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Bizim burada gayemiz bu sahayla
ilgili olan hiç bilinmeyen konular› ortaya
koymak de¤il, Türk dünyas›n›n büyük
bir k›sm›nda gelenek hâlinde kutlanan
H›drellez konusunda bilgi vermek ve bu
sahadaki çal›flmalara katk› sa¤lamakt›r.
H›drellez kutlamalar›na geçmeden önce
H›z›r kavram›, H›z›r’›n kimli¤i, yaflad›¤›
zaman, ebedî yaflay›p yaflamad›¤›,
Kur’an-› Kerim’deki yeri; Hz. ‹lyas’›n
Kur’an-› Kerim ve ‹slâmî kaynaklardaki
yeri, H›z›r’la ‹lyas’›n iliflkisi vb. hususla-
ra k›saca bakmak gerekir. Çünkü bütün
bu hususlar, konumuzun tarihine ›fl›k
tutacak ve daha iyi anlafl›lmas›na yar-
d›mc› olacakt›r.

A. HIZIR:
1. H›z›r Kavram› ve H›z›r’›n

Kimli¤i:
H›z›r kelimesi, Arapça “El-Had›r”

kelimesinden gelir. Pratikte isim olarak
kullan›lan bu kelime birçok kaynakta
bir lâkap fleklinde ele al›nm›flt›r. Ad› ge-
çen kelime Arapça’da yeflil, yeflillik, ye-
flilli¤i çok olan yer anlam›na gelen “El-
Ahdar” kelimesinden gelir. Baz› kaynak-
larda “El-H›d›r / El-Hadr” fleklinde yer
alan “El-Had›r”, Türkler aras›nda “H›-

z›r” ya da “H›d›r” fleklinde kullan›lmak-
tad›r (Ocak 1990:60-61; Çelebi: 1998:
406). 

Baz› araflt›rmac›lar eski bir bitki
tanr›s›n›n, H›z›r’›n flahs›nda ‹slâmileflti-
rilmifl oldu¤u görüflündedir. Bir k›s›m
hadis ve rivayetlerde H›z›r’›n oturdu¤u
veya namaz k›ld›¤› yerin hemen yeflerdi-
¤i belirtilmektedir. Yani, Türk-‹slâm mi-
tolojisinde H›z›r yeflil kavram›yla oldu¤u
kadar su kavram›yla da yak›ndan ilgili-
dir (Ocak 1990:60-61; TDEA 1981:
C.4:218).

H›z›r’›n kimli¤i meselesine henüz
bir aç›kl›k getirilmemifltir. Baz› ‹slâm
kaynaklar› H›z›r’›n veli, baz›lar› da nebi
oldu¤unu iddia eder (Ocak 1990: 66). H›-
z›r’›n, Kabil’in o¤lu Hazrûn; Nuh’un o¤lu
Sâm’›n torunlar›ndan Belyâ bin Melkân;
Hz. ‹shak’›n torunlar›ndan Hazrûn bin
Amâyil oldu¤u iddialar› vard›r. Bir k›s›m
müellifler H›z›r’›n lâkap, ‹lyas’›n da isim
oldu¤unu kabul ederler (Çelebi 1998:
C.17: 406; Harman 2000: C.22:162).

H›z›r’›n ana taraf›ndan Rum, baba
taraf›ndan Fars oldu¤unu iddia edenler
oldu¤u gibi onun Himyeri afliretinden
Benû Bekkâl boyuna mensup bulundu-
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¤unu, soyunun Hz. Nuh’a, Hz. ‹brahim’e
ve Hz. Musa’n›n kardefli Harun’’a dayan-
d›¤›n› iddia eden kaynaklara da rastlan-
maktad›r (Ocak 1990: 63-64).

H›z›r’›n melek, veli, peygamber,
hem veli hem de peygamber oldu¤u ko-
nusunda çeflitli görüfller ileri sürülmek-
tedir. Genellikle tasavvuf çevreleri H›-
z›r’› bir veli, tasavvufun d›fl›ndaki âlim-
ler ise bir peygamber olarak kabul eder-
ler. H›z›r’›n hem veli hem de peygamber
oldu¤unu söyleyenler de vard›r. Biz de
e¤er, “Derken, kullar›m›zdan bir kul bul-
dular ki, ona kat›m›zdan bir rahmet (va-
hiy ve peygamberlik) vermifl, yine ona
taraf›m›zdan bir ilim ö¤retmifltik” (Kehf
65). meâlindeki ayette geçen “bir kul”un
H›z›r oldu¤u iddias›na kat›l›rsak, onun
bir peygamber olabilece¤ini göz önüne
almam›z gerekir.

2. H›z›r’›n Yaflad›¤› Zaman:
H›z›r’›n yaflad›¤› san›lan zaman

hakk›nda çeflitli görüfller vard›r. Baz›
âlimler, H›z›r’›n Hz. Âdem zaman›nda
yaflad›¤›n›, Hz. Âdem’in defin törenine
kat›ld›¤›n› iddia eder. Onun Hz. ‹bra-
him, Hz. Süleyman ve Hz. Musa Pey-
gamber zaman›nda yaflad›¤›n› ileri sü-
renler de vard›r. Bir k›s›m kaynaklar da
H›z›r’›n ‹ran hükümdar› Efridûn bin Es-
fiyân zaman›nda yaflad›¤›n› ve Zülkar-
neyn’in ordusunda kumandanl›k yapt›-
¤›n› kaydeder (Ocak 1990: 66-69).

3. H›z›r’›n Ebedî Olarak Yaflay›p
Yaflamad›¤› Konusu:

H›z›r’›n ebedî olarak yaflay›p yafla-
mad›¤› meselesi tart›flma konusudur.
Ahmed Bin Hanbel, Buharî, ‹bnu’l Esir,
‹bnu’l Cevzi, ‹bn Kesîr, Nevevî vb. âlim-
ler H›z›r’›n yaflamad›¤›n› iddia ederler.
Aynî, Makdisî, Sâvî, Sa’lebî gibi tarihçi
ve müfessirler ise H›z›r’›n ebedî olarak
yaflad›¤›n› kaydeder. Bu kesim iddialar›-
n› H›z›r’›n Zülkarneyn’le “âb-› hayat”›
aramas› efsanesinin çeflitli rivayetlerine
dayand›r›rlar. H›z›r’›n mutasavv›flarla
sohbet etti¤ini anlatan sözlü ve yaz›l› ri-
vayetlere inanlar onun ebedî bir hayat

yaflad›¤›n› kabullenirler. H›z›r’›n Hz.
Peygamber’le bulufltu¤una, onun defin
törenine kat›l›p Hz. Ali’yle görüfltü¤üne
ve ömrünün k›yamete kadar uzat›ld›¤›-
na dair rivayetlere itibar edenler de var-
d›r (Ocak 1990: 66-70).

Ebussuud, Kad› Beyzavî, Kurtubî,
Konyal› Mehmet Vehbi, Seyyit Kutub ve
Zemahflerî gibi müfessir ve kelâmc›lar
H›z›r hususunda hiçbir fikir ileri sürme-
mifltir. Diyarbekrî, ‹bn Hacer ve Taberî
ise, H›z›r konusundaki iddialar› naklet-
mekle yetinmifllerdir. Kâtip Çelebi, Alu-
sî ve Elmal›l› Hamdi Efendi de H›z›r’›n
maddî olarak hayatta olamayaca¤›, onun
varl›¤›n›n ruh âleminde idrak edilebile-
ce¤i görüflünü ortaya koyarlar (Ocak
1990: 66-72).

Netice olarak hakk›nda birçok dinî
ve mitolojik rivayetler olan H›z›r’›n hem
halk hem de mutasavv›flar aras›nda
ölümsüz oldu¤una inan›ld›¤› ve ‹slâmî
aç›dan ise, ço¤unlukla maddî anlamda
ebedî bir hayat yaflad›¤›na inan›lmad›¤›
ortaya ç›kmaktad›r. ‹lmî aç›dan da H›-
z›r’›n ölümsüz olamayaca¤› iddias›n›n
geçerlili¤ini korudu¤u söylenebilir. 

4. Kur’an-› Kerim’de H›z›r:
Kur’an-› Kerim’de H›z›r’›n ad› geç-

mez. Ancak, Kehf suresindeki k›ssada
Hz. Musa’yla birlikte bir “genç
adam”dan bahsedilmektedir (Kehf 60,
62, 63). Yine, buradaki k›ssada ilâhî rah-
mete mazhar olan “bir kul”dan söz edil-
mektedir. Kehf suresinde zikredilen “bir
kul”un H›z›r oldu¤u iddias›n›n genel ka-
bul gördü¤ünü ifade edebiliriz (Kehf 65).

5. Kur’an-› Kerim’deki K›ssa:
Kur’an-› Kerim’de, Hz. Musa’n›n

“genç adam”la yola ç›k›p kendisine k›la-
vuzluk eden bilinmeyen bir flahsiyetle
bulufltu¤u ve birlikte yolculuk yapt›¤›
anlat›lmaktad›r. Kehf suresinin 60-82.
ayetlerinde anlat›lanlar› flöyle özetleye-
biliriz: Hz. Musa birgün yak›n› olan bir
gençle beraber kendisiyle buluflmas› em-
redilen kifliyle görüflmek üzere yola ç›-
kar. Buluflma yeri “iki denizin birleflti¤i
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yer”dir. Hz. Musa bu yeri tespit edebil-
mek için yan›na az›k olarak ald›¤› kuru-
tulmufl bal›ktan faydalanacakt›r. Çün-
kü, bal›¤›n canlanaca¤› nokta, buluflaca-
¤› kiflinin yerini belirten bir iflarettir. Hz.
Musa’yla genç adam, deniz sahilinde bir
kayaya s›¤›nd›klar› s›rada ölmüfl bal›k
canlan›p denize atlar. Bunu gören “genç
adam” flafl›r›p Hz. Musa’ya haber verme-
yi unutur. Bir süre sonra Hz. Musa ac›-
k›p az›¤› isteyince olup biteni hat›rlayan
“genç adam” durumu anlat›r ve üzüldü-
¤ünü ifade eder. Bunun üzerine Hz. Mu-
sa tekrar o kayaya dönüp arad›¤› flahs›
bulur. Bu kifli, kendisine Allah taraf›n-
dan rahmet ve gizli ilim verilen “kul”dur.
Musa bu “kul”a, kendisini yan›na alma-
s›n› ve sahip oldu¤u ilmi [‹lm-i ledün; Al-
lah’›n s›rlar›na ait manevî bilgi, gaip il-
mi] ö¤retmesini talep eder. “Kul”, buna
yanaflmak istemez. Hz. Musa, kendisine
uyaca¤›n› söyler. “Kul”, Musa’n›n talebi-
ni meydana gelebilecek olaylar hakk›n-
da aç›klama yapmad›¤› sürece soru sor-
mamas› flart›yla kabul eder. Musa’n›n bu
flarta uyaca¤›na dair söz vermesi üzerine
yolculu¤a bafllarlar.

Kur’an-› Kerim’de bir “kul” olarak
ifade edilen bu zat, önce bindikleri gemi-
yi deler, sonra bir çocu¤u öldürür, daha
sonra da kendilerini misafir etmeyen in-
sanlar›n yaflad›¤› bir köyde y›k›lmak
üzere olan bir duvar› düzeltir. Hz. Musa,
bu üç hâdisenin her birinde arkadafl›na
söz konusu davran›fl›n›n kötü oldu¤unu
söyler ve niçin böyle yapt›¤›n›n sebebini
sorar. Arkadafl› Musa’y›, “Ben sana be-
nimle birlikte olmaya sabredemezsin,
demedim mi?” diye uyar›r. Musa, özür
diler ve yolculu¤a devam etmelerini is-
ter. Birinci ve ikinci hâdisede Musa’n›n
ricas›n› kabul eden “kul”, üçüncü hâdise-
de yine Musa’n›n itiraz›yla karfl›lafl›nca
ayr›lma zaman›n›n geldi¤ini söyleyip flu
aç›klamay› yapar:

“Deldi¤im gemi denizde çal›flan bir
grup yoksulundu. Bu gemiyi, sa¤lam ge-
mileri gasp eden kral›n el koymamas›

için deldim. Erkek çocu¤u da ana-baba-
s›n› azg›nl›k ve nankörlü¤e bo¤mamas›
için öldürdüm ki, Allah onun yerine da-
ha hay›rl›s›n› versin. Y›k›lmak üzere
olan duvar›n alt›nda ise, iki yetim çocu-
¤un salih babas› taraf›ndan saklanan bir
define vard›. Bu duvar›, iki yetim çocuk
büyüdü¤ünde Allah’tan bir rahmet ola-
rak definelerini ç›kars›nlar diye düzelt-
tim. Bütün bunlar› kendili¤imden de¤il,
Allah’›n emriyle yapt›m. ‹flte, senin sab-
redemedi¤in fleylerin iç yüzü budur.”

Yukar›daki ayetlerde geçen ve ad›
verilmeyen “kul”, asl›nda Hz. Musa’n›n
merak etti¤i hâdiselerin üçünde de zor
durumda olan insanlar›n yard›m›na kofl-
mufltur. Hz. Musa rivayete göre bu yol-
culu¤a genç bir yak›n›yla birlikte, Allah
taraf›ndan kendisinden daha bilgili ol-
du¤u haber verilen “kul”la buluflmak
için ç›kar. Bu ayetler peygamberlere bile
verilmeyen Allah’›n s›rlar›na ait manevî
bilgilerin bir “kul”a verilmifl oldu¤unu
ortaya koyar. Burada ilk bak›flta kötü gi-
bi gözüken baz› davran›fllar›n asl›nda
kötü olmad›¤› vurgulan›r. Bu ayetler ba-
z› kiflilerin Allah taraf›ndan baz› tasar-
ruflara yetkili k›l›nd›¤›n› aç›klar. Ayet-
lerde ad› belirtilmeyen “kul”, fakir deniz-
cilerin gemisini yaralamakla kral›n bu
gemiye el koymas›na engel olarak fakir-
lere yard›m eder. Kur’an’›n bu ifadeleri,
H›z›r’›n darda kalan insanlara yard›m
edece¤i anlay›fl›na kaynakl›k etti¤ini
gösterir. Ancak, hem ayetlerde hem de
sahih hadislerde H›z›r’›n ebedî hayata
mazhar oldu¤una dair en ufak bir iflare-
te rastlam›yoruz. Yani, halk inan›fl›nda-
ki H›z›r’la, ayetlerde ad› geçen iyi bir
“kul” aras›ndaki münasebeti rivayetler-
den öteye götürmenin mümkün olmad›¤›
söylenebilir.

Acaba, Hz. Musa Kur’an-› Kerim’de-
ki k›ssada iyi bir “kul” olarak geçen esra-
rengiz kifliyle niçin buluflmak istemifltir?
Bu sorunun cevab›n› çeflitli hadislerde
bulmak mümkündür. Bu hadislere göre
Musa, ‹srail o¤ullar›na yeryüzündeki en
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âlim zat›n kim oldu¤unu sorar ve cevap
alamay›nca bu zat›n kendisi oldu¤unu
söyler. Bunun üzerine Allah, Musa’ya,
kendisinden daha âlim bir kulu bulun-
du¤unu, gidip onunla görüflmesi gerekti-
¤ini vahyeder ve onu nerede bulaca¤›n›
bildirir. Hz. Musa, bunun için o “kul”u
aramaya ç›kar. 

6. Kur’an-› Kerim’deki K›ssan›n
Yeri ve Zaman›:

Söz konusu hâdisenin ne zaman ve
nerede vuk’u buldu¤u hususunda gerek
Kur’an-› Kerim’de ve gerekse hadislerde
aç›klay›c› bir bilgiye rastlanmamaktad›r.
Ancak, Kur’an’daki k›ssada ad› geçen bir
“kul”la Hz. Musa aras›nda geçen hâdise
yerinin, Mecmau’l Bahreyn, Bahru’r
Rûm (Akdeniz), Bahr-i Fâris (Basra Kör-
fezi), Tanca (Afrika’da), Azerbaycan’da
bir yer, K›z›ldeniz’le Akdeniz’i birleflti-
ren kara parças›, Sina Yar›madas› vb.le-
ri oldu¤u iddia edilmekte ve tart›fl›lmak-
tad›r (Ocak 1990: 51-52).

B. HZ. ‹LYAS:
1. Kur’an-› Kerim’de ve ‹slâmî

Kaynaklarda Hz. ‹lyas:
‹lyas aleyhisselâm Kur’an’da ismi

geçen peygamberlerden biridir (En’âm
85; Sâffât 123, 127-128, 129-130). Allah,
‹lyas’›, bir k›s›m ‹srailo¤ullar›n›n puta
tapmalar›na engel olmas› için gönder-
mifltir. Hz. ‹lyas’la ilgili olan bu konu
Kur’an-› Kerim’in ilgili ayetlerinde flöyle
aç›klanmaktad›r: “‹lyas da flüphe yok ki
peygamberlerdendi” (Sâffât 123). “(‹lyas)
milletine: ‘(Siz Allah’a karfl› gelmekten)
sak›nmaz m›s›n›z? Yaratanlar›n en iyisi
olan, sizin de Rabbiniz, sizden önce gelen
atalar›n›z›n da Rabbi olan Allah’› b›ra-
k›p da Ba’l’e mi tapars›n›z?’ demiflti.”1

(Sâffât 124, 125, 126). “Bunun üzerine ‹l-
yas’› yalanlad›lar. Onun için Allah’›n ih-
lâsl› kullar› müstesna; onlar›n hepsi (ce-
henneme) götürüleceklerdir.” (Sâffât
127, 128). “Sonra gelenler içinde, kendi-
sine bir ün b›rakt›k, ‘‹lyas’a selâm’ de-
dik.” (Sâffât 129-130).

Tefsir ve hadislerde H›z›r hakk›nda

oldu¤u gibi ‹lyas hakk›nda da ola¤anüs-
tü birtak›m rivayetler vard›r. Baz› ‹slâm
kaynaklar›nda ‹lyas’›n, Kral Ahab’la
Kraliçe ‹zebel döneminde yaflad›¤›, ad›
geçen kral›n, ‹lyas’›n daveti üzerine put-
perestli¤i terk etti¤i ve daha sonra tek-
rar putperestli¤e döndü¤ü belirtilmekte-
dir. Kral Ahab’›n putperest oldu¤u dö-
nemde uzun süre da¤larda yaflayan ‹l-
yas, halk›n putperest olmas›na çok üzü-
lüp Allah’tan ruhunu almas›n› diler. Fa-
kat, bu dile¤i kabul edilmez. Allah’›n, üç
y›ll›¤›na ya¤mura hükmetme yetkisi
verdi¤i ‹lyas, ya¤murun ya¤mas›na en-
gel olur ve k›tl›k bafllar. ‹lyas, melekle-
rin araya girmesiyle ya¤mur ya¤d›r›nca
bolluk ve bereket gelir. Bir süre sonra ‹s-
railo¤llar› tekrar isyan edince ‹lyas, ken-
disini bu belâdan kurtarmas› için Al-
lah’a dua eder. Neticede ateflten bir at
gelir. ‹lyas, bu ata biner ve gö¤e yükselir
(Harman 2000: C.22: 162; TDEA 1981:
C. 4:374).

2. Hz. ‹lyas’›n Ebedî Olarak Ya-
flay›p Yaflamad›¤› Konusu:

Hz. ‹lyas’›n ebedî hayata erip erme-
di¤i konusunda Kur’an-› Kerim’de aç›k
bir ifade yoktur. Ancak, onun ebedî ha-
yata kavufltu¤una dair çeflitli rivayetler
vard›r. Hz. ‹lyas’›n peygamber oldu¤unu
inkâr etmenin do¤ru olmad›¤›n› söyle-
yen mutasavv›flar, onun da H›z›r gibi
ebedî hayatta yaflad›¤›na inan›rlar.

Bir rivayete göre, Cenab-› Allah, ‹l-
yas’› kendi kat›na ald›ktan sonra nurdan
bir elbise giydirip, yeme içme ihtiyac›n›
kald›r›r ve ona ebedî bir hayat bahfleder.
Baflka bir rivayete göre ise ‹lyas, ömrü-
nün sonuna do¤ru hastalan›r, ölece¤ini
hisseder ve a¤lamaya bafllar. Allah, niçin
a¤lad›¤›n› sorunca, o da insanlar›n ken-
disinden sonra Allah’a ibadet edece¤in-
den emin olmad›¤› için a¤lad›¤›n› bildi-
rir. Allah onu bu endifleden kurtarmak
üzere “Ey ‹lyas, izzetime yemin ederim
ki, yeryüzünde beni anacak hiç kimse
kalmay›ncaya kadar seni yaflataca¤›m.”
diyerek ona k›yamete kadar ömür verir
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(Ocak 1990: 76).
H›z›r meselesinde oldu¤u gibi, ‹lyas

Peygamber konusunda da Kur’an’a ve
sahih hadislere dayanan bir ölümsüzlük
söz konusu de¤ildir. Ancak, tasavvuf
çevreleri H›z›r’a oldukça fazla yer verdi-
¤i hâlde ayn› hassasiyeti ‹lyas Peygam-
ber için göstermemifltir. Çünkü, ‹lyas’›n
kimlik ve flahsiyeti, H›z›r’›n kimli¤i ve
flahsiyeti kadar kar›fl›k de¤ildir.

C. HIZIR’LA ‹LYAS’IN ‹L‹fiK‹S‹:
Hem Kur’an-› Kerim’de hem de sa-

hih hadis kaynaklar›nda H›z›r’la ‹lyas
aras›nda bir münasebet olup olmad›¤›
hakk›nda herhangi bir bilgiye rastlan-
mamaktad›r. Fakat, baz› ‹slâmî kaynak-
lardaki rivayetlere göre, H›z›r’la ‹lyas
aras›nda s›k› bir münasebet vard›r. Bu
rivayetlerden birine göre Fars olan H›-
z›r’la, ‹srailo¤llar›’ndan gelen ‹lyas, y›l›n
belli bir gününde bir araya gelip yeryü-
zünde birtak›m görev ve sorumluluklar
üstlenir ve baz› ifller yaparlar. Yine on-
lar, her y›l Beytü’l-Makdis’te oruç tutar,
hacca gider ve Zemzem Suyu’ndan içer-
ler. Baflka rivayete göre de H›z›r’la ‹lyas,
her gece Zülkarneyn’in yapt›rd›¤› duva-
r›n dibinde buluflurlar. Bir di¤er rivaye-
te göre ise, H›z›r’la ‹lyas her y›l belli bir
mevsimde bir araya gelir, birbirinin saç›-
n› t›rafl eder, dua ederler (Ocak 1990:78-
79).

Kur’an-› Kerim ve baz› hadis kay-
naklar› H›z›r’la ‹lyas’› iki ayr› flahsiyet
olarak ele al›r. Kur’an’da ad› zikredilme-
yen H›z›r, halk aras›nda genellikle ‹l-
yas’›n ad›yla birlikte an›l›r. Bu da H›-
z›r’la ‹lyas’›n iliflkisi konusunda birta-
k›m rivayet ve inan›fllar›n teflekkül et-
mesine sebep olmufltur. Tasavvufa bütü-
nüyle hakim olan H›z›r’›n kuvvetli flahsi-
yeti zaman içinde ‹lyas’› devre d›fl› b›-
rakm›flt›r. Böylece, H›z›r ve ‹lyas’›n bu-
lufltu¤una inan›lan günlerde özel kutla-
ma törenleri icra edilir hâle gelmifl ve
H›z›r-‹lyas tek flahsiyet olarak tasavvur
edilmifltir. 

1. Halk ‹nan›fl›nda H›z›r-‹lyas:
Türk halk inan›fl›nda H›z›r-‹lyas,

dar zamanlarda yard›m istenen, iyileri
ödüllendirip kötüleri cezaland›ran ve
sonsuz güce sahip olan bir kurtar›c›d›r.
Halk aras›nda H›z›r’›n ad› etraf›nda bir-
çok atasözü ve deyim teflekkül etmifltir.
“Ad›m H›d›r, elimden gelen budur”, “H›-
z›r m›s›n sen”, “H›z›r m›s›n mübarek”,
“H›z›r yard›mc›n olsun”, “H›z›r gibi ye-
tiflti”, “H›z›r gibi imdad›ma yetiflti”, “Kul
s›k›flmay›nca H›z›r yetiflmez” vb. atasözü
ve deyimler halk›n H›z›r konusundaki
inan›fllar›n› aksettirmektedir.

Türk halk inan›fl›nda önemli bir ye-
ri olan H›z›r ya da H›z›r-‹lyas kültünün
psikolojik yönü de vard›r. Çünkü, tarihin
en karanl›k dönemlerinden beri insanlar
çaresiz kald›¤› zaman birtak›m ola¤a-
nüstü varl›klardan yard›m beklemifller-
dir. ‹nsan›n yap›s›nda var olan bu e¤i-
lim, Türk inan›fl›nda ço¤u zaman misa-
firle bütünlefltirilen “H›z›r motifi”ni kar-
fl›m›za ç›karm›flt›r.

H›z›r’› bir peygamber olarak kabul
eden Türk halk inan›fl›nda, H›z›r çeflitli
k›yafetlerle ortaya ç›k›p sadaka isteye-
rek insanlar› dener, kendisini hofl karfl›-
layanlar›n isteklerini yerine getirir. H›d-
rellez kutlamalar› da H›z›r’›n bu özelli-
¤inden faydalanmaya yönelik faaliyet-
lerdir. Türk halk›n›n H›z›r’› çeflitli k›l›k-
larla insanlar aras›nda dolaflt›rmas›
onun bir peygamber olarak addedilmesi-
ne engel teflkil etmemifltir. Halk aras›n-
da ona “H›z›r, Nebi, H›z›r Nebi, H›d›r
Nebi, H›z›r Peygamber ve H›z›r aleyhis-
selâm” denilmesi de bunun bir gösterge-
sidir.

H›z›r, menkabe, efsane, masal ve
halk hikâyelerinde bazen yaya, bazen de
atl› olarak ortaya ç›kar. Meselâ Battal’a
yard›m eden beyaz atl› H›z›r (Köksal
1984:136), Hac› Bektafl’›n huzuruna da
boz at›yla gelir (Gölp›narl› 1990:75). H›-
z›r’a atfedilen ak sakall› ihtiyar, k›ratl›
kifli, boz atl› flah›s vb. motifler ‹slâm ön-
cesi destan ve masallar›m›zda da görü-
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lür. “At” unsuru Türklerin eski fiamanist
inan›fllar›yla yak›ndan ilgilidir. Çünkü,
eski Türklerde flamanlar boz atl› veya
k›ratl› kifli olarak gözükürler (Ocak
1990:118).

Türk halk inan›fl›nda H›z›r, yeflil
veya beyaz elbiseli, boz ya da k›ratl›, yü-
zü bazen aç›k, bazen örtülü, elinde m›z-
ra¤› veya kamç›s› olan bir süvari fleklin-
de düflünülmüfl ve her k›l›kta, her yaflta
görünebilen biri olarak tasavvur edil-
mifltir. Yani, Türk inan›fl›nda genellikle
“atl› H›z›r tipi” vard›r. Çünkü, kahra-
manlar›n arkadafl›, dostu ve s›rdafl› olan
“at” kültü Türk hayat tarz›nda önemli
bir yere sahiptir.

Destan, masal ve halk hikâyeleri-
mizde atla birlikte düflünülen kahra-
manlar boz ata, k›rata veya doru ata bi-
ner. Altay Türklerinden olan Televütle-
rin koruyucu ruhu k›rata biner (Ögel
1988:92). Çinlilerle yap›lan bir savafl s›-
ras›nda Tad›g›n, Çorun, Yamtar›n ve ‹fl-
bara boz atla, Yigen Silig doru atla, Kül
Tigin ise, aln› beyaz boz atla hücuma ge-
çer (Ergin 1988: 26-27). Bams› Beyrek’in
en sad›k arkadafl› boz ayg›rd›r (Ergin
1999: 57-89).

Türk inan›fl›nda H›z›r’›n, boz atl›
olarak düflünülmesi, boz at›n veya k›ra-
t›n u¤urlu say›lmas›na, hay›r bereket
getirdi¤ine inan›lmas›na sebep olmufl ve
bu çerçevede çeflitli inan›fllar ortaya ç›k-
m›flt›r. Meselâ halk aras›nda günefl do¤-
madan önce k›ratla bir dereden yedi de-
fa geçen birine büyünün tesir etmeyece-
¤ine, k›rat›n nefesinin çeflitli hastal›kla-
ra iyi gelece¤ine, k›rat›n bulundu¤u eve
fleytan›n giremeyece¤ine inan›l›r. 

Eski Türklerin inan›fl›na göre gök-
ten inen “at”, Yakut Türklerine göre gü-
nefl âleminden gelmifltir. Bir de kanatl›
ve uçan atlar vard›r. Bu atlar Kafda-
¤›’ndaki Süt Gölü’nde bulunur. Bir efsa-
neye göre “ab-› hayat”› ararken Kafda-
¤›’na gelen H›z›r, buradaki gölde yüzen
ve uçan atlar› görür. H›z›r göle flarap dö-
küp, atlar› sarhofl eder ve bir çiftini ya-

kalar. Bunlar›n kanatlar›n› k›r›p çiftlefl-
tirir. H›z›r’›n “k›rat›” da bu çiftleflme ne-
ticesinde do¤du¤u için uçar (Uraz 1994:
102, 145). ‹flte, bütün bu düflünce ve ina-
n›fllar, H›z›r’›n “boz atl› bir flahsiyet” ola-
rak tasavvur edilmesine sebep olmufltur. 

Hz. ‹lyas, Kur’an-› Kerim’de ismi
geçen peygamberlerden biri oldu¤u için
H›z›r’dan ayr› düflünülmüfltür. Ancak
halk inan›fl›, onu bazen H›z›r’a arkadafl
etmifl, bazen de ayr› bir kimli¤e bürün-
dürmüfltür. Türk halk inan›fl›, hayat su-
yu içen H›z›r’a hem suda hem karada, ‹l-
yas’a da yaln›z karada görev yüklemifl ve
onu H›z›r’la birlikte tasavvur etmifltir.

2. H›z›r ve H›z›r-‹lyas’la ‹lgili
Anadolu D›fl›ndaki Ziyaret Yerleri:

Türk-‹slâm dünyas›nda H›z›r veya
H›z›r-‹lyas kültünün ne kadar önemli ve
yayg›n oldu¤unu düflünürsek, onlar›n
ad›na tahsis edilen birçok “yerin” bulun-
mas›n› da normal karfl›lamam›z gerekir.
Bu “makam”lar genellikle Kur’an’da yer
alan ilgili k›ssadaki hâdiselerin geçti¤i-
ne inan›lan yerlerdir. Ayr›ca, bu “ma-
kam”lar aras›nda H›z›r’la ‹lyas’›n bulufl-
tu¤una inan›lan yerlerle H›z›r’›n içti¤i
“âb-› hayat”› temsil eden kaynaklar var-
d›r.

Türkiye d›fl›nda Azerbaycan, ‹ran,
Irak, Suriye, Lübnan, M›s›r, Cezayir ve
Fas gibi ülkelerde H›z›r’a ait oldu¤u ka-
bul edilen çeflitli “makam”lar vard›r. H›-
z›r-‹lyas’a ait oldu¤u san›lan “ma-
kam”lar›n bafl›nda Tuna nehrinin Kara-
deniz’e döküldü¤ü yerdeki H›z›r-‹lyas
Bo¤az› yer al›r. Bir di¤er H›z›r-‹lyas Bo-
¤az› da Preveze yak›nlar›ndad›r. Midilli
Adas›’n›n bat›s›nda H›z›r-‹lyas Adas›,
K›r›m’da Azak flehri yak›n›nda H›z›r-‹l-
yas Makam›, Hindistan’›n Koka flehrin-
de H›z›r-‹lyas Mescidi bulunmaktad›r.
‹ran’da Abadan sahilinde H›z›r-‹lyas’a
ait bir “makam” ve Hürmüz flehrinde bir
“mezar” vard›r. Kudüs yak›n›nda Karye-
i H›z›r-‹lyas adl› bir köy ve Hz. ‹lyas’a
ait oldu¤u san›lan Mühr-ü ‹lyas, Ma-
kam-› Hazreti ‹lyas ad›n› tafl›yan bir
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“makam” bulunmaktad›r (Ocak 1990:
126-130).

3. H›z›r-‹lyas’la ‹lgili Anadolu
‹çindeki Ziyaret Yerleri:

Anadolu’da da H›z›r’la ilgili çeflitli
ziyaret yerleri mevcuttur. Bu ziyaret
yerlerinden Ankara’da H›d›rl›k Türbesi,
Çorum’da H›z›rl›k Ziyaretgâh›, Deniz-
li’de H›z›rl›k Sultan Ziyareti, Edirne’de
H›z›rl›k Tekkesi, Hatay’da H›z›r Maka-
m›, Kütahya’da H›z›rl›k Mescidi, Merzi-
fon’da H›z›rl›k Tepesi, Mudurnu’da H›-
z›rl›k Kayas›, Lâdik’te H›z›rl›k Ziyareti,
Giresun’da H›z›r Kayalar› vb.lerini saya-
biliriz. Hz. ‹lyas’la ilgili olarak Bingöl’de
‹lyas Gölü vard›r. Ayr›ca Amasya’da H›-
z›r-‹lyas Cami, ‹zmir’de H›z›r-‹lyas Bo-
¤az› ve H›z›r ‹lyas Adas› gibi H›z›r’la ‹l-
yas’›n ortak ad›n› tafl›yan mekânlar da
vard›r (Ocak 1990:131-134).

Ç. EDEB‹YATIMIZDA HIZIR-‹L-
YAS

1. Destan ve Efsanelerde H›z›r:
H›z›r’la ilgili rivayetlerin kayna¤›n›

G›lgam›fl destan›yla ‹skender efsanesine
ba¤layan baz› araflt›rmac›lar, G›lgam›fl
destan›nda geçen Utnapifltim’le H›z›r
aras›nda bir ilgi kurarlar. Bu destana
göre Mezopotamya’n›n kral› G›lgam›fl,
ilâhî menfleli Engidu’yla arkadafl olur.
G›lgam›fl, arkadafl› Engidu ölünce onu
hayata döndürmeye çal›fl›r. Bu arada in-
san› ebedî hayata kavuflturan bir ot bu-
lundu¤unu ö¤renir. “Nehirlerin birleflti¤i
yer”de oturan ve ebedî bir hayat yaflayan
Utnapifltim bu otun yerini bilmektedir.
G›lgam›fl maceral› bir yolculuktan sonra
Utnapifltim’i bulup otun yerini ö¤renir.
Ancak, y›lan otu kapar ve kaybolur
(Köksal 1984:175; Çelebi 1988: C.17:407-
408; Uraz 1994:306-310).

‹skender efsanesine göre, insana
ebedî hayat veren bir su kayna¤›n›n var-
l›¤›n› ö¤renip ordusuyla yola ç›kan ‹s-
kender, yolda çeflitli olaylar sebebiyle as-
kerlerinden ayr›l›r. ‹skender’in aflç›s›
Andreas, bir p›nar bafl›nda tuzlu bal›¤›
y›kamaya çal›fl›rken, bal›k canlan›p su-

ya atlar. Andreas, bu suyun arad›klar›
ölümsüzlük suyu oldu¤unu anlar ve içer.
Aflç› durumu ‹skender’e anlat›r. ‹sken-
der bu suyu bulamay›nca Andreas’› deni-
ze atar. Aflç› bir deniz cini olur ve ebedî
hayata kavuflur. Bu efsanenin ‹slâmî
kaynaklardaki metinlerinde ‹skender’in
yan›nda bulunan kifli Andreas de¤il, H›-
z›r’d›r (Çelebi 1988: C.17:407-408).

‹slâmî kaynaklarda yer alan bir ef-
saneye göre, Zülkarneyn / Büyük ‹sken-
der, birgün bütün âlimleri toplay›p âb-›
hayat hakk›nda bilgi ister. Toplant›ya
kat›lanlardan biri “âb-› hayat”›n karan-
l›k ülkelerde oldu¤unu söyler. Zülkar-
neyn’in, “âb-› hayat”› aramak için yan›-
na ald›¤› kifliler aras›nda H›z›r da var-
d›r. H›z›r, sütten ak, baldan tatl› “âb-›
hayat”› bulup y›kan›r ve ölümsüzlük ka-
zan›r. H›z›r, durumu Zülkarneyn’e bildi-
rir. Ancak, birlikte geldiklerinde suyu
bulamazlar (TDEA 1981:218-220).
Ölümsüzlük suyundan içen H›z›r, art›k
havada, denizde ve karada hükmetme
kudretine sahiptir. ‹stedi¤i zaman görü-
nür, istedi¤i zaman görünmez. Bu efsa-
nede geçen Zülkarneyn’in Büyük ‹sken-
der oldu¤u san›lmaktad›r. Fakat, bura-
daki Zülkarneyn, Kur’an’da geçen Zül-
karneyn de¤ildir (Kehf 83, 98). 

Eskiden hayat flartlar›n›n çok zor
ve tehlikeli olmas› H›z›r’la ilgili halk ina-
n›fllar›n›n çeflitlilik kazanmas›na sebep
olmufltur. H›z›r’›n destanlarda, halk hi-
kâyelerinde ve masallarda kahramanla-
ra yol göstermesi, onlar› ölümden ve çe-
flitli kötülüklerden korumas› bu konuda-
ki halk inan›fl›n›n ne kadar kuvvetli ol-
du¤unun bir göstergesidir. 

2. Tasavvuf ve Menk›belerde H›-
z›r:

Türk kültüründe H›z›r’la ilgili bir-
çok menk›be teflekkül etmifltir. Türk ya-
z›l› edebiyat›nda H›z›r motifine ilk defa
Satuk Bu¤ra Han destan›nda rastla-
maktay›z. Bir avlanma s›ras›nda Kara-
hanl› hükümdar› Satuk Bu¤ra Han bir
tavflan›n pefline düfler. Tavflan, anîden
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durup nur yüzlü bir ihtiyar k›l›¤›na gi-
rer. Bu¤ra Han’› ‹slâm’a davet edip kay-
bolan bu nur yüzlü ihtiyar H›z›r’d›r (Ba-
narl› 1973: 268).

Mutasavv›flar aras›nda H›z›r’la ilgi-
li olarak anlat›lan bir menk›beye göre,
‹brahim bin Ethem ihtiflam sahibi bir
hükümdard›r. Birgün taht›nda oturur-
ken deveci k›l›¤›nda biri gelir. Muhaf›z-
lar, heybetli deveciye soru sormaya cesa-
ret edemezler. ‹brahim bin Ethem, ona
kim oldu¤unu, ne cür’etle yan›na geldi¤i-
ni sorar. O da kervansarayda misafir ol-
maya geldi¤ini söyler. Hükümdar, kendi
saray›na kervansaray dedi¤i için ona k›-
zar. H›z›r, aralar›nda geçen konuflma s›-
ras›nda, kendisinden önce oldu¤u gibi,
kendisinden sonra da baflkalar›n›n otu-
raca¤› bu yere, kervansaray demenin da-
ha uygun olaca¤›n› söyler ve kaybolur.
Ethem, bu devecinin H›z›r oldu¤unu an-
lar ve taht›n› b›rak›p dervifl elbisesi gi-
yer (Ocak 1990: 90).

Baz› hükümdarlar› tasavvuf yoluna
sokan H›z›r, bir k›s›m insanlar› da “veli-
lik” mertebesine ulaflt›r›r ve kerametler
bahfleder. H›z›r, Ahmet Yesevî’nin hiz-
metinde çal›flan ve küçük bir çocuk olan
Süleyman Bak›rganî’ye on befl yafl›na ge-
lince velâyet bahfledip “Hakim” lâkab›n›
verir. Süleyman o tarihten itibaren H›-
z›r’›n emriyle birtak›m hikmetler göste-
rir (Ocak 1990: 97).

Meflhur menk›belerden biri de Aya-
sofya’yla ilgilidir. Bu menk›beye göre, bir
zelzele s›ras›nda Ayasofya’n›n kubbesi
çatlar ve tamiri mümkün olmaz. Bunun
üzerine birçok keflifl, H›z›r’›n yard›m›yla
o tarihte çocuk olan Hz. Peygamber’le
görüflmek üzere Mekke’ye gider. Hz.
Peygamber’in tükürü¤ünü al›p gelen ke-
flifller Ayasofya’n›n kubbesini bu tükü-
rükle tamir ederler. Bu hâdiseyi hat›rla-
mak için kubbeye bir alt›n top as›l›r.
Darda kalanlar bu alt›n topun alt›na ge-
lip H›z›r’›n himmetini beklerler. Yine H›-
z›r, Ayasofya’da “terleyen direk” ad›yla
bilinen direkteki deli¤i deler ve parma¤›-

n› bu deli¤e geçirip Ayasofya’n›n yönünü
çevirerek cami hâline getirir (TDEA
1981: C.4:220).

H›z›r, kendi ad›n› tafl›yan müstakil
tarikatlerin kurulup geliflmesinde önem-
li bir rol oynar ve baz› tarikat mensupla-
r› H›z›r’› pir olarak kabul eder. Ahmet
Yesevî’yi de çocuklu¤undan itibaren H›-
z›r yetifltirir. H›z›r’›n irflad edici bu özel-
li¤i, tasavvuf tarihindeki geliflmelere pa-
ralel olarak yeni yorum ve anlay›fllara
yol açar. Netice itibariyle “H›zr-› zaman”
terimi kullan›l›r hâle gelir. Bu anlay›fla
göre her devrin kendi varl›¤›nda zuhur
eden ilâhî bir tecelli fleklinde de¤erlendi-
rilen bir H›z›r’› vard›r (Ocak 1990:94-96).

H›z›r, Ahmet Yesevî menk›belerine
de konu olmufltur. Menk›beye göre Ah-
met Yesevî’nin müritlerinden Süleyman
Ata, birgün tekkeye odun tafl›rken ya¤-
mura yakalan›r. Süleyman Ata tafl›d›¤›
odun ›slanmas›n diye üzerini elbisesiyle
örter. Bu durumu gören H›z›r, ona “hik-
metli söz söyleme kabiliyeti” kazand›r›r.

Tasavvufta kutupluk makam›na
ulaflanlara “H›z›r gibi”, “‹lm-ü ledün”,
“tasarruf sahibi kifli” vb. unvanlar veri-
lir. Tasavvufî anlay›flta oldu¤u gibi halk
anlay›fl›nda da cömert olan H›z›r, insan-
lara maddî ve manevî yard›mda bulu-
nur. ‹nan›fl›na göre insanlar aras›nda
dolaflan H›z›r, al›fl verifl yapar, ata biner.
Onun eli aya¤› düzgün, yüzü güzel ve el-
bisesi yeflildir. Çocuk, genç, ihtiyar, hat-
ta kufl ve tavflan fleklinde gözükebilen
H›z›r, havada ve su üzerinde yürüyebilir;
bir anda çok uzak mesafeleri afl›p darda
kalanlara yard›m eder.

Türk-‹slâm tasavvufunda en çok ifl-
lenen konulardan biri olan H›z›r’la ilgili
çeflitli ifade ve sembollere fazla yer veril-
mifltir. Mutasavv›flara göre Hz. Musa fle-
riat›, H›z›r ise hakikati temsil eder. H›-
z›r, ilm-i ledün [Allah’›n s›rlar›na ait ma-
nevî bilgi, gayb ilmi] sahibidir. Musa da
Allah’›n s›rlar›na ait manevî bilgiyi ö¤-
renmek için H›z›r’›n peflinden koflar. O
da Hz. Musa’n›n baz› ilâhî s›rlar›n iç yü-
zünü ö¤renmesine vesile olur.
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3. Âfl›k ve Divan Edebiyat›’nda
H›z›r:

Türk edebiyat›nda ço¤u zaman bir
efsane kahraman› olarak karfl›m›za ç›-
kan H›z›r, gerek âfl›k edebiyat›nda ve ge-
rekse divan edebiyat›nda en çok ifllenen
sembollerden biridir. Meselâ, XVI. yüz-
y›lda yaflayan halk flairlerinden Bahfli,
bir destan›nda H›z›r’›, ‹lyas’tan ayr› bir
flahsiyet olarak düflünmez (Elçin 1980:
116).

Halk hikâyesi, destan ve efsaneleri-
mizde H›z›r, H›d›r-‹lyas veya aksakall›
bir ihtiyar, bir dervifl, bir ihtiyar, nur
yüzlü bir ihtiyar, bir pir ya da Hz. Ali hi-
kâye kahramanlar›na yard›m eder, rüya-
lar›na girip onlara “aflk badesi” içirir.
“Aflk badesi”ni içen âfl›k, rüyas›ndan
uyand›¤› zaman saz çal›p fliir söylemeye
bafllar. Meselâ, Âfl›k Garip hikâyesinde
bir pir kahramanlara bade verip onlar›
birbirlerine âfl›k eder (Türkmen
1974:123-125). Bu hikâyenin bir benzer
metninde Garip’le fiahsenem’e aflk bade-
sini içiren bir dervifl (Ahundov 1967,
C.3:12; Abdullayev 1987:421-460; 426),
baflka bir benzer metinde H›d›r-‹lyas’t›r
(Halg Dastanlar› 1961: C. II:50-108;54).
Gurbanî hikâyesinin Diri varyant›nda
ise, H›d›r-‹lyas’›n yerini Hz. Ali al›r
(Köktürk 1990:273). H›z›r, Âfl›k Garip
hikâyesinde yolda kalan kahraman› at›-
n›n terkine al›p bir anda Erzurum’a,
Kars’a ve Tiflis’e götürür (Halg Dastan-
lar› 1961: C. II: 50-108;97). Yine, Tahir
ile Zühre hikâyesinde Tahir’i zindandan
kurtaran H›z›r, (Türkmen 1983:209-
248;227) Zoya Tülek efsanesinde de kah-
ramana yard›m eder (Köksal 1984:177).
H›z›r-‹lyas, kahramanlar›n hayat› etra-
f›nda teflekkül eden Battal Gazi (Köksal
1984:177), Köro¤lu (Köksal 1984:136,
177) vb. destanlarda oldu¤u gibi Dirse
Han O¤lu Bo¤aç Han hikâyesinde de ba-
bas›n›n okuyla yaralanan Bo¤aç Han’a
yard›m eder ve onun yaras›n› iyilefltirir
(Ergin 1997:88).

Divan edebiyat›nda da H›z›r’la ilgili

olarak en çok H›z›r, ‹lyas, H›z›r-‹lyas,
âb-› hayat ve ‹skender gibi kavramlar
kullan›lm›flt›r. Meselâ, Nedim’in bir ka-
sidesinde H›z›r darda kalan insanlar›n
yard›m›na koflar. Yunus Emre’nin de H›-
z›r’la ‹lyas’›n ölümsüzlük suyu içti¤ine
dair m›sralar› vard›r (Ocak 1990:184; Ti-
murtafl 1972: 96).

H›z›r ve ‹lyas hakk›ndaki bu aç›kla-
malardan sonra, kökü ‹slâm ve Hr›sti-
yanl›k öncesi Türkistan (Orta Asya)’a
dayanan ve bugün Azerbaycan, K›r›m,
Kerkük, Musul, Suriye ve Balkanlarda
kutlanan H›drellez konusuna geçebiliriz:

D. HIDRELLEZ HALK BAYRA-
MI:

1. H›drellez’in Anlam›:
H›drellez, H›z›r ve ‹lyas’›n her y›l

bulufltu¤una inan›lan 6 May›s gününü
ifade eder. Bu güne “H›z›r - ‹lyas günü”
de denilmektedir. Türkler aras›nda ‹slâ-
miyet’ten önce de her y›l yap›lan bahar /
y›lbafl› bayram› kutlamalar›, ‹slâmi-
yet’ten sonra H›z›r ve ‹lyas’›n flahs›nda
dinî bir muhtevaya bürünmüfl ve H›drel-
lez ad›n› alm›flt›r.

Eskiden Rûz-i H›z›r (H›z›r günü)
olarak an›lan H›drellez, bugün halk ara-
s›nda H›z›r-‹lyas ve H›d›r Nebi olarak
an›lmaktad›r. H›drellez, halk aras›nda
yayg›n olan inan›fla göre, ölümsüz haya-
ta kavuflan H›z›r’la ‹lyas’›n bir araya gel-
di¤i günün hat›ras› olarak kutlanan bir
halk bayram›d›r. Bundan dolay› bugüne
H›drellez ad› verilmifltir. H›drellez teri-
mi de “H›z›r- ‹lyas” birleflik isminin halk
a¤z›ndaki bozulmufl telâffuz fleklidir. 

“H›drellez günü”, bugün kulland›¤›-
m›z milâdî takvime göre 6 May›s’a teka-
bül eder. 6 May›s günü eskiden kullan›-
lan Rumî takvimde 23 Nisan gününe
rast gelir. Rumî takvime göre 23 Nisan
(6 May›s) günü yaz mevsiminin bafllan-
g›ç tarihi olarak kabul edilmekteydi. Bu
takvime göre bir y›l, yaz (H›z›r) ve k›fl
(Kas›m) olmak üzere iki mevsime ayr›l›r.
23 Nisan (6 May›s)’da bafllay›p, 26 Ekim
(8 Kas›m)’e kadar devam eden yaz mev-
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simine “Yaz Günleri” veya “H›z›r Günle-
ri” ad› verilirdi. 26 Ekim (8 Kas›m)’de
bafllay›p 23 Nisan (6 May›s)’a kadar de-
vam eden k›fl mevsimine de “Kas›m Gün-
leri” denirdi. 

Milâdî takvime göre günefl, 5 Ma-
y›s’› 6 May›s’a ba¤layan gece Ülker bur-
cuna girer. Ülker burcunu 6 May›s-7-8
Kas›m tarihleri aras›nda günefl batt›k-
tan sonra görmek mümkün olmaz. Ülker
burcu, y›l›n di¤er günlerinde ise, günefl
batt›ktan k›sa bir süre sonra görülür. Ya-
ni, astronomik gözlemlere ve tabiat flart-
lar›na uygun olarak bir y›l yaz ve k›fl ol-
mak üzere iki mevsime bölünmüfltür. Ya-
ni, 6 May›s’a rastlayan “H›drellez günü”
yaz mevsiminin, 8 Kas›m günü de k›fl
mevsiminin bafllang›ç tarihidir (Ocak
1988: TDV‹A. C. 4:314).

Görüldü¤ü gibi H›d›rellez, k›fl›n so-
na erip yaz mevsiminin bafllad›¤› gün
olarak da kutlanmaktad›r. Yani, “H›drel-
lez günü”nün 6 May›s’ta (23 Nisan) kut-
lanmas›n›n iklim ve tabiat flartlar›yla da
ilgili oldu¤unu gözden uzak tutmamak
gerekir.

2. H›drellez’in Tarihçesi:
Bütün insanlar›n hayat›nda tabi-

at›n yeniden dirilifli ilk ça¤lardan itiba-
ren önemli bir olay olarak görülmüfltür.
Milâttan önce 3000 y›llar›nda Mezopo-
tamya’daki Ur flehrinde çeflitli törenler
yap›lmaktayd›. Bu törenler Mezopotam-
ya ovas›n› sulayan F›rat ve Dicle nehir-
lerinin hayat verici gücünü simgeleyen
Tammuz ilâh› ad›na yap›l›rd›. Tammuz
sonbaharda ölen, ilkbaharda dirilen bir
tanr› olarak düflünülmüfl, yeflillik ve be-
reketin sembolü olarak kabul edilmifltir.
Eski ‹ran’da da bahar mevsiminde su ve
yeflillik kavramlar›yla ilgili çeflitli tören-
ler yap›lmaktayd› (Ocak 1990:141-144).

Türklerin eski inan›fl›nda önemli
bir hâdise olan bahar›n geliflini y›l›n ilk
gök gürültüsü, ilk flimfle¤i haber verirdi.
Çin kaynaklar›na göre Hunlar ve Gök-
türkler y›l›n beflinci ay›nda y›lbafl› bay-
ram› yaparlard›. Bu günlerde gö¤e oklar

at›l›r, kurbanlar kesilir, at yar›fllar› ter-
tip edilir, türküler söylenir, k›m›z içilip
e¤lenilirdi (Ögel 1988:772-775).

H›z›r gelene¤i köken itibariyle fia-
manizm’e dayan›r. H›z›r, yaz›n gelifliyle
ilgili mitolojik bir motiftir. Suyun insan-
lara ölümsüzlük kazand›rmas› da mito-
lojik bir hâdisedir. Meselâ, Baflkurtlar›n
Ural Bat›r adl› destan›nda insanlara iyi-
lik etmek isteyen Ural Bat›r, kötülük
devlerinin ülkesinde ölümsüzlük suyunu
bulur; ancak içemez (Seyidov 1983:104-
131; fiükürov 1997:174-184). 

Ural Bat›r, “dirilik bula¤›”n›n su-
yundan da¤lara, ovalara seper ve etraf›
canland›r›p yeflillendirir. “Dirilik suyu”,
“dirilik bula¤›”, “ölümsüzlük suyu” mito-
lojik anlay›fl› Ural Bat›r destan›nda gö-
rüldü¤ü gibi eski Türk mitolojisine ait
bir anlay›flt›r. Yani, Ural Bat›r’la suyun
ilgisi H›z›r’la ‹lyas’›n ilgisini ortaya ko-
yar. Türk mitolojisinde od-atefl kutsal ol-
du¤u için insanlar› kötü ruhlardan ko-
rur. Türk mitolojisindeki bu özellik za-
man içinde H›z›r’›n flahsiyetiyle birleflti-
rilmifltir. Türk H›z›r’› baharla, s›cakla,
güneflle ilgilidir. Türk H›z›r’› gençleri
birbirine âfl›k edip flair yapar. Türk H›z›-
r›’n›n gençlere verdi¤i bade atefltir, nur-
dur. Bunun için onlar› yakar (Seyidov
1983:104-131).

H›drellez, gerek Anadolu Selçuklu-
lar› ve gerekse Osmanl›lar zaman›nda
da kutlanm›flt›r. H›drellez törenlerinin
icras› s›ras›nda yeflil, yeflillik ve suyla il-
gili birtak›m uygulamalar, baz› ‹slâm
âlimlerinin yasaklay›c› fetvalar vermesi-
ne sebep olmufl, H›drellez’in bu günün
kutsall›¤›na inanmamak flart›yla kutla-
nabilece¤i yönünde fetvalar verilmifltir.

Yakutlar›n ve Tunguzlar›n may›sta,
baz› Türk boylar›n›n ise flubat veya
martta birtak›m törenler tertip ettikleri
bilinmektedir. ‹slâmiyet’ten önce Türk-
ler aras›nda yap›lan söz konusu törenler,
‹slâmî dönemde de devam ettirilmifltir.
Bu uygulamalar ‹slâmiyet’ten sonra ise,
H›z›r ve ‹lyas’›n flahsiyeti etraf›nda ge-

Y›l: 14  Say›: 54

48 Millî Folklor



lifltirilmifltir. Türk-‹slâm dünyas›nda
Musa, H›z›r ve ‹lyas’la ilgili olarak orta-
ya ç›kan inançlar›n çekirde¤ini, Kur’an-›
Kerim’de yer alan Hz. Musa’yla H›z›r’a
ait oldu¤u kabul edilen k›ssa olufltur-
maktad›r. H›drellez gelene¤inin köke-
ninde eski Türk inan›fl›ndaki “gök tan-
r›”n›n Türk milletine yard›m etmesi için
yaratt›¤› “koruyucu ruhlar”›n oldu¤u
söylenebilir. Türkler ‹slâmiyet’i kabul
ettikten sonra bu “koruyucu ruhlar” H›-
z›r’a dönüfltürülmüfl ve onunla bütünlefl-
tirilmifltir.

3. Anadolu D›fl›nda H›drellez:
H›drellez, Anadolu d›fl›ndaki Türk-

ler aras›nda da afla¤› yukar› ayn› inan›fl-
la kutlanmaktad›r. Azerbaycan’da H›d›r,
H›d›r Nebi, Nebi Bayram›, H›d›r-‹lyas,
H›z›r-‹lyas; K›r›m’da H›d›rlez; Balkan-
larda Edirlez / Hedirles / H›d›rles gibi
de¤iflik isimlerle ifade edilmekte ve çe-
flitli törenlerle icra edilmektedir.

H›z›r’›n Türklere ait mitolojik bir
motif oldu¤unu kaydeden Mireli Seyidov,
Türk H›z›r’›n› Arap H›z›r’›ndan ay›rmak
gerekti¤ini ifade eder. Ona göre, Arab’›n
H›z›r’› yeflilli¤i ve ölmezli¤i, Türk’ün H›-
z›r’› da yeflillik ve ölmezli¤in yan›nda ba-
har›n s›cakl›¤›n› temsil eder. Yine,
Arab’›n H›z›r’› yolda kalanlara ve kaybo-
lanlara, Türk’ün H›z›r’› ise hem yolda
kalanlara ve kaybolanlara hem de sevgi-
lilere yard›m eder (Seyidov 1983:104-
131). 

Azerbaycan Türkleri aras›nda da
H›z›r, bir peygamber olarak kabul edilir.
H›drellez, Azerbaycan’da genellikle 10
fiubat’ta kutlan›r. Bu güne “kiçik çile” de
denir. Darda olanlara yard›mc› olaca¤›-
na inan›lan H›z›r, bahar›n geliflini, tabi-
at›n uyan›fl›n› müjdeler. H›d›r Nebi Bay-
ram›’nda gece ve gündüz çeflitli flenlikler
yap›l›r. Bayram günü bütün evlerde ha-
fl›l piflirilir, pilav yap›l›r. Fakirlere yar-
d›m edilir. Yeflertilmifl bu¤daydan “seme-
ni” ad› verilen bir çeflit tatl› yap›l›r. H›d›r
Nebi akflam›, özellikle çocuklar ve genç-
ler evleri gezip hediye toplar ve bu s›ra-

da “H›d›r H›d›r” manisini okurlar. Evler-
de yap›lan govut, helva ya da yarma, H›-
z›r’›n elini sürüp bereketli k›lmas› için
evin bir köflesine b›rak›l›r. H›z›r törenle-
rinde maniler söylenip oyunlar oynan›r
ve çeflitli flekillerde fallara bak›l›r
(Ahundov 1994: 433-434; Seyidov 1983:
104-131).

Azerbaycan’da H›d›r Nebi Bayra-
m›’nda oynanan oyunlardan biri, I¤d›r
yöresinde de bilinen ve baz›lar›na göre
halk temaflas› olarak de¤erlendirilen
“kosa kosa oyunu”dur. Bu oyunun baflro-
lünü hamile kad›n k›l›¤›na giren bir
genç’le efli üstlenir. Bu oyunda “kosa” ya-
ni k›fl, bahara hamiledir ve bahar›n yak-
laflt›¤›n› haber verir. 

Afla¤›da verdi¤imiz ilk mani örne¤i
ad› geçen oyun s›ras›nda söylenen mani-
lerden biridir. Di¤er iki mani örne¤i de
H›d›r Nebi kutlamalar› s›ras›nda çocuk-
lar›n ev ev gezip hediye toplad›klar› s›ra-
da söyledikleri manilerdendir. Bu mani-
ler, H›z›r’la bahar›n ilgisini göstermesi
bak›m›ndan önemlidir:

Menim kosam canl›d›,
Gollar› mercanl›d›,
Kosama el vurmay›n,
Kosam iki canl›d›. 

(Seyidov 1990:25-29).
H›d›r’a H›d›r deyerler,
H›d›r’a ç›rag goyarlar,
H›d›r’a pay y›¤ma¤a,
Biz gelmiflik hay›nan.

(Ahundov 1994: 25-26)
Gara toyug ganad›,
Kim vurdu, kim sanad›.
Mehlenize gelende,
‹t bald›r›m dalad›.

(Efendiyev 1981:80)

Kosova ve yöresinde H›drellez tö-
renleri 5 May›s’ta bafllar. Sabah erken-
den köy, kasaba ve flehir yak›nlar›ndaki
a¤açl›k yerlere, göl kenarlar›na ve türbe-
lere gidilir. Türbelerde adaklar kesilip
yenir. Akflam eve dönerken herkes a¤aç-
lardan yeflil dal kopar›r, kaynak sular-
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dan su al›r. Sabah erkenden kalk›l›p
a¤açlardan kesilen yeflil dallar kaynak
suda kaynat›l›r ve çocuklar bu suyla y›-
kan›r (Ocak 1990:149).

Avrupa’da, Amerika’da ve Kana-
da’da da bahar›n gelifli münasebetiyle
çeflitli törenler yap›lmaktad›r. Bayram
sabah› çiçekler toplan›r, gençler aras›n-
da “bahar kraliçesi” seçilir, bir a¤aç süs-
lenerek etraf›nda oyunlar oynan›r (Seyi-
do¤lu 1990:23-24).

H›drellez, Azerbaycan, K›r›m, Ker-
kük, Musul, Suriye, Balkanlar, Lübnan,
M›s›r, Cezayir, Fas ve ‹ran’da bilinmek-
tedir. H›drellez, günümüzde de çeflitli
adlarla an›lan ve hemen hemen bütün
Türk boylar› aras›nda H›z›r’la ‹lyas’›n
bulufltu¤u gün olarak kabul edilen bir
bayram olarak kutlanmaktad›r.

5. Anadolu’da H›drellez’le ‹lgili
Rivayetler:

Halk aras›nda u¤urlu, bereketli ve
mübarek bir gün olarak kabul H›drellez
gelene¤inin do¤ufluyla ilgili olarak Ana-
dolu’da pek çok rivayet anlat›lmaktad›r.
Biz burada bu rivayetlerden iki tanesi-
nin k›sa özetini vermekle yetinece¤iz:

a. Bir a¤an›n H›z›r ad›nda bir kâh-
yas› varm›fl. Hacca giden a¤an›n han›m›
evinde gözleme yaparken, “Beyim gözle-
meyi çok severdi, burada olsayd› da ye-
seydi” diye söylenir. Bunu duyan kâhya,
“Ben götürürüm” der ve kaybolur. A¤a
hacdan dönüp han›m›na, kâhyan›n ken-
disine gözleme getirdi¤ini söyleyince
kâhyan›n ermifl oldu¤una inan›l›r ve her
y›l onu anma törenleri yap›l›r (Artun
1990:1-23). Bu efsane kanaatimizce Lok-
man-› Perende’yle Hac› Bektafl Veli me-
k›besinin bozulmufl fleklidir. Menk›beye
göre, Lokman-› Perende hacdayken ar-
kadafllar›na “Bugün bizim evde bifli pifli-
rirler” der. Hocas›n›n bu sözü Bektafl’a
malûm olunca tepsiye koydurdu¤u bir-
kaç bifliyi an›nda Lokman’a götürür ve
hac› olur (Gölp›narl› 1990:6; Özk›r›ml›
1996:10-14; Melikoff 1998: 108-109).

b. Çok eski zamanlarda bir köyde

H›d›r ad›nda bir çoban varm›fl. H›d›r, bir
gün sürüsünü suya götürürken bir pafla
k›z› olan Ellez’i görüp âfl›k olur. H›d›r,
Ellezi babas›ndan ister. Fakat pafla k›z›-
n› vermez. Bunun üzerine H›d›r k›z› ka-
ç›r›r. Pafla ve adamlar› bir korulukta
saklanan H›d›r’la Ellez’i çembere al›p
atefle verirler. Allah’a s›¤›nan H›d›r’la
Ellez, gaipten gelen “Atefle bas›p atla-
y›n.” sesini duyunca tek ad›mla atefle ba-
s›p kaybolurlar. Pafla ve adamlar› uzun
süre onlar› arar. Ancak, bulamazlar.
Aradan uzun y›llar geçer; H›d›r’la Ellez
birbirine dokunmaz. Neticede pafla için-
den gelen bir sese uyar, “Allah’›m onlar›
affettim, bana göster.” der. Allah, H›-
d›r’la Ellez’i 6 May›s günü yeryüzüne in-
dirip paflaya gösterir. Böylece H›d›r’la
Ellez birbirlerine kavuflur. O günden be-
ri kutlanan bu kavuflma gününe H›drel-
lez ad› verilmifl, onlar ölümsüz k›l›nm›fl-
t›r (Kartal 1990:93-104).

6. Anadolu’da H›drellez Kutla-
malar›:

‹slâmiyet’ten önce Türkler aras›nda
bahar mevsiminde yap›lan törenlerde
çok önemli bir fonksiyona sahip olan “su”
ve “a¤aç” kültü varl›¤›n› H›drellez’le sür-
dürmüfltür. H›z›r, Türk halk inan›fl›na
göre ölmezlik s›rr›na ermifl bir peygam-
ber, Allah’›n yeryüzünde dolaflan bir elçi-
sidir. H›drellez, resmî ve dinî bayramla-
r›m›zdan biri olmamas›na ra¤men eski-
den beri bütün Türkler aras›nda kutla-
nagelmifltir (Günay 1990:10-12). 

Türklerin çok eski bir gelene¤i olan
bahar bayram› kutlamalar› Anadolu’da
çeflitli ‹slâmî inançlarla birleflerek zen-
ginleflmifl ve anlaml› bir hâle gelmifltir.
Bizim kültürümüzde H›drellez, tabiat›n
canlanmas›, bollu¤un, bereketin ve kud-
retin insanlara, bitkilere ve hayvanlara
ulaflmas› anlam›na gelir (Seyido¤lu
1990:23-24).

H›drellez gelene¤inin kayna¤›nda
yer alan H›z›r’la ‹lyas’›n ad›, Türkler
aras›nda hem insan hem de yer ad› ola-
rak kullan›lm›flt›r. Anadolu’da birçok
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köy, kasaba ve flehrimizde “H›d›rl›k / H›-
z›rl›k” ad› verilen mekânlar vard›r. Bü-
tün bu yer adlar›, Türk’ün ruhuna sin-
mifl olan H›drellez gelene¤inin Anado-
lu’da yüzy›llardan beri kutland›¤›n› gös-
terir. “H›drellez günü”, eski takvimleri-
mizde de yerini alm›flt›r. Meselâ, Ayd›n
Vilâyeti Salnamesi’nin takvim k›sm›nda
5 May›s’ta Rûz-i H›z›r, 7 May›s’ta Niha-
yet-i Bahar, 21 Mart ‘ta da Nevruz-› Sul-
tanî olarak iflaretlenmifltir (Baykara
1990: 4-6).

Türkler, H›z›r-‹lyas’›n bolluk, bere-
ket getirdi¤ine ve bahar›n müjdecisi ol-
du¤una inan›rlar. Önemli bir sosyal hâ-
dise olan H›drellez, eskiden özellikle ‹s-
tanbul’da çok canl› olarak kutlan›rd›. ‹s-
tanbul’un mesire yerlerine koflan insan-
lar niyet tutar, mani, flark›, türkü söyler,
oyun oynarlard›. H›drellez akflam›, gül
dal›na içinde gümüfl paralar ve çeyrek
alt›nlar bulunan keseler as›l›r, çömlekle-
re yüzükler konulup gül dibine b›rak›l›r
ve sabah erkenden bereket getirmesi di-
le¤iyle besmeleyle aç›l›rd›. Yüzüne du-
vak örtülen bir k›z çömlekten bir niyet
çeker. Birer mani söylenir, k›smeti ç›k-
mayan k›zlar›n bafl›nda kilit aç›l›rd›.
“H›drellez günü” kuzu, helva, pide, dol-
ma vb.leri piflirilirdi (Pakal›n 1983: 802-
803).

Toroslarda da “H›drellez gecesi”,
Leylâ ve Mecnun ad› verilen iki y›ld›z
gözlenir. Bu iki y›ld›z birbirine kavuflur-
sa, o y›l birbirini sevenlerin kavuflaca¤›-
na inan›l›r. “H›drellez gecesi” k›zlar
uyurken yast›klar›n›n alt›na koyduklar›
tuzlu çörekten yiyip, niyet ederler. Bu
gece rüyada görülen gençle evlenilece¤i-
ne inan›l›r (Seyido¤lu 1990:23-24).

“H›drellez günü” birçok ilimizde ol-
du¤u gibi Tokat’ta da sabah erkenden
kalk›l›r, darg›n olanlar bar›flt›r›l›r, gö-
nüller al›n›r, kabir ziyaretlerine gidilir,
dualar okunur. “H›drellez günü” Tokat’ta
dinî bir bayram kimli¤ine bürünmüfltür
(Cingöz 1990:43-51).

“H›drellez günü”ne, ‹negöl ve çevre-

sinde “Yeflil Gün” ad› verilmektedir. “Ye-
flil Gün” k›fl›n bitmesi, bahar›n gelmesi
demektir. Burada da H›drellez, ölümsüz-
lü¤e kavuflan H›z›r’la ‹lyas’›n bulufltu¤u
gün olarak kabul edilmektedir (Kartal
1990:93-104).

Safranbolulular H›drellez kutlama-
lar›n› yapacaklar› yerlere sabah namaz›
vaktinde gitmeye bafllar. Çünkü onlar,
H›z›r’la ‹lyas’›n sabah ezan›yla, ö¤le eza-
n› aras›ndaki bir zaman diliminde bulu-
flacaklar›na inan›rlar (Barlas 1990:25-
41).

H›drellez haz›rl›klar›na May›s’›n ilk
haftas›nda bafllanan Kütahya’da özellik-
le zenginler çad›r kurup yemek yaparlar.
Burada 5 May›s akflam› bafllayan kutla-
malarda çeflitli dilekler tutulup gül fida-
n›na iplikler ba¤lan›r. Kese içine konan
bir miktar para gül fidan›n›n dibine b›-
rak›l›p sabah erkenden al›n›r. Han›mlar
ellerine k›na yakar. H›drellez atefli yak›-
l›r. Aileler, “H›drellez gecesi” bereket ge-
tirece¤i düflüncesiyle evlerinin etraf›na
gizlice haflhafl taneleri seper. Sabah er-
ken kalkan insanlar mesire yerlerine gi-
der, yemekler haz›rlay›p e¤lenceler dü-
zenler (Meydan 1990:113-121). Evlerin
etraf›na gizlice haflhafl taneleri serpme-
nin bir benzerine Kazak ve K›rg›z Türk-
leri aras›nda rastlanmaktad›r. Kazak ve
K›rg›z kad›nlar› ilkbaharda ilk defa gök
gürleyip flimflek çakt›¤› gün çad›r çevre-
sinde süt, ayran ve k›m›z dolu kaplar›
dolaflt›r›p saç› töreni yaparlar (‹nan
1972:30).

H›drellez gelene¤inin canl› oldu¤u
illerimizden biri de ‹zmir’dir. “H›drellez
günü” sabah erkenden kalkan insanlar
deniz ve su kenarlar›na gider, k›ra ç›kar,
dilek tutup e¤lenirler. Akflam› ise, e¤len-
celer tertip edilir, atefller yak›l›r. ‹nsan-
lar niyet tutup üç defa bu ateflin üzerin-
den atlar. ‹zmir’de “H›drellez gecesi” pi-
lav piflirilir. ‹nan›fla göre H›z›r, “H›drel-
lez gecesi” piflirilen pilavdan yer bolluk
ve bereket bahfleder. (K›l›çk›ran
1990:32-36).
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“H›drellez gecesi” genç k›zlar tara-
f›ndan bir küpün içine çeflitli eflyalar ve
maniler yerlefltirilip gül a¤ac›n›n dibine
konulmas›, sabah olunca buradan al›n›p
yorumlanmas› vb. uygulamalar Anado-
lu’nun hemen her yerinde vard›r.

Halk taraf›ndan H›z›r ve ‹lyas’›n
ölümsüzlük s›rr›na erdi¤ine ve H›drel-
lez’de bulufltuklar›na inan›l›r. U¤urlu,
bereketli ve mübarek bir gün olarak ka-
bul edilen bu güne “H›drellez günü” ad›
verilir. Anadolu’da H›drellez yaklaflt›¤›
zaman zengin ya da fakir herkes kendi
imkânlar› ölçüsünde birtak›m haz›rl›k-
lar yapar. Günümüzde büyük flehirler-
den ziyade köylerimizde ve kasabalar›-
m›zda yörenin özeliklerine göre çeflitli
yemekler haz›rlan›r. Herkes evini, bah-
çesini ve çevresini temizler. Çünkü H›-
z›r’›n, evleri ziyaret edece¤ine inan›l›r.
Baz› yörelerimizde aile reisleri kendile-
rine ve çocuklar›na yeni elbiseler al›r.

H›drellez kutlamalar›, Anadolu’nun
hemen hemen her taraf›nda köy, kasaba
ve flehir yak›nlar›nda bulunan p›nar
bafllar›nda, yeflilliklerde, türbe ve yat›r-
lar›n bulundu¤u yerlerde yap›l›r. Çünkü,
H›z›r’›n gezdi¤i yerler yeflillenir, güller
açar, bülbüller öter. Türbelerde adak
kurbanlar kesilir. Baz› yörelerimizdeki
kutlamalara mevlit okunarak bafllan›r. 

‹slâmiyet öncesi Türk kültürüyle
‹slâmiyet sonras› Türk kültürünün yo¤-
rulmas›ndan ortaya ç›kan, gönüllerin
al›nd›¤› “H›drellez günü”nde çeflitli tö-
renlerin icra edilmesi özellikle günü-
müzde sa¤l›k-flifa, mal mülk-servet, ni-
yet-k›smet ve bolluk-bereket talebine yö-
nelik oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

a. Sa¤l›k-fiifa Talebine Yönelik
‹craatlar:

“H›drellez günü”nde k›r çiçeklerinin
kaynat›l›p suyunun içilmesi, bu¤day, m›-
s›r ve susamdan yap›lan “gavut”un, H›-
z›r’›n dokunmas› dile¤iyle evin bir köfle-
sine veya bir gül fidan›n›n dibine konul-
mas›, yeni sa¤›lm›fl sütün H›z›r’›n do-
kunmas› için bekletilmesi, “dervifl”in ve-

ya H›z›r’›n at›n›n aya¤›n›n alt›ndan top-
rak al›nmas› (Halg Dastanlar› 1961: C.
II: 50-108;106) vb. uygulamalar sa¤l›k-
flifa talebine yönelik icraatlard›r.

Altay Türkleri, Hunlar ve Göktürk-
ler aras›nda da rastlan›lan bir gelene¤in
bir benzeri bugün Bal›kesir, Diyarbak›r,
Erzurum, Trabzon ve Yozgat gibi illeri-
mizde H›drellez’de flifa verece¤ine ina-
n›ld›¤› için kuzular kesilip pilavlar yap›l-
mas› fleklinde görülmektedir. Altay
Türkleri ve Hunlar da¤lara, Göktürkler
ise ma¤ara ve ›rmak k›y›lar›na gidip
“gök tanr›”ya kurban keserlerdi (‹nan
1972:5-6; 48-49). Anadolu’da, flifa bul-
mak için “H›drellez günü” çal› ç›rp› ya da
otla yak›lan “H›drellez Atefli”nin üzerin-
den atlanmas› ‹slâm öncesi Göktürkler
zaman›nda görülen atefl üzerinden atla-
ma inanç ve gelene¤inin bir devam› ola-
rak de¤erlendirilebilir (Ocak 1990:154). 

b. Mal Mülk-Servet Talebine Yö-
nelik ‹craatlar:

Anadolu’nun birçok yöresinde ev,
araba, yüzük, bilezik, madenî para vb.le-
rinin kendisinin ya da resminin gül fida-
n›n dibine konularak H›drellez sabah›
buradan al›n›p cüzdanlara yerlefltirilme-
si mal mülk talebine yönelik icraatlar-
dand›r.

c. Niyet-K›smet Talebine Yöne-
lik ‹craatlar:

Bütün Türk co¤rafyalar›nda H›-
z›r’›n 5 May›s’› 6 May›s’a ba¤layan gece
yeryüzüne inip dilekleri yerine getirece-
¤ine ve dokundu¤u yerlere feyiz bereket
bahfledece¤ine inan›lmas›, k›zlar›n ev-
lenmelerini kolaylaflt›rmak için kâ¤›tla-
ra dileklerin yaz›l›p suya at›lmas›, falla-
ra bak›lmas›, çocuk sahibi olmak için
türbelere adak adanmas›, bez parçala-
r›ndan yap›lan bebeklerin sal›nca¤a ya-
t›r›lmas› vb. uygulamalar niyet-k›smet
talebine yönelik icraatlard›r.

ç. Bereket-Bolluk Talebine Yö-
nelik ‹craatlar:

H›drellez’de aile reislerinin cepleri-
ne para konulmas›, “H›drellez gecesi”
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H›z›r’›n dokunmas› dile¤iyle bütün yiye-
cek ve içecek kaplar›n›n a¤z› aç›k b›ra-
k›lmas› gibi uygulamalar da bolluk, be-
reket talebine yönelik icraatlard›r.

E. NET‹CE
‹slâm öncesi eski Türk destan ve ef-

sanelerinde karfl›m›za ç›kan gök sakall›
ihtiyar, ak sakall› ihtiyar motifleri ‹slâ-
miyet’ten sonra H›z›r ve ‹lyas motifleriy-
le birlefltirilmifl, H›drellez, H›d›r Nebi,
Nebi Bayram› vb. adlarla bir gelenek hâ-
linde devam ettirilmifltir. H›drellez, pek
çok tarihî kültür unsurunu içinde tafl›d›-
¤› hâlde çok eski bir gelene¤imiz olarak
bir Türk sembolü hâline gelmifltir. Yani
H›drellez gelene¤i, Türklerdeki tabiat
sevgisinin ve çevre temizli¤inin de bir
göstergesidir. H›z›r, bugün bütün Türk-
ler aras›nda iyili¤in bir simgesi olarak
kabul edilmektedir.

Anadolu’da kâ¤›tlara dilekler yaz›-
l›p suya at›lmas›, yorumlar yap›lmas› gi-
bi H›drellez uygulamalar›na Kazak ve
K›rg›z Türkleri aras›nda da rastlan›r.
Ad› geçen Türk boylar› aras›nda bir ka-
ba su konup yan›na ayna ve mum yerlefl-
tirilir. Bu kab›n içindeki suya i¤ne, iplik
ve yüzük at›p iplikleri bunlar›n deli¤in-
den geçirmeye çal›fl›r, dua okuyup fala
bakarlar.

‹slâm öncesi fiamanist Yakut Türk-
lerinde çocu¤u olmayan han›mlar›n Ay›-
s›t (yarat›c› ruh)’tan yard›m bekleme ge-
lene¤i (‹nan 1972:35-38), ‹slâm sonras›
Türk inan›fl›nda çevredeki türbelere
adak adama, bez parçalar›ndan bebek
yap›p sal›nca¤a yat›rma ve çocuk sahibi
olmak için H›z›r’dan yard›m dileme gele-
ne¤ine dönüflmüfltür denebilir.

Türklerin inanç dünyas›n› derinden
etkileyen H›z›r, H›z›r-‹lyas ve ab-› hayat
kavramlar›n›n ilk bak›flta ‹slâmî bir te-
mele dayand›¤› anlafl›lmaktad›r. Ancak,
bu temelin derinli¤ine inildi¤i zaman bu
kültün, çok genifl bir co¤rafyada yaflayan
Türklerin ve di¤er ‹slâm milletlerinin
çeflitli kültür ve inan›fllar›yla yo¤ruldu-
¤unu görürüz. H›z›r, bu derin tarihî seyir

içerisinde insanlar›n birtak›m ruhî ve
sosyal ihtiyaçlar›na cevap veren bir hü-
viyet kazanm›flt›r. Bu çerçevede özellikle
Türkler, H›z›r veya H›z›r-‹lyas’la ilgili
kendi inan›fl flekillerini çeflitli edebî
ürünleriyle yaflatm›fllard›r.

Bugün, H›z›r ve ‹lyas’›n isimleri ya-
flat›lmas›na ra¤men, uygulamada ‹l-
yas’›n ad› silinmifl, H›z›r motifi öne ç›ka-
r›lm›flt›r. Çünkü, ‹slâm öncesi Türk mi-
tolojisinin ola¤anüstü varl›klar›n›n flah-
siyeti, H›z›r’›n flahsiyetiyle az çok uyum
hâlindedir.

Kur’an-› Kerim’de ismi zikredilen
Hz. ‹lyas’a at›f yap›lan H›z›r unsuru, ‹s-
lâmiyet öncesi birtak›m mitolojik unsur-
larla ve Türk inançlar›yla beslenerek bu-
güne kadar gelmifl ve günümüzde H›-
z›r’la ‹lyas’›n bulufltu¤u gün olarak ka-
bul edilen H›drellez gelene¤ini olufltur-
mufl, millî kültürümüzün zengin unsur-
lar›ndan biridir. Bu gelenek, Türk insa-
n›n›n birbiriyle kaynaflmas›n› sa¤lamas›
ve kültür de¤erlerimizin birlefltirici yö-
nünü ortaya koymas› bak›m›ndan çok
önemlidir.

NOTLAR
1 Ba’l, fiam’da bulunan Bek ad›ndaki flehir

halk›n›n tapt›¤› alt›n putun ad›yd›. fiimdi bu flehre
Ba’lebek ad› verilmektedir.
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