
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. 
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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. 

8 

II 9 ı o 

ı 2 
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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 
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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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nabilir: Anlaşıldığı kadarıyla Hafız Osman. 
hilye için bu kalıbı geliştirmeden önce 
katlanarak göğüs cebinde taşınabilecek 
boyda ve yalnız nesih hattıyla Türkçe me
alli hilyeler yazmıştır. 22 X 14 Cm. ebadın
da, üç asırdan fazla bir zaman önce dört 
sütun üzerine tertiptenmiş olan. Arapça 
bilmeyenlere hitap etme amacına yöne
lik bu hilyede asli metin düz satır halin
de, Türkçe tercüme ise çok daha ince ne
sih hattıyla düz satırı üçgene tamamlaya
cak verev satırtarla yazılmıştır. Bu ilk ör
nekten sonra Hafız Osman'ın yüzyıllarca 
devam edecek olan hilye tertibine geçer
ken Hz. Ali rivayetinin sadece Arapça 
metnini yazmaya başladığı görülmekte
dir. Bu rivayetin hilyelerde yer alan met
ninin tercümesi şöyledir: 

"Hz. Ali Resul-i Ekrem'i şöyle tavsif 
ederdi : Peygamber efendimiz ne çok uzun 
ne de çok kısa idi; o kavminin orta boylu
su idi. Saçları ne kıvırcık ne de dümdüz
dü; hafifçe dalgalı idi. Yüzü-hafif deği rm i 
ve dolgunca idi. Yüzünün rengi pembe
beyaz. gözleri siyah. kirpikleri sık ve uzun. 
kemiklerinin eklem yerleriyle omuz başla
rı irice idi. Vücudu kılsız olup sadece göğ
sünden göbeğine doğru inen ince bir tüy 
şeridi vardı. El ve ayak parmakları kalınca 
idi. Yürürken meyilli ve engebeli bir yer-

Kazasker Mustafa izzet Efendi'nin sülüs-nesih hatlarıyla 
yazdığı hilye (İÜ Ktp., İbnülemin , nr. 3-761) 

48 

ilk defa Hilfız Osman'ın uygulamaya başladığı muhakkak-sülüs-nesih hilye formu (TSMK, Güzel Yazılar , nr. 1430) ile 
yine onun nesih hattıyla Türkçe mealli olarak tertipiediği ilk hilye denemelerinden biri (Refik Gökhan koleksiyonu) 

de yürürcesine ayaklarını sürtmeden sert
çe kaldırır ve adımlarını uzunca atardı. 
Bir kimseye baktığı zaman yalnızca başını 
çevirerek değil bütün vücudu ile o tarafa 
yönelirdi. Sırtında iki kürek kemiği arasın
da peygamberler zincirinin son halkası ol
duğunu gösteren nübüwet mührü var
dı. İnsanların en cömerdi, en doğru söz
lüsü, en yumuşak huylusu ve en arkadaş 
caniısı idi. Kendisini ilk defa görenler 
onun mehabeti karşısında sarsılırlar, fa
kat dostluk kurup sohbetinde bulunan
lar onu çok severlerdi. Efendimizi övmek 
isteyen kimse, 'Ben ondan önce ve sonra 
eşini benzerini görmedim' derdi. Allah'ın 
salat ve selamı onun üzerine olsun!". 

Bu metnin yer aldığı hilyeler, bazan ce
be sığabitmesi için üçe katlanabilir boyda 
ve katıanma yerleri deri yahut bez şerit 
yapıştınlarak takviye edilmiş murakka' 
tarzında yazıldığı gibi ahşap üzerine ya
pıştırılmış daha büyük boyda levha ola
rak da hazırlanmıştır. Ancak ahşap üze
rine yapıştırılan hilyeler zamanla ağaç 
kurtları tarafından delik deşik edilmiş, ay
rıca o devirlerde üzerine cam konulama
dığı için yağ kandillerinin isiyle kararmış
tır. Hafız Osman bu tertibe geçtikten son
ra bazan asıl metni kısaltarak göbek kıs-

mına sığdırmış. eteğe ise. "Kametin ey 
bustan-ı lamekan pirayesi 1 Nurdan bir 
servdir düşmez zemine sayesi" beytini 
yazmıştır (Onun ı 089 [ı 6781 tarihli böy
le bir hilyesi Kubbealtı Kültür ve Sanat 
Vakfı'ndadır). Hafız Osman'ın aynı özellik
te ve cep için üçe katlanacak bir murak
ka' şeklinde yazdığı Üm mü Ma'bed hi Iye
si de (metni için bk. İbn Sa'd, 1, 230-23 ı; 

tercümesi için bk. Yardım. s. 48) bilinmek
tedir (Dokuz Eylül Üniversitesi ilahiyat 
Fakültesi Ktp., nr. 398). 

Hafız Osman hilyelerinde besmete ve 
ayet için sülüs, metin kısmı için nesih, im
za için de nesih veya rika' (icilzet) hatları
nı kullanmış. besmete için muhakkak hat
tını tercih ettiği de olmuştur. Bu şekilde 
daha sonraki hattat nesillerine intikal 
eden hilye yazıcılığı sanatkarların ibda ka
biliyetine göre farklılık göstermiştir. Me
sela Yedikuleli Abdullah (Sabancı Kolek
siyonu), Mustafa Rakım (TİEM, nr. 2732), 

Abdülkadir Şükrü (ö. 1221/1806, Kubbe
altı Kültür ve Sanat Vakfı), Esma İbret Ha
nım (TSMK, Güzel Yazılar, nr. 423; TİEM, 

nr. 2763) bazı şekil özellikleri taşıyan hil
yeler bırakmışlardır. XIX. yüzyılda büyük 
ebatlı kağıt i mali arttığından hilyeler çok 
daha büyük boyda yazılmaya başlanmış-



tır. Bu hilyeler artık ahşap yerine hususi 
mukawalara yapıştınldığı için zamanımı
za sağlam olarak ulaşmıştır. 

Büyük ebatlı hilye yazımını, her boyda 
200 civarında hilye yazmış bulunan Kazas
ker Mustafa İzzet Efendi (ö. 1293/1876) 
başlatmış. böylece sülüs- muhakkak ve 
nesih yazıları da bu hilyelerde "cell" vasfı
nı kazanmıştır. Yine çok sayıda hilye ya
zanlardan Hasan Rıza Efendi, büyük 
ebatlı hilyelerinin etek kısmı altına cell 
sülüsle. "Sen olmasaydın, sen olmasay
dın, ben bu alemleri yaratmazdım" me
alindeki kutsi hadis kabul edilen metni 
(.:ı~'YI ..;....ö.L>ı.....t .:l'Y~ .:l'Y~) ilave ederek hil
ye boyunu 2 metrenin üstüne çıkarmış
tır (iü Ktp., AY. nr. 4282 ve Bala Camii). 
Büyük boy hilye yazanlardan Mehmed 
Fehmi Efendi, metin kısmında sülüs hat
tını kullanmasının yanı sıra hilyelerinde 
gubari hattına da yer vererek bunlarla 
çiçek motifleri resmetmiştir (TSMK, Gü
zel Yazılar. nr. 1312). Kalıplaşmış hilye şek
li, tanınmış hattatlarca Hz. Peygamber'in 
on mucizesiyle (aşere-i mu'cizat) veba (ta

un) duası için de kullanılmıştır. Vakıflar 
Hat Müzesi'nde Mehmed Şefik Bey'in 
1280 (1863). İstanbul Üniversitesi Kütüp
hanesi'nde (nr. 42.8 11 ) Mehmed Fehmi 
Efendi'nin 1304 (1887) tarihli aşere-i mu'
cizat levhaları ile Türkpetrol Vakfı'nda Fi
libell (Bakkal) Arif Efendi'nin 1317 (1899) 
tarihli veba duasını ihtiva eden levhası 
bu tipin seçkin örneklerindendir. 

Ahşaba yapıştırılan eski hilyelerin üst 
kısımları tepelikli olarak oyulup kesilmiş , 

buralara taç şeklinde tezhibin yanı sıra 
Medine-i Münewere ve özellikle Ravza-i 
Mutahhara, bazan da Kabe minyatürü 
birlikte resmedilmiştir. Bazı hilyelerde bu 

Mahmud Celaleddin Efendi'nin değişik tarzda celisülüs ve 
nesi h yazılarıyla bir hilyesi (Raif Yelkenci koleksiyonu) 

Yahya 
Hilmi 

Efendi'nin 
Ebü Hüreyre'nin 

rivayetini 

esas alarak 

yazdığı 

sülüs- nesi h 
h il ye 

(Sabancı 

koleksiyonu) 

minyatürün besmele civarına yerleştiril

diği görülür. 

Hilye yazımının hat sanatının köklü ge
len ekieri arasında yer alan icazetname
lerle de alakası vardır. Nitekim Sultan ll. 
Mahmud, Filibeli Arif Efendi. Kamil Akdik 
ve Rifai Aziz Efendi birer hilye yazarak 
sülüs-nesih hattından icazetname alma
ya hak kazanmışlardır (bunların ilk üçü 
TSMK, Güzel Yazılar, nr. 325, 335, 1353'
te, dördüncüsü Kubbealtı Kültür ve Sa
nat Vakfı'ndadır). 

Alışılagelmiş tarzda hilye yazmakla ta
nınmış hat sanatkarları arasında sayıla
bilecek birçok isim bulunmakla beraber 
zikredilenlerden başka Mustafa Kütahi 
(ö. 1201!1787'den sonra). İsmail Zühdü 
Efendi. Çömez Mustafa Vasıf, Abdullah 

HiLYE 

Zühdü. Mehmed Şefik Bey, Mehmed Şev
ki Efendi ve Ham it Aytaç ilk akla gelenler
dir. Bunun yanında hat bakımından sa
nat değeri taşımayan hilyelerin de sayısı 
az değildir. 

Hat sanatı devamlı gelişerek zamanı
mıza kadar ulaşmış ve hattatlar hilye lev
halarının güzel örneklerini ortaya koyma
ya çalışmışlardır. Bu arada bilinen tarzda 
yazılanların dışına çıkarak hilyeye bir ye
nilik getirmek isteyenler de olmuştur. 
Mesela Tahsin Efendi'nin (ö. 1912). dört 
halife isimlerinin yazıldığı dairelerio içi
ne onların -her birinin ayrıca hilyelerini 
(hi lye-i ciharyar) yazdığı bir levhası Türk
petrol Vakfı'ndadır. Bunun gibi daha pek 
çok farklılık gösteren hilye levhaları mev
cuttur. 
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XIX ve XX. yüzyılların iki meşhur hatta
tı hilyede o devre kadar yazılmamış me
tinleri denemiştir. Yahya Hilmi Efendi ( ö. 

ı 907) Ebu Hüreyre'nin yine Hz. Ali kay
naklı, fakat daha farklı ve uzun metnini 
levha olarak yazmıştır (TSMK, Güzel Ya
zılar. nr. 1244; Derman, Sabancı Koleksi
yonu, s. ı 39). Ancak bu metin bir hayli 
uzun olduğu için göbek ve etek içindeki 
nesih hattıyla yazılan kısım alışılagelmiş 
hilyelerden daha geniş yer kaplamıştır. 
Re'isülhattatln Kamil Akdik de Hz. Ha
san ' ın, Resul-i Ekrem'in üvey oğlu Hind 
b. Ebu Hille'den gelen rivayetini (metni 
için bk. eş-Şema'ilü'n-nebeviyye, s. 49-
52; tercümesi için bk. Yardım. s. 66-67) 
levha şeklinde iki defa yazmış. birini mü
zehhip Bahaeddin Tokatlıoğlu, diğerini 
mimar Refik Gökkan tezhiplemiştir (Der
man, İlgi, sy 28 1 I 9791. s. 32) 

Tamamı kufi hattıyla yazılmış çok na
dir hilyelere bir örnek Derviş İbrahim Ka-

Derviş ibrahim ei-Kadiri'nin küfi hattıyla hilyesi 

(TİEM, nr. 2695) 
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diri'ye aittir (TİEM, nr. 2695, ı 42 x 63 cm.) 
Son devir hattatlarından Hacı Nuri Kor
man. metin kısmında nesih yerine sülüs 
hattı kullanarak birkaç hilye yazmıştır. 
Ta'lik hilyenin ilk denemesine Hafız Os
man devrinden hemen sonra rastlanmak
la birlikte sanat vasfı kazanmış ta'lik h il
ye Yesar'i Mehmed Esad Efendi ile baş

lar. Şimdiye kadar görülen tek hilyesinde 
(TSMK, Güzel Yazılar, nr. 479) hurde (in
ce) ta'likle yazılmış asli metin göbeğe sığ
dırılmış . etek kısmına ise. "Ey mihr-i ci
han-tab-ı sipihr-i ezel'i 1 V'ey mah-ı mü
n'ir-i felek-i lem-yezel'i 1 Pervane gibi şern
'ine cem' oldu senin 1 Bu Bekr ü ömer 
Hazret-i Osman ü All" ruba'isi yerleştiril
miştir. Yesar'izade Mustafa İzzet Efendi 
de bir hayli ta'lik hilye yazmış . aşere-i mü
beşşereye yer verdiği göbeği beyz'i hilye
lerin etek kısmına. "Deh yar-i bihişt'i end 
meydan 1 Bu Bekr ü Ömer All vü Osman 1 
Sa'dest ü Said ü Bu Ubeyde 1 Talha'st ü 
Zübeyr ü Abd-i rahman" kıtasını yerleştir
miştir. Yesar'izade'nin iki hilyesi, devrinin 
iki meşhur müzehhibi tarafından zeren
dud tarzıyla işlenen ilk örnek olmuştur 
(Divan Edebiyatı Müzesi. Ahmed Hezar
gradl tezhibi, nr. 486, 49 x 86 cm.; TİEM, 
Hüsnü tezhibi. nr. 2718, 92 x 58 cm .). 
Ta'likle hilye yazmakta meşhur son hat
tat olan Mehmet Hulusi Yazgan ( ö . ı 940). 
dairevi veya beyz'i göbekler kullandığı 
gibi etek kısmı bulunmayan hilyeler de 
yazmıştır. Hulusi Efendi, "Vema erselna
ke ... " ayeti yerine Ulu Arif Çelebi'ye ait. 
"Mustafa ma cae illa rahmeten li 'l-ale
m'in" mısraını kullanm ış. etek kısmıiJda 

da bazan Hassan b. Sabit'in Hz. Peygam-
' ber hakkındaki "Ve ahsenü minke ... " kı
tasına (metni ve tercümesi için bk. Yar
dım, s. 49-50) yer vermiştir. 

Hüsn-i hat öğretiminde mürekkebat 
meşkinin sona ermesi ne yakın, Hz. Ali ri
vayetine dayanan hilye metninin sülüs
nesih meşki için kullanıldığı görülmekte
dir (TSMK, Güzel Yazılar, nr. I 88, Me h
med Şevki Efendi'nin murakkaası). Sedef
le iş lenen sülüs - nesi h hattıyla bir hilye
de de büyük başarı sağlanmıştır. Fatih 
Camii müezzini Arap tarafından 1897'de 
sülüs-nesih hattıylayazılan 135 x 74cm. 
ebadındaki hilye, Muzıka-i Hümayun ça
vuşlarından Said Ali tarafından abanoz 
üstüne sedefle iş lenip II . Abdülhamid'e 
sunulmuştur (İstanbul Vakıflar Hat Sana
tı Müzesi). 

Hilye levhaları. yazı sanatı bakımından 
en güzel örneklerinin verildiği XIX. yüz-

' Kamil Akdik'in sülüs -nesih hilyesi 
(Rikkat Kunt koleksiyonu) 

yıldan sonra ekseriya yazıyla bütünleşme

yen. mübalağalı ve çirkin bir tarzda Batı 

desenleriyle tezyin edilmeye başlanmış

tır. Ancak 1940'lardan itibaren klasik tez
hibin ilhamıyla hazırlanan veya eski tez
hipleri örtülerek yenilenen hilyeler klasik 
bir anlayışla yeniden ortaya çıkmıştır. Bu 
konuda ilk akla gelecek müzehhipler 
Muhsin Demironat. Rikkat Kunt ve Mih
riban Sözer'dir (Keredin). Hilye-i nebev'i 
levhalarının yazılması ve bezenınesi sa
dece Osmanlı Türkleri'ne has olup diğer 
İslam ülkelerinde bu tarz bir uygulama
ya rastlanmaz. Hilyenin evlerde muhafa
zası geçmiş zaman İstanbul'unun dini 
fo Ikiorunda göze çarpan bir özelliktir. Ah
med Cevdet Paşa'nın tercüme ettiği m e
t inden faydalanılarak tertip edilen Türk
çe hilye, XIX. yüzyı l ın sonlarında Filibeli 
Arif Efendi'ye yazdırılıp Osmaniye Mat
baası'nda farklı iki ebatta bastırılmıştır 
(1304/1887) . 

Hat sanatında hilye sınıfının bir şubesi 
sayılabilecek olan Hilye-i Hakani kitabeti
nin de yeri mühimdir. Ta'lik yazı öğre
niminde mürekkebat safhasına geçildi
ğinde talebeye Molla Cami'nin "Besme
le Kasidesi" veya Hilye-i Hakani'den seç
me beyitler meşkedilir. Hakani Mehmed 
Bey'in bu eseri murakka' ve levha şeklin-



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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(Sevgi Gönül 
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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-

HiLYETÜ'I-EVLiYA 

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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