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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-
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dan okunacak bahrin makamında Kur
'i~ın-ı Kerim veya tevşih (baza n ikisi bir
den) oku nur, mevlidhan da önce bir kasi
de okuyup ardından bahre girerdi. Son 
yıllarda ise bazı mevlidhanların bir mü
nasebet düşürerek bahir içerisinde kasi
de okudukları görülmektedir. Ancak bu 
durumda kaside ile bahrin konuları ve 
edebi seviyesi arasında bir uyurnun bu
lunmasına dikkat etmek gerekir. 

Kaynaklarda, Süleyman Çelebi mevlidi
nin sadece istanbul'da Koca Mustafa Pa
şa Sünbül Efendi Dergahı'nda okunduğu 
belirtilen bir başka bestesinden de söz 
edilmektedir. Yakın dönemlere kadar 
okunan bu eserin özelliği , her beytin ar
dından tevşihhanlar tarafından Allah'ın 

"hay" isminin peş peşe iki defa tekrar 
edilmesiydi. Ancak bu kelimedeki "h" 
harfiyle Türkçe'de "evet" manasma ge
len "hayhay" kelimesindeki "h"nin aynı şe
kilde telaffuz edilmesi mana karışıklığına 
sebep olmaktayd ı. Mesela, "Gece gündüz 
i şler i isyan kamu 1 Korkarım kim yerleri 
ola tamu" beytinden sonra söylenen "hay 
hay" nakaratı manaya pek uygun düş
ınediğinden bu zikirli mevlidin okunması 
terkedilmiştir. 

Türk mOsikisinde öteden beri mevlid
hanlıkla şöhret bulmuş pek çok mQsiki
şinas yetişmiştir. XVIII. yüzyıldaki meş
hur mevlidhanlar arasında Emir Buhari 
Camii hatibi hattat ve şair Hafız ŞühQdi 
Mehmed Efendi , Beşiktaş'ta Sinan Paşa 
Tekkesi şeyhi Mustafa Rıza Efendi , dini 
eserler bestekarı Çalilkzade Şeyh Musta
fa Efendi. Zeyrek Camii müezzini Hüse
yin Dede en önemlilerindendiL XIX. yüz-

yılda istanbul'da mevlidhanlıkla tanınmış 
hatızlardan Aksaraylı Ama Hafız Hasan 
Efendi. hünkar mevlidhanı Fındıkith Hacı 
Hakkı Efendi , hünkar imam ı Hafız Yusuf 
Efendi, Enderunlu Hafız Hüsnü Efendi , 
Bedevi şeyhi Ali Baba, Hafız Aşir, Beyler
beyi Camii hatibi Rifat Bey, Selimiye ha
tibi Şeyh Ömer Efendi , Hopçuzade Meh
med Şakir Efendi. Balat Sünbüli Dergahı 
şeyhi Kemal Efendi. Hüdayi Tekkesi şeyhi 
Mehmed Ruşen Efendi. Mutafzade Ah
med Efendi ve Mehmed Akif'in (Ersoy) 
bir şiiriyle kıraatin i ölümsüzleştirdiği Said 
Paşa imamı diye bilinen Hasan Rıza Efen
di özellikle zikredilmesi gereken isimler
dir. 

Son dönemin önemli mevlidhanları ara
sında başta Hafız Sami olmak üzere h ün
kar mevlidhanı Boyabatlı Mustafa Şevki 
Efendi, Süleymaniye Camii başmüezzini 
Hafız Kemal Efendi, Beyoğlu Ağa Camii 
imamı Hasan Rıza Efendi, Muhyiddin Ta
nık, Hafız Burhan, Mecit Sesi gür. Esat Ge
red e, Yeraltı Camii imamı Ali Üsküdarlı , 
Hüseyin Sebilci , Kazım Büyükaksoy; gü
nümüz mevlidhanları arasında ise Halil 
ibrahim Çanakkaleli. Aziz Bahriyeli, Fevzi 
Mısır, Emin Işık, Zeki Altun ( ö. 1999 ) ve 
Kani Kara ca ( ö . 2004) bilhassa belirtil
melidir. 

M evli d manzumesi son devir hattat ve 
mQsikişinaslarından Kemal Batanay ta
rafından yeniden bestelen miş , Kani Kara
ca'nın meşkettiği bu bestenin notası he
nüz neşredilmediğinden okunması yay
gınlaşmamıştır. Ayrıca bestekar Sadettin 
Kaynak'ın bir m evli d bestesinden bahse
dilmekteyse de henüz ortaya çıkmamıştır. 
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XX. yüzyıl mevlidhanlarının mevlid met
nine kendi zevklerince eklemeler yaparak 
okumaları tahrifata sebep olduğundan 
tasvip edilecek bir uygulama değildir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Divan Edebiyatı Müzesi. Revnakoğlu Dosya
l a rı , nr. 230 ; Beliğ , Güldeste, s. 525 -526; Meh
med Akif Ersoy, Safahat (nş r. M. Ertuğ ru l Düz
dağ). İstanbul 1987, s. 467-471; Sadettin Nüz
het Ergun, Türk Musik isi A n to loj isi, istanbul 
1942-43 , ı, 12-1 3 , 17, 25; ll , 44 1, 471 , 6 54 -
656; Ali Rıza Sağman , Mev lid Nası l Okunur? 
ve Mevlidhanlar, İ stanbul 195 1; Kazım Baykal, 
Süleyman Çeleb i ve Mev lid ( n şr. Ka dir At lan
soy). Bursa 1999; Tahirülmevlevi, "Rebiülevvel 
ve Mevlid-i Şe rif'', Mah{il, sy. 5, İ sta nbul 1339, 
s . 79-81 ; Köprülüzacte Mehmed Fuad, "Mevlid 
Merasimi", Tevhid-i E{ktı r, 5 Receb 134 0 1 4 
Mart 1922; Necla Pekolcay, "Süleyman Çelebi 
Mevlidi, Metni ve Menşei Meselesi", TDED, VI 
(ı 955 ). s. 39-64; Halil Can. "Dini M us iki" , MM, 
sy. 292 ( 1974). s. 22-23; sy. 293 ( 1974). s. 17-19; 
Ömer Tuğrul İnançer. "Dini Musiki", DBist.A, 
lll , 58 (maddenin yazım ı nda Bekir Sıdkı Sez
gin'den a lın an şifa hl bilgilerden de fayda lanıl 

mı ştır ). 

~ NuRi Ö zcAN 

L 

MEVLİD 
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Süleyman Çelebi 'nin 
(ö. 825/ 1422) 

asıl adı Vesiletü'n-neciit olan 
meşhur eseri. 

Süleyman Çelebi Bursa'da doğdu. Hak
kındaki bilgiler kısa ve çelişkilidir. Bazı 
yazma nüshalarda yer alan, "Yiğitlik dahi 
geçti şöyle hoca 1 Erişti şastlık u oldu ko
ca" beyti, müellif in 812 'de ( 1409) naz
mettiği m eviidi altmış yaşında iken kale
me aldığını gösterdiğinden onun doğum 
tarihini 752 ( 1351 ) olarak kabul etmek 
mümkündür. Süleyman Çelebi 'nin . Ah
med Paşa 'nın oğlu ve Orhan Gazi'nin si
lah arkadaşı olup Fuşılşü 'l -J:ıikem'e bir 
şerh yazan Şeyh Mahmud'un tarunu ol
duğu , Orhan Gazi'nin bu zat a iznik'te bir 

medrese yaptırmış bulunduğu şeklindeki 
kayıtlardan onun ilimle uğraşan kültürlü 
bir aileden geldiği anlaşılmakta . taşı dığı 

"Çelebi" unvanı da aynı zamanda arif ve 
kamil bir kimse olduğunu ortaya koymak
tadır. Süleyman Çelebi 'nin dini ilimiere 
vukufunu eserinde işlediği konuları ayet 
ve hadislerle ustaca desteklemesi de gös
termektedir. Kaynaklar onun Yıldırım Ba
yezid devrinde bir süre Divan-ı Hümayun 
imamlığı yaptığını , 802'de ( 1400) inşası 

tamamlanan Bursa Ulucamii imamlığına 
Emir Buhari'nin tavsiyesiyle getirildiğini 
nakleder. M evievi veya Halveti olduğu ileri 
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