
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 
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ve İskender'le birlikte ab-ı hayatı arama
sı, bir çeşme başında yemek için çıkardı
ğı pişmiş balığın canlanması üzerine bu 
çeşmenin ab-ı hayat olduğunu anlaması , 

İlyas ile birlikte bu sudan içerek ölümsüz
lüğe kavuşması gibi motifler sık sık rast
lanan telmih konularındandır. Hızır'ın in
sanlara yardım etmesi , denizde darda 
kalanların imdadına yetişmesi, yeşil elbi
sesini ve makamını kimsenin görmeme
si, boğulanları karaya çıkarıp cenaze na
mazlarını kılması , Isa peygamber gibi 
ebedl hayata kavuşmuş olması gibi inanç 
ve telakkiler şairin hasretini çektiği. fa
kat bir türlü iltifatını göremediği sevgiliyi 
hatırlatan özellikleridir. Bundan dolayı di
van edebiyatında övülen kişi (memdQh) ve 
sevgili çok defa Hızır'a benzetilmiş , hat
ta bazan ondan üstün gösterilmiştir. Lut
fu, yüzü (Hızır-lika), di rayeti ve ayağının 
bereketiyle (Hızır-kadem) Hızır'ı hatırlatan 
memdOh, gam ve melal denizindeki aşığın 
imdadına yeşil sarıklı Hızır gibi yetişir. 

Divan edebiyatında Hızır sevgili etra
fında söz konusu edilirken kelime "yeşil
lik, tazelik; siyaha yakın mavimsi renk" 
anlamından hareketle çok geniş hayall 
unsurlarla bezenerek kullanılmıştır. Ayva 
tüyleri bu sebeple renk bakımından Hı
zır'a benzetilmiş, kelime tevriyeli kullanı
larak Hızır kıssasıyla ilgili hususlara işa
ret edilmiştir. Dudağın üstündeki taze ay
va tüyleri, Hızır eliyle çeşmesar üstüne 
yazılmış mısra veya Kevser sOresi olarak 
düşünülür. D udak ab-ı hayat olunca etra
fındaki ayva tüyleri Hızır, ayva tüylerinin 
d udak etrafında belirmesi de Hızır'ın ab-ı 
hayat üstüne gelmesi şeklinde tasawur 
edilir. Sevgilinin al yanağı üstündeki ayva 
tüyleri, Hızır'ın yolunun bir gül bahçesine 
uğraması şeklinde yorumlanır. Göz yaşı 
denizinde boğulmak üzere olan aşık ba
zan "Hızr-hat" diye adlandırılan sevgiliyi 
imdadına çağırır. . 

Sevgilinin kendisi, dudakları veya ya
nakları ab-ı hayat, aşık ise onu arayan Hı
zır'dır. Aşığın gönlü de seyahat etmiş 
olan Hızır gibi düşünülür. Gönül Hızır'ı, 
ten zulmetinde ab-ı hayatı bularak "Nef
sini bilen rabbini bilir" sırrına erer. Sevgi
linin yüzü suya, üzerindeki saçları su üs
tüne seecadesini salıp gezen Hızır'a ben
zetilir. Aşık sevgilinin dudaklarının Hızır'ı 
ile yoldaş olarak mecmaü'l-bahreyni do
laştığını , fena tozundan, havadis dalga
larından aman bulduğunu söyler. 

Kendini "mana ve söz Hızır'ı" olarak ni
teleyen şair, ab-ı hayata benzeyen eserle
riyle Hızır gibi ölümsüz olacağına inanır. 

Nitekim Hızır'ın yürüdüğü yerlerde yeşil 
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otlar b ittiği gibi kalemin de arkasında 
harfler ve yazılar serpilir. Mürekkebe ba
tırılarak ısianan kalem, zulümata gidip 
gelerek ab-ı hayatı bulan ve onu içen Hı
zır gibidir. Sancak ve tuğlar da Hızır gibi 
yeşillere bürünüp erenlerin himmetiyle 
askerlere rehberlik eder. Allah , gam de
nizine batanları kurtarmak için her yer
de Hızır gibi yeşillikler, bağlar, bahçeler 
yaratmıştır. Gonca, yeşilliği ve gizliliği yö
nünden elinde ab-ı hayat kadehi tutan 
Hızır'a benzetilir. Sevgilinin boyunu ve 
vahdeti temsil eden servi de yeşilliği, yük
sekliği ve uzunluğu bakımından Hızır gibi 
uzun ömürlü olarak tasawur edilir, aya
ğının bastığı yerlerin yeşil olması dolayı
sıyla da Hızr-ı sani olarak düşünülür. 

Hızır İskendername, Battalname, 
Danişmendname, Dede Korkut Kita
bı, Saltukname, Manas Destanı, Alpa
mış Destanı, Köroğlu Destanı, Derdi
yok ile Zülfüsiyah, Aşık Garip, Kerem 
ile Aslı, Tahirile Zühre gibi eserlerden 
başlayarak hemen bütün halk hikayeleri, 
masal, efsane, menkıbe ve şiirlerde söz 
konusu edilmiştir. Bu eserlerde genellik
le boz atlı, yeşil elbiseli (bazan beyaz), yü
zü açık veya nikablı, yeşil mızrak veya kam
çılı, istediği kılığa girebilen bir kişi olarak 
tasawur edilen Hızır darda kalanlara yar
dım eden, iyileri ödüllendirip kötüleri ce
zalandıran , bolluk ve bereket bağışlayan, 
müslüman askerlere yardım için savaş
lara katılan bir şahıs olarak tanıtılır. Hızır 
halk şiirinde aşıklara, hikaye kahraman
Iarına aşk badesi sunmakta veya tükürü
ğünden ağzına sürünce aşık deyiş söyle
meye başlamaktadır. Ninnilerde Hızır'ın 
taş bebeğe can vermesi, yola giden çocu
ğun elinden tutması . eşiğine (kapısına) 

gelmesi ve uğur getirmesi gibi temenni
ler yer alır. Bilmeeelerde de Hızır'ın kılıç 
salması, bir değnekle dağları oynatması 
anlatılır. Bu inanışiara bağlı olarak halk 
dilinde "Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez"; 
"Her vaktini hazır (her geceyi Kadir), her 
geleni Hızır bil": " Hızır gibi yetişmek, Hı
zır uğramak, Hızır'ın eli değmek" gibi ata
sözü ve deyimler ortaya çıkmıştır. 

Türk edebiyatında Hızır 'ın Hz. Müsa ile 
görüşmesini ele alan müstakil eserler ya
zılmıştır. Nev'l'nin Terceme-i Kıssa-i Hı
zır ve Mılsa'sı, Şemseddin Sivas!' nin Kıs
sa-i Musa ve Hızır'ı, Ahizade'nin Kıs
sa-i Musa ve Hızır'ı , Niyaii-i Mısrl'nin 
Risale-i Hızriyye-i Kadime ve Risale-i 

, Hızriyye-i Cedide adlı risaleleri bunlara 
örnek verilebilir. Niyazi-i Mısrl bu konuyu 
ayrıca Meva,idü '1-irfan adlı eserinde de 
ele almıştır. XV. yüzyıl şairlerinden Eğri-

dirli Muhyiddin Çelebi, Hızır'ın kendisini 
nasıl terbiye ve irşad ettiğini anlatan Hı
zırname adlı bir eser kaleme almıştır. Sü
leyman Nahlfi de Hızır'ın kendisini sık sık 
ziyaret ettiğini ve birçok tasawufi mese
leyi ona sorarak öğrendiğini belirterek Hı
zır'ın cevaplarından oluşan Risale-i Mü
kaleme-i Hızır aleyhisselam adlı bir 
eser meydana getirmiştir. Hızriyye ve
ya Risale-i Tasavvuf adlarıyla da anılan 
eser Nahlfi'nin diğer eserleriyle birlikte 
basılmıştır (İstanbul 1864). 

Edebiyatın yenileşme döneminde kla
sik özelliklerini kaybeden Hızır sadece de
yim lerdeki varlığı ile edebi eserlerde yer 
almıştır. Bunun dışında Sezai Karakoç'un 
Hızırla Kırk Saat (istanbul I 967) adlı 
şiir kitabı, Hızır'ın dini ve efsanevl özellik
lerini alegorik olarak ve yeni bir anlayışla 
yansıtan, bazı bölümlerinde Hızır'ın ko
nuşturulduğu dikkate değer bir eserdir. 
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