
halka yakın bir lirizm ortaya koyduğunu, 
müellifin büyük bir şair olmamakla bera
ber samimi bir ruh haliyle dervişlik heye
canlarını anlatan bir şahsiyet olduğunu 
söyler. Bununla beraber eserde, daha çok 
Yunus Emre tarzının bir devamı gibi gö
rünen bir hayli etkileyici ve başarılı bir na
zım tekniğine de zaman zaman rastlan
maktadır. Köprülü ise eseri benzerleri gi
bi "rekik, kusurlu ve acemice" bulur. Hı
zımame, gerek muhteva ve üsiQp gerek
se kullanılan dil bakımından Türk tasav
vuf edebiyatının en dikkate değer metin
leri arasında yer almaktadır. 

Hızımame'nin kaynaklarda zikredilen 
dört nüshasından biri Köprülü kitapları 
arasındadır (Yapı ve Kredi Bankası K tp., 
n r. 115 ). Kırk va rak olan bu nüsha 1135 
( 1723) yılında istinsah edilmiş olup baş 
tarafı eksiktir. Kocatürk'ün faydalandığı 
Isparta Halil Hamld Paşa Kütüphanesi'n
deki nüsha halen kayıptır. Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde kayıtlı (Hacı Mahmud 
Efendi, nr. 3414) Seyyid Abdurrahman 
İbn Osman 'ın istinsah ettiği 1202 ( 1788) 
tarihli nüsha otuz iki varaktır. İstinsah ta
rihi bulunmayan ve muhtemelen yazıldı
ğı döneme en yakın olan nüsha ise istan
bul Üniversitesi Kütüphanesi'nde kayıtlı 
olup (TY, nr. 9495) kırk beş varaktan iba
rettir. 
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Allah' ın, buyruklarına boyun eğmeyen 
insanlardan yardımını 

kesmesi anlamında bir terim. 
L _j 

Sözlükte "yardımını kesmek, kendi hali
ne bırakmak" anlamında masdar olan hız

lan genellikle nusret, tevfik ve lutuf ke
limelerinin karşıtı olarak "Cenab-ı Hakk'ın 

itaatsiz kullarını kendi haline terketme
si" şeklinde tarif edilir. Hızlan kavramı 
Kur'an'da üç ayette yer almaktadır. U hud 
Gazvesi'nde müslümanların yenilgisinden 
söz eden ayetlerde, zaf er ve başarı için 
her türlü tedbirin alınmasından sonra Al
lah'a tevekkül edilmesinin gerektiği vur
gulanmakta (Al-i imran 3/156-159), O'nun 

yardım ettiği toplulukları kimsenin yenil
giye uğratamayacağı, kendi hallerine ter
kettiği (hızlan) grup l arı da kimsenin za
fere ulaştıramayacağı belirtilmekte. ba
şarı için kararlılık ve tevekkülle çalışma
nın lüzumuna işaret edilmektedir (Al-i 
imran 3/160). Hızlan kavramı bir ayette 
mü balağa sigasıyla şeytana nisbet edile
rek şeytan ın dostluğuna asla güvenilme
yen (hazOI) gizli bir düşman olduğu bildi
rilmektedir (ei-Furkan 25/29). Diğer bir 
ayette ise insan onuruna yakışmayan ve 
onu kula kul olma seviyesine düşüren 
şirkten söz edilirken Allah'tan başkasına 
tapınan kimsenin kınanmış ve kendi ba
şına terkedilmiş (mahzOI) olacağı belirti
lerek hızlan kavramı hem Allah 'a hem de 
şahsiyetli insanlara (müminlere) izafe edil
mektedir (el-isra 17/22) . 

Hızlanın ifade ettiğimana Kur'an-ı Ke
rim 'de n isyan (unutmak) kavramıyla da iş
lenmiştir. Birçok ayette, insanın kendisi
ni dünya ve ahiret mutluluğuna götüren 
yoldan sapmasının sebebi unutkanlık ola
rak gösterilmiştir (bk M. F Abdülbaki. 
el-Mu'cem, "nsy" md ) Rag ıb el-İsfaha
nl'nin "zihnl ve iradi zaaf. gaflet veya ka
sıt sebebiyle kişinin kendisine tevdi edi
len şeyi muhafaza etmemesi" şeklinde 
tarif ettiği n isyan ( el-Müfredat, "nsy" 
md.) alışkanlık haline getirilmiş bir ilgisiz
lik ve umursamazlık halidir. Kur'an'da. 
bu davranış içinde bulunan kimselerin 
Allah' ı ve ahiret gününü unuttukları için 
Allah tarafından da unutulacakları haber 
verilmektedir (el-A"raf 7/51; et-Tevbe 9/ 

67; es-Secde 32/14; el-Casiye 45/34). Bü
tün kainata yönelik tasarruf. lutuf ve ih
sanı aralıksız devam eden, ilmi her şeyi 
kuşatan . asla yanılıp unutmayan (Mer
yem 19/64; raha 20/52) Cenab-ı Hakk'a bu 
ayetlerde nisbet edilen unutma mecazi 
anlamda olup kulun sürekli umursamaz
lığına bir karş ı lı k niteliğ i taş ı r ve hız lan 

kavramının manasını pekiştirir. 

Çeşitli hadis rivayetlerinde hızlan kav
ramı sözlük anlamıyla yer almakta (bk. 
Wensinck. el-Mu'cem, "bzl" md.), Hz. Ali'
den rivayet edilen ve kendisini konu alan 
bir hadiste bu kavram Allah'a nisbet edil
mektedir (Müsned, ı. 118, 119). Hadisler
de, kulun kendi haline terkedilmesi vekl 
kökünden türeyen fiillerle de anlatılmış 
ve kişinin Allah 'tan, kendini kendi haline 
terketmemesini niyaz etmesi t avsiye 
ed il miştir (a.e., ı, 412; V, 191: EbO Da
vOd, "Cihad", 35) 

Kulların fiilieri ve Allah- insan ilişkisi 
meselelerinde hızlan . değişik kelam ekal
lerine mensup alimlerce erken dönemler-
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den itibaren az çok farkl ı şekillerde açık

lanmıştır. Bu açıklamaları şöylece özetle
mek mümkündür: 1. Hızlan , Allah ' ın mü
minlere fazladan ihsan ettiği lutufları ka
firler için dünyada bir ceza olarak terket
mesi veya onları kendi başlarına bıraka

cağına hükmedip "mahzQIQn" diye adlan
dırmasıdır. Hızlan. Allah'ın kafirleri hak 
yoldan uzaklaştırması (idlal- iğva) veya 
gerçeği anlarnalarına mani olmak için 
zihnl engeller yaratması şeklinde açıkla
namaz. Zira bu. kişinin dinen yükümlü 
tutulması hususu ile bağdaşmaz. Dolayı
sıyla hızlan. iman etmek istemeyen insan
ların ilahi yardım ve lutuftan mahrum 
bırakılması tarzında anlaşılmalıdır. Çün
kü kulun kendi başına terkedilmesi bir 
tür cezadır. Hızlan aynı zamanda, mümin
lerle mücadele eden kafirlerin kalbine 
korku salınması şeklinde olabileceği gibi 
bunların fikri açıdan güçsüz bırakılması 
veya eleştirilip kötülenmesi tarzında da 
gerçekleşebilir. Mu'tezile alimleri bu gö
rüştedir (Eş'arl. s. 264-265; Kadi Abdül
cebbar, el-Mecmü' fi ' l-muf:ırt bi't-teklff, ll, 
397-398; a.mlf. Müteşabihü'l-/fur'fm, s. 
164, 726-727; Şehristanl. s. 411) 2. EbQ 
Hanife'ye ve onun fikirlerini benimseyen
lere göre hızlan , kişinin Allah rızasına uy
gun düşen fiilieri yapmaya muvaffak kılın
mamasıdır. Aslında Allah kullarını iman 
ve inkardan soyutlanmış olarak yaratmış . 

daha sonra onlara emirler göndermiş, in
kar yolunu tutanlar buna kendi fiilieriyle 
yönelmiş. ancak bu yöneliş. kulun inkar 
etmeyi istemesi sonucu Allah'ın hızlamy
la gerçekleşmiştir. İman eden de kendi 
fiiliyle iman etmekle birlikte bu fiil onun 
imanı istemesine bağlı olarak Allah'ın 
yardımıyla (tevfik) vücuda gelmiştir (Be
yazlzade. s. 57-58). 3. Hızlan. Allah'ın ka
firlerde inkar etme gücü yaratıp onları 
katir olmaya muktedir kılmasıdır. İnkar 
etme gücünün aşağısında kalan itaatsiz
lik ve isyan etme gücüne ise hırman de
nir. Bundan dolayı Allah 'ın hızlanı sadece 
katiriere mahsustur. Mürninleri yardım
sız bırakıp onlara kötülük işleme gücü 
vermesi hırman olarak kabul edilmelidir. 
Ebü'l-Hasan el-Eş'arl ile ona tabi olanlar 
bu görüştedir (İbn FOrek. s. 36. 109, 123; 

Şehristanl , s. 412). Eş'arl'ye göre hızlanın 
katirieri helak edip cezalandırmakla bir 
ilgisi yoktur. 4. Hızlan Allah'ın kafirlerin 
küfrünü yaratmasıdır. Eş'arl'nin ehl-i is
batın bir kısmına nisbet ettiği bu görüş 
Cebriyye'ye ait olmalıdır (Ma~alat, s. 265). 

s. İ bn Hazm'a göre Hızlan, Allah'ın , kötü
lük yapmaları için yarattığı fasıkiara bu
nu kolaylaştırmasıdır. Zira Hz. Peygam
ber, herkese üzerinde yaratıldığı işin ko-
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laylaştırıldığını haber vermiştir (el-Faşl, 
III, 50}. Hızlana. dolayısıyla kulların fiilieri 
meselesine bu şekilde yaklaşılması Kur
'an'a, dil kurallarına. aklın temel ilkeleri
ne ve müctehit alimierin görüşlerine uy
gundur. 6. Hızlan Allah'ın, bütün işlerin
de kullarına yardımını kesip onları kendi 
başlarına terketmesidir. Kullar. ilahi tev
fik ile hızlan arasında dolaşıp farklı tecel
lilerle karşılaşır! ar. İman ve itaat eden bu
nu ilahi tevfik sayesinde yapar, inkara ve 
isyana sapan ise ilahi hızlan sebebiyle bu 
duruma düşer. Bu da ilahi adaletin gere
ği olur. Zira Allah kula ait hiçbir şeyi onun 
elinden almaz. İbn Kayyim ei-Cevziyye su
fi temayüllerinin galip geldiği eserlerin
de bu görüşü savunmuştur (Medaricü 's
salikin, I, 445-446}. 

Ragıb ei-İsfahanl. hızlanın iradeli ve ira
desiz olmak üzere iki şekilde vuku bula
bileceğini söyler. iradi hızlan kişinin ken
di isteğiyle kötülük yapması. gayr-i iradi 
hızlan ise engellerle karşılaşması sebebiy
le yapmak istediği bir hayrı gerçekleşti
rememesidir (e l-i'tikadat, s. 288}. "Na
sipsizlik" şeklinde nitelendirilebilen hızla
nın bu ikinci türünde karşılaşılan engelin 
ciddi olması halinde bunda kulun sorum
luluğu olmamalıdır. 

Kaynaklarda yer alan bilgilerden anla
şıldığına göre. hızlanın "ilahi yardımın 
kesilmesi ve kulun kendi başına terkedil
mesi" anlamına geldiği alimler arasında 
genellikle kabul edilen bir husustur. Bu 
konudaki görüş ayrıliğı daha çok hızlanın 
bütün beşeri fiilieri kapsayıp kapsama
dığı noktasında toplanmaktadır. Kelam 
literatürü açısından bakıldığında mese
lenin odak noktasını ilahi buyruklara bo
yun eğme hususu oluşturur. Bu çerçeve
de ileri sürülen görüşler içinde, hızlanın 
sadece ilahi emirleri kabul edip itaat et
mek istemeyen kiltirler için geçerli oldu
ğunu savunan görüş isabetli görünmek
tedir. iman ve itaat, inkar ve isyan gibi di
ni konularla ilgili olmayan hususların ise 
hızlana konu teşkil etmediğini. bu alan
da sünnetullahın geçerli olduğunu söyle
mek mümkündür. 

Bütün tabiatın Allah'ın tasarruf ve ida
resi altında bulunduğu şüphesizdir. İslam 
dininde en önemli varlık telakki edilen in
san. gerek dünyevl gerekse uhrevl haya
tı ilgilendiren faaliyetlerinde başarılı ola
bilmesi için Allah'ın lutfuna muhtaçtır. 
Bu açıdan bakıldığında kişinin maruz kal
dığı musibet ve afetierin de uyarıcı vazi
fesi gördüğü ve hızlanın değil ilahi nus
retin eseri olduğu söylenebilir. Kul için en 
kötü şey Allah'ın lutfundan mahrum bı
rakılması ve azgın dalgalar ortasında kap-
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tansız bir tekne gibi kendi haline terke
dilmesidir. Bu kötü sonuç. doğrudan Al
lah'ın yaratmasıyla değil kulun sürekli 
iradi faaliyetleri ve genel tutumunun bir 
eseri olarak meydana gelir. Kur'an-ı Ke
rlm'de, Allah ile ilişkisini kesen insanın 
dünyada mutlu bir hayat yaşayamayaca
ğı gibi ahirette de kör ve ilahllutuflardan 
mahrum olarak haşredileceği haber ve
rilmekte. bunun sebebi ise şöyle açıklan
maktadır: "Sana ayetlerimiz geldiği hal
de onları umursamadın . İşte bugün de 
sen aynı şekilde umursanmayacaksın" 
(Ta ha 20/124-126}. Diğer bir ayette yer 
alan ifadeler de hızlan konusuna ışık tu
tar niteliktedir: "AIIah ' ı unutan ve bu yüz
den Allah'ın da onlara kendilerini unut
turduğu kimseler gibi olmayın . Onlar yol
dan çıkmışlardır" (el-Haşr 59/19} . Allah'ı 
unutan kendini unutmuş ve Allah'ın yar
dımının dışına çıkarmış olur. Asıl hızlan 
da budur. 
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Rezil olma, 
hor ve hakir duruma düşme 

anlamında daha çok 
kafirler için kullanılan 

bir Kur'an terimi. 
_j 

Sözlükte "yapılan bir kötülük veya uğ
ranılan bir musibet sonucunda hor. ha
kir ve zelil duruma düşmek. rezil olmak" 
anlamına gelen hızy "utanılacak iş ve du-

rum" manasında isim olarak da kullanılır 
(Lisanü'l-'Arab, "l;).zy" md.; Kamus Tercü

mesi, "l;).zy" md.} . Ragıb ei-İsfahanl keli
meye "insana arız olan inkisar" şeklinde 
anlam vermiş , bunun insanın kendinden 
veya çevresinden kaynaklandığını belirt
tikten sonra birincisin i aşırı utangaçlık, 
ikincisini küçümsenme. itibarını kaybet
me olarak nitelemiştir. Hızyin her iki türü
ne de Kur'an ve hadisten örnekler veren 
müellif, insanın kendinden kaynaklanan 
hızyin takdire şayan bir ahlaki davranış 
olup "alçak gönüllü ve mütevazi olma, 
gurura kapılmama" manasma geldiğini, 
başkalarından kaynaklanan hızyin ise "re
zalet ve zillet" gibi aşağılayıcı anlamlar 
ifade ettiğini kaydetmiştir ( el-Müfredat, 
"l;).zy" md.). 

Hızy kavramı Kur'an-ı Kerim'de on üç 
ayette fiil. on bir ayette hızy kalibında 
isim veya masdar. bir ayette ism-i tafdll 
(ahza). bir ayette de ism-i fail (muhzT) ola
rakgeçmektedir (bk. M. F Abdü lbaki, el
Mu'cem, "l;).zy" md.). Fiil olarak kullanıl
dığı yedi yerde ve ism-i fail sigası ile geç
tiği ayette hızyin ifade ettiği eylem Al
lah'a nisbet edilmektedir. Kur'an'da biri 
dünyada, diğeri ahirette olmak üzere iki 
türlü rüsvalık olduğu belirtilmekte (ei
Bakara 2/8 5, 11 4: ei-Maide 5/33, 4ı: el
Hac 22/9: ez-Zümer 39/26; Fussılet 41 / 
ı 6) ve Allah 'ın katirieri (et-Tevbe 9/2, ı 4). 
münafıkları (el-Maide 5/4ı). zalimleri (ez
Zümer 39/26), fesatçıkaranları (el-Mai 
de 5/33 ). insanları Allah yolundan saptır
mak isteyenleri (el-Hac 22/9) , Allah'a ver
dikleri sözü (misak) tutmayanları (el-Sa
kara 2/85} rüsva edeceği haber verilmek
tedir. Ancak O'nun insanları. dünyada ken
dilerine peygamber göndermeden ahiret
te rüsva etmek suretiyle cezalandırmaya
cağı (Taha 2011 34). Nuh. Salih, Şuayb ve 
Hud gibi peygamberlere inanmamakta 
direnen kavimlerle (HGd ı ı /3 9. 66, 93: 
Fuss ıl et 4ı / ı 6} İsrailoğulları'nın birbirini 
öldürme, aralarından bazılarını yurtların
dan çıkarma. kötülük ve düşmanlıkta bir
birlerini destekleme ve kendilerine indi
rilen kitabın bir kısmına inanıp bir kısmı
nı reddetme gibi davranışları sebebiyle 
rüsva edildikleri (el-Bakara 2/85). yaptık
larına pişman olmaları sebebiyle Yünus 
peygamberin kavminden dünya hayatın
da rüsva olma azabmm kaldırıldığı (YO

n us ı 0/98 ) bildirilmektedir. Ayrıca Allah 
ve Resulü'ne karşı savaşanların. yeryü
zünde fesatçıkaranların (ei -Maide 5/33 }, 
Allah hakkında bilgisizce tartışanların (e I
Hac 22/9). Allah'ın mescidlerinde O'nun 


