
Bugünkü HCızistan halkı Arap, Fars ve 
Türkler'den oluşmaktadır. Dağlarda ekse
riyetle irani LCır aşiretleriyle (Feyli, KGh
GiiGye , Mamesani) kendilerini Tay kabi
lesinin ahfadı sayan Arap aşiretleri (Be
ni Ka'b, Beni Temlm , Beni Lam, Beni Ta
raf) yaşamaktadır. Buraya göç etmiş Por
sukoğlu ve Avşar Türkmenleri'nin bugün
kü durumu bilinmemekle birlikte Şüster 
bölgesinde Gündüzlü, Agaçari kasabası 
civarında da Ağaçeri aşiretleri ve ayrıca 
çeşitli merkezlerde yerleşmiş birçok Türk 
bulunmaktadır. Kısmen Türkçe konuşan 
Ağaçeri ve Gündüzlü aşiretleri dışında 
(I 966'daki nüfusları I O 000 kadar; b k. Ba
inbridge, s. I 48) HCızistan'la ilgili bir resim
den Kaşkay Türkleri'nin de mevcudiyet
leri öğrenilmektedir (Abdülhüseyn-i Sai
diyan, s. 5 ı 7). Diğer taraftan Farsça ko
nuşan kalabalık Bahtiyari kabilesinin de 
aslen Türk olduğu tahmin edilmektedir. 
Halkın çoğunluğu Şii inanışındadır; an
cak az oranda Sünni ve Huveyze dolayla
rında Man d ei kabHelere de rastlanır. Diz
fCıl- Hürremabad yolu üzerindeki Şahza
de Ahmed Türbesi, bölgedeki eski dinler
den ve aşırı Şiilik'ten etkilenen Ehl-i Hak 
mensupları için en önemli ziyaret yerle
rinden biridir. Az sayıda yahudi ve hıris
tiyan ın da bulunduğu ( franşehr, ı, 58 ı, 
582) HCızistan bölgesinin bugünkü yüzöl
çümü 66.532 km2 olup nüfusu 3. 7 46. 772'
dir (I 996; b k. The Middle East and f'lorth 
Africa 1997, s. 483). 
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HUZUR 

HUZÜR 
(.)~! ) 

Halktan gaib olan salikin 
Hakk'ı kalbinde hazır bulması 
anlamında tasavvuf terimi 

(bk. GAYBET). 

HUZÜR 
(.)~!) 

Küçük yaşta 
hadis meclislerinde bulunmak 

anlamında terim. 

_j 

_j 

Sözükte "bir yere gitmek, bir yerde bu
lunmak" anlamına gelen huzur kelimesi, 
hadis terimi olarak talebenin henüz ol
gunluk çağına gelmeden bir alimin hadis 
yazdırdığı meclisiere katılması veya bir 
başkası tarafından götürülmesi suretiyle 
o meclislerde bulunması demektir. Bazan 
ihzar fiili kullanılarak (uhzıra) ravinin ço
cukken başka bir kişi tarafından hadis mec
lisine götürüldüğü belirtilir. Buna göre 
rica! kitaplarında bir ravi hakkında, "Fa
lancanın hadis meclislerinde hazır bulun
du" denilmişse bu, o kişinin sözü edilen 
muhaddisin hadis meclislerine henüz ço
cuk yaşta iken gittiğini veya başkası ta
rafından götürüldüğünü ifade eder. 

İbnü's-Salah'a göre hadis dinlemeye 
başlama yaşı beştir. Bununla birlikte ken
disine söyleneni aniaya bilecek, sorulan so
rulara mantıklı cevap verebilecek kadar 
zeka düzeyi gelişmiş bir çocuğun beş ya
şın altında da olsa bu meclislerde bulun
ması mümkündür. Böylece çocuğun ders
lerin bereketinden faydalanması ve bu
!Gğ çağına girip rivayet ehliyetini kazan
dıktan sonra da rivayetine izin (icazet) al
dığı hadisleri rivayet etmesi sağlanmış ol
maktadır. 
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HUZUR 

Ahmet Harndi Tanpınar'ın 
(ö. 1962) 

Osmanlı kültür, medeniyet 
ve mfisikisi çevresinde 
Cumhuriyet aydınının 

kimlik problemlerini ele aldığı 
romam. 

_j 

Konusu ll. Dünya Savaşı'nın hemen ön
cesinde istanbul'da geçen Huzur, ön 
plandaki kahramanlarından İhsan, Nu
ran, Suad ve Mümtaz'ın adlarını taşıyan 
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HUZUR 

dört bölüm ve otuz yedi alt bölüm üzeri
ne kurulmuştur. İşgalde ve MiiiT Mücade
le yıllarında Anadolu'da babasını ve anne
sini kaybeden Mümtaz, çocukyaşta İstan
bul'a giderek amcasının oğlu İhsan'ın evi
ne yerleşir. Galatasaray Lisesi'ni ve Ede
biyat Fakültesi'ni bitirip asistan olur. Bi
rinci bölümde Mümtaz ağabey dediği İh
san'ın hastalığı ile ilgilenmektedir. O gün 
akşam üzeri karşılaştığı arkadaşlarından, 
bir yıldan beri sevdiği N uran'ın kocasıy
la barışarak yeniden evleneceklerini öğ
renir. İkinci bölüm Mümtaz'ın Nuran'la 
tanıştığı bir yıl kadar öncesinden başlar. 
Kocasından boşanmış olan Nuran'la ara
larında başlayan aşk İstanbul'un tarihi 
ve tabii güzellikleri içinde gelişir. Üçün
cü bölümde, Mümtaz'la Nuran evlen
me hazırlıkları içinde iken aralarına çok 
önceden beri Nuran'a aşık olan, kocasın
dan ayrılması üzerine yeniden ümitlenen 
Suad'ın rahatsız edici mektup ve davra
nışları girer. Hiçbir ahlak anlayışı olmayan, 
üstelik evli ve veremli olan Suad bir çeşit 
intikam duygusuyla kendini asarak inti
har eder. Bu talihsiz olay Mümtaz'la Nu
ran'ın birbirinden uzaklaşmalarına sebep 
olur. Son bölüm, birinci bölümün bittiği 
ilk günün akşam saatlerinden itibaren 
devam eder. Mümtaz Suad'ın intiharıyla 
ruhi sıkıntı içine girmiş, N uran İzmir' e git
miş, İhsan'ın hastalığı ağırlaşmıştır. Müm
taz, sabaha karşı elinde ağabeyine götür
düğü ilaç şişeleriyle eve dönerken ruhi bir 
kriz geçirir. Suad'ın halüsinasyon u ile kar
şılaşır, yere düşer. Yüzü gözü kan içinde 
kalktığı sırada radyo ll. Dünya Savaşı'nın 
başladığını haber vermektedir. 

Suad'ın ani intiharı dışında olağan üstü 
denilebilecek bir vak'ası bulunmayan ro
man kişilerin birbirleriyle ilişkilerine , ça
tışmaların hissedilmediği diyaloglarına 

ve daha çok bu ilişkilerin iç dünyaianna 
yansımalarının tahliline dayanmaktadır. 

Huzur'u asıl zenginleştiren yönü, kah
ramanlarının her birinin belirli bir kültür 
birikimine ve hayat görüşüne bağlı kişi
lerden seçilmiş olmasıdır. Bu insanlar ha
yata, çevrelerindeki diğer kişi ve olaylara 
hep o kültür perspektifinden bakarlar ve 
öyle değerlendirip yorumlarlar. Fransa'
da tahsil görmüş . gençliğinde sosyalist 
akımlara kapılmış bir tarih öğretmeni 
olan İhsan Türkiye'ye dönüşünde milliyet
çi, kendisine göre bir tarih felsefesi olan, 
mutasavvıf meşrepli bir insan olmuştur. 
Yakınlarının ve içinde bulunduğu toplulu
ğun sorularına, sıkıntıianna çözüm bul
maya çalışır. Tanzimat'tan beri yapılan in
kılapların hep devlet eliyle halka kabul et-

440 

tirilip uygulanmış olmasını tenkit eder. 
Baba tarafı Mevlevi, anne tarafı Bektaşi 
olan Nuran ise Boğaziçi'nde eski ve kül
türlü bir aile içinde yetişmiş, Edebiyat Fa
kültesi'nde okumuş bir genç kadındır. 
Ailesinden mOsikişinas ve bestekarlar ye
tişmiş olan N uran da klasik Türk mOsiki
sini sevmekte, şarkı söylemektedir. Suad 
inançsız, ahlak anlayışına karşı alaycı ve 
mesuliyetsiz bir tiptir. Bu bakımdan ro
manın öteki tiplerine zıt bir karakter gös
terir. Fakat o da kültürlü bir insandır. 

Edebiyat Fakültesi'nde asistan olan ro
manın asıl kahramanı Mümtaz ise dok
tora çalışmalarını sürdürürken bir yan
dan da Şeyh Galib'in hayatını anlatan, fa
kat aslında N uran'la aralarındaki aşkı dile 
getireceği bir roman yazmaktadır. İstan
bul'un tarihi ve tabii çevresini yakından 
tanıyan Mümtaz edebiyata olduğu kadar 
mOsiki, mimari ve hat gibi güzel sanat
lara da ilgi duymaktadır. Nuran'la geçir
dikleri bir yıl içinde İstanbul'un kenar ma
hallelerini, mimari eserlerini, Adalar' ı, Bo
ğaziçi'ni dolaşmışlar, mOsiki meclislerin
de bulunmuşlardır. 

Bütün bu kişilerin hayata ve varlıklara 
bakış tarzlarıyla özelliğini kazanan Huzur, 
böylece Osmanlı döneminde yetişip Cum
huriyet' e ulaşan ilk neslin sanat ve kültür 
birikimleri, yaşamış oldukları değişme ve 
değer kayıplarının buruk acılarıyla iç içe 
geçen bir aşk romanı hüviyeti kazanmış

tır. Başka bir açıdan bakıldığında Huzur 
aşk, tabiat ve sanat temaları üzerine ku
rulmuş, Türk edebiyatında İstanbul'u en 
güzel anlatan romanlardan biridir. 

Birinci derecedeki şahsiyetterin dışında 
romanın oldukça kalabalık ve zengin bir 
kişiler kadrosu bulunmaktadır. Bunlar da 
ihmal edilmemiş, aldıkları roller seviyesin
de ve çok defa da Mümtaz'ın bakış açısın
dan değerlendirilmiştir. 

Romanın birinci derecede rolü olan 
kahramanlarının kültür birikimleri ve sa
vundukları fikirler dikkate alınarak ger
çek hayattaki karşılıklarının tesbit edil
mesi tenkitçiterin üzerinde durdukları hu
suslarda n biri olmuştur. İhsan'ın Yahya 
Kemal'le, Mümtaz'ın da Tanpınar'ın ken
disiyle benzer ve farklı yönleri üzerinde 
durulmuş. diğer roman kişilerinin de ha
yatta az çok benzerleri bulunabileceği 
belirtilmiştir. 

Huzur, 1940'1ı yılların Türk romanları 
arasında orüinal denilebilecek bir teknik
le yazılmıştır. Üçüncü şahıs, yani anlatıcı
yazar ağzından yazılmış bir roman olmak
la beraber Huzur'da bir "ben" romanı gi-

bi tamamen Mümtaz'ın bakış açısı hakim
dir. Romandaki diğer kişilerin geçmişle
ri de yazarın verdiği bilgiye değil Müm
taz'ın öğrendiklerine dayandığı için za
man zaman aksamalar olsa da Mümtaz 
bir çeşit "yansıtıcı merkez" olarak kulla
nılmıştır. Berna Moran, bu açıdan Tanpı
nar'ın Türk romanına yeni bir anlatım 
tekniği kazandırdığını örnekleriyle gös
terir. Aynı eleştirmen romanın dört bö
lümünden ilkinin sıkıntılı, ikincisinin ne
şeli, üçüncüsünün melankolik, dördün
cüsünün ise çok sıkıntılı olmasına dikkat 
çekerek Batı müziğini de çok seven Tan
pınar ' ın Huzur'daki bu yapıyı, bir Batı 
müziği formu olan senfoniye yaklaştırma 
arzusunda olduğunu söyler. 

Huzur'da asıl 'çerçeveyi teşkil eden 
olay yirmi dört saat içine sığdırılmıştır. 
Oldukça hacimli olan eserin böyle kısa bir 
süre içine sıkıştırılması yine dönemindeki 
Türk romanı için bir yeniliktir. Mehmet 
Kaplan, Tanpınar'ın bu modeli James Joy
ce'un Ulysses adlı romanından almış ola
bileceğini ileri sürer. Bu sürenin genişle
tilmesi Mümtaz'ın ikinci ve üçüncü bö
lümlerdeki bir yıl öncesini hatırlamasıyla 
ve belki daha da önemlisi romanın olay
lardan çok ruh tahlillerine dayanmasıyla 
sağlanmıştır. 

Romanın dört bölümü arasındaki ha
cim dağılımı tam bir eşitlik göstermez. 
Zamanda geriye dönüşü anlatan ikinci 
ve üçüncü bölümler eserin üçte ikisini 
teşkil ederken yalnız ikinci bölüm üçte 
birinden daha geniş bir hacim oluşturur. 

Bu bölümler, özellikle ikinci bölüm roma
nın fikir ve his bakımından en yoğun, ifa
de bakımından en çok şiire yaklaşan par
çalarını ihtiva eder. N uran ve Mümtaz'ın 
aşkları, bedeni hazların üzerinde, sanat 
ve tabiat güzelliklerinin de katılmasıyla 
giderek platonik bir karakter kazanır. Ha
yatın, sanatın, aşkın manası. bütün bir 
tarih ve medeniyet telakkisinin adeta ye
niden yarattığı İstanbul'un güzellikleri 
genç aşıklara büyülü mevsimler hazırla
mıştır. Onların gezilerinde, geceyi, tabiatı 
seyredişlerinde, mOsiki dinteyişlerinde bir 
çeşit mistik-panteist duygular yaşanır. 
Suad'ın intiharıyla talihin birden tersine 
dönmesi üzerine Mümtaz için en buhranlı 
zamanı anlatan dördüncü bölüm ise ro
manın sadece yedide birini oluşturur. 

Huzur hazla acının beraber yürüdüğü 
bir romandır. Aslında bu iki duygu insanın 
seçimiyle değil hayatın sunuşuyla ona ula
şır. Tanpınar Huzur'da, insan iradesinin 
üzerinde bir kaderin güçlü hakimiyetini 
teslimiyetle kabul eden portreler çizmiş-



tir. Bütün romanda ilahi kaynağı belirtil
rneksizin kader kelimesi sık sık telaffuz 
edilir veya kişilerin zihninden geçer. Buna 
bağlı olarak veraset yoluyla intikal eden 
karakter özellikleri de romanın trajik ya
pısında rol oynar. Ancak kader veya vera
set her zaman olumsuzluğun değil bazan 
insan hayatının. hatta bir milletin mut
luluğunun da yaratıcısı olur. Nitekim ro
manda yer yer kişilerin karakter ve kül
türüyle Osmanlı medeniyetinin oluşumu
nun da bir yığın tarihi. coğrafi, ırki özel 
şartları doğuran kaderin ve verasetin ese
ri olduğu ifade edilir. 

Tanpınar'ın Huzur'la beraber Mahur 
Beste ve Sahnenin Dışındakiler adlı 
romanlarını bir çeşit nehir-roman olarak 
düşündüğü anlaşılmaktadır. Nuran Ma
hur Beste'deki Talat Bey'in torun udur, İh
san da Sahnenin Dışındakiler'de arka 
planda mevcut tiplerden biridir. 

İlkyayımlandığında (İstanbull949) ye
teri kadar akis bulmayan Huzur, Tanpı
nar'ın ölümünden sonra ve özellikle ikin
ci basımının ( İstanbu l l972) ardından bü
yük bir ilgi odağı oluşturmuştur. Tenkit
çilerin bazan birbirini tamamlayan, ba
zan da birbirine zıt değer yargılarıyla de
ğerlendirdikleri romanın en geniş tahli
lini Mehmet Kaplan yapmıştır. Aslında 
belli bir tezi olmayan romanın mesajı üze
rinde de farklı görüşler ileri sürülmüştür. 

Huzur' un ilk baskısının kapaQ ı ı lstanbu l 1949l 
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93, Anka::a Caddesi. ~3 

Mehmet Kaplan'a göre Huzur, insanoğ
lunun vahdet iştiyakı ile kesret alemi ara
sında kalışının romanıdır. Berna Moran 
ise eseri Mümtaz'ın şahsi mutluluğu ile 
toplumsal sorumluluğunun çatışması ola
rak değerlendirir. Romandaki aşk ve es
tetiği ikinci planda gören Sevim Kantar
cıoğlu'na göre ana fikir, tarih ve medeni
yetimizi çağın şuuru ve tecrübesiyle ter
tip etme gereğidir. Romanı Marksist açı
dan değerlendiren Selahattin Hilav, Tan
pınar'ın resmi ideolojiden koparak mad
deci bir tarih ve kültür felsefesine yaklaş
tığını ileri sürerken Huzur'da bir çeşit 
mazmun dili kullanılmasını da tenkit 
eder. 

Kenan Işık tarafından tiyatro metni ha
line getirilen ve yönetilen eser İstanbul 
Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda 1997-
1998 sezonunda sahnelenmiştir. 
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HUZUR DERSLERİ 

Osmanlılar'da 1 7 59' dan 
1924 yılında 

hilaletin kaldırılmasına kadar 
ramazan ayında 

padişahın huzurunda yapılan 
tefsir dersleri. 

_j 

Kuruluş yıllarından itibaren Osmanlı 
padişahları gerek ilmi ortamı canlandır
mak, kültürel gelişmeyi sağlamak, gerek
se iktidarlarını çeşitli kesimler nezdinde 

HUZUR DERSLERi 

desteklemek ve hanedanın meşruiyetini 
ortaya koymak gibi düşüncelerle huzur
larında ilmi toplantılar yapmak üzere et
raflarına ulemayı toplama, hatta özel ho
ca edinme konusuna önem vermişlerdir. 
Fatih Sultan Mehmed döneminden itiba
ren bizzat padişahın da katıldığı ilmi soh
betler ve tartışmalar büyük bir yoğunluk 
kazanmıştır. Bu tür toplantılar hakkında 
dönemin kronikleri yanında ulema biyog
rafilerini toplayan eserlerde ve daha geç 
dönemler için sır katipleri tarafından tu
tulan rfıznamelerde bilgiler vardır. Ancak 
bunun düzenli bir şekilde tertip edilme
si XVIII. yüzyılın ikinci yarısından sonra 
gerçekleşmiştir. Daha önce 12 Muharrem 
1 080 ( 12 Haziran 1669) tarihinde IV. Meh
med'in akşam ve yatsı namazları arasın
da Şeyhülislam Minkarlzade Yahya Efen
di'ye Beyzav'i'nin Envarü't-tenzil ve es
rdrü't-te'vil adlı tefsirinden ders verdir
diği ve bunu adet haline getirdiği, döne
min ünlü vaizi ve padişahın hacası Vg.nl 
Mehmed Efendi'ye de haftada iki defa 
(Rilşid, ı. 161) ders yaptırdığı bilinmek
te~se de bunlar münferit uygulamalar 
olup XVIII. yüzyıl ortalarına kadar huzur 
dersleri adıyla ramazan ayına mahsus 
ders takririnin sürekli bir şekilde yapıldığı 

söylenemez. Tayyarzade Ata Bey'in huzur 
derslerinin başlangıcını Osmanlı Devleti'
nin kurucusu Osman Gazi'ye kadar götür
mesinin ise (Tarih, ı, 2 ı 3) mesnedi yok
tur. Ancak arada önemli farklar bulun
makla birlikte önceki derslerin, daha son
ra sadece ramazanda yapılan düzenli ders
Iere örnek teşkil ettiği düşünülebilir. 

Huzur derslerine örnek olabilecek ilk 
sistemli uygulamanın lll. Ahmed zama
nında Nevşehirli Damad İbrahim Paşa ta
rafından 1136'da (1724) yapıldığı bilin
mektedir(ÇelebizildeAsım,s.l31) . İbra
him Paşa, devrinin tanınmış alimlerini 
bazı ramazanlarda kendi sarayında top
layarak onlara Kur'an'dan bazı ayetlerin 
tartışmalı tefsirini yaptırmış. 1140 Ra
mazanında (Nisan 1728) bu derslerden 
birine lll. Ahmed de katılarak başından 
sonuna kadar takip etmiştir. lll. Musta
fa'nın, babası lll. Ahmed'in yanında genç 
bir şehzade olarak bu derslere katılması 
ve bundan etkilenerek huzur derslerini 
ihdas etmiş olması kuwetle muhtemel
dir. Daha sonraki padişahlar da bu gele
neği sürdürmüşlerdir. Nitekim 1168 Ra
mazanında (Haziran 1755) lll. Osman'ın, 
Şerefabad'da kütüphane hacası Hamldl 
Efendi'yi huzuruna davet ederek tefsir 
dersi yaptırdığı ve dersin sonunda ona 
ihsanlarda bulunduğu görülmektedir. 
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