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Klasik sözlüklerde çoğunlukla "isten
meyen bir durumun başa gelmesinden 
veya geçmişteki bir kayıptan duyulan ke
der. üzüntü" şeklinde tanımlanan hüzün 
(hüzn). sürfır ve ferah kelimelerinin kar
şıtı olarak gösterilir (Lisanü'l·'Arab, "bzn" 
md .; et-Ta'rf{at, "ei-J:ıüzn" md.; Tacü'/
'arüs, "bzn" md.) . Ragıb ei-İsfahanl hüz
nü "kederden hasıl olan iç sıkıntısı" şek
linde tanımladıktan sonra bu sıkıntının 
iradi olmadığını . bu sebeple Kur'an 'da 
geçen "üzülme" veya "üzülmeyiniz" gibi 
ifadelerin gerçekte hüzünlenmeyi değil 
bu duyguya götüren davranışlardan sa
kınmayı öğütlediğini belirtir ( el-Mü{redat, 
"J:ızn" md.). Bazı kaynaklarda hüzün ye
rine aynı anlamda gam ve hem gibi keli
melerin kullanıldığı da görülür. Hz. Hatl
ee ile Ebu Talib'in ölümleri Hz. Peygam
ber'i derinden üzdüğü için bu ölümlerin 
vuku bulduğu yıla İslam tarihinde "sene
tü'l-hüzn" denilmiştir. 

Kur'an-ı Kerim'de iki ayette hüzün. üç 
ayetteaynı anlamda hazen, otuz yedi 
ayette de aynı kökten fiiller geçmektedir. 
Bu ayetlerin çoğunda müminlerin ahiret
te üzüntüsüz bir hayat yaşayacakları ha
ber verilmekte (mesela bk. ei-Bakara 1/ 
38 ; el-En 'am 6/48; YOn us 10/62 ); Resül-i 
Ekrem'e ve müminlere hitaben, inkarcı
ların kendilerine karşı haksız söz ve dav
ranışlarından veya maruz kaldıkları çeşitli 
sıkıntılardan dolayı üzülmemeleri. metin 
olmaları tavsiye edilmektedir (mesela bk. 
Al-i im ran 3/139, ı 53; el-Hicr ı 5/88; el-An
kebGt 29/33 ). Yusuf süresinin 84 ve 86. 
ayetlerinde, Hz. YGsufun başına gelenler 
sebebiyle babası Ya'küb'un çektiği şid
detli acı ve üzüntü hüzün kelimesiyle ifa
de edilmektedir. Hüzün ve türevleri ha
dislerde de değişik konumlarda kullanıl
mıştır. Bu hadislerin bazılarında ölüm gi-

bi acılı olaylar karşısında hüzünlenmenin 
normal olduğu (Buhar!. "Cena'iz", 44; Eb O 
DavGd, "Cena'iz", 24), Kur'an'ın hüzünlü 
bir ortamda indiği (İbn Mace. " il5ame" , 
ı 76). insanları hüzünlendiren sıkıntıların 
günahlarına kefaret olacağı (Müsned, VI, 
ı 57). Allah'ın musibetler sebebiyle yaş 
döken gözleri, hüzünlerren kalpleri aza
ba uğratmayacağı (Buhar!. "Cena'iz", 45, 
"Merçla", 1; Müslim, "Cena'iz", 12,"Birr", 
52). Hz. Peygamber'in acı ve hüzün veren 
sıkıntılara uğramaktan Allah'a sığındığı 
(Buhar!. "Cihad" , 74 , "Da'avat" , 35, 40 ; 
EbG DavGd. "Vitir", 32) ifade edilir. 

İslam düşünce tarihinde hüzün konu
sunda biri özellikle KirrdJ'den itibaren fel
sefi çizgideki ahlak kitaplarında, diğeri 
tasavvuf kitaplarında olmak üzere iki 
farklı yaklaşımın ortaya konduğu görülür. 
Bunlardan ilkinde hüzün, daha ziyade in
sanın dünyevl kayıplardan duyduğu ve 
kurtulmak zorunda olduğu olumsuz bir 
duygu. hatta tedavi edilmesi gereken bir 
tür hastalık olarak ele alınırken tasawu
fi eserlerde daha çok ahiret kaygısı veya 
hayırlı bir işi başaramamaktan duyulan 
üzüntü için kullanılır ve olumlu bir durum 
kabul edilir. 

Üzüntüyü bir ahlak ve ruh sağlığı prob
lemi olarak ele alan müslüman düşünür
lerin ilki Ya'küb b. İshak ei-Kindl'dir. Kin
dl'nin. başta Eflatun'a isnat edilen Risf.ı-
1etü Eflf.ıtun ila Furf(lriyus ii J::ıa]fi]fa
ti nefyi'1-hem (Abdurrahman BedevT, s. 
235-243) adlı apokrif eser olmak üzere çe
şitli kaynaklardan faydalanarak kaleme 
aldığı anlaşılan Risf.ı1e fi'1-J::ıi1e li-det'i'l
aJ::ızf.ın başlıklı eseri, ondan sonra hüzün 
konusunu işleyen bütün ahlak alimlerine 
ilham kaynağı olmuştur. KirrdJ'den sonra 
Ebu Bekir er-Razı et-Tıbb ü'r-ruJ::ı{.ıni adlı 

eserinin yirmi birinci bölümünü zararlı 
düşünce ve kuruntuya, yirmi ikinci bölü
münü kederden kurtulmaya ayırmış: Kin
di'nin öğrencisi, Ebu Zeyd ei-Belhl'nin tıp 
ve ahlaka dair Meşf.ı1iJ::ıu'1-ebdf.ın ve'1-
enfüs adlı eserinin ikinci bölümü olan ve 
sekiz babdan oluşan "Mesalii:ıu'l-enfüs" 
kısmının altıncı babında korku ve kaygı
nın teskini, yedinci babında üzüntü ve ıs
tıraptan kurtulma. sekizinci babında in
sanın içine doğan kurun tu ve vesveseleri 
ortadan kaldırma konuları ele alınmıştır. 
İbn sına'nın Fi 'l-ljüzn adlı risalesi, Ri

sf.ıle fi'l-J::ıile 1i-det'i'1-aJ::ızf.ın ' ın bir özeti 
olup farklı bir görüş ihtiva etmez. İbn 
Miskeveyh'in de 'İlf.ıcü '1-J::ıüzn adlı kısa 
bir risalesi mevcuttur. Ancak İbn Miske
veyh, üzüntü ve ölüm korkusu problem-
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lerini daha ayrıntılı olarak Teh~ibü'1-a]].-
1f.ı]f içinde işlemiştir. Gazzall'nin İJ::ıyf.ı'ü 
'ulUmi'd-din ile Mizf.ınü'l- 'amel ve et

Tibrü '1-mesbuk ii naşiJ::ıati'l-mülUk'te 
dünya tutkusu, üzüntü, ölüm ve ölüm 
korkusu konularında Kinöı'nin Risf.ıle fi'1-

J::ıile'sinden istifade ettiğini gösteren pa
sajlar bulunmaktadır. Naslrüddln-i TGsl'
nin A]].lf.ı]f-ı Naşıri'sinde hem Ki ndi ve 
Def'u'1-aJ::ızan isimleri zikredilmiş hem 
de muhtemelen İbn Miskeveyh vasıtasıy
la Kindl'nin bazı görüşlerine yer verilmiş
tir. Risale ti'1-J::ıile'nin Teh~ibü'l-a]].lf.ı]f 
ve A]].1a]f-ı Naşıri üzerindeki tesirleri Kı
nalızade Ali Efendi'nin Ahlak-ı AWi adlı 
eserine de yansımış . nihayet daha çok 
Menakıb-ı İbrahim Gü1şeni adlı eseriy
le tanınan Muhyl-i Gülşenl'nin felsefi ge
leneğe göre yazılmış olan Ahlf.ık-ı Kirarn 
adlı eseri de Kindl tesirinden nasibini al
mıştır. 

Kindl'nin Risale fi'l-J::ıfle li-def'i'l-aJ::ı
zan'ında ahlak bir "tıbb- ı rGhanl" olarak 
ele alınmış : daha sonra Ebu Bekir er-Ra
Zı'nin kendi ahlak kitabına isim olarak ve
receği bu tabir Kin di tarafından kullanıl
mamışsa da KirrdJ'nin eseri, kontrolsüz öf
ke ve şehvet gibi temel duygu ve ihtiras
ların baskısıyla ortaya çıkan taleplerin, 
mutsuzluk ifadeleri olan üzüntü, kaygı 
ve ölüm korkusu gibi duygusal tezahür
lerin insanın ahlaki yetkinliğine engel ola
cağı düşüncesini işlemiştir. 

Kindl hüznü, "Sevilen şeylerin elden 
gitmesinden veya amaçlanan şeylerin el
de edilememesinden doğan nefsanı (psi
şik) bir elemdir" şeklinde tarif eder (Risa

le fı 'l-J:ırte li·def'i'l-af:ızan, s. 6) . Aynı veya 
benzer tanımların yukarıda işaret edilen 
eserlerde de tekrar edildiği görülür (me
sela b k. E bO Zeyd el-Bel hT, s. 304, 31 5; E bO 
Bekir er-Razi. s. 65). Kindl'ye göre ahlak 
bir bakıma ruh sağlığı olduğuna. yersiz 
üzüntü, kaygı ve korkular da bu sağlığı 
bozduğuna göre bu rahatsızlıkların teda
vi edilebilmesi öncelikle onların sebeple
rinin bilinmesine bağlıdır. Kaynaklarda 
bu sebepler, "sevilen şeylerin kaybedilme
si ve amaçlanan şeylere ulaşılmaması" 

şeklinde özetlenmiştir. İçinde yaşanılan 
oluşma ve bozulma (kevn ve fesad) alemin
de kayıplardan kurtulmak mümkün ol
madığına göre insan, değişen ve elden 
giden geçici nimet ve imkanlar yerine her 
zaman kalabilen ahlaki ve akli erdemleri 
arama lı, KirrdJ'nin deyimiyle seveceği şey
leri "akıl alemi"nden seçmelidir. Değiş
ken olan tabiat dünyasında duyusal haz 
ve menfaatlerin sürekli olmasını isternek 
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imkansız olanı istemektir; çünkü bu iste
ğin gerçekleşmesi tabiat düzenine aykı
rıdır. 

Üzüntünün sebepleri konusundaki bu 
fikirler daha sonraki ahlakçılar tarafından 
da kabul edilmekle birlikte Kindl'nin aşırı 
zühd anlayışını benimsemeyen alimler de 
olmuştur. Mesela Ebu Bekir er-Razi, bir 
tabip olarak insanın bütün üzüntülere 
karşı bir çare olmak üzere bedeni ve mad
di ihtiyaçlarını uygun biçimde karşılama
sı gerektiği düşüncesiyle Kindl'ye göre 
daha realist bir tutum izlemiştir. Aynı şe
kilde Kindl'nin üzüntüye düşmernek için 
bir tür inziva hayatını öğütlemesine kar
şılık öğrencisi Ebu Zeyd el-Belhi sosyal ha
yata katılmanın önemi üzerinde durmuş. 
gerek bu hayata katılmanın gerekse ya
rarlı işlerle uğraşarak zihni üzüntü ve 
korku gibi patolojik durumlardan uzak 
tutmanın faydalarını önemle vurgulamış- · 
tır. 

Kaynaklarda hüzün psikolojik acıların 
bir çeşidi olarak görülür ve insanın deği
şik ıslah yollarıyla bedeni acılardan kur
tulmaya çalıştığı gibi üzüntüyü de belli 
tedbirlerle gidermesi istenir. Bunlar ah
laki tedbirlerdir. dolayısıyla nefsin hüzün
den kurtarılması da ahlaki tedavi ile müm
kün olur. Bu tedavinin yolları üzüntü ve
ren eylemlerden kaçınmak. musibetleri 
tabii karşılamak. bu dünyada musibete 
uğramanın kaçınılmaz olduğunu , hiç mu
sibete uğramamak şeklindeki bir isteğin 
tabiatla çeliştiğini düşünmek, el altında 
bulunan imkanların asıl sahibinin Allah 
olduğunu ve O'nun emanetini dilediği 
yolla bir kimseden alarak bir başkasına 
verebileceğini akıldan çıkarmamaktır. 

Ki ndi hakimane bir ifadeyle kaybedilm e
ye elverişli bütün dileklerde musibet, ge
çici olan her şeyde acı ve keder. imkansız 
olanı ummakta üzüntü ve sıkıntı. her kay
gısızlığın sonunda korku bulunduğunu 
belirterek bu görüşünü de uzun uzun an
lattığı "gemi yolcuları" istiaresiyle destek
ler (Risale fi'l-f:ıfle li -def'i'l-af:ızan, s. 23-
27). İnsanlar, bu dünyada asıl yurtlarına 
doğru deniz yolculuğu yaparken bazı ih
tiyaçlarını temin etmek üzere bir adaya 
uğrayan yolcular gibidir. Bu yolculardan 
bir kısmı ihtiyaçlarını giderip hemen ge
miye döner ve en rahat yerlere otururlar; 
bazıları arazinin güzelliklerine kapılıp oya
lanırlar. bu yüzden gemiye geç gelir ve 
hem uygun yerler bulamazlar hem de 
adadan topladıkları çiçekler. kıymetli taş
lar yolculuk boyunca başlarına dert olur. 
Bir grup ise gemiyi büsbütün unutarak 
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tabiatın çekiciliğine kendilerini kaptırır 
ve geminin kalktığını bile farketmezler; 
sonunda acılar içinde kıvranarak ölürler. 
İşte dünyanın çekiciliğine kapılarak ölüm
den sonraki hayatı unutanların akıbeti 
budur. 

İslam düşünürleri, üzüntü ve kaygının 
başlıca sebepleri arasında yer alan ölüm 
korkusu üzerinde de durmuş ve bu kor
kunun yersizliğini gerekçeleriyle anlat
mışlardır. Buna göre sanıldığının aksine 
ölüm kötü değildir ; ölüm olmasaydı in
san da olmazdı. Çünkü insan "akıllı ve 
ölümlü bir canlı" diye tanımlanır. Ölüm 
mutlak bir yok oluş değil, gerçek. sürek
li, özgür ve daha yüksek bir hayata geçiş
tir. Şu halde insanın ölümden korkması
nın temelinde akıl yoksunluğu, kontrol
süz şehvet ve öfke duygularından kaynak
lanan tutkular yatmaktadır. Kindl'nin ifa
desiyle "kralları köleleştiren" şey bu duy
gulardır; bu sebeple hastalıkların en teh
likelisi nefsin hastalığıdır. İnsanın başlıca 
görevi bu duyguları yenerek gerçek öz
gürlüğünü elde etmesidir; iki dünyanın 
mutluluğu da buna bağlıdır. 

Üzüntü problemi üzerinde önemle du
ran diğer bir islam alimi de İbn Hazm'dır. 
Onun el-A}]ld]f ve's-siyer ii müddvd
ti'n-nüiils adlı eserinin ilk sayfaları özel
likle lezzet ve keder konularını işiernekte 
olup müellif isim vermemekle birlikte lez
zete getirdiği olumsuz içerik konusunda 
Razi' den. keder ve üzüntüyü yenme ko
nusunda da Kindl'den faydalanmıştır. Ni
tekim Razi gibi İbn Hazm da lezzeti elem 
veya kederin giderilmesinden duyulan haz 
ya da mutluluk şeklinde açıklamakta. fa
kat insanların pek çok amaç arasında yal
nız bir ortak amaç taşıdıklarını. bunun da 
kederden kurtulma olduğunu ifade et
mektedir. İbn Hazm, çeşitli nimet ve im
kanlardan örnekler vererek kişinin bun
ları istemesinin temelinde bunların yok
luğundan dolayı baş gösteren keder oldu
ğunu belirtmektedir. İbn Hazm'ın üzün
tüyü yenmenin yolları hakkındaki görüş
leri dini ağırlıklıdır. Kindi, Ebu Zeyd el
Belhl. Ebu Bekir er-Razi gibi düşünür
lerin üslubu tamamen felsefi iken İbn 
Hazm açıkça dini kavramlar kullanmak
tadır. Mesela Ki ndi. elde edilmek istenen 
şeylerin insanı üzüntüye götürmemesi 
için isteklerin "akıl alemi"nden seçilmesi 
gerektiğini söyleyerek felsefi bir üslup 
kullanırken İbn Hazm bunu dinileştire
rek sonu üzüntüye varan şeyin dünyevi 
istekler. üzüntüden uzak olanınsa ahi
ret için yani Allah için amel olduğunu 

belirtmiştir ( el-AI].lak ve 's-siyer, s. 13. 
15-16). 

Üzüntü ve ölüm korkusu meselesinde 
Risdle fi'l-l)ile Ii-det'i'l-al)zan'la para
lellik göstermesi sebebiyle anılması ge
reken bir eser de Ragıb el-İsfahanl'nin ez
Zeri'a ila mekdrimi'ş-şeri'a adlı dini
felsefi içerikli ahlak kitabıdır. Ragıb el-İs
fahani, "Kederin tedavisi ve korkunun ye
nilmesi" başlığı altında konuyu inceler
ken Kindl'nin adını vermeden Risdle ii'l
l)ile'deki bazı ifadeleri tekrar etmekte
dir (s. 332 ). Bu arada İslami eserler için
de ilk defa Kindl'nin aktardığı. "Niçin hiç 
kederlenmiyorsun?" sorusu ve Sakrat'ın 

buna verdiği. "Çünkü kaybettiğimde be
ni kederlendirecek şeyler edinmiyorum" 
cevabı bazı benzerleriyle birlikte ez-Ze
ri'a'da da yer almıştır (s. 333 ). Gelecek
teki bir musibet ve zarar beklentisiyle 
şimdiden üzüntüye kapılmanın yersizliği
ne ilişkin açıklamalar da (s. 333) Risdle 
ii'l-l)ile'ye dayanır. Ölüm korkusunun se
bepleri ve korkunun yenilmesine ilişkin 
ifadelerle anne karnındaki çocuğun dün
yaya gelmeyi istememesi gibi insanların 
da ölümden sonraki hayata geçmeyi iste
memelerine, yani ölümden korkmalarına 
ilişkin ifadeler de bir ölçüde Kindl'nin gö
rüşlerini hatırlatmaktadır. Ancak ez-Ze
ri'a'da hakim ahlaki anlayış. Risdle fi'I
l)ile Ii-det'i'l-al)zdn'daki Stoa durgun
luğu ve kinik tecerrüdünden çok Kur'an 
ve Sünnet'te gözlenen itidal anlayışıdır. 

Gazzall'nin özellikle Mizanü'l- 'amel'in
de üzüntüyle ilgili konulara yaklaşımı Kin
di, Razi ve İbn Miskeveyh çizgisinin deva
mı mahiyetindedir. Nitekim eserin "Dün
yada üzüntüyü yok etmenin yolu" başlığı

nı taşıyan kısmında Kindi gibi Gazzali de 
üzüntüyü zahidane bir anlayışla ele al
makta ve bu olumsuz duygunun yanlış 
gayelere, yani mal ve mevkiye yönelmek
ten kaynaklandığını söylemektedir. Sak
rat'ın keder ve üzüntüden nasıl koruna
bildiğine ilişkin soruya verdiği cevabı Sak
rat'ın adını anmadan Gazzall de aktar
mıştır. İbn Hazm ve Ragıb el-İsfahani gi
bi Gazzall de Stoa ahlakını yansıtan bu 
görüşleri İslamlleştirmiş. ayrıca özellik
le Gazzall konuyu tasavvufa yakınlığı 
dolayısıyla tamamıyla tasawufi çehreye 
sokmuştur. Gazzali. Mizanü '1- 'amel'de 
üzüntü ve ölüm korkusunu hem Kin di ve 
Razi'nin kullandığı felsefi dille hem de is
lami naslarla işlemiştir. 

Gazzall, et-Tibrü'I-mesbilk ii naşil)a
ti'l-mülilk adlı kitabında Kindl'nin Risd
le fi'l-l)ile'deki gemi yolcuları örneğini 



geniş bir şekilde ele almıştır(s. ı 51-1 53). 
Bununla birlikte Gazzall konuyu dini un
surlarla destekler. Aslı Stoalı filozof Epik
tetos'a ait olan böyle bir hikayeyi Gazzall'
nin İslami unsurlarla süslemesi ilgi çeki
cidir. Yine hikayenin aslından ve Kindl ver
siyonundan farklı olarak Gazzall gemiye 
ilk dönenleri takva sahibi müminlere. 
manzaranın çekiciliğine kapılarak orada 
kalanları Allah'ı ve ahireti unutup kendi
lerini büsbütÜn dünyaya kaptır an ve yal
nız dünya için çalışan kiltirler ve müşrik
lere benzetmiş, yine Kindl'den farklı ola
rak bunların durumuna bir ayet! e (en
Nahl ı 6/1 07) açıklık getirmiştir. Gazzall'
nin, Risale ti'J-J:ıile li-det'i'l-aJ:ızan te
sirinin daha geniş olarak görüldüğü di
ğer bir eseri de İJ:ıya'dır. Kindl'nin, alış
kanlıkların ahlaka tesirine ilişkin görüş 
ve açıklamalarıyla örnek olarak sırala
dığı zalim, kumarbaz ve kadınlığa öze
nen adam tipleri, İJ:ıya'nın lll. cildini 
oluşturan "Rub'u'l-mühlikat"ın nefis ter
biyesi ve ahlaka ayrılan ikinci bölümünde 
benzer ifadelerle tekrar edilmiştir (ll ı. 
58-60) 

Naslrüddln-i Tusl'nin Al]la~-ı Naşıri'
sinde üzüntü, ölüm korkusu ve bunların 
sebepleriyle korku ve özellikle ölüm kor
kusunun tanımı. mahiyeti ve bu korkula
rı yenmenin yolları hakkında yaptığı açık
lamalar. büyük ölçüde Risale fi'l-J:ıile li
det'i'l-aJ:ızan'daki görüşlerin tekrarı ma
hiyetindedir. Bu arada Tusl. ilk defa yine 
Ki ndi'ye ait Risale ii J:ıududi'l-eşya' ve 
rüsumiha adlı eserde geçen "tabii ölüm" 
ve "iradi ölüm" şeklindeki meşhur Sokra
tik düşünceyi de tekrar ederek (AI]Lak-ı 
Naşırı, s. ı 88 vd.) üzüntü ve ölüm korku
su konularını daha ayrıntılı biçimde ele 
almıştır. 

Kınalızade' nin Ahlak-ı Aldi'si ile Muh
yl-i Gülşenl'nin Ahlak-ı Kirarn'ında Kindl 
ve Risale ti'l-J:ıile li-det'i'l-aJ:ızan isim
leri zikredilerek nefsin hastalıkları ve te
davi yolları içerisinde artık iyice gelenek
leşmiş olan "ölüm korkusunun çaresi" ve 
"üzüntünün çaresi" konularına da gele
nek çerçevesinde yer verilmiş. büyük öl
çüde İbn Miskeveyh ve Tüsl'yi hatırlatan 
yorumlar yapılmıştır. 

Hace Abdullah Herevi'nin Menazilü 's
sa'irin adlı eserinde verdiği hüzün tanı
mı Kindl'den itibaren felsefi mahiyetieki 
ahlak kitaplarında tekrarlanan tanımı ha
tırlatmaktadır. Ancak bütün mutasawıf
lar gibi Herevi de dünyevl imkanlara önem 
vermediği için bunların yokluğundan ve
ya elden gitmesinden dolayı üzülmeyi söz 

konusu bile etmemiş, meseleyi salikin Al
lah ile ilişkisi açısından ele almış. bu su
retle hüzün terimini "dünyevi veya nef
sani bağlar yüzünden Allah'a yakınlaşa
mayan. O'nunla ünsiyet kuramayan sa
likin bu ayrılıktan duyduğu acı ve keder" 
anlamına gelecek bir konumda kullan
mıştır. Herevl. bazı sahabilerin maddi im
kansızlıkları sebebiyle Tebük Seferi'ne ka
tı lamamaktan dolayı hissettikleri büyük 
üzüntüden takdirkar bir üslupla bahse
den ay ete (et-Tevbe 9/92) dayanarak hüz
nü tasawufi faziletler arasında gösterir. 
Afifüddin et-Tilimsanl de Menazilü's
sa'irin'e yazdığı şerhte (1, ı ı 9) hüznün 
bir fazilet ve yüksek makam olduğunu 
belirtir. Hatta Herevi hüzün duymamayı 
da bir hüzün sebebi saymıştır. Zira hü
zün. kulun ilahi mazhariyetlere yönelik 
istek ve arayışının bir ifadesi dir. Şu halde 
üzüntü çekmeyip rahat içinde olmak bir 
eksikliktir. Bu yüzden sufi üzülemediği 
için de üzülür; ağlayamadığı için de ağlar 
(ibn Kayyim el-Cevziyye, 1, 546). Çünkü 
hüzün. sufiyi içinde bulunduğu durum 
hakkında sürekli düşünmesini ve kendini 
yetersiz görmesini sağlayan yapıcı bir şu
ur hali, nefsi temizlemenin ve daha yük
sek makamlara doğru geliştirmenin bir 
aracıdır. "Hüzün sahibinin bir ayda katet
tiği yolu hüzün çekmeyen bir yılda kate
der" sözü (Hasan Şerkav\', s. 122-123) bu 
hususa işaret etmektedir. Bu sebeple ol
malıdır ki Herevi hüznü havf. işfak. huşu. 
zühd. vera' gibi aynı mahiyetieki tasawu
fi erdemierin başında göstermiştir. 

Tasawufta bu anlamıyla hüznün çok 
eski bir geçmişi vardır. Bazı zahid sahabi
ler. ahiret kaygısı ile ibadet ve iyiliklerini 
yetersiz görmekten büyük bir üzüntü du
yuyorlardı. Daha sonra Hasan-ı Basri'nin 
önderliğinde Basra'da oluşan zühd okulu
nun temel özelliği de hüzün, havf ve bü
ka kelimeleriyle özetlenir. Nitekim Ebu 
Nuaym Hasan-ı Basri'yi "korku ve hüzün
le dost olmuş. kaygı ve kederle kaynaş
mış. uyku ve istirahati yitirmiş" şeklin
deki nitelemelerle tanıtır (H il ye, ı ı, I 3 I
I 32). Hasan-ı Basri'ye göre ahiretin ebe
diliğine karşılık dünya hayatının son lu ve 
sınırlı oluşu. bunun farkında olan ve ölü
mü en tesirli vaaz olarak algılayan mü
minde kaçınılmaz olarak bir hüzün hali 
doğurur; bu hal kişiyi bir sorumluluk ve 
kendini yargılama (muhasebe) bilincine. kı
sa dünya hayatının heranını değerlendir
me iradesine yöneltir. Şu halde hüzün pa
tolojik bir arıza olmayıp mü mini muhase
be, tövbe gibi ahlaki makamlardan geçi-
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rerek salih arnellere götüren yapıcı bir 
bilinç halidir (a.g.e., Il , ı 32- ı 33) Bu se
beple Hasan-ı Basri. "Mümini dini konu
sunda ancak korku ve hüzün rahatlata
bilir" diyordu. Kur'an-ı Kerim'in de genel
likle inananların kalplerine korku ve kay
gı salan tarafı üzerinde zihnin i yoğunlaştı
ran Hasan-ı Basri, Kur'an'ı doğru okumuş 
ve ona iman etmiş bir kimsenin mutlaka 
hüznünün artacağını, korkusunun şiddet
leneceğini ve göz yaşlarının çoğalacağını 
belirtiyordu. Hüzünlü ve solukyüzlü ol
mayı Kur'an'a inanmanın alameti olarak 
görüyor (Ali Sami en-Neşşar, lll, ı 34). öl
dükten sanra kendisini rüyasında son de
rece sevinçli ve mutlu bir halde gören ve 
bunun sebebini soran Malik b. Dlnar'a, 
bir insanın dünya hayatında hüznü ne ka
dar sürekli olursa ahirette de sevincinin 
o kadar sürekli olacağını söylüyordu (ib
nü'l-Cevzl, s. 19). 

Hasan-ı Basri'nin yüksek dini duyarlığı. 
geniş bilgi ve kültürü. siyasi ve sosyal et
kinliği gibi seçkin özellikleri sayesinde 
korku ve hüzne dayalı tasawufi anlayış 
Basra'yı aşarak Horasan'dan Mısır'a ka
dar İslam dünyasının pek çok merkezine 
yayılmışsa da özellikle Rabia ei-Adeviyye'
nin önderliğinde gelişen yine Basra mer
kezli diğer bir tasawufi çizgide korku. 
kaygı ve hüzün yerine sevgi, ümit ve iyim
serliğe ağırlık veren anlayışın hakim oldu
ğu görülür. Ayrıca Hasan-ı Basri çizgisin
deki sufilerin hüznü bir fazilet saymala
rını tenkit edenler de olmuştur. Mesela 
Takıyyüddin İbn Teymiyye, dini konularda 
bile olsa hüzünlenmemek gerektiğine işa
ret eden ayetlerden örnekler vererek hüz
nün bir duygu olarak ne fayda sağlayaca
ğını ne de zararı önleyeceğini belirtir. Şu 
halde üzüntünün kendisi değil sebepleri 
ve sonuçları önemlidir. Buna göre mesela 
dini bir olumsuzluktan veya müslüman
ların başına bir sıkıntı gelmesinden dolayı 
üzülen bir kimse. üzüntü duygusundan 
dolayı olmasa da içindeki iyilik sevgisin
den dolayı sevap kazanır. Buna karşılık in
sanın iyilik iradesini zayıflatan ve Allah'ın 
buyruklarını ihmal etmesine yol açan 
üzüntüler de günah sebebidir (MecmCı'u 
fetava, X, 16- ı 7). İbn Kayyim ei-Cevziyye 
de ayet ve hadislerden deliller getirerek 
hüznün istenen ve amaçlanan bir hal ol
madığını, bir faydasının da bulunmadığı
nı. aksine bu tür duyguların kuldaki sey
rü süluk şevkini kırdığını , iradeyi aşındır
dığını ileri sürer. İbn Kayyim mutasawıf
ların, hüznün fazilet olduğuna delil olarak 
gösterdikleri ayet ve hadisleri yanlış yo
rumladıklarını ileri sürmekte, ayrıca bu 
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konudaki bazı hadis ve haberlerin sahih 
olmadığını ifade etmektedir. 
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HÜZZAM 
( ı"'Jıb) 

Türk miisikisinde 
bir birleşik makam. 

.J 

Dizisi, yerindeki hüzzam beşlisine eviç 
perdesinde bir hicaz dörtlüsünün eklen
mesinden meydana gelmiştir: 

Yerinde hüzzam makamı dizisi 

Yerinde Eviete 
hüzzam beşiisi hicaz dörtlüsü 

Yukarıdaki dizide aynı zamanda neva 
perdesi üzerinde bir hicaz dörtlüsünün 
de mevcudiyeti dikkati çekmektedir. H üz
zam makamının seyri esnasında bu hicaz 
dörtlüsünün bir hümayun dizisi şeklinde 

tiz tarafa doğru uzandığı ve tabii olarak 
da eviç perdesindeki hicaz dörtlüsünün 
yerini gerdaniyede bir büselik beşlisine 
terkettiği görülür. Yeni teşekkül eden bu 
hümayun dizisine hüzzam makamında 
çok rağbet edilir. Eviç perdesi üzerindeki 
hicaz dörtlüsü ise bazan küçük bir geçki 
olarak yer alır, bazan da hiç kullanılmaz. 
Bu durumda hüzzam makamını , "Yerin
deki hüzzam beşlisine eviç perdesinde bir 
hicaz dörtlüsünün ve neva perdesi üze
rindeki hümayun dizisinin eklenmesidir" 
şeklinde tarif etmek daha doğru olur. 

Makamın temelini teşkil eden hüzzam 
beşiisi bir tam beşlidir. Bunun dÔrdüncü 
sesi olan hisar perdesi (bakıye bemollü mi). 
1 veya 1 ,S ko ma daha dik olması gereken 
bir perdedir. Ancak bugün kullanılan Arei
Ezgi-Uzdilek nazariyatında bu perdeyi 
gösterecek bir başka işaret bulunmadığı 
için mecburen bakıye bemolüyle gösteri
len ses icrada daha dik basılır. Bu durum
da. hüzzam beşlisinin 4. aralığı olan artık 
ikili aralığı da aynı sebeple 12 koma olma
yıp yaklaşık 1 0,5 veya 11 koma olacaktır. 

Esasen hüzzam makamındaki hisar per
desi, iniş -çıkış cazibesiyle yahut seyre ka
rışan başka çeşni ve diziler sebebiyle çok 
değişken bir perde özelliğini taşımakta-

Nevada hümavun .rnakamı dizisi 
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Nevada 
hicaz dörtlüsü 

Gerdaniyede 
bılselik besiisi 

l Yerinde hüzzam besiisi 

Yerinde hüzzam makamı dizisi lik:ind sel<ill 

f =t 
Ikincisekil 
hüzzam 
makamı 

dizisi 

dır. Bu değişkenliğe sebep olan çeşniler 
makamın oldukça birleşik bir yapıya sa
hip olduğunu ortaya koyar. Hüzzam ma
kamı seyri esnasında yukarıda zikredilen 
dizi ve çeşnilere ilave olarak zaman za
man eviçte segah dörtlüsü, dik hisarda 
nikriz beşlisi, nevada uşşak dörtlüsü, se
gahta tam veya eksik segah beşiisiyle yi
ne aynı perdede tam veya eksik ferahnak 
beşiisi gibi çeşnilere de yer verildiği gö
rülmektedir. 

N ota yazımında donanımına si için ko
ma bemolü (segah). mi için bakıye bemo
lü (hisar) ve fa için bakıye diyezi (eviç) ya
zılır, gerekli diğer değişiklikler eser için
de gösterilir. Makamın yedeni portenin 
ikinci aralığındaki bakıye diyezli la (kürdT) 
perdesi. durağı segah perdesi, güçlüsü 
neva perdesi olup bu perdede hicaz çeş
nisiyle makamın yarım kararı yapılır. 

inici-çıkıcı bir seyir takip eden hüzzam 
makamında, yukarıda sözü geçen çeşni
lerin bulunduğu perdeler aynı zamanda 
bu çeşnilerle yapılan asma kararların da 
perdeleridir. Bunlardan başka ayrıca rast 
perdesinde rast çeşnisiyle, dügah perde
sinde uşşak çeşnisiyle asma kararlar ya
pılabilir. Bu durumda yerinde bir basit 
sQzinak dizisiyle bir karcığar dizisi meyda
na gelir. Rast ve dügah perdelerinde ya
pılan bu asma kararlar, aynı zamanda ma
kam ın pest tarafındaki genişlemesinin 
bir kısmını teşkil eder. Ancak tam kararın 
muhakkak yerindeki hüzzam beşiisiyle 
yapılması gerekir. 

Yapısı gereği tiz taraftan esasen yeterli 
genişlikte olan hüzzam makamı pest ta
raftan da genişler. Bu genişleme esnasın
da oluşan basit sQzinak ve karcığar di
zilerinden yukarıda bahsedilmişti. Bu 
yakınlık dolayısıyla sQzinak, karcığar ve 
hüzzam makamları iç içe olarak düşünül
müştür. 

Yerinde karcıQar makamı dizisi 

Yerinde 
rast besiisi 

Nevada hlcaz besiisi 

Nevada 
hicaz dörtlüsü 

Yerinde hüzzam besiisi 

Yerinde basit süzinak makamı dizisi 

T 

Hüzzam makamının seyri sırasında se
gah veya hüzzam çeşnili asma kararlar 
yapılırken kararı kuwetlendirmek için la 
bakıye diyez)i kürdl perdesi yeden olarak 
kullanılır. Eğer bu perde değiştirilmeden 
ırak perdesine kadar inilirse bu, eviç per
desinde bulunan hicaz çeşnisinin alt si-


