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fonksiyonu verilmiş, diğer bölümü kon
ferans ve film-slayt gösterilerine ayrıl
mıştır. 
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(bk. HAZİF). 

HAzi K 
{J~l>) 

(ö. 1177 /1764) 

Divan şairi. 

_j 

_j 

Erzurum'da doğdu. Asıl adı Seyyid 
Mehmed, mahlası H azık olup ömrünün 
çoğunu Erzurum'da geçirdiği için daha 
ziyade Erzurumlu H azık diye tanınır. Er
zurum Feyziye Medresesi müderrislerin
den olan ve Kara Bekir lakabıyla tanınan 
babası Karabağ'dan gelip ispir'e yerleş
miş olmalı ki (Ziyaeddin Fahri, s. 46) kay
naklarda ispirli Ebubekir Efendi adıyla 
anılmaktadır. 

ilk eğitimini babasından alan Seyyid 
Mehmed, daha sonra ihlasiye Medresesi 
müderrisi Müftü ömer Efendi ve Kaza
badi Ahmed Efendi gibi alimlerden oku
du. Tahsilini tamamladıktan sonra mü
lazım oldu. Başta ibrahim Paşa Medre
sesi ile Hatuniye Medresesi (Çifte Minareli 
Medrese) olmak üzere Erzurum'un çeşitli 
medreselerinde müderrislik yaptı. Erzu
rum'da elli yıl kadar ilim ve irfan hayatı 
içinde bulunan, çok iyi Farsça bilen ve kla
sik edebiyatla da meşgul olan Hazık ho
calığı süresince birçok öğrenci yetiştirdi. 
Peygamber soyundan geldiği için Erzu
rum naklbüleşraflığı, ardından da 1170'
te (1757) getirildiği Erzurum müftülüğü 
görevini ölümüne kadar sürdürdü. Bazı 
kaynaklarda Erzurumlu ibrahim Hakkı'
ya Farsça hocalığı yaptığı (Osmanlı Mü
elli{leri, ı . 280) veya ibrahim Hakkı'nın 
onun Farsça hacası olduğu (Mehmed 
Nusret, s. 103) kaydedilmişse de ibrahim 
Hakkı'nın mektuplarından aralarındaki 

ilişkinin bir dostluktan ibaret bulunduğu 
anlaşılmaktadır (ibrahimhakkıoğlu, s. 62). 
Vefat tarihi Esad ve Ramiz tezkirelerin-
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de. Kafile-i Şuara'da 1181 (1767). Si
cill-i Osmani'de 1188 (1774). halen Er
zurum müzesinde bulunan kabir taşında 
ise 1176 ( 1763) olarak gösterilmiştir. An
cak ibrahim Hakkı'nın şairin ölümü için 
söylediği . "Hakk'a yöneldi Hazık Efen
di" mısraının gösterdiği 1177 (1764) yılı 

daha doğru olmalıdır. Kabri bugün mev
cut olmayan Erzincankapı Mezarlığı'nda 
idi. 

Şiirlerinden istanbul. Çıldır ve bugün 
Türkiye sınırları dışında kalan Ahıska'da 

(Gürcistan) bulunduğu, bilhassa istanbul'u 
çok sevdiği anlaşılmaktadır. Divanının ka
sideler bölümünde mahalli şahsiyetler ve 
yapılar hakkında yazdıkları dikkat çekici
dir. Bunlar arasında Erzurum Beylerbe
yi Çetecizade Abdullah Paşa , Erzurumlu 
Şeyhülislam Feyzullah Efendizade Mus
tafa Efendi, Beylerbeyi Mustafa Paşa, 
Erzurum'un imarında önemli hizmetleri 
bulunan Beylerbeyi Yazıcızade ibrahim 
Paşa, Çıldır valilerinden Ahmed ve Yusuf 
paşalar hakkında şiirlerle saray olarak ad
landırdığı Erzurum Vali Konağı, Ahıska 
ve Erzurum'daki cami, çeşme ve medre
seler için tarih manzumeleri bulunmak
tadır. 

Kasidelerinde hemşehrisi Nef'i'nin, ga
zellerinde Nabi'nin etkisi altında kalan 
H azık kasidelerinin birçoğunu N efi'ye na
zire olarak yazmıştır. Bazı şiirlerinde Er
zurum ve yöresinde kullanılan deyim ve 
tabiriere rastlanan Hazık Efendi mahalli 
özellikleri koruyan bir divan şairi karak
teri gösterir. Manayı ön planda tutmak 
şartıyla klasik mazmunları ustaca kullan
mıştır. Tasawufi aşkla beraber dünyevi 
aşk da şiirlerinin konusunu teşkil etmiş
tir. 

Hazık'ın şiirleri Divan-ı Hazık Etendi 
adıyla, kendisi de bir şair olan Erzurum 
naklbüleşrafı ve Ahmediye Medresesi 
müderrisi Abdürrezzak ilmi Efendi tara
fından bir araya getirilerek yayımlanmış
tır (İstanbul ı 3 18). Eserde seksen dört 
beyitlik bir mi'raciyye, bir na't, dört ka
side, on üç tarih manzumesi, 211 gazel 
ve eksik birkaç manzume bulunmak
tadır. Şiirlerinin tamamını ihtiva etme
diği anlaşılan bu divan ın birçok yazma 
nüshası vardır (Millet Ktp., Ali Emi
ri. Manzum. nr. 89, 90, 91; Süleyma
niye Ktp., Reşid Efendi, nr. 449-450, 
Esad Efendi, nr. 2621; Atıf Efendi Ktp., 
nr. 2062, 2063; İÜ Ktp., TY, nr. 1731,2854, 
3432, 3452). Kaynaklar, Hazık Efendi'nin 
Ta'li]fiit 'ala Tefsiri'l-Beyzavi ve Fe
tava adlı iki eserinden daha söz etmek
tedir. 
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HAZİF 
(...S..Wf) 

Bazı harfleri 
kullanmadan gerçekleştirilen 

söz sanatı. 
_j 

Sözlükte "atmak, düşürmek, çıkarmak, 
bir şeyin bir tarafını kesip atmak" anlam
larına gelen hazif (hazf) kelimesi. bedi' 
ilminde belli harfleri kullanmadan söz 
söyleme sanatını ifade eder. Hazif. atılan 
harflerin noktalı veya noktasız olmasına, 
bitişik veya ayrı yazılmasına göre çeşitli 
kısırnlara ayrılır. Mesela bir cümlede yer 
alan kelimeler ya tamamen bitişik veya 
tamamen ayrı yazılan harflerden oluşur; 
bazan bu kelimelerin hepsi noktalı veya 
noktasız olur. Ayrıca cümleyi teşkil eden 
kelimelerin biri bitişi k, diğeri ayrı yazılan 
harflerden; biri noktalı, diğeri noktasız
Iardan meydana gelir. Bu anlayış şiirde 
bir mısrada noktalı, ötekinde noktasız 
harflerin yer alması şeklinde görüldüğü 
gibi, bazan da cümlenin veya beytin ta
mamı sadece üstten veya alttan noktalı 
olan harflerden oluşur. Bu arada bazı 
harfiere hiç yer verilmeye bilir. 

Başta Hariri'nin el-Ma]famdt'ı olmak 
üzere, Hz. Peygamber'i öven "bediiyyat" 
adı verilen kasidelerin şerhleriyle bazı be
lagat kitaplarının bedl bölümlerinde ve 
bedl ilmine dair yazılan müstakil eserler
de hazif sanatı ve türlei-iyle ilgili bilgi ve 
örnekler bulunmaktadır. ibn Ma'sum, En
varü'r-rebi' bi-enva'i'l-bedi' adlı ese
rinde (IV. ı 76) hazfi bir sanat olarak ilk 
ortaya koyan kişinin Mi'yarü'n-nü??ar 
müellifi izzeddin ez-Zencani (ö. 655/1257 
!?ll olduğunu söylüyorsa da Zenciini'den 



yaklaşık bir asır önce Reşldüddin Vatvat 
(ö. 573/1 ı 77} ljada'i~u's-siJ:ır'inde (s. 

63-67} ve daha sonra Fahreddin er-Razi 
(ö. 606/1 209} Nihdyetü'l-icaz'ında (s. 

ı ı 3- ı ı 6, ı 22} hazfin tanımını yapmış ve 
birçok türünü örnekleriyle açıklamıştır. 
Razi, hazfi lafza güzellik veren, harflerin 
yazılış güzelliğiyle (hat) ilgili sanatlardan 
sayar. Sa'deddin et-Teftazanl'ye göre laf
zl sanatlarda güzelliğin aslı, mananın laf
za değillafzın manaya tekellüfsüz ve ta
bii bir şekilde tabi olmasıdır. Bu sebeple 
Teftazanl. tekellüf ve sunilikten uzak ol
mayan lafzl sanatı sanat olarak kabul et
mediği gibi lafzın yazısını süslemeye yö
nelik hazif ve onun çeşitleri sayılabilecek 
muvassai. mu katta'. rakta' ve hayfa gibi 
türleri de edebi sanat olarak görmez (el
Mu tavuel 'ale't-Teli).iş, s. 460-461 }. 

Hazif sanatının en eski örnekleri Hz. 
Ali'ye kadar uzanmaktadır. Onun bulun
duğu bir mecliste elif harfinin Arapça'da 
çok kullanıldığından söz edilmiş. bunun 
üzerine Hz. Ali, içinde elif harfi geçme
yen irticall bir konuşma yapmıştır. Hz. 
Ali'nin bu konuşması "hutbe-i mGnika" 
adıyla meşhurdur (Müeyyed el-Alevi. lll, 
175; Safiyyüddin ei-Hilll, s. 276} . Mu'te
zile'nin fesahatiyle ünlü kurucusu Vasıl 
b. Ata'nın. Irak Valisi Abdullah b. Ömer 
b. Abdülazlz'in huzurunda ve birçok ünlü 
hatibi n katıldığı bir mecliste irticalen oku
duğu "ra"sız hutbesi de hazif sanatı ko
nusunda meşhur örneklerdendir (bu h u t
b e için bk. Şlrazl, 1. 174-177} . Ra harfini 
telaffuz edemeyen Vasırın bütün konuş
ma ve hitabelerinde bu harfi ustalıkla 
atabilmesi (Cahiz, ı. 14; Ebü'I-Ferecel-is
fahanl, lll , ı 46; Fahreddin er-Razi, s. 122} 

Arap edebiyatında darbımesel haline gel
miştir. Bu hutbesi sebebiyle Vasıl b. Ata'
ya övgüler yağdıran Beşşar b. Bürd'ün şi
irlerinde de işaret edildiği gibi (Cahiz, ı. 

21-22, 206-208; ibn Hallikan, ııı. 219} haz
fin sanat olmasının temel şartı külfetsiz 
bir şekilde yapılabilmesidir. Hazif edibin 
ifadeye hakimiyetini, söz dağarcığının 
zenginliğini, önceden belirlenmiş sınırla
malar içinde bile rahatlıkla meramını di
le getirmedeki gücünü göstermesi bakı
mından bediT bir sanat sayılmıştır. 

Vezir ve edip Sahib b. Abbad'ın, elif 
harfi kullanmadan söylediği Ehl-i beyt'in 
methine dair yetmiş beyitlik kasidesiyle 
Ebü'I-Hasan Ali b. Hüseyin ei-Hemeda
nl'nin "vav"sız kasidesi hazfin en güzel 
örneklerindendir. Hariri'nin eJ-Ma~a
mdt'ında hazfin çok çeşitli misalleri bu
lunmaktadır. 

Hazfin başlıca türleri şunlardır: 1. Nok
talı veya noktasız harflerin kullanılma
sına göre hazif çeşitleri. Sadece noktasız 
harflerin yer aldığı ifadelere "mühmele" 
(atıle) adı verilmiştir. Safiyyüddin ei-Hilll'
nin Bedi'iyye'sinde hazif sanatına örnek 
olarak gösterdiği beyit ( ,..w ı.)= J~ yıJT 
~)ı ı ö~l..ı ı,~, YJ 4 1 [ı ,....ı> ı ı~ ı.., [ ~ı ı) 
mühmeldir ( Şerl:ıu '1-Ka{iyeti'l-bedi.'i.yye, 
s. 276}. İbn Hicce ei-Hamevl ile Aişe ei
BaGniyye'nin bedliyyelerindeki örnek be
yitler ise ( ..ı.ıı.u~ü, ıs~ .J,_:;.JıJıj, ..:..;...i ..ü' 
:ü .f-o ;ı_,.; )ı ı, ) sadece üstten noktalı harf
lerden oluşmaktadır (ljizanetü'l-edeb, s. 
439}. Hariri'nin eJ-MaMmdt'ında geçen 
ve "ct...:.Jı~), J.o )ıı~)'i' 1 c~ı.:i> .:ı~~ ~..~<:i" 
beytiyle başlayan manzumesi kaslde-i 
mühmeleye bir örnektir. Yine Hariri'nin 
eserinde (28. makam e} yer alan iki hutbe 
hutbe-i mühmelenin meşhur örneklerin
dendir. Safiyyüddin ei-Hilll'nin, Mısır'dan 
ayrılmak için Memlük Sultanı Muham
med b. Kalavun'dan izin isternek üzere 
yazdığı er-Risaletü'l-mühmele'si ve ka
t ip Muhammed İbnü'I-Barizl'nin er-Risa
letü '1- 'fıtıle'si ile İbn Hicce'nin buna yaz
mış olduğu et-Ta~rizü'l- 'atıl' ı (a.g.e., s. 
440} hazfın nesirden örnekleri arasında 
yer alır. Sadece noktalı harflerin kullanıl
dığı ifadelere "menküta" (mu'ceme) adı 
verilmiştir. Hariri'nin 1 ~ ~ ~ " 
.. ~.;...: ~~ beytiyle başlayari kasi
desi bunun meşhur örneklerindendir (el
Ma~amat, s. 370} . Kelimelerinin bir harfi 
noktalı, diğeri noktasız olarak tertip edil
miş nazım ve nesir örnekleri de bir nevi 
hazif sayılır. Buna "rakta"' veya "er)5at" 
adı verilir (Reşldüddin Vatvat, s. 166; Fah
reddin er-Razi, s. 115; Abdülganl en-Nab
lusl. s. 255; Abdünnafi iffet Efendi,ll, 216}. 

Hariri'nin eJ-Ma~amdt'ında J-1> ,~ ü~ " 
" ... ~ ü..ı.;.....;~i ... J-1>, ifadeleriyle baş
layan metinleri bu şekilde düzenlenmiş
tir. Kelimelerinden biri tamamen noktalı, 
diğeri de noktasız harflerden oluşan ne
sir ve nazım örneklerine "l)ayfa"' (aoyef) 
denilir. Şiirin bir mısraının noktalı, diğe
rinin noktasız harflerden oluşması da bir 
hazif türüdür. 

2. Bazı harflerin kullanılmadığı hazif 
örnekleri. Abdülganl ~n-Nablusl'nin Nefe
J:ı(ıtü'l-ezhdr'ında (s . 256} " ... .)!~"". ,_) ~ .. 
şeklinde başlayan manzumede elif, 
şe ve ta harfleri kullanılmamıştır. Şeyh 
İzzeddin Ali ei-Mevsıll. Bedi'iyye'sin
deki ...,ı.:, ..~.o.:><.o 1 ...,ı.: •~4 -~~.!:>lAw! ı"') " 
",..w ı~......, beytinde Fatiha· saresini oluş
turan yirmi bir harfi kullanmış; şe, cim, 
l)a. zay. şin. fa. za harflerine yer verme
miştir. Mevsıll, buna hazfin eş anlamiısı 
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olarak "iskat" adını vermektedir (Abdül
ganl en-Nablusl, s. 256-257}. 

3. Harflerin ayrı ya da bitişik yazılma 
özelliğiyle ilgili hazif türleri. Bitişik yazı
lan harflerden oluşana "muvassal" (mev
sOI) (mesela ... ~~}. ayrıyazılan 

harflerle oluşturulan sÖzlere de "mukat
ta"' (maktO') (mesela ... J'j)j )ı~ Jj,} denil
miştir. 

Bunların dışında Slbeveyhi ile İbn Re
şl)5 ei-Kayrevanl'nin söz konusu ettiği ve 
daha ziyade eski şiirlerde geçen bir hazif 
türü daha vardır. Bu da siyak, hal ve ma
kam gibi bir karinenin delaletiyle anlaşı
labilecek bir kelimeye sadece bir harfiy
le işaret etmektir. Nuaym (Lukaym) b. 
Evs'in" u .:ı i sı ı _rı ı ~)Y, /ıs ı_,.;. u!' ı_r.> #4" 
beytinde görüldüğü gibi .J . _;.:.s 'e; ..:.ı ise 
~;;'ye işaret olup sözün önü bunlara de
lalet etmektedir. Sondaki elifler ise kafi
ye dolgusu (işba') zarureti için getirilmiş
tir. 

Vezin ve kafiye zarureti, lafızda hafiflik 
sağlama gibi sebeplerle kelimenin bir kıs
mının atılması şeklinde oluşan hazfe da
ha ziyade eski Arap şiirinde rastlanır (bk. 
iKTiTA'}. Kelimelerden harf atılması bi
çimindeki bu hazif nevilerinden ayrı ola
rak meanl ve nahiv ilimleri nde, karinenin 
delaletiyle bilinip anlaşılabilecek kelime 
ve ifadelerin cümleden kaldırılması şek
linde görülen hazif nevileri de vardır (bk. 
icAz; İHTiBAK; İHTizAL}. Kur'an-ı Kerim'
de bu ilimleri ilgilendiren birçok hazif ör
neğine rastlanmaktadır. 

Sözde hafiflik sağlama , kaz ve ihtisar 
başta olmak üzere azarnet ifadesi, za
man yetersizliği, fasılaya riayet gibi se
beplerle yapılan hazfin gerçekleşebiime
si için akıl, nakil. şer'. adet ve örf, hal, si
yak-sibak, lugat ve lafız delaleti gibi haz
rı belirleyen bir delilin ve ipucunu n bulun
ması şarttır. Birbiriyle ilgili iki şeyden bi
rinin diğerinin delaleti sebebiyle hazfe
dilmesi Kur'an-ı Kerim'de çok görülen ha
zif türüdür. Genellikle aralarında atıf ir
tibatı bulunan unsurlarda gerçekleşen ve 
"iktifa" adı verilen bu hazif türü bazı hik
met ve nüktelere dayanır. Mesela, "Her 
türlü hayır senin elindedir. Gerçekten sen 
her şeye kadirsin" (Al-i im ran 3/26} mea
lindeki ayette hayrın anılıp şerrin hazfe
dilmesi Allah'a şer nisbetinin edebe aykı
rı olmasındandır. "Allah ... sizi sıcaktan ko
ruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruya
cak zırhlar yarattı" (en-Nahl 16/81} aye
tinde sıcağın anılıp soğuğun hazfedilme
sinin sebebi. Kur'an'ın nazil olduğu yer
de onun ilk muhatapları olan çöl halkının 
elbiseyi ekseriyetle sıcaktan korunmak 
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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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111'!1 K AZlM YETiŞ 

L 

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-


