
tü'n-Nihaye (en-Nihaye ve nüketüha) 

(Cevami'u'l-M:h içinde, Tahran 1276; I-lll, 
Kum 141 2). Ebu Ca'fer et-Tusl'nin en-Ni

hdye'sinin şerh i dir. 4. e1-Mesa'ilü '1-'İz
ziyye (el-Mesa'ilü 't-tis'). Eserde, Emir İz
zeddin Abdülazlz'in tahkikini istediği do
kuz fıkıh meselesine dair açıklama yer al
maktadır. s. e1-Mesa'ilü '1-'İzziyye . Bu 
risalede de Emin İzzeddin'in açıklanma
sını istediği yedi fıkıh ve kelam meselesi 
bulunmaktadır. 6. e1-Mesa'ilü'1-Mışriy

ye. Taharetle ilgili beş meseleyi ihtiva 
eden bir risaledir. 7. e1-Mesa'ilü'1-Bag
dadiyye. Hilll'nin, talebesi Cemaleddin 
Yusuf b. Hatim eş-Şaml el-Amüll'nin sor
du ğu kırk iki fıkıh meselesine verdiği 
cevaplardan ibarettir. 8. e1-Mesa'ilü '1-
l].amse 'aşer. Mevcut nüshası üzerinde 
isim bulunmayan esere fıkha dair on beş 
meseleyi ihtiva ettiği için bu ad verilmiş
tir. 9. e1-Mesa'ilü'1-Kemaliyye. Kema
leddin Muhammed b. Muhammed b. Sehl 
el-Abl'nin fıkıh ve kelama dair sorduğu 
on sorunun cevaplarıdır. 10. e1-Mesa'i-
1ü't-Taberiyye. Sedldüddin Mahmud b. 
Zeynüddin Ali el-Hüvarl'.nin sorduğu yir
mi iki fetvadan oluşmakta ve e1-Mesa'i-
1ü '1-Ijuvô.riyyô.t, e1-Mesa'ilü'1-Ij uva
riyye adlarıyla da anılmaktadır. 11. Ri
sa1e fi't-teyasür fi'l-~ıble (Risaletü te
yasüri'l-/<:ıble). Cemaleddin İbn Fehd ta
rafından e1-Mühe~~ebü '1-bô.ri'de ikti
bas edilmiştir (ibnü'l-Mutahhar el-Hilll'
nin Ravzü'l-cinan'ı ve Şehld-i Sani'nin 
Münyetü'l-mürfd'i ile birlikte, Tahran 
I 307). 12. el-Ma~şud mine'l-cüme1 ve'l

'u~üd. Ebu Ca'fer et-Tusl'nin el-Cümel 
ve'l-'u~üd adlı fetva koleksiyonunun ba
zı ilavelerle birlikte yapılmış bir muhta
sarıdır. Son dokuz risale, Rıza üstadi tara
fından tahkik edilerek er-Resa'ilü't-tis' 

adıyla basılmıştır (Kum ı 3 7 ı hş.) 13. e1-

Me'ô.ric fi uşılli'l-fı~h (Me'aricü'l-uşD.l), 
(Thhran 1310-1319). 14. Mul].taşarü '1-Me

rô.simi Sellar ed-Deylemi fi'l-fı~h . 15. 

Risale fi muf:ıasebeti'n-nefs (Tahran 
1318). 16. Mul].taşarü'l-Fihrist (Tell]f
şü'l-Fihrist) . Ebu Ca'fer et-Tusl'nin biyog
rafik eseri el-Fihrist'in muhtasarıdır. 17. 

el-Meslek ii uşu1i'd-din. 18. el-Mati'iy

ye. Kelam ve akaidle ilgili muhtasar bir 
eserdir. 19. Risa1e fi 'ademi küfri men 
i'te~ade bi-işbati'1-ma'dum (Hilll'nin 
eserlerinin bir listesi ve bunların yazma 
nüshaları için bk. Brockelmann, GAL, 1, 
514-5 ı 5; Suppl., 1, 71 l-71 2; Hüseyin Mü
derrisl Tabatabal. s. 88-1 06; Rıza üstadl, 
1/2, S. 150-151). 
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HİLLİ, Safiyyüddin 
(~f.Y-~f~) 

Ebü'l-Mehasin (Ebü'l-Fazl, Ebü'l-Berekat) 
Safiyyüddin Abdülaziz b. Seraya 

L 

b. Ali el-Hilli et-Tai 
(ö. 749/1348) 

Arap şairi, edip. 
_j 

S Rebiülahir 677'de (26 Ağustos 1278) 
H ille şehrinde, Tay kabilesinin Sinbis kolu
na mensup zengin ve soylu bir ailenin ço
cuğu olarak dünyaya geldi. İbn Seraya di-

HiLLT, Safiyyüddin 

ye de anılır. İlk öğrenimini Hille'de yaptı. 
Kaynaklarda hocaları hakkında bilgi bu
lunmamaktaysa da kendisi el-Aglô.ti ad
lı eserinde Cemaleddin el-Mürri ve Ebu 
Mansur adlı iki hocasını zikreder (M. ib
rahim Huvver, s. 51 ). 

Hilli, dayılarının mensup olduğu Meha
sinoğulları ile Ebü'l-Fazloğulları arasında 
devam eden Hille'ye hakim olma müca
delesi esnasında dayısı Safiyyüddin b. Me
h asi n öldürülünce ona mersiyeler yazdı; 
ayrıca intikamının alınması için kabilesi
ni savaşa teşvik eden şiirler kaleme aldı. 
Bu savaşlara kendisi de katılarak göster
diği kahramanlıkları şiirlerinde dile geti
rirken rakiplerini de hicvetti. Ebü'l-Faz
loğulları'nın yenilmesine rağmen Hille'de 
huzursuzluk ve çekişmelerin bitmeme
si yüzünden Hilll buradan ayrılarak tica
ret için gidip geldiği şehirlerden biri olan 
Mardin'e yerleşmeye karar verdi. H illi Di
yarbekir, Mardin ve çevresinin idaresini 
ellerinde bulunduran Artuklular'dan el
Melikü'I-Mansur Necmeddin ile de irti
bat kurarak 700 (1300) veya 701 (1301) 
yılında Mardin'e gitti ve Dlvanü'r-resail 
katibi olarak Artuklular'ın hizmetine gir
di. Aynı yıl el-Melikü'l-Mansur'a methiye 
niteliğindeki Dürerü'n-nüf:ıılr (el-Artu
/<:ıyyat) adlı divanını kaleme alarak kısa 
sürede hükümdarın dostluğunu kazandı. 
ll. Necmeddin Gazi'nin vefatından sonra 
yerine geçen oğlu el-Melikü's-Salih ile de 
iyi ilişkiler kurarak ona kasideler yazdı. Bu 
ilişkiler sonunda Artuklu hanedam yanın
da önemli bir yer edindi ve büyük mad
di imkanlara kavuştu (Divan, s. ı 99-203 
vd.). 

Artuklu sarayına girdikten sonra da ti 
carete devam eden Hi!IT bu maksatla Şam, 
Halep, Hama, Bağdat, Musul gibi mer
keziere seyahatler yaptı . Gittiği yerlerde 
çeşitli devlet ve ilim adamlarıyla görüş
me fırsatı buldu. Mesela Hama'da Eyyu
bl hanedanından tarih ve coğrafya alimi 
Emir el-Melikü'l-Müeyyed Ebü'l-Fida İma
düddin İsmail ve oğlu el-Melikü'l-Efdal 
Muhammed ile, Şam'da meşhur kiltip Şe
habeddin Mahmud el-Halebi ve şair İbn 
Nübate el-Mısri ile görüştü . Bu şehirler
de kaldığı süre içinde Artuklu m elikleriy
le de ilgisini sürdürerek onlar için kaside
ler yazmaya devam etti. 723 ( 1323) yılın
da hacca giden Hilll dönüşünde Mısır'a 
uğradı; burada kaldığı iki yıl zarfında el
Melikü'n-Nasır Muhammed b. Kalavun 
ve veziri Alaeddin İbnü'l-Esir el-Cezerl ile 
tanışarak onlara kasideler yazdı; ayrıca dil 
alimi Ebu Hayyan el-Endelüsi, siyer alimi 
ve şair İbn Seyyidünnas gibi şahsiyetler-
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le görüşme imkanı buldu. 726'da (1326) 
tekrar Mısır'a giden H illi (M. İbrahim H u v
ver, s. 3ı-32). buradan ayrıldıktan sonra 
da uzun süre Muhammed b. Kalavun'la 
haberleşmeye devam etmiştir. Him 749 
(1348) yılında Bağdat'ta vefat etti (a.g.e., 

s. 2 ı ) . Bazı kaynaklarda ise 750 ( 1349) 
veya 752'de (1351) vefat ettiği. vefat ye
rinin Mardin olduğu zikredilmektedir. 

Özellikle gençlik yıllarına ait bazı şiirle
rinden Hilll'nin Şii olduğu anlaşılmakta
dır ; ancak bu mezhebe taassupla bağlan
dığı yolundaki iddialar doğru değildir. Ni
tekim bir şiirinde Hz. Ömer'in diğer üç 
halifeden daha üstün olduğunu söyle
mekte. bir başka şiirinde de onun adale
tine ve samimi dindarlığına işaret etmek
tedir (Drvan, s. 9ı, 345) Edebiyat tarih
çilerince hem şair hem de nesir ustası 
olarak kabul edilen H illi daha çok şairliğiy
le tanınır. Mensur eserlerinde Kadi ei-Fa
zıl'ın ( ö. 596/ı 200) üslübunu taklit ede
rek seci. cinas, telmih. iktibas. teşbih ve 
istiareyi çok kullanır. Seeili cümleleri çok 
kısa ve basit tutması, cinas ve kelime 
oyunlarına fazlaca yer vermesi, mensur 
eserlerini manzum parçalarla süslemesi 
ve risalelerine mukaddimeyle başlaması 
nesrinde görülen başlıca özelliklerdir. 

Yedi yaşında iken şiire başlayan H illi da
ha çok Hz. Peygamber için yazdığı bediiy
yesiyle tanınmış ve bu türün öncüsü ka
bul edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'i ve önemli 
şairlerin şiirlerini ezberlemesi. Hilli'ye şe
kil ve muhteva bakımından şiirlerini zen
ginleştirme imkanı kazandırmıştır. Diva
nından ve diğer eserlerinden kendisinin 
İslam ilimlerini. İslam tarihini. Hıristiyan
lığı , Arap edebiyatını. hatta avcılık ve sat
ranç gibi konuları iyi bilen. çok yönlü, zen
gin kültüre sahip bir şair ve edip olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu bakımdan çalışma
ları aynı zamanda önemli birer tarihi ve 
edebi kaynak niteliğindedir. Lafız. mana, 
konu ve üsiOpta eskilerden hayli etkilen
miş olmasına rağmen İbn Nübate ei-Mıs
ri'den sonra döneminin en büyük şairi sa
yı lır. Özellikle halk şiirinde birtakım yeni
likler yapmış ve "muzammen" denilen ye
ni bir müveşşah türü icat etmiştir. Bağ

dat'ta Hilli ile görüşen Firüzabadi onun 
büyük bir alim, güçlü bir şair ve nesir 
ustası olduğunu söyler(AbdülhüseyinAh
med el-Emini, VI, 42) . Şiiri sade olup ga
rip kelimelere az rastlanmakla beraber 
bazı beyitlerinde şekil ve muhteva kusur
ları görülmektedir. Hemen hemen her ko
nuda şiir yazmakla birlikte daha çok tas
vir, medih ve hamase üzerinde durmuş
tur. 
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Eserle r i. 1. Divan (Şafvetü'ş-şu'ara' ve 
i]ulaşatü '1-bü lega'). Kahire'de Muham
med b. Kalavun'un i steği üzerine ilkde
fa bizzat H illi tarafından on iki bab ola
rak düzenlenen divandaki beyit sayısı 
1 O.OOO'in üzerindedir. Şair divanına Dü

rerü'n -nüJ:ıur adlı eserini de ilave etmiş. 
el-Kafiyetü'l-bedi'iyye'si ve üç mensur 
risalesi sonradan eklenmiştir. Ancak di
vanının şiirlerinin tamamını değil , onlar
dan yaptığı seçmeleri ihtiva ettiğini ken
disi belirtmektedir (Divan, mukaddime, s. 
ı 2). ibn Şakir ei-Kütübi'ye göre bu divan 
üç cilt idi (Fevatü'I-Vefeyat, II, 350). Mev
cut baskılarında ise müstensih ve naşir
ler tarafından başka şiirlerin de ilave edil
diği görülmektedir. Zira içerisinde şairin. 
divanı derlediği tarih olarak kabul ediiE2n 
726'dan (1326) sonra yazdığı şiirler de bu
lunmaktadır (Mahmud Rızk Selim, s. 38-

39). Kahire (I 283), Dımaşk (ı 297, ı 300) ve 
Beyrut'ta (ı 3 ı O) çeşitli baskıları yapılan di
van Muhammed Cevad ei-Kütübi el-Kazı
mi tarafından neşredilmiş (N ecef ı 3 75/ 

ı956), son olarak da Kerem ei-Bustani'
nin tashihleri ve Hilll'nin hayatına dair 
kısa bir mukaddimeyle birlikte yayımlan

mıştır (Beyrut ı 382/1962) Hilli'nin bütün 
şiirlerini ihtiva eden bir divanın derlenip 

ilmi bir neşrinin yapılması gerekmekte
dir. M. i br ahim Huwer divanı tahkik etti
ğini söylemekteyse de (Şa{ıyyüddln ei
Hilll, s. 74) eserin yayımlanıp yayımlan

madığı bilinmemektedir. z. Dürerü'n-nü

J:ıur ii meda'iJ:ıi (imtidaf:ıi)'l-Meliki'l

Manşur ( el-~aşa'idü '1-Artu/i:Lyye, ei-Ar
tu/i:Lyyat) . Hilli'nin. Artuklu Hükümdan ll. 
ei-Melikü'I-Mansür Necmeddin Gazi için 
yazdığı yirmi dokuz kasideyi ihtiva eden 
eserdeki manzumeler, sırasıyla Arap al
fabesindeki yirmi dokuz harfe göre kafi
yelenmiştir; ayrıca her kaside yirmi do
kuz beyitten oluşmaktadır. Her beytin ilk 
harfiyle kafiye harfi (rev!) aynı olduğu için 
esere el-MaJ:ıbukdt ad ı da verilmiştir. 
Daha sonra bizzat şairin divana ilave et
tiği kasideler onunla birlikte basıldığı gibi 
ayrı olarak da yayımlanmıştır (Kah i re ı 283). 

Hasan Ahmed et-TO hi tarafından da neş
redilen ( f\1ecmü'u müzdevicat içinde, 
Kah i re ı 299) eserin adını Brockelmann 
Dürerü'l-buJ:ıur şeklinde kaydetmek
tedir (GAL, ll, 205) . Eserden bazı seçme
ler G. H. Bernstein tarafından Latince 
ve Almanca tercümeleriyle birlikte ya
yımlanmıştır (Jenaische Allgemeine Li
teratur-Zeitung, XIII, Jena-Leipzig ı8I6, 

s. 188-192; diğer bazı seçmeler için bk. 

Safiyyüddin ei-Hilli divanının ilk ve son sayfaları (Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 923) 



Göttingische gelehrte Anzeigen, I 8 I 6, s. 

I 5 I 5- I 520; Allgemeine Uteratur-Zeitung, 
Halle, Leipzig 1817, s. 601-606, 609-614). 

3. Şerf:ıu'l-Kô.fiyeti'l-bedi'iyye fi 'uW
mi'l-belô.ga ve mef:ıô.sini'l-bedi' (en
Neta'icü '1-ilahiyye tr şer/:ıi'I-Ka{tyeti'l-be
df'iyye). Hilll'nin. BCıslr'i'ye nazlre olarak 
Hz. Peygamber'i çeşitli bed! sanatları ile 
övmek üzere kaleme alıp el-Kô.tiyetü'l
bedi'iyye ti'l-medô.'if:ıi'n-nebeviyye 
adını verdiği 145 beyitlik kasidesine biz
zat kendisinin yazdığ ı şerhtir. Mukaddi
mesinden anlaşıldığına göre Hilll'nin bu 
şerhi yazmaktaki amacı. Kur'an'ın i'd!zı
nın ve ResCılullah'ın peygamberliğinin da
ha iyi aniaşılmasına yardımcı olmak, Re
sCıl - i Ekrem'i övmek ve bed! ilmi konusun
da daha önceki alimierin yaptıkları çalış
maları tamamlamaktır. Kasidesini şerhe
derken beyitlerde kullandığı 140 edebi sa
natı tek tek ele alan Hi lll, ayetlerden ve 
eski şiirlerden verdiği örneklerle eserini 
açıklayarak ona ayrı bir muhteva zengin
liği kazandırmaya çalışmıştır. Hilll şerhin 
sonunda, kendisinden önce belagat ve 
bed!' ilimlerine dair yazılmış olan yetmiş 
eseri müellif adlarıyla birlikte kaydetmek
tedir. Bu kaynaklardan kırkı İbn Ebü'l-İs
ba'ın Taf:ırirü't-taf:ıbir'inin mukaddime
sinde geçmektedir (bk. bibl.): otuzu ise 
bizzat müellif tarafından tesbit edilmiş
tir. el-Bedi'iyye, Abdülganl en-Nablusl 
tarafından el-Cevherü 's-seni ii şerf:ıi Be
di'iyyeti'ş-Şafi adıyla şerhedilmiştir. İlk 
baskısı Kah i re' de yapılan şerh in ( ı 3 ı 6) son 
ilmi neşri Neslb Neşavl tarafından gerçek
leştirilmiştir ( Dımaşk ı 403/1 983) Belagat 
alimleriyle şiir ve edebiyat tenkitçilerini n 
ilgisini çeken el-Bedi'iyye ve şerhi daha 
sonra birçok şairi etkilemiş ve aynı tarzda 
çeşitli şiirlerin yazılmasına vesile olmuş
tur (Abdülhüseyin Ahmed el-Emi ni, VI, 
39) . 4. el-'Atılü '1-f:ıdli ve '1-mur(ai])J:.ıa
şü'l-gö.li. Müveşşahtan sonra ortaya çı

kan ve müveşşah gibi besteyle okunan, 
halk şiiri çeşitleri arasında sayılabilecek 
olan zecel, mevaliyya. kan e ve kan. kuma 
türlerine dair ansiklopedik kitapların en 
önemlisi olarak kabul edilir. Hilli bu eserin
de adı geçen dört şiir çeşidinin doğuşundan, 
vezinlerinden ve önemli şairlerinden bah
setmekte, şiirlerinden örnekler vermek
tedir. Ayrıca eserde ele alınan şiir türlerin
de edep kurallarına pek riayet edilmedi
ği ve daha çok müstehcenle mizah arası 
şiirler tercih edildiği için ona bu adı ver
diğini belirtmektedir ( ei-'Atıl' ı n mukad
dimesinden naklen M. ibrahim Huvver, s. 
56-58) . G. H. Bernstein tarafından şerh 
ve açıklamalarla birlikte Latince'ye ve 

Almanca'ya çevrilerek yayımlanan eser 
(Lipsiae 1816) Cevdet er-Rikabl ( Dımaşk 
I 949), W. Hoenerbach (Almanca mukad
di me ve değer l endirme yaz ı s ı ile birlikte, 
Wiesbaden 1956) ve Hüseyin Nassar (Ka
h i re I 98 I; Bağdat 1990) tarafından da 
neşredilmiştir. Eser hakkında E. Wag
ner'in bir değerlendirmesi yayımlanmış
tır (bk. bi bl.) 5. el-Agldti. Alfabetik ola
rak düzenlenmiş bir sözlük olup "sin " 
harfiyle başlayan eksik bir nüshası mev
cuttur (Madrid, Escurial Library, nr. 123). 

H illi bu kitabında halkın. şairlerin ve dil
cilerin sözlerinde gördüğü bazı yanlışları 
Kur'an·a. hadise ve eski şiiredayanarak 
düzeltmeye çalışmıştır (M ibrahim Huv
ver, s. 64-67). 6. ed-Dürrü'n-nefis fi ec
nô.si't-tecnis. Cinas ve çeşitlerine dair bir 
risale olup beş varaklık eksik bir nüshası 
mevcuttur (Darü ' l-kütü bi ' I -Mısriyye, Me
cami' , nr. 73). 7. eş -Şayd bi'l-bundu~ 

( el-ljidmetü '1-ceLTLe). Tüfekle avlanmaya 
dair olan ve divanda da yer alan sekiz ka
sideden ibaret eserin yirmi varaklık bir 
nüshası bilinmektedir (Bibliotheque Na
tionale. nr. 842). 8. el-Meşô.liş ve'l-me
şô.ni fi'l-me'ô.li ve'l-me'ô.ni. Hilll'nin el
Melikü'l-Efdal Muhammed'in arzusu üze
rine kendi şiirlerinden seçtiği, her biri iki 
veya üç beyitlik kıtalardan ibaret yirmi 
bablık eserin iki nüshası bulunmaktadır 
(Bibliotheque Nationale, nr. ı 553: Darü'l
kütübi'z-Zah iriyye, Mecmua. nr. 3361 ). 

Tahir el-Hımsl, bu eserde olup divanda 
yer almayan şiirleri Darü'l-kütübi'z-Za
hiriyye nüshasına dayanarak neşret
miştir (bk. bibl.) . 9. Divô.nü şafveti'ş
şu'arô.' ve J:.ıulô.şati'l-bülegö.'. Adın
dan, çeşitli şairlerin şiirlerinden yapılmış 
seçmelerden ibaret olduğu anlaşılmak
tadır (C. Zeydan, lll , 140) . 10. el-Mizô.n 
ii 'ilmi'l-edvô.r ve'l-evzô.n. MCısikiye ve 
mCısiki aletlerine dair kırk üç varaklık 
bir eser olup Kahire'de bir nüshası mev
cuttur (Ma'hedü' I-mahtOtat Camiatü'd
düveli'l-Arabiyye, MOsiki, nr. 45). 11. Ma'
rifetü'l-buf:ıO.ri's-sitte 'aşer (Sh il oah. 
s. 308) . Brockelmann'ın 'İddetü ebf:ıu
ri'ş-şi'r adıyla kaydetti ği eser ( GAL, 
ll, I 60) on altı aruz vezniyle ilgili bir çalış
madır. 12. Fô.'ide fi(teue llüdi)'l-engö.m 
(ba'zıha 'an ba'z) ve tertibihô. 'ale'l-bü
ruc. MCısiki makamlarıyla burçlar arasın
daki ilgiden söz etmektedir ( a.g.e., ll, 159; 

Suppl., ll, 199; Shiloah, s. 307-308; E/2 

(i ng.], Vlll , 804). 13. Kitdb fi'l -evzô.ni'l
müstaf:ıdeşe ke'd-dO.beyt (Brockelmann, 
GAL Suppl., 11, 200) . 14. Resô.'il. Hilll'nin 
mektup veya makame şeklindeki yazıla
rından ibaret olup nesirdeki ustalığını ve 
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dili kullanmadaki gücünü bu yazılarda gös
termiştir. Divanla birlikte basılan eserde 
şu risaleler yer almaktadır: a) Risaletü'd
ddr 'an ({i) muf:ıô.verô.ti'l-fô.r. Mardin'
deki Artuklu Emlri el-Melikü's-Salih'e yaz
dığı bir mektuptur. Hilll, burada ei-Meli
kü's-Salih'i ve cömertliğini övdükten son
ra Kelile ve Dimne'de olduğu gibi bazı 
hayvanları (fareler ve deve yavrusu) ko
nuşturarak kendisine olan borcunu öde
me hususundaki ihmali yüzünden el-Me
likü's-Salih'in bir naibini ona şikayet et
mekte, bu vesileyle kendi hayatını da an
latmaktadır (M. ibrahim Huvver, s. 70). b) 
er-Risô.letü'l-mühmele. Müellifın, Mem
lüklü hanedamndan Muhammed b. Ka
lavun'a veziri Kerlmüddin'i şikayet et
mek ve Mısır'dan ayrılmak için onun izni
ni isternek üzere 723'te (1323) yazdığı , 

içinde noktalı harflerin kullanılmadığı bir 
risaledir. c) er-Risô.letü't-tev'emiyye. 
Hilll bu risalesini, Hille'den Mardin'e git
tiğinde kendini tanıtıp himayeye layık ol
duğunu anlatmak amacıyla 700 (1300-
1301) yılında ei-Melikü'I-MansCır Necmed
din Gazi'ye yazmıştır. Nesir-nazım karışımı 
olan bu risalesini Hilll, Hariri'nin eJ-Ma
~ö.mdt'ındaki bir şiirinden etkilenerekya
zılışları aynı olup birbirinden noktalarla ay
rılan kelimelerden (tev'em) meydana ge
tirmiştir. d) lfallü'l-manz;O.m. Müellif, 
oğlu için kaleme aldığı bu risalesinde, İm
ruülkays'ın Mu'alla~a'sının ilk yedi bey
tini nesre çevirdikten sonra aynı vezin ve 
kafiye ile, kısmen de aynı kelimelere yer 
vererek yeniden nazmetmiştir (a.g.e., s. 
72-73). H illi'nin ayrıca, Erzen Em !ri ei-Me
likü'I-Kahir'in Mardin Artuklu Emlri el
Melikü's-Salih Şemseddin'e kardeşinin 
ölümü sebebiyle gönderdiği taziyeye ceva
ben yazdığı bir mektubu vardır (EP (i ng.(. 
VI II, 804) . 

M. İbrahim Huvver, Hilll'nin el-Aglati 
adlı eserinde, Cevherl'nin eş-Şıf:ıô.J:ı'ını 
tenkit için yazdığı NütrJ.ıü's-sehm fimô. 
va~a'a li'l-Cevheri mine'l -v ehm adlı 
bir kitabından söz ettiğini. ancak böyle 
biresere henüz rastlanmadığını belirttik
ten sonra Selahaddin es-Safedl'nin aynı 
adı taşıyan bir eserinin bulunduğunu ifa
de ederek (Camiatü'd-düveli 'l -Arabiyye, 
Ma'hedü'l-mahtGtat. ilmü'l-luga, nr. 288) 

Safedi'nin kitabın adıyla birlikte muhte
vasını da Hilll'den almış olabileceğini söy
lemektedir (Şa{tyyüddin ei-Hilli, s. 53). 

Hilll'nin hayatı, eserleri ve şiirleri hak
kında Cevad Ahmed Alveş Şi'ru Şafiy
yiddin el-H illi (Bağdat 1379/1959). Yasin 
el-EyyCıbl Şatiyyüddin el-If illi (Beyrut 
1971). Mahmud Rızk Selim Şatiyyüddin 
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el-lfilli (Kah i re I 980), Friedrich Rückert 
Şafi al-Din al-lfılli 'Abd al-'Aziz Ibn 
Saraya (Wiesbaden ı 988). Muhammed 
ibrahim Huvver Şafiyyüddin el-lfilli: 
hayatühCı ve dşdruhCı ve şi'ruh (Bey
rut 1410/1990) ve Mlhall Edlb Şafiyyüd
din el-lfilli: ]]aydtühCı, dşdruhCı, di
rdsetü üslCıbih (H alep I 994, I 995) adlı 

eserleri kaleme almışlardır. 
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(bk. HİLİM). 

HİLYE 
(~) 

Bilhassa 
Hz. Peygamber'in fiziki özellikleri, 

bunları anlatan edebi eserler 
ve aynı konuda hüsn-i hatla yazılmış 

levhalar için kullanılan terim. 

ı 
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Sözlükte "süs, ziynet. kolye" gibi mana
lara gelen hilye mecazen "yaratılış, su
ret ve güzel vasıflar" demektir. Kelime 
Osmanlı kültüründe Resul-i Ekrem'in 
vasıflarını . bu vasıflardan bahseden ki
tap ve levhaları ifade etmek için kullanıl
mıştır. 

Hz. Peygamber'in hilyesi hakkındaki ri
vayetler hadis kitaplarında "Şıfatü'n-ne
bl" ve "Fei:a11" gibi başlıklar altında veril
miştir. Bu rivayetleri hadis kaynakları ya
nında çeşitli eserlerden derleyip bir ara
da değerlendiren ve "şemail" adıyla bir 
ilim haline getiren Tirmizi. Kadi i yaz gibi 
müellifler ise hilye konusunu şernail kitap
larının Resulullah'ın vücut yapısıyla ilgili 
özelliklerinin anlatıldığı "ljall5-u Resulillah" 
adlı ilk bölümünde incelemişlerdir. "Ha
saisü'tı-nebl" türü eserler içinde de hilye 
hakkında bilgi bulunmaktadır (bk. HA

SAİSÜ'n-NEBİ; ŞEMAİL). 

Sahabiler, Resul-i Ekrem'in vasıflarını 
kendi ilim ve idrakleri nisbetinde tesbit 
etmeye çalışmış, bu durum hilye konu
sunda değişik rivayetlerin ortaya çıkma
sına sebep olmuştur. Söz konusu riva
yetlerde Resul-i Ekrem'i Iayıkıyla tavsif 
edebilmek için devri n Arapça'sında pek 
sık rastlanmayan kelimelerin kullanıl
dığı dikkati çekmektedir. Bu sebeple il
gili rivayetlerin aniaşılmasını sağlamak 
amacıyla bunların şerhedilmesi yolu
na gidilmiş ve bu ihtiyaç aynı zaman
da tercümeyi de gerekli kılmıştır. Tirmi
zi'nin şernail ve hilye türü eseriere kay
naklık eden eş-Şemd'ilü 'n-nebeviyye 
ve'I-oaşd'işü 'I-Muştafaviyye'sinin pek 
çok şerhi bulunmaktadır. Bunlar arasın
da en yaygın olanı Ali el-Karl'nin Cem'u'l
vesd'il ii şer]]i'ş-Şemd'il'idir. Hoca Sa
deddin Efendi'ye nisbet edilen, 988'de 
(1580) kaleme alınmış Risdletü'ş-şemdi

liyye (Hi/ye-i Celiyye ve Şemail-i A liyye) 
adlı eser. sadece hilye hadislerinin tercü
mesini veren en eski mensur hilye örneği 
kabul edilebilir. Diğer bazı Türkçe eserler 
de "şemail" adını taşımakla birlikte sade-

ce hilye hadislerinin tercüme ve şerhin
den ibarettir. Bu husus şernail kelimesi
nin hilye anlamında da kullanıldığını gös
terir. 

Aziz Mahmud Hüdayl'nin Şemdilü 'n
nübüvveti'l-Ahmediyyeti'l-Muham
mediyye adlı Arapça- Türkçe karışık men
sur eseri bu konudaki ilk örneklerden bi
ridir. Kitabın birinci bölümünde Hz. Pey
gamber'in hilyesi ve şemailiyle ilgili riva
yetler kaydedilmekte, ardından Türkçe 
mensur mevlidi andıran bir kısımdan son
ra eser Resul-i Ekrem'in ahlakına dair 
Arapça bir metinle sona ermektedir. Tek 
nüshası Hacı Selim Ağa Kütüphanesi'nde 
mevcut olan (Hüdayl, nr. 275) bu eserin 
yanında Hüdayl'nin Süleymaniye Kütüp
hanesi'ndeki bir mecmuada (Fatih, nr. 
5385) "Hilye-i Resulullah" başlığını taşı
yan yirmi beş beyitlik bir hilyesi daha bu
lunmaktadır (vr. 3b-4•). 

Hakani Mehmed Bey'in 1 007'de (1598-
99) Hilye adlı manzum eserini kaleme 
almasından sonra hilye türü eserlerin 
yaygınlaştığı görülür. Hafız Osman da (ö. 
ı ı 10/1698) hilyeye dair rivayetlerin me
tinlerini hat ve tezhip sanatının estetik 
ölçüleri içinde levha olarak düzenlemiştir. 
Böylece Hz. Peygamber'in fiziki özellikle
rini anlatan eserlerle hattat ve müzehhip
Ierin ortaya koyduğu Ievhalar "hilye-i şe
rif, hilye-i saadet. hilye-i Resulullah, hil
yetü'n-nebl" gibi adlarla anılmıştır. 

Hilyenin müstakil bir tür olarak geliş
mesinin en önemli sebepleri. Hz. Peygain
ber'i rüyada gören bir müslümanın onu 
gerçekten görmüş sayılacağına dair ha
disle (Aclunl, II, 250). peygamber sevgisi
ni her şeyin üstünde tutan Türkler'in bu 
sevgiyi diğer milletlerde görülmeyen bir 
şevkle edebiyata aktarmaları konusun
daki gayretleridir denebilir. Hz. Ali'den ri
vayet edilen, "Hilyemi gören beni görmüş 
gibidir. Beni gören insan bana muhabbet
le bağlanırsa Allah ona cehennemi haram 
kılar ; o kişi kabir azabından emin olur, 
mahşer günü çıplak olarak haşredilmez" 
mealindeki hadis de bu rağbetin sebep
lerinden birini teşkil etmiştir. Herhangi 
bir dini dayanağı tesbit edilememekle 
birlikte içinde hilye bulunan evin felakete 
uğramayacağı ve üzerinde hilye taşıyan 
kişinin her türlü musibetten korunacağı
na inanılması da bu hususta teşvik edici 
bir rol oynamıştır. Hilyelerin giriş kısmın
da "havass-ı hilye" başlığı altında buna 
benzer bilgilerle hilyeye büyük sayg ı gös
teren Harunürreşld'in nail olduğu şeyleri 
anlatan "hikaye-i Harunürreşld" başlıklı 


