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HİzANE-i AMiRE 
(bk. HAZİNE) . 

HizANETÜ'l-EDEB 
( '"="~YI 4.if_;> ) 

İbn Hicce'nin 
(ö. 837/1434) 

el-B~di1yye adlı 
kendi eserine yazdığı şerh 

(bk. İBN HİCCE). 

HizANETÜ'l-EDEB 
( 'ı:J,.)Yf 4.i !_;> ) 

Abdülkadir ei-Bağdadi' nin 
(ö .. 109~/1682) 

el-Kfiliye şerhinde 
örnek olarak kullamlan şiirleri 

açıkladığı eseri. 
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Tam adı Ijizfınetü'l-edeb ve lübbü lü
bfıbi lisani'l-'Arab'dır. el-Ijizane diye 
de bilinen eser. Radi ei-Esterabadl tara
fından İbnü'I-Hacib' in el-Katiye'sine ya
zılan şerhte örnek (şah id) olarak kullanılan 
şiirleri şerhetmek amacıyla kaleme alın
mıştır. Osmanlı sultanlarından IV. Meh-
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med'e ithaf edilen kitabın sonunda belir
tildiğine göre Bağdadl eserini 1073 yılı Şa

ban ayının başında (Mart 1663 ortaları) Mı
sır'dayazmaya başlamış ve 22 Cemaziye
tahir 1 079' da (27 Kasım 1668) bitirmiştir. 

Ancak müellifin · kitabı yazmadan önce ih
tiyaç duyduğu kaynakları belirlemesi, ay
rıca el-Kfıfiye şerhindeki beyitlerle hadis
lerin kaynaklarını tesbit eden ve şairterin 
isimlerini içeren müstakil çalışmalar yap
ması ( ŞM, IV, 139-141) onun uzun bir ha
zırlık dönemi geçird i ğini göstermekte
dir. 

Bağdadl eserin mukaddimesinde lugat, 
nahiv ve sarf ilimlerinde şiir veya sözleri 
şahid olarak kullanılabilecek kişiler, kita
bını yazarken faydalandığı kaynakla r ve 
Radi ei-Esterabadl'nin biyografisi hakkın
da bilgi verdikten sonra onun şahid ola
rak kullandığı 957 beyti şerhetmektediL 
Ijizanetü'l-edeb her ne kadar bu şiirler
deki gramerle ilgili meselelerio izahı mak
sadıyla yazılmışsa da müellif konuyla ilgili 
diğer beyitlerle sadece bir mısraı kayde
dilmiş örneklerin ait olduğu beyitleri bu
lup göstermiş, bu arada örnek beytin da
ha iyi anlaşılması için içinde yer aldığı man
zumenin tamamını veya birkaç beytini de 
zikretmiştir. Ayrıca örnek beyitlerle ilgili 
lugat, sarf, nahiv, i'rab ve mana açıklama
ları yanında örnek gösterilen kısım (ma
hall-i şah id) hakkında daha önce ileri sürü
len farklı görüşlerin değerlendirmesini 

yapmıştı r. Söz konusu şiirin nazmediliş 
sebebi ve şairiyle ilgili bilgi de veren Bağ
dadl tefsir, hadis, kıraat. edebiyat ve dil 
hakkındaki çeşitli konuları ele almıştır. Za
man zaman ahbar, ensab ve eyyamü'I
Arab'a da yer vermiş, şiirlerde geçen yer 
ve kişi adlarının doğru okunuşunu tesbit 
etmiştir. Müellif, el-Ijizane'den sonra 
yazdığı Ifdşiye 'ala Şer]J.i Bfınet Su'ad 
li'bni Hişam adlı eserinde Ijizanetü'l
edeb'e atıfta bulunduğundan onun bu 
iki eseri birbirini tamamlayıcı mahiyet
tedir. 

Abdülkadir ei-Bağdadl'nin Ijizanetü'l
edeb'de kullandığı malzemeyi tenkit süz
gecinden geçirdikten sonra alması ve na
dir bulunan m etiniere yer vermesi eserin 
ilmi değerini arttırmıştır. Faydalandığı 

kaynaklara örnek olarak girişte zikrettiği 
308 eserle birlikte sayısı 692'ye ulaşan 
(XIII, 5-119) kaynakları arasında halen 
nüshası mevcut olmayanlar da bulunmak
t a olup Bağdadl yaptığı nakillerle okuyu
cuyu bu eserler ve muhtevaları hakkında 
bilgilendirmiştir. Bu özellikleriyle Bağda
di'nin ismini ebedlleştiren Ijizanetü '1-
edeb Arap dili, edebiyatı ve tarihi alanın-

da çalışanlar için her zaman başvurulan 

güvenilir bir ansiklopedik kaynak olmuş
tur. 

Ijizanetü'l-edeb ilk defa 1299'da 
(1882) Bulak'ta, kenarında Bedreddin ei
Aynl'nin el-Ma]faşıdü'n-na]J.viyye ii 
şer]J.i şevahidi şun1]J.i'l-Elfiyye (eş-Şe

vahidü 'l-kübra) adlı eseriyle birlikte dört 
cilt halinde yayımlanm ıştır. Daha sonra 
Muhammed Muhyiddin Abdülhamld ta
rafından yalnız iki cildi yayımlanan ( Kahi
re 1347/1928) kitabın ilmlneşrini, son iki 
cildi fihrist olmak üzere on üç cilt halin
de Abdüsselam Muhammed Harün ger
çekleştirmiştir (Kahire ı 387-1406/!967-
1 986) . J. Guidi'nin el-Ijizane'deki şiirler 
üzerine yaptığı bir çalışma yanında ("Su 
po eti citati nell' opera H.", Atti Acad. 
Lincei, lll, Roma 1887, s. 273-292)Abdü
laz1z ei-Meymenl'nin de eserde zikredilen 
ve iktibasta bulunulan kitapların fihristiy
le ilgili İ]flidü '1-Ijizfıne adlı bir çalışması 
yayımlanmıştır (Lahor 1927). 
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HizANETÜ'l-EKMEL 
( JW'Yf 4.i f_;> ) 

Ebu Abdullah Yusuf b. Ali 
b . Muhammed ei-Cürcani'ye 

(ö. 522/1 128'den sonra) 
nisbet edilen 

Hanefi fıkhına dair eser. 
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Mukaddimesinde 522 yılı kurban bay
ramında (Aralık 1128) telifine başlandığı 
belirtilen eserin müellifi hakkında bilgi ve
rilmemiş , bu sebeple kitap farklı kişilere 

nisbet edilmiştir. Kureşi ve İbn Kutlubo
ğa gibi ilk Hanefi tabakat yazarları , altı 

cilt olduğunu belirttikleri eserin müellifi 
olarak Ebü Abdullah Yüsuf b. Ali b. Mu-


