
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 
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(bk. ACARİDE). 
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HAziN 
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(bk. HAZİNEDAR). 
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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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ayet ve hadisle tefsirine özen gösterilmiş. 
Eş'ari ve Şafii mezheplerinin görüşleri 
çerçevesinde itikadi ve fıkhi hükümlere 
dair geniş bilgi verilmiştir. Bu konularda 
genellikle hadislerin isnadları terkedile
rek ilk ravileri ve kaynakları zikredilmek
le yetinilmiştir. Şa]Jil)-i Bu.(lari'den ya
pılan nakiller ha ( t ). Müslim'den alınan
lar mim ( (').bunların ikisinin ittifakla zik
rettikleri kaf ( J) rumuzları ile gösteril
miş, sünenler ve diğer hadis kitapların
dan yapılan nakiller için müellif veya ki
tap ismi verilmiştir. Hazin'in. Begavi'nin 
kendi veya Sa'lebi isnadıyla naklettiği ha
disleri ayrıca onların adıyla kaydettiği, ha
dislerin tesbit ve tashihinde ise Muham
med b. Fütuh ei-Humeydi'nin el-Cem' 
beyne'ş-şa]Ji]Jayn ve Mecdüddin İbnü'I
Esir ei-Cezeri'nin Cami'u '1-uşul'ü gibi 
eserlerden yararlandığı anlaşılmaktadır. 
Lübabü't-te'vil'de her surenin başında 
o surenin ismi. kaç ayet ve harften mey
dana geldiği, nerede nazil olduğu gibi hu
suslarda bilgi verilir; surenin faziletiyle il
gili hadisler nakledilir. Daha sonra ayetler 
kelime kelime veya cümle halinde ele alı
narak tefsir edilir. Yer yer tergib ve terhib 
konularına temas edilir; bunlarla birlikte 
tarihi olaylar, kıssalar ve İsrailiyat'a dair 
pek çok rivayet zikredilir. Ancak eser 
özellikle İsrailiyat'a ait kıssalar sebebiyle 
eleştirilmiştir. Hazin bu tür rivayetleri 
yer yer tenkit etmiş. Razi ve Beyzavl gibi 
müfessirlerin görüşlerine dayanarak bun
ların zayıf ve asılsız olduğunu söylemişse 
de bu kıssaların çoğunun tenkitsiz akta
nldığı görülmektedir. Lübabü 't-te'vil 
Mısır'da Bulak, Ezheriyye, Hayriyye ve 
Meymeniyye matbaalarında 1287-1317 
( 1870-1899) yılları arasında. kenarında 
Nesefi'nin Medarikü't-tenzil ve ]Ja]sa'i
Jsu't-te'vil adlı tefsiri olduğu halde dört 
cilt olarak yedi defa basılmış. ayrıca ke
narında Muhyiddin İbnü'I-Arabi'ye nis
bet edilen bir tefsirle birlikte tekrar neş
redilmiştir (Kah i re 13 ı 7). Eserin, Bega
vi'nin Me'alimü't-tenzil'inin hamişinde 
beş cilt halinde yapılmış bir başka neşri 
daha vardır (Kah i re 1331 ). Bunların dışın

da da çeşitli baskıları bulunan eser, son 
olarak Şeyh Abdülgani ed-Dakar tarafın
dan kısmen ihtisar edilip notlar ekien
rnek suretiyle üç cilt halinde yayımlan
mıştır (Dımaşk 1415/1994). Ancak bun
ların hiçbiri ilmi neşir niteliği taşımamak
tadır. Lübdbü't-te'vil, Musa b. Hacı Hü
seyin ei- İzniki ( ö. 833/1429) tarafından 
Enfesü'l-cevahir adıyla Türkçe'ye çevril
miş olup bu çevirinin İstanbul'da dört 
yazma nüshası bulunmaktadır (Beyazıt 
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Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 3549-

3551; TSMK, Hazine, nr. 21, Bağdat Köş

kü, nr. 42, Revan Köşkü, nr. 187). 2. Ma]s
bUlü'l-men]sül. İbnü'I-Eslr'in Kütüb-i 
Sitte'deki hadisleri bir araya topladığı 

Cami'u'l-uşul adlı eserine, İmam Şafii 
ve Ahmed b. Hanbel'in Müsned'leriyle 
İbn Mace ve Darekutni'nin es-Sünen'
lerindeki hadisler ilave edilerek fıkıh 
bablarına göre düzenlenmiş on ciltlik 
bir eser olup bir nüshasının VII. cildi 
Kahire'de bulunmaktadır (Ali Hilmi 
Dağıstan!, ı. 428) . 3. er-Ravz ve '1-
]Jada'ils ii sireti l]ayri'l-l]ald'i]s. Hz. 
Peygamber'in siretiyle ilgili beş ciltlik 
bir eserdir. İbn İshak ve İbn Hişam'ın ko
nuya dair kitapları esas alınıp bunlara İbn 
Abdülber, İbnü 'I-Eslr, İbnü' I-Cevii'nin si
yer ve hadisle ilgili kitaplarından alınan 
rivayetlerin eklenmesi suretiyle meyda
na getirilen eserde hadis ve haberler cerh 
ve ta' dile tabi tutulmuş, garlb kelimeler 
şerhedilmiştir. 174 babdan oluşan eserin 
iki ayrı nüshasının mevcut ciltleri (Süley
maniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 1927-
1929; Ayasofya , nr. 3216- 3218) birbirini 
tamamlamaktadır. 4. 'Uddetü'l-etham 
ii şer]Ji 'Umdeti'l-a]Jkdm. Katib Çelebi, 
herhangi bir nüshasına rastlanmayan bu 
eseri. Ebu Bekir eş-Şaşi'nin el-'Umde ii 
furu'i'ş-Şdti'iyye'sinin şerhi olarak zik
retmişse de (Keşfü '?-?Unün, ll, ı 169-1 170) 

gerçekte Hafız Abdülganl b. Abdülvahid 
ei-Makdisi'nin ahkam hadislerine dair 
'Umdetü'l-a]Jkam adlı eserinin şerhi ol
duğu belirtilmektedir (Davudl, ı, 423) . 
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Iii ALi EROGLU 

r HAziN, EbU Ca'fer 
..., 

( ujı.:;.Jf J=; j-!i ı 

Ebu Ca'fer Muhammed b. el-Hüseyn 
el-Hazin ei-Horasani es-Sagani 

(ö. 360/971 [?]) 

İlk devir matematikçi 

L 
ve astronomlarından. 

_j 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Nis
besinden Horasan menşeli ve muhteme
len Merv yakınlarındaki Sagan yöresinden 
olduğu anlaşılmaktadır. Kendisinin Sa
mani Emlri ı. Mansur b. Nuh zamanında 
(96 ı -976) Buhara'da bulunduğu ve bu 
hanedana Nlşabur'da vezirlikyaptığı kay
dedilmektedir. Ünlü Horasanlı filozof Ebu 
Zeyd ei-Belhl'nin onun için Aristo'nun es
Sema' ve'l-'alem (De Caelo et Mundo) ki
tabının başlangıç bölümüne şerh yazmış 
olması (İbnü'n-Nedlm, s. ı 53) bu vezirlik 
dönemine rastlasa gerektir. İbnü'I- Esir 
de Hazin'in, Büveyhl Emlri Rüknüddevle 
tarafından Samani Emlri Nuh b. Nasr'ın 
kumandanlarından Ebu Ali Ahmed b. 
Muhtac ile barış görüşmelerinde bulun
mak üzere elçi olarak görevlendirdiğini 
bildirmektedir (el-Kamil, VIII. 504 ). Hazin, 
Emir Rüknüddevle'ye olan bu yakınlığı 
sayesinde Rey'deki Büveyh!Veziri Ebü'I
Fazl İbnü'I-Amld'in himayesine girmiş ve 
ondan sonraki hayatını orada astronomi 
gözlemleri yaparak ve kitap yazarak ge
çirmiştir. Mizanü '1-]J_ikme adlı eserin sa
hibi olan Abdurrahman el-Hazin! ile (VI./ 
XII. yüzyıl) karıştınlmaması gereken Ebu 
Ca'fer ei-Hazin'in 350-360 (961-971) yıl
ları arasında öldüğü sanılmaktadır. 

Hazin'in Nişabur'da iken dönemin ön
de gelen filozoflarından Ebü'I-Hasan el
Amiri ile görüşmüş olması muhtemeldir. 
Gerek Ebu Zeyd ei-Belhl'nin gerekse Ami
ri'nin riyazl ilimiere karşı duyduğu ilgiyi 
Hazin'in etkisine bağlamak mümkün gö
rünmektedir. Amiri'nin çeşitli eserlerin
de rastlanan astronomi ve geometri te
rimlerinin onun etkisiyle açıklanabileceği 
anlaşılmakta, Belhi'nin de Şuverü'l-e]sa
lim adlı eserinde Hazin 'in haritalarından 
faydalandığı bilinmektedir (Sahban Hall
fat, s. ı 16, 174-175, 177) . İbnü'I-Kıfti Ha
zin'in aritmetik, geometri ve astronomi
ye dayanarakyapılan hesaplamalarda (il
mü't-teyslr) uzman olduğunu, ayrıca ast
ronomi gözlemleriyle ilgili teorik ve pra
tik disiplinleri iyi bildiğini kaydetmekte, 
onun Zicü'ş-şata'il; ve Kitabü'l-Mesa'i
li'l-'adediyye adlı eserlerini kaydettik
ten sonra da en iyi çalışmasının, o güne 
kadar yazılanların en mükemmeli kabul 


