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Özet 
İslam medeniyeti altında gelişen divan edebiyatı için din önemli bir 
konudur. Dinî konular arasında Hz. Peygamber’e ayrılan yer ise bam-
başkadır. Bununla ilgili olarak na‘t, mevlid, bi’set-nâme, mi‘râciye, 
hicret-nâme, siyer, kırk hadis, vefât-ı Nebî gibi değişik türlerde pek 
çok eser meydana getirilmiştir. Bunlardan birisi de hilyelerdir. Bugüne 
kadar manzum hilyeler üzerinde pek çok çalışma yapılmış olmasına 
rağmen mensur hilyeler üzerinde fazla durulmamıştır. Bu çalışmada, 
tespit edilebildiği kadarıyla mensur hilyelerin bir listesi oluşturulmaya 
çalışılmıştır. Örnek olması açısından da müellifi bilinmeyen mensur-
manzum karışık olarak hazırlanmış bir hilye metni verilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: hilye, peygamber, mensur 

 
Abstract 
Religion is an important subject for classical liteature which developed 
in Islam civilization. İmportance which is attached to prophet is quite 
different among subject pertaining to religion. Hereof  a great many 
achievement is produced  in different kinds like na’t, mevlid, bi’set-
nâme, mi’râciye, hicret-nâme, siyer, kırk hadis, vefât-ı Nebî. Ones of 
them is hilye. Until today altough many work is produced on verse 
hilye, prose hilye isn’t insisted enough. İn this work it is worked to 
form  a listed of prose hilye which is fixed. A text which is prepared 
as mixed prose-verse of hilye whose author isn’t known is exemplify. 
Key Words:  hilye, prophet, prose 

 

 

“Karahanlılar devrinde İslamiyeti kabul eden Türklerin hayatla-
rında büyük inkılaplar olmuş, din onların sosyal hayatlarını değiş-
tirmiş, çok sayıda Türk’ü şehirlerde toplamış, yani yerleşik hayata 
geçirmiş, onlara değişik coğrafyalarda cami ve medrese çevrelerin-
de oluşan kültür ve medeniyet merkezleri kurdurmuştur. İslam di-
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ni, Türklerin medenî ve sosyal hayatını değiştirmekle kalmamış, dil 
ve edebiyatlarını da değiştirmiştir.”1 İşte divan edebiyatı da İslam 
medeniyeti altında gelişmiştir ve bu nedenle din onun başlıca ko-
nusudur. Dinî konular arasında Hz. Peygamber’e ayrılan yer ise 
bambaşkadır. Bununla ilgili olarak na‘t, mevlid, bi’set-nâme, 
mi‘râciye, hicret-nâme, siyer, kırk hadis, vefât-ı Nebî gibi değişik 
türlerde pek çok eser meydana getirilmiştir. Bunlardan birisi de 
hilyelerdir. 

Kelime anlamı olarak hilye “süs, bezek, vasıflandırmak, nite-
lendirmek, yaratılış, suret, sıfat, değerli taşlar ve madenlerle ya-
pılmış süs ve insanın dış görünüşü” gibi anlamlar içermektedir. 
Sözlük anlamının dışında hilye, Hz. Muhammed’in fizikî görünüşü-
nü, güzel vasıf ve sıfatlarını anlatan manzum, mensur ya da man-
zum-mensur eserlerin genel adıdır. Ayrıca Hz. Peygamber’in yanı 
sıra diğer peygamberlerin, dört halifenin, Aşere-i Mübeşşere’den 
diğer sahabelerin, Hz. Hasan ve Hüseyin ile evliya kabul edilen 
önemli zatların ve bazı makbul kişilerin fizikî yapılarını anlatan hil-
yeler de bulunmaktadır. 

Edebî bir tür olarak hilyelerin kaynağı şemaillerdir. Ancak şe-
mailler yalnız Hz. Peygamber’i konu edinirler. Hilyeler ise peygam-
berimizin yanı sıra diğer önemli zatlar için de yazılabilirler. Buna 
karşın şemaillerin değindiği konular çok daha geniştir. Bu tür eser-
lerde peygamberimizin hem dış görünüşü, yüz hatları, boyu, bede-
ni, giyinişi, yaşantısı, ibadetleri, eşyaları, davranışları hem de ahla-
kı, huyları, iç dünyası verilmiştir. Oysa hilyeler konu edindiği şahıs-
ların yalnızca fiziksel özelliklerinden ve zaman zaman da güzel ah-
laklarından bahseden eserlerdir. 

Edebî bir tür olarak hilyelerin ortaya çıkmasının ve gelişmesi-
nin pek çok nedeni vardır. Hz. Peygamber’e duyulan eşi görülme-
miş büyük sevgi, onun hilyesini okuyanın ve ezberleyenlerin bu 
dünyada ve ahirette büyük mükafatlara erişeceği, onu rüyasında 
göreceği ve birçok felaketten korunacağına dair oluşan inançlar, 
peygamberin şefaatine vasıl olma isteği, iyi bir eser bırakarak gele-
cek nesiller tarafından anılma arzusu, hilye sahasında Hâkânî’nin 
gösterdiği başarının daha sonraki hilye yazarları üzerinde bıraktığı 
tesir ve Hz. Peygamber’in resminin yapılmasına İslam inancının izin 
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vermemesi bu türün ortaya çıkmasında ve yaygınlaşmasında rol 
oynayan önemli etkenlerdir diyebiliriz.2 

Hilyeler müstakil eserler olabildiği gibi, bunların divanlar, 
miraciyeler ve mevlidler içinde yer alanları da vardır. Manzum hil-
yelerin3 yanı sıra, edebiyatımızda birkaç tane manzum-mensur ka-
rışık ve çok sayıda mensur hilye yazılmıştır. Şimdilik bu manzum-
mensur ve mensur hilyelerden 35 tanesini tespit etmiş bulunuyo-
ruz. Bunlardan müellifi belli olmayanların sayıları oldukça fazladır. 
Ancak müellifi belli olmayan bu hilyelerden bazılarının nüshalarının 
baş ve son kısmı eksiktir. Bu hilyelerin, aslında yazarı bilinen başka 
hilyelerin parçası olma ihtimali de vardır. Mensur hilyeler üzerine 
yapılacak detaylı çalışmalar sayesinde bu durum netlik kazanacak-
tır. Bu kategoriye giren tespit ettiğimiz hilyeleri, bunların adlarını, 
bazılarının özelliklerini ve belirleyebildiklerimizin  kütüphane numa-
ralarını aşağıda veriyoruz: 

                                                
2  Hilye hakkında ayrıntılı bilgi için şu eserlere bakılabilir: Zülfikar Güngör, Türk 

Edebiyatında Türkçe Manzum Hilye-i Nebevîler ve Nesîmî Mehmed’in Gülistân-ı 
Şemâil’i, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları 
(Türk-İslam Edebiyatı) Ana Bilim Dalı (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara 
2000. / Mustafa Uzun, “Hakanî Mehmed Bey”, TDV İslam Ansiklopedisi, 15. 
Cilt, s. 167,168. / Uğur Derman, “Hilye-Hat”,TDV İslam Ansiklopedisi, C.18, 
s.47. / Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yayınları, 8. Cilt, s.128, 
4. Cilt, s.235-238. / Mustafa Uzun, “Hilye”,TDV  İslam Ansiklopedisi, 18. Cilt, 
s.44-51. / Büyük Türk Klasikleri, Ötüken-Söğüt, 4. Cilt, s. 129-132. / Mehmet 
Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I. Cilt, İstanbul 
1993, s. 842. / Abdurrahman Güzel, Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı Tarihi, 
Akçağ, Ankara 2004, s.634. / Âdem Ceyhan, Türk Edebiyatında Hz. Ali Veci-
zeleri, Öncü Kitap, Ankara 2004, s. 35-38. / Abdullah Karahan, “Peygamber 
Sevgisinin Bir Tezahürü Olarak Şemâil-i Nebî”, Yedi İklim, Peygamberimiz Özel 
sayısı, S. 194, Mayıs 2006, s. 48-52. / Mustafa Özçelik, “Hz. Peygamber’i Konu 
Alan Eserler”, Yedi İklim, Peygamberimiz Özel sayısı, S. 194, Mayıs 2006, s. 
66-74. / Vedat Ali Tok, “Peygamber Efendimiz Neye Benzerdi?”, Yedi İklim, 
Peygamberimiz Özel sayısı, S. 194, Mayıs 2006, s. 275-279. / Necla Pekolcay, 
Selçuk Eraydın, Mustafa Tahralı, Mustafa Uzun, Hüsrev Subaşı, İslamî Türk 
Edebiyatında Şekil ve Nev‘ilere Giriş, Dergah Yayınları, İstanbul 1981, s. 
216-222. / H. İbrahim Şener, Alim Yıldız, Türk-İslam Edebiyatı, Rağbet Yayın-
ları, İstanbul 2003, s.178-184. 

3 Genel olarak hilye, hilyelerin özellikleri, nitelikleri ayrıca manzum hilyeler ve bun-
ların isimleri, müellifleri ve muhtevaları konularında daha önce hazırladığımız bir 
makalede ayrıntılı bilgi verilmiştir. Hilyeler konusunda ayrıntılı bilgi için bu ma-
kaleye bakılabilir: Mehtap Erdoğan, “Hâkim Mehmed Efendi’nin Manzum Hilyesi”, 
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.XI/I, Sivas 2007, s.317-
358. 
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1. Abdullah b. Şâkir b. Mustafa Elbistânî Yemlihâ-zâde, 
Hilyetü’ş-Şerîfe ve’n-Na‘tu’s-Seyyime: Millî Kütüpha-
ne, Yz. A 3559/3, v. 21b-24b (manzum-mensur)4 

2. Mehmed Hulusi Efendi, Şerh-i Hilye-i Nebevî: Millî Kü-
tüphane Yz. A 3768, 7 v. 

3. Şeyh Emir Tarikatçı, Hilyetü’n-Nebî: Millî Kütüphane, Yz. 
A 4959/4, 2 v. 

4. Ali Molla, Hilye-i Şerîf-i Resulullah: Atatürk Kitaplığı, 
No: K.224/6, v. 93a-95b. 

5. Şeyhü’l-İslam Hoca Saadeddin Efendi, Hilye-i Celîle ve 
Şemâil-i Aliyye: Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli No: 
1715/2, v. 33b-61b; Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli No: 
1715/3, v. 62a-119a; Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı 
Mahmud Efendi No: 4423, 21 v. 

6. Vahdî İbrahim b. Mustafa, Tercüme-i Hilye-i Şerîfe: Sü-
leymaniye Kütüphanesi, Hasan Hüsnü Paşa No: 211, 11 
v; Süleymaniye Kütüphanesi, Şazeli Tekkesi No: 157/1, 
v.178a-198b; Süleymaniye Kütüphanesi, Âşir Efendi No: 
450/3, v.67b-78a. (Bu nüshanın büyük bir bölümü su le-
kelidir.) 

7. Akkirmânî Muhammed b. Mustafa, Hilye-i Saadet: Sü-
leymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi No: 4420, 
16 v. 

8. Sa‘dî Çelebi, Tercüme-i Hilye-i Şerîf: Süleymaniye Kü-
tüphanesi, Es’ad Efendi No: 287, 36 v. 

9. Abdülmecid Sivasî, Şerh-i Hilye-i Resûl-i Ekrem: Sü-
leymaniye Kütüphanesi, Serez No : 3935, v. 4a-17b. 

10. Ahmed b. Receb el-İstanbulî, Nüzhetü’l-Ahyâr Fî Şerh-i 
Hilyetü’l-Muhtar 

11. Ahmed Şemsî Halvetî, Hilye-i Şerîfe 

12. Erzurumî Mehmet Hanefî Efendi, Hilye-i Şerîfe 

                                                
4 Ahmet Ertemur, Abdullah b. Şâkir b. Mustafa Elbistânî Yemlihâ-zâde, Hilyetü’ş-

Şerîfe ve’n-Na‘tu’s-Seyyime Adlı Hilyesi, Lisans Tezi, AÜİF, Ankara 1998. 
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13. Fethî Mehmet Ali Efendi, Hilye-i Saadet Tercümesi 

14. Halil b. Ali el-Kırımî, Hilye-i Nebevî  

15. Hilmi Efendi, Hilye-i Muhammed 

16. İbn-i Kemal Paşa, Hilye-i Şerîfe Şerhi: DTCF, İsmail 
Saib No:II-759, 5 v.; Süleymaniye Kütüphanesi, Hüsrev 
Paşa No: 758/3, v.21b-29a; Süleymaniye Kütüphanesi, 
Hacı Mahmud Efendi No: 4102/3, v.33a-39b. 

17. İsmail Sâdık Kemal b. Muhammed Vecihî Paşa, Hilye-i 
Şerîfe-i Cenâb-ı Peygamberî 

18. Kâdi Şâmî, Hilye-i Şerîfe 

19. Mantıkî Mustafa Efendi, Mufassal Hilye-i Şerîfe 

20. Nûrî, Hilye-i Nebevî 

21. Mehmet Ergüneş, Hilye-i Şerîf-i Muhammediye (mat-
bu) 

22. Şeyhî, Hilye-i Nebeviyye 

23. Müstakimzâde Süleyman Sa‘düddin Efendi, Hilye-i 
Nebeviyye ve Hulefâ-i Erbâ‘a 

24. Vecdî Ahmed, Hilye-i Nebî 

25. Müellifi belli değil, Hilye-i Şerîf: Süleymaniye Kütüpha-
nesi, Âşir Efendi No : 448/2, v. 83b-88b. 

26. Müellifi belli değil, Hilye-i Peygamberân: Süleymaniye 
Kütüphanesi, Âşir Efendi No: 448/3, v. 89a-92b. (Bu 
eserde Hz. Âdem’den itibaren 13 peygamber ve dört hali-
fenin hilyesi mevcuttur.) 

27. Müellifi belli değil, Hilye-i Peygamberân ve Çehâr-Yâr-
ı Güzîn: İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, No: T 621/1, 
v. 1b-16b; Süleymaniye Kütüphanesi, Kemankeş No: 
50/6, v.28b-35a. (Bu eserde bazı peygamberler ve dört 
halife hilyesi bulunmaktadır.) 

28. Müellifi belli değil, Hilye-i Pâk-i Nebeviyye: Fatih Millet 
Kütüphanesi, Ali Emirî Şer‘iyye No: 58/7, v.110a-113a. 
(Bu hilyenin başında 9 beyitlik manzum bir kısım vardır. 
Daha sonra Hz. Âişe’den rivayet edilen bir hadisten yola 
çıkılarak peygamberimizin hilyesi anlatılmaktadır.) 
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29. Müellifi belli değil, Hilye-i Şerîf: Millî Kütüphane, Yz. A 
5335/4, v.62b-67b. 

30. Müellifi belli değil, Hilye-i Nebî: Millî Kütüphane, Yz. A 
1256, v.80a-93a. (manzum-mensur) 

31. Müellifi belli değil, Hilye-i Enbiyâ ve Çehâr-Yâr-ı Gü-
zîn: Millî Kütüphane, Yz. A 570, 13 v. (Bu eserde pey-
gamberlerden Hz. Âdem, Nuh, İbrahim, Musa, Harun, 
Lut, İshak, Yakub, İsmail, Yûsuf, Davud, İsa, Muhammed 
ve dört halifenin hilyesi vardır. Peygamberlerin hilyesi 
mensur, dört halife hilyesi nazım-nesir karışıktır.) 

32. Müellifi belli değil, Hilye-i Enbiyâ: Millî Kütüphane Yz. A 
578/4, v.28b-33b. (Bu eserde 30 kadar peygamber ile 
dört halifenin hilyesi mevcuttur. Son kısımda ise bir mes-
lek sahibi olan peygamberler ayrıca ele alınmıştır.) 

33. Müellifi belli değil, Hilye-i Celîle-i Nebeviyye: Millî Kü-
tüphane, Yz. A 1782, 33 v. 

34. Müellifi belli değil, Hilye-i Hazret-i Resûlullah: Atatürk 
Kitaplığı, M. Cevdet No: 615/2, v.7a-12b. 

35. Müellifi belli değil, Hilye-i Şerîf: Süleymaniye Kütüpha-
nesi Âşir Efendi No: 59/3, v.49a-55b. (Bu eserde 11 pey-
gamber, 4 halife ve Aşere-i Mübeşşere’nin hilyesi bulun-
maktadır.) 

Bu çalışmada Hilye-i Nebî adıyla Millî Kütüphane, Yz. A 
1256’da kayıtlı olan, mensur-manzum karışık olarak yazılan ve 
müellifi belli olmayan bir Hz. Muhammed hilyesi ele alınmıştır. Bu 
hilyede önce  konuyla ilgili hadisler verilmiş ardından da bu hadis-
ler tercüme edilmiştir. Buna göre birinci hadiste Hz. Peygamber’in 
boyu, ten rengi, saçları ve mübarek başları, ikinci hadiste saçları, 
alnı, kaşları, diğer azaları arasındaki uyum, göğsü ve omuzları söz 
konusu edilmiştir. Üçüncü hadis kemikleri, dirsek ve omuzları, diz-
leri, vücudunun kılsız oluşu ve  bileklerine dairdir. Dördüncü hadis 
avuçları, parmakları, burnu, sakalı ve yüzünden, beşinci hadis yü-
zü, dişleri, gözleri ve  kirpiklerinden bahseder. Beş ve altıncı hadis-
lerde yürüyüşü ve güzel huylarından bazıları dile getirilir. Bunun 
ardından 56 beyitlik manzum bir kısım gelir. Buradaki başlıktan bu 
manzum hilyenin Kadı İyaz’ın Kitâbü’ş-Şifâ fî Ĥuķûķi’l-Muśŧafâ adlı 
eserinden yola çıkılarak meydana getirildiği anlaşılmaktadır. Ele 
alınan vücut özellikleri birkaç beyitle tasvir edilmiştir: (boyu: 2 ve 
3. beyitler, saçları: 4 ve 8. beyitler arası, alnı: 9-11. beyitler arası, 
yüzü: 12-15. beyitler arası, kaşları: 16. beyit, gözleri: 17 ve 18. 
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beyitler, burnu:19-20. beyitler, ağzı: 21. beyit, dişleri: 22 ve 23. 
beyitler, gülüşü: 24. beyit, sakalı: 25. beyit, boynu: 26-27. beyit-
ler, gövdesi: 29. beyit, ten rengi: 30. beyit, kemikleri: 31. beyit, 
omuzları: 32-33. beyitler, kolları: 34. beyit, elleri: 35-38. beyitler 
arası, göğsü: 39. beyit, karnı ve karnındaki kıllar: 40 ve 43. beyit-
ler arası, yürüyüşü: 44-46. beyitler arası, baldırı: 47. beyit, teri: 
48. beyit, peygamberlik mührü: 49-54 ve 55. beyitler, konuşması: 
50. beyit, saç ve sakalındaki beyazlar: 51. beyit, vefatı: 52 ve 53. 
beyitler, dua: 56. beyit) Bu manzum kısım söz konusu nüshada 
mensur kısımdan hemen sonra gelmektedir. Ancak bu ikisinin bir-
birinden ayrı hilyeler olma ihtimali de düşünülmelidir. 

Bugüne kadar manzum hilyeler üzerinde pek çok çalışma ya-
pılmış olmasına rağmen mensur hilyeler üzerinde fazla durulma-
mıştır. Biz, bu çalışmada tespit edebildiğimiz kadarıyla mensur hil-
yelerin bir listesini oluşturmaya çalıştık. Örnek olması açısından da 
mensur-manzum karışık olarak hazırlanmış bir hilye metnini aşağı-
da veriyoruz. 

 

Bismillâhirraĥmânirraĥîm 

Kâne Resûlullâhi śallallâhu ta‘âlâ ‘aleyhi ve selleme, reb‘aten leyse bi’ŧ-
ŧavîli velâ bi’l-ķaśîri ve hüve ile’ŧ-ŧûli aķrabu velâ bi’l-ebyażi’l-emhaķi velâ 
bi’l-âdemi velâ bi’l-ca‘di’l-ķaŧaŧi velâ bi’s-sebŧi vemâ kâne fî re’sihî ve 
lıĥyetihî ‘ışrûne şa‘reten beyżâ‘e lem yüşnihullâhu bi’ş-şeybi vekâne 
‘ažîmü’l-cemmeti ilâ şaĥmeti üźüneyhi ve kâne ‘ažîmü’l-hâmeti: 

Ya‘nî Ĥażret-i Resûl-i Ekrem śallallâhu ŧa‘âlâ ‘aleyhi ve sellem ĥażretleri orta 
boylu idiler, ne i‘tidâlden ziyâde uzun ve ne ķatı ķıśa idiler, meyilleri ŧûl cânibine 
idi. Ve ne süd aķı gibi aķ ve ne ziyâde gendüm-gûn idi. Ve mübârek mûy-ı dil-
cûyları ziyâde ķıvırcıķ degil ve ziyâde gevşek degil orta idiler. Ve mübârek başla-
rında ve maĥâsin-i şerîfelerinde yigirmi aķ ķıl yoġ idi. Ve Ĥaķ sübĥânehû ve ta‘âlâ 
Ĥabîbine şeyb ile şân virmemiş idi, ya‘nî ŧâ‘ife-i nisâ arasında mekrûh olan ĥâlden 
śaķlamış idi. Ve mübârek śaçları çoķ ve śıķ olup ķulaġınıñ yumuşaġına inmiş idi. Ve 
başları büyük ve mevzûn idi. 

İn i’nferaķat ‘aķîķatuhû ferreķahâ ve illâ felâ yücâvizü şa‘ruhû şaĥmete 
üźüneyhi iźâ hüve vefferrehû ezhere’l-levni evsa‘a’l-cebîni ezecce’l-ĥavâcibi 
sevâbiġa fî ġayri ķarnin beynehümâ ‘ırķun yedürruhu’l-ġażabu mu‘tedile’l-ħalķi 
bâdinen mütemâsiken ‘arîża’ś-śadrı sevâ’e’l-baŧni ve’ž-žahri ve’ś-śadri ba‘îde mâ 
beyne’l-menkibeyni: 

Ya‘ni mübârek śaçları ŧaġılsa ĥâli üzerine ķorlar idi ve eger ŧaġılmasa ķulaķları 
ķarşusında cem‘ idüp ķulaķları yumuşaġın geçmez idi. Beyâż-ı neyyir ile beyâż idi-
ler. Mübârek alınları açıķ ve ķaşları pür-mû ve dırâz ve ince ve hem-vâr ve muķav-
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ves ve mevzûn idi. Ve ķaşları arasında bir ŧamar var idi kim ĥâl-i ġażablarında 
mümtelî olurdı. Tenâsüb-i a‘żâları kemâl-i i‘tidâlde olup ve bedenleri ķavî ve cüŝŝe-
leri fütûr ve süstlükden berî olup ķuvveti muĥtevî idi. Ve śadr-ı ‘âlî-ķadrleri ‘arîż ve 
vâśi‘ idi. Ve mübârek ķarınları ve arķaları ve gögüsleri berâber ve hem-vâr idi. Ve 
omuzları arası vâśi‘ ya‘nî yaśśı yaġırlu idiler. 

Đaħimu’l-kerâdîsi celîle’l-meşâşi ve envere’l-mütecerridi ecrede źâ mesrûbetin 
mevśûle mâ beyne’l-lebbeti ve’ś-śurreti bi-şa‘rıñ yecrî ke’l-ħaŧŧı ‘âriye’ŝ-ŝedyeyni 
ve’l-baŧni mimmâ sivâ źâlike eş‘are’z-zirâ‘ayni ve’l-minkebeyni ve e‘âli’ś-śadri 
ŧavîle’z-zenedeyni: 

Mübârek kemükleriniñ başları iri idi. Ve dirsekler ve omuzlar ve dizler 
kemükleriniñ başları cem‘ olduġı yerler ķalın idi. Ve śoyġunı güzel ve nûrânî idi. Ve 
cümle bedenleri ķıllı degil idi. Mübârek sînelerinde tâ göbeklerine varınca ķıldan bir 
ince ħaŧ çekilmiş idi ki gûyâ sünbül-i ter bitmiş idi. Ve nisânıñ memeleri olan yerleri 
ol ince ķıldan ġayri ķıldan ‘ârî idi. Keźâlik ķarınları ol ince ķıldan ġayri ķıldan ‘ârî 
idi. Ve mübârek ķolları ve omuzları ve mübârek arķasınıñ yuķarı cânibleri ķıllı idi. 
Ve mübârek bilekleri uzun idi. 

Raĥbe’r-râĥateyni şeŝne’l-keffeyni ve’l-ķademeyni sâ’ile’l-eŧrâfı, ħuśmâne’l-
aħmuśeyni aķne’l-‘ırneyni lehû nûrun ya‘lûhu yaĥsebuhû men lem yete’emmelhu 
eşemme, keŝŝe’l-lıĥyeti yemle’u śadrahû, sehle’l-ħaddeyni, velem yekün bi’l-
muŧahhemi velâ bi’l-mükelŝemi: 

Ya‘nî mübârek avuçları śûreten ve ma‘nen bol idi. Ve mübârek avuçları ve ŧa-
banları neĥâfet üzre degül idi. Ve mübârek parmaķları i‘tidâl ile uzun idi ve 
ķademiniñ ortası mürtefi‘ idi. Ve ķaśba-ı enfleriniñ ortası yerden bir miķdâr yüksek 
idi, üzerinde nûr var idi, ol nûr sebebi ile te’emmül itmeyen kimse mübârek burunla-
rın yüksek žann iderdi, egerçi ķatı yüksek degil idi. Ve mübârek śaķalları śıķ idi, 
sîne-i pür-nûrların örter idi. Ve mübârek ħaddeyn-i es‘adeynleri hemvâr idi. Mübâ-
rek yüzleri müntefiħ degil ne ziyâde etlü ve ne ziyâde arıķ idi, belki miyâne idi. 

Ve kâne fî vechihî tedvîrün, yetele’le’ü vechuhu tele’lü’e’l-ķameri leylete’l-
bedri, ke’enne’ş-şemse tecrî fî vechihî, żalî‘a’l-femi müfellice’l-esnâni, ve kâne 
eflece’ŝ-ŝenyeteyni, iźâ tekelleme ru’iye ke’n-nûri taħrucu min ŝenâyâh, encele, 
eşkele’l-‘ayni, ed‘ace’l-‘ayneyni, esvede’l-ĥadeķati, ehdebe’l-eşfâri ke’enne ‘unuķahû 
cîdü dümyetin fî śafâ’i’l-fıżżati: 

Ya‘nî mübârek rûylarında müdevverlik var idi amma ķatı müdevver degil 
nev‘an ŧûla mâ’il idi. Ve mübârek vechleri bedr-i münîriñ leyle-i bedrde leme‘ânı 
gibi leme‘ân iderdi ve kemâl-i żiyâdan ke’ennehu güneş, yüzlerinde cereyân iderdi. 
Ve mübârek dehân-ı şerîfleri vesî‘ ve dendân-ı laŧîfleri dürr-i şeh-vâr-ı âb-dâr gibi 
berrâķ idi. Ve ŝenâyâ-yı ‘ulyâları seyrek idi. Ve ĥîn-i tekellümde mübârek ŝenâyâsı 
arasından çıķar gibi görinürdi. Ve mübârek çeşm-i bâdâmlarınıñ şaķķı vâśi‘ idi ve 
beyâż-ı ‘aynlarında cüz’ice ĥumret var idi. Ve müje-i münevvereleri śıķ ve dırâz idi. 
Gûyâ gerden-i laŧîfleri ‘âcdan yâ gümüşden yapılmış śûret-i nûrânî gibi idi. 

Mesîĥa’l-ķademeyni, yenbû ‘anhüme’l-mâ’u iźâ źâle ķali‘an yaĥtû tekeffüven 
ve yemşî hevnen źerî‘a’l-mişyeti iźâ meşâ ke’ennemâ yenĥaŧŧu min śabebin, ve iźâ 
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iltefete iltefete cemî‘an, ħâfiża’t-ŧarfi nažaruhû ile’l-arżi eŧvale min nažarihî ile’s-
semâ’i: 

Ya‘nî ķadem-i mübârekeleri  selâset ve mülâyemet üzere olup ħuşûnetden berî 
idi ve kemâl-i mülâyemeti cihetinden śu üzerinden seyelân iderdi. Ķademlerin yer-
den ķaldırı ķaldırı yürüyici olduķları ĥâlde mütekebbirler gibi ayaķların süriyü śalını 
śalını yürümezlerdi vakâr ile yeri đarb itmezlerdi, adımların śıķ itmeyüp yoķuşdan 
inişe inen kimse gibi ayaķların ķaldırı ķaldırı yürür idi. Ve bir yere nažar u iltifât 
itseler bedenleriyle dönüp yalıñız gerdenlerin döndürüp baķmazlardı. Ve gözleri 
ķapaġın ķaldırup baķmazlardı kemâl-i ĥayâ vü edeblerinden. Ve arża nažarları se-
mâya nažarlarından ekŝer idi. 

Cüllü nažarühü’l-mülâĥažatü, yesûķu aśĥâbehû ve yebdürü men laķiye bi’s-
selâmi, beyne ketifeyhi ħâtemü’n-nübüvveti ve hüve ħâtemü’n-nebiyyîn, ecvede’n-
nâsi śadren ve eśdaķa’n-nâsi lehceten, men re’âhu bedâheten hâbe ve men ħâletehû 
ma‘rifeten eĥabbehû ve yeķûlu nâ‘ituhû lem era ķablehû velâ ba‘dehû miŝlehû: 

Ya‘nî eger nažarları gûşe-i çeşm ile idi ve aśĥâb-ı kirâmların öñlerince 
yüridürlerdi. Ve mülâķî olduķları kimseye mübâderet idüp evvel selâmı anlar 
virürlerdi. Mübârek kürekleri arasında ħâtemü’n-nübüvvet var idi ve ħâtemü’l-
enbiyâ idiler. Vücûdları ŧabî‘î idi yâħud mübârek sîneleri ġıll u ġışdan pâk idi 
dimekdir. Ve lisânları aśdaķ-ı elsine olup maħâric-i ĥurûfı ri‘âyetle söylerdi. 
Añsuzdan gören kimseyi celâlet ve mehâbetinden heybet alurdı. Âşinâyâne muħâlaŧa 
idenler kendüye maĥabbet iderlerdi. Ve ol güzîde-i ‘âlemi vaśf iden ne ķablehû ve 
ne ba‘dehû mânendini görmedim dir idi. 

Ammâ e’ś-śuveruhû ve cemâluhâ ve tenâsübü a‘żâ’ihi fî hüsnihâ feķad câ’eti’l-
âŝâri’ś-śaĥiĥati’l-meşhûreti’l-keŝîreti bi-źâlike min ĥadîŝi Aliyyin ve Enes bin Mâli-
kin ve Ebî Hureyretin ve El-Berâ bin ‘Âzibin ve Ebî Ĥuceyfetin ve Câbir bin 
Semüretin ve Ümmü Ma‘bedin ve İbni ‘Abbâsin ve ġayrihim rıđvânullâhi ‘aleyhim 
ecma‘în: 

“Min ennehû śallallâhu ta‘âlâ ‘aleyhi ve sellem, kâne ezherü’l-levni ed‘acü 
encele eşkele ehdebe’l-eşfâri eblece ezecce aķnâ eflece müdevvere’l-vechi vâsi‘a’l-
cebîni keŝŝe’l-lıĥyeti temle’ü śadrahû sevâ’e’l-baŧni ve’ś-śadri ‘ažîme’l-minkebeyni 
daĥime’l-‘ižâmi ‘ayle’l-‘adudeyni ve’z-zirâ‘ayni ve’l-esâfili raĥbe’r-râĥateyni ve’l-
ķademeyni sâ’ile’l-eŧrâfi envere’l-mütecerridi daķîķa’l-mesrübeti reb‘aten el-ķaddi 
leyse bi’ŧ-ŧavîli’l-bâ’ini velâ bi’l-ķaśîri’l-mütecerridi ve ma‘a źâlike lem yekün 
yümâşîhi eĥadün yünsebû ile’ŧ-ŧûli illâ ŧâlehû śallallâhu ‘aleyhi ve sellem. Recle’ş-
şa‘ri iźâ eftere đâĥikan eftere ‘an miŝli senâ’l-berķi ve ‘an miŝli ĥubbi’l-ġamâmi, iźâ 
tekelleme rü’iye ke’n-nûri yaħrucu min ŝenâyâhi, aĥsene’n-nâsi ‘unuķan leyse bi’l-
muŧahhemi velâ bi’l-mükelŝemi mütemâsike’l-bedeni, đarbe’l-laĥmi.” 

Üstuħrice min Kitâbi’ş-Şifâ fî Ĥuķûķi’l-Muśŧafâ śallallâhu ‘aleyhi ve sellem: 

(Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘lâtün Fâ‘ilün) 

Faħimün müfaħħamun 

1 Çün ‘ažîmü’ş-şân idi Ĥaķķ’uñ Ĥabîbi Muśŧafâ 
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 Cümle evśâfı güzeldür bu söze dinmez riyâ 

 Eŧvale mine’l-merbû‘i 

2 Mu‘tedildi ķâmeti vaśf-ı Resûl-i bâ-śafâ 

 Ne dırâz idi ne kûteh bil vasaŧdan müntehâ 

 Aķśara mine’l-müşeźźebi 

3 Aķśar idi tûldan bâlâ vasaŧdan ķâmeti 

 Ĥażret-i Ĥaķ ĥüsn-i ħulķıyla yaratmış ĥażreti 

 ‘Ažîme’l-hâmeti 

4 Re’s-i pâkinde ķılan vaśśâflar bir kez nažar 

 Nûr-ı a‘žâm idi bedr olmuş durur yâħud ķamer 

 Daķîķa’l-mesrübeti 

5 Ol mübârek śaçları ince idi hem-çü semûr 

 Yaldırayup berķ ururdı telleri mânend-i nûr 

 Lem yekün bi’l-ca‘di’l-ķaŧati 

6 Ya‘ni ķıvırcıķ degildi ol mübârek śaçları 

 Miŝlini görmedi dünyâ nûr-ı ‘âlem her biri 

 İn i’nferakat ‘aķîķatuhû feraķa 

7 Śaçlarını ger ayırsa ayrulurdı ħoş laŧîf 

 Tâ o deñlü ħûb idi târ-ı Nebî nâzük şerîf 

 Ve illâ felâ yücâvizü şa‘rahû şaĥmetehû 

8 Ger ayırmazsa tecâvüz itmez idi gûşını 

 Ya‘ni ol şa‘r-ı şerîfi geçmez idi gûşını 

 Vâsi‘u’l-cebîni 

9 Vâsi‘ idi aln-ı pâki ĥażretüñ ey meh-liķâ 

 Nûr ururdı cebhesinde miŝl-i ve’ş-şems u đuĥâ 

 Sevâbiġu ġayre ķarnin 

10 Ĥüsn-i kâmil śûretinde idi hem re’s-i şerîf 

 Alnı ķarınlı degüldi ħoş latîf idi laŧîf 
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 Beynehümâ ‘ırķun yedurruhu’l-ġażabu 

11 Ya‘ni ķarneyn arasında bir ŧamarı var idi 

 Her ne vaķt kim ol ŧamar şisse ġażab gider idi 

 Yetele’le’ü vechuhû tele’lü’e’l-ķameri leylete’l-bedri 

12 Ol Ĥabîbüñ vech-i pâki şöyle raħşân idi dir 

 Ayuñ on dördi gibi bedr olıcaķ mâh-ı münîr 

 Sehlü’l-ħaddeyni 

13 Ol mübârek ħûb yañaķlar ĥażretüñ efzûn idi 

 Nûrı ħoş lem‘ân idüp ġâyetle hem mevzûn idi 

 Kâne ebyâża bi’l-ĥumreti 

14 Çihre-i pâki mübeyyâż ĥumrete mâ’il idi 

 Dürlü dürlü mu‘cizâta ol Ĥabîb nâ’il idi 

 Leyse bi’l-ebyâżi’l-emheki velâ bi’l-âdemi 

15 Pek açıķ ebyâż degüldi ol Resûl-i bâ-śafâ 

 Çihresi esmer degüldür rûşen idi dâ’imâ 

 Ezeccü’l-ĥavâcibi 

16 İnce idi ol Ĥabîbüñ ķaşları hem-çü hilâl 

 Ol şefî‘dür ümmetine ‘afv ide Celle Celâl 

 Ed‘acü’l-‘ayneyni ve ŧavîlü’l-eşfâri 

17 O Ĥabîbüñ ķara imişdi mübârek gözleri 

 Hem daħi uzun idi ol gözlerüñ aķlıķları 

 Ekĥalü 

18 Ķudretinden sürmelenmiş idi ol ‘ayneyn-i pâk 

 Śun‘ına anuñ baķanlar olur idi ‘aķlı çâk 

 Aķne’l-‘ırneyni 

19 İncerek idi Ĥabîbüñ enfinüñ ķanatları 

 Burnınuñ ucı da ince ħûb-ter endâmları 

 Lehû nûrun ya‘lûhu yaĥsebuhû men lem yete’emmel eşemm 
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20 Şöyle nûrlı idi yüzi pekçe baķmayan anı 

 Şu‘lesinden mürtefi‘ śanur idi gören anı 

 Żalî‘u’l-femi 

21 Ol müleźźeź ħûb dehânı tâm-ı ħilķatde idi 

 Âl u aśĥâbına her dem ħoş naśîĥatde idi 

 Müfellicü’l-esnâni 

22 Hem Ĥabîbi Muśŧafâ’nuñ dişleri seyrek idi 

 Tâ ezelden ŧıfl iken kendüsi zîrek idi 

 Kâne eflecü’ŝ-ŝeniyyeteyni iźâ tekelleme yaħrucü nûrun min ŝenâyâh 

23 Oldı seyrekrek anuñ öñ dişlerinüñ arası 

 Söyledükçe nûr çıķardı śanki meh-nev pâresi 

 Lâ yeđhaku illâ yetebessümâ 

24 Gülmedi hiç ķahķaha ile Resûl-i pâk-i dîn 

 Gülicek dâ’im tebessümle gülerdi âferîn 

 Keŝŝü’l-lıĥyeti ‘alâ śadrihî 

25 Hem śaķalı śıķ idi pek ĥażretüñ bî-i‘tižâr 

 Gögsi üstinde yayılup eylemişdi ħoş ķarâr 

 ‘Unuķuhû ke-cîdi dümyetin 

26 Ĥażretüñ ‘unķ-ı şerîfi ġâyet ile ħûb idi 

 Ħoş śurâĥî bir gümüş ibrîķ-veş merġûb idi 

 Ve fî śafâ’ihî ke-fıżżatin 

27 Bir śafâvetde gümüşe boynı beñzerdi anuñ 

 Tâ o deñlü ebyaż idi ħûb gerdân Aĥmed’üñ 

 Mu‘tedilü’l-ħalķi 

28 İ‘tidâl üzre yaratdı cümle a‘żâsın Ħudâ 

 Cümle ef‘âli güzeldür muĥteremdür bî-riyâ 

 Bâdinün mütemâsikün 

29 Ya‘ni gövdelü imişdür ol Muĥammed Muśŧafâ 
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 Hem yapışmış idi laĥmı gövdeye muĥkem aña 

 Ezhere’l-levni 

30 Ezherü’l-levn idi bî-hemtâ miŝâl-i âfitâb 

 Mihr ü meh nûrından anuñ dâ’im eylerdi ĥicâb 

 Đaħmu’l-kerâdîsi 

31 Ol mübârek üstüħânlar başları idi ‘ažîm 

 Cür’etine bâ‘iŝ ola ol Resûlüñ ey Kerîm 

 Celîlü’l-müşâşi 

32 Hem büyük idi Ĥabîbüñ iki omuz başları 

 Ümmetiyçün aķıdurdı gözlerinden yaşları 

 Ba‘îdün mâ-beyne’l-minkebeyni 

33 Hem ba‘îd idi Resûlüñ iki omuz arası 

 Anuñ içün yaśśı idi ol Ĥabîbüñ arķası 

 Eş‘aru’z-zirâ‘ayni ve’l-minkebeyni 

34 Ol mübârek ķolları da Ĥażretüñ ķıllı idi 

 Hem-çünân omuzları da şa‘r ile belli idi 

 Ŧavîlü’z-zendeyni 

35 Hem füzûn idi mübârek ellerüñ bilekleri 

 Ol güzellerden güzel idi Ĥabîbüñ elleri 

 Raĥbu’r-râĥateyni ve’l-ķademeyni 

36 Vâsi‘-i pâk idi eli ayası Peyġamberüñ 

 Hem ayaġı ħûb hem merġûb idi ol serverüñ 

 Lâ ĥarîrete elyenü min keffihi 

37 Penbeden nerm idi keffeyn-i mübârek bî-nažîr 

 Yumuşaķlıġın’anuñ nisbet olunmazdı ĥarîr 

 Sâ’ile’l-eŧrâfi 

38 Ol eśâbi‘lar Ĥabîbüñ ħûb-ı bî-hemtâ idi 

 Her bir engüşti gümüşden daħi müsteŝnâ idi 
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 Ve e‘âliyü’ś-śadri 

39 Gögsi ‘âlî levĥ-i maĥfûž-ı Ħudâ’dur şübhesüz 

 Mažhar-ı ‘ilm-i ledünnîdür o gencîne ne söz 

 ‘Âriyü’ŝ-ŝedyeyni ve’l-baŧni 

40 Mûydan ‘ârî idiler hem o ŝedyeyn-i laŧîf 

 Baŧnı mir’ât-ı Ħudâ idi eyâ źât-ı şerîf 

 Mevśûlün mâ-beyne’l-lebbeti ve’s-sürreti 

41 Lîk mâ-beyn lebbe ile sürrenüñ mevśûl idi 

 Ya‘ni boġaz çuķurından bir çekilmiş yol idi 

 Bi-şa‘rin yecrî ke’l-ħaŧŧi 

42 Ħaŧ gibi cârî oluban vaśl olunmuşdı o yol 

 Ya‘ni boġazdan göbege ķıldan olmuş idi yol 

 Ħusmânü’l-aħmuśeyni 

43 Ya‘ni küçükrek ķarınlu idi faħr-ı enbiyâ 

 Hem daħi ol ince bellüdür dimişler evliyâ 

 Yaĥŧû tekeffü’en 

44 Ya‘ni yürürken öñine ol baķardı dâ’imâ 

 Ol Ĥabîbüñ gözleri baķmaz idi ġayrî yaña 

 Yemşî hevnen 

45 Ħoş vaķâr üzre yürürdi ol Resûl-i reh-nümâ 

 Ħalķa gösterdi ŧarîķat ķurb-ı Raĥmân olmaġa 

 Źerî‘u’l-mişyeti 

46 Ol mübârek adımını bol atardı ol Ĥabîb 

 Ħoş yürürdi dâ’imâ rıf‘at aña Ĥaķ’dan naśîb 

 Aħmeśü’s-sâķayni 

47 Ya‘ni ince idi sâķaynı Ĥabîbüñ ber-ķarâr 

 Ĥüsn-i vaśf ile muvaśśafdur Muĥammed âşikâr 

 Kâne ‘araķahu’l-lü’lü’ü lâ-‘abîrete eŧyabu min râyiĥatihî 
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48 Çünki oldı Muśŧafâ’nuñ ħûb deri incü gibi 

 Yoķdur eŧyâb ķoħularda bir ķoħu anuñ gibi 

 Beyne ketifeyhi ħâtemü’n-nübüvveti 

49 İki ketfüñ arası mühr-i nübüvvet var idi 

 Ol nübüvvet ħâtemidür kim aña ħoş yâr idi 

 Lâ-zehere fî kelâmihî velâ-neźere 

50 Ol leŧâ’if sözlerinde sür’âti olmaz idi 

 Hem daħi ol ħalķ içinde kimseden ķorķmaz idi 

 Leyse fî re’sihî ve lıĥyetihî ‘ışrûne şa‘reten beyżâ’e 

51 Lıĥye vü şa‘rında yoġ idi yigirmi ķıl beyâż 

 Cümlesi ħâśu’l-ħavâś idi mübârek şa‘r-ı ħâś 

 Feteveffâhu’llâhu ta‘âlâ ‘alâ ŝelâŝin ve sittîne seneten 

52 Cânib-i Ĥaķ’dan irişdi “irci‘î” aña nidâ 

 Altmış üç yaşında ķıldı cânını Ĥaķķ’a fedâ 

53 Çünki dünyâ yaradıldı ol Resûlüñ nâmına 

 Raĥmetullâhi Ta‘âlâ her dem olsun cânına 

 Ķâle Câbir rađiyallâhu ‘anhu: Re’eytü’l-ħâteme beyne ketifeyni’n-nebiyyi 

54 Ĥażret-i Câbir buyurdı ħâtemi gördüm eħâ 

 Ol Nebînüñ ketf-i pâkinde virür iken żiyâ 

 Ġuddeten ĥamrâ’e miŝlü beyżati’l-ĥamâmeti 

55 Ķırmızı ben gibidir mühr-i nübüvvet âşikâr 

 Ol ĥamâme beyża miŝli anda ķılmışdır ķarâr 

56 Rûĥ-ı Peyġamber içün vir cân u dilden çoķ śalât 

 Tâ bulasın cennet-i Ĥaķ hem cehennemden necât 

 


