
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' 
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(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-


