

  

(SEYøTOöLU, ùirali: 1-2-3- 1982, 239. sayı 10. sayfa)
ùöyle bir hâkim görüú var: Hızır - Hıdır, Arap dünyası ile ba÷lı bir obrazdır. Ne
gariptir ki, bu hâkim görüúe karúı çıkanlar úimdiye kadar görülmemiútir. Tarihin geçmiú
çeúitli ça÷larında, Kam - úaman ve belki bundan evvelki dünya görüúleriyle, inançlarla,
alâkalı olan Hızır’ın yalnız adına (øleride görece÷imiz gibi adı da öz Türkçe ve do÷madır)
ve bazı benzerliklere göre, Arap mitolojisinin eseri olarak görmek, bizce ilmi
adaletsizliktir, hakikati tahrif etmektir.

Yaptı÷ımız araútırmalar aydınlatmıútır ki, Hızır, yazın gelmesi merasimi ile ilgili
mitolojik obrazdır. Baúka bir ifadeyle Hızır, mevsimle ilgilidir diyebiliriz.

Yazın geliúi, ister avcılıkla, ister hayvancılıkla ve isterse ekincilikle meúgul olsun,
bütün Türk Boyları için bir hayat meselesidir. Havanın, topra÷ın ısınması, yazın geliúinin
müjdecisidir. Azerbaycanlılar da di÷er Türk Boyları gibi, yazın u÷urlu olabilmesi için iki
úeyi ram etmek, afsunlamak arzusunu taúımıúlardır. Bunlardan birisi yazın sıcak (isti)
olması, di÷eri ise sudur. Bunun içindir ki halk, yazı önce karúılamak, onu, a÷açların
çiçeklenmesi, tohumların yeúermesi, hayvanların yavrulaması adına sıcaklıkla (istilikle)
güçle, kuvvetle temin etmek için muayyen ay içinde merasimler yapmaktadır. Bu,
merasimler yazı karúılamakla alâkalı oldu÷undan gerekli hazırlıklara úubat ayından
itibaren baúlanır (2). Merasim úenliklerinde bilhassa bu÷day unundan hazırlanan tatlılara,
yemeklere üstünlük tanınır. Kavurgadan hazırlanan unu yüklük altına koyarlar. Bunda
úöyle bir inanç saklıdır:
Gece Hızır-ølyas kavurga ununa elini sürecek ve böylece o yılki ekinler bereketli
olacaktır.
Hızır-ølyas, Hızır-Nebi merasiminde Azerbaycanlılar her úeyden önce yazın u÷urlu
olması için sıcaklı÷ı (istili÷i) vasfediyorlar, onun intizarı, haseti ile yaúıyorlar. Halkı daha
çok od (güneú) sıcaklı÷ı ilgilendiriyor. Hızır merasimi, insanın maiúeti ile yakından ilgili
bulunan umumi halk kaygısına, hasretine, yazın u÷urlu olmasına hasredilir. Bu kaygıları
u÷ura çevirmek, ihtirası, tabiatı efsunlamak hissi, Hızır merasiminde icra olunan meúhur
mahnida da öz aksini bulmaktadır:
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Hızır, Hızır hız geti,
Var dereden od getir.
Hızır’a Hızır deyirler,
Hızır’a çırag koyurlar. (3)

Araútırmacıların dikkatinden ‘kaçmıú bulunan bu mısralardaki fikir, Hızır merasiminin esas maksadını aydınlatması bakımından de÷erli bir materyal sayılmalıdır.
Halkın Hızır’dan istedi÷i, talebi nedir? Hızır onlara ‘hız’ getirmelidir. Halkın bu
arzusunun manası açıklı÷a kavuúursa, o zaman Hızır’ın mitolojik obrazı gibi neyi temsil
etti÷i de aydınlanır.

Araútırmacılar Türk Boylarının denilebilir ki hepsinde de çok geniú ölçüde yayılmıú
bulunan Hızır’ı, øslâm Dinince kabul olunan bir Peygamber saymıú
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ilkelerine ça÷rılmamıú konuk gibi ayak bastıktan sonra özünü gösterebilmesidir. Bizce
bu, kanlar pahasına olan karúılaúmadan önce, Türk Boylarının Hızır’ın, Hızır úeklinde
iúlenmiú, yüz yüze geldikten sonra iki variant da ‘Hıdır’ ve ‘Hızır’ karúı karúıya gelmiú,
biri di÷erini sıkıútırmak istemiútir. Neticede, ileride ele alaca÷ımız úekilde, onlar
birbirinin yerine geçmiúlerdir. Onu da nazarda tutmamız gerekir ki, øslam Dini, Hıdır’ın
tarafında yer almiútir. Fakat Hızır, asimilasyona, tazyike karúı direnmiútir.

‘Hızır’ sözü Türkçe bir sözdür. ‘Hız’ ‘ır’ terkibinden meydana gelmiútir. Hız veya
Huz’un Türk dilinde birçok manası vardır. Onun ‘kızmak’, ‘hararet’, ‘ateú’, ‘kız-gınlık”,
‘coú-gunluk’ ye aynı zamanda ‘kuvvet - kut’ Azerbaycan Türkçesinde yer alan
‘yüre÷inde kut olsun’ ibaresindeki kut’la mukayese edilebilinir) manasına gelmektedir.
ùemsettin Sami de Hız'ın kut manasına geldi÷ini kaydetmiútir (5).
Muasır Azerbaycan Türkçesinde ‘Hız'ın ‘hıs’ fonetik variantı vardır. Türk Boylarında
kullanılan Türkçede, z, s, r harfleri birbirinin yerini alan seslerdir. Azerbaycan
Türkçesindeki Hı’sın (hız) sıcaklık, kızmak anlamları vardır. Od veya tandır alevlerinden
önce halkımızda úöyle bir deyiú vardır : ‘Tandır hıs eyleyir’. Hıs, alevden önce dumanla
onun karıúmasına denilir. Bir kelime ile ‘hıs’, sıcaklıkla, odla alakalı sözdür.
Azerbaycan’da ‘hız’ sözünden türetilmiú olan ‘hızı’ gibi yer adlarına da rast gelinir. Hızı,
yani kuvvet, güç yeri manasına gelmektedir (6).

Hız’ın Azerbaycan tarihi toponomisinde varlı÷ı isbat ediyor ki, vaktiyle bu söz
Azerbaycan Türkçesinde iúlenmiútir. Demek ki ‘Hız'ın’ Türk Dilinde sıcaklık (istilik),
ateú (od), kızmak, kuvvet, kızıúmak manası vardır. ‘ır’, ‘uk’ ise fiilin gelecek zaman
úeklidir. O zaman Hız+ır

‘yanır’ ‘kızır’, ‘coúur’, ‘kızgınlaúır’, ‘odlanır’ demektir.

Halkımız üretti÷i obraza bu manaları verdi÷i içindir ki, onun úerefinde koútu÷u mahnının
koúmanın) baúlangıcında ondan sıcaklık (istilik), ateú(od) diliyor.

‘Hızır, Hızır hız getir,
Var dereden od getir.’

Halk Hızır’dan hız, sıcaklık, coúkunluk, kuvvet, od getirmesini temenni ediyor, Odsıcaklık, hız yazın gelmesinin iúaretidir. Lâkin (hız, adice od, sıcaklık istilik), coúkunluk,
kızgınlık de÷ildir. Hızır obrazını yaradan halkımız ‘Hız’ sözünün kuvvet - kut manasını
da göz önüne getirmiútir. Halk, yazda yaratıcı, kut - can, kuvvet verici sıcaklık, od’u arzu
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insanının Hızır’a hasrolunmuú úiirine, mahnısına dikkat etmemiz gereklidir.
Hızır, Hızır hız getir,
Var dereden od getir.
Men Hızır’ın neyiyem
Birce bele tay’ıyam
Ayagının nalıyam,
Baúının torbasıyam.
Hızır’a Hızır deyirler,
Hızır’a çıra÷ koyurlar.
Hızır’a pay yı÷ma÷a,
Biz gelmiúik hayman.
Hızır battı palçı÷a,
Çıkarttılar haraynan.
Hızır-Nebi, Hızır-ølyas,
Bitti! Çiçek, oldu yaz.
Men Hızır’ın kuluyam,
Boz atının çuluyam.
Hızır getti hayman
Bir kulanca tay’man.
Tay’ı palçı÷a battı,
Hızır yanında yattı.
Hızır-Nebi, Hızır-ølyas,
Bitti çiçek, oldu yaz.

Mahnıya, úiire bakınca, birinci bendinde Hızır’dan özünün 'Hız’ını, sıcaklı÷ını,
hararetini, kuvvetini getirmesi istenmektedir. Bu Hızır merasiminin canıdır. Demek ki
Hızır, ya yazın sıcaklı÷ının istili÷inin, hararetinin, kuvvetinin-kutunun insanileútirilmiú
mistik obrazidir, ya da aynı úeyleri getirenidir. Bundan da anlaúılıyor ki, Hızır sıcaktır,
kuvvettir ve onun geliúi ile de sıcaklık kendini gösterir. Buna göre de üçüncü bendin
baúlangıcında. haber getiren demek olan Nebi ile Hızır koúa aynı anda eúit, birlikte
hatırlanır. Bundan da anlaúılaca÷ı gibi sıcaklı÷ın, hararetin geldi÷ini Nebi haber
vermektedir. Lakin yazın u÷urlu, bereketli olması yalnız sıcaklı÷a ba÷lı de÷ildir. Bunun
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için su da gereklidir. Buna göre de Hızır, ølyas ile kaynaúıp karıúmakta, bir olmakta,
vahitleúmekte, adları da koúa çekilmektedir, söylenmektedir. Mitolojimizde ølyas su
tanrısıdır. Su ile sıcaklı÷ın birleúmesi olayını meselesini halletmektedir. Böyle bir tabii
hadise, sıcaklı÷ın, suyun inamlarını ve onları temsil eden onları birbirine yanaútırmak,
kaynatıp karıútırmak için mitoloji esas ortaya çıkmaktadır. Yazın sıcaklı÷ının, suyun
obrazının, onların kaynaúıp karıúmasından mürekkep, çok yönlü mitolojik obrazını
do÷urur. Daha sonra görece÷imiz gibi, Hızır, su, yeúillik, gençlik ilâhi úiirinin, suyun,
yeúilli÷in himayecisi, koruyucusu olarak úöhret bulmuú Uralbatır’ın da bazı mitolojik
keyfiyetine bürünmüú ve birçok inancı kendisi ile birleútirilmiútir.

Sıcaklık ve su yazın gelmesine imkân vermektedir. Bu tabii durumdan sonra halk
geldi÷ini tantanalı bir úekilde 'Bitti çiçek, geldi yaz' demek suretiyle ilan eder. Hızır’la
Nebi’nin ve ølyas’ın adlarının söylenmesinde, çekilmesindeki sıralama da tabii olaylara
uygun biçimdedir. Halk, ilk önce Hızır ile Nebi’yi (Nebi 'Hız' ın - sıcaklı÷ı manasına
geldi÷ini haber verendir) sonra da Hızır ile ølyas’ı yâd etmektedir. Çünkü Nebi 'Hız' ın
geldi÷ini haber verdikten sonra, Hızır ile ølyas’la birlikte faaliyete giriúir.
Bize göre Hızır, önceleri yalnız yazın sıcaklı÷ının, hararetinin geliúi merasimiymiú.
Sonraları yazın geliúi ile yaz merasimi birleúmiú, tek, vahit merasime çevrilmiútir. Biz
Hızır’ın bu úekilde çaprazlaúmıú, Türk Boylarının, özellikle Azerbaycanlıların, su,
yeúillik, evlenme ilâhesi Olengle ba÷lamıútık. Oleng, Türk Boylarının yaúlılık, su,
evlenme gençlik ilahesi olmuú, Türklerin øslâm Dinini kabul etmelerinden sonra oleng
ilhami görünüúü ve inancı silinmiútir. Buna ra÷men oleng, günümüze kadar bazı Türk
Boylarında yaúayagelmektedir. øslam Dininin Türk Boylarında yayılmasından önce Hızır
Oleng’le birlikte yanyana yaúamıútır. øslam Dini’nin yayılmasından önce, onlar kaynaúıp
karıúmıúlardır. Mitolojide böyle hadiseler az de÷ildir.

Azerbaycanlıların soy kökünde meydana gelen boy birleúmeleri, bitkiye, yaúlılı÷a,
a÷aca Dünya a÷acına tapınmıú ve bu mistik inançla alâkadar olanları, daha sonra tanrıları,
ilâheleri olmuútur. Suyun, bitkilerin, yaúlılıgın ilâhesi Oleng’i tabiatın uyanması, baúka
bir ifade ile yazın ve onun sıcaklı÷ının, kuvvetinin - kutunun gelmesi münasebetiyle
anarlarmıú.

Buna göre, Hızır Oleng’le çarpazlaúırken onun yaúlılı÷ına artımına ba÷lı sıfatları ile
birleúmiútir. Tabii olarak bu esasta do÷umu kolaylaútıran, u÷urlu eden mistik bir anlamda
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kendini göstermiútir:
Hızır Nebi, Hızır ølyas,
Bende bendeden Hılas (9)
Bolluk, ucuzluk
Gel kurtar balamu
Halk, suyun, yazın sıcaklı÷ın obrazından, mukaddesli÷inden Hızır ølyas’tan, yalnız
do÷umun u÷urlu olması de÷il, ayrıca hem bolluk ve hem de ucuzluk temenni etmiútir.
Çünkü hem su, hem de yazın sıcaklı÷ı, bereketin, bollu÷un, ucuzlu÷un remzidir.

Hızır’ın Türk Boylarındaki mitolojik tefekkürü ile alâkasını gösteren bir baúka
durumu

daha

hatırlayabiliriz.

Hızır

da,

bütün

Türk

Boylarının,

o

sıradan

Azerbaycanlıların soy köklerinde iútirak eden kabile birleúmelerinde de÷il, , Kazaklarda,
Türkmenlerde, Altaylarda, Yakutlarda da çok itibarlı, dü÷ümlü sayılmıútır. Böylece atlara
kadim inanca göre, soyla alâkadar Ulu Babalar, mukaddesler. yi÷itler binerlermiú.
Gültekin’in iki atı ak, üçüncüsü ise boz imiú. Eski a÷abey adlı-úanlı yi÷idi Beyrek’in de
boz atı varmıú (10). Baúkırt halk yaradıcılarındaki, yarı tanrılar tanınmıú yi÷itler 'Akboz’,
'Boz’, 'Ak-ata, Altayların mistik tabiatlı kahramanları ‘boz', Akboz ata binerlermiú (11).
Boz, ak atın u÷urlu, uyumlu sayılması renge olan inanca ba÷lıdır. Ak, Boz, Hayır Tanrısı
Ülgen’in rengidir. Buna göre Ak, Boz atlar u÷urlu, uyumlu, dü÷ümlü sayılırlarmıú.
Kamlar, úaman1ar, Balılar ayin-oyun icra ederken, güya Tanrı katına giderken Boz ata
binerlermiú. XVI. asır müellifi Reúadeddin’in yazdı÷ına göre, Kam, ùaman ve Yahúi Boz
ata binerek÷ gö÷

185

Yetmiú bin var siyah postal giyecek,
Seksen bin var Allah Allah diyecek,
Doksan bin var tatlı cana kıyacak,
Yüz bini De Tatar Han’dan geliyor...
ùevketli efendim, sultanım vezir,
Altmıú bin dalkılıç yanında hızır
Deryalar yüzünde boz atlı hızır
Benli Boz’a binmiú oda geliyor. (13)

Nitekim Hızır merasimlerinde okunan mahnıda

Men Hızır’ın kuluyam,
Boz Atmin çuluyam.
Denilmektedir.

Hızır’ın Boz atına binmesine Dede-Korkut Boylarında da rastlanmaktadır. Demek
ki Hızır da Türk Boylarının inançlarına uygun olarak Kamlar, úamanlar, Soy köklerin
efsanevi Ulu Babalan, Mukaddesleri gibi Boz Ata binermiú. Bu da Hızır’ın Türk Boyları
mitolojisinin yarattı÷ı obraz oldu÷unu gösteren çok sayih delilerden biridir.
Su, yaúıllık, evlenme, kadın, kiúi baúlangıçları ile alâkadar Oleng’in mitolojik
sıfatlarının bazısı müstakil úekilde Arap Hıdır’ında da görülmektedir. Bunda hayret
edilecek bir cihet yoktur. Yaúayıú tarzında ve onunla ilgili tefekkürdeki yakınlık
mitolojide tipoloji olayının meydana gelmesi için esas olabilir. Belki de Arap Hıdır’ın,

Oleng’le yüz yüze gelirken onun bazı mistik k(e)-.6( y)34.1y(e)-.6fiy(e)-.6etine0.7(4ı)47(n)-4ır4n.2()-21(l)ee.4
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