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el-HAZRECİYYE 
(~_,_;.:;.Jf) 

Genellikle 
Abdullah b. Osman ei-Hazreci'ye 

(ö. 627 /1230) 
ait olduğu kabul edilen 

aruz ve kafiyeye dair kaside. 
_j 

Adını yazarının nisbesinden alır. Halil 
b. Ahmed'in ortaya koyduğu aruz siste
miyle kafiye hakkındaki bilgilerin muhta
sar olarak nazmedildiği tavil bahrindeki 
doksan altı beyitlik kasideye tef'ile, bahir, 
daire vb. aruz terimleri için birtakım re
mizlerin kullanılmış olmasından dolayı 
müellifi tarafından er-Ramizetü'ş-şati
ye ii 'i1meyi'1-'arı1:i ve'1-]fiifiye adı ve
rilmiştir (İbnü'd-Demamlnl, nilşirin önsö
zü, s. 4). Fakat daha çok e1-~aşidetü'1-
ljazreciyye diye tanınan manzume mü
ellifin vatanına nisbetle e1-~aşidetü'1-
Ende1üsiyye (a.g.e., a.y.), revisi maksür 
elif olduğu için e1-~aşidetü'1-ma]fşı1re 
veya sadece er-Ramize adlarıyla da bi
linir. Müellifi tartışmalı olan kaside. C. 
Brockelmann ile P. Smoor tarafından Ebü 
Muhammed Ziyaeddin Abdullah b. Os
man ei-Ensar1 ei-Hazrecl'ye nisbet edil
mektedir ( GAL, ı, 380; Supp/., ı. 545; Ef2 
!ing. J, IV, 1187). Ancak kasidenin şarihle
rinden Bedreddin ibnü'd-Demamin1 baş
taolmaküzere(ei-'Uyün, s. 13) KatibÇe
lebi, Bağdatlı isınail Paşa ve Kehhale gibi 
birçok kişi e1-ljazreciyye'nin müellifi
nin, 'Arı1zü'1-Ende1üsi adlı bir risalesi 
bulunan ve Ebü'I-Ceyş ei-Ensar1 diye bili
nen Ebü Muhammed Ziyaeddin Abdul
lah b. Muhammed ei-Ensar1 ei-Mağribl 
olduğunu kaydetmektedir ( Keşfü '?-?U

nün, ll, I 135; Hediyyetü'l-'ari{in, I, 460; 
Mu'cemü 'l-mü'elli{in, VI. I I ı , I ı 7). Gerek 
Kati b Çelebi gerekse Brockelmann, ~rı1-
zü '1-ljazreci ile ( e/-~aşidetü 'l-ljazreciy
ye) 'Arı1:iü'1-Ende1üsfyi iki ayrı eser ola
rak ele almaktadır (Keş{ü'?·?unün, II, 
I I 35, I 337; GAL, 1. 378, 380; SuppL, I, 
544, 545). Nihad M. Çetin de aruza dair 
pratik amaçlı eser yazanlar arasında 
Ebü'I-Ceyş ei-Ensari ile Hazred'yi (Abdul
lah b. Osman) farklı kişiler olarak anmakta
dır (DlA, lll, 429). öte yandan kasidenin 
diğer bir şarihi Ebü'I-Kasım Fettüh b. isa 
ez-Zemmür1 ile ona dayanan Rene Bas
set'ye göre manzume, Ebü'I-Hasan Ziya
eddin Ali b. Muhammed (b. Yüsuf b. Af1f) 
es-Saldi ei-Hazrecl'ye aittir (El, IV, 939). 
Ancak Ebü'I-Hasan'ın biyografısini yazan
lardan ibnü'I-Kadl, el-Mevacidü'l-ljaz
reciyye adındaki divanı dışında onun 
aruzla ilgili herhangi bir eserinden söz 
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etmemektedir ( Dürretü 'l-J:ıica l, lll, 2 I 3-
214). 

Doğulu ve Batılı alimierin dikkatini çe
ken e1-ljazreciyye üzerine birçok şerh 
yazılmış ve Batı dillerine tercüme edil
miştir. Kasideyi eski tarihli bir nüshasına 
dayanarak ilk defa Ph. Guadagnoli neş
retmiş (Breeves Arabicae linguage insti
tutiones, Roma 1642, s. 286-329), daha 
sonra Basset tarafından önsöz ve açık

lamalarla birlikte Fransızca tercümesi La 
Khazradjiyah adıyla gerçekleştirilmiş
tir (Cezayir I 902). Basset'nin bu neşri 
metin üzerinde yanlış değerlendirme
ler ve baskı hatalarıyla doludur (krş. EJ2 
Iİn g.J, IV, 1187-1 !88) . 

Kasidede genel olarak bahirler ve tef
'ilelerin tarifleri, Ha111 b. Ahmed'in siste
minde önemli yer tutan daireler, bu dai
relere belli tertipte yerleştirilmiş olan on 
altı bahir ve bazı genel tariflerle zihaf ve 
illet çeşitleri, bunların on altı bahrin her 
biri için örnek olmak üzere meşhur beyit
ler üzerinde uygulanması, nihayet kafiye 
ve kafıye çeşitleri yer alır. Kasidenin muh
tevası. aruza dair kaleme alınmış man
zum veya mensureserlerle (IV-~1/X-XVIII. 
yüzyıllar arasında yazılmış benzeri eser
lerin bir listesi için b k. Ef2 1 ing. J, l, 668), 
mesela ibn Abdürabbih'in e1-'İ]fdü'1-fe
rid adlı kitabında aruza dair verilen bilgi
lerle karşılaştırıldığında esaslı bir deği
şiklik göze çarpmaz. Ancak burada, Ha111 
b. Ahmed'in "fe'ale" üçlüsünden hareket
le kullandığı feülün, mefailün vb. tef'ile
leri (cüz) remizle belirtmek üzere yoğun 
bir şekilde harflere, bahirleri ifade et
mek için de rakamlara yer verilmiştir. Do
layısıyla eserin kolayca aniaşılıp çözül
mesi güç, hatta imkansızdır. Bu sebeple 
manzume üzerine birçok şerh yazılmış 
olup bilinen otuzu aşkın şerhinden bazı
ları şunlardır: Şerif ei-Gırnati, Şer]J.u '1-
ljazreciyye; ibn Merzük ei-Hatlb, e1-
Mefati]J.u'1-Merzı1]fiyye ii ]J.alli a]ffa1 
ve ]Jabdya'1-ljazreciyye; Ebü'I-Kasım 
Fettüh b. isa es-Sanhac1 ez-Zemmürl, 
Şer]J.u'l-ljazreciyye; ibnü'd-Demaminl, 
e1-'Uyı1nü'l (fatııratü'l)-giimize 'ald ])a
haya 'r-Ramize; Zekeriyya ei-Ensar1. 
Fet]J.u Rabbi'l-beriyye bi-şer]J.i'1-~aşi
deti'l-ljazreciyye; Ebü Ca'fer Ahmed 
b. Davüd ei-Belevl, Şer]J.u'1-ljazreciyye; 
Şemseddin Muhammed b. Muhammed 
ed-Delc1 ei-Osmani, Ret'u l;ıicabi (/:ıtici

bi) 'uyı1ni'1-giimize 'an künı1zi'r-Rami
ze; Vahylzade Muhammed b. Ahmed el
izn1k1, e1-İşaratü '1-l;ıd'ize li-şerl;ıi J;ıa1-
1i'r-Ramize (şerhlerin tamamı ve nüsha
larının bulunduğu kütüphaneler için bk. 

Keşfü'?-?Unün, ll, I 135, 1337;İzaf:ıu'l-mek
nün, ll, 230; Brockelmann, GAL, l, 380; 
Suppl., I, 545-546). 
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li] ThVFİK RüŞTÜ TOPUZOGLU 

HAZRET 
(..::.ı_,.a>) 

İlahi veya kevni 
herhangi bir hakikat 

ve bunun alemdeki tecellileri 
anlamında bir tasavvuf terimi. 

_j 

Hazret sözlükte "yakında ve yanında 
olmak, önünde bulunmak" anlamına ge
lir. Kavram, Rüzbihiln-ı Bakit gibi bazı 
mutasawıflarda da görülmekle beraber 
(Meşrebü'l-ervaf:ı, s. 253) Muhyiddin ib
nü'l-Arabi'de önemli bir tasawuf terimi 
haline gelmiş. "varlığın genel mertebele
ri ve alemdeki bütün tecellileriyle birlik
te ilahi veya kevn1 hakikat" anlamında 
kullanılmıştır. Mesela kudret. ilahi bir ha
kikat (sıfat) olup alemdeki her çeşit kud
retin onunla bağlantısı vardır. Çünkü ka
inattaki bütün kudretler ilahi kudretin 
tecelli ve zuhür mahalleridir. Diğer ilahi 
hakikatlerden farklı olan ilahi kudret, bü
tün mazhar ve tecellileriyle birlikte bir 
hazret (bir varlık alanı, bir makam) oluş
turur ve buna "hazretü'l-kudret" denir. 
Allah'ın her sıfatı, her ismi ve her fiili bir 
hazret meydana getirdiği gibi belli bir sı
fatın, ismin ve fiilin her bir tecellisine de 
hazret denir. Buna göre Allah'ın sıfat, 
isim ve fiilierinin sayısı kadar, diğer bir 
ifadeyle sonsuz sayıda hazretler (hazarat) 
vardır. Zira Allah 'ın tecellilerinin sonu yok
tur (el-FütüJ:ıat, ll , 582) . Bununla beraber 
ibnü'I-Arab1 bu hazretleri çeşitli grupla
ra ayırır. Mesela varlığın en genel beş ka
tegorisine "hazarat-ı hams" adını verir. 
öte yandan bütün hazretlerin Allah. rab 
ve rahman adları altında üç grupta top
landığını. birincisine "ilahi", ikincisine "ra
html", üçüncüsüne "rahman1" hazret de-



nildiğini söyler. Bazan hazret sözüyle su
finin içinde bulunduğu ilahi isimle ilgili 
hal de ifade edilir. Mesela sufi Allah'ın 
rahman isminin tecellisine mazhar ol
muşsa o rahmanl hazrette sayılır (a.g.e., 
ll, 176). 

Hazret değişik hakikatierin özel bir bi
çimde birleşmesinden meydana gelen 
yeni bir hakikati ifade etmek için de kul
lanılır. Mesela hayal, farklı birtakım haki
katierin bir araya gelmesinden oluşan 
birleşik bir hakikattir. Bu birleşimin belli 
bir şekilde oluşu ona ayrı bir özellik kazan
dırır, buna da "hazret-i hayal" (hayal alanı) 
denir. Hazret-i insaniyye ve hazret-i ila
hiyye de böyledir. İbnü'I-Arabl rüya olayı
nı , bu arada Hz. İbrahim'in oğ lu İsmail'le 
ilgili olarak gördüğü rüyayı (b k. es-Saffat 
37/102) hayal hazretiyle açıklar. Ona gö
re hayal hazretindeki her tecelli, bunun 
yorumunu yapacak ve Allah'ın ondan ne
yi kastettiğini anlamayı sağlayacak baş
ka bir bilgiye ihtiyaç gösterir. Buna da "ta
bir" adı verilir. Tabir "görülen bir suret
ten başka bir hususa geçmek" demektir. 

İbnü'I-Arabl, Hak'la halk arasındaki her 
nisbetin bir hazret meydana getirdiğ ine, 
kulun bu hazret nisbetinde Hak'la bulun
duğuna inanır. Mesela müşahede, müka
leme ve sema hazretleri böyledir (a.g.e., 
II, 601 ). 

Hazret-i ilahiyye Allah'ın zat, sıfat ve 
fiilierinden ibarettir. Hazret-i ilahiyyenin 
mazhar ve tecellilerine "hazret-i insaniy
ye", akl-ı ewele "hazret-i ahadiyyet", ila
hi isimler mertebesine "hazret-i esmaiy
ye", Allah'ın zatından başka hiçbir şeyin 
nazarı itibara alınmamasına da "hazret-i 
hüviyyet" denir. 

Alemin oluşumunu sud ur ve tecelli te
orisine göre açıklayan sufilere göre var
lıklar Allah 'tan zuhur etmek suretiyle de
rece derece O'ndan uzaklaşarak ve aşa
ğıya inerek meydana gelir. Bu durum "te
nezzülat" sözüyle ifade edilir. Allah'a ulaş
mak isteyen bir salik, aynı yoldan bu te
nezzülatı teker teker aşarak yukarıya 
doğru çıkmak zorundadır. Bu çıkışlara da 
"hazarat" denir. Hazretin her basamağın
da gaip olan bir durum hazır, ötedeki bir 
makam beride, uzaktaki bir hal yakında 
olur. Bilinmeyen şeylerin bilindiği , görün
meyenierin göründüğü, yani gaiplerin 
hazır hale geldiği bu mertebelere de haz
ret denilmiştir. Bir salik bu hazretlerden 
ne kadar çoğunu katederse manevi de
recesi o kadar yükselir ve kutsiyet kaza
nır. Veli ve şeyhleri n isimleri anılırken ba
şına "ya Hazret-i Mevlana, ya Hazret-i 
Abdülkadir-i Geylani" gibi hazret unvanı-

nın getirilmesinin sebebi budur. Burada 
hazret. "pek çok makamı aşarak en yük
sek hazrete. ilahi huzura çıkan ve kutsi
yet kazanan şahsiyet" anlamına gelir. 

Kuzey Afrika tarikatlarında sema ve zi
kir meclislerine de hazret (hazre) adının 
verilmesi, kulun sema meclisinde en ulvi 
haller içinde en kutsi makama ve ilahi 
huzura çıktığı yolundaki inanca dayanır. 
İbnü'I-Arabi buna "hazret-i sema" adını 
vermektedir. Kuzey Afrika'da hazreler, 
sema ve zikir için düzenlendiği gibi ilim 
ve ders için de düzenlenir. Sadece ileri 
derecedeki müridier için düzenlenen özel 
hazreler de vardır (Hasan eş-Şerkavl, s. 
124). 

Özellikle İbnü'I-Arabi'nin geliştirdiği 
hazret teorisi yavaş yavaş dini ve siyasi 
hayatı da geniş ölçüde etkilemiş. bunun 
neticesi olarak terim süfi olmayan din ve 
devlet adamları hakkında da kullanılmış

tır. Arapça'da "hazretü'ş-şeyh", Farsça'
da "hazret-i şeyh" , Türkçe'de "şeyh haz
retleri " şeklinde kullanılan kelime son 
asırlarda daha çok Allah, peygamberler, 
saha be. melekler. padişah ve devletin ile
ri gelen şahsiyetleri için de kullanılmaya 
başlanmıştır. Araplar ise hazret yerine 
daha çok "seyyidüna" (efendimiz) ifadesi
ne yer verirler. 

Edebi metinlerde kelime, daha ziyade 
dini muhtevası ile ve genellikle Allah 
( Hakkıdır Hazret-i Hakk'ın ol mal 1 Sen 
dahi etme edada ihmal ıNabiJ; Ey Haz
ret-i Rahman'ım 1 Tevfik ü hidayet et 1 
Alemiere sultanım 1 Tevfik ü hidayet et 
ı Hüdall); Peygamber (Seyreden mu'ci 
ze-i karnetini 1 Dedi hep medh edüben 
hazretini ı Hakan ll) ve vemer (Na kd olur 
geneGr-ı has-ı hi mmet-i ZerkCıb'dan 1 Ey
leyenler hazret-i hünkara arz-ı ihtiyac Jİz
zet Molla J) hakkında kullanılmıştır. 
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Iii MEHMET DEMİRCİ 

L 

HEBA 

HEBA 
(~4JI) 

Allah'ın, 

içinde alemin suretlerini döktüğü 
şekilsiz madde anlamında 

tasawuf terimi. 
_j 

Sözlükte "toz. zerrecik" anlamına ge
len kelime, Kur'an-ı Kerim'de iki yerde 
(el-Furkan 25/23; el-Vakıa 56/6) ahirette 
hiçbir karşılık verilmeyip boşa giden, ge
çersiz sayılan arneller için kullanılmıştır. 

Bazı alimler, buradan hareketle dünya
nın değersizliğini ve önemsizliğini heba 
kavramıyla ifade etmişlerdir. 

Tasawuf literatüründe ilk defa Sehl b. 
Abdullah et-Tüsteri'de rastlanan heba 
kavramını sonraki mutasawıflar alem
Allah, madde-süret ve zahir-batın ilişki
sini anlatmak için kullanmışlardır. Allah, 
heba denilen şekilsiz maddenin içine ale
min suretlerini (suver-i alem. ecsad-ı alem) 
açmıştır. İlk akıl, külll nefs ve külll tabiat
tan sonra varlık mertebelerinin dördün
cü ve en aşağı sırasında yer alan heba 
varlıktan o kadar az pay almıştır ki ona 
yok demek bile mümkündür. Nitekim is
mi duyulduğu , cismi bulunmadığı için ona 
anka da denilmiştir. Heba mertebesin
deki varlık ancak beyazdaki beyazlık ola
rak düşünülebilir; beyazlık sadece zihin
de, beyaz ise duyuda var olduğu gibi he
ba da sadece zihinde vardır. Toz ve zer
recikleri n varlığı güneş olmadan görül
mediği gibi hebanın varlığı da onda açı
lan ve tecelli eden suretler olmadan an
laşılamaz. Kendi kendine varlığı olmayıp 
suretlerle var olduğu için ona sebha da 
(üzerinde hiçbir şey bitmeyen çorak ara
zi) denilmiştir (Kaşanl, s. 45) . Mutasav
vıfların anka veya sebha dedikleri bu 
kavram filozofların heyüla kavramını ha
tırlatmaktadır (bk. ANKA). 

Muhyiddin İbnü'I-Arabl hebayı "karan
lık cevher ve şekil kabul eden madde" di
ye tarif etmiştir. İbnü'l-Arabi'ye göre ta
biatla heba birbirini tamamlayan varlık
lardır; birincisi etkiler, ikincisi etkilenir; 
bu etki leşimden külll cismin süreti doğar. 
Tabiat baba. heba anne gibi olup külll 
cismin süreti bunların eseridir. İbnü'I
Arabl, madde anlamına gelen hebaya ka
bul ettiği süret tabii ise tabii heba, suni 
ise sınai heba adını verir. Mesela unsur
lar bitki ve canlı gibi şeyler için tabii heba, 
demir de ondan yapılan bıçak, keser ve 
tel gibi nesneler için sınai hebadır ( el-Fü

ta/:ıat, II, 433). 
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