
de de yazılmıştır. Vesarlzade Mustafa 
İzzet Efendi'nin kaleminden çıkan yir
mi dört kıtalık murakka' (örnek için bk. 

Kalem Güzeli, lll, 375-398) Mehmed Na
zif Bey, Ömer Vasfi Efendi ve Aziz Efen
di tarafından taklit edilmiştir. Levha şek
lindeki bir Hilye-i Hakani de Arnavut
köy Tevfikiye Camii'nde Arapzade-Sadul
lah Efendi'nin ( ö ı 259/1 843) ta'lik hat
tıyla mevcuttur. Eskiden konak duvarla
rına kuşak şeklinde sırayla asılmak için. 
koyu renge boyanmış ince ahşap levha
lar üstüne varak altınla Yesarl Mehmed 
Esad Efendi'nin müstakil satırlar halin
deki cell ta'lik kalıplarından silkelenerek 
hazırlanmış olan Hilye-i Hakani de görül
müştür. 

Başta Topkapı Sarayı, Türk-İslam Eser
leri ve İstanbul Vakıflar Hat Sanatı m üze
leri olmak üzere muhtelif müzelerde, Sü
leymaniye, İstanbul Üniversitesi gibi bazı 
kütüphanelerde. cami ve mescidlerle hu
susi koleksiyonlarda hilye örnekleri yer 
almaktadır. Vaktiyle Tülbentçi Muhittin 
Benli'nin evinde bulunan hat eserleri ara
sında mevcut 1 60 civarında seçkin hil
yeden oluşan koleksiyon 19SO'Ii yıllar
da Eskişehirli Süleyman Çakır tarafın
dan satın alınmış. daha sonra Sahaf Hacı 
Muzaffer Ozak'a intikal eden bu koleksi
yon topluca alacak kimse bulunmadığın
dan zaman içinde parça parça satılarak 
dağılmıştır. 
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koleksiyonu) 

ta'lik hilyeleri 

HİLYE-i HAKANİ 
(~l§l> ~) 

Hakani Mehmed Bey'in 
(ö. 1015/1606) 

Hz. Peygamber'in 
fiziki özelliklerini anlattığı, 

türünün ilk ve en önemli örneği 
kabul edilen mesnevisi 

(bk. HAKANİ MEHMED BEY). 

HİLYETÜ'I-EVLİYA 
(ç~~YI~) 

Ebu Nuaym el-İsfahani'nin 
(ö. 430/1038) 

zahid ve sufilere dair eseri. 

_j 

_j 

Eserin tam adı ljilyetü '1-ev1iya' ve 
taba]fatü '1-aşfiya'dır. Müellif zahid, abid 
ve sufilerin hayat hikayelerini anlatan ve 
dini hayatla ilgili veeizelerini aktaran ese
ri ni. onları savunmak ve haklarında ileri 
sürülen suçlamalarla ilişkileri bulunma
dığını göstermek için kaleme aldığını be
lirtir (1, 3, 4). Bu zümrenin arasına bazı 
ibahiyeci ve hululcü fasık ve kafirlerin sız
dığı. zahir ulemasının bunları tenkit et
mesi doğru olmakla birlikte fazilet sahi
bi zahid ve sufileri tenkitlerinin kapsa
mına almasının yanlış olduğuna dikkat 
çeker. 

Süleml. Taba]fiitü 'ş-şufiyye'sine ll. 
(VIII.) yüzyıldayaşayan İbrahim b. Edhem 
ve Fudayl b. İyaz gibi sufileri anlatarak 
başladığı halde Ebu Nuaym eserine as
hap, tabi'in ve tebeu't-tabilnin abid ve za
hidleriyle başlamış . ardından 11-IV. (VIII
X.) yüzyıllarda yaşayan zahid ve sufileri 
tanıtmış, böylece tasawufi hayatın aşe-
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re-i mübeşşere. ehl-i Suffe ve diğer saha
bllerle başladığını, daha sonraki dönem
lerde gelişerek devam ettiğini göstermek 
istemiştir. Kuşeyrl er-Risa1e'de, Hücvlrl 
Keşfü'1-ma]J.cub'da, Attar Te?,kiretü'1-
evliya'da. Cami Nefel;atü'1-üns'te Sü
leml'nin Taba]fatü 'ş-şufiyye'sini örnek 
alırken Şa'ranl et-Taba]fatü '1-kübra'sın
da. Münavl e1-Kevakibü'd-dürriyye'sin
de Ebu Nuaym'ın usulünü benimseyerek 
eserlerine ashaptan başlamışlardır. 

Ebu Nuaym ljilyetü'1-ev1iya'da kro
nolojik bir sıra takip etmiş. ancak bazan 
daha faziletli olduğuna inandığı kişileri 
daha önce anlatmıştır. Eserin başında ve
Iller ve tasavvuf hakkında bilgi verilmiş, 
Hulefa-yi Raşidln, aşere- i mübeşşere an
latıldıktan sonra zühd ve ibadetleriyle ta
nınan sahabelere geçilmiştir. Ardından 
Suffe ve ehl-i Suffe ile yirmi sekiz kadar 
kadın sahabi tanıtılmıştır. Tabiln devrin
de yaşayan zahidler bazan şöhretlerine. 
bazan da bulundukları bölgelere göre sı
ralanmıştır. 

Eserde zahid ve sufilerin doğum ve 
ölüm tarihleri belirtilmediği gibi yaşa

dıkları yerler üzerinde de durulmamıştır. 
Baştan sona kadar nakil ve rivayetlerle 
dolu olan eserde müellife ait herhangi bir 
açıklama. değerlendirme ve yoruma rast
lanmaz. Ebu Nuaym'ın zahid ve sufileri 
anlatmaya başlarken kullandığı seeili ifa
deler yapmacık, külfetli ve zevksiz oldu
ğu gibi bunların bazan anlatılan kişiyle de 
ilgisi yoktur. Müellif zahid ve sufilerle il
gili menkıbeleri, sözleri ve rivayetleri se
nedleriyle birlikte vermiş. daha sonra on
ların rivayet ettikleri veya onlardan riva
yet edilen hadisleri yine senedieriyle kay
detmiştir. Özellikle zühd ve ahlaka dair 
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rivayet edilen hadislerin bir kısmına baş
ka kaynaklarda rastlanmadığından eser 
hadis ilmi açısından da önemli kabul edi
lir. 

Ebu Nuaym. ljilyetü'1-evliyô.'daki bil
gilerin çoğunu hocalarından ve çağdaşı 
alimlerden derlemiş, bir kısmını da baş
ta Buhar! ve Müslim'in eserleri olmak 
üzere hadis mecmualarından aktarmış
tır. Ayrıca Ebu Said İbnü'I-A'rabl'nin Ta
ba]fiitü'n-nüssô.k'i ile Süleml'nin Taba
]fiitü'ş-şufiyye'sinden de (tfilye, II, 25) 
geniş ölçüde faydalanmıştır. Tabiln zahid
lerini Ebu Said İbnü'I-A'rabl'ye dayanarak 
anlatan Ebu Nuaym, iranlı ve Horasanlı 
sufileri anlatırken Süleml'ye dayanmış. 
onun Taba]fiitü 'ş-şufiyye'sindeki bilgi
lerin hemen hemen tamamını eserine 
aktarmıştır. ljilyetü '1-ev1iyô.'nın X. cil
di ile Süleml'nin Taba]fiitü 'ş-şUtiyye'si 
karşılaştırıldığında bu durum açıkça gö
rülür. Ebu Nuaym'ın faydalandığı, ancak 
çok defa adlarını zikretmediği kaynakla
rın bir bölümü günümüze ulaşmadığın
dan ljilyetü '1-ev1iyô.'daki bazı bilgileri 
başka kaynaklarda bulmak mümkün de
ğildir. 

Eserde zahid ve sufilerin menkıbe ve 
veeizelerinin yanı sıra birçok dini şiir ve 
münacata da yer verilmiştir. İhtiva ettiği 
zengin malzeme sebebiyle Ebu Tahir es
Silefı. "ljilye gibi bir eser henüz yazılma

dı" demiş,lji1yetü'1-ev1iyô.'nın Nlşabur'a 

getirildiği zaman 400 dinara alıcı buldu
ğu söylenmiştir (Zehebl, XVII, 458-459). 

Müellifin bazı mevzu hadisleri mevzu ol
duklarını belirtmeden senedieriyle birlik
te eserine alması başlıca tenkit konusu 
olmuştur. Zahidlerin menkıbelerine da
ir yazılan eserlerin en iyilerinden birinin 
ljilyetü'1-ev1iyô.' olduğunu söyleyen İbn 
Teymiyye, bu eserde ve bu alanda yazılan 
diğer eserlerde zayıf ve mevzu hadislerin 
bulunduğuna dikkat çeker (Mecmu'u fe
tava, XVIII , 71-73) Ebü'I-Ferec İbnü'I-Cev
zl de daha önce aynı hususa işaret etmiş 
ve Ebu Nuaym'ın eserine yanlış bilgiler 
kaydettiğini belirterek ilk dört halifeyi ve 
büyük sahabeleri mutasawıflar arasında 
göstermesini eleştirmiştir (Telbisü iblfs, 
s. 185). İbnü'I-Cevzl, eserde adları zikre
dilen bazı kimselerin durumları hakkında 
bilgi verilmeyip sadece başkalarından 

yaptıkları rivayetlerin söz konusu edildi
ğini . Mücahid, İkrime ve Ka'b ei-Ahbar 
gibi kişiler anlatılırken eserin konusuyla 
ilgisi bulunmayan tefsire dair parçalar ak
tarılıp revrat'tan nakiller yapıldığını. bir 
şahısla ilgili bilgilerin ayrı ayrı yerlerde ve-
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rildiğini, bazan da bir şahsın iki yerde an
latıldığını söyler. Zühd ve ahlaka dair ol
mayan hadisler hakkında geniş bilgi ve
rilmesi de eserin amacına aykırı görül
müştür. Eserde anlatılan kişilerin konuy
la ilgisi bulunmayan sözlerine de yer ve
rilmiş, saha be olmayan abi d ve zahid ka
dınlardan ise hiç bahsedilmemiştir. Ta
sawufi bir sonuç çıkarab'ilmek için bazı 
hadisiere garip manalar yüklenmiş, şat

hiye türü sözler nakledilmiştir ( Şıfa

tü'ş-şafue, ı. 20-32). Ebu Nuaym mezhep 
taassubundan kendini kurtaramadığı. 
imam Malik, Şafii ve Ahmed b. Hanbel 
hakkında geniş bilgi verdiği. hatta Mür
cie, Kaderiyye ve Hariciyye mezheplerine 
mensup bazı şahısları bile eserine aldığı 
halde Ebu Hanife. Ebu Yusuf. Muham
med ve Züfer'e yer vermediği için de ten
kit edilmiştir (İzmirli İsmail Hakkı, s. 86). 

İbnü'I-Cevzl, ağır bir dille tenkit ettiği 
eseri Şıfatü'ş-şafve adıyla özetlemiş 
(Haydarabad 1339; Hale b 1389/1969, ba
zı kaynaklarda Şa{uetü 'ş-şa{ue [ Keş{ü '?·?U

nun, ı. 689[) ancakesere bazı kişi ve bö
lümlerle, özellikle de evliya olarak kabul 
edilen 200 kadar kadın zahidi ilave etmiş
tir. İbnü'I-Cevzl'nin bu eserini Abdülveh
hab eş-Şa'ranl Şafyetü'ş-şafve (Kahire, 
ts.; Mekke ı 387) adıyla kısaltmıştır. İbra
him er-Rakki tarafından yapılan EJ:ıô.si

nü'1-meJ:ıô.sin adlı muhtasar ise (Bursa 
Eski Yazma ve Basma Eserler Ktp., Haraç
çıaği u, nr. 9, I O; ayrıca bk. Brockelmann. 
GAL, ı, 44 5; Suppl., ı, 6 ı 7) henüz yayım
lanmamıştır. Kitapla ilgili diğer çalışma
lar şunlardır: Ali ei-Harrat, en-Nedim 
ve'J-talve (Süleymaniye Ktp., Damad İb
rahim Paşa, nr. 417); Muhammed b. Ha
san ei-Vasıtl ei-Hüseynl. Mecma'u'J-at
bô.r fi menô.]fıbi'J-atyô.r (Süleymaniye 
Ktp., Kılıç Ali Paşa, nr. 762; Hacı Selim 
Ağa Ktp ., nr. 844/7); Nüreddin ei-Heyse
m1, Ta]fribü'l-bugye fi tertibi eJ:ıô.di
şi'l-ljilye (Kahire, Darü'l-kütübi'l-Mıs
riyye, nr. 1/97); Abdülazlz b. Muhammed 
es-Sıddlk ei-Gumarl, el-Bugye fi tertibi 
eJ:ıô.dişi'l-ljilye (Kahire. ts.); Muham
med b. Cabir, Na~mü ricô.li ljilyeti'l-ev

liyô.' (Brockelmann, GAL, 1, 445; Suppl., 
I, 617) . Ebu Hacer Zağlül , Fehô.risü ljil
yeti 'l-evliyô.' adlı eserinde (Beyrut ı 986) 
ljilyetü'l-evliyô.'daki hadisleri, sözleri, 
özel isimleri. yer ve bölge adlarını ve şiir
leri belli bir sistem içinde vermektedir. 
Birçokyazma nüshası bulunan ljilyetü'l
evliyô.' iki defa basılmıştır (I-X, Kahire 
1351-1357/1932-1938; I-XII [nşr. Musta
fa Abdülkadir AtaJ. Beyrut 1418/1997). 
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HİL YETÜ'l-İNSAN 
ve HALBETÜ'l-LİSAN 
(..;ıw.ıı~~wWf'l~) 

Cemaleddin İbn Mühenna 
(ö. 682/1283) 

tarafından hazırlanan, 

Farsça, Türkçe ve Moğolca kelimelerin 
Arapça karşılıklarıyla yer aldığı lugat 

(bk. İBN MÜHENNA). 
L 

L 

HİMA 
(~f) 

Özel mülkiyet altında olmayan 
bir arazinin hayvan otlatmak üzere 

kamu yararına tahsisi 
ve tahsis edilen arazi anlamında 

İslam hukuku terimi. 

_j 

_j 

Sözlükte "korumak, menetmek, yasak
lamak" anlamında masdar olan hi ma (hi
maye, hamy) genellikle ism-i meful (mah
ml) manasında kullanılır ki "himaye altın
da olan, korunmuş nesne, koru" demek
tir. Bu anlamda mubah kavramının zıd
dıqı ifade eder. 

Hima kavramı Kur'an-ı Kerim'de yer al
mamakla birlikte hadislerde hem sözlük 
hem teri m anlamında geçmektedir. Bazı 
hadislerde geçen" Allah'ın himası" tabirin
de hima kelimesi sözlük anlamında kul
lanılmış olup "Allah'ın yasakları, haram
ları" demektir (Buhar!, "Iman", 39, "Bü
yü'", 2; Müslim, "Müsa15at", 107) . Hz. Pey-


