
benzer pek çok örneğe her yerde rastla
mak mümkündür. 

Hıdrellez merasimleri Hızır ile İlyas'ın 
buluşmasına atfen hemen daima toplu 
olarak gerçekleştirildiği için bazı kasaba 
ve şehirlerin yakınında yeşillik bir mekan
dan oluşan ve "hıdırlık" denen, insanların 
bir arada yiyip içtiği, eğlendiği bir mesi
re yeri bulunur. Bu yerlerde icra edi len 
merasimler. eski devirlerde aynı zaman
da evleome yaşına gelmiş genç kız ve er
keklerin birbirlerini görüp beğenmeleri
ne de imkan vermekteydi. Dolayısıyla hıd
rellez merasimlerinin geleneksel Türk 
toplumlarında sosyal iletişim aracı olmak 
gibi pratik yönleri de bulunmaktaydı. 

Hıdrellez inanış ve adetleri faiklarda ol
duğu gibi edebiyata da köklü biçimde 
yansımış ve Gılgamış destanından bu ya
na mitoslar halinde yazılı ve sözlü edebi
yat geleneğinde yer almıştır. Anadolu'
nun pek çok yerinde hıdırlık denilen me
sirelerin bulunması ve hıdrellez başta ol
mak üzere bahar eğlencelerinin buralar
da düzenlenmesi edebiyatta hıdrellez te
masının canlı tutulmasına sebep olmuş
tur. 

Dede Korkut'tan itibaren Ebu Müslim, 
Battal Gazi, Danişmend Gazi, Sarı Saltuk. 
Köroğlu gibi kahramanların hayatı etra
fında teşekkül eden destani romanlarda 
gerek Hızır ve İlyas'ın kişilikleri, gerek hıd
rellez günü, gerekse hıdırlıklarda devam 
eden sosyal faaliyetler ve gelenekler ek
seninde yer yer hıdrellezin de zikredildi
ği görülür. Klasik Türk şairleri "ewel ba
har" ı andıkiarı zaman genellikle hıdrellez 
günlerini kastetmekte ve baharı konu 
edinen şiirlerinde (bahariyye) ekseriya bu 
günleri anlatmaktadırlar. 

Bazı mesnevilerde de hıdrellez ve hıdır
lık bir çevre öğesi olarak anılır. Mesela 
Şeyhoğlu Sadreddin Mustafa'nın Hur

şidndme'sinde Hurşid, uğruna ölen aşı
kının mezarına tür be yaptırır ve adını Hıd
rellez koyup burada sık sık Ferahşad ile 
buluşur. Halk şiiri geleneğinde "badeli 
aşık"ların Hızır elinden dolu içmeleri (kla
sik şiirde de ağzına Hızır'ın tükürdüğü ki
şin in güzel şiir söyleyeceği rivayeti) ve 
zaman zaman hıdırlık mevkiinde saz ça
lıp şiir söylemeleri gelenektendir. Hıdrel 

lez ile alakah zengin falklor malzemesinin 
bulunduğu en önemli eser Evliya Çelebi'
nin Seyahatndme'sidir (bk. ll, 232-233; 
lll, 90 vd). 

Hıdrellez şenlikleri yapılırken özellikle 

nen aşk ve hasret dolu maniler anonim 
halk edebiyatının önemli bir bölümünü 
oluşturur. Bu tür manilere bütün Türk 
dünyasında rastlamak mümkündür. Bu
nun yanında halk şiiri geleneğine uyula
rak bazı saz şairlerince hıdrellezi konu 
alan şiirler de söylenmiştir. Divan edebi
yatında da hıdrellez çeşitli özellikleriyle 
birçok beyitte yer almıştır. Osman Şems 
Efendi'nin bir h ı drellez günü İstanbul'
dan Bursa'ya gitmek için vapura biner
ken söylediği, "Devran bizi yaran-ı kadim
den ayırdı 1 Oldukları gün Hızır ile İlyas 
mülaki" beyti bunun bir örneğid i r. Mo
dern Türk şiirinde de h ı drellezden ilham 
alan manzumeler tertiplenmiştir ; Arif 
Nihat Asya'nın "Hıdırellezde Kızlar" adlı 
şiiri bunlardan biridir. 
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Allah' ın, veli kullarını 
günahta ısrar etmekten koruması 

anlamında tasavvuf terimi. 
_j 

SQfilere göre Allah , peygamberleri gü
nah işiemekten koruduğu gibi (ismet*) 
veli kullarını da günah işiernekte ısrar et
mekten korur. Velinin bu şekilde korun
masına hıfz. onu koruyan Allah'a hafız. 
korunanveliyede mahfQz denir (Te hane
vi. lll , 3 ı ı). 

Allah'ın dostluğun u kazanmış takva sa
hibi bir mürnin olan velinin beşer olması 
itibariyle günah işlemesi mümkündür. 
Cüneyd-i Bağdadi, "Veli zina eder mi?" 
sorusu karşısında bir süre düşündükten 
sonra. "Allah'ın emri mutlaka yerine gele
cek, yazılmış bir kaderdir" (el-Ahzab 33/ 

38) mealindeki ayeti okuyarak bunun 
mümkün olduğuna işaret etmiştir (Ku
şeyrl, s. 526). Ancak velinin günah işleme
ye devam etmesi düşünülemez . 

Bir velinin günahsız ve hatasız kabul 
edilmesi mümkün değildir; aksi takdirde 
veli peygambere eşit duruma getirilmiş 
olur. Fakat onun avam gibi sık sık günah 
işlemesidesalah ve takva sıfatına aykırı
dır. SQfiler. takva konusundaki hassasi
yetini sürdürmesi şartıyla velinin Allah'ın 
koruması altında bulunacağını düşünür

ler. "Allah salih kullarının işlerini üstlenir" 
( el-A'raf 7/1 96) mealindeki ayetle, şeyta

nın Hakk'ın dostu olan kulları azdırama
yacağını belirten ( ei-Hicr !5/42; en-N ahi 
16/99; el-isra 17/65) ve günah işiernekte 
ısrar etmeyenleri öven (Al-i im ran 3/1 35) 

ayetler sQfilerce velileri n mahfuz olduğu
na delil gösterilmiştir. 

Kelabazi'ye göre peygamberin masum 
olması gibi veli de mahfuzdur; şeytan onu 
azd ı ramaz (et-Ta'arruf, s. 75, 99). Hücvirl 
de benzer görüşleri tekrar eder. Kuşey

ri'ye göre velilerin peygamberler gibi ta
mamen günahsız olmaları zorunlu değil
dir; fakat sürekli olarak yanılma. yanlış 
ve günah üzerinde ısrar etmemeleri ve
layetin gereğidir, mahfuz olmanın anla
mı da budur. Hatta bu anlamda velinin 
mahfuz olması şarttır. Zira dini hükürtı
lerle çatışan kişi veli olmak bir yana tam 
bir aldanmışlık ve gaflet içindedir (er-Ri
sa/e, s. 519-520). Bayezid-i Bistami, veli 
olduğu sanılan bir kişinin kıble yönünde 
tükürmesini bile onun veli olamayacağı
nın bir delili kabul etmiştir ( a.g.e., s. 8 ı). 

Veliler nefislerini ne kadar arındırsalar 
dilek tutan genç kızlar tarafından söyle- L 

HIFZ 

(bk. HAFIZ) . 
_j yine de kendilerinde "bakıyye-i nefs" de-
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nilen bir parça nefsani arzu kalır. Nefsin 
arzusu ve şeytanın vesvesesi sebebiyle 
nadiren günah işlemesi mümkün olan ve
ll bu durumda şiddetli bir pişmanlık du
yup derhal tövbe etmelidir (Hakim et-Tir
mizi, s. 402). 

Bazı sGfiler. velllerin cezbe ve sekr ha
linde iken bile ilahi koruma altında bulun
duklarını. bundan dolayı d inin emir ve ya
saklarına aykırı hareket etmeyeceklerini 
ileri sürmüşlerdir. Menkıbeye göre EbG 
Abdullah et-TürGğbezl kıtlık ve açlığın hü
küm sürdüğünü duyunca halka olan şef
katinden şuurunu yitirmişti; .fakat bu 
halde iken namaz vakti girince şuuru ye
rine geldiği için bu görevi ifa eder, sonra 
önceki haline dönerdi. Bu rivayeti akta
ran Kuşeyrl (er-Risale, s. 206) olayı, Ebü 
Abdullah'ın dini hükümler hususunda Al
lah'ın koruması altında bulunduğu şeklin

de yorumlamakta; ayrıca bu süfinin, kıt
lıktan acı çeken halkın durumuna üzül
mekten dolayı şuurunu kaybedecek hale 
gelmesini "hakikat ehli"nden olmanın en 
büyük özelliği olarak göstermektedir. 

İlk süfiler genellikle keşf ve ilhamın va
hiy gibi kesin olmadığını. sütinin keşfin
de hata bulunabileceğini kabul ederler
di. Ancak Hakim et-Tirmizl'den itibaren 
bazı mutasawıflar bu hususta farklı gö
rüşler ileri sürmüşlerdir. Haklm'e göre 
"mükellem"ve "muhaddes" denilen keşf 
ve ilham sahibi bulunduğu derecenin ha
kikatine erince artık nefsin kuruntusun
dan korkup kaygılanmaz; şeytan peygam
bere gelen vahyi bozamadığı gibi nefsin 
kuruntusu da keşf ve ilham ı bozarn az; il
ham da vahiy gibi koruma altındadır (Sü
leml, s. 220) . Bu fikir, özellikle Gazzallve 
İbnü'l-Arabl gibi mutasawıflar tarafın
dan desteklenmiş. velllerin bazı merte
belerde ilham yoluyla aldıkları bilgilerde 
yanılma olmayacağı kabul edilmiştir (İf:ı 
ya', ııı. 14, ı 7; el-Fütaf:ıat, ııı. 335). Müri
din feraseti zan olabilir ama ariflerin fe
raseti hakikattir ( Kuşeyrl, S. 484). Bazı sü
filerin tam isabet kaydeden ve hiç şaşma
yan bir ferasete sahip olduğuna inanılır. 
Şah b. Şüca-ı Kirmanl bunlardan biridir 
(a.g.e., s. 483) 

Velllerin dini ve ahlaki davranışlarında 
ilahi bir koruma altında olduklarına ina
nan sGfiler, onların söyledikleri sözler iti
bariyle de bu korumanın geçerli olduğu
nu. "şathiyyat" denilen ve ilk bakışta şe
riata aykırı gibi görünen ifadelerin aslın
da dine aykırı olmadığını savunmuşlardır 
(Ankaravl, s. 100). 

Velllerin günah işlemeyecekleri, işlese
ler bile bunda ısrar etmeyecekleri inan-
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cı. bazı müridierin şeyhlerini yanılmaz ve 
günah işlemez olarak kabul etmelerine 
yol açmıştır. Bu durumda büyük sGfiler. 
şeyhlerin günah olan fiilierini müridierin 
kabul ve tasvip etmemelerini, ancak kar
şı da çıkmamalarını. onları halleriyle baş
başa bırakmalarını tavsiye etmişler ve Hı
zır-Müsa kıssasına dair ayetleri (el-Kehf 
ı 8/68-82) bu tavsiyelerine delil olarak 
göstermişlerdir (Kuşeyrl, s. 74; Alaüddev
le-i Simnanl, s. 193). 
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Sağlık bilgisi ve sağlığın 
korunmasıyla ilgilenen tıp dalı. 

_j 

Hıfzıssıhha (hıfzu's-sıhha) tıp ilmiyle pa
ralel bir gelişme göstermiş ve çok eski dö
nemlerden itibaren onun bir dalı olarak 
kabul edilmiştir. İslam tıp literatüründe 
tedblrü's-sıhha adıyla da geçer. Günü
müzde Araplar, Türkçe'de son zamanlar
da kullanılan "koruyucu hekimlik" tabiri
ne benzer şekilde "et-tıbbü'l-vikal" de de
mektedirler. Batı dillerindeki karşılığı olan 
hijyen ise (hygiene) Grek mitolojisindeki 
sağlık tanrısı Asklepios'un (Esculape) kızı 
ve yardımcısı Hygieia'dan gelmektedir. 

Hemen hemen bütün dinler genelde 
insan sağlığıyla ilgilenmiştir; mesela ya
şayan dinlerden Budizm'in hıfzıssıhha 
üzerine birtakım prensipler ortaya koydu
ğu görülür. Budistler'in uyması gereken 
emirler arasında öldürmemek, zarar ver
memek, içki ve uyuşturucu kullanmamak 
da vardır. Hıfzıssıhhaya vahye dayanan 
dinlerde daha fazla önem verildiği görü
lür. Kitab-ı Mukaddes'te ve yahudi şeria
tının temel kitaplarında konuyla ilgili bir
çok esas yer almaktadır. Eski Ahid'in çe
şitli bölümlerinde fiziki temizlik öngörü
lür. İhtilam olan askerlerin yıkanıncaya 
kadar ordugaha gelmemeleri emredilir. 

Defi hacetle bulunmak için ordi.ıgahın dı
şına çıkılması, kişinin silahlarıyla birlikte 
yanında taşıyacağı bir çomakla yere bir 
çukur açması ve işi bitince üstünü kapat
ması istenir (Tesniye, 23/13-1 5). Savaş
tan sonra orduda veba salgını çıktığında 
askerlerin yedi gün süreyle cirdugahın dı
şında konaklamaları, kendilerinin. getir
dikleri esirlerin ve bir düşman öldürmüş 
veya bir ölüye dokunmuş olan herkesin 
yıkanması, elbiseleriyle bütün deri, keçe 
ve ahşap eşyayı temizlemeleri, ateşe da
yanıklı madeni eşyanın tamamını ateş
ten geçirmeleri emredilmekte ve ancak 
yedinci gün tekrar yıkanıp elbiselerini de · 
bir daha yıkadıktan sonra ordugaha gire
bilecekleri bildirilmektedir (Sayı lar, 31/16-
24) İslam'da olduğu gibi eti yenen hay
vanları keserek kanını akıtmak İsrailoğul
ları'na da verilmiş bir emirdir ve akıtılan 
kanın toprakla örtülmesi gerekir (Levili
ler, ı 7/1 3) Eti yenmeyen hayvanların !e
şine dokunan veya bunları taşımak zorun
da kalan kimse murdar sayılır. Murdarlık 

süresi genel olarak akşama kadardır ve 
bu süre zarfında yıkanıp elbiselerini te
mizlemesi gerekir (Levili ler, 11/24, 27-28, 
ı 7/15-16) . Eski Ahid'de ayrıca vücuttan 
çıkan iltihabl akıntılar. meni, hayız ve is
tihaze kanı, hayız gören kadının kullan
dığı yatak ve yaygılar murdar sayılmış. 
akıntıctan kurtulanların. hayızlı kadına 

veya onun yatağına dokunanların yıkan
ması emredilmiştir (Levililer, 15/1-32). 
Eski Ahid'den başka yahudilerin ve özel
likle din adamlarının görev ve sorumlu
luklarıyla ilgili metinlerde vücut temizli
ği. temiz ve düzenli yemek. diş bakımı. 
yemek öncesi ve sonrası elierin yıkanma
sı, yiyecek kaplarının açık bırakılmaması 
gibi konulara da temas edilmektedir. Ay
rıca Talmud'da hayvan ölülerinin. tabak
hanelerin. mezarlıkların yerleşim mer
kezlerine elli arşından yakın olamayacağı 
belirtilmiş, sokak ve pazar yerlerinin sü
pürülmesi istenmiştir (EJd., VIII, 1140-
1 ı 41 ). 1948'de Oxford 'da basılan The 
Soncino Talmud'un XVIII. cildi "Toho
roth" (taharet, temizlik) başlığını taşı
makta olup kadınların özel halleri, kap 
kacak, mesken. vücut ve el temizliği gibi 
konulara ayrılmıştır. 

Hıfzıssıhha. İslam'ın iki temel kayna
ğını meydana getiren Kitap ve Sünnet'te 
önemli bir yer tutar. Kur'an'da bu husu
sa doğrudan veya dalaylı biçimde temas 
eden birçok ayet bulunmaktadır. Kur
'an'ın mürninler için şifa olması (Yünus 
ı 0/57; el-isra ı 7/82). ruh ve beden sağlığı 
için ortaya koyduğu esaslar sebebiyledir. 


