
HAZiF 

için giymesidir. "Eğer göklerde ve yerde 
Allah'tan başka ilahlar olsaydı onların ni
zamı bozulurdu" (el-Enbiya 21 / 22) mea
lindeki ayette. "Göklerin ve yerin nizarnı 
bozuk olmadığına göre bir tek ilah vardır" 

şeklindeki kıyasın tamamlayıcı unsurları , 

anılan kısmının delaleti sebebiyle hazfe
dilerek kaz sağlanmıştır. Yine bir ayette 
altın ve gümüşten sadece gümüşe zamir 
gönderilmesi (et-Tevbe 9/34) ticarette da

ha ziyade onun tedavül etmesindendir. 

Başta Yusuf kıssası olmak üzere Kur
'an kıssalarında olaylar arasındaki bağlan
tılarda birçok cümlenin hazfedilerek kaz 
sağlandığı görülmektedir (Müeyyed el
Alevi , s. 247-258; Zerkeşl , lll , 104-1 34) . 

Sarf ilminde hazif, söyleniş hafifliği sağ
lamak için illet harflerinin düşürülmesi 

şeklinde görülür. Buna "i'lal bi'l-hazf" de
nir. Arap aruz sistemindeki hazif ise bah
rin son tef'ilesinin hafif sebebinin atılma

sı şeklinde olur (bk. ZİHAF) . 
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liJ İsMAİL DuRMUŞ 

Türk Edebiyatında Hazif. Üç çeşit ha
zif vardır. İlki bed!' ilmiyle ilgili olup kay
naklarda "mühmel" (noktasız) veya "men
küt" (noktalı) başlığı altında anlatılan ha
zif sanatıdır ki buna "tecrid , gayr-i men

küt. hurGf-ı hatti" gibi isimler de veril
miştir. Manastırlı Mehmed Rifat "müh
mel" başlığı altında , "Mısra veya beytin 
harflerinin kamilen noktasız harflerden 
olmasıdır" diye tanımladığı bu sanatı sa

dece şiirle sınırlarken Feyzl-i Hindl ve 
Mahmud Hamza Efendi'nin noktasız 
harflerle yazdıkları tefsirlerden söz et
mesi yukarıdaki tanımla çelişmektedir. 

Aynı müellif hazfi, "HurGf-ı hecadan bi

rini bir kasidede bi'l-iltizam bulundur
mamaktır" şeklinde de tarif eder (Meca
miu'L-edeb, s. 405) . Bu tarif M . Kaya Bil
gegil tarafından da benimsenmiştir (Ede
biyat Bilgi ve Teorileri /,s . 362). 

Hazif önemli bir sanat kabul edilme
miş ve hoş karşılanmamıştır. Muallim Na
ci. Mehmed Rifat ve Tahir Olgun'a göre 
daha çok eski şair ve yazarlar hazif konu
suna eğilmişler ve bunda başarılı olmuş
lardır. Muallim Naci, "Artık bunlarla uğ
raşacak zaman değildir" demiş, Namık 
Kemal, Tahrib-i H arabdt'ta Ziya Paşa'yı 

bu yolda yazdığı kasideler dolayısıyla eleş
tirmiştir. Tecelli, divançesinde (i stanbul 
1290) mahlası dışında noktalı harf kullan
mamış. Ziya Paşa da Reşid Paşa için yaz
dığı iki kasideyi noktasız harflerden oluş

turmuştur. Bunlardan .biri .u,ı 4S';..u,ı Jolf' 

('~1 ;ıt. lf'f .U.O~ JL..;I .uJ 1 ('~;Iri ('.Y"> 

(Kamil oldur ki ola mahrem-i esrar-ı kelam 1 
Gele irsal-i melaikle ona her ilham) beytiy
le başlar. 

Türk halk edebiyatında "!eb değmez" 

denilen, kontrol amacıyla saz şairlerinin 

d udakları arasına dikine toplu iğne ya da 
kibrit çöpü yerleştirerek b , p, f, m, v 
harflerini kullanmadan söyledikleri şiir

ler de bazı harfleri kuilanmamak şeklin

deki tarife göre hazfin halk şiirindeki ör
neklerinden sayılabilir. 

Türk edebiyatında rastlanan ikinci tip 
hazif, aruz vezninde "failatün" cüzünün 
"tün" hecesini kaldırdıktan sonra geride 
kalan "faila" yerine "failün" cüzünün , "fe

Glün" asli cüzünden "!ün" hecesinin dü-

şürülmesiyle kalan "feG" unsurunun ye
rine "feal" cüzünün, "mefallün"deki "!ün" 
hecesinin düşürülmesiyle "metal" unsu
runun yerine "feGlün" cüzünün konulma
sı şeklindeki değişikliklerdir. 

Üçüncü olarak hazif, meanl ilminde, 
kalan kısmın maksadı anlatmaya yeterli 
olması sebebiyle söylenmek istenmeyen 
sözün ifadede kullanılmamasına denil
miştir ki bunun zıddına "zikr" adı verilir. 
Sözün nerede zikredilip nerede hazfedi
leceğini şartlar ve zevkiseJim tayin eder. 
Bu şartlar meanlye dair eserlerde ayrın
tılı biçimde ele alınmıştır. 
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HAziMi 
(I.S"'jl.=ı.JI) 

Ebu Bekr Zeynüddln Muhammed 
b. Musa b. Osman b. Hazim 

el-Hazimi el-Hemedanl 
(ö. 584/1 188) 

Hadis hafızı ve fakih. 
.J 

548 (1153) veya 549 (1154) yılında He
medan'da doğdu ve çocukluğunu bura
da geçirdi. Dördüncü dedesi Hazim'e nis
betle Hazimi diye tanınır. Küçük yaşta Şa

J:ıil:ı-i Bu}].Qri ravilerinden Ebü'l-Vakt es
Siczl'nin hadis derslerine katıldı. Ayrıca 

Şehrdar b. ŞlrGye ed-Deyleml, EbG Zür'a 

Tahir b. Muhammed el-Makdisl, Ebü'l
Ala el-Hemedanl. Şühde el-Katibe, Ab

dullah b. Ahmed el-Hıraki gibi alimlerden 
hadis öğrendi. Silefi ve İbnü's-Sem'anl'
den icazet yoluyla nakllde bulundu. 570 
(1174-75) yılından sonra Bağdat, Musul, 
Vasıt, Basra, İsfahan, Azerbaycan, İran, 
Erbil, Hicaz, Şam, el-Cezlre gibi yerlere 

hadis öğrenmek amacıyla yolculuklar yap
tı. Daha sonra Bağdat'a döndü ve bura

da yerleşti. Şafii alimlerinden Cemaled

din Vasi]5 b. Fadlan gibi şahsiyetlerden fı
kıh okuyar ak Şafii fıkhında fetva verecek 
seviyeye ulaştı. Ebü'l-Hayr ei-Kazvini ken-



disine çeşitli konularda sorular sorar, Ha
ziml de bu soruları Şafii fıkhına göre ce
vaplandırırdı. Ebu İshak eş-Şirazl'nin Şa
filfıkhına daireJ-Mühe~~eb adlı kitabın

da yer alan hadisleri "Kitabü's-Salat"a ka
dar tahrlc etti. Ancak İbnü's-Salah'ın gör
düğünü söylediği bu çalışmasını tamam
layamamıştır. 

Kuwetli bir hafızaya ve parlak bir zeka
ya sahip olduğu belirtilen ve hadiste hüc
cet seviyesine ulaşan Haziml. İbn MakO
la'nın mü'telif ve muhtelif konusundaki 
el-İkmal adlı eserini ezbere bitirdi. Ha
dis isnadı ve ricali ile fıkhü'l-hadlste ihti
sas seviyesine ulaşmış ve çok hadis öğ
renmiştir. Yetiştirdiği birçok talebe ara
sında Ali b. Paseveyh. Abdülhalil~ en-Niş
tibrl. Dimyat hatibi Abdullah b. Hasan gi
bi alimler yer almaktadır. Ebü Musa ei
Medlnl. Hazimi'yi Cemmam diye bilinen 
Abdülganl ei-Makdisl'den üstün kabul et
miş ve ondan daha çok hadis ezberleyen 
bir genç görmediğini söylemiştir. 

Hazimi 18 veya 28 Cemaziyelewel584'
te ( 15 veya 25 Temmuz 1188) Bağdat'ta 
vefat etti ve Şünüziye Mezarlığı'na gö
müldü. Takva sahibi, abid ve zahid, aynı 
zamanda yalnızlıktan hoşlanan bir kişi 
olan Hazimi geceleri evine çekilir, sabaha 
kadar ibadet ve ilimle meşgul olurdu. Dö
nemin tasawuf alimlerinin sohbetlerine 
katıldığı da bilinmektedir. 

Eserleri. 1. el-İctibar* fi'n-nasiO. ve'l
mensuO. mine'l-aşar. Hadiste nasih
mensuh meselesini en güzel şekilde ele 
alan eser olarak kabul edilmektedir. Bir
kaç defa yayımlanan kitabın en güvenilir 
neşirlerinden biri. Seyyid Haşim en-Ned- · 
vi ile Muhammed Taha en-Nedvi'nin de 
aralarında bulunduğu yedi kişilik bir he
yet tarafından gerçekleştirilmiştir (Hay
darabad ı 360) . 2. Şürutü'l-e'immeti'l
O.amse. Eserde Buhar!, Müslim, Ebü Da
vüd, Tirmizi ve Nesai'nin hadis rivayetin
deki şartları ele alınmıştır. önce Hayda
rabad'da ( 134 ı) basılan bu risale daha 
sonra Zahid ei-Kevserl'nin tashihiyle Hü
sameddin el-Kudsi tarafından yayımlan
mıştır ( Dımaşk ı 346; Makdisl'nin Şürü
tü'l-e'immeti's-sitte adlı eseriyle birlikte 
Kah i re I 357; Beyrut I 405/1 984). AbdOl
fettah Ebu Gudde bu iki risaleyi. Ebu Da
vüd'un Risale ila ehli Mekke tivaşfi sü
nenih adlı risalesiyle birlikte yeniden neş
retmiştir (Şelaşü resa'il fi 'ilmi muştala/:ıi'l
J:ıadiş, Beyrut I 417/1 997) . 3. Me'ttefe]fa 
laf?:uhu ve'ftere]fa müsemmahü fi'l
emakin ve'l-büldani'l-müştebehe ti'l
O.at. el-Mü'telit ve '1-muQ.telit ii es
ma'i'l-büldan adıyla da bilinen eserin 

bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'n
de bulunmaktadır (Laleli, nr. 2140). Fuat 
Sezgin bu nüshanın tıpkıbasımını neşret
miş(Frankfurt 140711987). Harnedei-Ca
sir de eseri Riyad'da çıkan Mecelletü'l
'Arab'da (XV, ı 980) Me'ttete]fa laf?:uhu 
ve'ttere]fa müsemmahü min esma'i'l
emakin adıyla yayımlamıştır. 4. 'Ucale
tü'l-mübtedi ve fuçlaletü '1-müntehi 
fi'n-neseb. Hadis ravilerinin neseplerine 
dair olup Kitayetü'l-mübtedi ti'l-en
sab adıyla da anılan (Millet Ktp., Feyzul
lah Efendi. nr. 2 ı 25) ve muhtelif kütüp
hanelerde nüshaları bulunan (Brockel
mann, GAL Suppl., I , 605) bu alfabetik 
eser Abdullah Kennün tarafından yayım
lanmıştır (Kahire ı 384/1965). 

Kaynaklarda Hazimi'nin şu eserlerin
den de söz edilmektedir: el-Fayşal ii 
m üştebehi'n-nisbe, Silsiletü ·~-~eheb 
ii ma revahü 'l-İmam AJ:ımed b. lfan
bel 'ani'l-İmam eş-Şôti'i, Kitabü'çl
Pu'ata' ve'l-mechulin, Kitôbü Teh~i
bi'l-İkmalli'l-Emir İbn Makula ve be
yani evhômih, Kitabü lştıWJ:ıi'n-nüs
sab ii 'ilmi'l-ensab (ibnü'I-Müstevfi'. I. 
122-123) . 
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HAziMİYYE 
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(a.;.,;ı.;..ıı) 

Harici fırkalarından 
Acaride'ye mensup Hazim b. Ali'nin 

(ö. II.MII. yüzyıl) 
görüşlerini benimseyenlere 

verilen ad 

L 
(bk. ACARİDE). 

_j 

ı 
HAziN 

i 

L 
(bk. HAZİNEDAR). 

_j 

L 
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HAZiN, Ali b. Muhammed 

HAziN 
( ı.:,ıjı.;.,Jf) 

Kur'an'da 
cennet ve cehennemde görevli 

meleklere verilen ad 
(bk. MELEK). 

HAziN, Ali b. Muhammed 
(ı.:,ıjı.:;.Jf~ı.:,ı.!~) 

Ebü'I-Hasen Alaüddin 
Ali b . Muhammed 

b. İbrahim el-Hazin ei-Bağdadi 
(ö. 741/1341) 

Tefsir, hadis ve fıkıh alimi. 

_j 

_j 

678'de (1 279) Bağdat'ta doğdu. İlk öğ
reniminden sonra Bağdat'ta Müstansı
riyye Medresesi'nin darülhadis şeyhi İb
nü'd-Devallbi'den, daha sonra gittiği Dı
maşk'ta Bahaeddin Kasım b. Muzaffer 
İbn Asakir ve Vezlre bint Ömer b. Es'ad'
dan hadis dersleri aldı. Tahsilini tamam
ladıktan sonra uzun yıllar Dımaşk'taki Sü
meysatiyye Kütüphanesi'nin yöneticiliği
ni yaptığı için "Hazin" lakabıyla meşhur 
oldu. Ayrıca Sümeysatiyye Hankahı'nda 
bir müddet şeyhlik yaptı. Hayatının son
larına doğru H alep'in Şlha köyüne yerleş
tiğinden Şlhl nisbesiyle de anılır. Dindar
lığı ve faziletli ki şiliğiyle tanınan Hazin 
tefsir, hadis, fıkıh ve tarih ilimlerinde ken
dini iyi yetiştirmiş bir alim olup idare et
tiği zengin kütüphane onun telif çalışma
larına önemli katkı sağlamıştır. Hazin. 
7 41 yılı Receb ayı sonunda ( 19 Ocak 1341) 
Halep'te vefat etti ve Süfiler Mezarlığı'
na defnedildi. 

Eserleri. t. Lübabü't-te'vil ii me'a
ni't-tenzil. Müellifin en tanınmış eseri 
olup daha çok "Tefsirü'I-Hazin" diye anı
lır. İbn Hacer ei-Askalanl ve Davüdl'nin 
et-Te'villi-me'alimi't-tenzil adıyla kay
dettikleri eserin mukaddimesinde Hazin 
bu tefsiri Begavi'nin Me'alimü't-tenzil 
adlı eserinden özetlediğini. ayrıca el-Keş

şaf, MetatiJ:ıu'l-gayb ve Envarü't-ten
zil gibi muteber tefsir kitaplarından top
ladığı bilgileri de ilave ederek eserini 
meydana getirdiğini belirtmiştir. Kur
'an - ı Kerim'in tefsiri, mushaf haline ge
tirilmesi, yedi harf üzere inzali, tefsir ve 
te'vilin manası . istiazenin lafzı. manası 
ve hükümleri gibi konuların ele alındığı 
bir mukaddime ile başlayan ve 1 O Rama
zan 725 (20 Ağustos 1325) tarihinde ta
mamlanan Lübabü't-te'vil (Keşfü'?-?U
nün, ll, ı 540) hem rivayet hem dirayet 
tefsiri özellikleri taşır. Öncelikle ayetin 
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