
HiLLI, Safiyyüddin 

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. 
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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 



bir manzumeye yer verilmesi de adet ol
muştur. 

Hilye yazan müellifler bazan Nahlfi'nin 
eserinde olduğu gibi (aş. bk ). rivayetleri 
tahrlc etmek suretiyle sıhhatlerine de 
işaret etmişlerdir. Ayrıca Hz. Peygamber'
den bahseden birçok eserde onun hil
yesiyle ilgili bilgilere de rastlanmaktadır. 
İslami Türk edebiyatındaki bu çeşitlilik 
diğer müslüman milletierin edebiyatla
rında mevcut değildir. Nitekim Fars ede
biyatında çok nadir görülen hilye, Arap 
edebiyatında mensur olarak ve şemailin 
içinde bir bölüm halinde yer almaktadır. 

Hilyelerde genellikle ResOl-i Ekrem'in 
her vasfı ayrı ayrı ele alınarak önce bunu 
ifade eden ibarenin Arapça aslı verilmiş , 

ardından on beş-yirmi beyit halinde ter
cüme ve şerhi yapılmıştır. Bazı müellifler 
ise hilye hadislerindeki kelimelerin gra
mer özelliklerine dair çalışmalar yapmış
lardır. Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki bir 
mecmua içinde bullınan eser (Laleli, nr. 
ı 7 ı 5. vr. 61 b_ ı ı 9b). Hakani'nin hilyesinde
ki Arapça konu başlıklarının doğru okun
ması için telif edilmiştir. Hilyelerde esas 
olarak Hz. Peygamber'in fiziki özellikleri 
aniatılmakla birlikte bazı eserlerde ruhi 
portresiyle ilgili hususlara da yer verilmiş

tir. Bu tarzın en tanınmış örneği Nahlfi'
nin Hilyetü'l-envar'ıdır. Zamanla diğer 
peygamberler. Hulefa-yi Raşidln ve aşe
re-i mübeşşere ile din ve tarikat büyükle
ri için de bu tür eserler kaleme alınmıştır. 

Hz. Peygamber Hakkında Yazılan Hil

yeler (Hilye-i Nebevi, Hilye-i Şerife). 1. Risa
le-i Hilyetü'r-Resul. Şerlfi mahlasını 
kullanan ve "Sebeb-i Tahrlr" kısmında yer 
alan bir beyitten anlaşıldığına göre seyyid 
olan müellif, muhtemelen Zeyniyye me
şayihinden Eğridirli Seyyid Burhaneddin 
Efendi'nin oğlu Şerlfi'dir. Yazılış tarihi tes
bit edilemeyen eser. "Dahi eyle dua şeh 
Bayezld'e 1 O şehdir AI-i Osman'da güzi
de" beytiyle, "Der Medh-i Şehzade-i Ci
handar" başlıklı methiyenin gösterdiği 
üzere Kanuni Sultan Süleyman'ın oğ lu 

Şehzade Bayezid'e (ö. 969/1 562) sunul
muş olmalıdır. "Mefallün mefallün feQ
lün" vezniyle yazılan ve Süleymaniye Kü
tüphanesi'ndeki nüshasına göre (M u ra d 
Buhar!. nr. 330) 253 beyit olan eserde tev
hid, münacat ve diğer bazı şiirlerden son
ra hilye kısmı başlamaktadır. Risale, Şeh
zade Bayezid'e hitaben dua mahiyetinde 
bir hatime ve "güneş" redifli bir kasidey
le sona ermektedir. z. Hilye-i Hakiini. 
Hakanı Mehmed Bey'in 1 007'de (1598-
99) kaleme aldığı bu eser ilki İstanbul'da 

1264 'te ( 1848) olmak üzere çeşitli za
manlarda basılmıştır (bk. HAKANi MEH
MED BEY ). 3. Tercüme-i Hilyetü'n-ne
bi Aleyhisselam. Zülüflü saray baltacı
larından Bosnalı Mustafa 1064'te (1654) 
yazdığı bu eserini IV. Mehmed'e takdim 
etmiştir. Bir münacatın ardından Sultan 
Mehmed için yazılmış bir methiye ve na't 
ile başlayan eserde bir mukaddimeden 
sonra. metnin Ömer b. Abdülazlz'in hazi
nesinde bulunup ondan Sultan Gavri'ye 
intikal eden kOfi hattıyla yazılmış hilyeden 
alındığı belirtilmekte ve ResOl-i Ekrem'e 
ait her özelliğin Arapça'sı verilerek birer 
beyitle açıklanmaktadır. Nuruosmaniye 
Kütüphanesi'nde iki nüshası bulunan eser 
(nr. 2872, 4906) padişahı öven on iki beyit
lik bir tarih manzumesiyle sona ermek
tedir. 4. Hilyetü'l-envar. Süleyman Na
hlfi tarafından 11 o o ( 1689) yılında Haka
ni'nin eserine nazire olarak kaleme alın
mış olup ondan sonra türüh en başarılı 
örneği sayılır. 2871 teyitten meydana ge
len eser aruzun "müfteilün müfteilün fa
ilün" vezniyle yazılmıştır. Eserde konuyla 
ilgili hemen bütün rivayetleri toplayan 
Nahlfi, ayrıca Hicretname adlı eseri için
de de Ümmü Ma'bed rivayetine dayana
rak 1 54 beyitlik bir hilye kaleme almıştır 
(metni için bk. Çelebioğlu, sy. 2 [I 9871. s. 
77-82). Müellifin, Ravzatü's-saia ii sire
ti'I-Mustafa adlı siyerinin içinde (Süley
maniye Ktp., Hamidiye, nr. 252/5) man
zum- mensur kısa bir hilyesi daha vardır 
(vr. 169'). Hilyetü'l-envar üzerinde Ze
keriya Usluer (Süleyman Nahffi Hayatı 
Eserleri ve Hilyetü '1-envarı, Mü Sosyal 
Bilimler Enstitüsü. 1994) ve Oya Yasav 
(Hilyetü'l-envar, MÜ Sosyal Bilimler Ens
titüsü, ı 995) yüksek lisans tezi hazırla
mışlardır. 5. Hilye. Seyyid Mehmed Efen
di'ye ait olan eserin Süleymaniye Kütüp
hanesi'ndeki nüshası (Yazma Bağışlar. nr. 

8 ı 3) N azire-i Hilye-i Hakiini adıyla kay
dedilmiştir. 11 S9'da (1746) tamamlandı

ğı anlaşılan 294 teyitlik mesnevi "feila
tün feilatün feilün" vezniyle yazılmıştır. 
Eserde besmeleyle ilgili bir bölümün ar
dından ResOl-i Ekrem' e ait birkaç vasfın 
bir arada zikredildiği Arapça ibarelerin 
her biri sekiz- on beyit halinde açıklan
mıştır. 6. Hilye. Mi'raciyye sahibi Arif 
Süleyman'ın Hakani'ye nazlre olarak "fe
ilatün feilatün feilün" vezniyle 1171 'de 
( 1758) kaleme aldığı yaklaşık 460 teyitlik 
bir mesnevidir (bk. ARiF SÜLEYMAN) 7. 
Şerh-i Hilye-i Nebeviyye. Müstakim
zade Süleyman Sadeddin Efendi'nin (ö. 

ı 202/1788) Nafia-i Şafia adıyla da anılan 
bu eser çeharyar ile Hasaneyn hilyelerini 

HiLYE 

de içine almaktadır. İbnülemin Mahmud 
Kemal, eserin İstanbul Üniversitesi Kü
tüphanesi'ndeki bir mecmuada (nr. 756) 

nüshası bulunduğunu haber vermektey
se de (Tuh{e, neşredenin girişi, s. 34) bu 
esere ulaşılamamıştır. Bursalı Mehmed 
Tahir eseri Hilye-i Nebeviyye ve Hu
leid-i Erbaa adıyla kaydetmektedir (Os

manlı Müellifleri, I, 168) . 8. Hilye. Kara
hisarısahib (Afyon) Mollazade Medresesi 
müderrislerinden Mevlevl Mehmed Ne
cib Efendi'nin kaleme aldığı yaklaşık 700 
beyitlik bir eserdir (Süleymaniye Ktp., Ha
cı Mahmud Efendi, nr. 3784). 1259 (1843) 
yılında tamamlanan eser. Ümmü Ma'bed 
rivayeti dışında muhteva itibariyle Haka
ni'nin eserinin planını takip etmektedir. 
9. Milad-ı Muhammediyye-i Hakaniy
ye Hilye-i Fethiyye-i Sultaniyye. Rus
çuklu Fethi Ali tarafından Sultan Abdül
mecid'in isteğiyle 1259'da (1843) kaleme 
alınmış olup İstanbul Üniversitesi Kütüp
hanesi'ndeki nüshasına göre (TY, nr. 7368) 

164 beyittir. On iki bölümden meydana 
gelen eserin ilk dokuz bölümü Hz. Pey
gamber'in doğumuna ve mevlid merasi
mine ayrılmıştır. On uncu bölümde bir hil
ye levhası bulunmaktadır. 1 OS beyit ihti
va eden on birinci bölüm doğrudan hilye
ye ayrılmış olup burada konuyla ilgili her 
Arapça ibarenin Türkçe meali, varsa di
ğer rivayetleri kaydedildikten sonra üç 
on beyitlik manzumeler yer almaktadır. 
10. Nazmü'n-nur ii Silki's-sürur. Hızrl 
mahlasını kullanan Tırhalalı Murad oğlu 
Ali tarafından kaleme alınan yetmiş be
yitlik bir risaledir (Süleymaniye Ktp., Fa
tih, nr. 5427) . Mensur-manzum giriş kı
sımları ile başlayan eserde ResOl-i Ek
rem'in on beş vasfı ele alınmaktadır. "Fa
ilatün failatün failün" veznindeki otuz al
tı beyitlik bu esas bölüm ün ardından eser 
"Havass-ı Hilye" başlıklı mensur bir kısım
la sona ermektedir. 11. Hilye-i Fahr-i 
Alem (istanbul 1944). Cumhuriyet hükü
metinin ilk Şer'iyye ve Evkaf vekili olan 
Mustafa Fehmi Gerçeker tarafından ka
leme alınmış olup türünün son manzum 
örneğidir. "MefQiü mefailün feQiün" vez
niyle yazılmış olan eser, 16 ve 18. bölüm
ler dışında başlıksız o~uz bir kısım ve 1197 
beyitten meydana gelmektedir. Tevhid 
ve na't mahiyetindeki bir şiirle başlayan 
eserde sebeb-i te'llf ve Hakani'yi methe
den manzumelerin ardından Hz. Peygam
ber'in hilyesi hakkında bilgi verildikten 
sonra şernailine dair altmış sekiz, benze
diği peygamberlerle ilgili olarak da sek
sen sekiz teyitlik bir kısım yer almakta
dır. Eserin sonunda şükür mahiyetinde 
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HILYE 

bir kısımla bitiş tarihini (ı O Ocak 1942) 
veren iki beyit bulunmaktadır. 

Bunların dışında birçok mensur hilye 
tercüme ve şerhi kaleme alınmıştı r. Ab
dülmecid Sivasi'nin Şerh-i Hilye-i Re
sul'ü (Süleymaniye Ktp., Serez. nr. 3935) , 
Sadi Çelebi'nin Tercüme-i Hilye-i Şerif'i 
(Süleymaniye Ktp., Esad Efendi. nr. 28), 
Ahmed b. Receb ei-Kostantini'nin 1117'
de (1705) telif ettiği Nüzhetü'l-ahyar ii 
şerhi hilyeti'l-muhtdr'ı (Sül eymaniye 
Ktp., Esad Efendi, nr. 453). Şami mahlas
lı Kadı Paşazade Ahmed b. Mahmud'un 
Şerhu hilyeti'ş-şerife'si (Süleymaniye 
Ktp., Şe h id Ali Paşa. nr. 279ı). Debreli Vii
dan Faik'in 1311 ' de ( 1893) kaleme aldığı 
Risale fi şerhi'l-hilyeti'n-nebeviyye'si 
(Süleymaniye Ktp., Yazma Bağış lar. nr. 35) 
bunların başlıcaları olarak zikredilebilir. 

Çeşitli ravilerin rivayetlerine dayandığı 
için bazı farklılıklar gösteren hilye metin
leri Ahmed Cevdet Paşa tarafından tek 
bir metin halinde toplanarak tercüme 
edilmiştir. Devrin ilim ve edebiyat dünya
sında yankı uyandıran. iki defa levha ha
linde basılan bu tercüme Ahmed Cevdet 
Paşa 'nın Tezakir adlı eserinin içinde yer 
almaktadır (IV. 244-245). 

Diğer Peygamberler Hakkında Yazılan 
Hilyeler (Hilye-i Enbiya). 1. Hilyetü'l-en
biya ve Hilye-i Çehdryar-i Güzin (Sü
leymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 390). Seka
yi ma hlasını kullanan Dursunzade Abdül
baki Efendi ( ö. ı o ı5/ ı606) tarafından ya
zılan eser üç bölümden meydana gelmek
tedir. Eserde önce Hz. Adem'den Hz. Mu
hammed' e kadar yirmi sekiz peygamber 
hakkında kısa bilgi verilmiş. ardından on 
altı peygamberin (Hz. Adem. idrTs, N Oh, ib
rahim. ismaU. ishak, LOt, Yusuf, EyyOb, MO
sa, Harun, DavGd, Süleyman. Yahya, Isa 
ve Hz. Muhammed) hilyeleri anlatı lmıştır. 

İkinci bölümde Hulefa-yi Raşidin'in hilye
lerine temas edildikten sonra Hz. Hasan 
ve Hüseyin konu edilmiş, üçüncü bölüm
de her peygamberin hangi mesleğin piri 
olduğu belirtilmiştir. 2. Hilyetü'l-enbi
ya. Mir'atü's-safa fi ahvali'l-enbiya 
müellifi Şeyhülislam Karaçelebizade Ab
dülaziz Efendi'ye (ö. ı068/1658) ait oldu
ğu belirtilen eserin (Şeyh!. III. 254) nüshası 
tesbit edilememiştir. 3. Hilye-i Enbiya 
(istanbul ı293, ı3ı2). Neşati mahlaslı Ah
med Dede'nin (ö. 1085/ 1674) bu eseri on 
beş peygamberin (Hz. Adem. idrls, N Oh. 
ibrahim, ismail, ishak, LOt, Yusuf. EyyGb. 
MO.sa, DavO.d, Süleyman, Yahya, isa ve 
Hz. Muhammed) hilyesi hakkında kaleme 
alınmış 187 beyitlik bir mesnevi olup çe
şitli kütüphanelerde birçokyazma nüsha-
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sı bulunmaktadır (Süleymaniye Ktp., La
leli, nr, ı7ı5/ı5; Esad Efendi, nr. 3407/7; 
Hacı Mahmud Efendi. nr. 44ı3/2, 38ıO/ı; 
Aş ir Efendi, nr. 33111) H. İbrahim Şener 
eserin Tire (Necip Paşa Ktp., TY, nr. ı 36-

137) nüshasını yayımiarnıştır (bk. bibl.). 
4. Hilye-i Peygamberan. Nuri mahlaslı 
bir şair tarafından kaleme alınan, ancak 
tezkirelerde yer alan Nuri mahlaslı on 
dört şairden hangisine ait olduğu bilin
meyen eser "mefailün mefailün feGiün" 
vezninde 236 beyit ihtiva etmektedir. Bi
linen tek nüshası Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde bulunan eserin (Laleli. nr. ı 7ı5/ 

5) sebeb-i te'lif kısmında Hakani ve Cevri 
İbrahim Çelebi'nin hilyelerini okuduğunu . 
aynı konuda eser yazamayacağı için bu 
konuya yöneldiğini söyleyen şair, Hz. Pey
gamber'in hi Iyesinden sonra on üç pey
gamberin (Hz. Adem, idrls, N Oh, ibrahim. 
ismail , LOt. Yusuf, EyyGb, MGsa. DavO.d, 
Sü leyman, Yahya ve Hz. i sa ) bilyelerini 
anlatmıştır. 5. Hilye-i Peygamberan. 
Tek nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüp
hanesi'nde kayıtlı olan (Emanet Hazinesi. 
nr. ı t8ı) bu manzum-mensur hilyenin 
müellifi belli değildir. Her sayfada bir pey
gamberin hilyesi yer alacak şekilde levha 
halinde düzenlenen eserde Hz. Adem. 
Nuh, İbrahim. İsmail, İshak. LOt. Ya'küb. 
Yusuf. Harun. Musa. Davud ve isa'nın hil
yesi mevcuttur. 

Dört Halife (Çeharyar) ve Aşere-i Mü
beşşere Hilyeleri. 1. Gülistdn-ı Şemail. 

Şeyhülislam Espd Mehmed Efendi'nin ( ö 
1034/1625) dört halifenin hilyesi hakkın
da kaleme aldığı eser. Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde kayıtlı (Damad ibrahim Pa
şa, nr. 3819) nüshasına göre "mefailün 
mefailün feulün" vezninde yaklaşık 1200 
beyitten meydana gelmektedir. Eserde, 
her halifenin hilyesine ait Arapça ibarete
rin altında bunları şerheden manzume
ler ve bu halifetere dair Hz. Peygamber'in 
övücü sözlerinden oluşan "Fezail" adlı bir 
bölüm yer almaktadır. 2. Hilye-i Çehar
yar-ı Güz in . İbrahim Cevri'ye ( ö ı 065/ 
1654) ait 145 beyitlik bir mesnevidir. 
Hz. Adem 'in yaratılışı hakkında bir girişten 
sonra yer alan na'tın ardından başlayan 
eserde her halifenin hilyesi Arapça yazıl
mış. daha sonra bu bilgiler şerhedilerek 
nazına çekilmiştir. Pek çok nüshası bulu
nan eser iki defa risale şeklinde (istanbul 
1293. Neşat\"nin Hilye-i Enbiyası ile bir
likte istanbul ı 317). bir defa da Mektep 
mecmuasında (istanbul 30 Kanunuevvel 
1309, nr. I, s. 37-39, ı3 Kanun usani 1309, 
nr. 2, s. 7 4-77 "İhya-yı Asar" başlığı alt ın

da) neşredilmiştir (bk. CEVRi İBRAHiM 

ÇELEBİ). 3. Hilye-i Aşere-i Mübeşşere. 
Tezkire müellifi Edirneli Güfti'ye ( ö. ı 088/ 
1677) ait olup "failatün failatün failün" 
vezniyle yazılan 294 beyitlik bu mesnevi
nin bir nüshası Süleymaniye Kütüphane
si'nde bulunmaktadır (Laleli. nr. I7ı5) . 

Sursalı Mehmed Tahir'in Eimme-i İsna
aşer Hazretlerinin Evsdtı Hakkında 
Manzume şeklindekaydettiği eseri (Os
manlı Müellifleri , ll, 39 ı) Safiii Düvaz
deh İmam adıyla anmaktadır ( Tezkire, 
vr. 237b; Süleymaniye Ktp., Esad Efendi. 
nr. 2549) . Hz. Hasan ve Hüseyin'le birlik
te hilyesi nazmedilenlerin sayısı on ikiye 
ulaştığından esere bu ad verilmiş olma
lıdır. Hz. Peygamber'in hilyesine dair bir 
manzumeyle başlayan mesnevide Hasa
neyn hakkında bir kısım yer almakta. Tir
mizi ile İbn Mace'den nakledilen ve aşe
re-i mübeşşerenin isimlerini belirten ha
disin metninden sonra hilyeler anlatıl
maktadır. 4. Hilye-i Aşere-i Mübeşşere 
(TSMK. Revan Köşkü, nr. 2002). Çok na't 
yazdığı için Na'ti mahlasıyla tanınan sır 
katibi Mustafa Efendi'nin 1114'te ( 1702) 
kaleme aldığı 200 beyitlik bir mesnevidir. 
Eserde çe haryar dışındaki altı sahabenin 
hilyesi yer almaktadır. 5. Hilye-i Çehar
yar. Cudi mahlaslı iki şairden hangisine 
ait olduğu tesbit edilemeyen eserin bir 
nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha
nesi'nde bulunmaktadır (Emanet Hazine
si, nr. 1803). 

Din ve Tarikat Büyükleri Hakkındaki 
Hilyeler (Hilye-i Evliya/Uiema). Şairte rin 

bağlı oldukları tarikat büyükleri ve mez
hep imamlarıyla önde gelen alimler hak
kında kaleme aldıkları kasidelerden mey
dana gelen bu eserlerde konu hilyeden 
şernail e doğru genişlemekte, bu kişilerin 
methiyesine de yer verilmektedir. Herhal
de sayıları çok olan bu tür hilyelerden tes
bit edilebilenler şunlardır : 1. Hilyetü '1-
evliya ve ravzatü '1-asfiya. Osmanlı 
Müellifleri'nde (Il, 50) Ahmed Vecdi 
Efendi'ye (ö ıo82/ı67ı) nisbet edilen bu 
manzum eserin nüshasına henüz rastlan
mamıştır. 2. Hilye-i Hace Bahaeddin 
Şah-ı Nakşibend. Süleymaniye Kütüp
hanesi'ndeki nüshası (Düğümlü Baba, nr. 
3 54) bu adla kaydedilmiş olan yetmiş altı 
beyitlik eser Nakşi meşayihinden Neccar
zade Rıza Efendi'ye (ö. ı ı 59/1746) aittir. 
3. Hilye-i Mevlana. Mevlevi şairlerinin 
Mevlana Celaleddin-i Rumi için kaleme 
aldıkları hilyeleri bu başlık altında topla
mak mümkündür. Nakşi Mustafa Dede'
nin (ö. 1853) elli üç beyitlik (Mevlana Mü
zesi Ktp., nr. 2 ı 63). Sursalı Rıza Dede'nin 
(ö. ı905) kırk beş beyitlik (Mevlana Mü-



zesi Ktp., nr. 2454, bu hilyenin aynı yerde 
bir de ta'lik hattıyla levha olaraK yazılmış 
örneği vardır; nr. 319), Tahirülmevlevl'nin 
(Mevlana Müzesi Ktp., nr. 2163) seksen 
dört beyitlik hilyeleri bunların en tanın
mışlarıdır. 4. Hilye-i Haseneyni'l-ahse
neyn (Süleymaniye Ktp., Halet Efendi, nr. 
355) Uşşaki meşayihinden Abdullah Sa
lah! Efendi tarafından 11 S3'te ( 17 40) ka
leme alınan yaklaşık413 beyitlik bir eser
dir. s. Hilye-i Eiınme-i Erbaa. Safhl mah
laslı şairlerden hangisine ait olduğu be
lirlenemeyen bu hilyenin (TDEA, IV, 238) 
nüshası tesbit edilememiştir. 6. Hilye -i 
Hazret-i Ebü'l-Hasan İmam Ali eş-Şd
zeli. Rıza adlı bir şair tarafından kaleme 
alınan eserin nüshasına hen.üz rastlanma
mıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Neşati. HUye-i Enbiya (haz. H. İbrahim Şener, 
DÜiFD, ı 1 ı 9831 içinde). s. 285-301; ibrahim Cev
ri. Divan ( nşr. Hüseyin Ayan), Erzurum 1981, s. 
15, 283; Safai, Tezkire, Süleymaniye K tp., Esad 
Efendi, nr. 2549, vr. 237'; Ac!Cıni, Keşfü'l-l].a{a', 
Il, 250; Şeyhi, Vekayiu'l-fuzala, III, 254; Müsta
kimzacte, Tuh{e, neşredenin girişi, s. 34; Cevdet, 
Tezakir, IV, 244-245; Osmanlı Müelli{leri, I, ı 05, 
168; II, 50, 391; Şemsed<;lin Kutlu, Türk Edebi
yatında HUyeler (mezuniyet tezi , I 940, iü Ed. 
Fak.): Karatay. Türkçe Yazma/ar, I, 334, 345, 
349-350, 502; II, 317, 322, 358-359; Kocatürk, 
Türk Edebiyatı Tarihi, s. 458; Hasan Kamil Yıl 

maz. Azfz Mahmud Hüdayf ve Celvetiyye Ta
rikatı, istanbul 1984, s. 1 12; iskender Pala, An
siklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Ankara 1989, 
I, 446-447; Ali Yardım. Peygamberimizin Şe
maili, istanbul 1997' s. 45-55, 63-69; a.mlf. , 
"Hilye- i Saadet Peygamber Efendimizin Yara
dılış Güzellikleri", KAM, VII/4 (I 978), s. 12-25; 
a.mlf., "Şemail Nev' inin Doğuşu ve Tirmizi'nin 
Kitil.bü'ş-Şemail'i", DÜiFD, I (1983). s. 349-409; 
Amil Çelebioğlu. "Süleyman Nahlfı'nin Hicre
tü 'n-Nebl Adlı Mesnevisi", TAD, sy. 2 (1987). 
s. 53-87; Pakalın. I, 842; Veli Aras, "Hilye ve 
Hilyeler", TDEA, IV, 235-23S; Mustafa Uzun, 
"Arif Süleyman". DiA, III, 369-370; a.mlf., "Ha
kani Mehmed Bey", a.e., XV, 167 -168; Hüseyin 
Ayan, "Cevrl İbrahim Çelebi", a.e., VII, 460; Ka
şif Yılmaz, "Güftl". a.e., XIV, 219; M. Uğur Der
man, "Hil.fız Osman", a.e., XV, 99 . 

liJ MusTAFA UzuN 

D HAT. İslam inancı putlardan olduğu 
kadar putlaştırılabilecek kimselerin tas
virlerinden de şiddetle kaçındığından bir
kaç asılsız minyatür dışında hiç kimse Re
sulullah'ın resmini çizmeye lüzum görme
diği gibi buna cesaret de edememiştir. 
Hıristiyan aleminde Hz. İsa için uygulan
dığı şekilde hayall bir resim çizmekten
se görenlerin doğru tariflerinden fayda
lanarak İslam peygamberini hilyesinden 
tanıyıp aniatma yolu tercih edilmiştir. 
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Klasikleşm is bir hilyenin bölümlerini gösteren sema 1. 
Bas makam. 2. Göbek. 3. Hi lal. 4. Hz. Ebü Bekir, 5. Hz. 
ömer. 6. Hz. osman. 7. Hz. Ali. s. Avet, 9. Etek, 10-11. 
Koltuk. 12. ic pervaz. 13. Dıs pervaz 

Hz. Peygamber'in hilyesi hakkında bil
gi sahibi olmanın sağlayacağı faydalara 
dair teşvik edici rivayetler sebebiyle müs
lümanlar arasında önce, bir hürmet ni
şanesi olarak göğüs cebinde taşınmak 
üzere nesih hatla yazıldığı görülen bu me
tin leri n daha sonra, kaynaklarda açıkça 
yer almamakla beraber ilk defa hattat 
HEıfız Osman (ö. 1110/1698) tarafından 
levha şeklinde yazılmış olduğu kabul edil
mektedir. Eski hattatlardan gelen bu ko
nudaki sözlü rivayetler. bilinen kalıplaş

mış hilye şeklinin benzeri hiçbir levha ça
lışmasına Hatız .Osman'dan önce rastlan
mayışı. onun hem bu şekli gittikçe geliş
tirmeye yönelik denemeleri, hem de fark
lı hilye metinlerini araştırıp bulma ve bun
ları yazmaktaki gayretine dair kesin bil
giler bu kanaatin doğruluk payını arttır
maktadır. Hilye levhalarının en yaygın 
şekline göre bölümleri şunlardır: t. Baş

makam. Buraya besmete veya euzü bes
mete, bazan da besınelenin içinde geçti
ği ayet (en-Neml27/30) yazılır. 2. Göbek. 
Hilye metninin büyük bir bölümünün yer
leştirildiği bu kısım "gövde" olarak da ad
landırılır. En yaygın şekli dairevi olmakla 

HiLYE 

birlikte oval, hatta dörtgen şeklinde de 
(TSMK. Güzel Yazılar. nr. 486, SükQtl ibra
him Efendi'nin hilyesi) tertip edilmiş ör
nekleri vardır. 3. Hilal. Göbek kısmının da
ire şeklinde tertiplenmesi halinde. uçları 
baş makama doğru bakan ve genişliği aşı
rı olmayan bir hilEılle göbeğin çevrelenme
si sık rastlanan bir uygulamadır. Bu tezyinl 
motiflerle süslü yahut sadece sıvama al
tınla kaplanan kısmın mutlaka her hilye
de bulunması şart olmadığından sadece 
göbek kısmının etrafı tezhiplenmiş levha
lar da vardır. Resul-i Ekrem bu alemi nu
ruyla aydınlattığı için güneş ve aya ben
zetildiğinden hilyenin göbek kısmında gü
neş, bunu çepeçevre saran bölümde ise 
hilal şekli oluşturulmuştur. Hilyelerde tez
yinat bakımından en zengin yer göbek kıs
mıyla hilalin etrafında kalan umumiyetle 
kare şekline tamamlanmış sahadır. 4. s. 
6. 7. Hulefa-yi Raşidln isimleri. Göbeğin 
köşelerinde yer alan bu yuvarlak yahut 
beyzl dört makama sırasıyla Hz. Ebu Be
kir. Ömer, Osman. Ali'den meydana gelen 
ilk dört halifenin isimleri yerleştirilir. An
cak bazı kompozisyonlarda Resulullah'ın 
Ahmed, Mahmud, Hamid. Hamld şeklin
deki dört isminin bunların yerine yazıldı
ğı görülür. Dört halifeye diğer altı ismin 
eklenmesiyle cennetle müjdelenmiş on 
sahabenin ( aşere- i mübeşşere) adlarının ya
zılmış olduğu hilyeler de mevcuttur. Gö
bekteki güneş ve ay motifinden sonra bu 
on isimle, "Ashabımın her biri yıldız gibi
dir: hangisine uysanız doğru yolu bulur
sunuz" mealindeki hadise telmihte bulu
nulduğu kabul edilmektedir. 8. Ayet. Bu
raya doğrudan doğruya Hz. Peygamber'
le ilgili bir ayet yerleştirilir. En çok görü
leni. "Biz seni alemiere ancak rahmet ola
rak gönderdik" (el-Enbiya 21/107) mea
lindeki ayettir. Bu kısma , "Hiç şüphesiz 
sen büyük bir ahlak üzerindesin" (el~Ka
lem 68/4) ve. "Muhammed'in Allah resu
tü olduğuna Allah 'ın şehadeti yeter" (e I
Fetih 48/28-29) mealindeki ayetlerden bi
ri konulduğu gibi kelime-i tevhidin yazıl
dığı da vakidir. 9. Etek. Hilye metninin de
vamı ve duanın yer aldığı kısımdır. Eğer 
metnin tamamı göbeğe sığdırılmışsa lev
hada bu bölüm olmayabilir. Bu bölümün 
en sonuna hilyeyi yazan hattat imzasını 
ve levhayı yazdığı tarihi ilave eder. to. tt. 
Koltuk. Tezyinl motifterin yer aldığı etek 
kısmının iki tarafında kalan boşluklardır. 
Bazı örneklerde hattatın künyesinin bu
ralara taştığı görülür. 

HEıfız Osman'dan başlayarak günümü
ze kadar gelen seyri içinde hilyede görü
len şekil ve metin farklılıkları şöyle sır ala-
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