin eserini meydana getirirken geçmiş tecrübelerden beslenip geleneği takip etti-

ğini yararlandığı kaynaklar üzerinden gözlemlemekteyiz. Ancak ortaya koyduğu eser Hz. Peygamber’in 

doğumunu, yaşadığı olağanüstü halleri, miraç gibi mucizevi hadiseleri ve vefatını içeren ilk mevlid olma 

özelliğini haiz olması sebebiyle özgün ve kıymetli bir eserdir.17  

4. ANADOLU’DA MEVLİDİN ÖNEMİ 

Bu eser, halkın yanında toplumun seçkinlerinin de beğenisini kazanmıştır. Edebiyatımızdaki en 

meşhur ve sevilen eserdir. Öyle ki ünü ve kabulü Anadolu topraklarını aşmış, diğer dillere ve lehçelere 

çevirisi yapılmıştır.18 Süleyman Çelebi devletin siyasi anlamda otorite boşluğu yaşadığı, hanedan içinde 

taht mücadelesinin devam ettiği, bu karışıklıktan istifade eden bozguncuların dini ve kültürel anlamda 

insanların duygularını sömürdüğü bir ortamda kaleme aldığı bu eserle, bir ‘kurtuluş vesilesi’ sunmuş-

tur. Toplumun birlik ve beraberliğini yeniden tesis etmek gayesiyle, Müslümanlara Hz. Peygambere 

bağlılıklarını, var oluş amaçlarını ve kimliklerini hatırlatmıştır. Kurtuluşun Hz. Peygamber’in bıraktığı 

mirasa sahip çıkmakla mümkün olduğunu göstermiştir. Yine eserin yazıldığı dönemde Mehmet Çe-

lebi’nin gayretiyle Osmanlı’yı yeniden dirilterek karışıklığa ve iktidarsızlığa son verdiğini görmekte-

yiz.19 

5. SİYER-İ NEBİ’NİN ETKİSİ 

Yukarıda da temas ettiğimiz üzere Süleyman Çelebi’nin kaynaklarından biri de Kadı Darîr’in Siyer-

i Nebi adlı eseridir. Darîr’in Siyer’inin veladet bahsinde yer verdiği manzum kısmında mevlid türünün 

ilk izlerine rastlanmaktadır. Bu tercüme-telif eser yazıldığı dönemde Mısır’ın yanında Anadolu ve Su-

riye’de de itibar görmüştür. Ayrıca kendisinden sonra yazılan birçok yazar ve şaire kaynaklık etmiştir.20 

Bilhassa bahsi geçen bu manzum kısmın etkisi kayda değerdir.  

Süleyman Çelebi’nin Mevlid’i ile kendisinden 21 yıl önce kaleme alınan Siyer-i Nebi’nin benzerliğini 

ortaya koymak için birkaç beyit zikretmek istiyoruz. Örneğin, Hz. Peygamber’in doğumu öncesinde 

yaşanan olağanüstü hadiselere şu sözlerle temas edilmiştir: 

“Berg urup çıkdı evimden nâgehân 

Göklere erdi ve nûr oldı cihân” 21(SÇ) 

“Evümden göklere bir nûr çıkdı 

Cihân ol nûrıla mestûr oldı” 22(KD) 

 
17 Bilal Kemikli, Süleyman Çelebi ve Mevlid, 17. 
18 Bkz. M. Tayyib Okiç, “Çeşitli Dillerde Mevlidler ve Süleyman Çelebi Mevlidinin Tercemeleri”, Atatürk İslami İlimler 

Fakültesi Dergisi, 1 (1975), 17-78. 
19 Bkz. Bilal Kemikli, “Süleyman Çelebi’nin Muhiti -Vesiletü’n-Necat’ın Yazıldığı Ortam Üzerine Bazı Değerlendir-

meler-”, Süleyman Çelebi ve Mevlid Yazılışı, Yayılışı ve Etkileri, (Bursa: Osmangazi Belediyesi Yay., 2007), 17-23. 
20 Leyla Karahan, “Darîr’in Mevlid Manzumesi”, G.Ü. Gazi Eğitim Fak. Dergisi, 7/2, (1991), 89. 
21 Bu incelemede Süleyman Çelebi Mevlid’inin Necla Pekolcay (Süleyman Çelebi / Mevlid, 2. Basım, (İstanbul: 

Dergâh 1992)) neşri esas alınmıştır. Bu eserden yapılan alıntılar SÇ sembolü ile gösterilmiştir. 
22 Bu incelemede Kadı Darîr’in Siyer-i Nebi’sinin Selman Yılmaz (Peygamberimiz’in Hayatı/ Siyer-i Nebi, 1, (İstan-

bul: Kutup Yıldızı Yay., 2004)) neşrinden istifade edilmiştir. Bu eserden yapılan alıntılar KD sembolü ile gösteril-
miştir. 
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“Hem hevâ üzre döşendi bir döşek 

Adı sündüs döşeyen anı melek” (SÇ) 

“Döşendi bir bisât üstine sündüs 

Hevâda ille ki mestûr oldı” (KD) 

“Mağrib ü maşrıkta ikisi anun 

Biri damında dikildi Kâbenün” (SÇ) 

“Dikildi ol alem şarka vü garba 

Birisi Kâbe’de menşûr oldı” (KD) 

“Yarılup divâr çıkdı nâgehan 

Üç bile hûri bana oldı ayân” (SÇ) 

“Divâr yarıldı vü üç hûri geldi 

Beni gör kim enîsüm hûr oldı” (KD) 

“Didiler Rıdvâna tiz durma dur 

Hoş bezen hûr u kusûr-ı cenneti” (SÇ) 

“Çalap emr eyledi Rıdvâna kim tîz 

Bezegil cennet ehlin cennet ile” (KD) 

“Ehl-i cennet hûri vü gılmân kamu 

Saçularla kılsun ana rağbeti” (SÇ) 

“Bezensün hûrî vü gılmân u Vildân 

Kamu saçuya gitsün ragbet ile” (KD) 

Doğum anı tasvir edilirken: 

“Âmine eydür çü vakt erdi temâm 

Kim vücûda gele ol Hak vehbetî” (SÇ) 

“Âmine eydür ol dem oldı kim uç 

Vücûda gelür Ahmed kudret ile” (KD) 

“Susadum su diledüm içmeklige 

Virdiler bir şişe dolu şerbeti” (SÇ) 

“Susadum su diledüm içmeğe ben 

Elüme sundılar kıf şerbet ile” (KD) 

“Sonra gark oldu vücûdum nûr ile 

Bürüdi beni o nûrun ismeti ile” (SÇ)  
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“Bu kez bir nûr içinde garka oldum 

Bürüdi nûru beni ismet ile” (KD)  

“Geldi bir ak kuş kanadıyla benim 

Arkamı sıgadı kuvvetle katı” (SÇ) 

“Bir ak kuş geldi arkamı sıgadı 

Kanadı birle katı kuvvetile” (KD) 

“Görmedi agrı vü su kan anası 

Çekmedi bir zerre andan zahmeti” (SÇ) 

“Ne kan gördüm ne su gördüm ne ağrı 

Toğurmadum ben anı zahmet ile” (KD) 

“Dile geldi vahş ü tayr ü taş ağaç 

Sözleri cümle Muhammed midhati” (SÇ) 

“Dile geldü divâr u taş u toprak 

Söze geldü dükeli hikmet ile” (KD) 

“Mekke şehri nûrile doldı kamu 

“Nûra gark oldı eri vü avratı” (SÇ) 

“Görürem Mekke şehri nur tolmış 

Velî gâfil yaturlar avrat ile” (KD) 

Doğumun ardından: 

“Çünki ol kendüzine geldi girü 

Gördi gitmiş huriler cem’iyyeti” (SÇ) 

“Bu gez gendüme geldüm bakdum evden 

Gidipdür hûriler cemiyyet ile” (KD) 

“Nâgehan bakdı vü gördi Âmine 

Evi bucağında ol meh sureti” (SÇ) 

“Gümânum oldı kim hûriler aldı 

Gözüm dört yanadur bu fikret ile” (KD) 

“Şöyle Beytullâha karşu Mustafâ 

Yüz yire urmış u kılmış secdeti” (SÇ) 

“Görürem Kabeye karşu Muhammed 

Bucakda yire urmışdur yüzini” (KD) 
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“Kundagile sürmemişler gözin  

Göbegi kesilmiş olmış sünneti” (SÇ) 

“Kesilmiş göbeği sünnet olunmış 

Kumâtlu, sürmelemişler gözini” (KD) 

“Diledi eline ala anası 

Göre kim n’oldı o sâhib devleti” (SÇ) 

“Diledüm kim varam elüme alam 

Görem ol aydan arı hûb yüzini” (KD) 

“Tanrı emr itdi virildi hem ana 

Enbiyânun cümle hûy û hasleti” (SÇ) 

“Cemî-i enbiyâ hûy u hisâlin 

Virün ana, bezenüz gendüzini” (KD) 

Örneklerde de görüldüğü üzere, Darîr ile Süleyman Çelebi’nin veladet bahsinde söyleyişleri ol-

dukça benzerdir. Her ikisi de Hz. Peygamber’in doğumunu anlattığı için hadise aynıdır ve kafiyeler de 

benzeşmektedir. Ancak vezinler, redifler ve üslup farklılık göstermektedir.23 Bununla birlikte doğum 

anında ve sonrasında yaşanan olayların bir kısmının Âmine Hatun’un diliyle aktarıldığı görülmektedir. 

Veladet faslında Hz. Muhammed’in doğumu öncesinde âlemin nur ile dolması, şarka, garba ve Kabe’ye 

birer alem dikilmesi, meleklerin havada bir döşek hazırlaması; doğumu esnasında bir ak kuşun gelip 

kanatlarıyla Hz. Âmine’nin sırtını sıvazlaması, dağın taşın dile gelmesi, Hz. Âmine’nin ağrı ve acı çek-

memesi; doğum sonrasında Allah’ın emri ile Hz. Muhammed’e peygamberlik vasıflarının verilmesi, yü-

zünü Kabe’ye dönüp secde etmesi gibi mucizevi olaylar anlatılmaktadır.  

SONUÇ 

Netice itibariyle bu iki müellif, Hz. Muhammed’e karşı duydukları sevgi ve hasreti dile getirmişler 

ve bu duyguları eserlerinde hayat bulmuştur. Hz. Muhammed’in doğumunu karşılayan bu kutlu niyaz-

ları Müslümanların gönüllerinin tercümanı olmuş ve bu bağ sayesinde de Mevlid kültürü nesilden ne-

sile aktarılmıştır.  

Süleyman Çelebi’nin Darîr’in eserinden beslenerek bir metin inşa etmesi bize, Osmanlı’nın kuruluş 

devrinde ilim sahasındaki faaliyetlere, müelliflerin birbirinden haberdar oluşuna, kültürel etkileşime ve 

ilmin sürekliliğine dair bilgiler vermektedir. Bununla birlikte Peygamber’in birleştirici rolünü, sosyal ve 

kültürel bir buhranda kurtuluş çaresi görüldüğünü ve Türklerin siyer anlayışını ortaya koymaktadır. Bu 

doğrultuda ele aldığımız eser, Türklerin din anlayışını, kullandıkları dini kavramları ve kültürlerinin 

gelişimini izleme noktasında büyük bir öneme sahiptir.  

  

 
23 Nihad Sami Banarlı, “Büyük Nazireler”, 21. 
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AHMED ŞEVKÎ ve MEVLİDÜ’N-NEBÎ KASİDESİ 

Mine Karatutlu 

 

GİRİŞ 

Kaside, ilk olarak Arap Edebiyatı’nda ortaya çıkmış, daha sonra Fars ve Türk Edebiyatlarına geçiş 

yaparak bu edebiyat alanlarında en çok kullanılan nazım türü olmuştur. Bu nazım türü genellikle din 

ve devlet büyüklerine övgüler dizmek amacı ile yazılmıştır. Arap edebiyatı literatüründe de peygamber 

sevgisinin bir göstergesi olarak çok sayıda kaside kaleme alınmıştır. Ortaya konulan bu mevlidü’n-nebî 

kasideleri, Hz. Peygamber için yazılan methiye tarzındaki şiirleri ifade etmekle beraber onun doğumu, 

hayatı, faziletleri, şemâili ve mucizeleri gibi konuları da içine almaktadır.  

Hz. Peygamber’in doğumu münasebetiyle kaleme alınan en meşhur kasideler arasında Ahmed 

Şevkî’nin el-Hemziyyetü’l-nebeviyye adlı eserini de zikretmek mümkündür. Modern Mısır Edebiyatı’nda 

mümtaz bir yere sahip olan Ahmed Şevkî, Türk asıllı olmasının yanı sıra özelde II. Abdülhamit’e, ge-

nelde ise Osmanlı Devleti’ne göstermiş olduğu sevgi ve yakınlık ile de tanınmaktadır. Arap şiirinin neo-

klasik anlayışının öncülerinden olan Ahmed Şevkî; dönemin tarihi, siyasi, kültürel ve edebî gelişmele-

rine kayıtsız kalmayarak yaşamış olduğu zamana ayna tutması yönüyle de önemli bir fikir adamıdır. 

Bu çalışmamızda Ahmed Şevkî’nin kısaca hayatını, yaşadığı toplumun sosyo-kültürel yapısını, bu 

yapının şiirlerine olan yansımasını ele alarak edebî şahsiyetini ortaya koymaya çalışacağız. Aynı za-

manda kendi adını verdiği divanı eş-Şevkiyyât’da yer alan mevlid-i nebî kasidesini inceleyerek peygam-

ber sevgisini beyitlerine nasıl taşıdığını, onun doğumuyla dünyanın şereflenmesine ve nurlanmasına 

dair fikirlerini de açıklamaya gayret göstereceğiz. 

1. AHMED ŞEVKÎ’NİN HAYATI, YAŞADIĞI SOSYO-KÜLTÜREL ÇEVRENİN YAPISI 

VE EDEBÎ ŞAHSİYETİ 

1.1. Hayatı 

 
 Yüksek Lisans Öğrencisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili ve Belağatı 

Anabilim Dalı, mnkaratutlu@gmail.com.  
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Ahmed Şevkî b. Alî b. Ahmed Şevkî, 1868 yılında Kahire’de dünyaya geldi.1 Şâir, divanının önsö-

zünde kendi soyundan bahsederken “Ben bir arap, türk, yunan ve çerkesim. Dört asıl bir dalda toplan-

mıştır.” der.2 Şevkî’nin babannesi, nezaketi ile tanınan ancak sert mizaçlı bir çerkes hanımdır. Şâirin 

annesinin babası Ahmet Halim Bey Türkiye’den Mısır’a göç etmiş biridir. Aynı zamanda ismini taşıdığı 

babasının babası da aslen Türktür. Dedesi Mehmet Ali Paşa zamanında Osmanlı Devleti’nin Kahire’deki 

yüksek mertebede çalışan memurlarından biriydi. Ahmed Şevkî üç yaşında iken İbrâhim Paşa’nın âzatlı 

câriyelerinden olan anneannesi tarafından Hidiv İsmâil Paşa’nın himayesine verilmiş ve onun sarayında 

büyümüştür.3 

Şevkî eğitimine daha 4 yaşında iken el-Mübtediyan ilkokuluna giderek başlamıştır. Akabinde lise 

tahsilini el-Medresetu’t-Techîziyyât da tamamlamıştır.4 Onun okulda geçirdiği yıllar toplumun alt taba-

kasını ve halkın diğer bireylerini tanıyabilmesi adına önemli bir fırsat olmuştur. Nitekim Şevkî zengin 

bir çevrede yetişmiştir. Yaşamış olduğu bu çevre ve gösterişli hayat, onun toplumun bireyleri ile kay-

naşmasına mani olmuş ve okuldan sonra Şevkî’nin tekrar evine ve lüks yaşantısına dönmesine sebebiyet 

vermiştir.5 

Şâir, lise tahsilini tamamladıktan sonra babasının isteği üzerine 1885 yılında Kahire’deki hukuk fa-

kültesine girmiştir. Ancak hukuktan hoşlanmadığı için fakülte bünyesindeki Tercüme bölümüne geçmiş 

ve 1887 yılında bu bölümden mezun olmuştur.6 Arapça Tercüme bölümünde eğitimini tahsil ederken 

burada dönemin en meşhur hocalarından olan Şeyh Muhammed el-Besyûnî ile tanışmış ve edebiyata 

ilgi duymaya başlamıştır. Bu süreçte kaleme aldığı beyitlerle hocasının beğenisini kazanmayı başarmış-

tır. El-Besyûnî, çeşitli bayram ve kutlamalarda Hidiv Tevfik’i methetmekten başka şiir nazmetmemiş; 

Şevkî’yi de medh şiirlerine yönlendirmiştir.7 Hidiv Tevfik Paşa’yı öven şiirleri ilk olarak el-Vekâ’i’u’l-

Mısriyye gazetesinde yayımlanmaya başladıktan sonra saraya tayin olunmuştur.8 

Şevkî, saraydaki görevine başladıktan kısa bir zaman sonra yarıda bıraktığı hukuk eğitimini tamam-

laması için Hidiv Tevfik Paşa tarafından 1887 yılında Fransa’ya gönderildi. Bu dönem de iki yıl Mont-

pellier’de iki yıl da Paris üniversitesinde edebiyat ve hukuk eğitimi almıştır.9 Şâir, eğitimi esnasında 

İngiltere ve Cezayir’e de yolculuk yapmıştır. 10 Almış olduğu bu eğitim ve gerçekteştirdiği ziyaretler 

Ahmed Şevkî’ye pek çok şey katmıştır. Paris’te ikamet ettiği dönemde tiyatro ile yakından alâkadar ol-

muştur. Yine bu dönemde Victor Hugo, La Fontainne ve La Martine’nin eserlerini okumuş ayrıca La 

 
1 Hannâ el-Fâhûrî, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî (Beyrut: el-Matbaatü’l-Bûlisiyye, 2. Basım, 1953), 980; Ramazan Şeşen, “Ah-

med Şevkî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yay., 1989), 2/136. Doğum tarihi konusunda 
değişik rivayetler vardır. Bu konu için bkz. Şevkî Dayf, el-Edebu’l- ‘Arabiyyu’l-Mu’âsır fi’l Mısr (Kahire: Dâru’l-
Ma’ârif, 10. Basım, 1961), 110. 

2 Şevki Dayf, Şevkî, Şâ’iru’l-‘Asri’l-Hadîs (Kahire: Mektebetu’l-’Usre, 2010), 9. 
3 Yusuf Uralgiray, “Ahmed Şevkî”, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri Dergisi 1/4 (1970), 

1/213-214. 
4 Uralgiray, DTCF Doğu Dilleri Dergisi, 214. 
5 Ahmet Savran, 19. Yüzyıl Osmanlı Döneminde Yeni Arap Edebiyatı (Erzurum: Ankara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fa-

kültesi Yay., 1987), 170; Şevkî Dayf, el-Edebu’l- ‘Arabiyyu’l-Mu’âsır, 110. 
6 Şeşen, DİA, 2/136. 
7 Şevkî Dayf, el-Edebu’l- ‘Arabiyyu’l-Mu’âsır, 111; Savran, 19. Yüzyıl Osmanlı Döneminde Yeni Arap Edebiyatı, 170. 
8 Şeşen, DİA, 2/136. 
9 Ahmet Kazım Ürün, 1868-1932 Mısır’da Türk Bir Şair: Ahmet Şevki (İstanbul: Kaknüs Yay., 1. Basım, 2012), 48. 
10 Hannâ el-Fâhûrî, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî, 980. 
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Martine’nin bir şiirini de Arapça’ya çevirmiştir.11 Mısır’a döndükten sonra Hidiv Tevfik Paşa, onu kendi 

divanına memur olarak atamış; ardından 1896 yılında İsvçre’nin Cenevre kentinde toplanan Müsteşrik-

ler Konferansı’na Mısır temsilcisi olarak göndermiştir. Şâir bu kongrede Mısır’ı anlatan 292 beyitlik 

Kibâr-u’l-Havâdîs fî Vâdî-n-Nil adlı uzun kasidesini okumuştur.12 

Hidiv Tevfik’ten sonra yönetime geçen oğlu Hidiv Abbas da Ahmet Şevkî’nin hâmisi olmuş ve ba-

bası zamanında ona verilen “saray şâiri” ünvanını devam ettirmiştir.13 Bu dönemde Sâliha isminde zen-

gin bir kadınla evlenmiş, bu evlilikten Hasan, Hüseyin, Emine isimlerinde çocukları olmuştur. Hidiv 

Abbas’ın kendisine sağlamış olduğu imkânlar ve sahip olduğu yetkiler sayesinde I. Dünya Savaşı’na 

kadar ailesi ile birlikte rahat bir yaşam sürmüştür.14 

I. Dünya Savaşı çıktığında Türkiye’de bulunan Hidiv Abbas Hilmi Paşa İngilizler tarafından göre-

vinden azledilmiş; İngiliz sömürgeciliğine karşı duran milliyetçiler de sürgüne gönderilmeye başlan-

mıştır. Hidiv Abbas taraftarı olan ve bunu şiirlerinde de açıkça ifade eden Ahmed Şevkî’de 1915 yılında 

İspanya’ya sürgüne gönderilmiştir.15 Şâir ve ailesi İspanya’da bulundukları süre zarfında İspanya’nın 

diğer şehirleri Madrid, Cordoba, Sevilla ve Granada’yı ziyaret etmiş ve Endülüs’teki Arap eserleri ince-

leme fırsatı bulmuştur. Sevilla kenti, Şevkî’ye Emîretu’l-Endelüs adlı tiyatro oyununu yazabilmesi için 

ilham kaynağı olmuştur. 16 

Ahmed Şevkî, 1919 yılı sonlarında savaş bittikten sonra ailesi ile birlikte Mısır’a geri dönmüş fakat 

saraydaki görevine devam etmemiştir. Bundan sonraki süreçte geçimini kendi sağlamış ve edebî çalış-

malara da zaman ayırabilmiştir. Artık sarayı ve saraydaki hayatı düşünmüyor daha önce uzak kaldığı 

halk ile sıkı ilişkilerde bulunabiliyor ve halkın duygularını şiirlerinde işleyebiliyordu. Şâirin bu dö-

nemde kaleme aldığı şiirlerinde milliyetçilik ve sosyal konular kendini belirgin bir şekilde gösterebil-

mişti.17 

Şâir, çok canlı ve renkli bir yaşantıdan sonra üstün sanatının kendisine kazandırmış olduğu şöhreti 

yaşıyorken 1932 yılında 64 yaşında iken Kahire’de dünyaya gözlerini kapamıştır.18 

1.2. Edebî Şahsiyeti 

Ahmed Şevkî’nin sürgün tecrübesi, gurbet hayatı, klasik şiirde olan yetkinliği ve Batı edebiyatını 

titizlikle incelemesi onu saray şâirliğinden şiirin sultanlığına taşımıştır.19 Onun edebî şahsiyetini oluş-

masında birçok etmen söz konusudur. Bu etmenlerin en kuvvetlisi de kendisinin doğuştan sahip olduğu 

Arap, Türk, Yunan ve çerkes ırklarını şahsında toplamasıdır.20 Bunun yanı sıra çok kuvvetli bir hafızaya, 

 
11 Şevkî Dayf, el-Edebu’l- ‘Arabiyyu’l-Mu’âsır, 111; Savran, 19. Yüzyıl Osmanlı Döneminde Yeni Arap Edebiyatı, 170. 
12 Uralgiray, DTCF Doğu Dilleri Dergisi, 214. Kaside için bkz. Ahmed Şevkî, eş-Şevkiyyât, haz. Muhammed Huseyn 

Heykel (Kahire: Muessesetu’l-Hindâvî li’t-Ta’lîm ve’s-Sekâfe, 1. Basım, 2012), 25. 
13 Ürün, 1868-1932 Mısır’da Türk Bir Şair: Ahmet Şevki, 49. 
14 Şevkî Dayf, el-Edebu’l- ‘Arabiyyu’l-Mu’âsır, 111. 
15 Şeşen, DİA, 2/136; Ürün, 1868-1932 Mısır’da Türk Bir Şair: Ahmet Şevki, 49. 
16 İhsan Doğru, Emîri’ş-Şu’arâ Ahmet Şevkî ve Şevkiyyât’ında Toplum ve Siyaset (Konya: Palet Yay., 2019), 55. 
17 Azmi Yüksel, “Ahmad Şavki”, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Dergisi 1/2 (1987), 41/480. 
18 Ürün, 1868-1932 Mısır’da Türk Bir Şair: Ahmet Şevki, 51. 
19 Doğru, Emîri’ş-Şu’arâ Ahmet Şevkî, 64. 
20 Şevkî Dayf, el-Edebu’l- ‘Arabiyyu’l-Mu’âsır, 114. 
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geniş bir hayal gücüne ve derin bir seziş kabiliyetine sahip olması onun edebî kimliğini güçlendirmek-

tedir.21  

Şevkî, hem nitelik hem de nicelik bakımından Arap edebiyatında ismini tarihe yazdırmış en önemli 

şâirlerden biridir. Aruz ve kafiyeyle kendini kısıtlamasına rağmen şiir yazmada zorluk çekmediği âşi-

kardır.22 Hem Arap hem de Fransa kültürlerini yakînen tanıma fırsatı bulması sayesinde edebî kimliğini 

güçlendiren Şevkî’yi şiir hayatında etkileyen en büyük eser Huseyn el-Marsafî’nin(ö.1889) el-Vesîletü’l-

Edebiyye adlı eseridir.23 Aynı zamanda O, şiir dünyasında başta el-Mütenebbî24 ve el-Buhturî olmak 

üzere Ebû Nûvas, Ebû Temmâm gibi Abbasi döneminin ünlü şâirlerini kendine örnek almıştır.25 Onun 

şiirlerini içerik açısından sürgünden önce, sürgün sırasında ve sürgünden sonra olmak üzere üçe bö-

lümde incelemek mümkündür.26 

1.3. Emîri’ş-Şu’arâ Unvânı 

Ahmed Şevkî sürgünden döndükten sonra dini, milli ve sosyal meselelerle ilgili diğer Arap ülkele-

rinde yaşanan olayları konu edinen şiirler kaleme almaya başlayınca bütün Arap dünyasında tanınıp 

sevilmişti.27 

1927 yılının Nisan ayında eş-Şevkiyyât ismini vermiş olduğu divanının 1. cildini yeniden düzenleyip 

yayımlaması sebebiyle Kahire’nin opera binasında edebî bir tören tertip edilmişti. Arap ülkelerinden 

gelen heyetlerin de katıldığı bu törende edip ve şâirler tarafından kendisine “şâirlerin prensi” anlamına 

gelen “emîri’ş-şu’arâ” unvanı verilmiştir.28 

Arap edebiyatı tarihinde bir şâire ilk kez böyle bir pâyenin verilmesi bazı kesimler tarafından olum-

suz karşılanmıştır. Akkad, Tâhâ Hüseyin ve Mâzinî gibi Ahmed Şevkî’ye muhalif davranan şâirler onun 

gençliğinde saray şâiri olduğunu öne sürerek ona verilen bu pâyeye karşı çıkmışlardır. Fakat Ahmed 

Şevkî günümüzde de bu pâye ile anılmaya devam etmektedir.29 

1.4. Eserleri 

Emîri’ş-şu’arâ Ahmed Şevkî şiirlerinin yanı sıra kaleme aldığı piyesleri ve hikayeleri ile de önemli 

bir yere sahiptir. Ancak biz onun şâirlik yönünün daha ön planda olması sebebiyle ilk olarak şiirlerini 

ele almayı daha doğru buluyoruz. 

Ahmed Şevkî’nin şiirlerinin yer aldığı divânı eş-Şevkiyyât adıyla basılmıştır. Dört bölümden oluşan 

bu şiir divânı, şâirin hayatının değişik dönemlerinde (1898-1927) kaleme aldığı kasideleri kapsamakta-

dır.30Divânın ilk cildinde tarih, toplum ve siyasetle ilgili şiirler; ikinci cildinde tasvir ve gazel türü şiirler; 

üçüncü cildinde mersiye türü şiirler ve vefatından sonra yayınlanan son cildinde ise didaktik tarzı şiirler 

 
21 Uralgiray, DTCF Doğu Dilleri Dergisi, 215. 
22 Doğru, Emîri’ş-Şu’arâ Ahmet Şevkî, 65. 
23 Şevkî Dayf, el-Edebu’l- ‘Arabiyyu’l-Mu’âsır, 114. 
24 Ayrıntılı bilgi için bakınız. ‘Abbâs Hasan, el-Mütenebbî ve Şevkî (Kahire: Mektebet Mustafâ el-Bâbî’l-Halebî, 1. Ba-

sım, 1370/1951). 
25 Ürün, 1868-1932 Mısır’da Türk Bir Şair: Ahmet Şevki, 63. 
26 Ayrıntılı bilgi için bkz. Hannâ el-Fâhûrî, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî, 980-981; Ürün, 1868-1932 Mısır’da Türk Bir Şair: 

Ahmet Şevki, 56-57; Şeşen, DİA, 2/137. 
27 Şeşen, DİA, 137. 
28 Hannâ el-Fâhûrî, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî, 980; Uralgiray, DTCF Doğu Dilleri Dergisi, 213; Ürün, 1868-1932 Mısır’da 

Türk Bir Şair: Ahmet Şevki, 50. 
29 Şeşen, DİA, 2/137; Doğru, Emîri’ş-Şu’arâ Ahmet Şevkî, 58. 
30 Cebbûr ‘Abdunnûr, el-Mu’cemu’l-edebî (Beyrut: Dâru’l-İlm li’l-Melâyîn, 1979), 498. 
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yer almaktadır. Ancak Şevkî’nin divânında yer almayan başka şiirlerinin de bulunduğu Muhammed 

Sabrî’nin 1961 yılında yayımladığı eş-Şevkiyyâtu’l-Mechûle adlı eseri ile ortaya çıkmıştır.31 

Şevkî’nin divanı haricinde kaleme aldığı diğer eserleri şu şekilde sıralayabiliriz: Masra’u Kleopatra, 

Mecnûn ve Leylâ, Kambîz, ’Alî Bek el-Kebîr, ‘Antere, Düvelü’l-ʿArab ve ʿUzamâʾü’l-İslâm, es-Sittü Hüdâ, 

Emîretü’l-Endülüs ve Esvâku’z-zeheb.32 

1.5. Fikir Dünyası 

Ahmed Şevki’nin Mısır’da yaşamış olduğu dönemde muhtelif fikir akımlarının olgunlaşarak insan-

lar tarafından benimsendiğini söylemek mümkündür. Bilhassa Mısır’ın işgali ve İngiliz sömürgeciliği 

sürecini yaşayan Şevki’nin fikir dünyasında Arap ve Mısır milliyetçiliğinin bunun yanı sıra hilafet dü-

şüncesinin önemi oldukça büyüktür.33  

Ahmed Şevkî, Modern Mısır’da Osmanlı Devleti hakkında şiir söyleyen şâirler arasında yer almak-

tadır.34 O, İngilizleri destekleyip Osmanlıları şiddetle eleştiren kesimin karşısında durup Türklerin ve-

layetini kabul ederek hilâfetin Osmanlılar tarafından temsil edilmesi gerektiğini savunuyordu. Şevkî’nin 

Osmanlı sultanlarının en çok tartışılan padişahı II. Abdülhamit’e ve dolayısıyla Osmanlı Devletine karşı 

duyduğu sempatinin temelinde hilâfetin Osmanlılar da olması ve hilâfetin güçlü durması durumunda 

İngilizlerin Mısır’ı terk edecekleri düşüncesi yatmaktaydı. Annesinin de Türk olması Şevkî’nin duyduğu 

sempatinin bir başka nedeni olarak da değerlendirilebilir. Ancak Şevkî’nin II. Abdülhamit’e, hilâfete ve 

genelde Osmanlı devletine yazdığı övgü dolu kasideler yalnızca onun annesinin Türk olmasına elbette 

ki indirgenemez. Bunda en büyük payı Osmanlı Devleti’nin fethettiği topraklara adaleti götürerek isla-

mın hâmisi olma durumunda aramak daha isabetli olacaktır.35 

Şâir aynı dönemde Türk ordusunun savaşlarda göstermiş olduğu başarılar hakkında övgülerle bah-

settiği 88 beyitlik bir kaside kaleme alarak Türk ordusuna ve ortaya koymuş olduğu mücadeleye olan 

hayranlığını dile getirmiştir.36 Ahmet Kazım Ürün, aynı dönemlerde yaşamış ve benzer mücadeleler 

vermiş olması sebebiyle Ahmed Şevkî ile Mehmet Âkif Ersoy arasında ortak hususlar olduğunu dile 

getirerek bu iki millî şâirin her ne kadar birbirleri ile görüşmemiş olsa da toplumun büyük bir kesimi 

tarafından kabul görmeleri ve yaşadıkları toplumların dini ve millî duygularını şiirlerle dile getirebil-

meleri yönü ile benzerlik gösterdiklerini ifade etmektedir. 37 

Şevkî, hem yaşadığı dönemde hem de sonraki dönemlerde birçok eleştirmenin hedefinde olmuştur. 

Şâir hakkında ilk eleştiriyi yapan da Zeki Mübarek’tir.38 Şevkî’nin, yine dönemin şâirlerinden olan Hâfız 

 
31 Şeşen, DİA, 2/137; Ürün, 1868-1932 Mısır’da Türk Bir Şair: Ahmet Şevki, 51-52. 
32 Şeşen, DİA, 2/138. Mensur eserleri hakkında detaylı bilgi için bkz. Şevki Dayf, Şevkî, Şâ’iru’l-‘Asri’l-Hadîs, 174; 

Doğru, Emîri’ş-Şu’arâ Ahmet Şevkî, 73. 
33 İsmail Kırmızı, 19. Yüzyılda Mısırlı Panislamist-Milliyetçi Entelektüel: Ahmed Şevki’nin Osmanlı-Mısır İlişkileri Açısın-

dan Değerlendirilmesi (Karabük: Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2013), 56. 
34 Ahmet Kazım Ürün, “Ahmed Şevkî’nin Şiirlerinde Osmanlı Devleti”, Uluslararası Kuruluşu’nun 700. Yıl Dönümünde 

Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi (Konya: 2000), 631. 
35 Hüseyin Yazıcı, “Mısırlı Bir Arap Şâiri Ahmed Şevkî ve Şiirlerinde Sultan II. Abdülhamid”, İlmi Araştırmalar Dergisi 

4.sayı (1997), 184-185. 
36 Kırmızı, 19. Yüzyılda Mısırlı Panislamist-Milliyetçi Entelektüel, 62. 
37 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmet Kazım Ürün, “Ahmet Şevkî ve Mehmet Âkif’te Ortak Unsurlar” Nüsha Dergisi, 2/7 

(2002), 83. 
38 Ürün, 1868-1932 Mısır’da Türk Bir Şair: Ahmet Şevki, 67. Ayrıntılı bilgi için bakınız. Zeki Mübarek, Ahmed Şevkî 

(Beyrut: Dâru’l-Cîl, 1408/1988). 
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İbrâhim’le mukâyesesini yaparak eleştirilerini ortaya koyan Tâhâ Huseyn’de bu alanda eser kaleme al-

mıştır.39 

2. MEVLİDÜ’N-NEBÎ KASİDESİ 

Hz. Peygamber için yazılan methiye türündeki şiirleri ifade eden40 mevlidü’n-nebî kasideleri ara-

sında Ahmed Şevkî’nin kaleme aldığı 131 beyitten oluşan el-Hemziyyetü’l-nebeviyye adlı eseri önemli bir 

yere sahiptir. Bûsîrî’nin Hemziyye’sine nazîre olarak ortaya koymuş olduğu bu kaside ile birlikte yine 

Bûsîrî’nin meşhur Kasîde-i Bürde’sine, Nehcü’l-Bürde adında kaleme aldığı naziresi de divânında yer al-

maktadır.41 

Şevkî’nin hamriyatlarını, eğlence meclislerini vasfeden şiirlerini okuyan kimse onun dinden uzak 

olduğu hissiyâtına kapılsa da o; dini konuları, peygamber kıssalarını samimiyetle kasîdelerinde işlemiş-

tir.42 Onun divânını ilk yayımlayan Muhammed Huseyn Heykel kaleme aldığı mukaddimesinde 

Şevkî’nin şiirlerinde iki farklı karakter görmenin mümkün olduğunu dile getirir. Şiirlerinde bir yandan 

muhafazakâr bir tutum sergilerken bunun yanı sıra dünyanın zevk ve lezzetlerini tasvir eden şâir iki 

şekilde de sanatını zirveye taşımayı başarmıştır.43  

Hz. Peygamber’in doğuşunu insanlık için bir müjde olarak addeden Şevkî kasidesine şu beyitlerle 

başlamaktadır: 

 ُوِلَد ال ُه دى فَ الكائِناُت ِضياء     اِن تَ بَ سُّ م  َوثَناء               َوفَ ُم ال َزم 

 لِ ل دي ِن َوال ُدن ي ا بِِه ُبَشراء                       ال روُح َوال َم ََلُ ال َمالِئُك َحوَلُه            

نَتهى َوالِسدرَُة الَعصماءُ 
ُ
 َواحَلظريَُة َتزَدهي َوالَعرُش يَزهو       44َوامل

Hidayet doğdu, kâinat bütünüyle aydınlandı ve tatlı bir tebessümdü zamanın dudaklarındaki. 

Cebrâil ve bütün melekler etrafında toplandı, din ve dünya için onun doğumu bir müjde idi. 

Yazıldı bütün Resullerin levh-i mahfuzda esmâsı, Muhammmed’in adı hepsinden de önde idi. 

Kasidesinde Hz. Peygamber’den övgülerle bahseden Şevkî, onun ailesinin de temiz, puta tapmamış 

hanif Müslümanlardan oluştuğunu şu beyitleri ile dile  getirmiştir:  

 الَنِبيِّنَي الَّذي ال يَلَتقيبَيُت                 ِإالِّ احلَناِئُف فيِه َواحلَُنفاء

 َخرُي األُبُ وَِّة حاَزُهْم َلَك آَدم                45دوَن اأَلانِم َوَأحَرَزت َحوِّاءُ 

(Bu) sadece hanif erkekler ve kadınların var olduğu peygamber ocağıdır. 

En hayırlı baba Adem ve Havva diğer insanlar için değil senin için onları bir araya getirdi. 

 
39 Ayrıntılı bilgi için bkz. Tâhâ Huseyn, Hâfız ve Şevkî (Kahire: Mektebetu’l-Hâncî, t). 
40 İsmail Durmuş, “Mevlid”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yay., 2004), 29/480. 
41 Şeşen, DİA, 2/138. 
42 Uralgiray, DTCF Doğu Dilleri Dergisi, 241; Hüseyin Yazıcı, İlmi Araştırmalar Dergisi, 183. 
43 Muhammed Huseyn Heykel, Mukaddimetu’l-Tab’atu’l-Ûlâ min eş-Şevkiyyât (Kahire: 
Muessesetu’l-Hindâvî li’t-Ta’lîm ve’s-Sekâfe, 1. Basım, 2012), 16-17. 
44 Şevkî, eş-Şevkiyyât, 1/41. 
45 Şevkî, eş-Şevkiyyât, 1/41. 
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Şâir, Hz. Peygamber’in doğumundan önce dünyayı cehaletin, zulmün ve karanlığın çepeçevre sar-

dığını ve insanların günahlara dalarak Allah’tan başka ilahlar edinip, Peygamberin davetine nasıl kayıt-

sız kaldıklarını şu beyitlerle ifade etmiştir: 

 َلمِّا َدَعوَت الناَس َلّبِّ عاِقل          َوَأَصمَّ ِمنَك اجلاِهلنَي ِنداءُ 

 46أَبَوا اخلُروَج ِإلَيَك ِمن أَوهاِمِهم       َوالناُس يف أَوهاِمِهْم ُسَجناءُ 

İnsanları aklın özüne davet ettiğin zaman, cahiller senin nidana karşı sağır oldular. 

Evhamlarından ayrılmaya karşı sana yüz çevirdiler ve insanlar evhamlarına mahkum oldular. 

Hz. Peygamber en üstün hasletlere sahip seçilmiş bir kuldur. Onun bu örnek ahlakını Ahmed Şevkî 

kasidesinde tek tek ele almış ve onu şu beyitlerle vasfetmiştir: 

 أَمِّا اجَلماُل فَأَنَت ََشُس ََسائِه                             َوَمالَحُة الِصدِّيِق ِمنَك َأايءُ 

 َواحُلسُن ِمن َكَرِم الُوجوِه َوَخريُهُ                ما أوِتَ الُقوِّاُد َوالُزَعماء

دى            َوفَ َعلَت ما ال تَفَعُل األَنواءُ           
َ
 فَِإذا َسَخوَت بَ َلغَت اِبجلوِد امل

 َوِإذا َعَفوَت َفقاِدرًا َوُمَقدَّرًا                     ال َيسَتهنُي بَِعفِوَك اجلَُهالء                

 َوِإذا َرَِحَت فَأَنَت أُمٌّ أَو َأب                   َهذاِن يف الُدنيا ُُها الُرََحاء           

ا ِهَي َغضَبة                 يف احَلقِّ ال ِضغن  َوال بَغضاء             َوِإذا َغِضبَت فَِإَّنَّ

 ا َرضيَت َفذاَك يف َمرضاتِهِ َوِإذ             َورِضا الَكثرِي ََتَلُّم  َورايءُ                 

 َوِإذا َخطَبَت َفِللَمنابِِر ِهزَّة                     تَعرو الَنِديَّ َولِلُقلوِب بُكاءُ 

ا               جاَء اخُلصوَم ِمَن الَسماِء َقضاءُ                                 َوِإذا َقَضيَت َفال ارتِياَب َكَأَّنَّ

 َوِإذا َأَخذَت الَعهَد أَو َأعطَيَتهُ                مَّة  َوَوفاءُ َفَجميُع َعهِدَك ذِ 47

Sen göğün güzelliğinin güneşi, Sıddık’ın da nurundandır cemali.  

Güzellikte dillere destandı heybeti, Liderlik vasfı, onda doğuştan sanki.  

Kerem ve cömertlikte yoktur eşi, Sensin cömertlerinde cömerdi.  

Bağışlarsan, senin gücün ve şanındı, cahiller bile sana hürmet ederdi. 

Bir baba, bir anne gibi merhameti, Bu ikisi dünyanın en şefkatlisi.  

Kızarsan, kendin için değil, Allah içindi, Yalnız ve yalnız hak içindi öfkesi. 

Gösterdiği rıza, Allah’ın rızasıydı, başkalarının rızası, gösteriş ve riyaydı.  

Hutbelerinin etkisiyle, minberler titrerdi, Gözyaşları yağmur olur, kalpler ağlardı.  

Hüküm verdiğinde, şüphe yok ki, hükmün sema’dan Allah’ın hükmüydü.  

 
46 Şevkî, eş-Şevkiyyât, 1/44. 
47 Şevkî, eş-Şevkiyyât, 1/42. 
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Alış verişinde, emanet timsali, sözü senet gibi, hep vefa örneği. 

Kasidesinde Hz. Peygamber’in göstermiş olduğu mucizelere de değinen Şevkî, İsrâ olayını da şu 

beyitlerle işlemiştir: 

سرى بِِه َشَرفًا ِإل                  ما ال تَناُل الَشمُس َواجلَوزاءُ 
ُ
 أيَيُّها امل

 َفضل  َعَليَك ِلذي اجَلالِل َوِمنَّة               يَرى َوَيشاءُ   يَفَعُل ما48

Hak Teâlâ seni İsrâ ile şereflendirdi, erdirmedi bu şerefe, ne yıldızları ne güneşi. 

Bu şeref sana Allah’ın bir lütfu idi, zira Allah ne isterse onu yapar idi. 

Hz. Peygamber okuma yazma bilmemesine rağmen onun ilmi karşısında tüm alimler ona boyun 

eğmiştir. Onun mucizeleri arasında bunu zikretmek de mümkündür. Şâir bu beyitinde “Ey Ümmi” di-

yerek başlar dizelerine: 

 أيَيُّها األُِميُّ َحسُبَك رُتَبةً                يف الِعلِم َأن داَنت ِبَك الُعَلماءُ 

عِجزاِت َغناء 
ُ
 الذِكُر آيَُة رَبَِّك الُكربى الَّت         49فيها لِباغي امل

Ey Ümmî, alimlerin sana boyun eğmesi ilimde sana rütbe olarak yeter 

Nasıl olmazdın ki herkesten ileri; Dayandığı kaynak, Allah’tır banisi. 

Hz. Peygamber’den övgülerle bahseden Şevkî bu methinden maksadının ancak dua olduğunu be-

lirterek Nebî’ye salât ile kasidesini sonlandırır. 

 أَنَت الَّذي َنَظَم الرَبِيََّة ديُنهُ            ماذا يَقوُل َويَنظُُم الُشَعراءُ 

صِلحوَن َأصاِبع  ُجَُِعت َيًدا       الَيُد الَبيضاءُ ِهَي أَنَت َبل أَنَت  
ُ
 امل

ديِح َتَضرُّع  َوُدعاءُ 
َ
 ما ِجئُت ابَبَك ماِدًحا َبل داِعًيا                َوِمَن امل

 َمَشِت احَلضارَُة يف َسناه َواهَتدى             يف الديِن َوالُدنيا ِِبا الُسَعداءُ 

 َصلِّى َعَليَك هللاُ ما َصِحَب الُدج              حاٍد َوَحنَّت اِبلَفال َوجناء

 َخرُي الَوساِئِل َمن يَ َقع ِمنُه َعلى                َسَبٍب إِلَيَك َفَحسيبَ الَزهراءُ 50

Sen tanzim ettin dinde her şeyi, ne yapsın ne desin şairler şimdi. 

İyiler, toplanmış bir elin parmakları gibi, O sensin, bilakis sendin birleştiren onları.  

Kapına, methetmek için gelmedim seni, Meddah’ın duadır seni anmaktan maksadı. 

Getirdiğin medeniyet, her yöne hidayet saldı, dünyada da ukbada da mutluydu tâbileri. 

Gece ve gündüz, üzerine olsun Allah’ın selamı, çöller bile özlemekte sana salavâtı. 

Zürriyetinin, ehl-i beytinden en hayırlısı, Sebep olarak yeter, Fatıma-i Zehrası. 

 
48 Şevkî, eş-Şevkiyyât, 1/44. 
49 Şevkî, eş-Şevkiyyât, 1/43. 
50 Şevkî, eş-Şevkiyyât, 1/46. 
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Şâirin, el-Hemziyyetü’l Vâdî-n-Nil adlı kasidesinde olan eksiklik ve yanlışlıkları bu kasidesinde gider-

diğini belirten Emîr Şekîb Arslân, İslâm dünyasının birlik olması hususunda el-Hemziyyetü’l-nebe-

viyye’nin önemine dikkat çeker.51 Nitekim bu kaside Arap Edebiyatı literatüründe Hz. Peygamber’i an-

mak ve onu methetmek maksadı ile yazılan kasideler arasında önemli bir yere sahiptir. 

SONUÇ 

Hz. Peygamber’in doğumu münasebeti ile yapılan törenler, kaleme alınan eserler kültürümüzde 

önemli bir yere sahiptir. Onu anmak, ahlâkını hatırlamak ve hatırlatmak adına oluşturulan eserlerden 

günümüze kadar ulaşan bir literatür söz konusudur. Elbette ki bu eserler sözün en güzeli ile Hz. Pey-

gamber’i yâd edebilmek adına ortaya konmuştur. Bu çalışmalardan maksat onu hakkıyla vasfedebil-

mek, gelecek nesillere onu ve ahlâkını gücün yettiğince, dilin döndüğünce aktarabilmektir. 

Çalışmamızda, mevlid-i nebî kapsamında ortaya konan kasideler arasında önemli bir yer tutan el-

Hemziyyetü’l-nebeviyye’yi ve müellifi Ahmed Şevkî’yi ele almaya çalıştık. Ahmed Şevkî, Modern Mısır 

Edebiyatı’nın öncü isimlerinden olup kendisine verilen “emîri’ş-şu’arâ” unvanı ile ün bulan önemli bir 

edebiyatçıdır. Türk asıllı olmasının yanı sıra özelde II. Abdülhamit’e genelde ise Osmanlı Devleti’ne 

duyduğu sevgi ve yakınlık ile de tanınmaktadır. Hem Arap hem de Türk dünyasında Ahmed Şevkî 

hakkında çok sayıda çalışmaların yapılması onun hayatının, fikir dünyasının ve eserlerinin ilgi çektiği-

nin bir göstergesidir. Çalışmamızın ilk bölümünde Şevkî’yi bu yönleri itibari ile ortaya koymaya çalıştık. 

İkinci bölümde ise şâirin, Bûsîrî’nin Hemziyye’sine nazîre olarak kaleme aldığı kasidesini inceleyerek 

peygamber sevgisini beyitlerinde nasıl işlediğini ortaya koymaya gayret gösterdik. Onu doğumu ile ka-

ranlıkların aydınlığa kavuştuğunu belirterek Hz. Peygamber’in bütün ahlâki özelliklerini tek tek dize-

lerinde anlatmıştır. Onun cömertliği, şefkati, merhameti, sabrı, ilmi, cesareti, tevâzusu, adaleti; Şevkî’nin 

edebî yeteneği ile muntazam bir şekilde satırlara dökülmüştür. 131 beyitten oluşan bu kaside Hz. Pey-

gamber’i vasfeden kasideler arasında önemli bir yer tutmaktadır. 

Hz. Peygamber’i anmak ve anlatmak adına mevlid-i nebî kapsamında yapılan tüm faaliyetler, dü-

zenlenen törenler ve kaleme alınan eserlerin yegâne maksadı İslâm âleminin bir bütün olduğunu hatır-

latmak ve tüm Müslüman bireylerin bu düsturu anımsayarak din kardeşleri ile bağlarını güçlendirme-

sine yarar sağlamaktır. Hz. Peygamber’i tanımamıza ve onun ahlâkı ile ahlakımızı şekillendirmemize 

vesile olabilecek olan bu kasideleri de okumak, anlamak ve içselleştirebilmek de önemli bir husus olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

  

 
51 el-Emîr Şekîb Arslân, Şevkî ev Sadâkat Erba’în Sene (Riyad: Dâru’l-Edvâ’u-s-Selef, ts.), 205. 
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OSMANLI’DA MEVLİD TÖRENLERİ 

Oğuzhan Öztürk 

 

GİRİŞ 

Mevlid kelimesi sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelmektedir. Terim olarak ise, Hz. Pey-

gamber'in doğum yıl dönümünde yapılan törenlere verilen isim; bu törenlerde okunmak üzere yazılmış 

eserlerin ortak adıdır.1 

Peygamberimiz hayatta iken kendi doğumunu kutladığına dair bir bilgimiz bulunmamaktadır. Ay-

rıca Hulefâ-i Râşidîn döneminde, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde de böyle bir mevlid merasiminin 

yapıldığıyla ilgili malumatımız yoktur. 

İslâm Tarihinde mevlid töreninin ilk olarak Fatımîler döneminde yapıldığı bilinmektedir. Daha 

sonra Eyyubiler, Memlükler ve Selçuklular gibi devletlerde de mevlid törenleri icra edilmiştir. Fakat biz 

burada Osmanlı Döneminde yapılan mevlid merasimlerini ele alacağız. 

1. OSMANLI DÖNEMİNDE MEVLİD BAŞLANGICI 

Osmanlı teşrifatında, Hz. Peygamber'in doğum günü kabul edilen 12 Rabiulevvel'de düzenlenen 

törenlerin ne zaman başladığı ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bu konu bazı vakfiyelerde farklı 

şekillerde geçmektedir. Bazı vakfiyelerdeki kayıtlardan hareketle bu geleneğin başlangıcını Osman Ga-

zi'ye kadar götürenler bulunmakla birlikte genel görüş, bu törenlerin Kanuni Sultan Süleyman döne-

minden itibaren saray protokolünde yer almaya başladığı şeklindedir.2 Bazı vesikalarda bu törenlerin II. 

Selim döneminde başladığı ve I. Ahmed’in bu törenleri düzenli hale getirdiğinden bahsedilmiştir.3 Başka 

kaynaklarda ise Osmanlı İmparatorluğu’nda mevlid törenleri Süleyman Çelebi’nin Mevlid’inin yazıl-

dığı tarih olan 812 (1409-1410)’den sonraki yıllarda başladığı belirtilir.4 Fakat bu törenlerin resmi hale 

getirilmesi III. Murad zamanında H. 996/M. 1558 yılında olmasına rağmen resmi olmasa da Osmanlı 

Devleti’nde kutlamaların bu padişahtan önce de yapıldığını belirtelim. Mevlid Alayı, XIX. Yüzyılda eski 

 
 Yüksek Lisans Öğrencisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sa-

natları Ana Bilim Dalı, oguzhan_ozturk4114@hotmail.com 
1 Ahmet Özel, “Mevlid” (Ankara: TDV İslâm Ansiklopedisi, 2004), 475. 
2 Mehmet Şeker, “Mevlid” (Ankara: TDV İslâm Ansiklopedisi, 2004), 479. 
3 Tayyarzade Ahmed Ata, Tarih-i Ata (İstanbul Yahya Efendi Matba’ası, 1876), 235. 
4 Halide Aslan, “Osmanlı İmparatorluğunda Mübarek Gün ve Gecelerde Kandiller”, İSTEM VII, sy 13 (2009): 215. 
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görkemini yitirmeye başlayarak sade bir tören halini almış, çoğu zaman saray içinde düzenlenir olmuş 

ve bu biçimiyle halifeliğin kaldırılmasına kadar (1924) sürmüştür.5 

Ancak bu gelenek Mevlid kandillerinde sadece padişahların huzurunda icra edilirken, Süleyman 

Çelebi merhumun 1409 tarihinde Vesîletü'n-Necât adındaki Mevlid manzumesini yazmasından ve bu 

eserin şöhret bulmasından sonra onun Müslümanlar tarafından gece ve gündüz, saray, konak, cami, 

mescid ve evlerde yaygın olarak okunması adet haline gelmiştir.6 

Mevlid törenleri saray, konak ve evlerde yapılanlarla birlikte padişahın katılımıyla büyük selatin 

camilerde yapılan merasim olmak üzere iki şekilde icra edilmiştir. Topkapı Sarayı'ndaki törenlerin Ağa-

lar Camii'nde, Çinili Köşk’te yapıldığı, sonraki yıllarda ise Sultan Ahmed Camii, Eminönü Valide Sultan, 

Eyüp Sultan, Beyazıt, Nusretiye ve Yıldız camilerinde de mevlid törenleri gerçekleştirildiği bilinmekte-

dir.7 

2. OSMANLI DÖNEMİNDE MEVLİD KANDİLİ TÖRENİ HAZIRLIKLARI 

Osmanlı Döneminde Mevlid törenleri icra edilmeden önce birtakım hazırlıklar yapılmıştır. Bu kı-

sımda tören için yapılan hazırlıklardan bahsedilecektir. 

2.1. Ru’yet-i Hilal 

Hilalin tespiti konusunda birtakım çalışmalar yapılmıştır. En alttan itibaren bunlar, bizzat gözetleme 

yapan kişiler (râsıtlar), İstanbul kadısı, şeyhülislâm, sadrazam ve padişaha kadar uzanan bir silsile oluş-

turmakta idiler. Taşrada ise bu görevi mahalle kadısı icra etmekteydi.8 Bunu ele alırken Rabiulevvel 

ayının ilk gününü işaret eden ayın doğuşu gözlenir; görüldüğü kadı tarafından Sadaret'e9 'isbât ilamı' 

gönderilerek o gün ayın birinci günü olarak kabul edilip hazırlıklar başlar, tören on ikinci günde yapı-

lırdı.10 

Bazı durumlarda mevlid törenlerinin ertelendiği de görülmüştür. Buna müjdecibaşının gecikmesi, 

yapılan seferler gibi nedenler sayılabilir. Vezir-i Azam tarafından Şeyhülislâm Paşmakçı-zâde Seyyid 

Ali Efendi'ye yazılan bir mektup bu hususu desteklemektedir: 

Benim fazîletlü semâhatlü efendim,  

Şeyhülislâm-ı sâbık Seyyid (246b) Feyzullah Efendi ve Rumeli Kadı‘askeri Dede Efendi, Nakîbüleşrâf Fethul-

lah Efendi, Anadolu Kadı‘askeri Mustafa Efendi, Şehzâde hocası İbrahim Efendi, sâbıkâ Bursa kadısı Ahmed Efendi 

nefy olunmağla, münâsib gördüğünüz efendilerden Rum ve Anadolu kadı‘askerlikleri tevcîh olunmak üzere ma‘an 

getürüp, cenâb-ı sa'âdetleri dahi bir sâ‘at mukaddem teşrif buyurmaları bâbında hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn 

ile Mîrâhûr-ı sânî Selim Ağa ta‘yîn buyurulmağla, mektûb-ı meveddet tahrîr ve bizim Tezkireci Mustafa Efendi 

 
5 Yavuz Demirtaş, “XIX. Yüzyıl İstanbul Sosyal Hayatında Dinî Mûsikî”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13, 

sy 2 (2008): 368. 
6 Osman Türer, “Osmanlı Sarayında İcra Edilen Mevlid Merasimi”, Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed, Uluslararası 

Sempozyum (Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar) II (2009): 360. 
7 Şeker, “Mevlid”, 479. 
8 Nesimi Yazıcı, “Osmanlı Dinî Hayatından Bir Kesit: Rü’yet-i Hilâl Meselesi”, Diyanet İlmi Dergi 35, sy 1 (1999): 59. 
9 Sadaret: Osmanlı merkezî idaresinde sadrazamlık makamını ifade eden terim. 
10 Dündar Alikılıç, Osmanlı’da Devlet Protokolü ve Törenler İmparatorluk Seremonisi (İstanbul: Tarih Düşünce Kitapları, 

2004), 108. 
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bendeleri ile irsâl-i huzûr-ı âlîleri kılınmıştır. İnşâallahü teâlâ vusulünde bir an evvel bu tarafa teşrif buyurmaları 

me’mûldür. 

Benim semâhatlü efendim, mevlûd-ı şerif kırâ’ati teşrifinize te’hîr olunup, şevketlü, kerâmetlü pâdişâhımız 

muntazırlardır. Lutf edüp bu bâbda dikkat ve bir an mukaddem teşrife himmet buyurasız, deyü yazılan hatt-ı 

hümâyûn ve mektûblar ile Mîrâhûr-ı sânî ve Tezkireci Mustafa Efendi menzil ile İstanbul'a gelirler.11 

2.2. Protokolün Daveti 

Hazırlıkların en önemli safhasını davetler ve protokollerin tebliği teşkil ederdi. Birkaç gün önceden 

Amedî Kalemi'nden12 yazılan bir takrirle padişaha camiye hangi saatte geleceği sorulur, gelen cevap 

üzerine program hazırlanırdı. Buna göre, davet edileceklerin hangi saatte gelmeleri gerektiğini bildiren 

saat pusulaları şahıslara göre değişik kalemlerde hazırlanarak davetlilere gönderilirdi. Vezirlere, sadaret 

kethüdası13 tarafından yazılırdı. Kendilerine pusula gönderilecek olan kadıaskerler, mevali ve Ayasofya 

şeyhi, Sultan Ahmed Camii şeyhi ve nöbetçi şeyhlerin defteri şeyhülislam tarafından kapı çukadarı14 

vasıtasıyla reisülküttaba gönderilir; bu deftere göre, Tahvil Kalemi'nden15 davet tezkireleri hazırlanarak 

bir gün önceden çavuşbaşıya verilirdi. Çavuşbaşı, defterdarlara ve defter eminine16 kendi yazdığı tezki-

relerle birlikte bütün davetiyeleri divan çavuşları vasıtasıyla yerlerine ulaştırırdı. Müderrislere İstanbul 

kadısı tarafından, şeyhülislama ise hangi saatte geleceğini bildiren saat pusulası, reis efendi tarafından 

yazılır ve bir gün önce reis kesedarı ile gönderilirdi. Mevlid günü geldiğinde ise bütün dâvetliler kendi-

lerine gönderilen pusuladaki saate göre câmiye iştirak ederlerdi.17 Protokole dahil bütün devlet adam-

larının camide nasıl ve nerede oturacakları da sadaret defterinde kayıtlı bulunmakta idi. Ayrıca o gün 

camide protokol dışında kimse bulunmazdı. Buna göre; mevlid günü muhtemelen kuşluk vaktine rast-

layan saatlerde camiye gelen devlet adamları, kendilerine ayrılan yerlere otururlardı.18 

 
11 Abdülkadir Özcan, Anonim Osmanlı tarihi, 1099-1116 (1688-1704) (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2000), 

233-34. 
12 Amedî Kalemi: Osmanlı Devleti’nde Divân-ı Hümâyun kalemlerinden biridir. 
13 Sadâret Kethüdâsı: Osmanlılar’da sadrazamın başyardımcısı ve iç işlerin sorumlusu. Muzaffer Doğan, “Sadâret 

Kethüdâsı” (Ankara: TDV İslâm Ansiklopedisi, 2019), 437. 
14 Çukadar: Osmanlı Devleti’nde Enderun teşkilâtında Has Oda ağalarından biri. Çukadar kelimesinin aslı çuha-

dar’dır. Çuhadar, Farsça’da “yün kumaş” manasına gelen çuhaya, “sahip olan” anlamındaki dâr kelimesinin ilâve-
siyle oluşmuştur. Yaygın olarak çukadar şeklinde de kullanılır. Abdülkadir Özcan, “Çukadar” (İstanbul: TDV 
İslâm Ansiklopedisi, 1993), 381. 

15 Tahvil: Dîvân-ı Hümâyun Kalemi’ne bağlı şubelerden biridir. Sözlükte “değiştirmek” anlamına gelen tahvîl keli-
mesi Osmanlı merkez teşkilâtında, “mahlûl” adı verilen boş tımar ve zeâmetlerin el değiştirmesinde gerekli olan 
tahvil hükmünü hazırlayan şubenin adıdır. Recep Ahıshalı, “Tahvil” (İstanbul: TDV İslâm Ansiklopedisi, 2010), 
440. 

16 Defter Emini: Osmanlılar’da arazi kayıtlarını ihtiva eden defterlerin saklandığı ve bu defterlerle ilgili günlük iş-
lemlerin yapıldığı Defterhâne’nin âmiri olup kaynaklarda kendisi “emîn-i defter-i dergâh-ı âlî”, “emîn-i defter-i 
hâkānî”, “emîn-i defâtir”, “Defterhâne emini”, bulunduğu makamın adı “Defterhâne emaneti”, “Defterhâne-i 
hâkānî emâneti”, “Defterhâne-i Âmire emaneti” ve “defter emaneti” şeklinde geçer. Erhan Afyoncu, “Defter 
Emini” (İstanbul: TDV İslâm Ansiklopedisi, 1994), 91. 

17 Alikılıç, İmparatorluk seremonisi, 108-9. 
18 Mehmet Şeker, “Osmanlılarda Mevlid Alayı”, Diyanet İlmi Dergi XXXV, sy 1 (1999): 29. 
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Mevlid’in ne zaman ve nerede icra edileceği ile ilgili bilgileri arşiv belgelerinden öğrenmekteyiz. H. 

1319’da Hamidiye Camii’nde yapılacak Mevlid’in saat beşte olacağı ve iştirak edeceklerin bu saatten 

önce Yıldız Sarayı’nda bulunmasının istenmesi gibi.19 

Ayrıca davetliler için de tebrik defteri bulundurulurdu. Bunlar hakkındaki malumatı da yine arşiv 

belgelerinde görüyoruz. H. 1331’de Mevlid’e gelecek kişilerin dışında diğer zatlar için saat ikiden dörde 

kadar açık bir defter bulundurulması gibi.20 

2.3. Mevlid Günü Protokolün Giydiği Kıyafetler 

Mevlidin olacağı gün törene davet edilenler özel kıyafetleriyle kendilerine belirtilen saatte camiye 

gelip yerlerini alırlardı. Şeyhülislam, beyaz ferace, samur kürk ve örf; vezirler, selimî ve erkan feraceleri 

giyerlerdi. Divan donanımlı at takımı kuşanıp aba ile binerlerdi. Ulema ve müderrisler, örf ve muhidî 

kürkleriyle; nişancı, defterdar, yeniçeri ağası, mirâlem ağa, defter emini, şıkk-ı sâni ve sâlis, bölük ağa-

ları, çavuşbaşı, reisülküttab ve cebecibaşı efendiler selimî, ferace ve divân donanımlı atlarla camiye ken-

dilerine ayrılmış olan yerlere geçerlerdi.21  

Sadrazam kallavî ve mevsime göre erkân kürk ya da ferâce ve divân donanımlı at ile kendisine be-

lirtilen saatte camide olurdu. Tezkireci efendiler ve mektubî efendi mücevveze ve mevsimine göre erkân 

ya da ferâce ve kemer donanımlı atlar ile gelirlerdi.22  

2.4. Kandil Yakılması ve Top Atılması 

Ramazan ayında ve mübarek gecelerde kandil yakılma adetinin ne zaman başladığı ile ilgili tam bir 

bilgi bulunmamakla birlikte II. Selim zamanında camilerde kandiller yakılmıştır. Bundan dolayı bu mü-

barek günlere kandil denilmiştir. Bu kandil günlerinden biri de Mevlid kandilidir. 

Bu gecede câmilerin, evlerin, sokakların, çeşitli binaların ışıklandırılması için kandiller ve zeytinyağı 

temin edilerek şehrin bir bayram havasına sokulduğu görülmektedir. Yine bu bayram havasına farklı 

yerlerden, çeşitli büyüklüklerde olan top atışları eşlik etmektedir.23 

Örneğin Hz. Muhammed’in (sav) doğduğu günün gecesinde bütün evlerde sabaha kadar kandille-

rin yakılması, gecenin ibadetle ihyası ve ertesi günü ikindi vaktine kadar beş adet top atılması gerektiği 

emrolunmaktadır. Ayrıca 1276/1860 tarihli olup Serasker Paşa, Zaptiye Müşirine ve Kapudan Paşa’ya 

gönderilen tezkirede bu Rabiulevvel’in 12. gecesi Mevlid gecesi olduğu, “ta’zimât-ı lâyıka ve tekrimât-ı 

fâikanın layıkıyla icrası için berren ve bahren teb’a-i gayrimüslimeden maada istekli olanlar tarafından hane ve 

sahilhanelerinin îkâd-ı kanadîl ile tezyîn ve leyle-i mübâreke-i mezkurede salât-ı mağribden bed’ ile ferdası günü 

vakt-i asra değin mevâki-i ma’lûmeden beş nevbet top endâhtiyle icrây-ı âyin olunması kâide-i mer’iyyeden ola-

rak…” gerekli yerlere bildirildiği ifade edilmektedir.24 

 
19 DOA, İ. DH. 1384/47, H-11-03-1319. 
20 DOA, İ. A. 1/19, H-08-03-1331. 
21 Alikılıç, İmparatorluk seremonisi, 109. 
22 Alikılıç, 111. 
23 Fatma Gül Temel Ağçoban, “Osmanlı’da Mevlid Kültürü” (İstanbul, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensti-

tüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019), 94. 
24 Aslan, “Osmanlı İmparatorluğunda Mübarek Gün ve Gecelerde Kandiller”, 207. 
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2.5. Mevlid Alayı 

Osmanlı teşrifatında padişahın merasim erkanı ve muhafızlarının katılımıyla saraydan belli bir gü-

zergahı takiben başka bir yere gidiş gelişini ifade etmek için “alay” kelimesi kullanıldığından mevlid 

okunacak camiye gidip gelmesine de “mevlid alayı” deniliyordu. Ancak bu tabir zamanla daha geniş 

anlamda kullanılıp Rabîulevvel’in on ikinci günü sarayda ve camide yapılan törenlerin tamamını kap-

samına almıştır.25 

Kaynaklarda anlatıldığına göre, mesela Sultan Ahmet Camii'nde icra edilen resmi Mevlid merasimi 

şu şekilde gerçekleştirilirdi:  

“Mevlid günü, resmi kıyafetleriyle gelen devlet erkanı merasimin yapılacağı camide toplanır ve ken-

dilerine tahsis edilen yerlere otururlardı. Bu arada, Teşrifatçılar getirdikleri buhurdanlardan birini Şey-

hülislam'ın, diğerini de vezirlerin önüne koyarlar, Padişah geleceği vakit tekrar götürürlerdi. Bu esnada 

Padişah'ın gelişine kadar müezzinler mahfilinde Fetih Suresi okunurdu. Merasim erkanı, atlarla Bab-ı 

Hümayun'a giderler ve Padişah'ı oradan alıp törenle Cami’ye getirirlerdi. Ayrıca Mevlid merasimi se-

bebiyle tören öncesi Sultan Ahmet Camii'ne gidecek olan padişahın geçeceği yollara kum dökülür ve 

yollar düzeltilirdi.26 Padişah gelince caminin Hünkâr Mahfıli'ne geçer, O’nun geldiğini haziruna haber 

vermek maksadıyla, Hünkâr Mahfıli'nin kafesli penceresi açılır, bunun üzerine herkes ayağa kalkarak 

hürmetle eğilir, tekrar otururdu. Sonra Müezzinler Mahfıli'nde “ta’rif”27 okunur, buna müteakip Aya-

sofya ve Sultan Ahmet Camii Şeyhleri ile nöbetçi olan Şeyh Efendi sırayla vaaz ederlerdi. Şeyhler kür-

süye çıktıkça cemaate şerbet ve buhur dağıtılırdı. Vaaz bitince, bu şeyhlere Darüssaade Ağası tarafından 

ferace ve samur kürkler ihsan olunurdu. 

Sonra ilk Mevlidhan kürsüye çıkıp Mevlid'den bir kısım okur ve kürsüden iner, Darüssaade Ağası 

da ona bir hil'at giydirirdi. 

İkinci Mevlidhan kürsüye çıkıp okumaya başlar,  

“Geldi bir ak kuş kanadıyla revan,  

Arkamı sığadı kuvvetle heman” 

beytini okuyunca, cemaat hep beraber ayağa kalkar, Salavat okunur ve tekrar oturulurdu. Bir miktar 

daha okuduktan sonra, Mekke-i Mükerreme Şerifi'nin mektubunu getirmiş olan Müjdeci-başı mektubu 

Sadrazam'a teslim eder, o da Padişahın huzurunda okumak üzere Reisülküttab'a verirdi. Mektup okun-

duktan sonra Darüssaade Ağasına samur kürk, Reisülküttab ile Müjdeci-başı'lara da hil'atlar ihsan olu-

 
25 Şeker, “Mevlid”, 479. 
26 Alikılıç, İmparatorluk seremonisi, 109. 
27 Ta’rif: Arapça a-rf-/bildi kökünden gelmekte olup “Bir nesnenin, bir kimsenin ya da bir yerin özelliklerini ayrın-

tıları ile açıklama, belli malzeme ve teknikleri kullanarak bir işin yapılışını açıklama, bir kavramın, bir sözcüğün, 
bir nesnenin vb. ayırıcı ve ana özelliklerinin belirtilmesi” gibi manalarda kullanılmıştır. Yaşar Çağbayır, Ötüken 
Türkçe Sözlük, 2. bs (İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2017), 4604. Musiki literatüründe ise ta’rif, Hz. Peygamber’in bir 
insan olarak hem fizikî yönünü hem de ruh yapısındaki özelliklerinin ses ile ifade edilmesidir. Mehmet Yaşar 
Kandemir, Şemâil-i Şerîf Şerhi, c. I (İstanbul: Tahlil Yayınları, 2015), 25; Fatih Koca, “Türk Din Mûsikîsi Formu Ola-
rak ‘Ta’rîf’ ve Ta’rîf Bestesi”, Türk Akademik Araştırmalar Dergisi 5, sy 4 (2020): 637. 
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nurdu. Padişah, Peşkir Ağası vasıtasıyla Sadrazam'a Medine-i Münevvere'den gelen hurmanın bir mik-

tarını gümüş tabakla hediye eder, o da bir iki hurma yer, birkaç da Şeyhülislam'a verir, kalan hurmayı 

dağıttırır ve hurmayı getiren Peşkir Ağası'na yüz altın ihsanda bulunurdu. 

Üçüncü Mevlidhan kürsüye çıkınca, Sultan Ahmet Camii Mütevellisi Sadrazam'ın, Ayasofya Camii 

Mütevellisi Şeyhülislam'ın, diğer evkaf mütevellileri de orada bulunan vezir, ulema ve haceganın28 

önüne şeker tablaları koyarlar, daha sonra bu tablalar kaldırılırdı.29 Mevlidhan okumasını bitirdikten 

sonra dua yapılırdı. Bundan sonra bütün devlet erkanı merdiven dibinde atlarına binerek padişahı bek-

lerdi. Padişahın atına binmiş olarak geldiğini gördükleri zaman başta Sadrazam olmak üzere hepsi ken-

disini selamlardı. Aynı zamanda alkışçı çavuşların:  

-Uğurun hayır ola, yaşın uzun ola, Hakk Teâlâ efendimize ömürler vere, devletinle çok yaşa!  

şeklindeki sözden sonra alkışları yükselir ve padişah saraya dönerdi.30 Daha sonra da Sadrazam, 

Şeyhülislam ve diğer kişilerle vedalaşarak Saray'a, kalanlar da birbirleriyle selamlaşarak evlerine gider-

ler, böylece merasim sona ermiş olurdu. 

Osmanlı Devleti’nde yapılan Mevlid alaylarına benzer törenlerin, devlete bağlı merkezlerde de ya-

pıldığı bilinmektedir. Hatta bu merkezler Osmanlı’dan ayrıldıktan sonra da Mevlid törenlerine devam 

etmiştir. Nitekim, Tunus'un Fransızların idaresine geçmesinden sonra (m. 1881) da İstanbul'daki alay-

lara benzer törenlerin Tunus Zeytüniye Camii ile Kayravan'daki Ukbe b. Nafi Camilerinde görkemli bir 

şekilde yapılmakta olduğu, halen de bu ülkede bu törenlerin devlet protokolünün iştirakiyle devam 

ettiği görülmektedir.31 

3. HALK ARASINDA MEVLİD KUTLAMALARI 

Osmanlı arşiv belgelerinde gerek evlerde gerekse de konaklarda Mevlid’in kutlandığı bilgisi vardır 

fakat bu bilgi resmi kutlamalar kadar fazla değildir. Burada örnek olması açısından Abdülaziz Bey’in 

bir konakta Mevlid’in nasıl icra edildiğine dair anlatımına yer verilecektir: 

“Mevlid-i Şerif musiki makamıyla ve özel bir tarzda okunduğu için Mevlid okutmak isteyen kimse 

musiki bilen ve Mevlid okumada ün yapmış bir Mevlidhan Efendi ile yine musikişinas ve şerif ve ilahi-

yatta şöhret sahibi Tevşîh-han32 denen beş-altı kişi seçerdi. Gün kararlaştırıldıktan sonra akraba ve ah-

 
28 Hâcegân: Osmanlı bürokrasisinde önemli kalem âmirleri için kullanılan bir tabir. Mehmet İpşirli, “Hâcegân” (İs-

tanbul: TDV İslâm Ansiklopedisi, 1996), 430. 
29 Türer, “Osmanlı Sarayında İcra Edilen Mevlid Merasimi”, 361-62. 
30 Mithad Sertoğlu, “Mevlid ve Mevlid Alayı”, Resimli Tarih Mecmuası, V, İstanbul, 1976, 3339-40. 
31 Mouhammed Nakhli, “Tunus’ta Mevlid”, çev. Mehmet Şeker, Diyanet İlmi Dergi XXII, sy 2 (Nisan 1986): 59-64; 

Şeker, “Osmanlılarda Mevlid Alayı”, 33. 
32 Sözlükte “süslemek, düzenlemek” anlamındaki tevşîh, Türk dinî musikisinde mevlid ve mi’râciyye gibi büyük 

formda ve uzun eserlerin bölümleri arasında okunmak üzere bestelenmiş, güfteleri Hz. Peygamber’i konu alan 
ilahilere verilen addır. Bölümleri süsleyerek renklendirdiği için bu adla anılmış olmalıdır. Güfte bakımından naat-
larla aynı nitelikleri taşıyan tevşîhler, çoğunlukla serbest şekilde (irticâlî) icra edilen naatlardan besteli olmaları ve 
koro halinde okunmaları gibi özellikleriyle ayrılır. Tevşîh okuyanlara da “Tevşîh-han” denir. Nuri Özcan, “Tevşih” 
(İstanbul: TDV İslâm Ansiklopedisi, 2012), 48. 



─ KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ─ 

 
 

~ 296 ~ 

baplardan istenen kimseler, tezkereler yazılarak davet edilirlerdi. “Menkîbe-i Velâdet-i Cenâb-ı Pey-

gamberi”33 daima geceleri okunduğu için o gece misafirlere mükellef yemekler hazırlanır, sofralar ku-

rulur, her çeşit mevsim meyvesi bulundurulurdu. Ev halkı ile misafirlere yetecek sayıda külah gibi sa-

rılmış renkli kâğıtlar içinde elvan şekerler hazırlanır ve şerbetler yapılırdı. Konağın üst kat sofasının iki 

yanına pamuk şilteler serilir, üzerlerine kenarları sırma saçaklı kırmızı Trablus ihramları örtülürdü. Or-

taya konan ve sırma işlemeli örtülerle örtülmüş bulunan iki küçük iskemle üzerinde gümüş buhurdanlar 

yer alırdı. Sofa ortasına üzerine şal geçirilmiş ufakça bir minderle önüne sedef işlemeli, üstü düz, ufak 

bir rahle konur, rahle ağır ve kıymetli bir şal ile örtülür, iki tarafına iki büyük gümüş şamdan yerleştiri-

lirdi. Sofanın karşısına, hanımlar için boydan boya kafes çekilir, arkasına yine ihramlar serilir, şilteler 

konurdu. Sofa tavanında asılı olan avize ve etraftaki billur asma kandiller yakılırdı. Akşama doğru da-

vetliler geldikçe takım takım odalara alınırlar, önce kahve ve çubuk verilir, sonra yemeğe kaldırılır, ik-

ram edilerek yedirilirdi. Yatsı namazı vakti gelince erkekler için sofanın ortasına süslü ve kıymetli sec-

cadeler serilir, hanımlar için de benzer hazırlık yapılırdı. Misafirler hane sahibi başta olmak üzere dere-

celerine göre saf saf yerlerini alırlardı. Cemaatle namaz kılınır, sonra hane sahibi ile misafirler evvelce 

konmuş şilteler üzerine, Mevlid-i Şerif okuyacak zat rahle önünde hazırlanan mindere, Tevşîh-han efen-

diler de yarım daire halinde, Mevlid okuyacak zatın önüne otururlardı. Hane halkı ile hanımlar da yer-

lerini alırlar, iskemlelere konan gümüş buhurdanlar yakılır ve Mevlid-i Şerifin kıraatına başlanırdı. Mev-

lid’in ara verilen yerlerine geldikçe öndeki Tevşîh-han efendiler orta sesle ve hep bir ağızdan Naat-ı Şerif 

ve ilahiler okurlar, bunları sonuna kadar herkes diz çökmüş durumda sessiz ve saygıyla dinlerdi. Sıra 

Tevellüd-i Sami’ye34 gelince hürmet ifadesi olarak ayağa kalkılır, Salât ü Selam getirilir, tekrar oturu-

lurdu. Sonra konağın hizmetinde bulunan ağalar gümüş gülabdanlardan herkesin eline sıra ile gül suyu 

serper, yine ağalar önlerine bağladıkları elvan renkli kıymetli futalar içine koymuş oldukları şeker kü-

lahlarını herkesin önüne ikişer ikişer bırakarak dağıtırlardı. Bu da bitince Mevlid okunmasına devam 

edilirdi. Bu arada müzeyyen tepsilerde kapaklı elmastraş bardaklar içinde herkese şerbetler dağıtılırdı. 

Haremdeki hanımlara da kalfalar aracılığıyla aynı şekilde şeker ve şerbetler verilirdi. Bu sırada Mevlid 

okunması da son bulurdu. Mevlid okuyan efendi yüksek sesle duaya başlardı. Hasıl olan sevap mübarek 

zatlarla, hane sahibinin ailesinden vefat etmişlerin ruhlarına hediye edildikten sonra hep beraber selam-

lığa geçilir, kahve ve çubuklar ikram olunurdu. Sonra da herkes evlerine dağılırdı. Mevlid-i şerif oku-

yana ve Tevşîh-hanlara ayrı ayrı atiyyeler verilir. Bunlardan uzakta oturanlar hürmeten o gece konakta 

misafir edilir, ertesi sabah veya isterlerse yemekten sonra dönerlerdi. Mevlidhan efendiye atiyyeden 

başka sırma başlı bir beyaz çevre ile bir mintanlık kumaş verilmesi de kibar âdetlerindendi.”35 

SONUÇ 

Mevlid, Hz. Peygamber’in doğumu vesilesiyle yapılan törenleri ve bu törenlerde okunan eserleri 

ifade etmektedir. Araştırmamız sonucunda görmekteyiz ki bu törenler Osmanlı Devleti’nde en görkemli 

şekilde icra edilmiştir. Mevlid kandili bu dönemde özellikle bir bayram havası şeklinde kutlanmıştır. 

 
33 Peygamber Efendimizin doğum hikâyesi. Abdülaziz Bey, Osmanlı Adet, Merasim ve Tabirleri (İstanbul: Tarih Vakfı 

Yurt Yayınları, 1995), 247.  
34 Yüce peygamberin doğumuna. Abdülaziz Bey, 248. 
35 Abdülaziz Bey, 247-48. 
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Mevlid kandili camilerde, evlerde ve konaklarda kutlanmıştır. Fakat bunlar içerisinde büyük selatin 

camilerde icra edilen Mevlid Alayı, daha çok şöhret bulmuştur. Özellikle büyük selatin camilerde icra 

edilecek olan törenler için yapılan hazırlıklar göze çarpmaktadır. Öncelikle hilal gözlenir, görüldüğü 

zaman da hazırlıklar başlardı. Sonra protokole hangi saatte hangi camide olacaklarını bildiren saat pu-

sulaları gönderilir ve orada olmaları istenirdi. Mevlid merasiminin icra edileceği vakit protokol cami-

deki yerini alır ve padişah da Mevlid Alayı’yla birlikte camiye iştirak ederdi. Daha sonra ise camide 

Kur’an-ı Kerim ve Mevlid okunur, salavat getirilir, hediyeler verilirdi. İşte Mevlid kutlamaları bu şekilde 

icra edilirdi. Evlerde ve konaklarda yapılan Mevlid törenleri de bulunmaktadır. Fakat bu konuda fazla 

malumat olmaması dikkat çekmektedir. 
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ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARINDAKİ MEVLİDÜ’N-NEBİ HAFTASI 

PROGRAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Şeyma Özdemir* 

 

GİRİŞ 

Hz. Peygamber’i (sas) anmak, ona olan sevgiyi göstermek amacıyla geçmişten günümüze kadar pek 

çok farkı faaliyet ve çalışmalar yapılmıştır. Mevlid kutlamaları da bu faaliyetlerden bir tanesidir. Zaman 

içerisinde mevlid formları çeşitlenmiş olsa da çıkış noktası Hz. Muhammed’in (sas) doğumunu hatırla-

mak, ona olan sevgiyi ve hürmeti göstermektir. Evlerde, camilerde yapılan mevlid etkinlikleri “Mev-

lid’in-Nebi” adıyla okullarda da yapılmaya başlanmıştır.  

Bu çalışmada öncelikle eğitim, din eğitimi ana başlıklarında bu kavramlar açıklanmıştır. Din eğiti-

minin Türkiye’de geçirdiği süreç ayrıntılı olmayacak şekilde ele alınmıştır. Örgün eğitimin basamakları 

hakkında kısa bir açıklama yapıldıktan sonra mevlid kavramı ve örgün eğitim kurumlarında yapılan 

Mevlid’in-Nebi etkinlikleri ele alınmıştır. Mevlidin ortaya çıkışı hakkındaki açıklamalardan sonra örgün 

eğitim kurumlarında yapılan Mevlid’in-Nebi etkinlikleri konusunda bazı değerlendirmeler yapılarak 

çalışma sonlandırılmıştır. 

1. EĞİTİM KAVRAMI 

İngilizce karşılığı “education” olan, Latince “beslemek” anlamına gelen ve “educare”, “educere” 

gibi sözcüklerden türetilen eğitim sözcüğü; dışarı çekmek, ortaya çıkarmak, bir yere doğru götürmek 

gibi anlamlarda kullanılmıştır. Eski Türkçedeki “igit” kelimesi eğitim anlamında kullanılmıştır. Bu ke-

lime o zamanda “yetiştir, besle, özen göster, bak” gibi anlamlara gelmektedir.1 

İnsanın gelişmesinde eğitim bir süreçtir. Bu süreç içerisinde edinilen bilgi ve becerilerle, kazanılan 

tutum ve davranışlarla kişilerde değişiklikler oluşmaktadır.2 Eğitimin amacı bu değişiklikleri olumlu 

yönde meydana getirmektir. Yani eğitimle elde edilmeye çalışılan şey olumlu davranışlar meydana ge-

tirmektir. 

 
* Yüksek Lisans Öğrencisi. Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilim-

leri Ana Bilim Dalı Din Eğitimi Bölümü, syoz.2055@hotmail.com. 
1 Ahmet Duman, “Bazı Eğitim Bilimi Kavramlarına İlişkin Genel Bir Değerlendirme” Muğla Üniversitesi Sosyal Bilim-

ler Enstitüsü Dergisi 10 (Aralık 2003), 3-4.  
2 Yasemin Gülizar Sürmen, Türk Milli Eğitiminde Örgün Eğitimin Yeri ve Okul Öncesi Eğitim, (İstanbul: Marmara Üni-

versitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011), 3. 
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Fertlerin bazı temel bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psiko-motor ihtiyaçlarını bir piramit basamakları 

üzerinden ifade eden Maslow burada çevrenin önemine değinir. Ona göre piramidin alt tabakasındaki 

temel fizyolojik ihtiyaçlar karşılanmadan üst tabakalardaki ihtiyaçlar karşılanamaz. İnsanların ihtiyaç-

larının karşılanmasında eğitimin de önemli bir payı vardır.3 İnsan her şeyden önce aile denilen en yakın 

çevresinden eğitim almaya başlar. Bu çevre genişleyerek devam eder. 

Eğitim kavramı üzerine bugüne kadar pek çok tanım yapılmıştır. Ancak üzerinde uzlaşmaya varılan 

tek bir tanım olmamıştır. Bu tanımlardan bir kısmına burada yer vermekle bu kavramın farklı yönlerden 

nasıl ele alındığını inceleyebiliriz. 

Kant eğitimin, insanın yaradılışında bulunan bütün gizli kabiliyetlerin geliştirilmesi olduğunu ifade 

etmiştir.4 

Farabi eğitimde davranış kazandırmanın önemine vurgu yapmaktadır. Onun eğitime dair bazı gö-

rüşleri şu şekilde ifade edilebilir: 

Eğitimin amacı bireyi topluma yararlı hale getirmektir.  

• Eğitim ve öğretim birbirinden farklıdır. Eğitim, milletlerdeki ahlaki erdemleri var etme; öğretim 

ise milletlerdeki ve şehirlerdeki nazari erdemleri var etme yöntemidir. 

• Disiplin ne çok sert ne de çok yumuşak olmalıdır. Yani orta yolu tutmanın uygun olduğunu be-

lirtmiştir. 

• Yöntem konusuna da değinen Farabi, kolaydan zora doğru bir öğretimin olması gerektiğini ifade 

etmiştir. Bu husus günümüz eğitim bilimleri uzmanları tarafından da sıklıkla vurgulanmakta-

dır.5 

•  İbn Sina’nın eğitim konusundaki görüşleri şu şekildedir: 

• Eğitim verilirken bir sınıfa ya da zümreye ayrıcalık tanınmamalıdır.6 Bu husus Milli Eğitim Te-

mel Kanunu’nun dördüncü maddesi ile yasalaşmıştır.7 

• Çocuklar akranlarıyla birlikte eğitim almalıdır. Nitekim bugün eğitim kurumlarında akran eği-

timin ne derece önemli olduğu bilinen bir husustur. 

• Çocuğun ilgi ve isteklerinin dikkate alındığı bir eğitim öğretim ortamı oluşturulmalıdır.  

• Öğretmen öğrencilerini iyi tanımalı, yeteneklerine göre bir eğitim planlamalıdır.8 

• İnsan zihnini ve çocuk zihnini inceleyen John Locke’nin görüşleri şu şekildedir: 

• Eğitimde tüm duyu organlarına hitap edilmeye çalışılmalıdır. Çünkü bilginin kaynağı duyu or-

ganlarıdır. Akılcılığın (rasyonalizm) hakim olduğu dönemde yaşamış olan Locke akla sıkça 

vurgu yapmıştır.9 

 
3 Abraham Maslow, İnsan Olmanın Psikolojisi, Çev. Orhan Gündüz (İstanbul: 2001), 162. 
4 Hasan Çelikkaya, Eğitim sosyolojisi (İstanbul: Alfa Yayınları, 1996), 12. 
5 Yahya Akyüz, Türk eğitim tarihi (Ankara: Pegem Akademi, 2008), 24. 
6 Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, 26. 
7 1739 Milli Eğitim Temel Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı (2014). 
8 Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, 26. 
9 Sürmen, Türk Milli Eğitiminde Örgün Eğitimin Yeri ve Okul Öncesi Eğitim, 7. 
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J.J. Rousseau ise çocukların yaparak yaşayarak öğrenmesi gerektiğine vurgu yapar. Çocukların ge-

lişimsel ve bireysel özelliklerine dikkat edilerek eğitim yapılması gerektiğinden bahseder.10 

Yukarıda verilen tanımlardan da anlaşılacağı üzere tek bir eğitim tanımı yapmak mümkün değildir. 

Ancak eğitimdeki odak noktanın, birey ve davranışları olduğu söylenebilir. Eğitim bir süreç dahilinde 

gerçekleşmektedir. Bu süreçte elbette bireyin doğuştan getirdiği özellikleri dikkate alınmalıdır. Bireysel 

farklılıkları dikkate alarak yapılacak eğitim programlarıyla, istenilen düzeyde kalıcı davranışlar oluş-

turmak ya da 32547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’ a göre; Milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, 

en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim - öğretimin tümü’ ne yükseköğretim denir. Fakülteler, ens-

titüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araştırma ve uygulama merkezleri ile bir üniversite veya yüksek teknoloji 

enstitüsüne bağlı meslek yüksekokulları ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve 

kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokulları ise yükseköğretim 

kurumlarıdır.11 

Ülkemizde lise mezunlarının % 35’i yükseköğretim düzeyinde eğitim almaktadır. Üniversite öğren-

cilik yıllarındaki zihinsel gelişim, kişisel ve sosyal kimlik kazanımlarındaki gelişmeler, bireylerin ergen-

likten çıkıp yetişkin düşünce ve davranış tarzlarını benimsemelerine yardımcı olmaktadır.12 Yükseköğ-

retime devam eden bireylerde psikolojik yönden ve gelişim yönünden değişiklikler olduğu gibi davra-

nışsal yönden de farklılıklar mevcuttur. Bunda yeni ortam ve arkadaşların etkisi vardır. Birey bu yeni 

alana uygun kimlik oluşturma çabasına girmektedir.13 

1.1. Örgün Eğitim 

Belli bir plan, program çerçevesinde okullarda gerçekleştirilen eğitime örgün eğitim denilebilir. Ör-

gün eğitim formal eğitimin bir türüdür. Ana okulundan üniversiteye kadar olan okul eğitimi örgün eği-

timin basamaklarındandır. Örgün eğitim Milli Eğitimin amaçlarına göre hazırlanan programlara göre 

gerçekleşmektedir ve belli bir yaş grubundaki bireyleri kapsamaktadır.14 

Okuldaki eğitim süreci her ne kadar planlı olsa da öğrenciler arkadaşlarıyla oynarken, öğretmenle-

rini dinlerken onların bazı davranışlarını örnek alabilirler. Bu durum okulda informal süreçlerin de ola-

bileceğini göstermektedir. Eğitim yöneticileri ve öğretmenler kendilerinin, eğitimin bir parçası oldukla-

rını unutmadan örnek davranışlar sergilemeye özen göstermelidir.15 Bu hususta okulda işlediğimiz 

dersler sırasında dikkatimizi çeken önemli bir konuyu burada belirtmek istiyoruz. Öğrenciler öğretmen-

lerinden bilgiyi alırken aynı zamanda onların tüm davranışlarını da dikkatli bir şekilde incelemektedir. 

Hatta çoğu zaman öğretmenin söylediğinden çok yaptığı davranışlar dikkate alınmaktadır.  

Formal eğitim çerçevesinde belli bir plan program dahilinde gerçekleştirilen bir diğer eğitim türü 

ise yaygın eğitimdir. Yaygın eğitim, örgün eğitime hiç başlamamış ya da örgün eğitimin herhangi bir 

 
10 Nurettin Fidan - Münire Erden, Eğitime Giriş (Ankara: Alkım Yayıncılık, 1992), 29. 
11 1739 Milli Eğitim Temel Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı (2014). 
12 Banu Yazgan İnanç vd., Gelişim psikolojisi 2: Yetişkinlik, yaşlılık, ölüm (Ankara: Pegem Akademi, 2019), 4. 
13 İnanç vd., Gelişim Psikolojisi 2, 4-5. 
14 Fidan – Erden, Eğitime Giriş, 13. 
15 Fidan – Erden, Eğitime Giriş, 15. 
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basamağından ayrılmış olan kişilere verilen eğitimdir. Halk eğitim merkezlerindeki kurslar, çeşitli ku-

rumlardaki hizmet içi faaliyetler yaygın eğitim kapsamındadır. 16  

1.1.1. Örgün Eğitimin Basamakları 

Okul Öncesi Eğitim 

İlköğretim 

Ortaöğretim 

Yükseköğretim 

1.1.1.1. Okul Öncesi Eğitim 

Okul öncesi eğitim zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş, 3-5 yaş grubundaki çocukların eğitimini 

kapsamaktadır.17 Özellikle son yıllarda, ülkemizde okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması hususunda 

önemli çalışmalar yapılmıştır. Okul öncesi eğitim, Millî Eğitim Şuralarından devlet kalkınma planlarına 

kadar geniş bir sahada yer bulan önemli bir konu olmuş ve bir devlet/hükümet politikası hâline gelmiş-

tir. 18  

Okul öncesi eğitim mecburi eğitim çağına gelmemiş çocukların ana okullarında ve ana sınıflarında 

yetiştirilmesini, ilköğretime hazırlanmasını amaçlamaktadır. 36-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla açı-

lan okula; ana okulu, 57-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme ku-

rumları bünyesinde açılan sınıflara ana sınıfı denilmektedir.19 Okul öncesi eğitim kurumları; bağımsız 

anaokulları olarak açılabileceği gibi çocuk gelişimi ve eğitim alanı olan mesleki ve teknik ortaöğretim 

kurumlarında uygulama sınıfı ve diğer eğitim kurumları bünyesinde ana sınıfı olarak da açılabilmekte-

dir.20 

Okul öncesi eğitimi kapsayan dönem, çocukların zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimin en hızlı ol-

duğu dönemdir. Zeka ve kişilik gelişiminin önemli bir kısmı okul öncesi dönemde tamamlanmaktadır. 

Aileden aldığı ilk eğitimle birlikte çocuk yavaş yavaş çevresiyle etkileşim kurarak yeni öğrenmeler ger-

çekleştirir. Çocuğun yeni sosyal çevrelere katılabilmesi, var olan eksikliklerinin tamamlanması ya da 

yanlışlarının düzeltilmesi açısından okul öncesi eğitim önemlidir.21  

Çocuğun çevresiyle uyum sağlamasında ailesinin önemi büyüktür. Çünkü onun ilk çevresi ailedir. 

Topluma uyum sağlayabilmek için özellikle ahlaki değerleri ailesinden öğrenmesi gerekmektedir. Bu 

noktada öncelikli olan çocuğun ahlaki değerlere inandırılmasıdır. Çocuk bu değerlere inandıktan sonra 

uygulayabilecektir. 22 Çocuğa davranış olarak kazandırılmak istenilen her şeyde ailenin rol model olması 

 
16 Fidan – Erden, Eğitime Giriş, 13. 
17 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı (2015). 
18 Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (Seta), “Türkiye’de Milli Eğitim Sistemi” (Erişim 26 Nisan 2021). 
19 Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı (2014).  
20 Örgün Eğitim İstatistikleri, Milli Eğitim Bakanlığı (2018). 
21 Pervin Korkmaz, Okul Öncesi Eğitimde Program Geliştirme, (İstanbul: Esin Yayınları, 2000), 5. 
22 Ahmet Güven, Çocukta Benlik Gelişiminde Aile İçi İletişimin Rolü: İslam Dini Açısından Bir İnceleme, (İstanbul: Marmara 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2013), 59. 
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gerekmektedir. Çünkü bu dönemdeki çocuklar genel olarak gördüklerinden etkilenmekte ve gördükle-

rini uygulamaktadır. 

1.1.1.2. İlköğretim 

Mecburi ilköğretim çağı, 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsamaktadır.23 Mevzuatta yer alan bu 

ifadeye rağmen bazı kaynaklarda ilköğretim bitirme yaşının 13 olduğu da söylenmektedir. Yaş ile ilgili 

bu belirsizlik şu şekilde giderilebilir: İlköğretim, çocuğun 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim 

yılı sonunda biter.24 

Ülkemizde ilköğretim, dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli zorunlu ve farklı prog-

ramlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ile imam hatip ortaokullarından oluşmaktadır. İlkokulu 

tamamlayan öğrencilerin kayıtları adres veri tabanı dikkate alınarak e-Okul sistemi üzerinden ortaokula 

yapılmaktadır.25 

1.1.1.3. Ortaöğretim 

Ortaöğretim; ilköğretime dayalı, en az dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve 

teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar.26  

Ülkemizde 2012 yılına kadar sekiz yıl olan zorunlu eğitim, 2012 yılında yapılan düzenleme ile on iki 

yıla (4+4+4) çıkarılmıştır. Böylelikle lise de zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır.  

MEB tarafından belirlenen ders programına göre öğrenciler, ortaöğretimde haftada 2 saat Din Kül-

türü ve Ahlak Bilgisi dersi almaktadır. Ayrıca isteyen öğrenciler Hz. Muhammed’in Hayatı, Temel Dini 

Bilgiler, Kur’ an’ı Kerim derslerini de seçebilmektedir. İmam Hatip Liselerinde ise; Kur’ an’ ı Kerim, 

Arapça, Siyer, Fıkıh, Akaid, Hadis, Tefsir, Kelam müfredatta yer alan derslerden bazılarıdır.27 

Ortaöğretim yaş aralığı olarak “ergenlik dönemi” denilen zamanı içine almaktadır. Ergenlik döne-

minin birçok insanın hayatının çalkantılı, değişim ve dönüşüme en açık olduğu zaman olduğu söylene-

bilir. Çocukluğun sonu yetişkinliğin başlangıcı olan bu dönem bireyin sorgulamaları artmaktadır. Ay-

rıca birey kendi doğrularını oluşturmaya başlamaktadır.28 

Ergeneliğin ilk döneminde bireyde dini şuurun uyanışı ve dine olan ilginin yüksekliği çocukluk 

dönemi din algısının bu dönemde değiştiğini göstermektedir. Ancak bu durum ilerleyen zamanlarda 

değişmekte ve dini bunalım ve şüpheler, dinle ilgili çeşitli sorular kendini göstermeye başlar.29 Bireyin 

bu dönemi atlatmasında ailesinden, okulda öğretmenlerinden alacağı doğru din eğitimiyle sağlıklı bir 

şekilde atlatabilir. Ancak bunun tersi de olabilmektedir. 

Ortaöğretim dönemine rastlayan ergenlik dönemi, bireyin dini benliğin şekillendiği bir dönem ol-

ması açısından önem arz etmektedir. Bu dönemde gencin, inancın ne olduğu konusunda bilgi sahibi 

 
23 1739 Milli Eğitim Temel Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı, (2014). 
24 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı (2015). 
25 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı (2015). 
26 Örgün Eğitim İstatistikleri, Milli Eğitim Bakanlığı (2018). 
27 Öğretim Programları, Milli Eğitim Bakanlığı (2012). 
28 Adem Şahin, “Ergenlerde Dindarlık, Algılanan Anne – Baba Dindarlığı ve Çocuk Yetiştirme Tutumları Ararsındaki 

İlişki”, Marife 1 (2007), 222. 
29 Bünyamin Solmaz - Adem Şahin, “Ergenlerde Dindarlık ve Sosyal Benlik”, Marife (2012), 147. 
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olabilmesi, değerlendirme yapabilmesi için öncelikle inancı sağlam temeller üzerine inşa etmiş olmalı-

dır. 30 

Gencin dini düşüncesini sağlam temeller üzerine oturtması için ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir din 

eğitimi programı oluşturmak gerekmektedir. Dinin hayattaki yansımalarını gösterecek plan ve prog-

ramlar hazırlanması ve bu programlara öğrencinin aktif şekilde katılması, dini yaşayarak öğrenmesine 

katkı sağlayacaktır. Din eğitimi sadece kuru bilgi yüklemekten öteye geçemezse inanç-davranış bütün-

lüğü de sağlanamayacaktır. Bundan dolayı gencin anlayabileceği, hayatına hitap eden bir din eğitimi 

verilmesi gerekmektedir.31 Din derslerinin içerikleri, bu derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler öğ-

rencilerin doğru din algısı oluşturmasına katkı sağlayacaktır.32 

1.1.1.4. Yükseköğretim 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’ a göre; Milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört 

yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim - öğretimin tümü’ ne yükseköğretim denir. Fakülteler, enstitüler, yük-

sekokullar, konservatuvarlar, araştırma ve uygulama merkezleri ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne 

bağlı meslek yüksekokulları ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına 

yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokulları ise yükseköğretim kurumlarıdır.33  

 Ülkemizde lise mezunlarının % 35 i yükseköğretim düzeyinde eğitim almaktadır. Üniversite öğren-

cilik yıllarındaki zihinsel gelişim, kişisel ve sosyal kimlik kazanımlarındaki gelişmeler, bireylerin ergen-

likten çıkıp yetişkin düşünce ve davranış tarzlarını benimsemelerine yardımcı olmaktadır.34 Yükseköğ-

retime devam eden bireylerde psikolojik yönden ve gelişim yönünden değişiklikler olduğu gibi davra-

nışsal yönden de farklılıklar mevcuttur. Bunda yeni ortam ve arkadaşların etkisi vardır. Birey bu yeni 

alana uygun kimlik oluşturma çabasına girmektedir.35 

2.DİN EĞİTİMİ 

Sosyal bilimlerde kavramların tanımlanmasında yaşanan farklılıklar din kavramını da etkilemiştir. 

Her bilim dalı kendi perspektifinden ele aldığı kavramın bir veya birkaç yönünü ortaya koymaktadır. 

Din kavramı da çok boyutlu bir kavramdır ve bugüne kadar pek çok tanımı yapılmıştır. Burada bazı 

bilim dallarının bu kavramı nasıl ele aldığını incelemek faydalı olacaktır. 

 
30 Solmaz – “Şahin, Ergenlerde Dindarlık ve Sosyal Benlik”, 148. 
31 M.Akif Kılavuz, “Örgün ve Yaygın Eğitimde Öğrenenlerin ihtiyaçları Doğrultusunda Din Eğitimi ve Öğretimi”, 

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12/2 (2009), 132. 
32 Ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yapılan pek çok araştırmada gençlerin din eğitimini, din derslerini ge-

rekli gördüğü ancak içerik ve yöntem açısından eksikliklerin olduğu saptanmıştır. Bk. Recep Kymakcan, “Türk 
Gençlerinin din Eğitimi Algılaması”, Marife 6 (2006), 117-131; H. Yusuf Acuner, “Din Eğitimi Açısından 14-18 Yaş 
Arası Gençlerde Ahlaki Yargı Gelişimi (Samsun İli Örneği)”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 
18-19 (2005), 265-297; Mevlüt Kaya, “İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin din kültürü ve ahlak bilgisi dersine 
karşı tutumları”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12/12 – 13 (2001), 43-78; M. Ali Yazıcıbaşı, 
“Ortaöğretim Öğrencileri Gözünden seçmeli Din Dersleri: Kırıkkale Örneği”, Dini Araştırmalar Dergisi 21/53 (Ha-
ziran 2018), 149 – 168; Güllü Manolya Bayraktar, Öğrencilerin ahlaki olgunluk Düzeyi ve Dkab Dersine yönelik tutumları 
(Rize İli Örneği) (Rize: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisans Tezi, 2019).  

33 Yükseköğretim Kanunu Mevzuatı, Milli Eğitim Bakanlığı (2015). 
34 Yazgan vd., Gelişim psikolojisi, 2, 4-5. 
35 Yazgan vd., Gelişim Psikolojisi 2, 4-5. 



─ Mevlidü’n-Nebi Sempozyumu ─ 

 
 

~ 305 ~ 

Psikologlara göre din, bir üst benlik olayıdır. Birey topluluğa uyum sağlarken kişisel yapısının iz-

düşümü etkili olmaktadır. Sosyologlara göre ise, din kutsalın toplum hayatındaki deneyimidir.36 

Dinin birey ve toplum açısından işlevlerinden de kısaca bahsetmek gerekirse şunlar söylenebilir: 

Birincisi, din insanın bulunduğu konumu tanımlamaktadır. Kur’ an’ın ifadesiyle en güzel şekilde 

yaratılan insan37 üstün varlık konumundadır. 

İkincisi, din bir değerler sistemi ortaya koymaktadır. Bu değerler ile hem hayatın tüm alanlarını 

düzenlemekte hem de toplumda birlik beraberliği sağlamaktadır.  

Üçüncü olarak ise, din insanın seyahat, dinlenme, çeşitli mistik törenlere katılma gibi dinin etkisinin 

olduğu faaliyet alanları sunmaktadır.38 

Bu tanım ve açıklamalar göstermektedir ki, din insan için “kutsal” ile ve diğer varlıklarla etkileşimde 

önemli bir unsurdur. Çünkü din insan davranışlarını şekillendirici etkiye sahiptir. Benzer şekilde din 

eğitimi de insan davranışlarını şekillendirmektedir. Hatta temelde dinin eğitim ilkelerine yön verdiği de 

söylenebilir.39 

Bireyin doğru davranışları öğrenmesinde, var olan yeteneklerini ortaya çıkarmasında şüphesiz ki 

eğitim çok önemlidir. Aslında eğitimin görevi bireyin düşünmesine, akıl yürütmesine, doğruya ulaşma-

sına katkıda bulunmaktır. Tam da bu noktada dinin hedefleri ile eğitimin hedeflerinin birleştiği söyle-

nebilir.40 Yani dinin ve eğitimin öncelikli amacı insana olumlu davranışlar kazandırarak onun gelişimine 

katkı sağlamaktır.41 

Dinin şekillendirmek istediği insan ile eğitimin şekillendirmek istediği insan birbiriyle eş değerdir.42 

Bundan dolayı diğer eğitim faaliyetleri gibi din eğitimi de insanın yetişmesine ve gelişmesine katkı sağ-

lamaktadır. Bunu yaparken bireyin içinde bulunduğu gelişimsel özelliklerini, çevresini ve hazır bulu-

nuşluklarını dikkate almaktadır.43 

Din eğitimine ihtiyaç olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Zaten bugün asıl mesele de eğitimin içinde 

din eğitiminin “ne kadar” ve “nasıl” olması gerektiğidir.44 Günümüzde din eğitimi, örgün ve yaygın 

eğitim kurumlarında gerçekleştirilmektedir. Özellikle resmi kurumlarda din eğitiminin gerekliliği, ihti-

yaç olup olmaması bir grup tarafından tartışılmaya devam edilmektedir. Halbuki asıl üzerinde tartışıl-

ması, fikir yürütülmesi gereken husus “dinin nasıl doğru bir şekilde anlatılacağı ve uygulanacağı” ol-

malıdır. 

 
36 Nurullah Altaş – İsmail Arıcı, “Din eğitiminin Bilimselleşme Süreci”, Din Eğitimi, ed. Mustafa Köylü – Nurullah 

Altaş (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2016), 62. 
37 Bk. et-Tin 95/4. 
38 Altaş – Arıcı, “Din Eğitiminin Bilimselleşme Süreci”, 63. 
39 Altaş – Arıcı, “Din Eğitiminin Bilimselleşme Süreci”, 66. 
40 Cemal Tosun, Din Eğitimi Blimine Giriş, (Ankara: Pegem Akademi, 2002), 94. 
41 Şükrü Keyifli, “Eğitim ve Din Eğitimi”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13/2 (2013), 117-118. 
42 Altaş – Arıcı, “Din Eğitiminin Bilimselleşme Süreci”, 69. 
43 Keyifli, “Eğitim ve Din Eğitimi”, 118. 
44 Altaş – Arıcı, “Din Eğitiminin Bilimselleşme Süreci”, 69-70. 
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“Din eğitimi, bireyin fıtratında bulunan inanma duygu ve ihtiyacını çerçevesinde din olgusunu kavramasına 

rehberlik etme kabul ettiği dinin önerdiği yaşam biçimini öğrenmesine yardımcı olma sürecidir.”45 Bu açıklamada 

dinin fıtri bir duygu olduğunu görmekteyiz. Din duygusunun fıtri oluşu Kur’ an’ da şu şekilde açıklan-

maktadır:” “Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sım-

sıkı tutun. Allah’ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmez-

ler.”46 İnsanda var olan inanma ihtiyacını ayette de açıkça görmekteyiz. Var olan bu inanma duygusunun 

elbette bazı sonuçları da vardır. İnancını davranışlarına ve hayatına yansıtma gibi hususlar bu sonuçlar-

dandır. Tam da bu noktada şunu ifade edebiliriz: Din eğitimi bireye, dinin ne olduğunu kavraması için 

rehberlik ederken aynı zamanda hayatını dine göre nasıl şekillendireceği konusunda da yönlendirmeler 

yapmaktadır. Dinin bir bütün olarak kavranması ve hayata aktarılmasında din eğitiminin önemi ortaya 

çıkmaktadır. 

Özbek, din ve ahlak eğitimi olmadan ahlaklı olmanın mümkün olmayacağını ifade etmiştir. Ona 

göre dini benimsememiş, dini terbiye almamış kişilerde görülen bazı iyi davranışlar, çevrenin eseridir. 

Gözlem yoluyla öğrenilmiş ya da menfaat için yapılan iyi davranışların ahlaki davranışlar olduğunu 

kabul etmenin mantıklı olmayacağını ifade etmiştir.47 

Kişide var olan din duygusunun eğitilmesi ve geliştirilmesi için din eğitiminin gerekli olduğunu 

söyleyebiliriz. Ailede, okulda ya da çevrede verilecek iyi bir dini eğitimle ahlaklı ve iyi insanlar yetiştir-

mek mümkün olacaktır. 

2.1. Türkiye’ de Din Eğitimi Süreci 

Osmanlı Devleti’nin son döneminde medrese ve mektep olmak üzere iki çeşit eğitim kurumu vardır. 

Medreseler devlet tarafından kurulmuş geleneksel eğitim kurumlarıdır. Osmanlı’daki etnik farklılıklar-

dan dolayı vakıflar ve devlet tarafından, özel şahıslar tarafından birçok farklı mektep açılmıştır. Medre-

seler 20. yüzyıla gelindiğinde ıslah çalışmaları ile birlikte devam etmiştir. Ancak savaşlardan dolayı bu 

ıslah çalışmaları yeterli olmamıştır Osmanlı Devleti sona erdiğinde Cumhuriyetin ilanı ile birlikte farklı 

bir eğitim öğretime geçilmiştir. Bu yeni eğitim öğretim ile birlikte özellikle din eğitimi çeşitli tartışmalara 

konu olmuştur. 

Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi anlamına gelen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile medreseler, yeni 

açılan mektepler, azınlık okulları, yabancı okullar tek çatı altında toplanmıştır. Böylelikle mektep ve 

medrese ayrımı ortadan kalkmıştır.48 

03 Mart (1340) 1924 tarih ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu şöyledir: 

Madde 1 – Türkiye dahilindeki bütün müessesatı ilmiye ve tedrisiye Maarif Vekaletine merbuttur. 

 
45 Muhiddin Okumuşlar, “Din Eğitiminin Bilimselleşmesi/Neliği”, Din Eğitimi Recai Doğan – Remziye Ege (Ankara: 

Grafiker Yayınları, 2017), 61. 
46 er-Rum 30/33. 
47 Abdullah Özbek, “Din Eğitiminin Problemleri”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 6 (1999), 121. 
48 Beyza Bilgin, “Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Din Eğitimi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 12/35 (Temmuz 1996), 

527. 
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Madde 2 – Şer'iye ve Evkaf Vekaleti veyahut hususi vakıflar tarafından idare olunan bilcümle med-

rese ve mektepler Maarif Vekaletine devir ve raptedilmiştir. 

Madde 3 – Şer'iye ve Evkaf Vekaleti bütçesinde mekatip ve medarise tahsis olunan mebaliğ Maarif 

bütçesine nakledilecektir. 

Madde 4 – Maarif Vekaleti yüksek diniyat mütehassısları yetiştirilmek üzere Darülfünunda bir İla-

hiyat Fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi hidematı diniyenin ifası vazifesiyle mükellef memurların 

yetişmesi için de ayrı mektepler küşat edecektir.49 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’ nun 4. Maddesi Maarif vekaletine İlahiyat Fakültesi ve imam hatip lise-

leri açma görev ve yetkisi vermiştir. Dönemin Maarif Vekilliğide kendisine yüklenen görevin gereğini 

yapmış ve 1924 yılında Dar'ülfünun’a bağlı öğretim süresi 3 yıl olan bir İlahiyat Fakültesi açmıştır. Ay-

rıca 1923 - 1924 yılı itibarıyla 29 yerde ilkokula dayalı ve öğretim süreleri 4 yıl olan İmam ve Hatip mek-

tepleri açmıştır.50 

Tevhid- i Tedrisat ile yapılan düzenlemeler sonucunda din dersleri ilkokul programlarında “Kur'an-

ı Kerim ve Din Dersleri” adı ile 2, 3, 4 ve 5. sınıflarda ikişer saat; ortaokulun 1. ve 2. sınıflarında ise “Din 

Bilgisi” adıyla birer saat olarak düzenlenmiştir. Ancak laik bir eğitim sisteminde din derslerinin yerinin 

olmayacağına yönelik görüşler artınca din dersleri kademeli olarak kaldırılmıştır.51 Halktan gelen olum-

suz tepkiler, din eğitiminin devlet eliyle, resmi kurumlarda yapılması zorunluluğunu ortaya koymuştur. 

Aşamalı olarak kaldırılan din dersleri tekrar aşamalı olarak örgün eğitim kurumlarında yer almaya baş-

lamıştır.52 

1982 Anayasamızın 24. maddesinde “Din ve ahlak eğitimi ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında 

yapılır. Din Kültürü ve Ahlak Öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okulların zorunlu dersleri arasında yer 

alır. Bunun dışındaki din eğitimi ve öğretimi ancak kişinin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin 

talebine bağlıdır.” ifadelerine yer verilerek din dersleri devlet eliyle resmileştirilmiştir.53 

Din dersleri günümüze kadar çeşitli tarihlerde pek çok değişime uğramıştır. Din derslerinin etkilen-

diği tarihlerden biri de 2012 yılıdır. 4+4+4+4 eğitim sistemine geçilmesiyle zorunlu eğitim 12 yıl olmuş-

tur. Böylelikle din derslerinin sayısı artmıştır. 4. sınıftan itibaren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 saat 

olarak zorunlu dersler arasında yer almıştır. Ayrıca 5. sınıftan itibaren Hz. Muhammed’ in Hayatı, Temel 

Dini Bilgiler, Kur’ an’ ı Kerim dersleri seçmeli dersler arasında yer almıştır. 2018 yılına kadar liselerde 1 

saat olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders saati 2 saat olarak düzenlenmiştir. 

 
49Ortaöğretim Mevzuatı, Milli Eğitim Bakanlığı, (2016), 5; Bk. Halis Ayhan, “Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi”, 

Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Sempozyumu (Aralık 2005), 342. 
50 Mustafa Öcal, “Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Din Öğretimi ve Eğitimi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi 7/7 (1998), 242. 
51 1924 yılında lise, 1927 yılında ortaokul, 1929 – 1931 yılları arasında ilkokul ve öğretmen okullarından, 1939 yılında 

ise köy ilkokulu programlarından din dersleri kademeli olarak çıkarılmıştır. Bk: Turgay Gündüz, “Türkiye’de 
Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi Kronolojisi (1923-1998)” Uludağ üniversitesi İlahiyat Fakültesi 7/7 (1998), 543-557. 

52 Mustafa Öcal, “Türkiye’de Din Eğitimi Tarihi Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 6/12 (2008), 407-
408.  

53Mehmet Fatih Özer, “Türkiye’de Din Eğitimi”, İslam Dünyasında Din Eğitimi ve Öğretimi Türkiye Diyanet Vakfı 1. 
Öğrenci Sempozyumu (Aralık 2014), 280. 
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3. MEVLİD KAVRAMI VE MEVLİD KUTLAMALARININ TARİHÇESİ 

Mevlid kelimesi sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelmektedir. İslâm kültüründe özel-

likle Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek ama-

cıyla kullanılmaktadır.54 Hz. Peygamberin doğum yıl dönümündeki törenlerin ve bu törenlerde okun-

mak amacıyla yazılmış eserlerin ortak adına da mevlid denilmektedir.55 

“Milat” kelimesi nasıl Hz. İsa’nın doğum gününe işaret ediyorsa mevlid kelimesi de İslam Peygam-

beri Hz. Muhammed’in doğumuna mahsus bir kelimedir. Türkçe’ de kullanılan mevlid kelimesi, Hz. 

Peygamberin doğumunu ifade etmenin yanında artık bir ritüel haline gelen kutlamaları da akla getir-

mektedir. İnsanlar doğum, ölüm, nişan, düğün vb. birçok tören ve merasimlerde mevlit kutlamaları 

yapmaktadır.56 

Hz. Muhammed hayatta iken onun doğum yıl dönümüne ait bir kutlamaya rastlanmadığı gibi dört 

halife döneminde, Abbasi ve Emevi dönemlerinde de mevlid kutlamalarına rastlanmamaktadır.57 

Mısır’ da kurulan Şii Fatımi Devleti, soyundan geldiklerini söyledikleri Hz. Peygamber'in doğum 

yıl dönümünü Muiz- Lidinillah döneminden (972-975) itibaren resmen kutlamaya başlamıştır. Fatımiler 

zamanındaki kutlamalar adete bir şölene dönüşmüştür. Önceden gerekli hazırlıklar yapılarakreblülev-

vel ayının 12. gününde sabahtan başlamak üzere öğleye kadar 300 tepsi helva kadılkudat ve daidduat 

başta olmak üzere kurra, hatipler ve diğer görevlilere dağıtılmıştır.58 

Selahaddin-i Eyyubi’nin kayınbiraderi Erbil Atabegi Muzafferüddin Kökböri (1190-1233) zama-

nında büyük törenlerle mevlid kutlamaları yapılmıştır. Eyyubiler ve Memlukler zamanında devam eden 

mevlid kutlamaları için Fatımilerde olduğu gibi günler öncesinden hazırlıklar yapılmıştır.59 

İslam ülkelerinin bazılarında resmî bazılarında gayrı resmî olarak mevlid kutlamaları yapılmakta-

dır. Türkiye’de yalnız Ramazan ve Kurban bayramları resmî olarak kutlanmakta, Mevlid’ in-Nebi de 

camilerde ve evlerde bir ibadet adabı içinde Kur’ an-ı Kerim ve ilahiler okunarak kutlanmaktadır.60 

Hz. Peygambere olan sevginin bir tezahürü olarak yapılan kutlamalar zamanla değişmiş ve doğum, 

ölüm, nikah, asker uğurlama gibi tören ve merasimlerde de mevlid törenleri yapılmaya başlanmıştır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde ilk kez 1989 yılında “Kutlu Doğum Haftası” adıyla, Hz. Mu-

hammed’ in doğumu kutlanmaya başlanmıştır. Kutlamalar, miladi 20 Nisan 571 tarihi göz önünde bu-

lundurularak miladi takvime göre 14-20 Nisan tarihleri arasında yapılmıştır.61 Akman bu kutlama pro-

jesinin FETÖ’ye mensup kişiler tarafından “Ilımlı İslam” projesi kapsamında “Protestan İslam”ı oluş-

 
54 Ahmet Özel, “ Mevlid”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim 27 Nisan 2021). 
55 Nuray Çetinkaya. Tarihi süreçte mevlid. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Sanatları Tarihi 

Bölümü Yüksek Lisans Tezi, 2019, 4. 
56 İsmet Parmaksızoğlu, “Mevlid”, Türk Ansiklopedisi (Ankara: Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1975), 24. 
57 Özel, “ Mevlid”. 
58 Özel, “ Mevlid”. 
59 Ayhan, k. Kadınların gündelik yaşasıntısındamevlid (Malatya örneği). Yl tezi sf 9; Özel “Mevlid”. 
60 Özel, A. Mevlid: Tarihi ve dini Hükmü, divan 2002 242. 
61 Diyanet İşleri Başakanlığı (DİB), “Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü” (Erişim 26 Nisan 2021). 
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turmak amacıyla ortaya atıldığını söylemektedir. Böylelikle İslam’ın bir yaşam biçimi olmasından zi-

yade sadece şekilsel olarak kalmasının hedeflendiğini belirtmektedir.62 Bu ve benzeri faaliyetlerle farklı 

kesimden insanların Hz. Muhammed (sas)’ i anmak için bir araya geldiği, dini bilgilerinin az da olsa 

arttığı söylenebilir. Ancak buradaki önemli hususlardan bir tanesi bu kutlamaların sembolik ritüeller 

haline dönüşmesi tehlikesidir. İnsan hayatına olumlu manada katkı sağlamayan faaliyetlerin israftan 

başka bir şey olmayacağını da belirtmek gerekir. 

Miladi takvim esas alınarak yapılan kutlamalar 29.11.2017 tarihli ve 30255 sayılı Resmi Gazete'de 

yayınlanan “Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını Kutlama Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde “Mevlid-i Nebi Haftası” olarak değiştirilmiştir. 

Ayrıca kutlama tarihleri de Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. günü başlayacak şekilde oluştu-

rulmuştur63.  

3.1. Örgün Eğitim Kurumlarında Bir Etkinlik Olarak Mevlid’in-Nebi 

Miladi takvim esas alınarak yapılan kutlamalar 29.11.2017 tarihli ve 30255 sayılı Resmi Gazete'de 

yayınlanan “Kutlu Doğum Haftası ile Camiler 

Hz. Muhammed’in (sas) Doğumu ile alakalı kutlamalar halk arasında, camilerde yapıldığı gibi okul-

larda da yapılmaktadır. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde yapılan etkinliklerden bir kısmı şu şe-

kildedir: 

1. Okul ve sınıf panosu hazırlama 

2. Hz. Peygamber’ e (sas) mektup yarışmaları 

3. Siyer, 40 Hadis ve salavat yarışmaları 

4. Hz. Peygamber’ i (sas) tanıtan konferanslar  

5. Naat okumaları 

Bu etkinlikler dışında da okulların kendi özelinde yaptığı farklı etkinlikler de mevcuttur.  

Tarafımızca yapılan gözlemlerde, öğrencilerin bu etkinliklere katılma konusunda ilgili ve istekli ol-

duğu fark edilmiştir. Özellikle etkinliklerin nasıl oluşturulacağı ile ilgili istişarelere ve bu etkinliklere 

hazırlık aşamasına katımda öğrenciler son derece aktiftirler. Etkinlerde öğrencilerin aktif katılımı onla-

rın, eğitimin hem süreç hem de sonuç aşamasında yaparak yaşayarak öğrenmesine katkı sağlamaktadır. 

Din kültürü öğretmenlerinin etkinlik sürecini iyi planlaması yönetmesi gerekmektedir. Çünkü öğ-

rencilerin Hz. Peygamber (sas) hakkındaki yanlış bilgilerinin düzeltilmesi görevi öncelikle din kültürü 

öğretmenlerindedir. 

 
62 Mustafa Akman, “Kutlu Doğum Kutlamaları veya Mevlid Kandili”, 1. Uluslararası İksad Sosyal Bilimler Kongresi ed. 

Yasemin Aydoğan – Gülümser Gültekin Akduman (Mardin: Mart 2018), 378. Akman’ ın makalesindeki benzer 
ifadeler çeşitli gazetelerde de yayımlanmıştır. Bu gazete yazıları için bk. Dündar Kale, “28 Yıl Birçok Tartışmaya 
Neden Oldu: 4 Yıl Önce Kaldırıldı: Kutlu Doğum Haftası” Independent Türkçe (14 Nisan 2021); “Türkiye Gazetesi: 
Kutlu Doğum ‘FETÖ’ Projesi: Diyanet Sahip Çıkıyor?” Birgun.net. 
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Okullarda yapılan etkinlikler Hz. Peygamber’ i (sas) tanıtıcı olması açısından elbette önemlidir. An-

cak bu etkinliklerde sürekli aynı şiirlerin okunması, konuşmaların yapılması zamanla sıkıcı hale gel-

mektedir. Hz. Peygamber’ in sadece bir yönünün tanıtılması64 onun eksik hatta bazen de yanlış tanın-

masına sebebiyet verebilmektedir. 

Mevlid’in-Nebi etkinlikleri aslında sadece büyüklerin değil öğrencilerin de duygu dünyalarını etki-

lemektedir. Bundan dolayı törenlere başlanmadan önce sınıflarda Hz. Peygamber’ i (s.a.v) anlatan bilgi-

lerin verilmesi çok önemlidir. İlkokul öğrencilerimizde ve beşinci sınıfta gözlemlediğimiz bir diğer konu 

da çocukların peygamber kavramını tam olarak anlayamadığıdır. Hatta bazı öğrencilerimizin, sanki Hz. 

Peygamber’in hiç çocuk olmadığını insanüstü çeşitli özelliklere sahip olduğu yönünde düşüncelerinin 

olduğunu fark ettik. Bunda çocukların henüz tam olarak somut işlemler döneminden soyut işlemler 

dönemine geçememiş olmamalarının etkisi olduğunu düşünmekteyiz. Fakat gerçek ve doğru peygam-

ber algısını çocukta yerleştirmek için onlara siyeri doğru anlatmak gerekmektedir. Aksi halde “beşeriyet 

yönü olmayan bir peygamber” düşüncesi insanların dini yanlış anlama ve yorumlamalarına sebebiyet 

verecektir. Hele de çocukluk döneminde öğrenilenlerin daha sonra kolay değiştirilemediği hatıra getiri-

lecek olursa ilkokul ve ortaokulda oluşturulacak peygamber algısının önemi daha da iyi anlaşılacaktır. 

Bundan dolayı özellikle bahsedilen sınıflardaki çocuklara Hz. Peygamber (s.a.v) anlatılırken çocukluk 

ve gençlik yılları üzerinde önemle durulmalıdır. 

Dördüncü sınıfların din kültürü kitaplarındaki “Hz. Muhammed’in Hayatı Ünitesi” nin ve diğer 

sınıf ve kademelerdeki “Hz. Muhammed’in (sas) Hayatı Ünitesi” nin ve “Siyer” kitaplarının yukarda 

bahsedilen hususlara dikkat edilerek daha iyi hazırlanabileceği kanaatindeyiz. Her ne kadar bu kitap-

lara yönelik düzeltme ve geliştirme çalışmaları yapılıyor olsa da maalesef henüz istenilen düzeyde de-

ğildir. 

SONUÇ 

Eğitim bireyin doğuştan getirdiği özelliklerin bir süreç içinde yapılandırılmasıdır. Bu yapılandırma 

süreci çeşitli değişim ve dönüşümlere açık bir süreçtir. Eğitimin amacı bireylere olumlu davranış kazan-

dırmaktır. Elbette bu kolay bir iş değildir. Eğitimin ana unsuru insan olduğu için onun özelliklerini dik-

kate alarak yapılacak faaliyetler davranış kazandırmaya yardımcı olacaktır. Aksi halde bireyin özellik-

lerini dikkate alamadan yapılacak eğitimin istenen sonuçları vermesi zordur.  

Genel eğitimin içinde yer alan din eğitimi Türkiye’de her zaman tartışılan bir konu olmuştur. Geç-

mişten bu zamana kadar süregelen bu tartışmaların ideolojik, siyasi arka planının oluğu söylenebilir. 

Din her dönemde toplumların hayatlarında çeşitli şekilde var olmuş olgudur. Aynı zamanda hakkında 

çok fazla yorumların yapıldığı bir alandır. Nitekim Türkiye’de de böyle olmuştur. 

 
64 Hz. Peygamber’ in (sas) hem beşer hem peygamber yönünün tanıtılmasının, onu öğrenciye daha da yaklaştırılması 

anlamına gelmektedir. Öğrenci peygamberin (sas) mesajlarını, uygulamalarını daha kolay benimseyebilecektir. 
Özellikle ilkokul öğrencilerinin zihninde doğru bir peygamber algısı oluşturmanın gerekli olduğu kanaatindeyiz. 
Ancak çocukların henüz soyut işlemler döneminde olmamsı nedeniyle  
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Türkiye’de din derslerinin meşruiyeti konusu çok tartışılmıştır. Bazı dönemlerde bu dersler tama-

men kaldırılmıştır. Ancak toplumun olumsuz tepkileri, dini eğitim almayan kişilerdeki olumsuz davra-

nışların hem devlete hem de topluma zarar vermesi gibi nedenlerle bu dersler yeniden okullarda yer 

almış ve devlet eliyle de resmiyet kazanmıştır.  

Örgün eğitim kurumlarında din derslerinin resmiyet kazanmasının ardından zamanla bu derslerin 

sayısı da artmıştır. Seçmeli olarak Kur’ an’ ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed’in Hayatı ders-

leri yer verilmiştir. Halk arasında yapılan dini kutlamaların bazıları okullarda da yapılmaya başlanmış-

tır. Okullardaki Mevlid’in-Nebi etkinlikleri de bunlardan biridir. Mevlid kutlama geleneğinin tarihi eski 

olsa da bugün hala devam etmektedir. Hz. Peygamber’i (sas) anmak, ona olan sevgi ve hürmeti göster-

mek amacıyla yapılan mevlid kutlamalarının zamanla farklı formları da olmuştur. 

Mevlid etkinlikleri kapsamında Din Kültürü öğretmenleri idare, diğer öğretmen ve öğrencilerle iş 

birliği içinde Hz. Peygamberi anlatan panolar, programlar hazırlamaktadır. Siyer, hadis, Kur’ an yarış-

malarıyla öğrenciler Hz. Muhammed’i (sas) daha yakından tanıyabilmektedir. Mevlid’in-Nebi etkinlik-

leri sırasında yapılacak çalışmalara aktif bir şekilde katılan öğrencilerin Hz. Peygamberi tanıma, yaşan-

tısını örnek alma konusunda daha istekli olduğunu yaptığımız etkinlikler sırasında fark ettik. Ayrıca 

Peygamberimizin (sas) çocuk ve genç olarak yaptığı davranışları öğrenen öğrencilerin kendi davranış-

larını olumlu olarak değiştirme gayretinde olduğunu da gözlemledik. Tüm bunlardan hareketle, hangi 

basamaktaki öğrenciler için olursa olsun onların seviyesine inerek yapılacak etkinlikler gerçek öğren-

meye katkı sağlayacaktır. Peygamberin tanıtılması (sas) için yapılacak her türlü etkinlikte de aynı has-

sasiyete sahip olunmalıdır. 
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GİRİŞ 

Hz. Peygamber’e duyulan sevgi, onun hayatına olan ilgiyi arttıran önemli bir etkendir. Bir peygam-

ber beklentisi içerisinde olan Yahudiler ve Mesih inancına sahip Hristiyanlar tarafından Hz. Muhammed 

ilgi ve merakla ilk etapta izlenmiştir. Bu ilgi zamanla yerini İslam’a sözlü ve fiili muhalefete bırakmıştır. 

Sözünü ettiğimiz bu sebepler doğumundan çocukluğuna ve sonraki süreçte nasıl bir yaşam sürdüğüne 

kadar Hz. Muhammed’in daha yakından incelenmesine sebep olmuştur. Onu sevenler peygamberlik 

alameti sayılabilecek birtakım olağanüstülüklerle dolu bir doğum ve ilk çocukluk profili çizerken riva-

yetleri ilmi kriterlerle değerlendirenler ve aklı selim olanlar sıradan bir çocukluk geçirdiğini vurgula-

mıştır. İslam tarihçileri tarafından savunmacı yaklaşımın bir ürünü olan bu tür rivayetler ciddi ilmi ten-

kitlere uğramıştır. Buna rağmen hala günümüzde sözünü ettiğimiz tarzda rivayetlerin aynı fikri savu-

nan akademisyenler tarafından, ilmi ve mantıki tahlillere uğratılmaksızın kullanıldığını görüyoruz. 

Bütün bu sebeplerden ötürü Hz. Peygamber’in doğumunu ve sahip olduğu iddia edilen insan üstü 

özelliklerini konu alan eserler kaleme alınmıştır. Söz konusu eserler zamanla insanların peygamber sev-

gisini dile getirdikleri övgü dolu şiirlere, manzum eserlere dönüşmüş ve Mevlid-i Nebi diye isimlendi-

rilmiştir. Özellikle edebi bir üslupla bu rivayetlerin dillendirilmesi, kutlu peygamberin doğum gününün 

insanlar tarafından kutlanması zamanla adet halini almıştır. Öyle ki cenaze törenleri başta olmak üzere 

çeşitli organizasyonlarda belirli bir formda söylenen bu eserlerin okunması, gelenekselleşmiştir. 
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SONUÇ 

Yaptığımız araştırmalar sonucunda mevlidi nebi ile alakalı çok zengin bir literatüre ulaştık. Ele al-

dığımız konunun, dünya çapında rağbet görmesi hasebiyle incelememizi Türkiye’de yapılan Türkçe 

mevlidi nebi eserleriyle sınırlandırdık. Ortaya konan eserlerin bilimsel değerleri ayrı bir araştırma ko-

nusu olup çalışmamızın sınırları dışarısındadır. 

Çalışmamız sürecinde farklı şahısların mevlid konulu ve isimli eserleri çeşitli yer ve zamanlarda 

kaleme aldıklarını müşahede ettik. Girişte belirttiğimiz üzere Hz. Peygamber’e duyulan ilgi ve sevginin 

bir ürünü olarak bu eserlerin geçmişten günümüze neredeyse her dönemde yazıldığını görüyoruz. 



─ KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ─ 

 
 

~ 332 ~ 

 

Yaptığımız literatür taraması sonucunda mevlidi nebi ile ilgili üç adet kitabın mevcut olduğunu tespit 

ettik. Tezlere oranla konuyla alakalı makalelerin tarihinin ise çok daha eskiye gittiğini tespit ettik. Mevlidi 

nebi ile ilgili 1900’lü yıllarda oldukça fazla makale yazılmasına karşın bir elin parmaklarını geçmeyecek 

derecede az olan tez sayısı dikkatimizi çeken hususlardandır. Makale yazmanın tez yazmak kadar zor 

olmadığını düşündüğümüz de bu durumu çok ta yadırgamıyoruz.  

2007 yılında yayınlanan makalelerin sayısı önceki yıllara oranla kayda değer ölçüde artmıştır. Grafik 

incelendiğinde bu artışın aniden yaşandığını söyleyebiliriz. Sonraki yıllarla karşılaştırdığımızda benzer 

çalışmaların bu oranı yakalayamadığını görüyoruz. O yıl yaşanan artışın sebeplerinden biri olarak maka-

leye yüklenen yeni fonksiyon gösterilir. Benzer bir artış 2010 yılında da yaşanmıştır.  

Sadece makalelerde değil genel olarak 2004 yılından sonra konuyla alakalı çalışmalarda düzensiz bir 

artışın olduğunu gözlemliyoruz. Ülkemizin o dönem yaşadığı siyasi değişimin ve devamındaki yıllarda 

yaşan siyasi istikrarın akademik eserlere olumlu katkılarının olduğunu düşünüyoruz.  

Ulaşabildiğimiz kadarıyla konuyla alakalı ilk yapılan tezin 1992 yılında kaleme alınmış olması aka-

demik hayatımızın zenginliği hakkında bizleri düşündürmelidir. Günümüze yaklaştıkça araştırdığımız 

konu hakkında tez sayısının artışı akademik çalışmaların hız kazandığının bir göstergesi olarak yorumla-

nır.  

Herhangi bir alanla ilgili yapılan sempozyumlar konunun enine boyuna anlaşılması noktasında ol-

dukça önemlidir. Taramamız sürecinde konuyla alakalı hatırı sayılır miktarda sempozyumun düzenlen-

miş olması araştırdığımız konuya ciddi manada veri sağlamıştır. Örnek vermek gerekirse mevlidle ilgili 

yapılmış Süleyman Çelebi ve Mevlid: Yazılışı, Yayılışı ve Etkileri Sempozyumu’nda akademisyenler tarafından 

konunun farklı noktaları incelenerek alana katkı sağlanmıştır. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. 

Bu ve buna benzer faaliyetler ilim hayatımızın canlı kalması noktasında önemli bir görevi yerine ge-

tirmektedir. Yapılan bu sempozyumlar meselenin ilgililerince anlaşılmasına yardımcı olması hasebiyle de 

ayrıca mühim organizasyonlardır. Nitekim mevlid konusu alanın uzmanları tarafından düzenlenen sem-

pozyumlarda birçok yönden incelenmiş biz okuyucular için ciddi kolaylıklar sağlanmıştır. Araştırmamız 
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esnasında mevlid konusuyla alakalı yapılan sempozyumların düzenli olmamakla birlikte artış gösterdi-

ğini müşahede ettik. Gerçekleştirilen bu faaliyetlerle ilim dünyamızda olumlu anlamda haraketlilik sağ-

landığını benzer çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 


