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Özet
Milletimizin Hz. Peygambere duydukları sevgi ve saygının bir eseri olarak
mevlit, na’t gibi edebi türler çıkmış ve bunlar aracılığıyla şairler sevgilerini Yüce
Sevgili’ye sunmuşlardır. Bu türlerin en önemlisi de hilyedir.
Hilye, Hz.
Peygamber’in kelimeler vasıtasıyla yapılan bir çeşit fizikî ve ruhî portresidir ki
bu şiirlerde açıkça peygamber sevgisi işlenir. Türk edebiyatında bilinen en
önemli hilye, 16. yüzyıl şairlerinden Hâkanî Mehmet Bey’e aittir. Hâkanî’ye
özenen birçok şair yazıldığı dönemden günümüze kadar Hilye-i Hâkanî adlı
esere birçok nazire yazmıştır. Bunların içerisinde önemli sayılan bir hilye de 18.
yüzyıl divan şairi Hâkim Seyyid Mehmed Efendi’nin hilyesidir. Bu çalışmamızda
bu hilyeyi bilim dünyasına tanıtmaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Hâkim Seyyid Mehmed Efendi, hilye, nazire, Hâkanî
Mehmed Bey
Hâkim Seyyid Mehmed And His Book Called Nazire-i Hilye-i Hâkanî
Abstarct
As a result of the deep divine love people had for our Prophet, various literary
types such as mevlit and na’t appeared. Of these types, hilye is one of the more
popular ones. Hilyes describe our Prophet physically and morally and they
usually convey the divine love poets have for him. The best-known hilye in
Turkish literature, Hilye-i Hâkanî, was written by Hâkanî Mehmet Bey in 16th
century. One of the nazires written in this hilye belongs to Hâkim Seyyid
Mehmed who was an 8th century poet. This nazire is usually regarded as one of
the best in Hilye-i Hâkanî. In this article investigated Hilye-i Hâkanî and made
useful form to literature
Key Words: Hâkim Seyyid Mehmed Efendi, hilye, nazire(similar poem), Hâkanî
Mehmed Bey
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GİRİŞ
Türk milletinin İslâmiyet’i kabulü ile birlikte sadece sosyal
hayatta büyük değişiklikler yaşanmamış, bu değişimin edebiyat ve
sanat alanında da etkisi geniş olmuştur.
Divan edebiyatı sahasında verilen eserlere bakıldığında, en
çok işlenen konuların dinî konular olduğu görülür. Öte yandan bu
konular içinde İslâm Peygamberi’ne çok özel bir yer ayrıldığı da
bilinen bir gerçektir. Hz. Peygamber’e duyulan derin sevginin gereği
olarak; mevlit, na’t, mirâciyye, hilye, sîretü’n-Nebi, kırk hadis gibi
birçok edebî tür aracılığıyla peygamber sevgisi ve öğretisi binlerce
yazma nüshayı süslemiştir. Bu zengin türlerden biri de hilyedir.
Hilyeler, Hz. Peygamber’in ahlâkî ve bedenî tavsifini konu
alan şiirlerdir. Şairler bu şiirlerde Hz. Peygamber’e duydukları
sevgilerini dile getirerek ondan şefaat dileğinde bulunurlar.
İslâm inancında put ve putlaştırılabilecek tasvirlerden
kaçınılmıştır. Bu yaklaşım sebebiyle Hz. Peygamber’in de resmi
çizilmemiştir. İslâm âleminde Hz. Peygamber’i gören sahabelerin
sözlü tariflerinden faydalanarak tanıyıp anlatma yolu tercih
edilmiştir. 1
İslâm âlimleri, Hz. Peygamber ile ilgili her şeye, O’nun her
sözüne, her davranışına, her hâl ve tavrına, maddî manevî her
hatırasına son derece kıymet vermiş, bunları bizlere eserler hâlinde
intikal ettirmişlerdir. Bunlar arasında en bilineni Et-Tirmizî’nin EşŞemâ’ilü’n-Nebeviyye ve’l-Hasâisü’l-Mustafaviyye adlı eseridir. EşŞemâ’il; içinde hususen Hz. Peygamber’in bedenî tasviri, kullandığı
eşyaları, oturup kalkması, yemek yemesi, konuşma adabı, ibadetleri,
ömrü ve vefatı hakkındaki bazı hadisleri içeren bir hadisler
Bu eserin İslâm âlemindeki kabulü ve tesiriyle
mecmuasıdır. 2
“şemail” kelimesi, Hz. Peygamber’in güzel ahlâkını ve eşsiz bedenî
güzelliğini anlatmak için bir ıstılah olarak kullanılmıştır. Daha
sonraki şemailler de çoğunlukla bu içerikte yazılmıştır. Şemailler,
Hz. Peygamber’in güzel ahlâkını ve bedenî güzelliklerini tavsif eden
hadisleri ihtiva etmeleri itibarıyla hilyenin doğuşuna kaynaklık etmiş
eserlerdir. Şemaillerden doğan hilye, zamanla gelişerek edebî bir tür
olmuştur. 3
Derman, M. Uğur, “Hilye” md. DİA, C.XVIII, İstanbul 1998, s. 47-48.
Bayraktar, İbrahim, Hz. Peygamber’in Şemâili, İstanbul, 1990, s. 12,17,19.
3
Pala, İskender, Divan Şiiri Sözlüğü, Ankara, 1995, s.253
1
2
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Manzum, mensur veya manzum-mensur karışık olarak da
yazılabilen hilyelerde temel konu, Hz. Peygamber’in güzel ahlâkı ve
mübarek bedenlerinin özellikleridir. Bir başka ifadeyle hilye, Hz.
Peygamber’in kelimeler vasıtasıyla yapılan bir çeşit fizikî ve ruhî
portresidir. 4 Konuyla ilgili olarak sahih hadis kitapları olan Buhari
(Libas: VII/57–58; Menâkıb: IV/164–165), Müslim (Fezail:91–93),
Nesaî (VIII/183) ve Tirmizî(Şemail ve Menakıb:36–38) kaynaklarında
birçok rivayet vardır. Hilye kelimesi, Nahl suresi 14. ayette, “süs,
ziynet” manasında kullanılmıştır. 5
Hilyenin doğuşu şöyle rivayet edilmektedir:
“Hz. Peygamber’in vefatından bir müddet önce kızları Hz.
Fâtıma;
—
Yâ
Resulallah,
senin
yüzünü
bundan
sonra
göremeyeceğim! diye ağladıkları zaman, Hz. Peygamber de;
— Yâ Ali! Hilyemi yaz ki vasıflarımı görmek beni görmek
gibidir, buyururlar.” 6
Hz. Peygamber’in Hz. Ali’den rivayet edilen hilyesi şöyledir:
“Hz. Peygamber’in boyu ne çok kısa, ne de çok uzundu, orta
boyluydu. Ne kıvırcık kısa, ne de düz uzun saçlıydı; saçı, kıvırcıkla
düz arasında idi. Değirmi yüzlü, duru beyaz tenli, iri ve siyah gözlü,
uzun kirpikliydi. İri kemikli ve geniş omuzluydu. Göğsü, ortadan
karnına kadar kılsızdı. İki avucu ve tabanları dolgundu. Yürüdüğü
zaman, sanki yokuş aşağı iner gibi rahatlıkla ilerlerdi. Sağına ve
soluna baktığında bütün vücuduyla dönerdi. İki omuzu arasında
“Nübüvvet mührü” vardı. Bu O’nun sonuncu peygamber oluşunun
nişanesi idi. O, insanların en cömert gönüllüsü, en doğru sözlüsü, en
yumuşak huylusu ve en arkadaş canlısı idi. Kendilerini ansızın
görenler, O’nun heybeti karşısında sarsıntı geçirirler, üstün
vasıflarını bilerek sohbetinde bulunanlar ise, O’nu her şeyden çok
severlerdi.” 7
Hilye, Arap edebiyatında, Hz. Peygamber’i konu alan dinî
eserlerde bölümler hâlinde yer alır. İran edebiyatında pek görülmez.
Hilye, en çok Türk edebiyatında yazılmıştır. Peygamberimize duyulan
muhabbetin bir nişanesi olarak şairlerimiz, birbirinden güzel
eserleriyle hilyeyi bir nazım türü hâline getirirlerken hattat ve
tezhipçilerimiz de sevgilerini levhalar şeklinde ortaya koymuşlardır.
4
5
6
7

A.g.e., s.253
Kur’ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, (hzl.: Ali Özek vd.), Ankara 1993.
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, “hilye” md., C.4, İstanbul 1981, s. 236.
Hâkanî Mehmed Bey, Hilye (hzl.: Numan Külekçi), Erzurum 1988.
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Türk edebiyatında hilye türüne bu denli rağbet edilmesi,
milletimizin Hz. Peygamber’e beslediği büyük sevginin sonucudur.
Ayrıca hilyenin faziletine dair rivayet ve inanışlar bu rağbeti daha da
artırmıştır. Bu bağlamda, Hz. Peygamber’in hilyesini ezberleyen
kişinin, ahirette büyük mükâfatlara erişeceği, sağlığında da dünyevî
bir takım nimet ve saadetlere ulaşacağı rivayet edilmiştir. Süleyman
Nahifî: “Meşâyih-i kibârdan menkûldür ki, tahkîken bir kimesne
hilye-i şerîfe yazsaydı, dahi çok çok nazar eyleseydi, Allahü Teâla ol
kimesneyi emrâz u belâdan ve mevt-i füc’eden hıfz eyleyer ve dahi bir
yere sefer ettikde bilesince götürseydi ol seferde daimâ Hakk celle
a’lâ’nın hıfzında olur.” demektedir. 8
Türk edebiyatında en tanınmış hilye, XVI. yüzyıl şairlerinden
Hâkanî Mehmed Bey’e aittir. Hâkanî, Hilye-i Nebi adlı eseriyle aynı
zamanda Türk edebiyatında hilye çığırını başlatan şairdir.
Hâkanî’nin hilyesi Türk milleti tarafından çok sevilmiştir. Hem
yazma nüshaları elden ele, dilden dile dolaşmış 9 hem de Süleyman
Çelebi’nin Mevlit’i gibi dini törenlerde makam ile okunmuştur. Ayrıca
hattatlar Hâkanî’nin Hilye-i Nebi adlı eserini birbirinden değerli
lavhalara meşk etmekten zevk almışlardır.
Hâkanî’ye özenen birçok şair yazıldığı dönemden günümüze
kadar Hilye-i Hâkanî’ye birçok nazire yazmıştır. Bunların içerisinde
önemli sayılan bir hilye de Hâkim Seyyid Mehmed Efendi’nin
hilyesidir.
Hâkim Seyyid Mehmed Efendi, Osmanlı’nın tükenme dönemi
kabul edilen 18. yüzyılda yaşamış ve bu zor dönemde önemli eserlere
imza atmıştır. Kaynaklarda doğum tarihi net verilmeyen Hâkim’in
yüzyılın başında doğduğu anlaşılmaktadır ve ölüm tarihi ittifakla
h.1185/ m.1770 olarak gösterilmiştir. 10
Şiirdeki mahlası Hâkim olan şair, yaşadığı dönemde üstad
kabul edilen nazım ve nesirde güçlü, Arapça ve Farsça’yı çok iyi bilen
şiirlerinde kullanan, eserlerinden de anladığımız kadarıyla renkli bir
kişiliği olan devlet adamı, tarihçi (vak’anüvis) ve şairdir. 11 Onun
sonraki yüzyıllarda pek tanınmaması kendinden sonra işini devralan
vak’anüvislerden Vâsıf’ın, Hâkim ve eserleriyle ilgili kullandığı
Süleyman Nahifî, Hilyetü’l-Envâr, İÜ Ktp., Nu.: 2622, v.: 8a.
Banarlı, Nihad Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, C.1, İstanbul, 1998, s.602.
10 Müstakimzâde Süleyman Efendi, Tuhfe-i Hattâtîn, İstanbul, 1928, s.408;
Şefkat, Tezkire-i Şuara, (hzl. Filiz Kılıç), Ankara, 2005, ss.54-55.
11 Râmiz, Âdâb-ı Zurafâ, (hzl.:Sadık Erdem), Ankara, 1994, ss. 67-69.
8
9
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ifadeleri hatta hakarete varan sözleridir. 12 Bunun gibi talihsiz
karalamalar onun önemsiz biri gibi algılanması neticesini vermiştir.
Ancak bunun doğru olmadığını aksine Hâkim’in önemli bir şahsiyet
olduğunu Hâkim tarihini araştıran Bekir Kütükoğlu İÜEF tarih
dergisinde kaleme aldığı üç makale ile ortaya koymuştur. 13
Yine tezkirelerin genelinden edinilen bilgilere göre bir divan
şairi olan Hâkim’in irili ufaklı 19 eseri vardır. Hilye-i Şerîf de bu
değerli eserlerinden birisidir.
Önemli eserleri şunlardır: Divan, Şerh-i Divan-ı Şevket-i
Buhârî, Acaibü’l-Ahbâr fî Ahbâr-ı Seyyidü’l-Ahbâr, Kavâidü’l Fürs,
Tercüme-i Fûsûsü’l-Hikem, Vekâyî-i Devlet-i Âliyye bi-Kalem-i Seyyid
Hâkim vb.
Hâkim Seyyid Mehmed Efendi, bu eserini Hâkanî Mehmed
Bey’in Hilye-i Nebî’sine nazire olarak yazmıştır.
Toplam 422 beyitten oluşan eser, Hilye-i Hâkanî gibi arûzun
“Fe’ilâtün/Fe’ilâtün/Fe’ilün” vezniyle yazılmıştır.
Hilye-i Şerif’in bir nüshası Milli Kütüphane’de “06 Mil Yz B
800/1” numarada kayıtlıdır. Bu yazmada bir başka şairin (Azîzî) bir
kısa mesnevisi daha vardır. Toplam 32 varaktır. Nüsha tavsifi
şöyledir: Tezhip; Serlevha, renksiz çiçek motiflidir. Salbek şemseli,
köşebentli, sırtı koyukahve rengi, bordo meşin bir cilttedir. Söz
başları kırmızı, sayfalar siyah cetvellidir. Serlevhada eserin adı her
ne kadar Şerh-i Hilye-i Şerîf-i Hâkanî olarak yazılmışsa da, Osmanlı
Müellifleri ve İstanbul Kütüphanesi Türkçe Yazma Divanlar
Kataloğunda eser adı, Nazîre-i Hilye-i Hâkanî olarak kayıtlıdır ve
yazılış biçimi naziredir.
İkinci nüsha İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Nadir Eserler
Bölümü, Numara: 1224’te kayıtlıdır. Aslında bu yazma, Hâkim’in
divanıdır. Divanının başına bu hilye konulmuştur. Cildin etrafı
meşin, üstü ebru kaplı zencireklidir. Aharlı Avrupa kâğıt üzerine
yazılmış, 76 varaktan oluşmaktadır. Baştaki 15 varak adeta ayrı bir
eser gibi hilyeye ayrılmıştır.

Ahmed Vâsıf Efendi, Mehâsinü’l-Âsâr ve Hâkâikü’l-Ahbâr, (hzl.: Mücteba İlgürel),
Ankara, 1994, ss.40-41.
13 Bekir Kütükoğlu, “Müverrih Vasıf’ın kaynaklarından Hâkim tarihi” , İÜEF Tarih
Dergisi, İstanbul, 1953, c.V, s.8; a.g.e., c.6., s.9; a.g.e., c.7, s.10.
12
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Olabildiğince iyi bir metin oluşturma gayretiyle incelediğimiz
bu iki nüshada önemli bir fark olmadığı görüldü.
Sonuç olarak şunu söylemek gerekirse, Türk milletinin
peygamber sevgisine ve özlemine tercüman olan Hâkim tıpkı Hâkanî
gibi milletin yüreğinde yer tutmuştur. Hâkim; hilyesi, tarihçiliği ve
diğer şiirleriyle ihmal edilemeyecek bir divan şairidir. 14
Biz de bu gayeyle bu güzel yazma eseri, Hâkim’in Hilyesi’ni,
bilim dünyasının istifadesine sunuyoruz.

Tarafımızdan Hâkim Divanı inceleme ve edisyon kritikli metin çalışması şeklinde
doktora tezi olarak hazırlanmaktadır.

14
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(METİN) ∗
M-1b

ŞERĤ-İ ĤİLYE-İ ŞERĮF-İ ĤĀKANĮ

Ü-1b

BİSMİLLĀHİ’R-RAĤMĀNİ’R-RAĤĮM
[feǾilātün feǾilātün feǾilün]

M-2a

1

Besmeleyle idelüm bedǿ-i maķāl
Śayd ola tā ki Hümā-yı źį-bāl

2

Besmele olmasa ger vird-i zebān
Mürġ-ı nažm eyleyemezdi ŧayerān

3

Besmele āyįne-i źāt oldı
Ĥilye-i pākine mirǿāt oldı

4

Añlayan besmelenüñ cilvesini
Fehm ider nūr-ı Ħudā ĥilyesini

5

Zįver-i tāc-ı kerem besmeledür
ǾĀlemüñ müşkili bir mesǿeledür

6

Ĥall iden müşkil-i bismillāhı
Fetĥ ider genc-i kelāmullāhı

7

İbtidā levĥa-i taķdįre Ǿalem
Besmele resmini çekdükde ķalem

8

Şekl-i tafśįlde oldı icmāl
Aśl-ı eşyāya olub śūreti dāl

9

Cevher-i śūret-i ĥarf-i Ǿadedi
Virdi ervāĥ u Ǿuķūle mededi

10

Gūyiyā besmele oldı ŧılsım

∗

İncelememizde kullandığımız nüshalar ve kısaltmalar şunlardır: [Ü] Hâkim, Divan-ı
Hâkim, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Nadir Eserler Bölümü, Numara: 1224’te
kayıtlıdır; [M] Hâkim, Şerh-i Hilye-i Şerîf-i Hākanî, Milli Kütüphane’de “06 Mil Yz B
800/1” numarada kayıtlıdır.
Nüsha farkı olmadığından farkları dipnot olarak belirtmedim. [Ü] nüshasında
müstensihin kendi el yazısıyla bazı derkenar notları vardı onları aynen aldım.
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Bāŧını maǾnį-i ism-i aǾžam

Ü-2a

11

İsm-i aǾžamdur anuñ cismine rūĥ
Felek-i maǾrifet-i vaĥdete yūĥ

12

Eyledi anı ħudāvend-i Ǿalįm
Nāzik-i nažm-ı celįyile dįhįm

13

Heft-iķlįm-i maǾānį-seyyār
Eyledi sebǾa-meŝānįde ķarār

14

Şevket ü rifǾatine eyle nažar
Oldı iclāl ile ser-tāc-ı süver

15

Sünbül-i bāġ-ı tecellį-i vücūd
Gül-i śad-berg-i tesellį-i şühūd

16

Ķulzüm-i vaĥdete źātı gevher
Ĥarfinüñ her birisi bir cevher

17

Şeçer bāġ-ı Ǿaŧāyā-yı ķıdem
Ĥarfinüñ her biri aġśān-ı kerem

18

Varaķ-ı ħilǾat-i şāħı iǾrāb
Ŝemer-i ķūt-ı mezāyā-yı kitāb

19

Fetĥası genc-i kerem fetĥine dāl
Żammesi rifǾat-i her şān [ü] celāl

20

Cerresi eylemede ĥıfż-ı cenāĥ
Gösterür rūy-ı tevāżuǾda necāĥ

21

Noķŧası oldı ruħ-ı āline ħāl
Ħūb-rūlıķda bulub ĥüsn ü kemāl

22

MaǾnį-i vuślata her cezmi delįl
Şeddesi şedd-i vaǾįd-i tenzįl

23

Ĥarfinüñ meddesi eyler įmā
ǾĀlem-i ķudse olub rāh-nümā

24

Sįne peyveste ħaŧŧ-ı ŧūlānį
Ebrū-yı nāśıye-i rūĥānį
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25

Bāsıdur bāriķa-i bedr-i celāl
Noķŧası ĥilye-i zįbāsına ħāl

26

Muttaśıl hemze-i vaśl isme
Gūyiyā rūĥ-ı muķārin cisme

M-2b

27

Śūreti olmadı žāhirde Ǿayān
Rūĥ-veş cisme göre oldı nihān

Ü-2b

28

Gösterüb gevher-i dendānını sįn
Dürc-i ĥikmetdür o dürre Yā-sįn

29

Uzadur Ǿāşıķına gerden-i sįm
Anı būs eylemek içün leb-i cįm

30

Meded-i ħilķat-i eşyāya güvāh
Medd-i ceyd-i Ǿunuķ-ı Bismillāh

31

Bāde-i śunǾa sebū-yı memlū
Ŧobŧolu feyż ü ĥikem tā-be-gelū

32

Kemer-i Ǿizzetine ĥançer-i mįm
Oldı śūretde miŝāl-i ĥā-mįm

33

Lafžatullāhdaki hemze-i źāt
Buldı źāt-ı eĥadiyyetde ŝebāt

34

Śūret-i hemzeye gelmekle şüǿūn
Lām-ı taǾrįfe o dem geldi sükūn

35

Lām-ı ŝānį anı itdi teǿkįd
Buldı taǾrįf-i müsemmā teǿyįd

36

Śūret-i žāhir olan medde-i lām
Ġaybet-i źāta delįl oldı temām

37

Ġonçe-i hāǿ-i hüviyyet āħir
Lafžatullāhda oldı žāhir

38

Źāt-ı baĥta o żamįr itdi rücūǾ
Aña rāciǾdür uśūl ile fürūǾ

39

Fikr-i her Ǿāşıķ-ı pūyende odur
Źikr-i her zinde vü gūyende odur

40

Źikr-i enfās-ı żarūrįdür hū
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Yād-gerd-i dem-i śūrįdür bu
41

Pįçiş-i zülfüñi virdü behāǿ
Ruħ-ı Raĥmān ü Raĥįme iki ĥāǿ

42

Besmele sünbül-i bāġ-ı iclāl
Lafžatullāh gül-i şāħ-ı celāl

43

Lām-ı taǾrįf-i Raĥįm ü Raĥmān
Oldı tekrār-ı Ǿaŧāya bürhān

M-3a

44

Ebrū-yı rūy-ı kerem-pįrāsı
Şāhid-i raĥmetüñ iki rāsı

Ü-3a

45

Çeşm-i cādūsı iki ħalķa-i mįm
Siĥri Hārūta iderler taǾlįm

46

Ġonçe-i bāġ-ı riyāż-ı reĥamūt
Nergis-i dāġ-ı ĥiyāż-ı melekūt

47

Noķŧası ķulzüm-i iĥsāna güher
Śadef-i nūnı idüb cāy u maķar

48

Nūndur heyǿet-i deryā-yı nevāl
Şekl-i Ǿiśyān siyeh-i noķŧa miŝāl

49

Yā olub fāśıla-i mįm-i Raĥįm
Mevc-ħįz oldı yem-i baĥr-i Ǿamįm

50

Ķulzüm-i vehm idi ol baĥr-i kerem
Cūş idüb anda žuhūr eyledi yem

51

Yā olub bāriķa-i bedǿ-i nižām
Mülk-i hestįye virüb resm-i ħitām

52

Yānuñ altında olan iki nuķaŧ
İtdi įmā iki maǾnāyı faķaŧ

53

Raĥmet-i Ǿālem olan nūr-ı cesįm
İki raĥmetle ķılındı tevsįm

54

Birisi raĥmet-i ħāś ü biri Ǿām
Bunı taĥķįķ bilür ehl-i kelām

55

Źātını itdi Ħudā Ǿizz ü cell
Raĥmet-i şāmile-i maĥża maĥal
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56

Bu ĥuśūśiyyete behr-i taǾlįm
Nāmını eyledi Raĥmān ü Raĥįm
TEVĤĮD BE-CENĀB-I KİBRİYĀǿ-I MÜTEǾĀL
CELLET ǾAŹEMETHÜ ŞĀNE

57

Ĥamd o bį-çūn-ı Ħudā-yı ezele
Minnet ol pādişeh-i lem-yezele

58

Nāmı her dilde anuñ şuǾle-fürūz
ǾAşķınuñ kem şereri Ǿālem-sūz

M-3b

59

Güft ü gūy-ı süħan-ı puħte vü ħām
NaǾt-ı vaĥdetde olur bį-encām

Ü-3b

60

Düşmeseydi süħana şįven ü şūr
Raĥne bulmazdı sebū-yı manśūr

61

Vaśf-ı vaĥdetde śaķın olma dilįr
Pençeñi eyleme hem pençe-i şįr

62

O şeh-i vaĥdet-i ferd-i eĥadi
Mālik-i mesned-i mülk-i śamedi

63

Śınf-ı insāna idüb luŧf-ı Ǿamįm
Eyledi rūy-ı keremden taǾlįm

64

ǾAlem-i vaĥdetine oldı güvāh
MaǾnį-i rūşen-i lā-rabbe sivāh

65

Bu ŧaleb-ħāne-i keŝretde nevā
Çalınur gūşuma vaĥdetle śadā

66

Yetişür vaĥdet-i źātına güvāh
Nažar-ı maĥv ile eşyāya nigāh

67

Luŧfuna Ǿālem ü ādem muĥtāc
Ħˇān-ı cūdında ķomaz kimseyi ac

68

Lāzım-ı źātı anuñ vaśf-ı kemāl
Her kemālātda bį-şibh ü miŝāl

69

Sālike bedraķa-i rāh u refįķ
Pįş-i gümrāha çerāġ-ı tevfįķ
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70

Raĥmeti Ǿālemiyāna mebźūl
Kendidür kendüsine rāh-ı vuśūl

71

Vaĥdet-i źātına āyāt-ı celįl
MaǾnį-i śūret-i insān delįl

72

Mālikü’l-mülk-i Ħudā-vend-i Ǿažįm
ŚāniǾ-i ħalķ-ı cihān Ĥayy ü ǾAlįm

73

İķtiżā eyledi çünki źātı
Silk-i nažma çeke mevcūdātı

74

Ola her źerre-i aǾyān-ı vücūd
Ĥüccet-i ķāŧıǾa-i nūr-ı şühūd

75

Kenz-i maĥfį iken ol źāt-ı ġanį
İķtiżā itdi žuhūrın yaǾnį

M-4a

76

Ĥubb-ı źātıdan idüb Ǿaşķ žuhūr
Mevc-ħįz oldı o dem lücce-i nūr

Ü-4a

77

Didi ol nūra ki sensin maķśūd
Aĥmed ü Ĥāmid ü Ŧā-hā Maĥmūd

78

Ümmü’l-eşyāǿdur o pākįze-neseb
Budur ümmį-laķab olmaġa sebeb

79

BāǾiŝ-i ħilķat-i eşyā oldı
Sebeb-i raĥmet-i Mevlā oldı

80

On sekiz biñ sene ol nūr-ı śabįĥ
Mesned-i ķurbda itdi tesbįĥ

81

Çār-ķısm itdi anı śoñra Ħudā
Birbirinden olub ol ķısm cüdā

82

Ķısm-ı evvelden olub Ǿarş-ı mecįd
Oldı ŝānįsiyile kürsį bedįd

83

Ķısm-ı ŝāliŝle bulub śūret [ü] naķş
Ħāzin-i kürsį vü dārende-i Ǿarş

84

Çārümįn ķısmı daħi itdi temām
Mesned-i Ǿizz ü maĥabbetde ķıyām
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85

Anı da eyledi dörde taķsįm
Ķudret-i şāmile-i Ĥayy u ǾAlįm

86

Ķalem ü levĥ ü behişt ü ħūrān
Oldı üç ķısmla ħilķatde Ǿayān

87

Çārümįn ķısmına ber-vech-i nižām
Mesned-i ħavf daħi oldı maķām

88

Çār ķısm itdi anı yine Ħudā
Ki vire Ǿālem-i įcāda behā

89

Şems ü meh kevkeb ü ecrām-ı felek
Oldı üç ķısmla meşhūd-ı melek

90

Çārümįn ķısmına oldı mesned
Memleket emn ü recā-yı sermed

91

Bu maĥalden daħi itdükde güźār
Luŧf ile itdi o ķısmı yine çār

92

Ķısm-ı evvelden idüb Ǿaķl žuhūr
Oldı Ǿilm ile ĥilm ŝānį-i nūr

M-4b

93

Ŝāliŝi Ǿiŝmet ü tevfįķ oldı
Ĥikmet-i Ĥaķ buña taǾlįķ oldı

Ü-4b

94

Çārümįn ķısmına bį-reyb ü ħalel
Mesned-i şerm ü ĥayā oldı maĥal

95

Luŧf ile çün nažar itdi aña Ĥaķ
Dökdi ruĥsāresi şermile Ǿaraķ

96

Oldı her bir Ǿaraķ ķaŧre-i ter
Rūĥ-ı pākįze-i her peyġamber

97

Kimi ervāĥ-ı şehįd ü śuleĥā
Kimi de ehl-i taķį vü süǾadā

98

Śoñra ol nūrı Ħudā-yı müteǾāl
Perveriş ķıldı hezārān meh ü sāl

99

Tā žuhūr eyleyicek heykel-i ħāk
Nāžır idi aña çeşm-i eflāk

100

ǾĀşıķ-ı ŧalǾat-i dįdār idi ol
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MaŧlaǾ-i tābiş-i envār idi ol
101

Gelmedin Ǿālem-i įcāda śafį
Şāh-ı kevneyn idi ol nūr-ı vefį

102

Mažhar-ı źāt u śıfāt olmış idi
Źātı āyįne-i źāt olmış idi
FĮ MEDĤ-İ ĤAŻRET-İ SULŦĀN-I KEVNEYN
ŚALLALLĀHU ǾALEYHİ VE SELLEM

Ü,M-5a

103

Şeh-i kevneyn Resūlü’ŝ-ŝaķaleyn
Mālik-i şerǾ ü İmāmü’l-Ĥarameyn

104

Śūret-i Ǿālem-i maǾnį-i ezel
MaǾnį-i śūret-i įcād-ı milel

105

MecmaǾ-ı mažhar-ı evśāf-ı kemāl
Mažhar-ı mecmaǾ-ı eśnāf-ı celāl

106

Ǿİllet ü ġāyet-i įcād-ı śuver
Ġāyet-i Ǿillet-i aĥkām-ı ķader

107

Mebdeǿ-i neşǿet-i āŝār-ı žuhūr
Menşeǿ-i luŧf u meserrāt u ĥubūr

108

Heyǿet-i luŧf-ı tecellį-i cemāl
Peyker-i bāriķa-i şems-i celāl

109

Çün nüzūl itdi ĥażįż-i ħāke
Kūy-ı eflāki aśub fitrāke

110

Necm-i ǾAdnān-ı hümāyūn-ŧāliǾ
Oldı aķŧār-ı cihāna lāmiǾ

111

Pür-fürūġ itdi tecellį güneşi
Ufķ-ı sāĥa-i āli Ķureşį

112

Sāyesi düşmemiş idi ferşe
Ĥilyesi lįk yazıldı Ǿarşa

113

Sāyesi śūret-i eflāk ü Ǿuķūl
Maĥż-ı envār-ı tecellįdür ol

114

Sāyesi mihr-i cihān-tāb-ı felek
Pāyesi taĥt-ı muǾallā-yı felek
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Ü,M-5b

115

Ķāmeti devħa-i gül-zār-ı vücūd
Sāyesi şuǾle-i dįdār-ı şühūd

116

Olmadı kadd-i dıraħt-ı Ŧūbā
Ĥilye-i ķāmeti gibi raǾnā

117

Sidre olmadıġına aña Ǿadįl
Şāhid-i Ǿadldurur Cebrāǿįl

118

Vech-i pākindeki sįmā-yı sürūr
Ŧarab-ı cennet ü nev-ħande-i ħūr

119

Rūĥ-ı Ķudsįye olub cismi maĥal
Yaraşur olsa cesįm ü ebcel

120

Ĥilye-i cismine Ǿarş oldı meŝįl
ǾArş maǾnįdür o maĥbūb-ı cemįl

121

Ħaste-i çeşmi olub ĥūrü’l-Ǿįyn
Gice oldı gözine ħuld-ı berįn

122

Şekl-i çeşmindeki vaśf-ı eşkel
Āhuvān-ı Ĥareme virdi sebel

123

Śaff-ı müjgānı siyāh ü ehdeb
Nāvek-endāz-ı nişān-gāh-ı edeb

124

Mū-be-mū her birisi sehm-i ķażā
Ŧayy olur sürǾatine medd-i feżā

125

Şekl-i ebrūsı ki olmışdı ezec
Māh-ı nev gibi güşāde eblec

126

Ķābe Ķavseyn aña taǾbįr oldı
Ķaşları vaśfına tefsįr oldı

127

Ĥilye-i Ǿārıż-ı pāki meh-tāb
Ŧāķ-ı ebrūsı cihāna miĥrāb

128

Eyledi śunǾ-ı Ħüdā-yı müteǾāl
Ġurre-i māhı ol ebrūya miŝāl

129

Vaśf-ı dendānı olub lüǿlüǿ-i ter
Leb-i laǾline numūne Kevŝer
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130

Böyle bir źāt-ı kerįmü’ş-şānuñ
YaǾnį Peyġamber-i Ǿālį-şānuñ

131

Źikr ide midĥatini ĥayy-ı celįl
Ĥilye-i pāki ola nažm-ı celįl

132

Gāh ide źāt-ı şerįfine ķasem
Naķş ide ol ķasemi levĥe ķalem

133

Tāc-ı levlāk ile taǾžįm olına
Ħilķat-i pākine tekrįm olına

134

Nice vaśf eyleyeyüm evśāfuñ
Ĥaķ senüñ olmış iken vaśśāfuñ

135

Eyledüm gerçi niçe cürm ü ħaŧā
Midĥatüñde senüñ ey kān-ı Ǿaŧā

136

Eylerüm Ǿafvuñı her laĥža ümįd
İtme cūd u keremüñden nev-mįd

137

Ĥilye-i pāküñi nažma kuvvet
Gerçi yoķ bende buña ehliyyet

138

Nice ehliyyet ola bende buña
Olıcaķ rāh-zenüm nefs ü hevā

139

Eyle bu bendeñe luŧfuñ taĥśįś
İt girįbānumı ġamdan taħlįś

140

Bį-kesüm ĥālüme imdād eyle
Ĥākimā bendeñi dil-şād eyle

141

Tā ki ŧurduķca bu nüh ŧāķ-ı Ǿalā
LāmiǾ olduķca meh ü necm-i semā

142

Nāzil olduķca taĥiyyāt u selām
Ravża-i pāküñe ey faħr-i enām

143

Rūşen olduķça ola çarħ-ı bülend
Ħāk-i dergāhı recāya peyvend

144

İde bi’ź-źāt bedįǾü’s-simāt
Nice biñ kerre taĥiyyāt u śalāt
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145

465

Āl ü aśĥābına bi’l-cümle temām
Ola her laĥža śalāt ile selām
كان صلّى الله عليه وسلّم ربعةً ليس باتطويل ولا بالقصر

146

Ķadd-i raǾnā-yı şehen-şāh-ı cihān
YaǾnį ol gül-bün-i gül-zār-ı cinān

147

İǾtidāl üzre idi ħūb u laŧįf
Reşk-i Ŧūbā idi ol ķadd-i şerįf

148

Ķad-i mevzūnla ol nūr-ı behį
Bāġ-ı śunǾa dikilen serv-i sehį

149

Oldı gūyā elif-i vaĥdet-i źāt
O gül-endām-ı tecellį-ĥarekāt

150

Ķāmeti oldıġına ĥadd-i vasaŧ
Vāsıŧa oldıġıdur Ĥaķķa faķaŧ

151

Bān-ı gül-zār-ı risāletdür o ķad
Böyle ħalķ itmiş anı Ferd ü Śamed
وعن براء بن عازب رضى الله عنه وهو الى الطّول اقرب وفى رواية
عبد الله بن الامام احمد انّه عليه الصلوة والسّلام فوق الربعة و عن
عايشه رضى الله عنها كان ينسب الربعة و عن ابى هاله رضى الله
عنه كان اطول من المربوع واقصر من المشندب

Ü-6b

M-6b

152

Bu rivāyāt ider anı ıžhār
Ki ola ķadd-i nebiyy-i muħtār

153

Azacıķ ĥadd-i vasaŧdan aŧvel
RebǾadan olmaya hem daħi eķal

154

Eyleyenler bu maĥalde tedķįķ
Eylemiş beyne-hümāyı tevfįķ

155

İki bālā-ķad arasında meger
Olsa idi eger ol faħr-i beşer

156

Görinürdi ikisinden bālā
Vasaŧü’l-ķad iken ol sidre-nümā

157

Dūş-ı pākįzesi hengām-ı ķuǾūd
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Hem-nişįninden olurdı memdūd
158

Ǿizz ile münferiden itse ħırām
Görinürdi vasaŧü’l-ķāme temām

159

Vasaŧü’l-ķāme idi gerçi Resūl
MuǾcizeydi ķadd-i raǾnāsına ol

ولا بالابيض الامهق ولا بالاوم و عن انس بن مالك رضى الله عنه كان
صلّى الله عليه
و سلم ازهر الون وكان ابيض مليح الوجه

Ü,M-7a

15

160

Ezherü’l-levn idi ol faħr-i cihān
Bir gül-i tāze idi rūyı hemān

161

Süd gibi olmadı aķ u emhaķ 15
Pek siyeh-çerde degüldi muŧlaķ

162

Rūy-ı pür-tābı degüldi esmer
Gül-i raǾnā gibi idi ezher

163

MaŧlaǾ-ı nūr idi ol vech-i cemįl
Yüzine Ǿāşıķ idi Cebrāǿįl

164

Źātını ķılmış idi çünki Ħudā
Muśĥaf-ı ĥüsn-i tecellį-i behā

165

Yed-i ķudretle olınmış taśvįr
Sūre-i Nūra cemāli tefsįr

166

Şems-i envār idi ol pāk-cebįn
Şeb-çerāġ-ı ĥarem-i Ǿilliyyįn

167

Ĥayret-efzā idi ol vech-i śabįĥ
Ħūb-rūyān-ı cihān içre melįĥ

اﻻﻣﻬﻖ وهﻮاﻟﺒﻴﺾ ﻣﻴﻞ ﺑﻴﺎض اﻟﻠﺒﻦ
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467

وروى البيهقى عن انس بن مالك رضى الله كان ابيض بياضه الى
السمرة وعن ابن عباس رضى الله عنهما كان لجمه و جسمه احمر ا
البياض صلى الله عليه و سلّم
168

İħtilāf eylediler çünki ruvāt
Böyle dir müttefiķ ehl-i ŝiķāt

169

Sümrete 16 māǿil olan Ǿārıż-ı ħūb
Olmış idi yine ĥumretle meǿŝūb

170

Gül-i rūyende olan reng-i sefįd
Ĥumret olurdı beyāżında bedįd
ولابالجعد القطط ولابالسّبط

171

Böyledür çünki rivāyāt-ı śaĥįĥ
Mūy-ı dil-cū-yı şehen-şāh-ı faśįĥ

172

Ne ķıvırcıķ idi ġāyet ne dırāz
Bu iki vaśfdan oldı mümtāz

173

Zülf-i müşgįn-i dil-ārāsı anuñ
Nūr-ı çeşmiydi şeb-i İsrānuñ

174

Oldı āşüftesi āsūde iken
Dil-i ħūn-ābe-i āhū-yı Ħoten

175

Oldı zencįr-i dil-i rūhānį
Tār-ı gįsū-yı Ǿabįr-efşānı

وما كان فى رأسه ولحيته عشرون شعرةً بيضاء و عن انس رضى لله
ًعنه لم يشنه الله بالشيّب صلى الله وسلم تسليما ككثيرا
Ü-7b

16

176

Böyle naķl itdi ruvāt-ı ümmet
Nükte-gūyān-ı ŝiķāt-ı millet

177

Liĥye vü reǿs-i şerįfinde sefįd
Az idi fi’l-meŝel itseñ taǾdįd

اﻟﺴﻤﺮة: úarayaàız buàday eñlü olmaú, min Úaraperì
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178

İtmedi anı Ħudā Ǿizz ü cell
Ĥālet-i Ǿārıża-i şeybe maĥal

179

Şeybden gerçi olınmazsa nüfūr
Anda fi’l-cümle gelür ŧabǾa fütūr

180

Źātını çünki Ħudā ķıldı ĥasen
Şeyb olmadıġıdur müstaĥsen
وكان صلى الله عليه و سلم عظيم الجمة الى شجمة اذنيه و فى بعض
الروايات الى كتفيه او منكبيه او يضرب منكبيه صلّى الله عليه
و سلّم

181

Böyle naķl eylediler cümle fuħūl
Ħibret-āŝār-ı eĥādįŝ-i nuķūl

182

Kākül-i müşg-i şefįǾü’l-ümmet
Çoġ idi yaǾnį Ǿažįmü’l-cemmet

183

Bāġ-ı cennetde biten sünbül idi
Cennetüñ sünbüli ol kākül idi

184

Ekŝeri kākülin ol māh-miŝāl
Gūş-ı pākine iderdi irsāl

185

Tār-ı müşgįnini itse ber-dūş
Āhū-yı cenneti eyler bį-hūş

186

Leyle-i Ķadr idi ol zülf-i siyāh
Veđ-đuĥā pertev-i rūyına güvāh
وكان صلى الله عليه و سلم عظيم الهمة اذا تفرقت عقيصة فرقها
والافلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذا هو و فرّه

Ü-8a

187

Mest-i medhūş-ı cemāl-i ezelį
Ħub-rūyān-ı cihānuñ güzeli

188

Vaśf iden ĥilye-i Ǿālį-nesebüñ
Didi bu vech ile ol źü’l-ĥasebüñ

189

Ser-i iclālini ol Ĥayy u ǾAlįm
Źāt-ı vālāsı gibi itdi Ǿažįm

190

YaǾnį ol reǿs-i hümāyūn-ı şerįf
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Rūy-ı ħulķında Ǿažįm idi laŧįf

M-8a

191

CemǾ idüb mūyını semt-i gūşa
Ĥayret-efzā idi Ǿaķl u hūşa

192

Ŧaġıdub gāhį o Ǿanber-şikeni
Eyler āşüfte ġazāl-ı Ħoteni

193

Ekŝer ol kākül-i Ǿanber-būyı
Dört bölük eylemek idi ħūyı

194

İki bölügi inüb gūşına dek
İrişür ikisi tā dūşına dek

195

Tār-ı zülfinden ider ŧaşra žuhūr
Gerdeninden görinen lemǾa-i nūr

196

Berķ urub Ǿāleme ol nūr-ı żiyā
ǾĀşıķuñ çeşmine virürdi cilā

197

Leylį-i zülf-i Ǿabįr-efşānı
İtdi Mecnūn dil-i insānı

198

Degül insān aña āşüfte melek
Döner Ǿaşķ ile bu nüh çarħ-ı felek

199

ǾAnberįn ŧurresinüñ her tārı
Felegüñ kevkeb-i gįsū-dārı
كان صلى الله عليه و سلم ازهر اللون وسيع الجبين

Ü-8b

200

Böyledür naķl-i śarįĥ-i eşher
İtdiler böyle rivāyāt ekŝer

201

Ezherü’l-levn idi Sulŧān-ı rüsül
YaǾnį pek aġ idi ol Ǿārıż-ı gül

202

Śafvet üzre idi beyāżı ammā
Ĥumret-ālūd idi ol māh-liķā

203

Daħi ol cebhe-i pür-nūr-ı ĥubūr
O meh-i enver-i sįmā-yı sürūr

204

VüsǾat üzre idi o meh-tāb-ı şühūd
Mevc-i envār-ı melāǿik mescūd
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205

Śafĥasında o cebįnüñ mersūm
Ķalem-i ķudret ile naķş-ı Ǿulūm

206

LemǾa-pāş olmada ol nūr-ı cebįn
Muśĥaf-ı ĥüsnine āyāt-ı mübįn

207

ǾĀleme eyleridi baħş-ı żiyā
Farŧ-ı envār ile ol cebhe-güşā

M-8b

Ü-9a

17

17

ازج الحواجب سوابع فى غير قرن

208

Böyle naķl eyledi erbāb-ı nuķūl
YaǾnį ebrū-yı dil-ārā-yı Resūl

209

Şöyle raǾnā idi bārįk ü siyāh
Ki anuñ miŝli idi ġurre-i māh

210

Mūy-ı ebrūsı idi gerçi füzūn
Ĥācibeyni degül idi maķrūn

211

Rā gibi ħançer-i ebrū-yı Resūl
Tįġ-ı şerǾ idi cihāna meslūl

212

Ħam-ı ebrūsına üftāde hilāl
KaǾbe-i ķurbda miĥrāb-ı cemāl

213

Ķıble-gāh idi ķaşı Cibrįle
Medd-i Bismillāh idi tenzįle

214

İtdi fermān-ı risāletde Ħudā
Şekl-i ebrūsını gūyā ŧuġrā

215

Ķaşları vaśfın idenler taĥrįr
Ķābe Ķavseyn ile eyler taǾbįr

216

Ben didüm itdi Ħudā Ǿizz ü cell
MaŧlaǾ-ı śafĥa-i dįvān-ı ezel

217

Cebhesi maŧlaǾ-ı envār-ı vesįǾ
İki ebrūsı nişān-ı tevķįǾ

 ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺮاء وهﻮ اﻗﺘﺮان ﻃﺮﻓﻰ ﺣﻮاﺟﺐ واﻟﺸﻮاﺑﻎ ﺟﻤﻊ ﺱﺎﺑﻘﺔ وهﻮ آﺜﺮة اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻰ اﻟﺤﻮاﺟﺐ: اﻟﻘﺮن
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218

M-9a

 الغضب18 بينهما عرق يدرّه
Vaśf idenler o şeh-i źü’l-ĥasebi
Hāşimį-nesl ü Ķureyşį-nesebi

219

Didiler var idi bir ince ŧamar
Ķaşları arasın itmişdi maķar

220

Gāh olub ol reg-i mįzāb-ı celāl
Cūy-ı ĥiddetle ŧolardı fi’l-ĥāl

221

θāhir olsa o reg-i pāk-nebįl 19
Ġażab u ĥiddete olurdı delįl

222

Nehy-i Ĥaķ olmadıġı yirde müdām
İtmez idi ġażab ol faħr-i enām

223

Kimseyi itmedi aślā āzār
Kendi nefsi içün ol nįgū-kār
ّ له نور يحبه من لم يتاتله الشم20 اقنى العرنين

224

Şekl-i bįnį-i celālet-efzūn
Māh-ı rūyında laŧįf ü mevzūn

225

Ħūb u maŧbūǾ idi ġāyetde laŧįf
Zįnet-i ĥüsn idi ol enf-i münįf

226

Semt-i ebrūya yaķın bālāsı
YaǾnį anuñ cihet-i aǾlāsı

227

Nūr ile mümtelį olmaġla şehā
MürtefiǾ žann olınurdı gūyā

228

Bu celāletle o źāt-ı ekrem
Görinürdi nažar itdükde eşemm

229

Śanki ol bįnį-i raǾnā-heyǿet
Ġonca-i lāle-i bāġ-ı cennet

18

:  اي یﻤﻠﻴﻪ اویﺤﺮآﺔ اﻟﻐﻀﺐ: یﺪرّﻩ
 اﻟﻨّﺒﻴﻞ:  ﻥﻘﺘﺤﻪ ﺙﻢ آﺴﺮة ﺙﻢ یﺎد ﺱﺎآﻨﺘﻪUlu ve óürmetlü kişi min Úaraperì
20
ﻋﺮﻥﻴﻦ:  ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤﺎﺟﺒﻴﻨﻰ ﺑﺎﻥﺤﻨﻰolan elfazdur
19
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230

Gūyiyā kim elif-i vaĥdet-i źāt
Şekl-i bįnįǿ-i Ǿabįrü’n-nefeĥāt

231

Nefĥa-i būy-ı tecellį idi aña
Erec-i ŧįb-i rıżā ķurb-ı Ħudā
وكان صلى الله عليه و سلم كثر اللحية تملاء صدره سهل الخدين
وفى روايته البيحقى سيل الخدّين ولم يكن بالمطّهم ولا
بالمكلثم وكان فى وجهه تدويرتيلاء لاء وجهه تلانو القمر ليلة
البدر صلّى الله عليه و سلم

M-9b

Ü-10a

232

O şehen-şāhı şehen-şāhānuñ
YaǾnį peyġamber-i Ǿālį-şānuñ

233

Liĥye-i pāk-i Ǿabįr-efşānı
Müşg-sāy idi Ǿaceb nūrānį

234

O maĥāsin ki anuñ sįnesine
Berķ ururdı gümüş āyįnesine

235

Gül gibi çün o zenaħdān-ı laŧįf
Sįb-i iǾcāz idi ħilķatde şerįf

236

Giyeh-i mihr idi ol liĥye-i pāk
Çemen-i gülşen-i bāġ-ı levlāk

237

Ruħ-ı pür-nūr-ı ĥabįbü’ŝ-ŝaķaleyn
Vaśf idenler didi sehlü’l-ħaddeyn

238

Laĥm-i pākįze-i ruħsār-ı esįl
Ne ziyādeydi nažarda ne ķalįl

239

Beyhaķį didi esįlü’l-ħadd aña
Sehl-ħaddür dimek olur maǾnā

240

BaǾżı rāvį-i şemāǿil daħi dir
Vech-i pākinde var idi tedvįr

241

Yoġ idi vechine mānend ü şebįh
Vechi yoķ itmede māha teşbįh

242

Yüzi mirǿāt-ı cemāl-i Ĥaķ idi
Źātuñ envārına müstaġraķ idi

243

Vech-i pākindeki nūrı her ān
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473

İdüb eŧrāfı cihāna lemeǾān
244

Nitekim bedr-i cihān-tāb-ı semā
Virür eŧrāfa niçe nūr u żiyā

245

Rūy-ı pākinde anuñ şuǾle-i nūr
Gün gibi Ǿāleme eylerdi žuhūr

246

MaŧlaǾ-ı nūr idi ol şems-i hüdā
Maşrıķ-ı feyż-i cihān-tāb-ı żiyā

247

Ĥāśılı ĥüsnine olmazdı nažįr
Pür-fürūġ olmada meh-tāb-ı münįr
ضليع الفم مفلج الاسنان وفى روايةٍ افلج الشنين اذا تكلّم يرى
كالنور يخرج من ثناياه صلى الله عليه وسلم

248

Ĥikmet ol laǾl-i lebe mülhem idi
Dehen-i pāki żalįǾü’l-fem idi

249

Gūyiyā müşg-fem-i pāk-i Resūl
Ġonçe-i gülşen-i iǾcāz idi ol

M-10a 250

Hem o pākįze mübārek dendān
Deheninden ider idi lemeǾān

251

Āb-dār idi vü berrāķ u sefįd
LemǾasından olub envār-ı bedįd

252

Dürc-i laǾlinde ŝenāyāsı anuñ
Seyrek idi o şeh-i devrānuñ

253

Ǿİzz ü devletle tekellümde iken
Dür-i dendānı olub şuǾle-fiken

254

Der ü dįvāra virür nūr u żiyā
Mütebessim ola ol bedr-i dücā

255

Dür-i şeh-vār idi ol gevher-i pāk
Buldı anuñla şeref tāk-i Erāk
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Ü-10b
اوعج العينين و عن على كرم الله وجهه كان صلى الله عليه و سلّم
اسود الحدفة وفى رواية كان انجل و عن جابر بن سمرة اشكل العين و
قيل للسماك وهوالمروى عند ما اشكل العين فقال طويل شق العين
صلّى الله تعالى عليه و سلّم
256

Siyeh-i çeşm-i Ħudābįn-i Resūl
Pek siyāh idi laŧįf ü maķbūl

257

Mest-i śahbā-yı tecellį-i cemāl
ǾĀşıķ-ı nūr-ı cemāl-i müteǾāl

258

Siyeh-i çeşmi süveydā-yı derūn
Nigehi bāǾiŝ-i sevdā-yı cünūn

259

Küĥl-i māzāġ ile olmışdı siyāh
ǾAyn-ı Ǿibretle olınsaydı nigāh

260

BaǾżılar didi ki olmışdı sehel
Nergis-i çeşm-i siyāhı encel 21

261

VāsiǾü’ş-şaķķ idi yaǾnį merġūb
Çeşm-i āhū gibi ŧūlānį vü ħūb

262

Eşkelü’l-Ǿayn idi didi Cābir
Böyledür maǾnį-i eşkel žāhir

M-10b 263

21

Ki beyāżında ola ĥumret ü al
Böyledür mest-i mey-i cām-ı viśāl

264

MaǾnį-i eşk ile didi Semmāk
Ki odur rāvį-i ehl-i idrāk

265

VāsiǾü’ş-şuķķa ki didi encel
Hem bu maǾnāya dimişdür eşkel

266

Ĥayret-efzā idi ol nūr-ı baśar
Luŧf ile eylese tevcįhe nažar

267

Dil-şikār idi o şeh-bāz-ı cihān
Lāne-i Ǿarşı iderdi ŧayerān

268

Mest-i śahbā-yı nigāhı Cibrįl

 ﺑﺎﻟﻨﻮن واﻟﺠﻴﻢ اى وﺱﻴﻊ ﺵﻖ اﻟﻌﻴﻦ: اﻻﻥﺠﻞ
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Çeşm-i āhūsına dil-beste Ħalįl
Ü-11a

269

Ķurretü’l-Ǿayn-ı ġazālān-ı berįn
Ħaste-i çeşmi idi ĥūrü’l-Ǿįyn
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EHDEBÜ’L-EŞFĀR
270

Didiler rāvį-i āŝār ü uśūl
YaǾnį müjgān-ı śaf-ārā-yı Resūl

271

Hem siyāh idi śıķ idi vü dırāz
Tār-ı gįsūları gibi mümtāz

272

Şāhid-i leyle-i MiǾrāc idi ol
Küĥl-i māzāġ ile olmış mekĥūl

273

Mülk-i cān u dil-i ĥūrāna meger
Nāvek-i nāz idi ol kirpikler

274

Nevk-i müjgānına olmışdı nişān
O şehen-şāh-ı cihānuñ dil ü cān

275

Gird-i çeşminde o müjgān-ı siyāh
Mū-be-mū Ǿaķlı iderlerdi tebāh

276

Çeşm-i şeh-bāzına iki per idi
Şeh-per-i Ǿişve ile hem-ser idi

277

Müje-i nergis-i raǾnā-yı Resūl
Śayd-ı şįr eyleyen āhū idi ol

278

Küĥl-i źātį-i tecellį evvel
İtdi ol nergis-i nāzı ekĥel

M-11a 279

İktiĥāl itmese idi farażā
Ekĥelü’l-Ǿayn idi ol nūr-ı Ħudā

كان عنقه جيد دمية فى صفاءِ الفضة
280

Ĥilye-gūyān-ı cemāl-i nebevį
Vāśıfān-ı siyer-i Muśŧafavį

281

Didiler gerden-i maĥbūb-ı celįl
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Sįmden aķ idi berrāķ u cemįl
282

İǾtidāl üzre idi ħūb u laŧįf
Śāf u maŧbūǾ idi ġāyetde şerįf

283

Didiler ol Ǿunuķ-ı berrāķa
Nūrdan şemǾa idi āfāķa

Ü-11b 284

İymen-i gerden-i rıķķıyyet aña
Meh-i KenǾān ise baķmam meŝelā

285

ǾĀlemüñ gerdenine minneti ŧavķ
Şehd-i luŧfı dehen-i Ǿāleme źevķ

286

İtdi ser-germ o cihān sulŧānı
Ĥaşre dek nüh felek-i gerdānı

287

Ĥāśılı ĥüsn-i gelū-sūzı anuñ
Zübde-i śunǾı idi Mevlānuñ
معتدل الخلق بادن متماسك

288

Didiler cümle ruvāt-ı ümmet
YaǾnį ol śāĥib-i dįn ü millet

289

Mütenāsib idi aǾżāları heb
YaǾnį ħilķatde şerįfü’n-neseb

290

Ķuvvet-i nām u şecāǾatle temām
Ħalķ olındı beden-i faħr-i enām

291

Gül gibi cismi ŧarāvetde idi
Ķuvvet-i tām u şecāǾatde idi

292

YaǾnį anda yoġ idi istirħā
Mütemāsik idi cümle aǾżā

293

Gelmedi cismine hįç żaǾf u fütūr
Ĥaķ anı itdi bu ĥāletden dūr

M-11b 294

Böyle naķl eyledi Aśĥāb-ı Kirām
Bu idi muǾcize-i faħr-i enām

295

Cism-i pākindeki nįrū vü ķuvā
Yetmiş ādem ķadar idi meŝelā
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296

Ĥāśılı ħilķat-i aǾżā-yı şerįf
Ter ü tāzeydi bu ķuvvetle laŧįf
عريض الصّدر رسواء البطن والظّهر والصّدر

Ü-12a

297

Zübde-i rütbe-nişįnān-ı śudūr
Ĥilye-gūyān-ı niķāb-ı cümhūr

298

Didiler olmışidi śadr-ı nebį
Sįmden bir gümüş āyįne gibi

299

Hem Ǿarįż idi laŧįf idi vesįǾ
Genc-i rāz itdi anı Ħallāķ-ı bedįǾ

300

VüsǾat-i śadr-ı şerįfi maǾlūm
Śıġdı zįrā aña esrār-ı Ǿulūm

301

Sįne-çāk itdi mehi Ǿaşķı ile
Dāġ-ber-dildür anuñ şevķı ile

302

Şikem-i pāk ile ol žahr-ı şerįf
Śadr-ı pāki gibi hemvār u laŧįf
بعيد مابين المنكبين ضخم الكراويس

22

303

Böyledür müttefiķ-i ehl-i nuķūl
Ki ser-dūş-ı hümāyūn-ı Resūl

304

Sāǿire nisbet ile aǾžam idi
Yaśśı yaġrınlı idi efħam idi

305

Hem daħi rükbeleri mirfaķ ile 22
θaħm idi ħilķati emr-i Ĥaķ ile

306

Ser-i dūşı arası oldı baǾįd
YaǾnį eŧvār-ı şehāmetde mezįd

307

Ħilķat-i pāki şecįǾü’l-eŧvār
Cism-i pür-nūrı cesįm ü hem-vār

 اﻟﺮآﺒﺔ: Bi’ø øamme diz , Úaraperì
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M-12a
انور المتجرّد اجرد ذومسربة وفى رواية الزمذى وفيق المسربة
موصل
مبين اللّبة والسّرة بشعر يجرى كالخط
308

Ten-i pür-nūr-ı Ĥabįb-i Ekrem
Mūydan Ǿārį idi dirler hem

309

Mütecerrid idi mevzūn bedeni
Sįmden śāf u beyāż idi teni

310

Beden-i pākini itmişdi Ħudā
Nūrdan serv-i berįn-i raǾnā

Ü-12b 311

Berg-i gülden daħi nāzik-ter idi
Senemi cennet ile hem-ser idi

312

Śanki mirǿāt-ı tecelliydi temām
Baķsan ol āyįne-i nūr-endām

313

Var idi bir ħaŧŧ-ı raǾnā mūdan
Sürre-i pākine dek śadrından

314

Çekilüb sįne-i billūr üzre
Ħaŧŧ-ı müşgįn idi kāfūr üzre

315

Elif-i vaĥdet-i źāt idi o ħaŧ
Kilk-i ķudret anı yazmışdı faķaŧ
اشعر الذراعين والمنكبين واعالى الصدر طويل الزندين رجب
الراحبين

316

Daħi ol seyyid-i Ǿālį-ĥasebüñ
YaǾnį ol şāh-ı Ķureyşį-nesebüñ

317

Ser-i dūşı ile bāzū-yı şerįf
Daħi hem sįnesi fevķında laŧįf

318

Mūylar var idi anda didiler
Giyeh-i müşg idi yāħūd Ǿanber

319

Ĥüsn-i ħilķatde bu evśāf-ı cemįl
Ŧavr-ı maŧbūǾına olmışdı delįl
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320

Didiler daħi o nūrü’ŝ-ŝaķaleyn
VāķıǾā oldı ŧavįlü’z-zendeyn

321

Füśeĥā dirler anuñ birine kuǾ
Birisine daħi dirler ger suǾ

M-12b 322

Ü-13a

Ġayra nisbetle ŧavįl idi sehel
Böyle ħalķ itdi Ħudā Ǿizz ü cell

323

Ĥüsn-i bāzūda budur ħilķat-i ħūb
K’ola her Ǿużvı ĥabįbüñ merġūb

324

VasiǾü’l-kef idi ol şāh-ı kerem
Kef-i pür-cūdı semādan ekrem

325

VāsiǾ idi o kef-i ebr-i Ǿaŧā
Oldı her ķaŧresi Ǿummān-ı seħā

326

Her bir engüşt-i Ǿaŧāyā-nesebi
Çeşmesār-ı kereme lūle gibi

327

Parmaġından aķıdub āb-ı revān
Oldı sįrāb-ı Ǿaŧāsı Ǿaŧşān

328

Ķulzüm-i luŧf idi çün ol kef ü dest
Baĥr-i faż-fāż-ı semāĥat-pey-vest

329

Hem vesįǾ idi laĥįm idi şerįf
Ġāyetü’l-ġāye nuǾūmetde laŧįf

330

Lįnet-i dest-i şerįfinde enes
Aña mānend ĥarįr itmedi mes

331

Ķadem-i pāk-i saǾādet-maķdem
Lįnet-i destine mānend idi hem

332

Nūr-ı çeşmüm olan ol pāy-ı teref
Virdi Ǿarş u felege zįb ü şeref

333

Baśmasa Ǿālem-i imkāna ķadem
Ħāhir olmazdı bu śaĥrā-yı Ǿadem
كان صلى الله عليه و سلم سايل الاطراف حمصان الاجمعين
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334

Rāviyān eylediler böyle beyān
Ki ser-engüşt-i Resūl-i Yezdān

335

Ķalem-i śunǾ idi mevzūn u laŧįf
MuǾtedil ħilķat-i raǾnāsı şerįf

336

Gūyiyā ol kef-i pür-cūd u kerem
Nūr idi rāĥesi engüşti ķalem

337

Seyelān-ı kereme māǿil idi
Kān u deryā o kefe sāǿil idi

M-13a 338

Vasaŧ-ı pāy-i şerįfi ekrem
Ħamś idi yire ŧoķınmaz idi hem

339

Tūde-i Ǿanbere baśsaydı eger
Eylemezdi hįc aña naķş u eŝer

340

Lįk vażǾ eylese bir senge ķadem
Eŝeri anda nümū-dār idi hem

Ü-13b

481

مسيح القدمين ينبو عنهما الماء اذا ذال ذال قلعاويمنى هوناذريع
المشية اذا مشركا نمّا يخط من صبب

23

341

Didiler hem daħi ol pāy-ı şerįf
Emles ü leyyin idi ħūb u laŧįf

342

Meşy iderken ķadem-i pāki hemān
Śanki āb üzre serįǾü’l-cereyān

343

Yire sürmezdi mübārek pāyin
ĶalǾ idi meşyi de aña āyįn

344

İrtifāǾ üzre ider itse ħırām
Yire sürmez ayaġın faħr-i enām

345

Hem śalınmazdı o şįrįn-reftār
Yürise žāhir olur ĥilm ü vaķār

346

Meşy-i pākinde idi hevn 23 ü Ǿafāf
Eylemişler bunı taĥķįķ eslāf

 اﻟﻬﻮن: Bi’l-fetó yap yap yürimek, Úaraperì
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347

VāsiǾü’l-ħaŧve idi meşy-i Resūl
Śıķ adım atmayub olmazdı Ǿacūl

348

Bu sekįnetle Ǿadāletle Ħudā
Meşyine virmişidi ĥüsn ü behā

349

Daħi ol naħl-i tecellį-endām
Öñine māǿil idi itse ħırām

350

Meşy-i erbāb-ı ĥamiyyet bu imiş
Ĥālet-i şerm ü sekįnet bu imiş
واذا التفت التفت جميعا حافص الطرف نظره الى الارض اطول من
نظره الى السّماء جلّ نظره الملاحطة

M-13b 351

Ol nihāl-i çemene şerm ü ĥayā
Serv-i gül-zār-ı ferādįs-i vefā

Ü-14a

352

İltifāt eylese bir şaħśa eger
Beden-i pāki ile cümle döner

353

YaǾnį bir şeyǿe nigāh itse o māh
Çevirüb gerdenin itmezdi nigāh

354

Bu śıfat çünki olurmış her-bār
MāniǾ-i heybet ü iclāl ü vaķār

355

Źātına virmedi Ĥaķ bį-şek ü reyb
Hįc bir ĥālet ile vaśmet ü Ǿayb

356

Eylemezdi daħi ol nūr-ı baśar
Ġayrılar gibi her eŧrāfa nažar

357

Ĥāfıżü’ŧ-ŧarf idi ol nūr-ı Ħudā
Müteǿemmil idi her dem gūyā

358

Ŧarf-ı çeşm ile olan ĥafž-ı nigāh
Fikri müstevcib olurmış her gāh

359

Oldıġıçün o gül-endām-ı ĥayā
Ġonçe-i gül-bün-i gül-zār-ı vefā

360

Sūy-ı eflāke nigāh itse eger
Şerm ider ġonçe gibi ol gül-i ter
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361

Bu sebebden anuñ oldı dāǿim
Manžar-ı çeşm-i teri ħāk-i edįm

362

Ekŝeriyā nažar-ı pāki anuñ
Fikr idi sanǾatı çün Mevlānuñ

363

Ĥāśılı deǿb-i mülūkānesinüñ
YaǾnį āyįn-i emįrānesinüñ

364

Nice mümkin ide taķrįr ü beyān
Vaśfınuñ biñde birini insān

483

يسوق اصحابه ويبدد من لفى بالسلام وكان بقول صلى الله عليه
و سلّم حلّو اظحرى للملائكة
365
M-14a,
Ü-14b 366

Bu idi Ǿādet-i maĥbūb-ı enām
İder aśĥābınuñ ardınca ħırām
Öñce yürür idi aśĥāb-ı güzįn
Gelür ardınca o şāhenşeh-i dįn

367

Bedǿ iderlerdi selāma her gāh
Gördigi müǿmine ol nūr-ı ilāh

368

MāniǾ olmazdı anuñ rifǾatine
YaǾnį taǾlįm idi bu ümmetine

369

Śaf-ı eflāk olub ardınca ziħām
ǾAzm-i rāh itse ger ol faħr-i enām

370

Cebreǿįl ġāşiye-ber-dūşı anuñ
ǾAvn-i Ĥaķ hem-reh ü hem-dūşı anuñ

371

Sipeh-i mülki sürūşān u melek
Her gören dir aña el-Ǿizzetü lek

372

Mevkib-i nuśreti şįrān-ı ĥumāt
Āl ü aśĥābı dilįrān-ı kümāt
ًبين كتفيه خاتم النبوة وهوختتم النبيّين اجود الناس صدرا

373

Böyledür müttefaķ-ı cümle ŝiķāt
YaǾnį taĥķįķ-ı eĥādįŝ-i źevāt
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374

Ketifeyni arasında o şehüñ
YaǾnį śaġ cānibe aķreb o mehüñ

375

Var idi mühr-i nübüvvetle ħitām
Ħātemü’r-rüsl idi ol faħr-i enām

376

Vaśf-ı pākinde didi ehl-i nuķūl
Bir büyük ħāl idi ol mihr-i ķubūl

377

Śaruya māǿil idi rengi sehel
Böyle ħalķ itdi Ħudā Ǿizz ü cell

378

Mūylar var idi müjgān-āsā
Dik ŧurub çevresin almışdı şehā

379

İħtilāf üzre rivāyāt-ı keŝįr
Heyǿet-i şekl-i şerįfinde şehįr

380

Kimisi saŧĥ-ı yedinden bāhir
Ġudde-i laĥm idi didi žāhir

M-14b,
Ü-15a 381

Ĥumrete rengi anuñ māǿil idi
Nice aśĥābı bunı ķāǿil idi

382

Reng-i rengįni olub ĥumret ü al
Oldı hem-rāǿidesinde niçe ĥāl

383

Ħāller üzre olub mūy-ı laŧįf
Ĥāśılı böyle idi mühr-i şerįf

384

Ecvedü’ś-śadr idi ol faħr-i ümem
YaǾnį śadrında idi cūd u kerem

385

Ecvedü’l-ķalb dimekdür yaǾnį
Ecvedü’ś-śadrda olan maǾnį

386

Śadrı şaķķ olmaġın ol faħr-i melek
Geldi ĥaķķında elem neşraĥ lek

387

Ĥaķ bunuñla aña tekrįm itdi
Āyet-i şerĥ ile taǾžįm itdi
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485

واصدق الناس لهجة والينهم عريكة واكر محم عشيرةً من راه بديهة هبه و
من حالطه معرفة احبة يقول ناعته لم ارقبله ولا بعده مثله
388

Eśdaķu’n-nās idi ol faħr-i cihān
Lehce-i pāküne Ǿālem ĥayrān

389

CāmiǾ-i ĥüsn-i edā idi faśįĥ
Ĥüsn-i güftārı belāġatde śarįĥ

390

ǾĀlem-i cümle mezāyā vü lüġāt
MuǾciz-inŧāķ u bedāyiǾ-kelimāt

391

Ĥüsn-i güftārına ĥayrān fuśaĥā
MıśķaǾ-ı nādire-senc-i büleġā

392

Nuŧķ-ı şįrįni belįġ ü merġūb
Gelse güftāra ider ceźb-i ķulūb

393

ŦabǾ-ı maŧbūǾı şerįf ü elyen
Ħulķ-ı memdūĥı laŧįf ü aĥsen

394

ŦabǾ-ı pākįzesi mecbūl-i vedād
Ülfet ü śıdķ-ı velāya muǾtād

M-14b, 395
Ü-15b

Dūdmān-ı kereme genc-i Ǿaŧā
Gül-i nev-bāve-i aĥmā-yı seħā

396

Źübde-i dūde-i ǾAdnān u kerem
Nesl-i Hāşimden olan pāk-şiyem
397

Heybet-i Ĥaķ aña virmiş iclāl
Źāt-ı Ǿālį-şiyemi Ǿayn-ı celāl

398

Bi’l-bedāhet gören anı evvel
Ħavfa olurdı dil ü cānı maĥall

399

Heybeti dilde olurdı muĥkem
Nuŧķa ķalmazdı anuñ ķadreti hem

400

Lįk hem-meclis olub Ǿişret ide
O şehen-şāhla kim ülfet ide

401

Şeġaf u ĥubbı olurdı müzdād
Ķullıġından olamazdı āzād

402

Dūd-ı Ǿaşķına olub efgende
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Olur ol şāh-ı cihāna bende
403

Ol ki olmışdı Ħudā maĥbūbı
Nice olmaya cihān mecźūbı

404

Ya nice ola aña şibh ü meŝįl
Ĥaķ teǾālā anı ħalķ itdi cemįl

405

Ħalķ u ħilķatde bulub ĥüsn-i nižām
MaǾnį ü śūretini itdi temām

Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları
Volume 2/3 Summer 2007

Hâkim Seyyid Mehmed Efendi’nin
Nazire-i Hilye-i Hâkanî” Adlı Eseri
ĦĀTİMETÜ’L-KİTĀB

Ü-16a

406

Ey kerem-kār-ı şehen-şāh-ı Ǿaŧā
Ey himem-kār-ı ħudā-vend-i seħā

407

Nažar-ı luŧfuña muĥtāc Ǿālem
Dest-i iĥsānuña pey-veste kerem

408

Saña mensūb olan ey nūr-ı hüdā
Olur elbetde sezā-vār-ı Ǿaŧā

409

Ħāk-i dergāhıña üftāde olan
Olur elbetde şeh-i mülk-i cihān

410

Eyledüm cürm ü ķuśūr-ı bį-ĥad
Eyle luŧfuñla baña Ǿafv u meded

M-15b 411

Nice ĥaddüm ola taǾrįf itmek
Ĥilye-i pāküñi tavśįf itmek

412

Vaśf-ı pāküñ senüñ ey nūr-ı cemįl
Yine Allāh bilür bi’t-tafśįl

413

Bendeñi luŧfuña muǾtād eyle
Bį-kesüm ĥālüme imdād eyle

414

Aldı eŧrāfımı āşūb u melāl
Derd-i ħasteyle perįşānį-i ĥāl

415

Eylesem cevr-i dehirden şekvā
Kimse feryādımı itmez ıśġā

416

Saña maǾlūm degül mi her dem
Çekdigüm ey şeh-i iķlįm-i kerem

417

Źātuñ olmışken eyā künc-i Ǿaŧā
Sebeb-i raĥmet-i luŧf-ı Mevlā

418

Dāġ-ı sįnem kime ıžhār ideyüm
Kime feryād ideyüm aġlayayum

419

Ey şifā-sāz-ı Ǿalįlān-ı ümem
İşte ben bende-i muĥtāc u kerem

420

Luŧf u iĥsānuña ķaldı kārum
Ey kerem-kār-ı cihān nā-çārum
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421

Ĥilye-i pāküñe itdükçe nažar
Dįde-i şevķ ile emlāk ü beşer

422

Ola biñ kerre taĥiyyāt u selām
Ravża-i pāküñe ey ħayr-ı enām

Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları
Volume 2/3 Summer 2007

