
MEVLİD 
 

Allah’u Te^eleye hamd olsun, muhammed mustafaya salat ve selam 
olsun bu kitabı size Ukrayna Müslümanlar  Dini İdaresi takdim etti 
hazırladı. Bu işle bizim maksadımız Dinimizi ve evvelkilerimizin örf ve 
adetleri yaşatmak ve halk arasında yaymaktır. Hepimiz bilirizki milleti 
millet olarak koruyan birinciden din ikinci örf adetler üçüncü ana dili 
onun için evvelden başladık dini örf adetlere ana dilimizde anlatmaya 
isteriz şimdi turlu fırkalar ortaya çıktı onlar bizim adetlerimizi inkar 
ederler mevlud okumayı duaları ölülelere okumayı mezarı ziyaret etmeyi 
ve başka çok iyi işler var inkar ediyorlar İslamda yok derler. Ama bizim 
halkımız dinini bilmezse nasıl hakkı batıldan ayıra bilecek bizimde 
isteklerimiz  halkımız turlu bozuk yollara gitmesin, onun için bu melid 
şerifi devamlı okusa ve öğrense ve devamlı okusa inşeallah hak yoldan 
ayrılmaz, Allah’u te^ele hepimizi bu kitaptan faydalanmayı nasib etsin, 
bizim dini adetleri koruyanlara çok sevab olsun.  
 

MEVLUD HAKKINDA MALUMAT 
 

Mevlud sözünün aslı doğumdur, mevlidi şerif ise hazreti Mühammed 
Mustafa sallallah’u ^eleyhi ve sellem doğumunu anlatan büyük bir 
munasabettir ve mevlid Ennebiy kitabında bizim Peygamberimiz 
Mühammed sallallah’u ^eleyhi ve sellem doğumu hakkında anlatılan dini 
eserdir munacattır. Mevlud Ennebiy munasebeti yer yüzünün bütün 
Müslümanlar kutlama yaparlar. Evvele onu arap dilinde okulardı şimdide 
arap devletlerinde kafkasta, dağistanda ve orta asyada ve başka yerlerde 
mevlid munacatlar ve medihler  arapça okurlar, bu eser büyük dini şair 
sulayman çelebi tarafından on beşinci asırda 1414 senesinde yazılıp türk 
Müslüman halk arasında çok meşhur oldu Mevlidi şerif bizim halkımız 
arasında çoktan beri yapılmaktadır ve çok güzel adettir. 
 

PEYGAMBERİMİZİN DOĞUMU 
 

Peygamberimiz Mühammed sallallah’u ^eleyhi ve sellem 570. yıla yakın 
doğmuştur o yılda fil vakiası geçti Kuran’i Kerimde El-Fil Suresinde 
anlatılmıştır o vakitte dedesi Mekkenin reisi ve korucusu idi Ka^beyi 
yıkmak isteyen Abraha adlı kafir Padişah çok Askerler alıp gelmişti ve 
askerlerin başında filler vardı fille olan askerler o vakit çok güçlüğdü 
çünkü arabistan tarafından fil çok azdı ama Allah te^ele Ka^beyi korudu 
Abrahanın askerleri Ebabil kuşları gelip taş atıp öldürdüler ve senede çok 



yıllarca dolu olan sevet denilen göl kurudu ve o zamanda mecusilerin 
(ateşe ibadet edenlerin) bin yıl yanan ateşleri söndü bizim saygılı 
Peygamberimiz doğduğu zaman Dünya nurla doldu. 
 

 
PEYGAMBERİMİZİN NESEBİ ŞERİFİ 

 
Dördüncü adını bilmek vaciptir bizim Mühammed sallallah’u ^eleyhi ve 
sellem ^Ebdullah’ın oğlu ^Ebdullah ^Ebdulmuttalibin oğlu 
^Ebdulmuttalib Heşimin oğlu Heşim ^Ebdimenefin oğlu Peygamberimiz 
Mühammed sallallah’u ^eleyhi ve sellem Anası vehb kızı emine bütün 
yaratılmışlardan üstün olan Peygamberimizin sallallah’u ^eleyhi ve 
sellem hayatı hakkında: Peygamberimiz Hicretten elli üç yıl evvel (rum 
takvimine göre 570. seneye yakın) Mekke’de doğdu o doğduktan evvel 
babası ^Ebdullah vefat etti Peygamberlik gelmeden yani Peygamber 
olmadan önce ve Peygamber olduktan sonrada Peygamberimiz hiç bir 
fuhşiyet, razalet ve çirkin bir şey yapmadı 25. yaşında Hatice anamızla 
evlendiler, 40 yaşında üzerine vahiy gelip Peygamber oldu 13. sene 
Mekkeyi Mükerremede İslam dinini öğretti Allah Te^elenin emriyle 
medineyi münevvereye hicret etti yani göçtü Medinede 10. sene sonra 63. 
yaşında ^aişe anamızın evinde vefat etti. Şimdide çok insan Medineye 
mahsus Peygamberimizin kabrini ziyaret etmeye gidiyorlar orda selam 
söğlerler dua ederler Allah’u te^eleye yalvarırlar mevlid okurlar sadaka 
verirler bizide Allah’u te^eleye Peygamberimizin kabrini ziyaret etmeyi 
nasib eylesin bütün kardeşlerimize selam getirmek ve orada Assalatu 
vesselemu ^eleyke ya rasulallah ve başka dualar nasib etsin. Ya Rabbi 
Peygamberimizin şafaatını bize nasib eyle bu dünyada ve ahirette 
Peygamberimizi göster. 
 

MEVLİDİ ŞERİF 
 

^Ele rasuline Muhammedin salavet 
Allah’umme salli ^EleSeyyidine Mühammed 

Allah Allah 
Allah Adını zikir edelim evvele 

Savab olur iyi işte her kula 
Allah Allah 

Allah Adını her kim evvel ana 
Her işi kolay eder Allah ona 

Allah Allah 
Allah Adı olsa her iyi işin önü 

Her şeyin kötü olmaz sonu 
Allah Allah 



Her nefeste Allah Adını demu dam 
Allah Adıyla iyi iş tamam 

Allah Allah 
Bir kişi dese aşk ile lisan 

Dökülür gunahları misli kazan 
Allah Allah 

İsmi pakın pak olur zikir eyleye  
Her murada ulaşır Allah diyen 

Allah Allah 
Aşk ile gel şimdi Allah diyelim  
Derd ile göz yaş ile zikir edelim  

Allah Allah 
Sensin rahmet eden ey Allah’ın 

Sen kerimsin sen rahimsin Allah’ım 
Allah Allah 

Birdir O birliğine şüphe yok 
Ne yazık ki yalan söyliyenler çok 

Allah Allah 
Cumle alem yok iken Allah var idi 

Yaratılmıştan Ğani Cabbar idi  
Allah Allah 

Var iken Allah yok idi İnsan ve Melek 
Arşu farşu Ay Güneş hem nuh felek 

Allah Allah 
Sonra bunları Allah var eyledi 

Birliğine cumle ikrar eğledi 
Allah Allah 

Allh’u te^ele ve benzeri yok 
Birdir Allah ondan başka ilah yok 

Allah Allah 
Eyer dilerseniz ateşten kurtulmak  

Ehli Sünnetin imanını öğren 
 Allah Allah 

 
 SALAVAT 

 
Assalet ve sseleemu ^eleyke ye Rasulallah 

Habib Allahاeleyke ye^alet ve sseleemu ss A 
Assalet ve sseleemu ^eleyke ye seeyid El Evveline  

vel ehirin ve Sallallah’u ^Ele Cemi^il Embiyei vel mur selin  
vel hemdu lilleh’i Rabbil ^Elemin 

 
  



AYET YAZILACAK  
  

MEVLİDİ YAZANA DUA 
 

^Ele Rasuline Muhammed salavat Allah’umme salli ^ele seyyidine 
Muhammed   

Ey Azizler işte başlarız söze 
Bir vasiyetkılarız ile size 

 
O vasiyetki dirhem her kim tuta 
Misk gibi kokusu canlarda tuta 

 
Hak te^ele rahmet eyleye ona 

Kimki o bir dua ile ana 
 

Her kim dile bu duada buluna  
Fatihe ederim ben sulayman kuluna 

 
Bu yerde el Fatihe okunurve salavat Peygamberimize getirir sonra 

sulayman çelebinin Ruhuna bağışlanır ve ölü meclisi olursa o ölünün 
ruhuna bağışlanır   

 
PEYGAMBERİMİZİN DOĞUMU 

 
^Ele rasuline Muhammedin salavet 

Allah’umme salli ^EleSeyyidine Mühammed 
 

  
  


