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MUSTAFA SÂFÎ EFENDİ’NİN MENSUR
HİLYE-İ ŞERÎF TERCEMESİ
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Özet
Türk edebiyatında müstakil olarak 16. yüzyıldan itibaren görülmeye 

başlayan hilye türünün manzum, mensur ya da manzum-mensur karışık 
pek çok örneği bulunmaktadır. Bunlardan özellikle mensur olanların 
araştırmacılarca ikinci planda değerlendirildiği görülmektedir. Sultan 
Ahmed’in baş imamlarından olan ve imam-ı sultan olarak da şöhret 
bulan Mustafa Sâfî Efendi tarafından kaleme alınan ve bu çalışma ile 
ilk kez tanıtılacak olan Hilye-i Şerîf Tercemesi, bugüne değin ortaya çı-
karılmamış mensur hilyeler arasında yer almaktadır. Eserin bugün için 
tespit edilebilen tek nüshası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk 
Kitaplığı 1443 numarada bulunmaktadır. Bu çalışmada, mütercimin 
Saîd-i Kâzerûnî’nin el-Müntekâ fî Mevlidi’n-Nebiyyi’l-Mustafâ adlı 
eserinden istifade ederek hazırladığını söylediği Hilye-i Şerîf Tercemesi 
adlı eseri, şekil ve muhteva özellikleri bakımından incelendikten sonra 
eserin transkripsiyonlu metni ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hilye, şemâil, Mustafa Sâfî Efendi, Hilye-i 
Şerîf Tercemesi, Saîd-i Kâzerûnî, el-Müntekâ fî Mevlidi’n-Nebiy-
yi’l-Mustafâ.

TRANSLATION OF HILYE-I SHARIF BY MUSTAFA SÂFÎ 
EFENDİ
Abstract

There are many examples of the hilye genre, which started to be 
seen independently in Turkish literature since the 16th century in verse, 
prose or mixed in verse and prose. It is examined that especially the 
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prose ones are underestimated by the researchers. Translation of Hilye-i 
Sharif will be introduced for the first time with this study among the 
unrevealed prose hilyes until today, it was written by Mustafa Sâfî as 
one of the chief imams of Sultan I. Ahmed, who was also known as 
imam-i sultani. The only copy of the work that is identified currently 
is cataloged in the Istanbul Metropolitan Municipality Atatürk Library, 
number 1443. In this study, the Translation of Hilye-i Sharif, which the 
translator denoted to have benefited from Saîd-i Kâzerûnî’s work Al-
Müntekâ fî Mevlidi’n-Nebiyyi’l-Mustafâ, is examined in terms of form 
and content with the transcribed text.

Keywords: Hilye, shama’il, Mustafa Sâfî Efendi, Translation of 
Hilye-i Şerîf, Saîd-i Kâzerûnî, Al-Müntekâ fî Mevlidi’n-Nebiyyi’l-
Mustafâ.

Giriş
Sözlüklerde anlamı “süs, ziynet, bezek, kolye, cevher” gibi kelimelerle 

karşılanan hilye, edebiyatta Hz. Muhammed’in dış görünüşünü ve vasıfları-
nı anlatan manzum ya da mensur eserlere denilmektedir. Türk edebiyatında 
“müstakil” bir tür olarak 16. yüzyıldan itibaren işlenmeye başlayan hilyeler, 
daha önceleri edebî kaygı güdülmeden siyer ve hadis kitaplarında bir bölüm 
olarak ele alınmıştır (Güngör, 2003, s. 199). Ayrıca Araplarda Hz. Muham-
med’in fiziki ve ahlaki özelliklerinin anlatıldığı eserler olarak ortaya konan 
şemaillerin “halku Resûlillâh” başlıklı bölümlerinin hilye etrafında şekillen-
diği söylenebilir (Uzun, 1998, s. 44-45; Kandemir, 2010, s. 497; Canım, 2016, 
s. 80-81). Bu bakımdan Türk edebiyatında kaleme alınan hilyelerin bir diğer 
kaynağı da şemailler olmuştur. Şemailler edebî niteliği ve hilyeye nazaran çok 
daha geniş bir muhtevaya sahip olması yönüyle Türk edebiyatında görülen 
hilyelerden ayrılmaktadır. İmam Tirmizî’nin Arapça kaleme aldığı eş-Şemâ’i-
lü’n-Nebeviyye ve’l-Hasâ’isü’l-Mustafaviyye’si Hz. Peygamber’in hilyesine 
dair bilgiler içeren ilk eser olması sebebiyle önemlidir. Eser hem kendisinden 
sonra yazılan şemail kitaplarına hem de hilyelere kaynaklık etmiştir. Ancak 
hilyelerin kapsamı ve edebî değeri göz önünde bulundurulduğunda “bu eser 
edebî bir gayeyle yazılmadığı için de sadece hilye türüne kaynak olması açı-
sından bir ilk kabul edilmelidir” (Canım, 2016, s. 81). Nitekim Tirmizî, Hz. 
Peygamber’i sadece dış görünüşüyle ele almamış, “kıyafeti, yemesi içmesi, 
konuşma şekli, ibadeti, ahlakı, geçim tarzı ve ölümü” gibi hususlara da hadis-
lere dayanarak eserinde yer vermiştir (Kandemir, 2010, s. 500). Buradan hilye 
bahsinin eserin sadece bir bölümünü kapsadığı anlaşılmaktadır. Tirmizî’den 
sonra İmam Beyhakî’nin Delâilü’n-Nübüvve’si, Hâfız-ı Isfahanî’nin Tarih-i 
Isfahan’ı, Kadı İyaz’ın Şifâ-i Şerîf’i, İbn Kesîr’in Şemâilü’r-Resûl’ü, Cemâ-
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leddîn Hâfız Abdurrahman’ın Vefâ fî Fezâil-i Mustafâ’sı Arapça hilye içerikli 
eserlere örnek olarak verilebilir. İran edebiyatında ise Muhammed Abâd’ın 
Şifâ-i Şerîf şerhi ile Feyzî’nin manzum hilyesi dışında bu türden eserlere rast-
lanılmamaktadır (Erdoğan, 2013, s. 21; Canım, 2016, s. 82).

Arap ve Fars edebiyatları karşısında Türk edebiyatında hilyeye karşı büyük 
bir rağbetin olduğu görülmektedir. Türklerdeki Peygamber sevgisi ve onu tanı-
ma arzusu bu rağbeti artırdığı gibi hilye türünün de gelişimine zemin hazırla-
mıştır. “Hz. Peygamber’in fizikî özellikleri anlatılırken her bir sahabe görebil-
diği taraftan ve ifade edebildiği kelimelerle fakat en güzel kelime ve ifadeleri 
seçerek anlatmış.” (Gözütok, 2016, s.401), Türk şair ve edipleri de bu ifade 
gücünün derinliğine inmek arzusuyla manzum, mensur, telif, tercüme şeklinde 
pek çok hilye kaleme almışlardır. Şüphesiz bunlar arasında en meşhuru Hâkânî 
Mehmed Bey’in Hilye-i Hâkânî’si olmuştur. Hâkânî’nin manzum kaleme aldığı 
Hilye-i Şerîf’i hem okuyanlarca hem diğer şairlerce benimsenmiş, sonrasında 
onlarca hilye kaleme alınmıştır. Nihayetinde “tıpkı şarkı ve tuyuğ gibi hilye türü 
de klasik Türk edebiyatının malı olmuştur” (Pala, 1991, s. 5). Türk edebiyatında 
Hz. Muhammed ile başlayan hilye yazıcılığının sınırları yıllar içinde tüm pey-
gamberler, dört halife ve evliyaları kapsayacak şekilde genişlemiştir. Böylelikle 
gelinen noktada hilye türü şu şekilde tanımlanmıştır:

‘‘Hz. Muhammed’in fiziksel görünüşünü, güzel ahlakını, karakterini, gü-
zel vasıf ve sıfatlarını, kıyafetini anlatan aynı zamanda diğer peygamber-
lerin, dört halifenin, aşere-i mübeşşereden diğer sahabelerin Hz. Hasan 
ve Hüseyin ile bazı tarikat kurucularının öncelikle fiziksel yapıları olmak 
üzere onlarla ilgili diğer bazı hususları da konu edinen ve genellikle mes-
nevi nazım şekliyle ve manzum olarak yazılan, mensur örneklerinin yanı 
sıra çok az da olsa manzum-mensur olarak da kaleme alınan eserlerin 
genel adıdır’’ (Erdoğan, 2013, s. 19).

‘Bu çalışma kapsamında ele alınan Mustafa Sâfî’nin Hilye-i Şerîf Terceme-
si, Hz. Muhammed için yazılmış mensur hilyeler arasında yer almaktadır. Sâfî 
böyle bir eser kaleme almasının sebebini giriş kısmında uzun uzun ve oldukça 
süslü bir dille anlatmaktadır. Burada özetleyecek olursak; bayramlarda padi-
şahlara bir hediye (eser) sunmanın adet olduğundan bahisle Safî’de de böyle 
bir niyet hasıl olmuştur. Bunun üzerine Hz. Peygamber’in Türkçe bir hilye-i 
şerifini yazıp padişaha sunarak onun Hz. Peygamber’in evsafını yakından 
müşahede etmesini arzu etmiştir. Sâfi bu bölümde, kaynak olarak kullandığı 
el-Müntekâ ve onun müellifi Saîd-i Kâzerûnî’nin ismini de zikretmiştir.

Türk edebiyatında, Mustafa Sâfî’nin Hilye-i Şerîf Tercemesi’nden başka 
mensur olarak kaleme alınan ve bilinen diğer Hz. Peygamber hilyeleri alfabe-
tik olarak şu şekilde sıralanabilir:1

1 Sıralama (Erdoğan, 2013) ve (Erdoğan, 2018)’den faydalanılarak hazırlanmıştır.
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1. Abdülahad Nûrî, Hilye-i Şerîfe-i Nebeviyye,
2. Abdülmecîd Sivasî, Şerh-i Hilye-i Resûl-i Ekrem,
3. Ahmed b. Receb el-İstanbulî, Nüzhetü’l-Ahyâr fî Şerh-i Hilyeti’l-Muhtâr,
4. Ahmed Şemsî Halvetî, Hilye-i Şerîfe,
5. Akkirmânî Muhammed B. Mustafa, Hilye-i Sa‘âdet,
6. Ali Molla, Hilye-i Şerîf-i Resûlullâh,
7. Debreli Vildân Fâik, Risâle fî-Şerhil’l-Hilyeti’n-Nebeviyye,
8. Erzurumî Mehmed Hanefî Efendi, Hilye-i Şerîfe,
9. Eyüp Sabri b. Cemîl, Mülahhas Şemâ’il-i Hz. Muhammed,
10. Halîl b. Ali El-Kırımî, Hilye-i Nebevî,
11. Hilmi Efendi, Hilye-i Muhammed,
12. Hulûsî Ârif Eskişehrî, Şerh-i Hilye-i Nebevî,
13. Kâdi Şâmî, Şerh-i Hilyetü’ş-Şerîfe,
14. Mantıkî Mustafa Efendi, Mufassal Hilye-i Şerîfe,
15. Mehmet Ergüneş, Hilye-i Şerîf-i Muhammediye,
16. Nazmi Türe, Hilye-i Şerîfe ve Şemâ’il-i Muhammediyye Hazret-i Mu-

hammed Aleyhisselamın Vasf-ı Şerîfeleri ve Şemâ’il-i Mübârekeleri,
17. Sa‘dî Çelebi, Tercüme-i Hilye-i Şerîf,
18. Şeyh Emir Tarikatçı, Hilyetü’n-Nebî,
19. Şeyhü’l-İslam Hoca Sa‘deddîn Efendi, Hilye-i Celiyye ve Şemâ’il-i 

‘Aliyye,
20. Vahdî İbrahim b. Mustafa, Terceme-i Hilye-i Şerîf,
21. Vecdî Ahmed, Hilye-i Nebî.
Yukarıda saydığımız eserler dışında henüz üzerinde araştırma yapılmamış, 

müellifi bilinmeyen hilyeler2 mevcuttur. Yine kendi yazdığı eserlerde adı zik-
redilmesine karşın bugüne kadar gün yüzüne çıkmayan Mustafa Sâfî’nin ka-
leme aldığı Hilye-i Şerîf Tercemesi de mensur hilyelere yeni bir ilave olarak 
değerlendirilmelidir.

1. Hilye-i Şerîf Tercemesi
Eserin Müellifi/Mütercimi
Sultan Ahmed devrinde telif ve tercüme ettiği eserlerle bilinen Mustafa Sâfî 

2 Müellifi bilinmeyen hilye-i şerifler ve diğer hilye-i şeriflerin ayrıntılı kütüphane bilgileri 
için bk. (Erdoğan, 2013, s. 65-68).
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Efendi, Makedonya’nın Kesriye kasabası, Hurpişte nahiyesinde dünyaya gel-
miştir. Doğum tarihi hakkında elimizde net bir bilgi bulunmamaktadır. Babası-
nın isminin İbrahim olduğu kaynaklarda geçen Mustafa b. İbrahim künyesinden 
anlaşılmaktadır. Anadolu’ya geldikten sonra bir müddet Bursa ve Gemlik’te 
imamlık ve hatiplik yapan Mustafa Sâfî, daha sonra İstanbul Cerrah Mehmed 
Paşa Camisinde görev yapmıştır. İstanbul’da bulunduğu sırada Hafız Ahmed 
Paşa’nın aracılığıyla Celâl ü Cemâl adlı Farsça bir mesneviyi Türkçeye men-
sur-manzum tercüme edip padişaha sunmuş, bu tercüme vesilesiyle padişah 
imamlığına yükselmiştir.3 Eserlerinin büyük bir bölümünü de Sultan Ahmed 
devrinde kaleme almış ve yine ona takdim etmiştir. Sâfî’nin tespit edilebilen 
eserleri şunlardır: Zübdetü’t-Tevârih, Terceme-i Celâl ü Cemâl, Vesîletü’l-Vüsûl 
ilâ Mahabbeti’r-Resûl, Kitâbü’l-İsti’âb fî Ma’rifeti’l-Ashâb Tercemesi, Hilye-i 
Şerîf Tercemesi (Mir’atu’s-Safâ fî Hilyeti’n-Nebiyyi’l-Mustafâ) ve Cihad-nâme. 
Görüldüğü üzere tarih, edebiyat, din ve tasavvuf gibi farklı sahalarda eserler 
neşreden Mustafa Sâfî, H 1025 Zilhicce (M 1616 Aralık) ayında vefat etmiştir.

Eserin Adı
Çalışmamıza esas aldığımız istinsah nüshanın başında eserin başlığı Hil-

ye-i Şerîf Tercemesi olarak geçmektedir. Başka bir nüshası olmamasından ötü-
rü eserin bu başlıkla anılması daha doğru olacaktır. Fakat Mustafa Sâfî’nin 
Vesîletü’l-Vüsûl ilâ Mahabbeti’r-Resûl adlı eserinde, hilye tercümesinden 
bahsederken Mir’atü’s-Safâ fî Hilyeti’n-Nebiyyi’l-Mustafâ başlığını kullandı-
ğı görülmektedir:

‘‘Hazret-i Ali’den -kerremallâhu vechehü- ve Enes b. Mâlik ve Ebû 
Hüreyre ve Berâ b. Azib ve Ümmü’l-mü’minîn Âişe-i Sıddîka ve İbn 
Ebî Hâle ve Ebû Cuheyfe ve Câbir b. Semüre ve Ümmü Ma‘bed ve Ab-
dullâh b. Abbâs’dan ve bunlardan gayrı ashâb-ı güzînden -rıdvânullâhi 
‘aleyhim ecma‘în- rivâyet olunup bu fakîr bu cümle-i kütüb-i mu‘te-
berden cem‘ ve lisân-ı Türkî ile tefsîr idüp ve bundan akdem Mir’a-
tü’s-safâ fî Hilyeti’n-Nebiyyi’l-Mustafâ nâm bir risâle metâvîsinde derc 
idüp’’ (İnal, 1993, s. 38-39).

Buradan hareketle eserin ismi için Hilye-i Şerîf Tercemesi ile beraber 
Mir’atü’s-Safâ fî Hilyeti’n-Nebiyyi’l-Mustafâ’nın da kullanılabileceğini söy-
leyebiliriz.

Telif Tarihi
Eserin müellif hattı nüshası bugün için elimizde mevcut değildir. Bu yüz-

den eserin telif tarihi ile ilgili net bir çıkarımda bulunmak güçtür. Ancak eserin 
telif tarihiyle ilgili Mustafa Sâfî tarafından Vesîle’de düşülmüş şöyle bir kayıt 
vardır:
3 Bk. Çuhadar, 2003, s. 114; Babinger, 1992, s. 162, Süreyya, 1996, s. 1149.
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“[...] bu fakîr bu cümle-i kütüb-i mu‘teberden cem‘ ve lisân-ı Türkî ile 
tefsîr idüp ve bundan akdem Mir’atü’s-safâ fî Hilyeti’n-Nebiyyi’l-Mus-
tafâ nâm bir risâle metâvîsinde derc idüp isneteyn ve işrîn ve elf târîhin-
de vâki‘ olan ‘îd-i adhâda pây-i taht-ı Edirne’de manzar-ı ‘âlî-i pâdşâhî-
ye ref‘ etmişdir” (İnal, 1993, s. 39).

Mustafa Sâfî burada, tamamlamış olduğu eserini H 1022 (M 1614) sene-
sinin Kurban Bayramı’nda, Edirne’de padişaha sunduğunu söylemektedir. Bu 
kayıt ışığında, net olmamakla birlikte, eserin ya bu tarihte ya da bu tarihten 
evvel tamamlandığını söyleyebiliriz.

Nüsha Tavsifi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı 
(Kısaltması: AK)

Eserin ulaşılabilen tek nüshası mevcuttur. Bu nüsha da İstanbul Büyük-
şehir Belediye Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Türkçe Yazmaları koleksiyo-
nunda bulunmaktadır. Demirbaş numarası 1443’tür. Eser kataloglanırken ismi 
Mustafa Sâfî’nin başka bir eseri ile karıştırılmış ve Terceme-i Kitâbü’l-İstî‘âb 
fî Ma‘rifeti’l-Ashâb olarak kaydedilmiştir. Müellif ismi de Muslihed-dîn Mus-
tafâ en-Nakşibendî olarak yazılmıştır. Yazı türü nesih olup 200x145-145x85 
mm ölçülerindedir. Sadece 1b ve 10a’da metnin dört tarafını çevreleyecek 
şekilde ince kırmızı cetvel çekilmiştir. Yaprak sayısı 15, satır sayısı 19, sütun 
sayısı 1’dir. Söz başlarında kırmızı, metin kısmında siyah mürekkep kullanıl-
mıştır. Eserin sadece 12a-12b’ye tekabül eden yaprağının köşesinde birkaç 
kelimenin okunmasına sorun teşkil eden yıpranma mevcuttur. Ayrıca metinde 
bazı kısımlarda müstensih hataları göze çarpsa da bunlar anlamdan hareketle 
okumada giderilmiştir.

Muhtevası
Eser, diğer hilyelerde olduğu gibi Hz. Peygamber’e övgü ile başlamaktadır. 

Bu bölümde Kur’an’da geçen Hz. Peygamber’in güzel ahlakı ve yaratılışına 
yönelik ayetlerden iktibaslarla birlikte “Sen olmasaydın âlemi (yerleri ve gökle-
ri) yaratmazdım.” hadis-i kutsisine atıf yapılmaktadır. Sebeb-i telif bölümünde 
eserin kim ve ne için yazıldığı tafsilatlı olarak açıklanmaktadır. Buradan eserin 
Sultan Ahmed’e arz edilmek üzere tercüme edildiği anlaşılmaktadır.

Eserin esasını oluşturan hilye bölümü ise en kapsamlı bölümdür. Bu bö-
lümde Ümmü Ma‘bed, Hind bin Ebî Hâle, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve 
Sâ’ib bin Yezîd gibi sahabelerin Hz. Peygamber’in hilyesine dair rivayetleri 
yer almaktadır. Mustafa Sâfî, hilyeleri aktarırken önce ibarelerin Arapça ilk hâ-
lini vermiş, ardından daha ayrıntılı ve Türkçe olarak bu ibareleri açıklamıştır. 
Hilyede adı geçen ravilerin rivayetlerinden yola çıkılarak Hz. Peygamber’in 
yüzü, teni, boyu, saçı, başı, alnı, kaşları, kirpikleri, burnu, sakalı, yanakları, 
ağzı, dişleri, gözleri, sesi, hitabı, boynu, göğsü, sırtı, karnı, omuzları, kolları, 
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avuçları, ayakları, adımları, konuşması ve peygamberlik mührü gibi görünü-
şüne ve beden hareketlerine dair özellikleri tasvir edilmiştir. Hilye bölümünde 
Ümmü Ma‘bed kıssasının ve hilyesinin denk geldiği yaklaşık üç varaklık (3a-
6b arası) kısım, birtakım tercüme tasarrufları bulunmakla birlikte, Mustafa 
Sâfî’nin Kitâbü’l-İsti’âb fî Ma’rifeti’l-Ashâb Tercemesi’nde de geçmektedir.

Eser, hatime/dua bölümüyle hitama ermektedir. Dua bölümünde, eserin 
bayram hediyesi olarak takdim edildiği Sultan Ahmed’e dua ve övgülerde bu-
lunulmaktadır.

Şekil Özellikleri
Hilye-i Şerîf Tercemesi, mensur bir hilyedir. Eser, farklı ravilerin rivayet-

lerini içerdiği için Türk edebiyatında yazılan diğer hilyelere nazaran hacim 
olarak oldukça geniştir. Eserin bölümleri incelendiğinde manzum hilyelerde 
olduğu gibi Hz. Peygamber’e övgü, sebeb-i telif, Hz. Peygamber’in hilyesi 
ve hatime/dua bölümlerinden oluştuğu görülmektedir. Eserde sadece hatime 
kısmında Farsça bir dörtlük yer almaktadır.

Kaynak Metni ve Müellifi
Hilye-i Şerîf Tercemesi’nin kaynağının Saîd-i Kâzerûnî’nin el-Müntekâ fî 

Mevlidi’n-Nebiyyi’l-Mustafâ adlı eseri olduğunu, Mustafa Sâfî Efendi doğ-
rudan dile getirmektedir (AK, 3a). Hatta yalnızca hilye metninde zikretmek-
le kalmayıp el-İstî‘âb fî Ma‘rifeti’l-Ashâb Tercemesi4 ve Vesîletü’l-Vüsûl ilâ 
Mahabbeti’r-Resûl5 gibi eserlerinde hem kaynak esere hem hilye tercüme-
sine dair atıflarda bulunmaktadır. Muhammed b. Mes‘ûd el-Kâzerûnî’nin 
Arapça kaleme aldığı eser, bazı kaynaklarda el-Müntekâ min Sîreti’l-Mevli-
di’n-Nebiyyi’l-Mustafâ ve el-Müntekâ min Siyeri’n-Nebiyyi’l-Mustafâ olarak 
da geçmektedir.6 Eserin Muhammed b. Mes‘ûd el-Kâzerûnî’nin oğlu Afîfüd-
din el-Kâzerûnî tarafından yapılan ve Terceme-i Mevlid-i Mustafâ ya da Si-
yer-i Afîf ve Siyer-i Kâzerûnî adlarıyla anılan Farsça bir çevirisi de mevcuttur. 
Farsça bu tercümeden hareketle Veysîzâde Ahmed İznikî ve Karaçelebizâde 
Abdülaziz Efendi’nin eseri Türkçeye tercüme ettikleri bilinmektedir (Erşahin, 
2005, s. 345-346; Uzun, 2009, s. 325).

Mustafa Sâfî’nin hilyesinde esas kaynağı olan El-Müntekâ’nın Farsça 
metni bir mukaddime, dört kısım ve hatimeden oluşmaktadır. Dört kısımlık 
4 “[...] vilādet ü vefāt beyninde vāḳiǾ olan aḥvāl-i icmālileri ḫuṣūṣan ḥilye-i celiyye-i şerifeleri 

ve baǾż-ı muǾcizāt-ı bāhire-i münifeleri Ǿulemā-i siyer ve ḥafaẓa-i ḫaber ü ešerden SaǾid-i 
Kāzerūni revvaḥallāhu rūḥahu el-Münteķā fi Mevlidi’n-Nebiyyi’l-Muṣṭafā nām kitābda 
rivāyāt-ı ṣaḥiḥa ve esānid-i ḳaviyye-i ṣariḥa ile ẕikreyledügi üzre bi-ṭariḳi’t-terceme 
ẕikrolundı” (İstî‘âb, vr. 2b-3a).

5 Bk. İnal, (1993, s. 38-39).
6 Bk. Uzun, 2009, s. 325; Durmuş, 2004, s. 481; Gültekin, 2021, s. 7.
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siyer bölümü, Hz. Peygamber’in doğumundan önce vuku bulan bazı olaylarla 
başlayıp hicretin on birinci yılında zuhur eden hadiselerin anlatımıyla sona 
ermektedir. Mustafa Sâfî Hilye-i Şerîf Tercemesi için el-Müntekâ’nın dördün-
cü kısmının birinci babının ikinci, üçüncü ve dördüncü fasıllarından istifade 
etmiştir. İkinci fasıl hicret esnasında Hz. Peygamber ile Hz. Ebubekir’in ma-
ğara hadisesini, üçüncü fasıl Medine yolunda karşılaşılan olaylar ve Ümmü 
Ma‘bed kıssasını, dördüncü fasıl ise hilyeye esas kaynaklık teşkil eden Hz. 
Peygamber’in evsafı ve ahlakının anlatıldığı bölümler olarak dikkat çekmek-
tedir. Sâfî hilyeye başlamadan önce mağara hadisesine ve Ümmü Ma‘bed kıs-
sasına kısaca değinmiştir.

2. Transkripsiyonlu Metin
[1b] Ḥilye-i Şerif Tercemesi
Bismillāhi’r-rahmani’r-raḥim
Ḥamd u sipās ve şükr-i ḫāric ez-ḳıyās ol Ḫallāḳ-ı cihān-āferin ḥażretine ki 

sülāle-i māh-ı mehin ve müstaḳarr-ı ḳarār-ı mekin olan ḫamir-i māye-i Ǿacin 
āb-ı ṭıyn u fıṭr mādde-i ṣanāyiǾ-i aḥsenü’l-ḫālıḳini cār-baġ-ı Ǿanāṣırda ḥilye-i 
aḥsen-i taḳvim ve leķad kerremnā beni ādeme7 maẓmūnda münfehim olan ṣı-
fat-ı tekrim ile cilve-sāz ḳıldı ve selām-ı taḥiyyet-esās ve dürūd-ı birūn ez-en-
dāze vü miḳyās ol muǾallā berāhin-i levlāke levlāke lemā ḫalaķtü’l-eflāk8 ve 
mā erselnāke illā raḥmeten lilǾālemin9 cenāb-ı risālet-menḳabetine ki dest-i 
Ǿināyet-i lem-yezeli ḳalem-i ḥikmet-raḳam-ı ezeli-i kadimi anuñ cebin-i 
ṣayāḥib-rehin-i şān-ı kerimi ṣafḥasında vaṣf-ı cemil-i inneke leǾalā ḫuluķin 
Ǿaẓim10 ve naḳş-ı celil-i bi’l-müǿminine raǿūfu’r-raḥim11 ile sāye-endāz itdi. 
Keẕālik ol bülbülān-ı ravża-i ṣoḥbet-temkin ve Ǿandelibān-ı devḥa-i Ǿişret-i 
seyyidü’l-mürselin ḥażerātına ki her biri ol naḫl-i būstān-ı din ve gül-i gü-
listān-ı imān-ı yaḳin ḥażretinüñ būy-ı ḥilye vü evṣāfı ve güft ü gūy-i naǾt-ı 
cemāli ittiṣāfı beyānında lisān-ı beliġu’t-tibyānların ṣavt-ı raḫim ile niǾame 
perdāz eyledi ammā baǾd maḥall-i ḫaffā vü mümkin-i iḫtifāda olmaya ki çün 
rūz-ı Ǿiḍ ki yevm-i saǾid ve bir vaḳt-i ber-nüviddir pādşāh-ı din ve imām-ı 
müslimin ḫalife-i Rabbü’l-Ǿālemin ḥāfıẓ-ı beyżatü’l-İslām ve Ǿāmir-i Beytu’l-
lāhi’ḥarāmi’l-müǿeyyed bi-naṣri’llāhi [2a] ve’l-manṣūr bi-teǿyidi’l-İlah ve hü-
ve’s-sulṭān es-sulṭān Aḥmed Ḫān ibn es-sulṭān Meḥemmed Ḫān ḫullidet 
7 Kur’an: “Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık.” İsrâ, 17/70.
8 Hadis: “Sen olmasaydın, sen olmasaydın (ey Muhammed) felekleri yaratmazdım.” (Yılmaz, 

2013, s. 456).
9 Kur’an: “(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” Enbiyâ, 21/107.
10 Kur’an: “Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” Kalem, 68/4.
11 Kur’an: “(O) mü’minlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir.” Tevbe, 9/128.
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ḫilāfetihi ṭūlu’z-zamān12 ḥażretlerine Ǿibād-ı ḫāliṣu’l-fūād ve dāǾiyān-ı 
ḫulūṣ-iǾtiyād ḳudret ü istiǾdāḍları ḥasebince bir yeşkeş ve bir tuḥfe-i dil-keş 
Ǿarż itmek muǾtāddır, bu faḳir-i ḳalilü’l-biżāǾa ve dāǾi-i keširü’l-iżāǾa daḫı ol 
sulṭān-ı Ǿaẓimu’ş-şān ḥażretlerinüñ ḥużūr-ı Ǿālilerine bir destāviz ve bir hediy-
ye-i iltifāt-engiz mülāhaẓasından tefekkür ve bu bābda fi’l-cümle tedebbür 
itdükde levḥ-i ḫāṭır-ı fātıra bu maǾni-i mürtesem ve żamir-i müstetir işbu ḫāṭı-
ra ile müttesem oldı ki ol ḥażret-i ḫilāfet-maḳām ve ol ẕāt-ı bā-iḥtişāma hediy-
ye bir tuḥfe-i seniyye olmaḳ gerekdir ki āyine-i mücellā-mišāl Ǿukūsa cemāl-i 
mecmūǾa-kemāl ve şuǾāǾ-ı şemveş kemālāt-ı maḥbūb-ı ḥażret-i Źü’l-celāl 
anda münṭabiǾ ve ol ṣūret-i kemāl ve ol secencel-i meḥāsin ü cemāle naẓar ve 
müṭālaǾasında taḳlib-i baṣar itdükce pādşāh-ı din-penāh ḥażretlerinüñ ḳalb-i 
ṣafā-ešerlerinde ol eşiǾǾa-i kemālāt ve ol Ǿukūs-ı müfiżu’l-ḥālātdan nice āšār 
ve ṣad-hezār esrār müctemiǾ ola ve çün bu ḫāṭıra ġālib ve ṭābiǾat-ı fātıra ol ṣıfat 
ile muttaṣıf bir tuḥfe ṭālib oldı, sāǾiḳ-i Ǿināyet aña sevḳ ve ḳāǿid-i hidāyet ol 
cānibe delālet-i bā-şevḳ eyledi ki ol şāhid-i minaṣṣa-i nübüvvet ve Ǿarūs-ı ḫal-
vet-ḫāne-i risālet ol maḥbūb-ı İlāhi ve ol fāǿiz-i fażl-ı nā-mütenāhi olan Resūl-i 
kevneyn ve nebi-i šaḳaleyn rāfiǾ-i merāḳı ictibā vü ıṣṭıfā Ḥażret-i Muḥammed 
Muṣṭafā ṣalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem [2b] fi’l-meleǿi’l-aǾlā ḥażretlerinüñ āyi-
ne-i ḥilye-i şerife-i celiyye ve mirǿāt-i evṣāf-ı münife-i Ǿaliyyeleri ki nümāyen-
de-i cemāl-i Muḥammedi ve beyān-künende-i fażl u kemāl-i Aḥmedi dürr-i 
mıṣḳala-i lisān-ı Türki ile muṣayḳal u ṣayḳal Ǿibāret-i bi-tekellüfi ile naẓir-i 
secencel olup atbāḳ-ı evrāḳa vażǾ ve ḥużūr-ı Ǿalilerine refǾ oluna tā ki manẓūr-ı 
naẓar-ı saǾādet-ešerleri olduḳça keşf-i cemāl-i Nebevi ve isticlā-yı ṣuver-i 
kemāl-i Muṣṭafavi itmekle ol naẓar-bāz-ı gülşen-i ṣafā ve ol temāşā-kün-i 
ravża-i vefā ol gülzār-ı ıṣṭıfādan istişmām-ı gülhā-yı aḫlāḳ u evṣāf ve ister 
milḥ-i dimāġ-ı cān-ı ṣafā iǿtilāf eyleye bināǿen Ǿalā ẕālik tetebbuǾ-ı kütüb-i si-
yer ve taṣaffuḥ-ı defātir-i nuǾūt-ı ḫayrü’l-beşer olunduḳda ḫalḳen ve ḫulḳen ol 
ṣāḥibu’l-ḫulḳu’l-Ǿaẓim ṣalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem Ǿaleyhi Rabbü’l-arşi’l-ke-
rim ḥażretlerinüñ ṣıfāt-ı celile ve nuǾūt-ı cemileleri vaṣfında rivāyāt-ı ṣaḥiḥa 
ile vārid olan cevāhir-i ḥilye-i celiyyeleri rişte-i tercemeye Ǿaẓim ve ḥüsn-i 
niẓām u luṭf-ı intiẓāmında bi-ḳadri’l-vüsǾ ve’ṭ-ṭāḳat iḥtiyāṭ u ḥazm olunup 
işbu birḳaç varaḳ-ı maṭāvine vażǾ ve ol cenāb-ı salṭanat-ı ḳıbāb ḥażretlerinüñ 
maḥż-ı kerimü’l-muḥayyerlerine refǾ olundu. Ḥażret-i Rabbü’l-erbāb cenāb-ı 
māliku’r-riḳāb dergāhından recā vü istidǾā olunur ki işbu ḥilye-i celile-i Nebe-
viyye müṭālaǾası āyine-i ḳalb-i pādşāhinüñ ol āftāb-ı ḥaḳiḳat ile muǾākesesine 
sebeb olmaġla ol mirǿāt-ı ḳābilü’l-envār ol maṭlaǾ-ı eşiǾǾa-i esrārdan ḳabūl-i 
intiṭāǾ-ı āšār ile pādşāh-ı ḫilāfet-destgāh ḥażretleri müşāhede-i ṣıfātdan muǾā-
refe-i ẕāt-ı risālet-[3a] semāǿa teraḳḳi ve eṣnāf-ı saǾādātı telaḳḳi eyleye vallā-
hü’l-muvaffaķ ve’l-mürşid ve hüve’l-muǾinü’l-müsǾad bāǾde ẕālik ḫafi vü pū-
12 Manası: Allah, hilafetini uzun zaman devam ettirsin.
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şide olmaya kim aṣḥāb-ı güzinden Ḥubeyş bin Ḫālid-i ḪuzāǾi raḍıyallāhu 
teǾālā Ǿanh ḥażretinden müǿellif-i el-Münteķā13 fi Mevlidi’n-Nebiyyi’l-Muṣṭafā 
SaǾid-i Kāzerūni raḥmetu’llāhi Ǿaleyh rivāyet itdiler ki seyyid-i enbiyā ve 
sened-i aṣfiyā Ḥażret-i Muḥammed Muṣṭafā ṣalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem nü-
büvvet ile mebǾūš olduḳdan ṣoñra eṣaḥḥ rivāyet üzere Mekke-i mükerremede 
on üç yıl Mekke ve ḳabāǿil-i ǾArab müşriklerini aṣnām-ı bāṭılıyye Ǿibādet[i] 
terk ve vāḥid-i bilā-şeriküñ vahdāniyyetine iǾtiḳādı berk itmek içün din-i İs-
lām’a daǾvet ve anlar ol nik-ḫˇāh risālet-penāh ḥażretlerine Ǿadāvet idüp en-
vāǾ-ı cefā ve anlara ve anları taṣdiḳ ile müǿmin olanlara eẕiyyet-i beġāyet it-
dükleri ecilden Mekke’den hicret ve din-i mübini iḳāmete iǾānet ider aṣḥāb-ı 
saǾādet maḳāmı bir memlekete naḳl u rıḥlet itmege cenāb-ı eḥadiyetden iẕn ü 
ruḫṣata müteraḳḳıb iken müddet-i mezbūrdan ṣoñra māh-ı RebiǾü’l-evvel’den 
dördinci günde Medine şehrine ki ol şehrüñ ahālisinden her ḥacc mevsiminde 
bir nice kimesne şeref-i imānla müşerref olup ol sinde Resūl-i ekrem ṣalla’l-
lāhu Ǿaleyhi ve sellem ḥażretine yetmiş kimesne imān getürüp biǾat ve ol ser-
veri kendü diyārlarına daǾvet ve min külli’l-vücūh vaǾde-i nuṣret itmişler idi. 
Hicret itmek cenāb-ı Ḥaḳ’dan ruḫṣat olıcaḳ bi-Ǿavni’llāh ve tevfiḳihi bu faḳi-
ru’t-taḳṣir tercemesine şürūǾ ve ḫayr ile itmām olunmasına vülūǾ eyledügüm 
Kitābu’l-İstiǾāb [3b] fi MaǾrifeti’l-Aṣḥāb muḳaddemātında mufaṣṣal ve zeyl-i 
beyānı muṭavvel olduġı üzere Ebū Bekr-i Ṣıddiḳ ve fi’l-ġār14 er-refik ḥażret-
lerinüñ refāḳati ile çıḳup ġār-ı Ševr’de üç gice eglendükden ṣoñra gicenüñ bir 
baḫşı geçdükde Ebū Bekr-i Ṣıddiḳ’uñ ol maḥalden bir maḫfi yirde Ǿabd-i 
memlūki ǾĀmir bin Füheyre ve ücret ile ṭutduġı ǾAbdullāh bin Urayḳıṭ nām 
delil ile iḫfā eyledügi iki hecine ikişer kişi binüp ve kendülerini tecessüs içün 
perişān müşrikleri yolından münḥarif ve uġrun yoldan Medine-i münevvereye 
müteveccih olup šülüš yāḫūd nıṣf-ı rāha geldüklerde Beni ḪuzāǾa ḳabilesin-
den Ümmü MaǾbed ǾĀtike bint Ḫālid nām ḫātūnuñ menziline uġradılar ve ol 
Ümmü MaǾbed bir Ǿākile olup ḥadd-i ẕātında yaşlu ḫātūn olmaġla ricālden 
gizlenmez ve ḫaymesinüñ öñinde oturup yoldan geçen ebnāǿ-i sebili daǾvet 
ider ve mevcūd olan taǾāmı ile żiyāfet ider idi. Bes Resūlullāḥ ṣalla’llāhu Ǿa-
leyhi ve sellem Ebū Bekr-i Ṣıddiḳ ve ol iki refik ile Ümmü MaǾbed’üñ ḫay-
mesine nüzūl idüp ṣatun almaḳ içün andan laḥm [u] ḫurmā ṭaleb itdüklerinde 
Ümmü MaǾbed iǾtiẕār idüp eytdi ki: “Vallāhi eger meǿkūl ḳısmından bir nesne 
mevcūd olaydı bahāsına ḥācet degül getürüp sizi żiyāfet ile ikrām ider idim 
ammā bu yıl yaġmur yaġmayup nebātāt ḳısmından nesne bitmemek ile ḳaḥṭ 
olup ḳabilemizüñ daḫı zaḫirelerüñ ḳalmamaġın ikrāmuñuza ḳādir olımadum.” 
Pes ol server ṣalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem naẓar idüp ḫaymenüñ ardında bir 
ḳoyun gördiler ve suǿāl [4a] itdiler ki: “Bu ne ḳoyundur?” Cevāb virdi ki: “Bu 
13 Metinde yanlışlıkla el-Müntehî yazılmış.
14 Kur’an: “Hani onlar mağaradaydılar; arkadaşına ‘Tasalanma! Allah bizimle beraberdir’ 

diyordu.” Tevbe 9/40.
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bir ḳoyundur ki kemāl-i żaǾfı sebebi ile gidemeyüp süriden ḳalmışdır.” “Yā 
Ümmü MaǾbed bunda hiç süd var mıdır?” Eytdi ki: “Bu ol żaǾif [ü] lāġar de-
güldür ki andan südden bir ešer ola.” Ol Ḥażret buyurdı ki: “İẕn virür misün 
ki ben anı kendü elüm ile ṣaġam?” Ümmü MaǾbed eytdi: “Ey żayf15-i kirāmi 
benüm ümmüm atam saña fedā olsun. Eger anda süd olmaḳ ẓannolunursa 
ṣaġ.” Bes Resūlullāh ṣalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem ol ḳoyuna gel diyü emcügi-
ni mübārek eli ile ṣaġdı. Vallāhu TeǾālā ism-i aǾẓamın yād idüp bereket ile duǾā 
eyleyicek ol ḳoyun iki ayaḳların açup ve apışup südin aḳmaġa ve çoḳ otlamış 
ḥayvān gibi gevşemege başladı. Ol Ḥażret-i ṣalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem bir 
büyük ẓarf isteyüp aḳıdaraḳ ṣaġdı tā ki ol ẓarf ṭolup keffi ṭoruḳlanup yuḳaru 
çıkdı baǾdehu ol südden evvelā ol MaǾbed’e ṭoyınca içürdi baǾdehu aṣḥābı 
ṭoyınca içüp baǾdehu Resūlullāh ṣalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem kendüler daḫı 
içüp cümlesi ḳandılar baǾdehu bir kerre daḫı ol ẓarf ṭolınca ṣaġup Ümmü MaǾ-
bed’üñ yanında alıḳodı. Bes Ümmü MaǾbed ki muǾciz göricek imāna gelüp 
biǾat eyledi ve Resūlullāh ṣalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem aṣḥābı ile rıḥlet idüp 
gitdiler rāvi olan Ḥubeyş ḪuzāǾi16 raḍıyallāhu Ǿanh dimişler ki: “Anlar Ümmü 
MaǾbed’den ayrılup saǾādetle gitdükden ṣoñra çoġ eylenmeyüp Ümmü MaǾ-
bed’üñ zevci Ebū MaǾbed birḳaç żaǾif ü nā-tüvān keçiler ile gelüp ol ẓarf 
içinde ḳoyup gitdükleri südi göricek [4b] eytdi ki: “Yā Ümmü MaǾbed bu süd 
saña nireden geldi ki bizüm ḳoyunlardan birisi ḳuzılamayup ve evde ṣaġmal 
ḳoyun olmayup cümle ḳabilenüñ daḫı ol ḳoyunları baǾid otlaḳda idi.” Ümmü 
MaǾbed eytdi: “Yā Ebā MaǾbed ḳażıyye sen didügüñ gibidir ammā bir merd-i 
mübārek uġrayup menzilimüze nüzūl eyledi” ve ḳıṣṣayı tamām söyleyüp ol 
ḥażretüñ ḳoyun ḥuṣūṣında ẓuhūr iden muǾcizesini beyān eyledi. Bes Ebū MaǾ-
bed eytdi: “Yā Ümmü MaǾbed çün ol serverüñ ẕāt-ı kerimin müşāhede itmek 
baña müyesser olmadı bāri baña ṣıfātını beyān ve ḥilye-i cemiletü’s-semāiy-
yetini taḳrir ile aǾyān eyle.” Bes Ümmü MaǾbed raḍıyallāhu teǾālā Ǿanhā 
lisān-ı feṣāḥatini lüġat-i ǾArabiyye ile idāre ve zebān-ı belāġatini kelime-i ǾU-
rabāiyye ile mütelebbis telaffuẓ u Ǿibāre idüp eytdi ki:

الوضاءة ظاهر  رجال   yaǾni benüm ol żayf-ı mükerremlerüm baña gelüp رأيت 
nüzūl etdüklerinde aralarında bir merd-i kāmil gördüm ki ḥüsn ü cemāli ẓāhir 
ü āşkāre olup ḥüsnü’l-vech ü ṣāḥibü’l-cemāl idi.

.yüzi żiyāǿ-i ṣubḥ gibi yaldıraycı idi أبلج الوجه
 ḫilḳati gökçek idi yaǾni aǾżā-yı vücūdınuñ vażǾ-ı ḫulḳisi muǾtedil حسن الخلق

ü mütenāsib idi.
 ol ṣāḥib-i saǾādeti ḳıllet-i laḥm Ǿayblu eylemiş idi yaǾni cism-i لم تعبه ثجلة

15 Metinde yanlışlıkla żaǾif yazılmış.
16 Metinde bu ismin geçtiği yer boş bırakılmıştır. el-İstî‘âb’dan faydalanılarak doldurulmuştur 

(Bk. Nuruosmaniye vr. 42a).
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şerifi egerçi semiz ü keširü’l-laḥm degül idi ammā ḳıllet-i laḥmın fāḥiş olup 
kendüne Ǿayb virecek mertebede degül idi.

 daḫı egerçi kim miyānı ve bögürleri ḫafif idi velākin inceligi ولم تزر به صعلة
ve ḥıfyeti aña Ǿayb virmek mertebesinde degül idi. Ve sellem ṣāḥib-i ḥüsn-i 
cemāl idi.

 vech-i kerimi ve andan ḳarşuña gelen aǾżāsı [5a] yaǾni ol mübārek قسيم
burnı ve anuñ iki ṭarafları ve yüzinüñ ortası ve ḳaşlarınuñ üsti ve mübārek 
yanaḳlarınuñ ẓāhir olan yiri ve iki gözinüñ arası beġāyet ḫūb ve gökçek idi.

 mübārek gözlerinde daǾce var idi yaǾni siyāhı ziyāde siyāh ve في عينيه دعج
beyāżı beġāyet beyāż olup vāsiǾ ve büyük idi.

 kirpiklerinde ṭūl u tešenni var idi yaǾni mübārek kirpikleri وفي أشفاره وطف
uzun ve uzunlıġından uçları bükilmiş şeklinde idi.

.ṣavtında sehle var idi yaǾni āvāzı gür ve merdāne idi وفي صوته صهل
.daḫı mübārek gerdānında ṭūl u bülendlik var idi وفي عنقه سطع
 mübārek meḥāsininde kešāfet yaǾni gürlük ve ḳıvırcıḳlar var وفي لحيته كثافة

idi yaǾni ḥafifü’l-liḥye olmayup ṣıḳ ve ḳıvırcıḳ ṣaḳallu idi.
 mübārek ḳaşları ince ve muḳavves idi yaǾni yay gibi ve ṭāḳ-ı miḥrāb أزج

gibi kemerlü idi.
 mübārek ebrūları muttaṣıl ve çatma olmaḳ mertebesinde biri birine أقرن

yaḳın idi.
 eger söylemeyüp sükūṭ eylese üzerinde temkin ü vaḳūr u إن صمت فعليه الوقار

mehābet ve aġırlıḳ šābit ü ẓāhir idi.
 ve eger söylese kelāmını iǾlā idüp yüceldir ve bülend söyleyüp وإن تكلم سما

eṭrāfında olanlar bi-tekellüf işidir idi.
 daḫı mübārek aġzın açup söyledükde aña ḥüsn ü leṭāfet müstevli وعاله البهاء

olup cemāli ziyāde olur idi.
 ıraḳdan ekmeli ve aḥseni idi yaǾni ol server uzaḳdan أكمل الناس وأبهى من بعيد

görilse eger ḳadd ü ḳāmeti ve ger vech ü ṭalǾati kemāl-i iǾtidālde mükemmel 
ve cümle-i [5b] nāsdan ḥüsn-i cemālde ekmel görinür idi.

 daḫı yaḳından cemiǾ-i nāsuñ aḥseni ve aǾlāsı idi yaǾni وأحسنه وأعاله من قريب
ol Ḥażret yaḳın yirden müşāhede olınsa Ǿāmme-i nāsdan güzel ve cümleden 
yüce ve bülend görinür idi. Netekim rivāyet olınmışdır ki egerçi ḳadd-i muǾte-
dilü’l-ḥaddi ṭavil degül idi ammā her ne maḳūle ṭavilü’l-ḳāme yanlarına gelse 
elbette ol ṭavil ol bülend-himmet ü Ǿāli-mertebenüñ yanında ḳaṣir görinür idi.

 nuṭḳı ve luṭf-ı kelāmı şirin ü leẕiẕ olup istimāǾ idenler kelām-ı حلو المنطق
belāġat-ḫitāmı ile teleẕẕüẕ iderler idi ve her ne ḳadar söylese yine lisānında 
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cāri olan āb-ı ḥayāta teşne vü müteǾaṭṭış olurlar idi.
 kelām-ı muǾciz-niẓāmını her ne ḳadar icāz ve nuṭḳ-ı feṣāḥat-ḥitāmını فصل

her ne mertebe iḫtiṣār eylese fāżıl olup müstemiǾa cevāb-ı ḳaṭǾi ḥāṣıl olur idi 
veyāḫūd ḥāḳḳ ile bāṭıl mā-beyni faṣl u farḳ idici idi yaǾni kelāma gelüp söyle-
yicek ḥaḳ mütebeyyin ve bāṭıl müteǾayyin olur idi.

 Ǿay u Ǿacze delālet ider az degül idi yaǾni söylemek aña Ǿacz ü Ǿay ve ال نذر
yorılmaḳ virmeden nāşi az degül idi yaǾni kelām-ı şerifi egerçi az idi ve öz idi 
ammā azlıġı Ǿacz ü kelālinden degül belki ḳadr-i ifāde söyleyüp ḥaşv ü taṭvil 
itmez idi.

.daḫı kelām-ı şerifi mā-lā-yaǾni vü kešrü’l-ḫaṭā Ǿabeš ü bāṭıl degül idi وال هزر
ينحدرن نظم  منطقه خرزات   gūyiyā ki nuṭḳ u kelāmı bir dizi cevāhir idi ki كأن 

yuḳarudan aşaġa müretteb dökilür inerdi.
ḳāmet-i bülendleri miyāne olup ḳaṣir ü ṭavil-i fāḥiş degül idi. [6a] ربعة
.ṭūl-i ḳāmet cihetinden ṭavil-i fāḥiş degül idi ال يأس من طول
 daḫı ḳaṣir-i ḳāmet sebebi ile nāẓıruñ naẓiri anı taḥḳir وال تقتحمه عين من قصر

itmez idi yaǾni ḳaṣirü’l-ḳāmedir diyü ḥāşā ḥaḳāret-şeǿnini mutażammın sözi 
kimse söylemez idi. Bes ẓāhir oldı ki kemāli ile muǾtedilü’l-ḳāme idi.

-ḳāmet-i bālāsı iki nihāl ortasında bir nihāl-i muǾtedil idi yaǾ غصن بين غصنين
ni ol kadd-i bülend mertebesi bir nihāle beñzer idi ki ol nihāl ne ṭavil ne ḳaṣir 
ola belki ṭavil ü ḳaṣir meyānında ḥadd-i vasaṭa muǾtedil ola ve bi’l-cümle üç 
nihāl farż olunsa ki biri ṭavil ve biri ḳaṣir ve biri daḫı ikisi mā-beyninde muǾte-
dil ola, ol serv-i bustān-ı risāletüñ ḳāmet-i mübāreki ol iki nihāl mā-beyninde 
olan nihāl-i muǾtedil mešābesinde idi.

-bes ol nihāl-i šāliš-i muǾtedil kemmiyyet cihetinden ev فهو أنظر الثالثة منظرا
vel nihālden aǾdel olduġı gibi keyfiyyet ve manẓar-ı ḥayšiyyetden daḫı anlar-
dan enṣar idi yaǾni ol serverüñ nihāl-i ḳāmeti farż olınan nihāl-i muǾtedil gibi 
ṭarāvet ü leṭāfetde daḫı ol iki nihāl-i mefrūżdan ziyāde olup anlardan aḥsen ü 
elṭaf idi. Bes aġṣān-ı šülüše-i mefrūżunuñ nażret ü ṭarāvet ve ḥażret ü leṭāfet 
cihetinden aġlebi idi.

 kavlinde işbu maǾnā daḫı mülāḥaẓa olınmaḳ mümkindir ki غصن بين غصنين
Ümmü MaǾbed ol ḥażreti ve yār-ı ġārı olan Ebū Bekr-i Ṣıddiḳ’ı ve ḫizmet-
kārı olan ǾĀmir bin Füheyre’yi üç fidāna teşbih eyleye ki aralarında ol gül-i 
bāġ-ı melekūt ḥażretlerinüñ nihāl-i ḳāmeti anlardan aǾdel ü aḥsen idi. Ammā 
delilleri olan ǾAbdullāh bin Urayḳıṭ ol ḥinde [6b] henüz müşrik olup ıraḳdan 
ḥiẕmet itdügiçün aǾdāda idḫāl itmemiş ola.

.daḫı ḳadr ü mertebe cihetinde ol nihāllerüñ aḥsen ü aǾlāsı idi وأحسنهم قدرا
 ol server içün refiḳler var idi ki ḫizmet ile anuñ eṭrāfın alup له رفقاء يحفون به
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bedr-i tamāmı hāle gibi iḥāṭa iderler idi.
 eger ol Ḥażret kelimāt-ı ḥikmet-āmiz ile tekellüm idüp bir إن قال أنصتوا لقوله

kelime-i cāmiǾa söylese ol refiḳleri sükūt idüp kelāmını gūş-ı cān ile istimāǾ 
iderler idi.

 ve eger bir nesne emr itse emrine imtišālde müsāraǾat وإن أمر تبادروا أمره
idüp buyurduġı hiẕmeti yerine getürmege Ǿacele idişürlerdi.

 bir maḫdūm-ı mükerrem idi ki aña cān-ile ḫizmet ider ḫizmetkārlar محفود
var idi.

.ḫuddāmı eṭrāfına ictimāǾ idüp anı iḫāṭa iderler idi محشود
 Ǿabūsü’l-vech degül idi yaǾni ḥāşā yüzi gülmez devrik degül belki ال عابس

beşūşu’l-vech17 ve güler yüzlü idi.
-aña bilmezlik ve rey u ḳavlde ḫaṭā isnād olunmaz idi. BaǾż-ı maḫ وال مفند

dūmlar pir olduḳda müte’alliḳātı ve ḫuddāmı aña sinn-i pir olduñ reyüñde ve 
kelāmında ḫaṭā idersin diyü bunamaḳ isnād iderler. Ḥāşā ol server öyle degül 
idi belki rey-i kāmil ve ḳavli bir kelām-ı fāżıl idi.

Ümmü MaǾbed raḍıyallāhu teǾālā Ǿanhā dimişlerdir ki ol Ḥażret-i ṣalla’l-
lāhu Ǿaleyhi ve sellem emcigin ṣıġayup ṣaġduġı ḳoyun tāriḫ-i hicretüñ on se-
kizinci senesinde ǾÖmer bin el-Ḫaṭṭāb raḍıyallāhu Ǿanh ḫilāfeti zamānında 
vāḳiǾ olan ḳoyun ḳırġını zamānına dek ki aña ǾĀmu’r-ramāde dimişlerdir ki 
bāḳi oldı ve bu ḳadar müddet içün dek on sekiz yıldır ṣabāh ve aḫşam ehl-i 
beytümüze kifāyet idecek ḳadar süd ṣaġarduḳ. Ḥālbuki [7a] vech-i yüzinde 
arżda nebāt ḳısmından ḳalil ü kešir nesne yoġidi.

Bu bābda sıbṭu’r-resūl ve ḳıtǾatü keydü’l-betūl İmām-ı Hümām Ebū 
Muḥammed Ḥasan bin ǾAli bin Ebi Ṭālib raḍıyallāhu teǾālā Ǿanh ḥażre-
tinden rivāyāṭ-ı ṣaḥiḥa ile gelmişdir, buyurmışlar ki ḫālem Hind bin Ebi Hā-
le’den raḍıyallāhu teǾālā Ǿanh cedd-i büzürgvārım Resūl ṣalla’llāhu Ǿaleyhi 
ve sellem ḥażretinüñ ḥilye-i şerifesinden suǿāl itdüm ki ol serverüñ ḥilyesini 
ol mübālaġa ile vaṣf ider idi ve ben daḫi ol ḥilye-i celileyi żabṭ idem diyü is-
timāǾa ṭālib-i ḥariṣ idüm. Bes ṭayım olan Hind raḍıyallāhu teǾālā Ǿanh eytdi ki:

-yaǾni Resūlullāh ṣalla’llāhu Ǿaley  كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخما مفخما
hi ve sellem ḥażreti nefsinde Ǿaẓimü’ş-şān mükerrem ve Ǿind-i Ǿaynü’l-aǾyān 
muǾaẓẓam u muḥterem idi ve bir tefsir ü taǾbirde daḫi faḫm-ı mufaḫḫam idi 
yaǾni ḥadd-i ẕātında laṭif ü cemil idi ammā Ǿayn-ı nāsda mehib ü celil olup 
cemāl ü melāḥat ile mehābeti cemǾ eylemiş idi.

 ol ḥażretüñ ṣalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem vech-i يتألأل وجهه تأللؤ القمر ليلة البدر
kerimi bedr gicesindeki ayuñ on dördüncü gicesidir, ḳamer gibi yıldırar idi.

17 Metinde yanlışlıkla beşişü’l-vech yazılmış.
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-merbūǾ-ı ḥaḳiḳi ki ne ṭavil ve ne ḳaṣir belki tamām miyāne أطول من المربوع
dir Resūlullāh ṣalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem ḥażreti andan ziyādece bülend idi 
yaǾni tamām orta boylu degül belki miyāneden ṭūla māǿil idi.

 .daḫi ṭavil-i fāhişden laḥmında bir noḳṣān ola aḳṣar idi وأقصر من المشذب
Müşeẕẕeb şol ṭavil dirler ki anuñ ṭūli ola ammā Ǿarżı olmaya yaǾni [7b] ṭavil-i 
naḥif ola. Bes Resūlullāh ṣalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem ḥażreti ṭavil-i lāġar 
olmayup laḥmı muǾtedil orta boyludan yücerek ve ṭavil-i fāḥişden ḳıṣaraḳ idi.

.mübārek başları tām kāmil olup küçük degül idi عظيم الهامة
-mübārek ṣaçları ziyāde ḳıvırcıḳ ve selik degül belki ikisi mā-bey  رجل الشعر

ninde idi.
 eger mübārek başında müctemiǾ olan ṣaçları müteferriḳ  إذا تفرقت عقيصته فرق

olup bölünse anı cemǾ itmeyüp ayrılduġı üzere terk ider idi.
-ve eger bölünmeyüp mecmūǾan bāḳi ḳılsa mü  وإال فال يجاوز شعره شحمة أذنيه

bārek ṣaçları müteferriḳ olup berāberinde ṣarḳup ṭurur idi. Mübārek ḳulaḳla-
rınuñ şaḥmesini yaǾni ol yumşaḳ yirin tecāvüz itmez ve daḫi aşaġa inmez idi.

 mübārek beşeresinin levni beyāż ve enver idi. Şöyle ki żiyā ve أزهر اللون
lemeǾānı var idi.

.mübārek alnı yaṣṣı ve vāżıḥ u ebyaż idi واسع الجبين
 mübārek ḳaşları uzun ve çekme ve ince ve muḳavves olup أزج الحواجب سوابغ

kemān gibi kemerlü ve kāmil idi.
 ḳarn heyǿetinde degül idi yaǾni ḳaşları biri birine muttaṣıl çatma  في غير قرن

degül idi ammā çün Ümmü MaǾbed rivāyetinde
-yaǾni ṭavil ve daḫi daḳiḳ ve biri birine muttaṣıl Ǿibāreti vāḳiǾ ol أزج أقرن

mışdır. Ehl-i taḥḳiḳ bu iki ḳavli biri birine taṭbiḳ idüp dimişler ki “Mübārek 
ḳaşlarınuñ biri birine tamām ittiṣāli yoġidi belki iki ḳaşlaruñ miyānında bir 
daḳiḳ fürce ve aralıḳ var idi şöyle ki diḳḳat ile naẓar itmeyen anı farḳ idemez 
idi. Bes bādi-i naẓarda çatma görinür gibi idi ammā ḥaḳiḳatde açıḳ idi ve lākin 
ziyāde ẓāhir açık degül idi.”

 iki ḳaşları [8a] arasında bir ṭamar var idi ki ġażab ol بينهما عرق يدره الغضب
ṭamarı taḥrik idüp ḳalıñ ider idi. Süd emcigi ġaliẓ ve ḳalıñ itdügi gibi gūyiyā 
ki Allāh ġażab eyledükde ol ṭamarı ġażab-ı ḳan ile memlū idüp ġaliẓ ider idi.

-mübārek burnı çekme ve rütbesi yaǾni burun delüklerinüñ kenār أقنى العرنين
ları nāzük ve ince olup kemerdekinde yükseklik var idi ki Türk ṭāǿifesi aña 
siñirlü burun ve ṣāḥibine ṭoġan burunlu dirler.

 mübārek yüzünüñ bir nūrı var idi. Şöyle ki ol له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم
nūr mübārek yüzünüñ üzerine Ǿāli olup ol nūr mürtefiǾ olmaġla oñat teǿemmül 
itmeyen ol serveri eşemm ẓann ider idi yaǾni mübārek burnını beġāyet yüksek 
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ve cibilli ile berāber öyle añlar idi. Ḥālbuki öyle olmayup irtifāǾı iǾtidāl üzere 
idi.

.liḥye-i şerifeleri seyrek ve uzun degül belki gür ve muǾtedil idi كث اللحية
 mübārek aġzınuñ içi vāsiǾ idi ve aġızda bu ṣıfat ṣāḥibinüñ feṣāḥatine ضليع الفم

ve ḳuvvet-i tekellüm ve belāġātine delālet ider diyü ṭāǿife-i ġarb vāsiǾü’l-fem 
olanı medḥ iderler ve bir Ǿibāretde daḫı “ŻaliǾü’l-fem yaǾni mübārek aġzınuñ 
içerüsi mükemmel ve mübārek dişleri tām kāmil ve dizilmesi muntaẓam ve 
ḳavi idi” dinilmiş.

 yaǾni mübārek dişlerinde revnaḳ ve ruṭūbet ü leṭāfet olup ābdār incü أشنب
gibi idi.

.mübārek öñ dişleri [8b] seyrek olup aralıḳları ẓāhir idi مفلج األسنان
 sine-i enveri başından göbegine dek mümted olup çekilen ḳıllar دقيق المسربة

bir daḳiḳ ḫaṭ gibi ince idi.
-gūyā ki mübārek gerdeni Ǿāc u kāfūrdan düzülmiş, bir ṣū كأن عنقه جيد دمية

ret-i boynı idi ki taṣvir iden muṣavver ol ṣūrete ḥüsn ü leṭāfet virmede ḳādir 
olduġı ḳadar mübālaġa ider.

 sim-i ḫām ṣafāsında idi yaǾni gerden-i mübāreki ḫāliṣ gümüş في صفاء الفضة
levninde olup ṣāfi idi.

-cism-i laṭif ve beden-i şerifinde olan aǾżāsı mütenāsib olup aǾża معتدل الخلق
sında her bir Ǿużvı ḥüsn-i kemālde ve luṭf u iǾtidālde biri birine muvāfıḳ idi.

.cism-i mübāreki naḥif olmayup laḥmı yirinde ḳavi ve Ǿaẓim idi بادن
-yaǾni Ǿaẓm-i cism ü beden ile aǾżā-yı şerife müsterḫi ve gevşek ol متماسك

mayup biri birini ṭutar ve iǾtidāl-i kāmil ve tenāsüb-i şāmil ile baǾżı baǾżı şedd 
ider idi.

 mübārek ḳarnı ve sinesi berāber olup ḳarnı gebeş ve ṣadrı سواء البطن والصدر
çıḳıḳ aḳǾas degül idi.

 mübārek sinesi etlü olup yaġrını yaṣṣı olmaġla عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين
mübārek omuzları birbirinden baǾid idi.

-kemükleri başları mešelā mübārek dizleri ve dirsekleri ve ḳa ضخم الكراديس
demeyni gibi iri ve tām kāmil-i ḳavi idi.

-beden-i şerifleri üzerinden libāšı zāǿil olan yiri yaǾni ṣoyuġı أنور المتجرد
nı beġāyet münevver ve şedidü’l-beyāż idi. Ḫafi olmaya ki bir ḥadišde 
[9a] كان اسمر vārid olmış yaǾni “Resūlullāh ṣalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem es-
merü’l-levn idi” dimek olur ve ḥadiš-i āḫirde کان ابيض مشربا بالحمرة  vāḳiǾ ol-
mış yaǾni “Ķızıllıḳ ile maḫlūṭ ebyażu’l-levn idi” dimek olur ve işbu ḥadišde 
 rivāyet olundı yaǾni “Ebyażu’l-levn-i ṣāfi idi” dimek olur. Bes bu ازهراللون
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üç rivāyet biri birine muḫālif olmaġın Ǿulemā-yı siyer mā-beynlerini bu vech 
üzere tevfiḳ u taṭbiḳ itmişlerdir kim “Esmerü’l-levn idi” dinildügi yaǾni cism-i 
laṭiflerinden şol Ǿużv-ı şerifleridir ki aña şems ṭoḳınur idi, bes ol esmer yaǾni 
buġday eñlü idi ve ebyażu’l-levn dinildügi beden-i şeriflerinden libās setr 
eyledügi aǾżā-yı laṭifeleridir ki andan أنور المتجرد diyü taǾbir olunmışdır, 
-dinildügi ki ḳızıllıḳ ile maḫlūṭ ebyaż dimekdir, yine esme ابيض مشربا بالحمرة
rü’l-levn idügine rāciǾdir. Bu sebeb ile ki beyāż ziyādece ḥumret ile maḫlūṭ 
ola, ol esmer olur. Bes ẓāhir oldı ki cism-i şeriflerinden güneş ṭokınmayan 
aǾżā-yı laṭifeleri ezher ü enver olup güneş ṭokınan yerleri esmerü’l-levn ve 
yine esmer maǾnāsına olan ebyaż-meşreb-i bi’l-ḥumret imiş ṣalla’llāhu Ǿa-
leyhi ve sellem ve yine baǾżı Ǿulemā dimişler ki ezherü’l-levn idi dimek yaǾni 
cism-i laṭiflerinüñ levni żiyā virüp ve lemeǾān idüp yıldırar idi dimek olur ve 
bu maǾnāya olıcaḳ ebyaż-ı ṣāfi maǾnāsına olmaḳ lāzım degül ki yıldıramaḳ 
daḫı levn-i esmerde olur. Ḥuṣūṣan [9b] bir ḥadišde لم يکن باالبيض االمهق  vārid 
olmışdır yaǾni beyaż-ı ṣāfi degül idi ki anda ezheriyyet ü lemeǾān u revnaḳ 
olmaya.

 mübārek boġazlarınuñ aşaġasında  موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط
olan çuḳurcuḳ ile mübārek sineleri mā-beyni ḫaṭ gibi çekilmiş olan ince ve 
laṭif ḳıllar ile vaṣl olınup ulaşılmış idi.

  و ما سوى ذلك mübārek memeleri ve ḳarınları ḳıldan Ǿāri عاري الثديين والبطن
yaǾni šedyeyn ve baṭnınuñ mā-sivāsında daḫı keẕālik ḳıl yoġ idi ve bi’l-cümle 
lebbe ile ṣadr mā-beyni vaṣl iden ḫaṭṭ-ı şaǾrdan ġayrı sine ve baṭn ṭaraflarında 
ḳıl yoġ idi, ḥattā İmām Ķurṭubi rivāyeti üzre ḳoltuḳları altında daḫı ḳıl yoġ 
idi.

 mübārek ellerinüñ bilekleri ve omuzları أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر
ve sinelerinüñ yuḳaruları ki mübārek omuzlarına muttaṣıl olan yerleridir eşǾar 
idi yaǾni çoḳ ḳıllu idi.

.mübārek bilekleri uzun idi  طويل الزندين
 mübārek kefi vāsiǾ idi yaǾni avucı bol idi, bundan murād “eli رحب الراحة

açıḳ idi, saḫi ve kerim idi dimekdir” dimişler.
 şol mübārek kemükleri ki iliklü ve ḳamış mišālindedir, düz olup سبط الغضب

anlarda bir yumruluḳ ve nā-hemvārlıḳ yoġ idi.
 mübārek elleri ve avuçları ve mübārek ayaḳları iri ve شثن الكفين والقدمين

merdāne idi.
 mübārek ellerinüñ ve ayaḳlarınuñ barmaḳları kemāl-i iǾtidāl سابل األطراف

üzre çekilmiş ve āb-ı ṣāfi cedvelleri gibi aḳmış ve uzanmış idi.
 müǿellif-i Cāmiu’l-uṣūl İbn Ešir’üñ tefsir üzre األخمصين [10a] خمصان

ḫumṣānu’l-aḫmaṣeyn yaǾni mübārek ṭabanından nevǾan kemerlü olmaġla yire 
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baṣdıḳda ṭokınmayan yiri ki aña aḫmaṣ dirler ḫumṣān idi yaǾni ziyāde kemerlü 
olmaġla yirden baǾid olup baṣdıḳda yire ṭokınmaz idi dimek olur. İmām İbn 
AǾrābi dimişdir ki “Ṭabandan aḫmaṣ didikleri maḥallüñ baṣdıḳda yirden baǾdi 
ve irtifāǾı ziyāde olsa veyā irtifāǾı olmayup baṣdıḳda müstevi ve yire muttaṣıl 
olsa ṭāǿife-i ǾArab mā-beyninde meẕmūrdur ammā ne ziyāde mürtefiǾ ve ne 
ziyāde müstevi olmaġla yire muttaṣıl olmayup mertebe-i iǾtidālde olursa anlar 
ḳatında maḳbūl u memdūḥdur. Bes Resūlullāh ṣalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem 
ḥażretinüñ vaṣf-ı cemiline enseb olan oldur ki خمصان األخمصين  Ǿibāretinüñ 
maǾnāsı mübārek aḫmaṣeyni muǾtedilü’l-ḫumṣ idi yaǾni [ne] ziyāde yüksek ve 
ne ziyāde alçaḳ olup muǾtedil idi dimek ola” vallāhu aǾlem.

-mübārek ayaḳlarınuñ üsti beġāyet emles ve ley مسيح القدمين ينبو عنهما الماء
yin yaǾni düz ve mücellā ve yumşaḳ olup anda yiv ve yarıḳ ḳısmından nesne 
olmamaḳ ile üzerlerine ṣu döküldükde eglenmeyüp akar ṭurmaz idi.

 ol ḥażret-i ṣalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem yürür iken mübārek إذا زال زال قلعا
ayaḳların yire sürüyerek yürümez belki ḳoparup ḳaldıraraḳ yürür idi.

-adımın adup yürürken temāyül iderek yürür idi. Mešelā yil esdük يخطو تكفيا
de bir nihāl-i tāze ṣalınduġı gibi ṣalınup temāyül ider idi.

[10b] Ḥālbuki yürüdükde mübārek ḳademleri tešebbüt üzre olup yoldan 
ayrılmazdı yaǾni egerçi bilā-tekellüf ḫulḳi ve cibilli temāyüli var idi ammā 
mütekebbirlik gibi ayaġı gāh ol yaña gāh bu yaña evirilüp yürümez idi.

 yürüdükde rıfḳ u mülāyemet ile yürür idi yaǾni sekine vü ḥilm ü يمشي هونا
vaḳār üzre yürüyüp mütekebbirler gibi ayaġını yire çarpup naǾlını ṭaburdat-
maz idi.

 ol server-i ṣalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem yürüdükde adımını geñ ذريع المشية
alur idi yaǾni ol ḥażret-i ṣalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem yürimesinde kemāl-i 
rıfḳ u tamām-ı vaḳār ve teǿennivār iken adımlarını vüsǾat üzre alup kendü 
ile bile yürüyenleri sebḳ idüp geçer idi. Niteki bir ḥadišde vārid olmışdır ki 
Resūlullāh ṣalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem vaḳār u teǿenni ile yürüyüp Ǿaḳabınca 
aṣḥāb-ı güzin sürǾatle yürür iken ol servere yitemezler idi. Ḥażret-i ǾÖmer 
raḍıyallāhu teǾālā Ǿanh dimişler ki bu vech üzre yürüyüşleri cibilli idi tekellüf 
ile degül idi.

 yürüdügi zamānda gūyā ki bir yoḳuşdan aşaġa iner إذا مشى كأنما ينحط من صبب
idi. Bu heyǿet ḳavi ve merdāne yürüyüşünden Ǿibāretdir.

 bir cānibe naẓar eylese cemiǾ bedeni ile dönüp naẓar وإذا التفت التفت جميعا
ider idi, uġrun uġrun baḳmaz idi ve yine bir ḳavlde boynını ṣaġına ṣolına çe-
virüp baḳmaz idi ki bu vażǾ erbāb-ı ḫiffet vażǾı olup aṣḥābına vaḳāra münāsib 
degüldür.

.mübārek gözlerin ḳaldırmayup naẓarın aşaġa ṭutar idi خافض الطرف
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 ol ḥażretüñ yire naẓar itmesi cānib-i [11a] نظره إلى األرض أطول من نظره السماء
āsmāna naẓarından ziyāde idi. Ol sebebden ki ümmeti emrinde ve umūr-ı āḫi-
retde ve risālet meṣāliḥinde tefekkür ü teǿemmüli çoġ idi ve keẕālik arża keš-
ret-i naẓarı kešret-i ḥayāsından ve ziyyi ile tamām-ı edebinden idi.

 .ekšer naẓarı mülāḥaẓa idi yaǾni tamām u diḳḳat-i naẓar idi جل نظره المالحظة
Ehl-i ḫiffet gibi uġrun baḳmazdı.

 aḥyānen aṣḥabını ilerüye sürüp kendüsi anlaruñ ardınca yürür يسوق أصحابه
idi ve eydür idi ki “Benüm ḳafāmı melāǿike içün ḫāli eyleñ.”

-aṣḥābından yolda veyā āḫar yirde mülāḳi olduġına selā و يبدأ من لقيه بالسالم
mı kendüsi ibtidā ider idi ve bu vażǾ-ı şerifleri kerem-i aḫlāḳınuñ ziyādeligin-
den ve tevāżuǾında kešretden idi. Vallāhu teǾālā aǾlem. İmām-ı ḥadiš Ebū Ǿİsā 
Tirmizi müǿellefi olan Kitāb-ı Şemāǿil şāriḥleri dimişlerdir ki “İşbu ḥadiš-i 
şerifde fevāǿid-i kešire vardır. Ol cümleden baǾżı oldur ki yollarda eger yalñuz 
veger aṣḥāb u ḫuddām ile yürümek ne vechile ve cevānibe iltifāt ve ḫalḳa 
naẓar ne heyǿet ile ve naẓarı aşaġa ṭutup ḥayā vü tefekkür ve emr-i din ü maṣ-
laḥat-ı ḥükūmetde tedebbür itmek ne gūne ve ehl-i selāma ilḳāǿ-i selām ne 
keyfiyyet ile olmaḳ gerek idügi bundan ẓāhir oldı.”

Rāvi-i ḥadis ki Ḥażret-i İmām Hüseyin bin ǾAli’dir raḍıyallāhu teǾālā Ǿan-
hümā yine eytdiler ki “Ḫālem Hind bin Ebi Hāle raḍıyallāhu teǾālā Ǿanh çün 
Resūlullāh ṣalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem ḥażretinüñ ḥilye-i şerife ve evṣāf-ı 
laṭifelerini bu vech üzre baña ẕikr eyledi.” Ben [11b] aña didüm ki “Yā ḫāli 
baña ol serverüñ ṣalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem nuṭḳ u tekellümi ḥāli daḫı baǾżı 
aḥvālini vaṣf u beyān ve lisān-ı taḳrirüñ ile şerḥ ü Ǿayān eyle.” Bes ḥażret-i 
risālet Hind eytdi ki:

-yaǾni Resūlullāh ṣal كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متواصل األحزان دائم الفكر
la’llāhu Ǿaleyhi ve sellem ḥażretleri emr-i āḫiret ve ḥuṣūṣ-ı ümmet içün Ǿa-
le’d-devām maḥzūn olup ḥazenleri Ǿale’l-ittiṣāl ve’t-teǾāḳub biri birine ulaşıḳ 
idi ve dāǾimā umūr-ı din ü millet ve ahvāl-i cümle-i ümmet mülāḥaẓasında 
fikr-i teǿemmüli šābit idi.

 ol ḥażret içün ṣalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem bir ḥużūr u rāḥat ve ليست له راحة
sürūr u ferhat yoġ idi.

 sükūtı ṭavil olup ḥācet olmayan maḥaller طويل السكوت ال يتكلم في غير حاجة
söylemez idi.

 söyledükde tamām dehānı ile söyleyüp muḳaṣṣırlar يفتتح الكالم ويختمه بأشداقه
ve mütekebbirler gibi ṭudaḳlaruñ azıcıḳ debredüp dil ucıyla ve yarım aġızla 
söylemez idi.

-söylese lafẓı az ve maǾnāsı çok kelimāt-ı cāmiǾa ile söy و يتكلم بجوامع الكلم
lerdi.
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 yaǾni kelām-ı muḥkem [ü] ḳaṭǾi ile söylerdi. Şöyle ki anuñ gibi söz فصل
söyleyen kimesneye az söyledi şöyle veyā çoḳ söyledi veyā Ǿabeš bihūde dini-
lüp taǾayyüb olunmaz muḥaṣṣal kelām-ı şerifleri muḫtaṣar u müfid idi.

 ve sehlü’l-ḫulḳ idi yaǾni mülāyim-ṭabǾ ve ḫulḳ-ı kerimi āsān دمثا لين الجانب
olup kendüye muḳārin olan ṣafā bulup ḫuşūnet ü cefā görmez ve ḫulḳ-ı ṭabǾın-
dan eẕiyyet müşāhede ḳılmazdı.

 bir ferde cefā ve ihānet idici degül idi belki laṭif [a 12] ليس بالجافي وال المهين
[ü] mülaṭṭıf idi.

-Allāhu TeǾālā ḥażretinüñ niǾmetini taǾẓim idüp ulular azı يعظم النعمة وإن دقت
cıḳ daḫı olsa.

.niǾam-ı İlāhiyye’den bir nesne ẕemm itmezdi ال يذم شيئا منها
 lākin meǿkūl u meşrūb ḳısmından bir nesne ne غيرانه ال يذم ذواقا وال يمدحه

ẕemm ider ve ne medh ider idi ki meǿkūlāt veyā meşrūbātdan bir nesne ẕemm 
itmek İlāhiyyey-i tahḳirdir ve medḥ idüp bārekallāh ne ḫūb olmış ve ne laṭif 
bişmiş dimek yā budur ki ḥırṣ u ṭamaǾdan ve anuñ ile tamām-ı teleẕẕüẕden 
nāşi olur yāḫūd ṭaǾām muṣāḥibine veyā ṭabḫ idene müdāheneden peydā olur.

 Anı emr-i dünyā ve dünyāya müteǾalliḳ bir nesne وال تغضبه الدنيا وما كان لها
ġażaba getürmezdi yaǾni aṣlā dünyā ve müteǾalliḳātı sebebi ile ġażab itmez idi 
ammā din emrinde bir noḳṣān u tehāvün görse ol ḳadar ġażab ider idi ki mü-
bārek yañaḳları enār dānesi gibi ḳırmızı olur idi ve ol iki ḳaşı ortasında olan 
Ǿırḳ-ı ḥāşimi ṭolup ḳalıñlardı.

 daḫı ol vaḳtde ki ḥaḳ taǾaddi وإذا تعددي الحق ولم يقيم لغضبه شيء حتى ينتصر له
olına yaǾni bir kimesne ḥaḳdan tecāvüz idüp bāṭıla temessük eylese anuñ içün 
ġażab ider idi, daḫı anuñ içün intiḳām idince ġażabı muḳābelesine ṭurur nesne 
yaǾni Allāh içün intiḳāmdan ġayrı ol ġażabı defǾ ider bir nesne olmazdı.

 ammā eger kendüye isāǿet ü eẕiyyet olunsa nefsi وال يغضب لنفسه وال ينتصر لها
içün ġażab u intiḳām itmezdi. Ol sebebden ki ṣābir [12b]18 ve ḥaẓẓ-ı nefsi yoġ 
idi.

 daḫı ḳaçan bir nesneye işāret eylese ol nesneye cümle إذا أشار أشار بكفه كلها
eli ile işāret ider idi, barmaḳlarıyla işāret itmezdi. Dimişler ki barmaḳ ile işāret 
diyār-ı ǾArab’da mütekebbirler işāreti olduġı içün ol vech üzre işāret idüp bu 
ṣūretde itmezdi.

 daḫı ḳaçan ki bir nesneye taǾaccüb eylese elin döndürür idi وإذا تعجب قلبها
yaǾni ayasını yuḳaru getürür idi ve ḥin-i taǾaccübde kelāmdan ve ġurriden bir 
nesne ziyāde itmez idi. Mešelā sāǿir nās taǾaccüb itdüklerinde subḥānallāḥ 
ve elḥamdülillāh ve Allāhu ekber ve lā ilāhe illallāh didükleri gibi gūyā ki 

18 Bu yaprağın köşesindeki yırtılmadan ötürü ilk satırın ilk kelimesi okunamamıştır.
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Ḥaḳḳ-ı subḥan u teǾālā ism-i Ǿaẓimini bu maḳūle yirlerde istiǾmāl itmezlerdi, 
mücerred taǾaccüb içün olup maǾnāsı ve taǾẓimi ḳaṣd olunmaduġı içün bes 
bu maḳūle maḥalde ancaḳ mübārek elin taḳlib ile iktifā idüp laġvden ḥaẕer 
iderlerdi.

 Resūlullāh ṣallallāhu وإذا تحدث يصل بها يضرب براحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى
Ǿaleyhi ve sellem ḥażreti söz söyledügi zamānda söylemesi elinüñ taḥrikine 
muḳārin olur idi. Sāǿir nās söyledügi zamānda sözinde mücidd olsa elin deb-
rederek söylemek Ǿādet olduġı gibi nihāyet ṭāǿife-i ǾArab ḥin-i tekellümde taḥ-
rik-i yed itdüklerinde ṣaġ ellerinüñ ayasını ṣol elinden baş barmaġuñ iç yüzine 
urduḳları gibi ol server daḫı ǾArab Ǿādeti üzre taḥrik iderlerdi.

 bes ḳaçan bir kimesneye maḥall-i ġażabda olsa andan وإذا غضب أعرض وأشاح
iǾrāż u Ǿafvda mübālaġa iderlerdi.

-daḫı ḳaçan sevinse [13a] mübārek gözlerin yumup söyle وإذا فرح غض طرفه
mek ile ve gülmek ile iẓhār-ı feraḥ itmez ve ḫiffet eylemez idi. Feraḥuñ ziyāde 
teǿširi ancaḳ mübārek gözin yumdurmaḳ idi.

.eger gülmeleri tebessüm olup ḳahḳaha ile gülmezler idi جل ضحكه التبسم
-tebessüm itdükleri zamānda mübārek leblerin keşf idi ويفتر عن مثل حب الغمام

cek ḥabbü’l-ġamām mislinden keşf ider idi yaǾni mübārek dişlerin ki bulutdan 
düşüp incü ṣūretinde olan ṭolu gibi muṣaffā vü berrāḳ idi, keşf-i āşkāre ider idi. 
Ḫafi vü pūşide olmaya ki Hind bin Ebi Hāle radıyallāhu teǾālā Ǿanh İmām 
Ḥasan’uñ ḫāli yaǾni ṭayısı olduġı budur ki Ḥażret-i Ḥadice-i Kübrā radıyal-
lāhu teǾālā Ǿanhā ki server-i enbiyā ṣallallāhu Ǿaleyhi ve sellem ḥażretinüñ 
zevc-i evvelisi ve İslām’da ricāl ü nisādan cümlesinüñ aḳdemi idi. Resūl-i 
ekrem ṣallallāhu Ǿaleyhi ve sellem ḥażretinden aḳdem olan zevc-i evveli Ebū 
Hāle’den iki oġlı olup biri Hāle ve biri daḫı Hind bin Ebi Hāle idi. Ṣonra 
ki Ḥadice-i Kübrā Resūlullāh ṣallallāhu Ǿaleyhi ve sellem ḥażretinüñ şeref-i 
zevācına dāḫile oldı müşārün-ileyh Hind bin Ebi Hāle server-i enbiyānuñ re-
bibi ve ögey oġlı oldı. Bes Ḥażret-i Ḥadice ol serverden seyyidetü nisāǿi’l-Ǿā-
lemin Fāṭıma-i Zehrā’yı radıyallāhu teǾālā Ǿanhā vücūda getüricek Ḥażret-i 
Hind, Fāṭıma-i Zehrā’nuñ ana bir ḳarındaşı olup Ḥażret-i İmām Ḥasan ve 
İmām Hüseyin’üñ radıyallāhu teǾālā Ǿanhümā ṭayıları olup ol sebebdendir ki 
ḫālem Hind bin Ebi Hāle diyü İmām Ḥasan ḥażretleri anları ẕikr [13b] idüp 
ol serverüñ ṣallallāhu Ǿaleyhi ve sellem vaṣf u ḥilyesini anlardan naḳl ider. 
Vallāhu TeǾālā aǾlem. Ḥażret-i İmām Ḥasan radıyallāhu teǾālā Ǿanh didiler 
ki ḥālem Hind’den işidüp ḥıfẓ eyledüm ki evṣāf-ı cemilelerini ḳarındaşım 
Ḥüseyin bin ǾAli’den radıyallāhu teǾālā Ǿanh bir zamān ketm idüp söyleme-
düm. BaǾd zamān söyledükde benden evvel ḫāleme suǿāl itmiş ve ḥıfẓ itmiş 
buldum ve yine bu bābda Esedullāhi’l-Ġālib ǾAli bin Ebi Ṭālib radıyallāhu 
teǾālā Ǿanh dimişler ki:
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 Resūlullāh ṣallallāhu Ǿaleyhi ve sellem ḥażreti uzamış لم يكن بالطويل الممغط
gitmiş diyicek ṭavilü’l-ḳāme degül idi.

 daḫı aǾżāsınuñ baǾżı baǾżına tedāḫül itmiş ḳaṣirü’l-ḳāme وال بالقصير المتردد
degül idi ki anuñ gibi lisān-ı Türkide ṭıḳnaz dirler.

 belki aṣḥābdan miyāne idi ve yine anlardan bir rivāyetde وكان ربعة من القوم
[...]19 yaǾni orta boyludan yuḳaru idi dimek varid oldı. Ḥażret-i Ḥasan rivāye-
tinde: أطول من المربوع vārid olduġı gibi ol daḫı bu maǾnāya idügi ẕikr olunmış-
dır ve Ḥażret-i ǾAli’nüñ radıyallāhu teǾālā Ǿanh bu rivāyeti de vārid olmışdır: 
-ḳaçan ki aṣhābla bir yire cemǾ olsalar egerçi kim nefsin إذا جامع القوم غمرهم
de ṭavilü’l-ḳāme degül idi ammā cümlesinden Ǿāli olup anları boġar idi yaǾni 
cümlesini aşaġa gösterür idi.

 ol Ḥażret-i ṣallallāhu Ǿaleyhi ve sellem ولم يكن بالجعد القطط وال بالسبط كان جعدا
ziyāde ḳıvırcıḳ ve ziyāde mülāyim ṣaçlu degül idi belki miyāne idi.

.daḫı laḥmı çoḳ ṣāḥibü’l-beden degül idi ولم يكن بالمطهم
 mükelšem şol yüzdür ki [14a] çeñesi ḳısa ve alnı çıḳıḳ ve kešret-i وال بالمكلثم

laḥm ile müdevver ola ki Tatarlı heyǿetidir. Bes Resūlullāh ṣallallāhu Ǿaleyhi 
ve sellem ḥażretinüñ vech-i keriminde yine Ḥażret-i ǾAli’nüñ وكان في وجه تدوير  
ḳavli üzre nevǾan müdevverlik var idi ammā ne ifrāṭ üzre müdevver ve ne ṭavil 
idi belki kemāl-i ḥüsn ü iǾtidāl üzre idi.

.vech-i kerimi beyāż münevver ve ḳaşları küşāde idi اغر ابلج
 mübārek gözleri beġāyet siyāh idi ve anlardan bir rivāyetde ادعج العينين

 vāḳiǾ olmış. Mübārek gözleri ḳızıllıḳ ile maḫlūṭ maǾnāsına مشرب العينين حمرة
yaǾni mübārek gözlerinüñ beyāżında ḳırmızıya māǿil ṭamarcıḳlar var idi ki 
bunuñ gibi gözler ṣāḥibine eşkel dirler ve beġāyet ḫūb u maḥbūb u merġūbdur 
ammā ḥadeḳaları yaǾni göz bebegi ziyāde siyāh idi. Nitekim yine anlardan 
.rivāyet olunmışdır سودالحدق

.kirpikleri uzun idi اهدب االشفار
.kemüklerinüñ başları iri ve yaġrını ḳavi idi جليل المشاش والكتد
.gūyā ki mübārek yüzinde olan Ǿaraḳ incü dāneleri idi كان العرق في وجه اللؤلؤ
 yaǾni mübārek iki yaġrını arasında ḫātem-i بين كتفيه خاتم النبوة و هو خاتم النبيين

nübüvvet var idi ve kendüsi ḫātemü’n-nebiyyin idi yaǾni āḫir-i enbiyā olup 
anuñ vücūdile enbiyā tamām olup ḫatm olmış idi veyāḫūd defter-i nübüvve-
tüñ mühri ve ḫātem-i ḫatmi idi. Eǿimme-i ḥadišden İmām Müslim ve İmām 
Buḫāri raḥmetullāhi Ǿaleyhümā Ṣaḥiḥ nām kitāblarında hep getürmişlerdir ki 
aṣḥāb-ı güzinden Sāǿib bin Zeyd20 radıyallāhu teǾālā Ǿanh didiler ki “Beni 
19 Bu kısım metinde boş bırakılmış, muhtemelen Arapça bir ibare vardı.
20 Doğrusu Šāǿib bin Yezid olmalıdır.
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ḫālem Resūlullāh ṣallallāhu Ǿaleyhi ve sellem ḥażretinüñ ḥużūr-ı Ǿālisine ile-
düp didi ki yā Resūlullāh hemşirem oġlı Šābit21 ḫastacadır.” [14b] Bes Resū-
lullāh ṣallallāhu Ǿaleyhi ve sellem benüm başumı mübārek eliyle mesḥ idüp 
bereket ile duǾā itdükden ṣoñra tavżi idüp ābdesti ṣuyından içdüm. Mübārek 
arḳası ṭarafına ṭolanup iki yaġrını mā-beyninde olan ḫātem-i nübüvvete naẓar 
eyledüm, gördüm ki ol ḫātem zerr-i ḥacle gibi idi yaǾni Ǿarūslaruñ perde ve 
cibinliklerinde olan iri dügmeler gibi idi ki zerr-i dügme ve ḥacle gelin sitāresi 
maǾnāsınadır ve bir ḳavlde zerr-i ḥacle gibi idi yaǾni keklik yumurdası gibi idi 
dimekdir ki ḥacle keklik ḳısmından dişisine dirler ve erkegine yaǾḳūb dirler 
ammā ḳavl-i evvel evlādır dimişler.

.el ile Ǿaṭā eylemek cihetinden cümle-i nāsdan ziyāde cömerd idi أجود الناس كفا
 daḫı ṣadr cihetinden Ǿāmme-i nāsdan evsaǾ idi yaǾni ḥalim وأرحب الناس صدرا

olup żiḳu’ṣ-ṣadr ve ṭarlıġan degül idi.
.daḫı lisān u kelām ṭarafından cemiǾ-i ḫalḳdan eṣdaḳ idi وأصدق الناس لهجة
.daḫı Ǿahde vefā eylemede cemiǾ-i nevǾ-i beşerde ziyāde idi و اوفى الناس ذمة
.daḫı ṭabiǾat cihetinde cemiǾ-i nāsdan ziyāde mülāyim idi وألينهم عريكة
 daḫı Ǿişret ü ṣoḥbet cānibinden cümleden ekrem idi yaǾni وأكرمهم عشرة

hem-ṣoḥbetlerine luṭf u keremi cümle-i ehl-i Ǿālimden ziyāde idi.
.ẕāt-ı şeriflerini añsuzın gören kimseye heybeti müstevli olur idi من رآه بديهة هابه
 ve aña āşnālıḳ ile muḫālaṭa idüp ḳarışan bi-iḫtiyār aña ومن خالطه معرفة أحبه

maḥabbet ider idi. Ḥażret-i ǾAli’den kerremallāhu veche bir rivāyetde
 vārid olmış yaǾni mübārek aşaġa ṭudaġı üzerinde bir ben على شفته السفلى خال

var idi.
.gūyā ki gerden-i Ǿālisi gümüş ıbrıḳ boynı [15a] idi کان عنقه ابريق فضه
 bir kimse anlar ile muṣāfaḥa itdükde tā ki ol اذا صافح لم ينزع يده حتى ينزع االخر

kimesne elin çekmeyince anlar mübārek ellerin çekmezler idi. Bu ḥaṣlet ḫod 
kemāl-i ḥüsn-i ḫulḳdan idügi ẓāhirdir ve bi’l-cümle muṭlaḳā ol serverüñ vaṣf 
u naǾtin beyāñ iderler dimişlerdir ki ol ḥażretden evvel ve anlardan ṣoñra beni 
nevǾ ādemden anuñ mišlini ve anuñ naẓirini görmedim.

Ḫafi degüldür ki ol sulṭān-ı enbiyā ve ol bürhān-ı mürselin ü eṣfiyānuñ 
ṣıfāt u cemile ve nuǾūt-ı celilesi tamāmi ile taḥrir olunsa nice mücelled kitāb 
aña vefā itmez idi. Bes çün maḳṣūd ol mecmaǾ-ı melāḥāt ve menbaǾ-ı ḥüsn ü 
leṭāfet ḥażretlerinüñ kitāb-ı ṣabāḥat ü cemālinden bir bābı ve mebāḥis-i luṭf 
u kemālinden bir faṣl-ı meḥāsin-i istiǾābı birḳaç saṭıra derc ve anuñ ṣıḥḥat-i 
rivāyetinde mertebe-i maḳdūrı ṣarf u ḫarc idüp ol ḥāmi-i ḥümā-yı din ve muḥ-
yi-i sünnet-i seyyidü’l-mürselin olan sulṭānu’l-İslām ve’l-müslimin ḥażretle-
21 Doğrusu Šāǿib olmalıdır.
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rinüñ ḥırz-ı vücūd-ı mesǾūd ve heykel-i ẕāt-ı ḥāviyetü’s-suǾūdları olduġundan 
mā-Ǿadā ol maḥbūb-ı İlāhi ḥażretinüñ evṣāf u aḫlāk-ı nā-mütenāhisi anlara bir 
düstūru’l-Ǿamel ve numūne-i münye vü emel olmışdır. Hediyye-i Ǿid ve tuḥ-
fe-i rūz-ı saǾid olmaḳ üzere mišāl-i āyine-i tābnāk birḳaç ṣafḥa-i naẓif ü pāk 
üzere resm ü taḥrir olunup maǾraz-ı envāǾ-ı pişkeş ve maḥall-i eṣnāf-ı tuḥfe-i 
dilkeş olan ḥużūr-ı Ǿālilerine refǾ olundu tā ki ol yevm-i ziynet ve rūz-ı ārāyiş-i 
ferr ü ḥaşmetde işbu [15b] āyine-i cemāl-i nebevi ve mirǿāt-i şüǿūn-ı kemāl-i 
Muṣṭafavi’ye naẓar itdükde kendü cemāl-i ber-kemāllerin daḫı ol ṣıfāt-ı cemi-
le ile muttaṣıf ve ol aḫlāḳ-ı celile ile müteḫalliḳ bulup tevāfuḳ-ı ṣıfāt-ı mādūn 
rütbe-i nübüvvetde teṭābuḳ-ı zāta müǿeddi olmaḳ ṣafāsı ṣafā-yı diger ve Ǿid-i 
ekber eyleyüp işbu mażmūn-ı ḥikmet-meşḥūnı tekrār ve bu mefhūm-ı hemçün 
dürr-i meknūnı teẕkār eyleyeler ki:

Naẓm:
Muṣṭafā rāz-ı fażl-ı Yezdāni
Geşteem dürr mütābaǾat tāni
Be-reh-i vaṣf-ı ū fürū şüdeem
Tā-be-ḥaddi ki cümle ū şüdeem
Vallāhü’l-muvaffaḳ ve’l-muǾin
Temmetü’l-kitāb bi-Ǿavni’llāhi’l-Meliki’l-Vehḥab fi māh-ı Zi’l-hicce’nüñ 

fi 28. nehārı sene 109022.
Sonuç
Türk edebiyatına özgü türlerden olan hilye, özellikle 16. yüzyıldan itibaren 

büyük revaç görmüş, yazarlar ve şairler bu türde eser vermeye gayret göster-
mişlerdir. Bu yazar ve şairlerden biri de Hilye-i Şerîf Tercemesi ile Mustafa 
Sâfî Efendi olmuştur. Sultan Ahmed’in başimamı olan ve eserini doğrudan 
padişaha sunan Mustafa Sâfî Efendi daha ziyade Zübdetü’t-Tevârîh adlı ese-
rinden ötürü tarihçi kimliğiyle tanınsa da bu çalışmayla ortaya konan hilye 
tercümesi ve Terceme-i Celâl ü Cemâl adlı mesnevi tercümesi onun dinî ve 
tasavvufi edebiyat sahasında da maharet sahibi olduğunun nişanesidir. Bu 
çalışmada, adından farklı kaynaklarda bahsedilmesine rağmen gün yüzüne 
çıkmayan Mustafa Sâfî’nin yeni bir eseri ortaya çıkarılmakla birlikte, hilye 
literatürüne yeni bir ilave daha kazandırılmıştır. Bundan önce yapılan hilye 
çalışmaları dikkate alındığında rahatlıkla mensur hilyeler arasında değerlen-
direbileceğimiz Hilye-i Şerîf Tercemesi, tercüme olması hasebiyle de ayrıca 
dikkat çekmektedir. Yanlış kütüphane kaydından ötürü bugüne kadar ortaya 
konması geciken ve mensur ve tercüme olması yönüyle hilye geleneğinde 
farklı bir yerde konumlanan bu hilye-i şerif, bizlere kütüphanelerde daha baş-
ka hilye metinlerinin de saklı olduğunu işaret etmektedir.
22 30 Ocak 1680.
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Extended Summary

Hilyes, which are written about the qualities and beauty of the Prophet 
Mohammad, attract attention as a genre of Turkish literature. In Arabic and Persian 
literatures, works such as hilye are infrequent while there are many examples of 
the hilye genre, which started to be seen independently in Turkish literature since 
the 16th century, in verse, prose or mixed in verse and prose. It is seen that the 
prose hilyes are underestimated by the researchers regarding to the hilyes in verse. 
Translation of Hilye-i Sharif will be introduced for the first time with this study 
among the unrevealed prose hilyes until today. Translation of Hilye-i Sharif was 
written by Mustafa Sâfî (1025 Anno Hijri/1616 Anno Domini) as one of the chief 
imams of Sultan I. Ahmed, who was also known as imam-i sultani.The only copy 
of the work that is identified currently is in the Istanbul Metropolitan Municipality 
Atatürk Library Osman Ergin Turkish Manuscripts Collection at number 1443. It 
is assumed that the name of the work has not been revealed until now because 
it was misreported in the library catalog record with Translation of Kitâbu’l-
İsti‘âb fî Ma‘rifeti’l-Ashab, which is another translation work of Mustafa Sâfî. 
Consisting of fifteen leaves in total, this manuscript was copied in H. 1090 / M. 
1680, as it is understood from the record at the end, but its copier is unidentified. 
It is determined that there are spelling mistakes in some words in the manuscript 
that reflects the language of the period in which it was written. The said mistakes 
were corrected while reading from the meaning, and a genuine text was sought to 
be revealed. Mustafa Sâfî himself states in the introduction section that he benefited 
in his translation from Saîd-i Kâzerûnî’s work Al-Müntekâ fî Mevlidi’n-Nebiyyi’l-
Mustafâ. Al-Müntekâ was actually written by Sa‘îdüddîn Mohammed bin Mas‘ûd 
al-Kâzerûnî (d. H. 758 / M. 1357) in Arabic and is a siyar book in which the events 
that took place from the birth of the Prophet to the eleventh year of the hijra are 
explained. There is also a Persian translation of the same work by Afîfüddin b. 
Sa‘îdüddîn Mohammed bin Mas‘ûd al-Kâzerûnî (d. H. 766 / M. 1364). In addition, 
it is known that Ottoman authors such as Veysîzâde Ahmed İznikî (d. H. 1018 / M. 
1609) and Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi (d. H. 1049 / M. 1640) translated the 
entire text of the siyar. Although Mustafa Sâfî does not clearly state from which 
language he translated his work, it is presumed that he may have benefited from 
both sources due to his knowledge of both Arabic and Persian. On the other hand, 
the two couplets at the end of the text, which are understood to be taken from 
the Persian source, bring forward the work of Afîfüddin al-Kâzerûnî. Mustafa Sâfî 
complied with the method followed in the tradition of writing hilye, and he gave full 
place to the introduction (praise to the Prophet Mohammad, the cause of copyright) 
in his work, the “hilye” and the hatime (prayer) sections that form the basis of the 
text. Mustafa Sâfî translated only the parts of al-Müntekâ in the hilye section, which 
only the Prophet’s qualifications and morals were appraised. In the translated parts, 
there are narrations about the hilye of the Prophet Mohammad from the Companions 
of the Prophet and Ahl al-Bayt such as Umm Ma‘bed, Hind bin Abi Hâle, Hz. Ali, 
Hz. Hassan, Hz. Huseyin and Sa’ib bin Yazid. The fact that it was written based on 
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the narration of several narrators about the appearance and body movements of the 
Prophet both enriched the work in terms of content and expanded the volume of the 
work. In this study, the Translation of Hilye-i Sharif by Mustafa Sâfî Efendi which 
is understood to have been completed before 1022 Anno Hijri/ 1614 Anno Domini 
and presented to Sultan I. Ahmed, is examined in terms of form and content with 
the transcribed text.




