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Son y llarda lkemi de 14-20 Nisan tarihleri aras  Kutlu Do um Haftas  olarak 
kutlanmaktad r. Fakat bu durum, 2008 y l ndan beri b yle olu , ad  ge en hafta, 
2008 y l na kadar 16-22 Nisan eya 20-26 Nisan g nleri aras nda kutlanmaktayd .

komitelerin y netiminde ve Ba kanl n ilgili genelge-
lerine uygun olarak 14-20 Nisan tarihleri aras nda ya-
p lmas  ve bu tarihlerin d na ta nmamas  karar alt na 
al nm t r. 1

A klamadan da anla laca  ere Diyanet leri Ba -
kanl , kamuoyunda olu an/olu turulan ve kendi ifa-
deleri ile hi  de do ru olmayan ba  de erlendirmele-
ri  bertaraf etmek i in 2008 y l nda 14-20 Nisan aras n  
Kutlu Do um Haftas  olarak ilan etmi  olup o g nden 
beri de kutlamalar ayn  tarihlerde yap lmaktad r.

Daha da eskilere bak ld nda Kutlu Do um Haftas n n, 
Diyanet leri Ba kanl  taraf ndan ilk olarak 1989 y l n-
da Kamer  Takvim esas al narak kutlanmaya ba lad  

2008 y l ndan itibaren ge erli olmak ere yap lan bu 
tarih de i ikli inin sebebi, Diyanet leri Ba kanl  

taraf ndan Ba  kimselerin bu kutlamalar  23 Nisan a al-
ternatif olarak g rmeleri  eklinde a klanm t r. Bas na 
da yans yan a klaman n ilgili k sm  yledir:

Bu haftan n nceki y llarda 20-26, 16-22 Nisan gibi ta-
rihlerde yap lmas n n, Milli Bayram m  olan 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve ocuk Bayram na alternatif kutla-
ma olarak g sterilmesi gibi hi  de do ru olmayan ba  
de erlendirmelere yol a mas  veya b yle alg lanmay  
besleyen ba  tedah llerin bulundu unun g r lmesi 

erine, Ba kanl m ca etkinliklerin il ve il elerde m l-
ki amirlerin onay  dahilinde, m ft lerin ba kanl k etti i 
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g r lmektedir. H . Peygamber in do umu, 1989 y l na 
kadar sadece Reb u l-Evvel ay n n 12. gecesinde, yani 
gelenekte bilinen ad yla Mevlid Kandili nde kutlan yor-
du. 1994 y l ndan itibaren ise milad  20 Nisan tarihi esas 
al narak birtak m etkinlikler d enlenmektedir. (Son d -
nem sl m limlerinden Muhammed Hamidullah, Cahi-
liye Araplar nda car  olan nes  Araplar n ba  ama larla 
aylar n yerini de i tirmesi  uygulamas n  g  n ne ala-
rak yapt  hesaplamada Peygamberimi in do um tari-
hini milad  17 Ha iran 569 Pa artesi hicretten nce 53. 
y l n 12 Reb u l-Evvel i  olarak tespit etmi tir. Yani yayg n 
olarak bilinen ekliyle 20 Nisan 571 de il  Bunu da ilave 
bir bilgi olarak bir k eye not edebiliri .2

H . Peygamber in do umu i in d enlenen kutlu do um 
etkinliklerinin yan  s ra Mevlid Kandili nde yani kameri 
takvime g re Reb u l-Evvel ay n n 12. gecesinde ayr  bir 
kutlama da devam ediyor haliyle. Tabi bu arada Peygam-
berimi  sallall hu aleyhi ve sellem, Ash b-  Kir m, Eme-
viler ve Abb s ler d nemlerinde herhangi bir rne ine 
rastlanmayan Mevlid Kandili nin ilk defa hicretten yakla-

k  y  elli y l kadar sonra M s r da, ii F tim  Devleti 
d neminde (Mui -L dinill h devri, 972-975 li y llar  kut-
lanmaya ba land n  
da hat rlatmak isteri .3

G r ld  gibi Kutlu 
Do um Haftas  etkin-
likleri T rkiye de son 
y llarda ortaya kan, 
Diyanet leri Ba kanl n n ba latt  ve organi e etti i 

sosyal  bir faaliyettir. Kutlamalara ilk planda bu g le 
bak lmas nda b y k fayda vard r. Yoksa Kutlu Do um 
Haftas , dinen m barek/kutsal say lm  ve tavsiye edil-
mi  bir hafta de ildir  Bu hafta hakk nda hi bir ayet veya 
hadis bulunmamaktad r  di er haftalarda olmay p sade-
ce bu haftaya el herhangi bir ibadet e idi de yoktur

Bunun yan  s ra Peygamberimi in her y l Reb u l-Evvel 
ay n n 12. g n  geldi inde kendi do um g n n  kutla-
d  g r lmemi , duyulmam , ailesi ve ashab  da -gerek 
o, hayatta iken gerekse vefat ndan sonra- O nun do um 
g n n  kutlamam lar, o g ne el herhangi bir faali-
yette bulunmam lard r. Hulef -i R id n ve T bi n d -
nemlerinde de bu ekilde bir kutlama rne ine rastlan-
mam t r. Yukar da da de inildi i gibi H . Peygamber in 
do um g n  kutlamalar n n ortaya k  tarihi, hicretten 
yakla k 350 y l kadar sonras na denk gelmektedir.

KUTLAMALAR B D AT Mi

Kutlu Do um Haftas  yakla t k a bu etkinlikleri nas l 
de erlendirdi imi i soran dostlar m  var. Bu konuda 
esas merak ettikleri ise bu kutlamalar n kandil gecele-
rinde oldu u gibi bid at  kapsam na girip girmeyece i. 
Bununla alakal  olarak unlar  s yleyebiliri :

Öncelikle unu ifade etmeliyi  ki kandil geceleri ile bu 
etkinlikler aras nda bari  bir fark var. yle ki: Kandiller 
halk aras nda basbaya  dinin bir emri veya tavsiyesi 
olarak alg lan yor. Bu gecelere el birtak m ibadetler 
(nama lar, tesbihler, ikirler  oldu una inan l yor. Bi at 
Diyanet leri Ba kanl  eliyle ve bir ok hoca efendi ta-
raf ndan vaa larda, hutbelerde, ya l  ve g rsel bas nda 
kandil gecelerinin nemine dair yay nlar yap l yor, e itli 
mesajlar veriliyor, bu gecelerde neler yap lmas  gerekti i 
maddeler halinde s ralan yor ve buna dair (olmayan  ha-
disler rivayet ediliyor  Fakat g rd m  kadar yla Kutlu 
Do um Haftas na hen  b yle din  bir kisve giydirilmi  
de il. En a ndan bu haftaya el ba  ibadetlerin oldu u 
s ylenmiyor. Hatta takip edebildi imi  kadar yla takvim-
lerde yer alan Dini G n ve Geceler  listesinde de hen  

bu haftaya yer verilmi  
de il. Bu y den bu 
kutlamalara teknik ma-
nada bid at denileme-
yece ini d n yoru . 
Zira bir eye bid at de-
nilebilmesi i in bunun 

mutlak manada bir yenilik de il  dinin iman veya iba-
det alan  ile ilgili bir yenilik olmas  gerekir. nk  bid at: 
H . Peygamber d neminde g r lmeyip onunla amel 

edilmeyen, bir ben eri olmayan ve sl m dan olmad  
halde sonradan ortaya kan  ama ibadet kabul edilen 
g r  ve amellere  verilen isimdir.4 Kutlu Do um Haftas  
ise muhtelif konular er evesinde d enlenen konfe-
rans, sempo yum, panel, TV programlar  vs. gibi sosyal 
etkinliklerden ibarettir. e itli alanlarda d enlenen 
konferanslar, sempo yumlar vs. nas l bid at kapsam na 
girmiyorsa bu etkinliklerin de ayn  kapsamda de erlen-
dirilmesi ve bid at olarak g r lmemesi gerekir. 

Fakat bunlar  s ylerken hi bir ekilde kayg lanm yor da 
de ili . Zira kandil gecelerinin de ilk ba larda buna ben-

er ama larla ortaya kar lm  olabilece i, u un y llar 
ge tikten sonra Kutlu Do um Haftas n n da halk ne -
dinde t pk  kandil geceleri gibi dinin bir emri veya tav-
siyesi olarak alg lanabilece i pek l  d neb lir. E er 

Dini G n e Geceler  listesinde de hen  bu 
haftaya yer erilmi  de il.

Kutlu Do um Haftas  Etkinlikleri
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yar n bir g n bu hafta da t pk  kandil geceleri gibi halk 
taraf ndan kutsal kabul edilmeye ba lan r ve bu haftaya 

el ibadetler ortaya kar l rsa o aman bunun da bid at 
kapsam na girece i noktas nda herhangi bir phe kal-
mayacakt r. Tarih  ve ilm  bir sorumluluk olarak bu s -
re te bi lere d en g rev  her f rsatta bu haftan n dinin 
bir emri veya tavsiyesi olmad n , sadece sosyal etkin-
liklerden ibaret oldu unu, bu haftaya el herhangi bir 
ibadet bulunmad n  s ylemek ve hat rlatmakt r. Buna 
dikkat ettikten sonra 
H . Peygamber i  onun 
hayat n , rnekli ini, 
davas n  ve m cade-
lesini anlatan e itli 
programlar d enle-
menin dinen herhangi 
sak ncas  yoktur. Ak-
sine, bu t r programlar n sadece bir haftal k bir aman 
dilimine hapsedilmemesi, b t n bir y la yay lmas  da son 
derece faydal  olacakt r.

NELER YA ILMALI  

Yaln  u ger e in de asla g  ard  edilmemesi gerek-
mektedir: Bu etkinliklerde dikkat edilmesi gereken esas 
nokta, H . Peygamber in do ru bir ekilde tan t lmas d r. 
Fakat Kutlu Do um Haftas  etkinliklerinde H . Peygam-
ber in hayat  anlat l rken genelde bir a r ya ka ma e i-
liminin mevcut oldu unu lerek m ahede ediyoru . 
Ve stelik bu, Peygamber sevgisi  k l f yla rtbas edil-
meye al lmakta, bu noktada uyar  g revini yapanlar 
Peygamber d man  gibi son derece a r ve haks  bir 

etiket ile yaftalanmaktad rlar. Evet, Allah  ve Resûl n  
sevmek iman m n bir gere idir, onlar bi e her eyi-
mi den daha sevimli olmak orundad rlar.5 Fakat dini-
mi  her eyde oldu u gibi sevgi konusunda da a r l k 
e ilimlerini tasvip etmemi , aksine k nam t r. nsan 
sevdi ini y celtir  mant , bir yerde son bulmak orun-
dad r. Aksi halde bu konuda M sl manlar n yapt klar -
n n Hristiyanlar n H . sa ya yapt klar ndan herhangi bir 
fark  kalmayacakt r  Onlar sa aleyhissel m  o kadar ok 
sevdiklerini iddia ettiler ki nce onun insan olmayaca -
n  d nd ler ve ard ndan Allah n o lu ve sonunda da 
-h - tanr  ilan ettiler  Bu y den Peygamberimi  a r  
sevgi te ah rleri konusundaki tehlikeyi nceden se -
mi  ve mmetini bu konuda yle uyarm t r:

Hristiyanlar n Meryem o lu sa y  a r  surette methet-
tikleri gibi, sak n si ler de beni methederken a r  gitme-

yini . hesi  ki ben sadece bir ku lum. Onun i in bana 
(sadece  Allah n kulu e resûl  deyini . 6

Ey insanlar  Allah tan korkun. Sak n eytan si i aldat-
mas n. Ben Abdullah n o lu Muhammed im. Allah n 
kulu e resul y m. Allah a yemin ederim ki beni, Allah n 
bana erdi i makam n st ne karman  se miyo-
rum. 7 

Dolay s yla H . Pey-
gamber i tan t rken 
a r ya ka mamak, bi -

at kendisinin de bi -
den istedi i gibi O nu, 
Allah n O na verdi i 
makam n st ne kar-
mamak gerekir. O nu 
sevmenin gere i budur. 

O, hesi  sen, ek y ce bir ahl ka sahi sin. 8 il h  
hitab na ma har olmu  ve en b y k payeyi Allah a kul 
ve resûl olarak aten alm t r. Buradan hareketle bu gibi 
programlarda O nun do umundan, do umunda meyda-
na geldi i iddia edilen ola an st  olaylardan vs. de il 
de -vahiy almas  haricinde- O nun da bi im gibi bir be er 
oldu undan, tam da bu y den Allah Te l  taraf ndan 
bi lere rnek ( sve-i hasene 9 g sterildi inden, ris letin-
den/el ili inden ve hayat m cadelesinden bahsetmek 
daha do ru olacakt r. 

Bunun yan  s ra H . Peygamber in siyeri yani hayat , ha-
yat n n her an , bi  M sl manlar i in tabii ki nemlidir ve 

renilmelidir. Fakat her meselede oldu u gibi bunda da 
sahih/g venilir bilgilere ihtiyac m  vard r. Dolay s yla si-
yer kitaplar  konusunda olduk a dikkatli ve se ici olmak 

orunday . Bu c mlelerden sonra do al olarak Peki, 
hangi siyer kitab n  okumal y ?  sorusu akla geliyor.

S YER K TA LARI

Hangi siyer kitab n n okunmas  gerekti i sorusunun tek 
bir cevab  yok kanaatimi ce. Fakat yine de kar la t r-
mal  okumalar yapmak isteyenler i in birka  siyer kitab  
tavsiye edebiliri . Bunlar s ras yla yle: 

1. brahim Sar am: H . Muhammed e E rensel Me-
saj  (T rkiye Diyanet Vakf  Yay nlar  

2. Mehmet A imli: Siyeri Farkl  Okumak (Ankara 
Okulu Yay nlar

3. et Derve e: Kur n a G re H . Muhammed in 
Hayat  (D n Yay nc l k

ine tek bir harf dahi olsun kul kelam  
kar mam  ger ek bir siyer kitab  okumak 

isteyenler mutlaka ama mutlaka Kur n-  Kerim 
okumak durumundad rlar.



4. Muhammed Hamidullah: sl m eygamberi (2 cilt, 
rfan Yay nlar  

unu da unutmamak la md r ki bunlar siyer kitaplar -
d r, ya arlar  da bi im gibi insand r. Haliyle hatadan da 
m ne eh de illerdir. Bu kitaplar n her birinde birtak m 
yanl lar n olmas , gayet do al ve normal kar lanmal , 
bu bilin le okumalar yap lmal d r. Fakat bunlar n te-
sinde H . Peygamber in bir b t n olarak davas n , m -
cadelesini her t rl  hatadan m ne eh bir ekilde oku-
mak isteyenlerin yeg ne ba vuru mercii Allah n kitab  
Kur n-  Kerim dir. ine tek bir harf dahi olsun kul kelam  
kar mam  ger ek bir siyer kitab  okumak isteyenler 
mutlaka ama mutlaka Kur n-  Kerim okumak durumun-
dad rlar.

Notlar
1.   Diyanet in bu gerek e ile kutlama program n  de i tirdi ine 

dair a klamas n  okumak i in l tfen bk : http://yenisafak.
com.tr/Gundem/?i 108099. Diyanet leri Ba kanl n n 
resmi web sitesinde yay mlanmakta olan 28.04.2009 tarih-
li bas n a klamas nda da ayn  husus vurgulanm t r. Bk : 
http://diyanet.gov.tr/tr/icerik/basin-aciklamasi-kutlu-do-
gum/5835.

2.   Bk : Muhammad Hamidullah, sl m Peygamberi, ev: Salih 
Tu , Yeni afak Ga etesi K lt r Arma an , Ankara, 2003, c: 
1, s: 39, paragraf no: 70, c: 2, s: 788-789, paragraf no: 1290, 
1297. Hamidullah, H . Peygamber in do um tarihi ile ilgili 
olarak sl m tarih ileri taraf ndan ileri s r len 7 Ha iran 569 
Cuma, 13 Ha iran 569 Per embe ve 15 Ha iran 569 Cumar-
tesi tarihlerine de yer vermi tir. 20 Nisan 571 Pa artesi tarihi 
ise Astronomi limi Mahmud Pa a el-Felek  taraf ndan H . 
Peygamber in o lu brahim in vefat  esnas nda meydana 
gelen g ne  tutulmas ndan hareketle tespit edilmi tir. Bk : 
Mustafa Fayda, Muhammed , Diyanet sl m Ansiklopedisi 
(D A , stanbul, 2005, c: 30, s: 409.

3. Ahmet Ö el, Mevlid , D A, Ankara, 2004, c. 29, s. 475.

4.  M. Sait im ek, Bid at , amil sl m Ansiklopedisi, amil 
Yay nevi, stanbul, 2000, c: 1, s: 315. Bid at kelimesini H . 
Peygamber den sonra ortaya kan her ey  eklinde ge-
ni  manada tarif edenler de olmu tur. Bu tarifi benimseyen 

limler, H . Peygamber in bid at  reddeden hadisleriyle her 
devirde g nl k hayata girmesi orunlu bulunan yenilikleri 
ba da t rman n yeg ne yolu olarak onu bid at-  hasene (iyi, 
g el bid at  ve bid at-  seyyie (k t  bid at  olarak ikiye ay r-
m lard r. Fakat bid at  Sonradan ortaya konan dini g r -
n ml  yol  eklinde tarif eden mam t b nin de isabetle 
belirtti i gibi, d n  g r n ml  olmayan, d n  olarak telakki 
edilmeyen hususlar bid at say lma . Zaten bid at  dar an-
lamda tarif eden ulem  da dinle ilgisi olmayan ve dini bir 
mahiyeti bulunmayan eylerin bid at say lmayaca n , bu 
a dan rf ve det t r nden olan davran lar n bid t kavra-
m n n d nda kalaca n  s ylemi lerdir ki bi ce de do rusu 
budur. Bid at n farkl  tarifleri ve kapsam  hakk nda daha ge-
ni  bilgi i in bk : Rahmi Yaran, Bid at , D A, stanbul, 1992, 
c: 6, s: 130.

5. Bu konuda bir ayet-i kerime yledir: De ki: E er babala-
r n , o ullar n , karde lerini , e lerini , h s m akraban  
ka and n  mallar, kesada u ramas ndan korktu unu  

ticaret, ho land n  meskenler si e Allah tan, Resûl nden 
e Allah yolunda cihad etmekten daha se gili ise art k Allah 

emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah f s klar to lulu u-
nu hidayete erdirme .  (Tevbe 9/24  Resûlull h sallall hu 
aleyhi ve sellem de yle buyurmu tur: Nefsim elinde olan 
Allah a yemin ederim ki hi birini , ben ken disine babas n-
dan da, e lad ndan da daha se gili olmad k a (kem  liyle  
iman etmi  olma .  (Buh r , m n, 7

6. Buh r , Enbiy  21/48.

7. Ahmed b. Hanbel, 3/153, 241, 4/25.

8. Kalem 68/4.

9.  Ey iman edenler  And olsun ki, si in i in, Allah a e ahiret 
g n ne ka u may  umanlar e Allah  ok anan kimseler 
i in Allah n El isi en g el rnektir.  (Ah b 33/21
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