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1927) okunmuş mevlidiyyeleri kaydetmiş
tir. Mağrib'de müveşşah tarzında mevli
diyye yazanlar arasında İbn Zakfır. İbnü'I
Hac Muhammed b. İdrls ei-Amravl. İb
nü'I-Hac es-Süleml, İbnü't-Tayyib el-Ale
ml ve İ dr! s es-Sinan! gibi şairler görülür. 

Mevlidiyyeler şekil itibariyle genellikle 
planlı kasideye uyar. Ancak giriş (neslb ve 
rahll) kısmında peygamber aşkı. Medine'
ye hayall yolculukla Mekke'de hac vazife
sinin ifası söz konusu edilir. Medih kıs
mında da diğer mevlid metinlerinde ol
duğu gibi Hz. Peygamber'in doğumu ve 
siretiyle ilgili temalar işlenir. Sonuç kıs
mında ise sarayında mevlidiyyenin okun
duğu hükümdarla veliahdı ve ailesi övü
lür; kaside onlara hayır dua ile bitirilir. 
Halk şairlerinin mevlidiyyelerinde ise hü
kümdara övgü kısmı yer almaz. 
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l!'!l IsMAiL DuRMUŞ 

O TÜRK EDEBİYATI. Diğer İslam ede
biyatiarına nisbetle m eviidierin Türk ede
biyatında ayrı bir yeri vardır. Çoğunlukla 
manzum kaleme alınan bu eserler. Türk 
halkının peygamber sevgisinin bir gös
tergesi olarak sayı itibariyle de dini tür
lerin hiç birinde görülmeyecek zengin
liktedir. Süleyman Çelebi 'nin nazmetti
ği mevlidin herkes tarafından beğeniJip 
okunmasından dolayı bu konu sonraki 
yıllarda da çokça işlenmiştir. 

İlk Türkçe mevlid metni hakkında kay
naklarda açık bilgi yer almamakta ve Sü
leyman Çelebi'nin 812'de (1409) kaleme 
aldığı Vesiletü'n-necô.t adlı mesnevinin 
ilk mevlid olduğu görüşü yaygın bir şekil
de kabul görmektedir. Ancak bundan ön
ce Türkçe yazılmış mevlid benzeri eserle
rin varlığı da bilinmektedir. Bunlardan biri 
Ahmed Fakih'e (ö . 650/1252) ait Çarhnô.
me olup Vesiletü'n-necô.t'ın hatime kıs
mında Çarhnô.me'dekine benzer ifadeler 
yer alır. Süleyman Çelebi'den kısa bir süre 
önce Erzurum! u Mustafa Darlr'in yazdığı 

Süleyman 
Çelebi 'nin 

Vesiletü'n-necat 
adlı mevlidinin 
en eski ta ri h li 

nüshasının 

lik iki sayfası 
(Süleymaniye K tp., 

Ayasofya, nr. 3485) 

manzum-mensur eseri Tercüme-i Si
yer-i N ebi de (yazılışı: 790/ 1388) yer yer 
mevlidi hatırlatmaktadır. Şiirlerin yanı 

sıra mensur kısımdaki bazı ilavelerle Da
rlr'in yaptığı bu tercüme bir telif mahiye
tindedir. Eserdeki manzum kısımlar bir 
m evli d metninden çok farklı olmadığı gi
bi Vesiletü'n-necô.t'ın bazı yerleri de Da
rlr'in eseriyle ciddi benzerlikler göster
mektedir. Bu sebeple Darlr'in siyerindeki 
manzum kısımların Türk edebiyatındaki 
ilk mevlid metni olması gerektiği ileri sü
rülmüştür. 

Türkçe'de kaleme alınan mevlidlerin 
sayısı 200 civarındadır. Bunl.ar üzerinde 
yapılan çalışmalar bir kısmının Süleyman 
Çelebi'nin eserine aynen benzediğini, bir 
kısmının bazı motifler yönünden ayrılık 
gösterdiğini . geri kalanların ise tamamen 
farklı olduğunu ortaya koymuştur (Süley
man Çelebi , Vesfletü 'n-necat: Mevlid 1 nşr. 

Pekolcay. Ankara 1993 J. s. 38). 

Türkçe mevlid metinlerinin çoğu aru
zun "failatün failatün failün" kalıbıyla ve 
mesnevi tarzında yazılmıştır. Ortalama 
600-1400 beyitten oluşan m eviidierde ge
nellikle Hz. Peygamber'in doğumu üzerin
de durulmakta, ardından mi'racı ele alın
makta. çeşitli mucizeleri anlatılmakta , 

daha sonra vefatından bahsedilmektedir. 
Bu eserlerin hemen hepsi Ehl-i sünnet 
inancı doğrultusunda kaleme alınmış. yer 
yer ayet ve hadislerden iktibaslarla, tel
mihlerle desteklenmiş. birtakım iddiala
rın aksine çoğunda bid'at denebilecek fi
kirlere yer verilmemiştir. Vesiletü'n-ne
cô.t'ın ve diğer bazı mevlidlerin sonundaki 
"Hikaye-i Deve. Hikaye-i Geyik, Hikaye-i 
Güvercin" gibi Hz. Peygamber'e nisbet 
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edilen bazı mucizevi olaylara dair hikayeler 
eseriere sonradan ilave edilen destani man
zumelerdir ve bunların asıl mevlid me
tinleriyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. 

M eviidier umumiyetle tevhid, münacat 
ve na't ile (bazılarında ashab-ı ki rama, çe
har-ya r-ı güzine methiye ile) başlamakta. 

kilinatın zuhur kaynağı olan nur- ı Muham
medi'den bahsedilerek Hz. Peygamber'in 
doğumuna geçilmekte, onun mi'racı ve 
diğer mucizelerinin anlatılmasının ardın
dan vefatı konusuna yer verilmekte. en 
sonunda ResGl-i Ekrem ve ashabı başta 
olmak üzere eseri yazan, okuyan ve din
leyenler için bir dua ile sona ermektedir. 
Hemen her faslın bitiminde içinde Hz. 
Peygamber'e salatın da bulunduğu tek
rar beyitleri yer almaktadır. Bu beyitler 
Vesiletü'n-necat'ta. "Haşre dek ger de
nilirse bu kelam 1 N içe haşrola bu olmaya 
tamam 1 Ger dilersiz bulasız oddan ne
cat 1 Aşk ile derd ile eydin es-salat"; Şern
seddin Sivasl'nin mevlidinde, "Olmak is
tersen hablbe aşina 1 Ver salatı bul onun
la ruşena" şeklindedir. 

Araştırmalar sonunda mevlid metinle
rinden yetmişinin şairi tesbit edilmiştir: 
XV. yüzyıl : Süleyman Çelebi (ya zı! ı ş ı : 812/ 
1409, bk.MEVLİD). Arif ( yazılı ş ı : 842/1438). 
Kerim! (yazı !ı ş ı: 863/1459; Beyazıt Devlet 
Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 1693; Süley
maniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3723; DTCF 
Ktp., İsmail Saib Sencer, nr. 4574). Ahmed 
(yazı !ışı : 873/1468-69; Hacı Selim Ağa Ktp., 
nr. 1642; Süleymaniye Ktp., Şe h id Ali Pa
şa, nr. 883, 1956; İÜ Ktp., TY, nr. 23 14; Bur
sa il Halk K tp., nr. 502), Hafi (yazılışı: 883/ 
1478; çok hacimli olan bu mevlid üzerin
de La le Tu ral ve Şecaattin Tu ral birer yük
sek lisans tezi yapmışlardır [1991 , 1993, 
MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü[). Hocaoğlu 
(yazılışı: 883/1478: iü Ed. Fak. Türkoloji Se
miner Kitaplığı, nr. 40 18; Yüksel Ger eser 
üzerinde bir mezuniyet tezi hazırlamıştır, 
İÜ Türki yat Enstitüsü, tez nr. 1049). Si
nanoğlu (yazılışı: 884/1479; Süleymaniye 
Ktp., Kasidecizade Süleyman Sırrı, nr. 418; 
DTCF Ktp ., nr. 9). Gülşen'i-i Saruhanl (ö. 
888/1483'ten sonra). Cefayl (yazı !ışı : 889/ 
1484, Cefay!'nin Dekayıku'L-hakayıkadlı 
mesnevisinin sonunda yer alan bir m ev li d 
olup başlıkla rı Süleyman Çelebi'nin ese
rine çok benzemektedir; bk. Azmi Bilgin, 
"Das Da[5ay* al-I:Ia[5ayıl5 von Cefayl", 
fl1eterialia Turcica, XXIII[Göttingen 20021. 
s. 111-118). Mustafaoğlu (yazılışı : 896/ 
1491). Ebülhayr İpsalalı (yazı !ışı : 897/1492; 
Millet Ktp., nr. 1365, 1366: DTCF Ktp., is
mail Saib Sencer, nr. 4791; bu mevlid üze
rinde Süleyman Bülbül bir mezuniyet tezi 

hazırlamı ştır, İÜ Türkiyat Enstitüsü, tez nr. 
1032). Yahya (ö. 90111496; Beyazıt Devlet 
Ktp ., nr. 5308), Emir! (Sü leymaniye Ktp., 
Ayasofya, nr. 3827). 

XVI. yüzyıl: Halil (yazılışı: 907/1501; Sü
leymaniye Ktp., Yahya Efendi, nr. 4464; 
DTCF Ktp., nr. 698, İ s mail Sa i b Sencer, nr. 
5308/1). Hamdullah Harndi (Akşemsed
dinzade, yazılışı: 900/1494-95; Hacı Selim 
Ağa Ktp., Kemankeş Emir Hoca, nr. 18; İÜ 
Ktp., TY, nr. 1980; TDK Ktp., nr 289; British 
Museum, Or., nr. 1163; Nurten Ersoyeser 
üzerinde bir mezuniyet tezi hazırlamıştır, 

DTCF Ktp, nr. 52). Zati (ö. 953/1546). Mu
hibbl (ö. 965/1558; Süleymaniye K tp., La
leli , nr. 3756). Şemsi (yazılışı: 988/1580; 
eser üzerinde Hasan Aksoy bir doktora ça
lışması yapmıştır, bk. bibl.), Hasan Bahri 
(Karesili, ö. 994/1586; Keşfü'?-?Unün, Il, 
1910). Abdi(İÜ Ktp., TY, nr. 7361). Bihiştl 
(İÜ Ktp., TY, nr. 7398; Aygül İpek bu mevlid 
üzerinde bir mezuniyet tezi hazırlamıştır ; 

iü Türkiyat Enstitüsü, tez nr. 1971 ), Meh
med H eva! (KanGnTSultan Süleyman devri 
sadrazamlarından İbrahim Paşa için To
kat'ta nazmedilmi şt ir ; Süleymaniye Ktp., 
Lala İ s mail , nr. 376). Şahidünnayl (Millet 
Ktp., Manzum, nr. 1347, 1349, 1370; Süley
maniye K tp., Mihrişah Sultan, nr. 319; iü 
Ktp., TY, nr. 7339; TSMK, Hazine, nr. 1246). 
ŞehldT (İÜ Ed. Fak. Türkoloji Seminer Ki
taplığı, nr. 4018; DTCF Ktp., M. Çon, nr. 28, 
698), Visall Ali Çelebi (TDK Ktp ., nr. 17/99; 
bu m ev li d üzerinde N ezahat Papuççu bir 
mezuniyet tezi hazırlamıştır, DTCF Ktp., 
nr. 325) . 

XVII. yüzyıl: Abdurrahman An karavi ( ö. 
1107/ 1695-96). Kuloğlu, Muradi (Bursa 
Müzesi Ktp., nr. 37) . 

XVIII. yüzyii: Dede Mehmed Efendi (ö. 
114 7/ 1734; N uruosmaniye Ktp., nr. 3218, 
eser Dede fl1evlidi diye tanınmaktadır). 

Süleyman 
Çelebi'nin 
927 (15211 

istinsah tarihli 
Meulid'inin 
ilk iki sayfa sı 

(Süleymaniye K tp., 
Fatih, nr . 5430) 
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Nahlfi (ö. 1151 / 1738; Süleymaniye Ktp., 
Aşir Efendi. nr. 323, Hamidiye, nr. 252; eser 
üzerinde Abdülkadir Arpacı mezuniyet tezi 
1 iü Türkiyat Enstitüsü, tez nr. 12081, Yusuf 
Karaca yüksek lisans tezi ı 1997, AÜ Sos
yal Bilimler Enstitüsü ı hazırlamıştı r). Ah
med Mürşidl (Diyarbekirli, ö. 1174/1760-
61). Selahaddin Uşşakl (ö. 1195/ 1781) , 
Bekal (Darendeli, ö. 120011786). Beyzade 
Mustafa (ö. 1200/ 1786; eser matbudur [İs
tanbull264J, Selami Mustafa Efendi (Sü
leymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 444) . 

XIX. yüzyıl: Hasan ilmi (Kozanlı. yazı !ı ş ı : 
122611811, İ stanbul'da basılan eserin baskı 
tarihi belli değildir). Halil Siirdl (ö. 1843). 
Ragıb Efendi (ö. 1848; Hacı Selim Ağa 
Ktp, AzizMahmud HüdayT, nr. 1453) . Ta
hir Ağa (es-Seyyid Mehmed Tahir, yazılı
şı: 1279/1862-63, eser 1326'da ı 1910] ba
sılmış olup baskı yeri belli değildir). Ka
ml (Şaban AmidT, yazılışı: 1279/ 1862-63; 
Süleymaniye Ktp., Kadızade Burhaneddin, 
nr. 146/4), Mehmed Salih Nihanl (i stan
bul 1308). Edirne Müftüsü Fevzi Efendi 
(ö. 1900; bahir aralarında okunacak tev
şThleri de kendine ait olmak üzere iki Türk
çe, bir Arapça mevlid yazmıştır; bu eser
ler matbu olup biri hariç baskı yeri ve ta
rihleri belli değildir). Keşfi- i Saruhanl (ö. 
1900; Mehmed Gökalp, "Keşfı'nin Mev
lid-i Nebevlsi", Türk Dünyası Araştırma
Lan, sy. 94 ı 19951. s. 205-225), Rif'at (Ma
nastırlı, ö. 1907 ı?Jl . 

Ne zaman yazıldığı tesbit edilemeyen 
mevlidlerin şairleri de şunlardır: Abdül
kadir Necip (Bursa Eski Yazma ve Basma 
Eserler Ktp., Orhan Gazi, nr. 622), Akif 
(Bursalı). Akli, Cebri. Aşık Çelebi, Gulaml. 
HatTb-i Ayasofya Hamdullah b. Hayreddin 
(Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 4510). Hüse
yin Efendi, İbrahim Kadem (el-Hac, eser 
istanbul'da Mekteb-i Sanayi Mattaası'nda 

483 



M EVLi D 

v+.--~ b t_U. 
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~~w HafızAli'nin 

Arnavutça 

Mevlid-i Şerif 
adlı mevlid 
tercümesinin 
2. baskısının 
kapagı 

listanbul1327l 

basılmış olup baskı tarihi belli değildir). 
İbrahim Nazif Karamanl, Keşfi-i Samat
yevl, Mehmed Hasan. Muhammed Ham
di el-Hüseynl. Muhammed Hamza (Arap 
vaiz, Süleymaniye K tp., Pertev Paşa, nr. 
440; Keşfü '?-?Unun, I I, I 9 I O), Mustafa 
(Bursalı, kitapçı). Neslmi. Nuri (Yasinci
zade). Osman Feyzi Efendi, Osman Sira
ceddin (Erzurumlu). Re'fet Efendi (Beya
zıt Devlet Ktp., nr. 5306), Şahidi (bu mev
lidlerin nüshaları ve şai rl eri için ayrıca bk. 
Osmanlt Müelli{leri, Il, 222; Keşfü '?-?Unun, 
Il , 19 I O; Mazıoğlu , VIII[ I 974J,s. 3 I -62; Sü
leyman Çe lebi , Vesiletü'n-Necat: Mevlid 

[n şr. Pekolcay, Ankara 19931. s. 40-43 ). 

Mevlidler içinde Süleyman Çelebi'nin 
eseri bir sehl-i mümteni olarak ayrı bir 
değer taşımaktadır. Hamdullah Harndi'
nin sade Türkçe ile yazmaya özel gayret 
gösterdiğini belirttiği Ahmediyye'si bil
hassa edebi kıymeti bakımından önemli 
bir eserdir. Süleyman Çelebi 'nin mesne
visinden sonra en fazla tanınan mevlid. 
Halvetiyye tarikatının Şemsiyye kolunun 
kurucusu olmasının da tesiriyle tasawu
fi özellikler taşıyan Şemseddin Sivasl'nin 
eseridir. 
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[!l!lliJ HASAN AKSOY 

o MÜ SİKİ. Türk dini mOsikisinde mev
lid, özellikle Osmanlı coğrafyasında yoğun 
bir ilgi gören Süleyman Çelebi'nin Vesile
tü'n-necat adlı mesnevisinin besteli veya 
kendine has bir şekilde irticalen okunma
sını ve bu maksatla yapılan törenleri ifa
de eder. Eserin başta Hz. Peygamber'in 
doğum yıldönümü (mevlid kandili). müba
rek gün ve geceler (kandiller) olmak üze
re din büyüklerini anma. ölüm. doğum, 
sünnet, evlenme. hac ibadetini yerine ge
tirme vb. olayların ardından sevinç ve 
üzüntülerin beraberce paylaşılması için 
düzenlenen toplantılarda okunınası yay
gın bir adet haline gelmiştir. Sadettin 
Nüzhet Ergun gibi bazı araştırmacılar, 
Vesiletü'n-necat'ın bizzat Süleyman Çe
lebi veya Sinaneddin Yusuf tarafından 
bestelenmiş olabileceğini kaydetmektedir 
(Türk MusikisiAntolojisi, ı. 13. 17). Ancak 
eserin bugün bilinen yegane bestekarı 
Sursalı Sekban'dır (XVII. yüzyıl). Mevlidin 
bu bestesi XIX. yüzyılın sonlarına kadar 
okunmuş. zamanla unutulmaya yüz tu
tunca Mutafzade Ahmed Efendi gibi mG
sikişinaslar bu besteyi öğretmek için uğ
raşmışsa da ilgisizlik sonucu unutulmuş
tur. El yazması bazı mevlid nüshalarında 
mısraların yanına yazılan ve o mısrada ta
kip edilmesi gereken makam seyirlerini 
işaret eden makam isimleri eski besteli 
mevlidin izlerini taşıyan önemli kayıtlar 
olarak günümüze ulaşmıştır. 

Mevlid manzumesinin her bölümü (ba
hir) mevlidhan denilen bir kişi tarafından. 
bahirler arasındaki tevşlhler de tevşlh
han grubunca okunur. Bahirler arasında 
belli bir makam sıralaması takip edilerek 
gerçekleştirilen mevlid icrasında genel
likle şöyle bir seyir takip edilir: Önce saba. 
çargah , dügah veya şevkutarab maka
mından tilavet edilen Kur'an-ı Kerim veya 
bir tevşlhle mevlid töreni açılır. Daha son
ra yine aynı makam da bir kaside okunup, 
"Allah adın zikredelim ewela" mısraıyla 
başlayan "Tevhid" veya "Münacat" bahri ne 
saba makamıyla girilir. Saba zemzeme. 
bestenigar, dügah. çargah. şevkutarab. 

muhayyer, uşşak. isfahan. tahir- bGselik. 
hüseynl veya acem-aşiran , acem-kürdl 
gibi makamlara geçkiler yapılarak. "Her 
ki diler bu duada buluna 1 Fatiha ihsan 
ede ben kul una" mısraının ardından mev
lidhanın yüksek sesle söylediği , "Merhum 
ve mağfur Süleyman Çelebi'nin ve kaf
fe-i ehl-i lmanın ruhu için el-Fatiha" cüm
lesini takiben okunan Fatiha'dan sonra 
bahir tamamlanır. 

"Hak Teala çün yarattı Ad em 'i" mısraıy
la başlayan "Nur" bahrine hicaz maka
mıyla girilir. Eviç, ferahnak, segah. müs
tear, şehnaz, karcığar. tahir- b uselik ma
kamlarında geçkilerin yer aldığı bu bahir 
de hicazla sona erer; ardından topluca 
salavat getirilir. Mevlidin üçüncü bahri . 
"Amine Hatun Muhammed anesi" mısra
ıyla başlayan "Viladet" (Veladet) bahridir. 
Rast makamıyla başlayan bu bahirde ni
şaburek, sGzidilara, segah, nihavend veya 
sGzinak, mahur. hüzzam, saba, uşşak ve
ya hicaz, kürdlllhicazkar. isfahan makam
ları gösterildikten sonra yine rast ile ka
rar kılınır; okunan saifıtü selamı kısa bir 
dua takip eder. Bu bahirde, "İ ndiler gök
ten melekler saf saf" mısraında gerdani
ye perdesinden girip mahur nağmeleriyle 
meyan yapmak. "Bu gelen ilm-i ledün 
sultan ıdır " mısraını kürdlli -hicazkar. 
"Amine eydür çü vakt oldu tamam" ınıs
raını da isfahan makamında okumak 
adettir. "Yaratılmış cümle oldu şaduman" 

mısraıyla başlayan "Merhaba" bahrine 
hüseynl ile girilip pencgah. uşşak gibi ma
kamlara geçkiler yapıldıktan sonra segah 
veya hüzzamda karar kılınır ; ardından sa
latü selam getirilir. Mevlidin "Mi'rac" bah
rine. "Söyleşirken Cebrail ile kelam" mıs
raıyla girilir. Hüzzam, segah, ırak. karcı

ğar, saba, eviç, hicaz. nihavend. sGzidil ve 
kürdlli- hicazkar makamiarına geçkiler 
yapıldıktan sonra segah makamıyla karar 
kılınmasının ardından yine saifıtü selam 
getirilir. Uzun süredir pek okunmayan 
"Vefat" bahri de hicaz. n eva. uşşak ve ba
yatl makamlarından okunmaktaydı. M ev
li din son bölümü olan "Dua" bahrine uş
şak makamıyla girilir. "Ya ilahi ol Muham
med hakkıyçün" mısraıyla başlayan bu 
bölümde komşu makamlarda gezinildik
ten, bu arada saba ve bestenigar makam
Iarına da geçkiler yapıldıktan sonra, "Rah
metullahi aleyhim ecmaln" mısraıyla hü
seynl makamında mevlid bitirilir. Ardın
dan okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dua 
ile mevlid kıraati ve töreni tamamlanır. 

Son zamanlara kadar mevlid bahirleri 
arasında mevlidhanların kaside okuduğu 
bilinmektedir. Bir bahrin bitiminin ardın-


