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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. 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

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. 

ı 

_j 

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-



hammed ei-Cürcanl'yi göstermekte, bu 
bilgi daha sonraki Hanefi tabakat kitap
larında da tekrarlanmaktadır. Ancak Ta
kıyyüddin et-Temlml ve Leknevl'nin de 
işaret ettikleri gibi (et-Tabaka tü 's-seniy
ye, vr. 567a; el-Feva'idü'l-behiyye, s. 231) 
eserin telif tarihi göz önüne alındığında 
Cürcanl'nin Kerhl'den ( ö. 340/952) ders 
aldığına dair bu eserlerde verilen bilginin 
yanlış olduğu anlaşılır. Ijizanetü '1-ek
mel'in kaynakları arasında Kerhl'den bir 
asır sonra yaşamış kimselerin eserlerinin 
bulunması da bunu teyit etmektedir. Bu 
hata, kimliği hakkında başka bilgi bulun
mayan Cürcanl'nin muhtemelen, KudQ
rl'nin hacası Ebu Abdullah Muhammed 
b. Yahya ei-Cürcanl ile (ö. 398/I 008) karış
tırılmasından ileri gelmiştir (Temlml, vr. 
567a).Ijizanetü'1-ekmel'in yazma nüs
halarının üstünde müellifin künyesi ba
zan Ebu Abdullah, bazan Ebu Ya'küb ola
rak verilmiştir. Katib Çelebi de künyesini 
Ebu Ya'küb olarak kaydetmektedir (Keş
fü'?-?UnD.n, I, 702). Yalnız Süleymaniye 
Kütüphanesi'ndeki bir nüsha ile (Yenica
mi, nr. 413-415) Brockelmann ' ın haber 
verdiği bazı nüshalarda ( GAL Suppl., ı. 

970) eser Ebü'I-Kasım Ali b. Hüseyin b. 
Muhammed ez-Zeynebl'ye (ö. 543/1149) 
nisbet edilmektedir. Fakat kaynaklarda 

Abbas! Halifesi Müsterşid-Billah tarafın
dan kadılkudat tayin edildiği belirtilen 
Zeynebl, bir süre vezir naibi olarak da gö
rev yapması sebebiyle Sadrülekmel veya 
Ekmel diye tanınınakla birlikte (Kureşl, 
II, 568; Zehebl, XX, 207-208; ibn Tağrl
berdl, V, 282; Temlml, vr. 33a) böyle bir 
eserinden bahsedilmemesi dikkat çekici
dir. Ayrıca İbn Kutluboğa bu eserin Ebü'I
Leys es-Semerkandl'ye, Edirneli Meh
med Karni de Ekmel diye bilinen İbnü 'z
Zehebl'ye nisbet edilmesinin yanlışlığına 
işaret ederek gerçek müellifinin Cürcanl 
olduğunu belirtmişlerdir ( Tacü't-teracim, 
s. 318; fVlehammü '1-fukaha, vr. 68b). 

Ijizanetü'1-ekmel'in bir kısmı eksik 
olan on beş kadar yazma nüshası tesbit 
edilmiştir (Süleymaniye Ktp., Fatih , nr. 
1627, Molla Çelebi, nr. 101, Halet Efendi, 
nr. 131, Ayasofya, nr. 1146, Şe h id Ali Paşa, 
nr. 769-770 [ilk cildi eksiktir i. Esad Efendi, 
nr. 678-680, Relsülküttab, Mustafa Efen
di, nr. 327-329, Carullah Efendi, nr. 633-
637, Yenicami, nr. 413-415 [bu nüshanın 
IV. cildi Esad Efendi, nr. 680'de kayıtlı 

olup yazma bununla tamamlanmıştır[; 
NuruosmaniyeKtp.,nr.l5l8, 1519;Ban
kipCır Hudabahş Ktp., nr. 1617; Taşkent 
Doğu Araştırmaları Enstitüsü K tp., nr. 
3488; Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, ei-Fıkhü'l-

/jizanetü'l-ekmel' in Süleymaniye Kütüphanesi ' ndeki tezhipli iki nüshasının ilk sayfaları (Fatih, nr. 1627; Halet Efendi, nr. 

131) 
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Hanefl, nr. 9116, lll. cilt; ayrıca bk. Broc
kelmann, GAL Suppl., I, 970). Bunlar
dan tezhipli olan Fatih. Halet Efendi ve 
Nuruosmaniye nüshaları özellikle anıl

maya değer. Eserin "Kitabü'l-Va~f" bölü
mü ayrıca Süleymaniye (Relsülküttab, 
Mustafa Efendi, nr. 1159, vr. 87b·ll4b) ve 
Köprülü (Fazı! Ahmed Paşa, nr. 689, vr. 
277a. 30 ı b) kütüphanelerinde kayıtlı birer 
mecmua içinde yer almaktadır. 

Müellif mukaddimede, Hanefi alimleri
nin kaleme aldığı eserleri gözden geçirin
ce bu kaynaklardaki farklı bilgilerin bir 
araya getirildiği kapsamlı bir kitabın 
özellikle fetva verenler için büyük bir ih
tiyaçolduğunu görerek bu eseri yazma
ya karar verdiğini belirtir. Kitabın yaygın 
olanlar yanında nadiren meydana gelen 
olaylarla ilgili hükümleri de ihtiva ede
ceğini, Hanefi imamları ile sonraki ule
maya ait önemli eserlerin özünü oluştu
racağını söyler ve başta Hakim eş-Şe
hld'in e1-Kafi'si olmak üzere başvurduğu 
kaynakları şu şekilde sıralar: imam Mu
hammed'in e1-Cami'u '1-kebir, e1-Ca
mi'u 'ş-şagir ve ez-Ziyadat'ı , Hasan b. 
Ziyad'ın Kitdbü'1-Mücerred'i, e1-Mün
te~a (Hakim eş-Şehld'in olmalı), Kerhl'
nin e1-Mu]].taşar'ı, Şerl'}.U Mu]].taşari't
Tal).avi (Cessas'ın olmalı). Ebü'l-Leys es
Semerkandl'nin 'Uyunü'1-mesa'il, Fetd
va ve el-Mul]te1ef'i. Hassaf'ın Edebü'1-
Kaçl.i ve e1-ljiyel'i, Natıfi'nin e1-Ecnas, 
er-Ravza ve Fetava'sı. Bakkall ve Kadi 
Said'in Fetdva'ları, Ebü'l-Usr Fahrülislam 
el-Pezdevl ve İsblcabl'nin Şerl).u '1-Ca
mi'i'ş-şagir'leri, müteferrik bazı konu
larda Cessas'ın Al).kdmü'1-Kur'an'ı, İbn 
Semaa ve Hişam b. Ubeydullah'ın en-Ne
vddir'leri, Hilal b. Yahya'nın Al).kamü'1-

va~f'ı. 

Klasik fıkıh kitaplarının genel tertibine 
göre düzenlenen Ijizanetü '1-ekmel'in 
alt başlıklarında müellifin mukaddime
de işaret ettiği gibi klasik tertibe uyul
mamış, belli bir konuyla ilgili bilgileri bir 
araya getiren bablar yerine tek kelime
lik başlıklar altında (cum'a, gusl, cenaze, 
i 'tikaf gibi) gerekli görülen bilgilere yer 
verilmiştir. Ebu Hanife'nin yanında tale
belerinin görüşlerinin de kaydedildiği bir 
fetva kitabı mahiyetinde olan eserde de
liller belirtilmemiş, sadece ana bölüm
lerin baş tarafında konuyla ilgili ayetler 
zikredilmiştir. Birçok kitabın muhtevası
nı özetleyen bir eser olması bakımından 
önem taşıyan Ijizanetü'1-ekmel'in so
nunda Hz. Peygamber'in hayatı ve Hule
fa-yi Raşidln dönemiyle ilgili kronolojik 
bilgi verilmiş. ardından sahfıbe tabakatı, 
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kurra, tabiln fukahası , tabiln zahidleri, 
tabiln kumandanları, ilk usüliyyün (ke
lamcılar), tabiinden sonra gelen mezhep 
sahibi imamlar ve diğer fokaha ile Ehl-i 
beyt fokahasına kısaca yer verilmiştir. 
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li] AHMET ÖZEL 

1 el-HizANETÜ't-TEYMÜRİYYE ı 
(4i.)~f :Uf_p:.Jf) 

L 

r 

L 
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Ahmed Teymur Paşa 
(ö. 1930) 

tarafından Kahire'de kurulmuş olan 
kütüphane 

(bk. AHMED TEYMUR PAŞA). 

HİZB 
(y_r.Jf ) 

Mushafın 

yirmişer sayfadan oluşan 
otuz cüzünden her birinin ayrıldığı 

dört eşit kısım 
(bk. MUSHAF). 

HİZB 
(y_r.Jf ) 

Belli amaçlara 
ulaşmak üzere düzenlenmiş, 

genellikle tarikat mensupları 

tarafından okunan dua 
anlamında tasavvuf terimi. 

_j 

ı 

_j 

_j 

Sözlükte "kısım, parça. bölük; silah" gi
bi anlamlara gelen hizb (çoğulu ahzab). 
maddi ve manevi birtakım maksatların 

gerçekleşmesi için tertiplenmiş, sütiter 
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ve tarikat ehli, bazan da tarikat mensu
bu olmayan dindar kişiler tarafından oku
nan duaların genel adıdır (Kamus Tercü

mesi, ı. I 98) . Hizbe yakın bir anlam taşı
yan vird (çoğulu evrad) daha genel bir 

. terimdir. Kişi bazı süre ve ayetleri okuma
yı veya bazı ibadetleri, mesela muayyen 
rek'atta namaz kılmayı kendine vird edi
nebilir; hizb ise belli şartlar ve kurallar da
hilinde amaca ulaşılıncaya kadar okunur. 

Dua ve virde büyük önem veren ilk sü
filerin ifadelerinde hizb kelimesine rast
lanmaz. Hizbler. ilk olarak tarikatların or
taya çıktığı VI. (XII.) yüzyılda tertip edil
meye başlanmıştır. Abdülkadir-i Geylani, 
Muhyiddin İbnü'l-Arabl, Ebü'l-Hasan eş
Şazell, Gazzall. Şehabeddin es-Sührever
dl. Ahmed ei-BGnl. İmam-ı A'zam, Ah
med ei-Bedevl, İbrahim ed-DesGki. Ah
med er-Rifal gibi ünlü mutasavvıflar ve 
alimler tarafından düzenlenen veya onla
ra nisbet edilen pek çok hizb mevcuttur. 
Hz. Ali, Enes b. Malik, Veysel Karani'ye 
dahi hizbler isnat edildiği dikkate alınırsa 
hizblerin çoğunun sonraki dönemlerde 
düzenlenip büyük mutasawıflara ve ün
lü alimiere mal edildiği anlaşılır. 

Hizbler Arapça kısa ve seeili cümleler
den oluşan. edebi değeri yüksek, derin 
hikmetler içeren metinlerdir. Bu durum 
hizbin okunmasını, ezberlenmesini ve 
dinlenmesini kolaylaştırır. Hizbler genel
likle düzenieyenin adıyla veya başladığı 
kelime ile yahut hangi maksat için düzen
lenmişse onunla anı lır. Mesela "elham
dü" kelimesiyle başlayan hizbe "hizbü'l
hamd", zafer elde etmek amacıyla oku
nan hizbe "hizbü'n-nasr" denir. Ayetler
den oluşan hizbe ise "hizbü'l-ayat" adı ve
rilir. Hadislerden, sahabe, veli ve alimie
rin sözlerinden derlenen hizbler de vardır. 
Hizblerde esrna-i hüsnaya, Allah'ı öven, 
nimetlerini dile getiren, kulluk görevleri
ni anlatan ifadelere ve dua cümlelerine 
geniş yer verilir. 

Beden veya ruh hastasının şifa bulma
sı, borçlunun borcunu ödeme gücüne ka
vuşması. sıkıntı ve üzüntünün, afet ve 
musibetlerin defedilmesi, düşman şerrin
den emin olunması, yol güvenliği, zorluk
l arın aşılması, zenginlik, zihin açıklığı, zor
baların kahredilmesi, hapistekilerin hür
riyetlerine kavuşması, devlet adamlarının 
gönüllerini kazanmak, karı koca arasın
daki ilişkileri d üzeltmek gibi çok çeşitli 
maksatlarla düzenlenmiş hizbler mevcut
tur. Hizbü'l-felah veya hizbü'n-necat ma
nevi kurtuluş, hizbü'l-işrak iç aydınlığı, 

hizbü't-tefrlc gönül rahatlığı, hizbü'l-

fehm zihin açıklığı , hizbü'l-berekat bere
ket temini, hizbü'l-bahr denizde güvenle 
yolculuk yapılması, hizbü's-seyf düşma
nın mahvolması, hizbü'n-nasr başarı veya 
zafer için okunur. Mesela Şazell'nin Al
lah'tan gelen bir ilhamla yazıldığına ve 
ism-i a 'zamı ihtiva ettiğine inanılan hiz
bü'l-bahri özellikle denizde güvenle yolcu
luk yapmak için oku nur. Bu hizbin okun
ması halinde en tehlikeli fırtınaların bile 
sakinleştiği kabul edilir. Rivayete göre Şa
zell tertip ettiği hizbin tesirini anlatmak 
için, "Bu hizb Bağdat'ta okunsaydı Mo
ğollar arasın ı işgal edemezlerdi" demiş
ti r (Keşfü'?-?UnD.n, ı. 662). Hizbler, her 
türlü maddi ve manevi ihtiyacın karşılan

ması için okunduğu gibi sırf Allah'a iba
det etmek ve O'na yaklaşmak için de oku
nur. Hizbin insanı olgunlaştıran, ahlaki 
güzelleştiren bir niteliği bulunduğuna 
inanılır. Allah'ın güzel isimlerini tekrar 
tekrar okumaktan maksat bu ilahi nite
likleri kazanarak O'nun rızasını kazan
maktır. Hizb okuyan kimse, Allah'ın ken
disini kötü huylardan uzaklaştırıp güzel 
huylar edinmeyi nasip etmesini de ister. 
kötülerden ve kötülüklerden O'na sığınır. 
Hizbler bu tür farklı amaçları gerçekleş
tirecek sayıda oku nur. Hizbin her kelime
sinin, harfinin ve okuma adedinin gizli bir 
tesiri olduğu , hizb okurken bunlar göz 
önünde tutolmazsa istenen faydanın M
sı l olmayacağı kabul edilir. 

Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi Mec
mu'atü '1-a}Jzô.b adlı hacimli kitabında 
(I-III. istanbul ı 3 I I) yüzlerce hizbi bir ara
ya getirmiştir. Hizbler ayrıca müstakil ri
saleler halinde de basılmıştır. Bunların 
bazıl arı şunlardır : Abdülkadir-i Geylani, 
Setinetü'l-~adiriyye (Trablusgarp ı 340); 
Seyyid Ahmed et-Ticanl, el-Af:ızô.b ve'l
evrô.d (Kah i re I 353/I 935); Ahmed b. İd
rls, Mecmu'atü'l-a}Jzô.b ve'l-evrô.d (Ka
hi re ı 359/I 940); Muhammed Guneyml, 
Mecmu'atü'l-'aliyye li'l-evrô.d ve'l-af:ı
zô.bi'ş-Şô.ıeliyye (Kahire, ts.); Seyyid İb
rahim er-Ravl, es-Siyer ve'l-mesô.'i fi'l
evrô.d ve'l-a}Jzô.bi's-Seyyid A]Jmed er
Ritô.'i (Darü'l-Beşair 1412/1992) . 

Hizbleri şerheden , hizb okumanın ada
bından, sağladığı maddi ve manevlfayda
lardan, maksat ve sırlarından bahseden 
·risaleler de yazılmış (Gümüşhanevl, ı. 457-
497; III, 6, 307); hizb okuyanlar büyük say
gı gösterdikleri hizbleri ünlü hattatlara 
yazdırmış ve özenle saklamışlardır. Bu ba
kımdan hizbler edebi değerleri ve yüksek 
hikmetler içermelerinin yanında yazı , cilt 
ve tezhip sanatı bakımından da değer ta~ 

şırlar. 


