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Hz. Musa döneminde yaşayan, 
kendisine ilahi bilgi 

ve hikmet öğretilen kişi. 
.J 

Arapça kaynaklarda hadır (hadr, hıdr) 
şeklinde yer alan ve Arapça menşeli oldu
ğu kabul edilen kelime Türkçe'deHızır ve 
Hıdır biçiminde kullanılmaktadır. Hadır 
"yeşil, yeşilliği çok olan yer" manasındaki 
ahdar ile eş anlamlıdır. Bu marradan ha
reketle hadır kelimesinin özel isimden zi
yade lakap ve sıfat olarak kabul edildiği 
söylenebilir. Nitekim bazı kaynaklarda Hı
zır'a bu ismin. kuru yerde oturduğunda 
altından atların yeşerip dalgalanması (Bu
har!, "Enbiya,.', 29}, cennet pınarından 
içtiği için bastığı her yerin yeşile bürün
mesi (Makdisl. lll, 78) sebebiyleverildiği 
kaydedilmektedir. Bazı şarkiyatçılar tara
fından Hızır kültürrün arkasında bir takım 
ilkel dinlerde rastlanan bitki tanrısının bu
lunduğu iddia edilmişse de (Hasluck, ı. 

324) aslında İslam'daki Hızır telakkisinin 
bu inançla hiçbir ilgisi yoktur. Hizır ismi
nin menşei hakkında, yukarıdaki iddialara 
ilave olarakAhd-i Atik'te yer alan "adı Filiz 
olan adam" (Zekarya, 6/12) inancının et
kili olduğu da ileri sürülmüştür (İA, VII, 
s. 46 ı). Şarkiyatçıların bir kısmına göre 
Hızır kelimesi Arapça asıllı olmayıp Gılga
mış destanında yer alan Gılgamış'ın ata
sı Hasistra veya Hasisatra'nın Arapçalaş
mış şeklidir (Ocak, s. 6 ı). Friedlaender'e 
göre ise Hızır ismi İskender efsanesine 
benzeyen Glaukos (yeşil) masalı ile alakatı 
olup bu efsane Arapça'ya uyarlanırken 
"hadır" şeklinde tercüme edilmiştir (ERE, 
VII, 694). 

Bazı İslami kaynaklarda Hızır'ın asıl adı 
ve soyu hakkında bilgi verildiği görülmek
tedir. Sıhhatleri tartışmalı olan rivayetle
re göre Hızır, Hz. Adem'in çocuklarından 
Kabil'in oğlu Hazrün veya Hz. Nuh'un oğ
lu Sam'ın torunlarından Belya b. Melkan 
yahut Hz. İshak'ın torunlarından Hazrün 
b. Amayil'dir. Bunun yanında onun Hz. 
Harun'un soyundan geldiği, isminin Ha
dır b. Amiya veya Hadır b. Fir'avn olduğu . 
yahut Kur'an'da adı geçen İlyas veya El
yesa'ın Hızır'ın kendisi olduğu öne sürü
lür (EbG Hatim es-Sicistani, s. 3; Makdi
sl, lll, 77; İbn Kesir, 1, 295; Diyarbekrl. 1, 
ı 06). Bazı kaynaklarda ise annesinin Rum. 
babasının Fars olduğu kaydedilir (İbn Ke
sir, ı. 299; Diyarbekrl, ı. 106- ı 07). İbn Ke
sir, İslami kaynaklarda Hızır'ın gerçek adı 
olarakgösterilen Belya b. Melkan'ın aslın-
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da Kitab-ı Mukaddes'teki İlya'dan bozma 
olduğunu belirtmiş (el-Bidaye, ı. 299), bu 
görüşe dayanan A. J. Wensinck ve A. Ya
şar Ocak gibi araştırmacılar, Hızır'ın asıl 
adının İlya'nın Arapçalaşmış şekli olan 
Belya olabileceğini ileri sürmüşlerdir. An
cak başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere ha
dis. tefsir ve tarih kitaplarında yer alan 
Hızır ve İlyas tasvirlerine göre İlya ile İl
yas aynı, Hızır ile İlyas farklı kişilerdir; ay
rıca bunların birlikte hareket ettiklerine 
dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 
Buna göre halk kültüründeki Hızır-İlyas 
beraberliğini ifade eden Hıdrellez telak
kisinin sağlam bir temele dayanmadığı 
ortaya çıkar. 

Kur'an-ı Kerim'de adı geçmemekle bir
likte müfessirler tarafından Hızır'a ait 
olduğu kabul edilen Kehf süresindeki. kıs
sa özetle şöyledir: Hz. Musa genç adamı
na iki denizin birleştiği yere ulaşmaya ka
rar verdiğini söyler. bunun üzerine bera
berce yola çıkarlar. İki denizin birleştiği 
yere varınca yanlarına aldıkları kurutul
muş balığı bir kenarda unuturlar, balık da 
canlanarak denize atlar. Bir müddet son
ra Musa genç adarnma azığı getirmesini 
söyler; fakat genç adam olup biteni hatır
Iayarak daha önce bunu Musa'ya bildir
ıneyi unuttuğu için üzüntüsünü dile ge
tirir. Bunun üzerine Musa aradıkları yerin 
orası olduğunu söyler ve geriye dönerler. 
Burada kendisine Allah tarafından "rah
met ve ilim" verilmiş olan salih bir kul ile 
karşılaşırlar. Musa. sahip olduğu ilimden 
kendisine de öğretmesi için onunla arka
daş olmak istediğini söyler; Kur'an'ın adı
nı bildirmediğ i bu kişi, iç yüzüne vakıf ola
mayacağı olaylar sebebiyle bu beraberli
ğe sabredemeyeceğini belirtirse de Mu
sa'nın ısrarı üzerine, meydana gelen olay
lar hakkında açıklama yapmadıkça ken
disine soru sormaması şartıyla teklifi ka
bul eder. Musa'nın bu şarta uyacağına da
ir söz vermesi üzerine yolculuğa başlar
lar. Bu zat önce bindikleri gemiyi deler, 
arkasından bir çocuğu öldürür, daha son
ra da uğradıkları bir kasabanın halkı ken
dilerini misafir etmediği halde orada yı
kılmak üzere olan bir duvarı düzeltir. Bu 
üç olayın her birinde Musa arkadaşına 
davranışının sebebini sorar; arkadaşı da, 
"Ben sana benimle beraber olmaya sat
redemezsin demedim mi?" diye uyarıda 
bulunur. Musa özür dileyip yolculuğa de
vam etmelerini ister. Salih kul. birinci ve 
ikinci olaylardan sonra Musa'nın ricasını 
kabul ederse de üçüncü olayda ayrılma 
vaktinin geldiğini söyler: bu arada söz ko
nusu hadiselerle ilgili olarak davranışları-

nın sebeplerini de anlatır ve bunları Al
lah 'ın emriyle yaptığını söyler ( el-Kehf ı 8/ 
60-82). Bu kıssadaki üç kişiden sadece 
Musa'nın adı zikredilirken diğer iki kişiden 
biri "genç adam" (feta). diğeri de ilahi rah
met ve itme mazhar olmuş "Allah'ın ku
lu" diye anılır. 

Hızır konusu başta Buhari ve Müslim 
olmak üzere Tirmizi. İbn Mace ve Ahmed 
b. Hanbel'in hadis kitaplarının çeşitli bö
lümlerinde geçmekte. bunlarda Kehf sü
resindeki bilgiler tekrar edildiği gibi baş
ka bilgiler de verilmektedir. Sürede yer 
alan kıssanın tefsiri mahiyetindeki riva
yetlerin birinde kaydedildiğine göre Said 
b. Cübeyr İbn Abbas'a, Nevf el-Bikali'nin 
Hızır kıssasında sözü edilen Musa'nın İs
railoğulları'na gönderilen Musa b. İmran 
olmayıp başka bir Musa olduğunu iddia 
ettiğini söylemiş, İbn Abbas da, "Allah'ın 
düşmanı yalan söylüyor" diyerek Übey b. 
Ka'b yoluyla Hz. Peygamber'den gelen 
Musa merkezli uzunca rivayeti nakletmiş
tir (Müsned, V, ı 17-1 19; Buhar!, '"ilim", 
44; "Enbiya,.' , 27; "Tefsir", ı 8/3; Müslim, 
"Feza'il", ı 70- ı 73; Tirmizi, "Tefsir", ı 9/ı ). 
Aynı konuyla ilgili ikinci rivayette kayde
dildiğine göre İbn Abbas'ın bir sorusu 
üzerine Übey b. Ka'b, buradaki Musa'nın 
İsrailoğulları'na gönderilen Musa olduğu
nu ifade eden hadisi nakletmiştir (Müs
ned, V, ı 16- ı ı 7, ı 22; Buhar!, •«ilim", ı6. 

19; "Enbiya'", 27; "Tevl:ıid", 31: Müslim, 
"Feza'il", ı 74 ). Her iki rivayette de belir
tildiği üzere Hz. Musa, İsrailoğulları'na 
hitap ederken kendisine insanların en bil
gilisinin kim olduğunun sorulması üzeri
ne "benim" diye cevap verip mutlak ilmin 
nezd-i ilahide olduğunu hatırlatmadığı 
için Allah tarafından kınanmış ve kendi
sinden daha bilgili Hadır adında birinin 
bulunduğu söylenmiştir. Ebu Hüreyre'
nin naklettiği başka bir hadiste Hızır'a 
bu adın verilmesinin sebebi, "Kuru yerde 
oturduğunda altında otlar yeşerip dal
galanır" (Buhar!, "Enbiya'", 27; Tirmizi, 
"Tefsir", ı 9/ I) şeklinde açıklanmıştır. Bu 
rivayet Ahd-i Atik'teki, "İşte adı Filiz olan 
adam ve o durduğu yerden filizlenecek" 
(Zekarya, 6/1 2) ifadesini hatırlatmakta
dır. Übey b. Ka'b'dan rivayet edilen, raYi
lerinden birinin zayıf sayıldığı bir hadiste 
Hızır'ın Firavunlar döneminde Mısır' da ya
şayan İsrailoğulları'ndan bir genç olduğu, 
bir rahipten hak dini öğrenip benimsedi
ği, fakat bunu gizli tuttuğu. nihayet bo
şadığı bir hanımın bu sırrı ifşa etmesi 
üzerine kaçıp bir adaya sığındığı bildirilir 
(İbn Mace, "Fiten", 23). 



Güvenilir hadis kaynaklarında yer alan 
Hızır'la ilgili haberlerin, ana hatlarıyla 
Kur'an-ı Kerim'deki çerçeveyi korumakla 
birlikte yer yer orada bulunmayan veya 
müphem olan bazı ayrıntılar içerdiği de 
görülmektedir. Nitekim Kur'an'da Hz. Mu
sa'nın Hızır'ın varlığından nasıl haberdar 
olduğu beyan edilmezken hadislerde bu
nun Musa'ya yöneltilen bir soru üzerine 
Allah tarafından kendisine bildirildiği ifa
de edilmektedir. Ayrıca yine hadislerde 
Kur'an'da adı geçen Musa'nın. yahudile
rin iddia ettiği gibi Musa b. Mişa değil 
Musa b. imran, yanındaki gencin YGşa' 
b. NOn. ilahi ilim ve rahmete mazhar kılı
nan salih kişinin de Hızır olduğu açıklan
makta ve Hızır İsrailoğulları'nın eşrafın
dan biri olarak tanıtılmaktadır. Bu haber
ler içinde. Kur'an'daki bilgilere aykırı bir 
husus mevcut olmadığı gibi Hızır'ı tarih
te yaşamış salih bir kişi konumundan çı
karıp onun varlığını günümüze kadar de
vam ettiren olağan üstü bir şahsiyet oldu
ğuna dair bilgiler de bulunmamaktadır. 
Buhari'nin Abdullah b. Abbas'ın görüşü 
olarak yer verdiği bir rivayette ( "'Iefsir", 
ı 8/4 ı buluşma yerindeki kayanın dibinde 
"hayat" denilen bir su kaynağı bulundu
ğu, damlalarının dakunduğu her şeyin 
canlandığı, söz konusu balığa da bu su
dan birkaç damlanın isabet ettiği ifade 
edilmekte, Tirmizi'de ise ("Tefsir", ı 9/1 ı 

bazı insanların böyle iddia ettiği belirtil
mektedir. 

Müteahhir hadis kaynaklarıyla tarih ve 
tasawuf kitaplarında Hızır'ın mitolojik bir 
kişiliğe büründürülerek tarihte uzun sü
re yaşayanlardan olduğu. kıyamete ka
dar da yaşamaya devam edeceği şeklin
de bilgiler yer almaktadır. Bazı hadisçiter
le tarihçiterin kaydettiği rivayetlere göre 
Hızır'ın Deccal'i yalanlaması için ömrünün 
uzatıldığı (İbn Hacer, el-işabe, ı. 43 ı). Dec
cal'in karşısına çıkacak kişinin Hızır olaca
ğı (Nevevl, XVIII. 72). Hz. Peygamber dö
neminde hayatta olduğu ve Peygamber'in 
elçisi olarak Enes'in kendisiyle görüştü
ğü (Beyhaki, V. 423). Resülullah vefat et
tiği zaman gelip Ehl-i beyt'e taziyette bu
lunduğu (İbn Keslr, I, 141). Ömer b. Ab
dülaziz ile İbrahim b. Edhem, Bişr ei-Ha
fi, Ma'rGf-i Kerhi, Cüneyd-i Bağdadi ve 
Muhyiddin İbnü'I-Arabi gibi mutasawıf
lar tarafından görüldüğü, Hızır'ın deniz
lerde, İlyas'ın karada yaşadığı, sık sık bir 
araya geldikleri (İbn Hacer, el-işabe, ı. 
432). Cebrail, Mikail ve israfil ile her yıl 
arefe günü Arafat'ta buluştukları haber 
verilmiştir. Bunlardan bir kısmı, Hızır'ın 
dünyanın sonuna kadar yaşamasını Hz. 

Adem'in bir vasiyetine ve duasına (a.g.e., 
I, 431 ı. bir kısmı da onun ab-ı hayattan iç
mesine (Taberl. Tarif], ı. 22oı bağlamak

tadır. Hızır'ın uzun ömürlü olduğunu söy
leyenler ise onun Hz. Musa zamanında, 
Hz. Muhammed'in nübüwetinden önce 
veya ölümünden sonraki ilk yüzyıl içinde 
vefat ettiğini ileri sürerler. 

Başta Buhari. İbrahim ei-Harbi. EbG 
Hayyan ei-Endelüsi, Ebü'I-Ferec İbnü'I
Cevii, Muhammed Abctürrauf ei-Müna
vi, Takıyyüddin İbn Teymiyye ve SüyGti ol
mak üzere birçok hadis ve tefsir alimi Hı
zır'ın hayatta olmadığını söylemiş; onun 
yaşadığına dair nakledilen haberler İb
nü'I-Cevzi, Ali ei-Kari, Muhammed Derviş 
ei-HGt gibi hadis tenkitçiferi tarafından 
reddedilmiştir. İbn Kayyim ei-Cevziyye de 
Hızır'ın hayatına dair nakledilmiş riva
yetlerin hepsinin uydurma olduğunu ifa
de etmiştir (el-Menarü'L-münif. s. 67ı. Hı
zır'ın hayatta olmadığını ileri sürenler 
onun öldüğüne dair Kur'an'a, sünnete ve 
akla dayanan çeşitli deliller zikretmişler
dir. Kur'an'ın, Muhammed'den önce bir
çok peygamberin gelip geçtiğini ve hiçbi
rine ebedi hayat verilmediğini (Al-i im
ran 3/144; el-Enbiya 21/34ı. her nefsin 
ölümü tadacağını (Al-i imran 31185; el
Enbiya 21/35; ei-AnkebGt 29/57ı bildiren 
ayetleri ve Hz. Peygamber'in vefatma ya
kın günlerde söylediği. "Yüz sene sonra 
bugün yeryüzünde yaşayanlardan hiç 
kimse kalmaz" (Buharl. •«ilim", 41; Müs
lim, "Feza'ilü'ş-şal).abe", 2I9ı sözünü de
lil getirmektedirler. İbn Kayyim ayrıca. bu 
konuda muhakkık u lemanın icmaının bu
lunduğunu söyleyerek on.un yaşadığına 
ilişkin haberlerin doğru olmadığını deği
şik akli delillerle ispat etmeye çalışmak
tadır (el-Menarü'L-münif. s. 73-76), Son 
devir alimlerinden Şehabeddin Mahmud 
ei-AıGsi ve Kamil Miras gibi müellifler de 
Hızır'ın her insan gibi öldüğü kanaatinde
dirler. 

Hızır'ın henüz hayatta olduğunu. fakat 
zamanı gelince öleceğini kabul eden az · 
sayıda alim bu durumun Kur'an ve Sün
net'e ters düşmediğini ileri sürerse de 
görüşlerinin yukarıda kaydedilen ayet
lerle bağdaştırılması çok zor görünmek
tedir. Hızır'ın hayatta oluşunun hikmeti
ni anlamak ve ona atfedilen fonksiyon
ları açıklamak da kolay değildir. Çünkü 
Allah çeşitli ayetlerde kainatı kendisinin 
yaratıp yönettiğini beyan etmekte, ay
rıca yönetimini kendisinin koyduğu ka
nunlara bağladığını haber vermektedir 
(mesela bk. Fatır 35/39-45ı. insanların 
dünya ve ahiret mutluluğunu elde ede-
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bilmeleri için Allah'ın emirlerine ve bü
tün kanuniarına uymaları gerekir. 

islam alimleri Hızır'ın peygamber, veli 
veya melek olduğu konusunda değişik gö
rüşler ileri sürmüşlerdir. Onun nebi oldu
ğunu söyleyenler Allah tarafından kendi
sine rahmet ve ilim verilmiş olmasını (e 1-
Kehf 18/65). kıssada anlatılan işleri ken
diliğinden yapmadığı yönünde açıklama 
yapmasını (ei-Kehf 18/82ı. vahiy ile yön
lendirilmesini. sahip olduğu bilgiler dola
yısıyla Musa'dan üstün bir konumda ta
nıtılmasını delil gösterirler. Hızır'ın veli ol
duğunu kabul edenler ise ona verilen bil
ginin doğrudan Allah'tan gelen bir ilham 
olabileceğini söylerler. İbn Teymiyye, Hı
zır kıssasını ileri sürerek velileri n şeriatın 
dışına çıkabileceklerini söylemenin yanlış 
olduğunu kaydeder. Ona göre Hızır'ın Mu
sa'nın şeriatının dışına çıkmadığı, yaptığı 

işlerin gerekçesini söylediğinde Musa ta
rafından onaylanmasından anlaşılmakta

dır. Ayrıca Hızır'ın nebi kabul edilmesi du
rumunda Musa'nın ümmetinden olma
dığını. dolayısıyla onun şeriatma uymak
la yükümlü bulunmadığını da söylemek 
gerekir (Risale fi 'ilmi'L-batın ue'?-?iihir, 
s. 250ı. Hızır'ın melek olduğu iddiası (i b n 
Hacer, el-İşabe, ı. 429ı pek taraftar bul
mamıştır. Genellikle tasawuf erbabı onun 
veli olduğunu, kelam. tefsir ve hadis alim
lerinin çoğu da nebl olduğunu düşünür. 

Hızır telakkisi Nusayriler başta olmak 
üzere aşırı Şiiler (Giliyye). Yezidiler ve Dür
ziler arasında önemli bir yere sahiptir. 
Kur'an ve sahih hadis kitaplarında anla
tılan hususlara zamanla birçokhurafe ve 
mitolojik unsurun eklendiği, bunun so
nucunda birbiriyle ve islam inancıyla çe
lişkili yorumların ortaya çıktığı görülmek
tedir. Bu yeni unsurların genişleyen İslam 
coğrafyasında yerli kültürlerden kaynak
landığı. mesela Yahudilik'teki Elüah ve Hı
ristiyanlık'taki Saint George (Circis) inanç
larının halk kültürünün oluşmasında et
kili olduğu söylenebilir. 

Bazı şarkiyatçıların Hızır kıssasına kay
nak teşkil ettiğini ileri sürdükleri destan 
ve efsaneler şunlardır: a) Gılgamış Des
tanı. İlk örneği milattan önce IV. binlere 
ait Sumer metinlerine kadar çıkan Gılga
mış destanının Akkad, Babilonya, Hitit ve 
Hurri dillerinde varyantiarı vardır. Destan
dan anlaşıldığına göre Mezopotamya'da 
güçlü bir kral olan Gılgamış ilahi menşeli 
Engidu ile arkadaş olur. Arkadaşının ölü
mü üzerine onu yeniden hayata döndür
meye çalışan Gılgamış. insanı ebedi ha
yata kavuşturan bir ot bulunduğunu öğ
renir. Bu otun yerini bilen tek kişi . "nehir-
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!erin birleştiği yer"de oturan ve ebedi ha
yat süren Utnapiştim adlı kişidir. Gılga

mış uzun ve maceralı bir yolculuktan son
ra onu bulur ve otun yerini öğrenir: an
cak otu bulursa da bir yılan otu kapar ve 
kaybolur. A. J . Wensinck, Gılgamış desta
nındaki Utnapiştim ile Hızır arasında bir 
ilişki kurar. Utnapiştim, Sumerler'in hik
met tanrısı Ea'nın muahhar bir tipidir. O 
sonsuz hayatın sırrını bilir. sularda yaşar 
ve ihtiyacı olan herkese yardım eder (ERE, 
X II, 356; ER, V, 107). b) İskender Efsane
si. Miladi 300 yıllarında yazıya geçirilen 
bu efsaneye göre İskender insana ebedi 
hayat bahşeden bir çeşme olduğunu öğ

renir. bunu bulmak için ordusuyla yola çı
kar. Yolda çeşitli olaylar sebebiyle asker
Ierinden ayrılmak zorunda kalır. Yanında 

sadece aşçısı Andreas vardır. Aşçı yemek 
hazırlamak için bir çeşmeye gider ve ora
da azıkları olan tuzlu balığı yıkamak ister. 
fakat balık suya değer değmez canlanır 
ve suyun içine atlayıp kaybolur. Bu suyun 
aradıkları hayat çeşmesi olduğunu anla
yan aşçı ondan içer. Aşçının durumu an
latması üzerine İskender çeşmeyi arar, 
bulamayınca da öfkelenerek Andreas'ı 
denize atar. Aşçı bir deniz cini olur ve e be
di hayata kavuşur. lsrael Friedlaender bu 
hikayedeki aşçı Andreas'ı Hızır'a benze
tir. İskender efsanesinin İslami kaynak
lardaki mevcut metinlerinde İskender-i 
Zülkarneyn'in yanında bulunan kişi Hızır'
dır (bk. AB-ı HAYAT) . c) Yahudi Efsanesi. 
Başlangıcı eskiye gitse de Xl. yüzyılda ya
zıya geçirilen bu hikayenin kahramanı as
lında Ahd-i Atik'te bir peygamber olarak 
gösterilen İlya'dır. Tevrat'ta bulunmayan 
hikayeye göre İlya, haham Yeşua ben Le
vi ile bir müddet arkadaşlık eder. Yolcu
lukları esnasında İlya bazı tuhaf işler ya
par, Yeşua'nın bunlara canı sıkılır. Olup 
bitenlerin mahiyetini anlamayan Yeşua 
İlya'dan sebeplerini sorar: İlya da bunları 
ilahi takdir le yaptığını söyler ve sebeple
rini anlatır. 

Bu üç efsanenin yanında Grek mitoloji
sindeki Glaukos (İiyada) hikayesi de Hızır 
kıssasıyla irtibatlandırılmaktadır. Bu hi
kayeye göre Glaukos, mitolojik kahraman 
Sispus'un kurduğu Ephyra'nın (Korint) 
kralıdır. Bir rivayete göre ölümsüzlük 
pınarından içmiş ve ölümsüz olmuştur. 
Friedlaender, efsane Arapça'ya uyarlanır
ken "yeşil" anlamına gelen Glaukos keli
mesinin "Hadır" olarak tercüme edildiği
ni söyler. Şarkiyatçılara göre kıssadaki 
Musa kısmen Gılgamış'ı ve İskender'i, kıs
men de Yeşua ben Levi'yi: Hızır ise Utna
piştim'i, Andreas'ı veya İlya'yı temsil et-
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mektedir. Kur'an'daki kıssa ile araların
da bazı benzerlikler bulunan bu üç efsa
neden Kur'an'da yer alan kıssaya en az 
benzeyen Gılgamış destanıdır. Utnapiş
tim'in şahsiyeti İslami kaynaklardaki Hı
zır'ı andırabilir, ancak ne ayetlerde ne de 
sahih hadislerde Hızır'ın ebedi hayata 
mazhar olduğuna dair en küçük bir ima 
bile yoktur: yani halk inançlarındaki Hı
zır'la Kur'an'daki kıssada anılan "salih 
kul" arasında bir münasebet mevcut de
ğildir. 

Literatür. Hızır hakkında bilgi veren 
kaynakların başında Kur'an tefsirleri ve 
hadis şerhleri gelmektedir. Rivayeti esas 
alan müfessirlerden bazıları sadece sa
hih hadisleri nakletmekle yetinirken ba
zıları da İsrailiyat olarak nitelendirilebi
lecek haberleri ve mahalli telakkileri de 
zikretmiştir. Bu tür tefsirlerin başında Ta
beri' nin Cô.mi'u '1-b eyô.n'i gelmektedir. 
Ta beri, ilgili rivayetleri ve telakkileri sıra
larken Hızır'ın halen yaşamakta olduğuna 
dair herhangi bir nakil veya beyanda bu
lunmaz ( Camı~u'l-beyan, XV, 276-288; XVI, 
2-7). Ayetleri rivayet ve dirayet yoluyla 
tefsir etmeyi amaçlayan Şevkani ise bir
çok hadis ve habere yer verdikten sonra 
bunlardan isabetsiz veya zayıf gördük
lerini eleştirmektedir (FetJ:ıu'l-kadir, III, 
297-306 ). Dirayet tefsirlerinde. konuyla il
gili rivayetlere tenkitçi bir bakışla yakla
şıldığı ve İsrailiyat türü haberlerin ayık
landığı görülür. Mesela Fahreddin er-Ra
zi. Metô.tii:ıu '1-gayb'da geniş yer verdi
ği Hızır hakkındaki rivayetleri sıralamak
la yetinmeyip aynı zamanda bunları ten
kit etmiştir (bk. XI. 142-162). Şehabed
din el-AIOsi de RuJ:ıu'1-me'ô.ni'de (XV, 
31 0-342; XVI. 2-24) bütün rivayetleri zik
rettikten sonra bunları ayıklayıp. araların
da tercihler yapmaktadır. Hızır konusun
daki çeşitli görüşleri Hak Dini Kur'an 
Dili'nde (IV, 3256-3261) kaydeden Elma
Iılı Muhammed Hamdi, sOfiyye telakkisi
nin muhaddislerce sahih görülmeyen ba
zı haberlere dayandığını belirtmekte. za
hiri hayat açısından bakıldığında Hızır'ın 
yaşamadığını söyleyeniere ait görüşün 
daha güçlü olduğunda şüphe bulunmadı
ğını ifade etmektedir. İşari tefsir meto
duna göre yazılmış Muhyiddin İbnü'l-Ara
bi'nin RaJ:ımetün mine'r-raJ:ımô.n ve İs
mail Hakkı Bursevi'nin RuJ:ıu'1-beyô.n ad
lı eserlerinde kıssadaki olay ve kişiler za
hiri manalarının yanında sembollerle de 
yorumlanmaktadır. Mesela balığın can
lanması, müridin kalbinin tasawufi yol
da hareketlenmesi şeklinde yorumlan
mış. bu kıssa ile tasawuftaki "makam-ı 

Hızır"a, onun erkan ve adabına işaret 
edildiği ileri sürülmüştür. Bu eserlerde 
hadis alimlerinin zayıf. hatta mevzO ka
bul ettiği rivayetlere de yer verilmiştir 
(Muhyiddin İbnü ' I-Arabl , lll , 18-30; İsma
il Hakkı Bursevl, V, 262-289). 

Hadis şarihlerinden Nevevi, İbn Hacer 
ei-Askalani ve Bedreddin el-Ayni Hızır ko
nusuna genişçe yer veren müelliflerin ba
şında gelir (Nevevi,XV, 135-147). İbn Ha
cer, hem ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu]]ô.ri şerhinde (Fet
J:ıu'l-bari, Xlll, 181-186; XVIII, 6-24) hem 
e1-İşô.be'de Hızır'dan bahseder ve bilhas
sa ikinci eserde konuyu müstakil başlık
lar altında ele alır (1. 429-452). Kendisi Hı
zır'ın yaşamadığı görüşüne temayül gös
terdiğini söylemekteyse de Hızır'ın hayat
ta olduğuna dair nakillerin de bir yekün 
teşkil ettiğini ve onun öldüğünü kabul 
edenlerin ileri sürdükleri delillerin te'vile 
müsait olduğunu belirtmektedir ( ez-Zeh
rü'n-naçtır, s. 82-83) . Yine bir Buhari şa
rihi olan Bedreddin el-Ayni de aynı mahi
yette açıklamalar yapar ('Umdetü'l-kari, 
XIII, 34-38;XV, 288-298). Hızır 'la ilgili riva
yetler zayıf ve mevzO hadisleri konu edi
nen hadis literatüründe de önemli bir yer 
tutmaktadır. Bunlara örnek olarak İbnü'I
Cevzi'nin e1-Mevzu'at'ı (I, 195-200). İbn 
Kayyim ei-Cevziyye'nin e1-Menarü'1-mü
nif'i (s. 67-76). SüyOti'nin e1-Le'ô.1i'1-
maşnu'tı'sı (I , I64 vd.) ve Aliei-Karl'nin 
Mevzu'at'ı · (s. I I 2) zikredilebilir. 

Hızırkonusu tarihe ve edebiyata dair 
eserlerde de önemli bir yer işgal eder. 1'a
berl'nin Tôril].u'1-ümem ve'1-mü1Uk'ü 
(I, 220-226). Sa'lebi'nin 'Arô.'isü'1-meca-
1is'i (s . 217-23 I). İbn Kesir'in e1-Bidô.ye 
ve'n-nihôye'si (I . 295-299) ve Diyarbek
ri'nin Tari]]u'1-]]amis'i (1 , I06-107) bu 
tür eserlerdendir. Destan, Hızırname. 
menakıbname. hikaye. masal ve efsane 
türü eserlerde de Hızır teması geniş yer 
tutar (Ocak, s. 38-42). 

Hızır'la ilgili bazı müstakil eserler de 
kaleme alınmış olup bunların bir kısmının 
yalnız adı bilinmektedir. Mevcudiyeti tes
bit edilebilenlerin belli başlıları şunlardır: 
DavOd-i Kayseri. TaJ:ı]fi]fu ma'i'1 -J:ıayô.t 

ve keşfü esrari'?-?U1ümô.t (Hızır'ın şe 

riat getirmemiş bir n ebi olduğu ve cisma
nl bedenle bu dünyada yaşamadığı belir
tilen eserin bir nüshası Nuruosmaniye 
Kütüphanesi'nde mevcuttur, nr. 2687/2; 
bk. DiA, IX, 35) ; İbn Hacer el-Askalani, 
ez-Zehrü'n-naçlır fi nebe'i'1-Ijaçlır (el
işabe'de yer alan Hızır' la ilgili bölümün 
Mecdl es-Seyyid İbrahim tarafından neş
redilmi ş şeklidir [Kahire, ts .[; Abdülveh
hab eş-Şa'rani. e1-Mizanü'1-Ijaçlıriyye 



Köprülüzade Nu man Paşa'nın ei-'Adl fi beyani /:ıali'l
/:façtradlı eserinin ilk sayfası (Köprülü Ktp., III. Kısım, nr. 
148) 

(Kahire 1989); A li el-Karl, Ma]fiile fi be
yani J:ıali 'l-ljaçlır (Di l ve Tarih -Coğrafya 

Fakültesi Ktp., ı. Kısım , nr. 5389); Nuh b. 

Mustafa er-Rumi, el-Kavlü'çl-çlal 'ald 
J:ıayati'l-ljaçlır ve vücudi'l-abdal (Sü

leymaniye Ktp ., Esad Efendi, nr. 1446; Be

yazıt Devlet Ktp., Vel iyyüddin Efendi, nr 
57 ı, ı ı 4 7); Köprülüzade Nu man Paşa. 

el-'Adl ii beyani J:ıdli'l-ljaçlr (Köprülü 

Ktp., l ll. Kısım, nr. 148); Ahmed b. Mu

hammed el-Guneyml. el-Kavlü'l-ma]f
bul ii enne'l-ljaçlır 'aleyhi's-seldm ley
se bi'n-nebi (Süleymaniye Ktp., Esad 

Efendi, nr. 1446); Ebu Said el-Hadiml. 

Keşiü '1-]].adir 'an J:ıdli'l-ljaçlır (fzaf:ıu '1-
meknün, ll, 359; Risale fi f:ıakkı'l-ljızır 
[taşbaskıJ, baskı yeri yok, ts.); Muham

med Hayr Ramazan Yusuf, el-ljaçlır bey
ne'l-va]fi' ve't-tehvil ( Dımaşk ı 984 ); A. 

Yaşar Ocak, İsldm-Türk İnançlarında 
Hızır Yahut Hızır-İlyas Kültü (Ankara 

ı 985) 

İsimleri kaynaklarda yer alan bu k o

nuya dair belli başlı eserler de şunlardır: 

Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzi, 'Ucaletü '1-mun
ta+ır ii şerJ:ıi J:ıc'lli'l-ljaçlır (Keşfü '?-?U
nan, ll, ı 125; Katib Çelebi, eserde Hızır'ın 

yaşamadığı tezinin savunulduğunu belirt

mektedir); Şemseddin Muhammed b. Ah-

med el-Bisatl, Kışşatü'l-ljaçlır (a .g.e., 
ll, I 327); İbnü'l-Ehdel, el-Kavlü'l-mun
taşır 'ale'd-de'avi el-iariga bi-J:ıayati 
Ebi'l-'Abbds el-ljaçlır (fzaf:ıu '1-meknün, 
ıı. 255); İbn İmamü'I-Kamiliyye, Risale 
ii'l-ljaçlır 'aleyhi's-selam ve J:ıayatih 
(Keşfü'?·?Unün, 1, 862); İbnü'l - Haydırl, er
Ravzü'n-naçlır ii J:ıali'l-ljaçlır ve bu ese

re yapılan itirazlara cevap olmak üzere 

yazı lan el-İitiraz li-dei'i'l-i'tiraz (a.g.e., 
1, 921); Süyutl, el-Vechü'n-naçlır fi ter
ciJ:ıi nübüvveti'l-ljaçlır (a.g.e., ll, 200 I); 

Mer'i b. Yusuf, er-Ravzü'n-naçlır ii'l-ke
ldm 'ale'l-ljaçlır (fzaf:ıu'l-meknün, 1, 591); 

Abdülahad Nuri, Risaletü '1-evliya' ve 
J:ıayatü'l-ljaçlır ve İlyas (a.g.e., 1, 560); 

Ebü'l-Avn es-Seffarinl. el-Cevabü '1-mu
J:ıarrer ii'l-keşi 'an J:ıali'l-ljaçlır ve'l- İs
kender (a.g.e., 1, 372); Muhammed Arif 

b . Ahmed b. Said el-Müneyyir ed-Dımaş

ki, Şe?;e '1- 'atır ii Seyyidina İlyas ve'l
ljaçlır (a.g.e., ll, 42) . 
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~ İLYAS ÇELEBİ 

D TASAVVUF VE HALK İNANCI. Kur

'an-ı Kerim'de anlatılan Hızır kıssası baş

langıcından beri en çok tasawuf çevrele

rini ilgilendirmiştir. Bunun sebebi, kıssa

nın adeta tasawufun iki ana ilkesi olan ir

şadı ve ilm-i ledünnü temsil etmiş olma

sıdır. Zira kıssada Allah'ın, kendisine Hz. 

Musa'nın bilemediği bir ilim (ilm-i ledün) 

verdiği kul (Hızır) Hz. Musa'ya kılavuzluk 

( i rşad) etmektedir. Kıssa bundan dolayı 

daha IX. yüzyıldan itibaren tasawuf çev-
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