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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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relerinde özel bir ilgiye mazhar olmuş ve 
buna tasavvufun ruhuna uygun bir yo
rum getirilmiştir. Bu yorumda Hızır mür
şidi, Hz. Müsa müridi temsil etmektedir. 
Hızır'ın abdalların reisi olarak en yüksek 
mürşid mevkiine oturtulması tasavvufun 
gelişiminde önemli bir dönüm noktası 
teşkil etmiş. birçok süfi Hızır tarafından 
irşad edildiğini ve onunla görüşüp soh
bet ettiğini söylemiştir. 

Mutasavvıflar genellikle Hızır'ın veli ol
duğunu kabul etmişler. onu melek veya 
peygamber olarak tanıtan rivayetleri mu
teber saymamışlardır. Hızır'ın hayatta 
bulunduğunu söyleyen mutasavvıflar pek 
çok süfı ve vellnin, hatta sıradan kişilerin 
onu gördüklerine, kendisinden öğüt ve 
dua aldıklarına. bazı durumlarda Hızır'ın 
onlara yol gösterdiği ne, yardımcı olduğu
na. ism-i . a'zamı öğretliğine dair birçok 
menkıbe rivayet ederler. Bunların en meş
hur u İbrahim b. Edhem'in sahrada Hı.
zır'ı gördüğünü, onun uyarısıyla zühd yo
luna girdiğini ve kendisinden ism-i a'za
mı öğrendiğini anlatan menkıbedir (Sü
leml, s. 31, 34). Aynı şekilde İbrahim ei
Havvas da Hızır'ı Sina çölünde görmüş ve 
kendisinden bilgi almıştır (Ebü Nuaym, 
IX, 187; ibn Hacer, ı . 446) Yine Bayezld-i 
Bistami'nin Hızır'la birlikte yürüdüğü. 
Bişr ei-Hafi. Feth ei-Mevsıli ve Ma'rüf-i 
Kerhi'nin Hızır'ı gördükleri, Hakim et-Tir
mizi'ye Hızır'ın yol gösterdiği anlatılır. Hı

zır'ı görme ve ondan öğüt alma olayına 
sonraki mutasavvıflarda daha sık rastla
nır. Serrac. ledün ilminin kaynağı olarak 
gördüğü Hızır'ın Hz. Ali ile görüştüğünü 
kaydeder (el-Lüma', s. 179). Kuşeyrl çe
şitli vesilelerle Hızırkonusuna temas ede
rek onun bir veli olduğunu belirtir (er-Ri
sa/e, s. 475). Hücvlrl ise ondan Hızır pey
gamber diye söz eder (Keşfü'l-mahcüb, 
s. 257) . Gazzali de Hızır'la ilgili menkıbe
ler nakletmiştir (İI).ya', IV, 245, 257, 345) . 

Muhtemelen ilk defa İbnü'I-Arabl, Hı
zır'la bir kere görüştüğünü ve ondan hır
ka giydiğini ifade ederek Hızır'la tasav
vuf kültüründe önemli bir yere sahip bu
lunan hırka konusunu irtibatlandırmış 
oldu. Badisi ve İbnü'z-Zeyyat et-Ta deli 
gibi Kuzey Afrikalı tasavvufi tabakat ya
zarları velileri anlatmaya Hızır'la başla
mışlardır. Abdülhalik-ı Gucdüvanl'nin do
ğacağını Hızır'ın önceden haber verdiği 
(Reşehat Tercümesi, s. 29), aynı sütinin 
zikr-i hafıyi Hızır'dan öğrendiği ve Hace
gan silsilesinin "hace" unvanıyla anılan Hı

zır'la başladığı kabul edilir. Hızır inancı Ye
sevilik'te ve dolayısıyla Türkistan tasavvu
funda da önemlidir. inatuşa göre Ahmed 
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Yesevi'nin babası Şeyh İbrahim 10.000 
müridiyle birlikte Hızır'a arkadaş olmuş
tu. Yine Şeyh İbrahim'in, halifesi olan 
Şeyh Müsa'nın kızıyla evlenmesine de Hı
zır delalet etmişti. Bizzat Ahmed Yesevl 
Hızır'la görüşür ve irşadlarından faydala
nırdı. Hatta tarikatında önemli bir yer tu
tan "zikr-i erre"yi ona Hızır telkin etmiş
ti. Yesevllik'teki tarikat asası da Hızır'dan 
kalmadır. Süleyman Ata hikeml şiirler 
söyleme yeteneğini Hızır'ın duası sayesin
de kazanmış (Köprülü, s. 32, 37, 74, 89). 
Aziz Mahmud Hüdayl Celvetiyye'deki Hı

zır kıyamı (nısf-ı kıyam) zikrini Hızır'dan al
mıştı. 

Bektaşilik'te on iki posttan biri olan 
mihmandarlık postunun sahibinin Hızır 
olduğuna inanılır (Ahmed Rifat, s. 281; 
Ocak, İslam-Türk İnançlarında Hız ır, s. 
168). Hızır bazan Hz. Ali'nin adı olarak da 
kullanılır. "Mihman Ali'dir" sözünde bu 
noktaya işaret vardır. Ahzab kitapların
da kaydedilen bazı önemli hizb ve virdle
rin de Hızır tarafından öğretildiği kabul 
edilir. Bu örneklerde olduğu gibi muta
sawıflar tasawuf ve tarikatlarda büyük 
önem verilen hırka. zikir ve tarikat esas
ları gibi hususları kendilerine Hızır'ın tel
kin ettiğine inanmışlardır. Tasawufa Hı
zır aracılığıyla giren zümreye Hızıriyye de
nir. Kuzey Afrikalı süfi Abdülazlz ed-Deb
bağ'a da (ö. 1132/1720) Hızıriyye adıyla 
bir tarikat nisbet edilmiştir (Nebhanl. ll, 
73; Harlrlzade, ı. vr. 332b) 

Hızır inancı zamanla mehdi inancıyla 
da irtibatlandırılmış. İbnü'I-Arabi, kıya
met yaklaşıp mehdi zuhur edince Hızır'ın 
ona şahitlik edeceğini ileri sürmüştür 
(Bursevl, lll, 498). Yine İbnü'I-Arabl ve 
onun takipçileri bazan Hızır'la İlyas'ı sem
bolik bir şekilde yorumlayıp, "Hızır bast, 
İlyas kabz haline işaret eder" demişlerdir. 
Hızır'a bastın izafe edilmesi onun bünye
sindeki kuvvetlerin madde alemine ya
yılmış olmasından, İlyas'a kabzın nisbet 
edilmesi de onun kuvvetlerinin manevi 
aleme yükselip orada büzülmüş olmasın
dandır (Kaşanl, s. 160). Öteyandan Kehf 
süresindeki ( 18/60) "iki denizin birleştiği 
yer" ifadesinde söz konusu olan iki deniz
le zahir ve batın ilimlerinin kastedildiği
ni, Hz. Müsa'nın zahir ilmini (şeriat), Hı
zır'ın ise batın ilmini (ilm-i ledün) temsil 
ettiğini ileri sürenler olmuştur (Demiri. 
I , 245) . 

İbnü'I-Arabl'nin Abdürrezzak ei-Kaşa
nl, Davüd-i Kayseri, Sadreddin Konevi gi
bi bazı takipçileri, Hızır'ı kıyamete kadar 
yaşayacak bir şahıs olarak kabul eden 
inancın kesin olmadığını, Hızır'ı gördüğü-

nü söyleyen kişinin gerçekte karşısında 
canlanan kendine ait bir vasfı gördüğünü 
düşünmüşlerdir. Buna göre aslında o ki
şinin gördüğü şey kendi ruhunun bir te
zahürü veya Rühulkudüs'tür (Kaşanl, s. 
160; isınail Hakkı Bursevl, lll, 499; Katib 
Çelebi, Mfzanü'l-hak, s. 198). Ölümsüz
lük hüviyeti verilen Hızır gerçek ve bağım
sız bir varlık olmayıp onu gören kişinin ha
lidir. Bu sebeple onu görme ve onunla te
mas etme manevi alemde cereyan eder. 
Hızır'ın ruhani ve semavl bir varlık (melek) 
olduğunainananların görüşü de bu yoru
mu desteklemektedir. Hızır'la ilgili hika
yelerin uydurma olduğunu söyleyen İbn 
Teymiyye, Şiilik'teki mehdi anlayışı ile Hı
zır arasındaki benzerliğe dikkat çekmiş
tir (Mecmü'u fetaua, XXVII , 103). 

Mutasawıflar ve tarikat ehli, bir müri
din şeyhi huzurunda uyması gereken te
mel kuralların Mü sa- Hızır kıssasında 
mevcut olduğuna inanmıştır. Bunların 
en önemlisi şeyhin huzurunda susmak, 
kalben bile olsa itirazdan sakınmak, onun 
ledün ilmini bildiğini kabul etmek, şeria
ta aykırı gibi görünen bazı sözleri ve dav
ranışları karşısında bile şeyhi hakkında 
şüpheye düşmernek ve ona kayıtsız şart
sız teslim olmaktır (ismail Hakkı Bursevl, 
lll, 502; Ocak, İslam-Türk İnançlarında 
Hızır, s. 82-98). 

Hızır'ın Hz. Müsa ile olan arkadaşlığı ta
savvufta birçok meselenin merkezini 
oluşturmuş. bu kıssanın çevresi menkı
be, mesel ve fikirlerle örülmüştür. Bütün 
bunlar, zamanla tasawuf zümrelerini de 
aşarak geniş ölçüde müslüman halk ta
rafından benimsenmiştir. Bu tür men
kıbe ve inançlara göre Allah'a kulluk et
mek, nefsin isteklerine boyun eğmemek 
ve ilahi rahmete mazhar olmak onun baş
lıca özellikleridir. Birkaç defa evlenmiş, 
birçok çocuğu olmuştur. Fakat daha son
ra evlenmemeyi tercih ettiğinden şu an
da bekardır. Hızır genellikle ak sakallı, nü
ranl yüzlü, uzun boylu, merhametli, cana 
yakın ve tatlı dilli bir kimse şeklinde tarif 
edilmiştir. Bazan da yoksul, üstü başı da
ğınık, elbisesi kirli; kendisi hasta. zayıf. 
aciz. hatta zaman zaman nefret edile
cek kadar çirkin biri gibi görünür ve in
sanları dener; böyle perişan bir kişiliğe 
bürünerek sadaka ve yardım isteyebilir. 
"Her geceyi Kadir, her gördüğünü Hızır 
bil" sözü bu inancın eseridir. Bu durum
da ona yardım edenlere dua edince bun
ların malları ve servetleri bereketlenir, 
sağlıklı bir hayat yaşarlar; onu aşağılayıp 
bedduasını alanlar ise perişan olurlar. Hı
zır ism-i a'zamı ve çeşitli duaları bilmekte 



olup bu duaları ondan öğrenebilenler her 
istediklerine nail olurlar. Hızır ab-ı hayatı 
bulmuş, bu sudan içmiş ve ölümsüzlü
ğün sırrına ermiştir. Darda .kalan insan
ların i mdadına yetişerek onları sıkıntıdan 
kurtarır. "Hızır gibi imdada yetişmek", 
"Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez" gibi de
yim ler bu inançla ilgilidir. Hızır'ın hasta
lara şifa verdiğine de inanılır. Ayrıca kim
ya ilmine vakıftır ve defineler hakkında 
bilgisi vardır. 

Kaynaklarda Hızır'ın denizde, İlyas'ın 
karada bunalan kişilerin imdadına yetiş
tiği ileri sürülürse de vuku bulduğu söy
lenen olaylarda karada darda kalanların 
i mdadına da hep Hızır'ın yetiştiği görü
lür, iıyas'tan pek söz edilmez. Hızır'a "Hıd
rellez" denilen mayıs ayının altıncı günün
de rastlanacağına inanılır. Hızır ile İlyas 
her sene bir defa bu günde buluşurlar. 
Bu gün halk Hızır'ı görmek için genellikle 
bir yerde toplanır, baharın yeşilliğinde 
ona rastlayacağına inanır. Onun için bu 
güne Hıdrellez. Hızır 'ın görüldüğüne ina
nılan bu yerlere de "hıdırlık" adı verilir 
(bk. HIDRELLEZ). Bütün İslam aleminde 
olduğu gibi Anadolu'da da hıdırlık ve Hı
zır adını alan pek çok cami, tekke, ziya
ret yeri, tür be, mezarlık, dağ, mesire ye
ri, akarsu ve köy vardır. Hızır'ın uğradığı
na inanılan bazı şehir, kale ve cami kapı
larına "Hızır kapısı" denilir (Ocak, İslam
TürkinançlarındaHızır, s. 125; İA, V/ 1, s. 
463-469; Dihhuda. XII. 607). "Makam" 
adı verilen bu kutsal yerlerin Hızır veya 
Hızır-İlyas'la ilgili. başta Kur'an-ı Kerim'
deki kıssanın cereyan ettiğine inanılan 
yerler olmak üzere kültü meydana geti
ren çeşitli inanç unsurlarıyla alakalı bu
lunduğu görülür. Mesela Hızır'ın içtiği 
ab-ı hayatı temsil eden su kaynakları ya
hut göller. muhtelif kişilere göründüğü , 

onlarla konuştuğu mekanlar veya İlyas'la 
buluştuğu mevkiler bu makamları teşkil 
eder. Suralar saygı ile ve çeşitli usullerle, 
kurbanlar kesilerek, dualar okunarak zi
yaret edilen, dileklerde bulunulan yerler
dir. Bu hususta yapılan incelemeler, bu 
yerlerin birçoğunun İslam fetihlerinden 
önce, müslüman halk inançlarında da Cir
cis (Cercls, Curcls) peygamber diye geçen 
Saint George'un (Aziz Georgios, Hagios Ge
orgios. Aya Yorgi) makamları olarak takdis 
edildiğini göstermektedir (Ocak, TTK Bel

Leten, LV/214 ji991J , s. 661-674). 

Hızır'ın müslüman halk inançlarındaki 
fonksiyonlarının ve bu portresinin, Hıris
tiyanlığın ve özellikle Doğu Hıristiyanlığı' 

nın vazgeçilmez büyüklerinden Aziz Ge
orgios ile olan benzerliği , eskiden beri 

hem müslümanların (mesela bk. Makri
zi. ı. 152) hem de müslüman ülkelere se
yahat eden Batılılar'ın dikkatini çekımiş
tir. Bilhassa Batılı seyyahlar ve gözlemci
lerin Hızır-İlyas menkıbelerini dinledik
ten sonra bunun kendi Saint George'la
rından başka biri olmadığını ileri sürme
leri (mesela bk. Busbecq, s. 76-78; Rycaut, 
s. 139; Dernschwam, s. 203). bu iki şahsi
yet arasında bazı bölgelerde (mesela Su
riye, Irak, Mısır ve Anadolu" da) bir özdeş
leştirmenin meydana geldiğini göster
mektedir. Bunun, adı geçen bölgelerin 
fethinden sonra buralara yerleşen müs
lüman halk ile gayri müslim ahali arasın
da kendiliğinden oluşan bir kültür alış ve
rişi sonucu gerçekleştiği söylenebilir. 
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li! SüLEYMAN ULUDAG 

D EDEBiYAT. Hızır efsanevi kişiliğiyle 
folklor, tasawuf, halk inanç ve telakkile
rinde geniş yer tutar. Bu durum en geniş 
çerçevesiyle klasik kültüre de yansımıştır. 
Tasavvuf ve tekke edebiyatında Ahmed 
Yesevi, Yunus Em re ve Mevlana Celaled
din-i Rumi'den başlayarak hemen bütün 
mutasawıf şairler Hızır'ı mürşid-i kamil 
olarak yorumlamışlardır. Ahmed Yesevi 
bir hikımetinde Hızır'la görüştüğünü, onun 
kendisine yardım edip elinden tuttuğu
nu. otuz bir yaşında iken kendisine mey 
(ilahi aşk) içirdiğini ve vücudundan Azazil'i 
kovduğunu söyler. Yunus Emre. Hızır'ın 
İlyas ile birlikte ab-ı hayat içerek ölümsüz
lüğe eriştiği ni belirtir ve Hızır ' ın sakalık 

yapacağından söz eder. Onun sunacağı 
şey ise ab-ı hayat yani ilahi aşktır. Bu sa
kilik motifine başka şairlerde de rastla
nır. Mevlana, Şems-i Tebrizi'yi "ikinci Hı
zır. zamanın Hızır'ı, görüş Hızır'ı, gerçek 
Hızır'' gibi ifadelerle tanımlar. Sultan Ve
led de İbtidaname'sinde babasını Hz. 
Musa'ya, Şems-i Tebrizi'yi de Hızır'a ben
zetir. Hatiboğlu Bahrü '1-haküik adlı ese
rinde Hızır'ın ledün ilminde mahir ve üs
tat olduğunu, velilere keramet öğrettiği
ni, üçler, yediler ve kırkların onun ilmiyle 
veli olduğunu anlatır. Şah İsmail Hata i de, 
"Cebrail Musa'ya Hızr'a var dedi 1 Mür
şid-i kamile varmadan olmaz" diyerek ay
nı görüşü benimser. Niyazi-i Mısri bu hu
susu. "Ravza-i hadrayı bilmez Hızr'a yol
daş olmayan" sözleriyle ifade etmiştir. 
Hızır'ın makamı olan "ravza-i hadra", şe
riat ve hakikat ilminin birleştiği yer olan 
"mecmaü'l-bahreyn"dir. Niyazi-i Mısri'ye 
göre hakikate ulaşmak isteyen kişi Hz. 
Musa gibi Hızır'a gemisini deldirmeli , es
ki duvarı yıklimaktan kurtarmalı ve çocu
ğu öldürmelidir. 

Divan şiirinde, kavuşamadığı sevgiliyle 
Hızır'ın yüce kişiliği arasında ilgi kuran 
şairlerin onu genellikle zulmet ve ab-ı ha
yat münasebetiyle anarak istiare, telmih 
ve tevriyelere konu ettikleri görülür. Hı
zır'ın Şebçerağ ile zulümata gidişi, İlyas 

411 


