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ÖZET
Türk toplumu aras›nda k›ﬂ mevsiminin sona erip bahar›n gelmesi münasebetiyle yap›lan törenlerle
iliﬂkilendirilen H›z›r inanc›, H›z›r’dan beklenen ve istenen dilekleri de ﬂekillendirmiﬂtir. ‹nsanlar›n arzular›n›n gerçekleﬂmesi amac›yla yapm›ﬂ olduklar› pratikler H›z›r’›n, dolay›s›yla da H›drellez’in fonksiyonlar›n›
aç›klar.
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ABSTRACT
The H›z›r cult associated with ceromonies held by Turkish to commenities celebrate the end of winter
and the beginning of spring has shaped the wishes to be realized by H›z›r The practies performed by people
so that their wishes should be materialized account for the H›z›r’s functions and hence those of H›drellez.
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Türk ve ‹slâm mitolojisinde önemli
bir yeri olan H›z›r, birçok inan›ﬂ ve ritüele de kaynakl›k etmektedir. H›z›r inan›ﬂ› ve H›z›r-‹lyas gelene¤inin temelini k›ﬂ
mevsiminin son bulup bahar›n gelmesi,
tabiat›n canlanmas› esas› teﬂkil eder. ‹nsanlar›n bu vesileyle çeﬂitli inanmalar
neticesinde yapt›klar› tören ve kutlamalar vard›r. Esas itibar›yla Türk dünyas›n›n birçok bölgesi ve Türkiye’de bahar
bayramlar›n›n en önemlisini oluﬂturur.
H›z›r’›n Türk sosyal hayat›ndaki yerini, gelene¤in içinde teﬂekkül eden inan›ﬂlar› ve fonksiyonlar›n› vermeden H›z›r’›n kimli¤i üzerinde durmak gerekti¤i
kanaatindeyim.
‹slâm inanc›nda H›z›r ermiﬂ bir
ﬂahsiyettir. Tanr› taraf›ndan Müslümanl›¤› korumakla görevlendirilmiﬂtir. ‹stedi¤i yerde ve istedi¤i zamanda, beklenilmeyen anda; ancak insan›n kendi iç dün*
**

yas›ndaki iyilik ölçüsü veya çevresinin
de¤erlendirmesi ile gelmesi beklenen
ulu bir varl›k, mübârek bir ﬂahsiyettir.
Rivâyete göre; H›z›r ‹lyas ile kardeﬂ1 veya yayg›n inan›ﬂa göre de arkadaﬂt›r.Halk aras›nda, halk›n kendi idraki ölçüsünde teferruat›yla bilinen bir
ﬂahsiyetin ismi olup hikâyelerde ve efsânelerde önemli bir yer iﬂgal etmektedir.
Al-H›z›r asl›nda bir s›fatt›r. Ancak bu s›fat zamanla unutulmuﬂ2, s›fat›n anlam›n› üzerine yüklenen bir manevî güçlerle
donat›lm›ﬂ bir ﬂahsiyettir. Halk aras›nda
ald›¤› anlam ve yüklendi¤i görev itibariyle H›z›r; âb-› hayat (hayat suyu/ ölümsüzlük suyu) içerek ebedî hayata mazhâr olmuﬂ ve zaman zaman insanlar aras›nda dolaﬂarak darda kalanlara yard›m
ve iyiliklerde bulunan, tabiat›n yeﬂillenmesini sa¤layan, bolluk ve bereket, k›smet ve sa¤l›k bahﬂeden bir velidir.3

4-6 May›s 2002 tarihinde Makedonya(Valandova-Çal›kl›)’da yap›lan VII. Uluslararas› Türk Halk Kültürü Sempozyumu’nda okunan bildiri metni.
G.Ü. Gazi E¤itim Fak. Ö¤retim Üyesi
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Çeﬂitli kaynaklarda H›z›r’›n ad›, lakab›, soyu, yaﬂad›¤› yer, veli veya nebili¤i, ölümsüzlü¤ü ile ilgili farkl› rivayet ve
efsaneler vard›r. Halk muhayyilesinde
H›z›r, kimi zaman veli, kimi zaman H›z›r
Nebi ad›yla Allah taraf›ndan ledün ilmi
verilmiﬂ Peygamber olarak yaﬂad›¤› kabul edilmektedir.
Kayna¤› nereye ba¤lan›rsa ba¤lans›n (Kur’an-› Kerim, G›lgam›ﬂ Destan›,
‹skendernâme, Musevî Kaynakl› efsaneler, vb.4) Türk insan›n›n zihninde H›z›r,
H›z›r-Nebî, H›z›r-‹lyâs, H›drellez, K›d›r
gibi kelimelerle ifâde olunan bir H›z›r
kültü ve bu kült çevresinde teﬂekkül
edip yaﬂamaya devam eden bir gelenek
mevcuttur. H›z›r’›n ad›, hüviyeti, ölümsüzlü¤ü, yaﬂad›¤› dönem ve zaman, velili¤i ve nebili¤i tart›ﬂma konusu yap›lmakla birlikte, gerek Türkiye’de, gerekse Türkiye d›ﬂ›ndaki Türk dünyas›nda
kabul gören inanç, onun “Tanr›’n›n yeryüzünde dolaﬂan güçlü ve yard›msever
elçisi”5 oldu¤udur.
H›z›r gelene¤i ve ilgili inançlar Türkiye, Balkanlar, Türkistan (Kazakistan,
K›rg›zistan, Altaylar, Özbekistan), Azerbaycan ve Gagauz Türkleri aras›nda bütün canl›l›¤› ile yaﬂamaktad›r. Belki dinî, sosyo-kültürel ve ekonomik sebepler
neticesinde H›z›r›n mahiyeti, bununla ilgili inanma ve pratikler de¤iﬂmiﬂ olabilir. Ancak H›z›r ile ilgili inanmalar ve
pratikler güçlü olarak yaﬂamaya devam
etmekte, daha da önemlisi Türk insan›n
ortak bir kutlama takvimi çevresinde
toplanmas›n› temin edecek kadar güçlü
bir ﬂekilde yaﬂamaya devam etmektedir.6 H›z›r’› darda kalanlar›n imdad›na
koﬂan muayyen ve mutlak bir ulu olarak
telakki eden Altay Türkleri “K›d›r”,7 K›rg›z ve Kazak Türkleri de K›d›r ve K›z›r
adlar›n› kullanmaktad›rlar.8 H›z›r, zaman de¤iﬂiminin ifâdesi, yeﬂillenmenin,
canlanman›n baﬂlamas›, bahar›n müjdecisi ve bereketin sembolüdür.
H›z›r gelene¤inde törenlerin yap›ld›¤› güne genel olarak Rûz-› H›z›r veya
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H›drellez ad› verilmektedir. Rûz-› H›z›r
ve Rûz-› Kas›m diye iki mevsime ay›ran
takvim bilgileri, Rûz-› H›z›r’› yaz mevsiminin baﬂlang›c› say›p 6 May›stan 8 kas›ma kadar süren 186 günlük bir dönemi
içine ald›¤›n› belirtir. Rûmî 23 Nisan gününe rastlayan bu tarih hâlen kulland›¤›m›z Miladî takvime göre 6 May›s gününe tekabül etmektedir. Y›l›n 9 Kas›m5 May›s tarihleri aras›n› içine alan Rûz› Kas›m ise k›ﬂ devresinin ifadesidir. Bu
dönem Kas›m günleri olarak adland›r›l›p
179 gün sürmektedir.9
H›drellez adland›rmas› ise Halk
inançlar›nda âb-› hayat içerek ölümsüzlük kazanan H›z›r ile denizlerin piri kabul edilen ‹lyas’›n 5 May›s› 6 May›sa
ba¤layan gecenin sabah›nda, denizle kara aras›nda bir k›y›da buluﬂacaklar› düﬂüncesinden do¤muﬂ olmal›d›r.
H›drellez, tabiat›n önemli bir geçiﬂ
döneminin gerek ‹slamîyet öncesi ve gerekse de sonras› dönemlerdeki inançlar›n birleﬂmesi ile, Asya ve Orta-Do¤u
kaynakl› baz› inançlar›n inanç ve prati¤e dönüﬂerek kutlanmas›d›r. Resmî ve
dinî kutlamalardan olmamas›na ra¤men
hem Türkiye’de hem de Türkiye d›ﬂ›nda
yaﬂayan Türkler aras›nda özel bir gün
niteli¤ini, tarihî dönemlerde oldu¤u gibi
günümüzde de korunmaktad›r.10 Bahar
ve buna ba¤l› olarak bahar bayram›,
Türklerin yaln›z Türkiye co¤rafyas›nda
kutlad›klar› gün ve bu günde yap›lan törenler de¤ildir. ‹slamiyet’ten önceki dönemlerde de Orta-Asya’da görülen bahar
ve yaza iliﬂkin kutlamalar bulunmaktad›r. Bir geçiﬂ dönemi töreni niteli¤i taﬂ›yan H›drellez, üç merhaleden oluﬂmaktad›r. 1. 6 May›stan önce yap›lan haz›rl›klar, 2. 6 May›s’ta yap›lan törenler, 3.
Bitiﬂ uygulamalar›.11
H›z›r ile ‹lyas’›n buluﬂtuklar› 6 May›s’ta güneﬂ, Ülker Burcu’na girer, y›l
yaz ve k›ﬂ olarak ikiye ayr›l›r. Bu gece ve
sabah›nda H›z›r’›n yeryüzüne u¤rayaca¤›, her yerin canlan›p yeﬂillenece¤i, dokundu¤u her ﬂeyin ise bereket bulaca¤›
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düﬂüncesi hakimdir. Bu hususta araﬂt›rma yapan Mirali Seyido¤lu, yaz›n gelmesinin Türk topluluklar› için bir hayat
meselesi oldu¤unu ifade eder. Ona göre,
y›l›n bereketli olabilmesi için hava ve suyun de efsunlanmas› gerekir. S›cakl›¤›
H›z›r, suyu ‹lyas temsil eder. ‹ﬂte bu sebeple törenler yap›l›r.12
Halk H›z›r’a kavuﬂmak ve dileklerde bulunmak için günlerce öncesinden
haz›rl›klara baﬂlar. Halk inançlar›ndaki
her ritüel bir sembolden oluﬂurken, yaﬂan›lan dünya ile öteki dünya aras›ndaki iliﬂkiye dayan›r. Bu ﬂenliklerin büyük
bir k›sm› bolluk ve bereket muhteval›d›r.
13

6 May›s öncesi ev, çevre ve giyim temizli¤i, evlerde badana ve boya yap›l›r.
Azerbaycan’da H›d›r-Nebi bayram› öncesi haz›rl›klar›n›n ﬁubat ay›ndan itibaren
yap›lmaya baﬂland›¤› bilinmektedir.14
Makedonya Kanatlar Yöresi Türkleri,
H›drellez’de un, arpa ve bu¤day ambarlar›na bereket taﬂ› koyarlar.15 H›drellez
günü yap›lacak yemekler için erzak tedarik edilip haz›rl›klar yap›l›r. H›z›r haftas› baz› yörelerde üç gün oruç tutulur.
Orucun son günü piﬂirilen çörekler da¤›t›l›r. Ev ziyaretleri yap›larak piﬂirilen
“H›z›r Lokmas›” verilir. ‹ftara do¤ru kesilen koyun, kuzu eti fakirlere da¤›t›l›r.
Gagauzlar›n alt› may›sta Ederlez Bayram› olarak kutlad›klar› törenlerde bütün
köylerde kurban kesildi¤i bilinmektedir.16 Bütün bu haz›rl›klar›n temelinde
H›z›r ile karﬂ›laﬂmak, onun yard›m›yla
dileklerini gerçekleﬂtirmek vard›r. K›r›m
Türkleri K›d›rlez ad›ndaki mitolojik bir
varl›kla Rumi 23 Nisan, 6 May›s günü
karﬂ›laﬂacaklar›na refah ve zenginli¤e
kavuﬂacaklar›na inan›rlar.17 Bu bak›mdan pek çok ﬂey H›z›r hakk› için yap›l›r
ve H›z›r’a adan›r. Bunun sebebi ise, ‹slamiyet’ten önceki dönem inanç sisteminde Türk insan›n›n düﬂünce dünyas›ndaki Tanr› ve ahiret kavram›n›n soyut bir
kavramdan ziyade olabildi¤ince somutlaﬂt›r›lmas› söz konusudur. Bundan ha-
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reketle, H›z›r kültü de, sadece kült olarak kalmam›ﬂ hayat›n içinde yerini alm›ﬂt›r.
H›drellez günü kad›n- erkek, yaﬂl›genç herkes, beyaz elbiseler giyerek- gelene¤e göre bugün H›z›r beyaz elbise giymiﬂtir- yeﬂil alanlara, su baﬂlar›ndaki
mesire yerlerine giderler. Her derde deva kabul edilen çiçekler toplan›r, haz›rlanan yiyecekler oyunlar ve müzik eﬂli¤inde yenir. Burada dikkatimizden kaçmamas› gereken bir noktay› hat›rlatmakta fayda var. Mevsim de¤iﬂmelerinden biri olan Nevruzda da oldu¤u gibi
H›drellezde de insan›n günahlardan
ar›nmas› için ateﬂten atlan›r, bununla ilgili dualar okunur.18 Gelecek ile ilgili niyetler tutulur, sa¤l›k ve mutluluk dilenir. Talih ve k›smet açt›rmak için çeﬂitli
pratikler uygulan›r.
H›drellez kutlamalar›nda baz› gelenekler mutlaka yerine getirilir. Zira halk
muhayyilesinde bunlarla ilgili birtak›m
inan›ﬂlar oluﬂmuﬂtur. Gelene¤in yayg›nl›k kazanmas› ve aral›ks›z olarak yüzy›llard›r devam etmesine sebep olan baﬂl›ca inan›ﬂlar ve beklentiler ﬂöyle s›ralanabilir
1. Sa¤l›k-ﬂifa aray›ﬂlar›,
2. Yeﬂillik-neﬂv u nema,
3. Bereket, bolluk
4. U¤ru-ﬂans,
5. Mucize- keramet
6. Talih ve k›smet aray›ﬂ ve beklentileri.19
Bu inan›ﬂlar› gelece¤i ö¤renme, dilekler ve talih açma olarak tasnif edebiliriz.
Yukar›daki inan›ﬂlar H›z›r’›n fonksiyonlar›n›n da belirlenmesine yard›mc›
olmaktad›r. Mutasavv›flar aras›nda hakikati temsil etti¤ine inan›l›r. ‹lahî s›rlara vak›f olmas› hasebiyle manevî mürﬂitlik isnat edilir. Birtak›m kiﬂileri velayet
mertebesine ulaﬂt›rmas›20, tasavvufî s›rlar› ö¤retmesi, gerçe¤in ortaya ç›kmas›na yard›mc› olmas› ve zor durumlarda
imdada koﬂmas›21, H›z›r’›n fonksiyonlar›ndand›r.
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H›z›r’a tasavvufun yükledi¤i fonksiyonlar›n yan› s›ra halk da kendi inançlar› do¤rultusunda tasavvur etti¤i ﬂekilde
birtak›m fonksiyonlar yüklemiﬂtir. Bunlar›n baﬂ›nda H›z›r’la özdeﬂleﬂen zor durumda yard›m etme ve kurtarma fonksiyonu yer al›r. Halk inanc›n›n bu tezahürü “H›z›r gibi yetiﬂmek” ifadesinde aç›kça görülür. Di¤er bir fonksiyonu olan bereket ve bolluk ise “H›z›r u¤ram›ﬂ”, “H›z›r eli De¤miﬂ” deyimleri ile anlat›l›r. Yap›lan törenlerin bu fonksiyonlarla ilgili
oldu¤u da aç›kt›r. H›z›r’›n halk inan›ﬂlar›nda iyileri ödüllendirdi¤i, kötüleri cezaland›rd›¤› kanaati oldukça yayg›nd›r.
Buun yan›nda ferdî problemlerden baﬂka toplum problemlerinde de H›z›r’›n
müessir oldu¤u bilinmektedir. Savaﬂlarda, göçlerde ve bunun gibi toplumsal hareketliliklerde H›z›r, iyilere yard›mc›
olur. Kimi zaman yeﬂil sar›kl› bir savaﬂç›, kimi zaman bir k›lavuz kimli¤i ile ortaya ç›kar.
Halk aras›nda H›z›r’a atfedilen bu
fonksiyonlar, yüzy›llard›r sözlü ve yaz›l›
ürünlerde (efsane, destan, masal, menkabe, ﬂiir, v.b.) karﬂ›m›za ç›kar. H›z›r’›n
sahip oldu¤u vas›flar insanlara ﬂifa, sa¤l›k, u¤ur getirdi¤i tabiattaki diriliﬂ, uyan›ﬂ ve canl›l›¤›n insana yans›mas› ﬂeklinde tezahür eder.
Halk inançlar›nda kült niteli¤i kazanan H›z›r, ‹slamiyet öncesi” Gök Sakall›, Ak Sakall› Kocalar”22 gibi medet
umulan, yard›m istenen, ak›l dan›ﬂ›lan,
k›lavuzluk etmesi beklenen, bar›ﬂ, mutluluk, sa¤l›k, refah getirdi¤ine inan›lan
bir kurtar›c› güç olarak telakki edilir. O,
Çaresizli¤i, umutsuzlu¤u ve belirsizli¤i
ortadan kald›ran ‹lahî güçle teçhiz edilmiﬂ bir gücün sembolüdür. Bu bak›mdan
H›z›r ile ilgili inanmalar efsane menk›be
ve benzeri ﬂekillerle hemen her gün artarak yay›lmakta ve süreklili¤ini devam
ettirmektedir. H›drellez ad›yla yap›lan
törenlerde O’na atfedilen birçok vas›f,
eski dönemlerin sosyal ve dinî hayat›n›n
‹slâmî yap› ile tekrar ﬂekillenerek yeni
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bir oluﬂum ortaya ç›kard›¤› görülmektedir.
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