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öz

Anadolu’da İslam’la ilk tanışma özelliğine sahip şehir olan Antakya, tarihin akı-
şında uzun süreden beri Müslümanların yaşadığı bir şehirdir. Antakya’nın top-
lumsal dokusu ve kültürünün ana yapısı İslamiyet ile şekillenmiştir. Bu duruma 
etki eden faktörlerden biri de İslam öncesi dönemde de Antakya ve çevresinin 
tarihte dinî-tarihî kimliğe sahip değerli şahsiyetlerin yaşadığı bir bölge olması-
dır. Ayrıca sahabe döneminden günümüze çeşitli alanlarda İslamiyet’e hizmet 
etmiş birçok değerli şahsiyet bu bölgede yaşamıştır. Müslümanlar, ilk olarak 
638 yılında Hz. Ömer (v. 644) döneminde bu şehri fethederek buraya iskân edil-
mişlerdir. Daha sonraları Antakya; hadis, fıkıh, tasavvuf, kıraat, tıp, matematik 
vb. alanlarda öne çıkmış âlimlerin uğradığı, yaşadığı ve yerleştiği önemli ilim 
merkezlerinden olmuştur. Bu âlimler "al-Antâkî" nisbetiyle anılmışlardır.

Kur’ân-ı Kerîm’de bahsi geçen gerçek inanç sahibi Habîb en-Neccâr’ın Antakya’da 
yaşadığı düşünülmektedir. İslam komutanı Ebû Ubeyde bin Cerrah (v. 638), Ah-
med el-Kuseyrî (v. 1549), Bâyezit-i Bistâmî (v. 878), Dâvûd el-Antâkî (d. 1599) 
ve Ali bin Muhammed el-Antâkî (v. 987) gibi isimler Antakya’nın sosyo-kültürel 
hayatını şekillendiren bazı figürler olarak dikkat çekmektedir.
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Anılan bağlamda Antakya bölgesinde kültürel yapıda önemli özelliğe sahip 
Hızır’ın (a.s) Müslüman kültüründeki yerini incelenmesi, bilimsel bilginin hal-
ka doğru dini bilgi olarak ulaştırılması açısından önemli görülmektedir. Çünkü 
Antakya ve çevresinde halk arasındaki inanca göre Sâlih Kul’un (Hızır a.s) birçok 
türbe ve makamının bulunduğu bilinmektedir. Bu çerçevede Antakya’da yaşa-
yan insanlar arasında kabul edilen Hızır inancını Kehf Sûresindeki kıssa özelinde 
incelemek doğru dini bilgiye erişim çerçevesinde anlamlı bulunmuştur. 

anahtar kelimeler

Hızır, Antakya, Kehf Sûresi.

abstract

Context of Khidr and Surat al-Kahf, the Socio-Cultural Effects of Khidr Faith 
in Antakya

Antakya (Antioch), the first city which has embraced Islam in Anatolia, has 
been a Muslim place for a long time. Main structure of social and cultural 
peculiarities of the city has been shaped predominantly by Islam itself. This 
is due mostly to the famous Islamic scholars who have deep religious and 
historical backgrounds, living in the city and around. Muslims have conquered 
Antakya for the first time and settled thereby during the period of Hz. Umar (d. 
644). Later on, the city has become one of the main headquarters of the Islamic 
world, possessing several scholars who work in the fields such as hadith, fiqh, 
Islamic mysticism, recitation, medicine, mathematics and so on. Therefore, 
many scholars who lived in Antakya were named as "al-Antâkî".

Habib Najjar who is mentioned in Qoran as a true believer, is thought to live 
in Antakya, before the prophet Mohammed (SAV). The Islam commander Abu 
Ubeyde b. Jarrah (d. 638), Ahmed al-Kuseyri (d. 1549) Beyazit Bestami (d. 
878), Dawood al-Antâkî (d. 1599) and Ali bin Muhammad Antâkî (d. 987) are 
among the famous figures who have deeply affected the socio-cultural life of 
Antakya.

Accordingly, searching and revealing the position of Khidr (pbuh) in Islamic 
culture, who is also a legendary figure in the social culture of Antakya and its 
region, and serving the true knowledge to people, is essential scientifically. 
There are many tombs and graves which are supposedly believed to belong to 
him in both Sunni and Nusayri beliefs. In this study, the Khidr belief among the 
people who live in this area will be evaluated, in accordance with what is told 
in the Surat al-Kahf in the Qoran.
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I. GİRİŞ
İnsanlık tarihinin en eski yerleşim birimlerinden biri olan Antakya’da yaşayan 
pek çok şahsiyetin bu şehrin sosyo-kültürel yapısına önemli katkılar sağlamıştır. 
Diğer yandan birçok âlim “Antakyalı”, “Antakya’da yaşamış” anlamında “el-An-
tâkî” nisbesi almıştır. Bunlardan bazılarının eserleri ve menkıbeleri kaynaklarda 
önemli yer tutmaktadır. Onların da Antakya’nın sosyo-kültürel yapısında izleri 
olduğu düşünülebilir.

Bu şahsiyetlerden Hz. Muhammed (a.s) öncesi dönemde yaşayan başta 
Habîb en-Neccâr olmak üzere günümüze kadar etkisini gösteren ve Antakya’yı 
İslam topraklarına katan Halife Hz. Ömer’in kumandanlarından sahabî Ebû 
Ubeyde b. Cerrah (v. 638), Ahmed b. Âsım el-Antakî (v. 853), Bâyezid-i Bistâmî 
(v. 878), Ali b. Muhammed el-Antâkî (v. 987), Ahmet el-Kuseyrî (v. 1549) ve 
Dâvûd el-Antâkî (v. 1599) gibi pek çok şahsiyetin bölgenin sosyo-kültürel ya-
pısında etkileri olduğu bilinen bir gerçektir. Recep Tuzcu’nun tespitlerine göre 
“el-Antâkî” nisbesi alan 67 muhaddis bulunup bunlardan 27’sinin naklettiği ha-
disler, hadis kitaplarında yer almaktadır (Tuzcu, 2011: 37-38). 

Kehf Sûresinde anlatılan Hz. Mûsâ-Sâlih Kul kıssanın geçtiği yer olduğu-
na inanılan Antakya ve çevresinde Sâlih Kul (Hızır a.s) inancı büyük önem arz 
etmektedir. Ayrıca kültürümüzde önemli yer tutan ve bölgeler arası farklılık 
gösteren Hızır ile ilgili inançlar, Müslümanlar arasında merak edilen konular-
dandır.1 

İslam dünyasında, etkisi sadece tasavvuf çevreleriyle sınırlı kalmayan, can-
lılığını koruyan ve mitolojik çerçeveye büründürülen Hızır’la ilgili çeşitli inanç 
ve söylemler vardır. Bunlar arasında çocuklarını büyüten kadınların ninnilerin-
de Hızır’ın taş bebeğe can vermesi, yola giden çocuğun elinden tutması, eşiği-
ne (kapısına) gelmesi ve uğur getirmesi gibi temenniler yer alır. Bilmecelerde 
Hızır’ın kılıç sallaması ve bir değnekle dağları yerinden oynatması anlatılır. Bu 
inançlara bağlı olarak “Kul sıkışmayınca, Hızır yetişmez”, “Her vaktini hazır (her 
geceyi Kadir), her geleni Hızır bil”, “Hızır gibi yetişmek, Hızır’a uğramak, Hızır’ın 
eli değmek” gibi atasözleri ve deyimler dil kültürümüzde yer alır (Kurnaz, 1998: 
XVII, 412; Uysal, 2000: 337).

Müslüman kültüründe Hz. Mûsâ’nın (a.s) ilim almak üzere kendisine müra-
caat ettiği anlatıla gelen Sâlih Kul (Hızır), Antakya ve çevresinin önemli manevi 
dinamiklerindendir. Çalışmamızda Hızır’ın (a.s) kimliği ve bazı özellikleri, kıssa-
daki ele alınış biçimi hem ilgili literatürden ve hem tefsir edebiyatında mevcut 
anlatımlardan yararlanılarak incelenip değerlendirilecektir. Kıssanın eğitim, din 
eğitimi, tasavvuf ve ğayb meselelerine ilişkin bilgiler açısından da önem arz 
ettiği, ancak bu mevzuların ayrı inceleme konusu olduğu muhakkaktır. 
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Hızır (a.s) hakkında bibliyografik taramalarda Kehf Sûresi bağlamında Hz. 
Mûsâ-Sâlih Kul kıssasının tanımlanan perspektiften ele alınmadığı görülmekte-
dir. Bu bağlamda çalışmanın alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

II. SALİH KUL (HZ. HIZIR A.S)
Hızır kelimesi Arapça olup “hadır” (hadr, hıdr) şeklinde kullanılmakta ve 
Türkçe’de “Hıdır” veya “Hızır” şeklinde telaffuz edilmektedir. Sözlükte “Hadır” 
(el-Ehdar, el-Hadrâ) “yeşil, yeşile bürünmüş, yeşilliği çok olan yer” anlamına 
gelmektedir. 

Lügat anlamından da anlaşıldığı gibi, Hızır kelimesi Kehf Sûresi’nde yer 
alan Sâlih Kul’un ismi olmayıp sıfat veya lakabıdır denilebilir. Nitekim Süleyman 
Ateş, Hızır’ın (a.s) hayat suyundan içerek maddî cisimle diriliğe eren bu âlemde 
bir insan değil, misal âleminde zaman zaman bazı insanlara görünen ruhsal bir 
varlık olduğunu söylemektedir (Ateş, ts: V, 315).

Bazı Müsteşrikler, Hızır inancının temelinde bir takım ilkel dinlerde yer 
alan bitki tanrısının olduğunu iddia etmektedirler. Hızır inancının kaynağı ola-
rak Tevrat’taki “adı Filiz olan adam” (Zekarya, 6/12) inancının etkili olduğu da 
iddia edilmektedir (İA, V/I, 461). Bir kısım Müsteşrikler ise Hızır kelimesinin 
Arapça olmadığını, Gılgamış destanında yer alan Gılgamış’ın atası Hasistra veya 
Hasisatra’nın Arapçalaşmış hali olduğunu söylemektedirler (Ocak, 1999: 61). 
Ayrıca Hızır kelimesi İskender efsanesindeki Glaukos (yeşil) masalı ile ilişkilen-
dirilerek Arapça’ya çevrilirken “hadır” şeklini aldığını iddia edenler de vardır 
(Çelebi, 1998: XVII, 406-409).

Oryantalistlerin ve bazı araştırmacıların Kur’ân’daki Mûsâ-Sâlih Kul (Hızır 
a.s) kıssasının Yahudi kaynaklardan veya Gılgamış destanından, İskender hikâ-
yesinden veya Grek mitolojisindeki Glaukos (İlyada) hikâyesinden alındığını 
söylemeleri asılsız bir iddia olduğu, kıssanın Yahudi geleneğinden değil, Yahudi 
geleneğindeki hikâyenin İslam geleneğinden alındığı son dönemdeki araştırma-
cılar tarafından belirtilmektedir. Bununla birlikte farklı medeniyetlerin destan 
ve hikâyelerindeki benzer anlatımlar, bu tür hikâyelerin zorunlu olarak birbirle-
rinden alındığını göstermez (Mevdûdî, 1986: III, 166; Karaman ve diğer, 2007: 
III, 571; Meral, 2014: 145).

Halk arasında Yahudi kültürünün etkisiyle Sâlih Kul (Hızır a.s) ile İlyas’ın 
(a.s) aynı dönemde yaşadığı ve aynı kişi olduğu kabul edilmekte ve yılda bir kez 
bahar mevsiminde (6 Mayıs) buluştukları, karada ve denizde insanların yardı-
mına koştukları gibi inançlar vardır. Bu inancın bir ürünü olarak Hıdırellez (Hı-
dır-İlyas) bayramları kutlanmaktadır. Kur’ân-ı Kerîm’e göre ise, İlyas (a.s) ayrı bir 
peygamber, Hızır (a.s) ise ayrı bir şahsiyettir (Aydın, 1986: 68; Döğüş, 2015: 77). 
Diğer bir husus da Hz. İlyas’ın Hz. Mûsâ’dan yüzlerce yıl sonra yaşamış olduğu-
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dur. Bu görüşe göre söz konusu kişi, Hz. Mûsâ gibi bilge bir peygamberin dahi 
kavrayamayacağı hakikatleri ve olayların ardındaki ilahî hikmetleri ona somut 
vakıalarla göstermek üzere mana âleminden görevlendirilmiş ve insan şeklinde 
tecessüm etmiş bir zat veya melek olabilir (Duman, 2008: II, 358-359).

Edebiyatımızda Hızır’la ilgili çok farklı inanç ve düşünceler vardır. Hızır, İs-
kendername, Battalnâme, Dânişmendnâme, Dede Korkut Kitabı, Saltuknâme, 
Manas Destanı, Alpamış Destanı, Köroğlu Destanı, Âşık Garip, Kerem ile Aslı, 
Tâhir ile Zühre gibi halk hikâyeleri, masal, menkıbe, efsane ve şiirlerde yer al-
mıştır. Ayrıca birçok mutasavvıf, Hızır’la (a.s) ilgili müstakil eserler telif etmişler-
dir (Kurnaz, 1998: XVII, 412).

Hristiyanlıkta da Hızır inancı göze çarpmaktadır. Hızır’ın ismi St. Georges’dır 
(Aya Yorgi). Halk arasında “Aziz Corç” olarak da bilinmektedir. Batı dünyasında 
kutlanan St. Georges kutlamaları ile bir halk bayramı olan Hıdırellez kutlamaları 
birbirine yakındır ve aralarında etkileşim vardır. St. Georges bazı Müslüman 
velileriyle de özdeşleştirilmiştir (Ocak, 1998: XVII, 313).

III. KUR’ÂN’DA HZ. MÛSÂ
Kur’ân’da birçok sûrede hayatının değişik yönleri anlatılan Hz. Mûsâ’nın Kehf 
Sûresinde de Sâlih Kul’la (Hızır a.s) ilişkisi anlatılmaktadır.

Kur’ân’ın on sekizinci sûresi olan Kehf Sûresi, nüzûl sırasına göre ise 69. sû-
redir ve 110 ayettir. Sûre ismini "mağara arkadaşları" anlamına gelen "Ashâb-ı 
Kehf"den almıştır. Sûre dört ana konuyu içermektedir. Bunlar, Ashâb-ı Kehf, Sâ-
lih Kul-Mûsâ, Zülkarneyn (a.s) ve Yecüc ve Mecüc kıssalarıdır. 

Kur’ân-ı Kerîm’de Mûsâ (a.s) ile ilgili anlatılan kıssalar değişik sûrelerde 
geniş yer tutar. Hz. Mûsâ-Sâlih Kul (Hızır a.s) kıssası ise yalnızca Kehf Sûresi 
(18/60-82) âyetlerinde anlatılmaktadır. Kur’ân’ın anlatım tekniğinde, verilmek 
istenen mesajın muhatap kitlelere yalın ve anlaşılır bir dille sunulması esastır. 
Bu nedenle, kıssalarda kronolojik süreç genellikle dikkate alınmamış, bilakis 
kıssadan alınacak hisse her fırsatta ön plana çıkarılmıştır (Albayrak, 1992: XXII, 
173-174). Hz. Mûsâ-Sâlih Kul (Hızır a.s) kıssasında da, bu özelliğe uygun olarak 
olayın zamanı, yeri ve şahısların kimlikleri belirtilmemektedir.

Bir kısım âlimler Sâlih Kul (Hızır a.s) kıssasında anlatılan kişinin, İsrailoğul-
larına gönderilen Hz. Mûsâ (Mûsâ b. İmran) olmadığını ve farklı bir peygamber 
veya veli olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu zümrenin iddiasına göre kıssada sözü 
edilen kişi Mûsâ b. İmrân değil, Mûsâ b. Efrahîm b. Yûsuf b. Ya‘kub veya Mûsâ 
b. Menşâ b. Yûsuf b. Yakub’tur. Oysaki müfessirlerin çoğunluğuna göre bura-
da zikredilen kişi İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiş olan Mûsâ b. 
İmrân’dır. Eğer farklı bir Mûsâ olsaydı, Allah bunu belirtirdi demektedirler (Râzî, 
1993: XV, 212-213; Kurtubî, 1993: XI, 8; Karaman ve diğer, 2007: III, 568). Tef-
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sirlerde, Hz. Mûsâ’nın yanındaki genç adamın, Hz. Yûsuf’un torunlarından Hz. 
Mûsâ’nın kız kardeşinin oğlu Yûşa b. Nûn b. Efrâim (İfrâim) b. Yûsuf adında biri 
olduğu, Hz. Mûsâ’ya hizmet ettiği, ondan ilim öğrendiği rivayet edilmektedir. 
Bazı kaynaklarda Yuşâ b. Nuh veya Yûşa b. Nûn’un kardeşi olarak da zikredil-
mektedir (Râzî, 1993: XV, 212-213; Kurtubî, 1993: XI, 9; Mevdûdî, 1986: III, 169; 
Yazır, 2007: V, 410; Karaman vd., 2007: III, 568-569; Zuhaylî, 2013; VIII, 253; 
Ateş, ts: V, 311-315).

Hz. Mûsâ ile yolculuk yapan ve Tevrat’ta O’nun hizmetçisi “genç” veya 
“köle” olarak bahsedilen kişinin, Hz. Mûsâ’nın ablasının oğlu Yusuf’un (a.s) to-
runlarından Yûşa b. Nûn olduğu rivayet edilmektedir. Diğer bir kısım âlimlere 
göre ise genç adam Yûşa’nın (a.s) kardeşidir (Râzî, 1993: XV, 213; Kurtubî, 1993: 
XI, 8; Karaman ve diğer, 2007: III, 568-569). Rivayetlere göre Yûşa, Hz. Mûsâ ile 
uzun süre beraber olmuş, ona hizmet etmiş ondan ilim almış bir peygamberdir 
ve Hz. Mûsâ’nın vefatından sonra da İsrailoğullarını yönetmiştir (Harman 2013: 
XLIV, 43).

IV. KUR’ÂN’DA HIZIR (A.S)
Kehf Sûresinde anlatılan Hz. Mûsâ-Sâlih Kul kıssasını klasik kaynakların ekse-
riyetinde yer aldığı şekliyle Hz. Mûsâ-Sâlih Kul (Hızır a.s) kıssası olarak incele-
yeceğiz. Kıssada Hz. Mûsâ’nın kendisini dünyanın en bilgili insanı görmesi ne-
ticesinde uyarılarak, refakatine aldığı gençle birlikte kendisinden daha bilgili 
olan, Allah katından ilim (ilm-i ledün) verildiği belirtilen Sâlih Kul’a (Hızır a.s) 
ilim almak üzere gönderilmesi ve iki denizin birleştiği yerde (Mecmau’l-Bah-
reyn) buluşmaları, Hz. Mûsâ’nın Hızır’ın (a.s) görünürde hakikate ters düşen 
işler yapmasına dayanamayıp itirazlarda bulunması ve bu sebeple ayrılmaları, 
sonradan o zatın Hz. Mûsâ’ya yaptığı işlerin iç yüzünü açıklaması anlatılmak-
tadır (Ateş, ts: V, 311). Ayrıca Sâlih Kul’un elde ettiği bilginin Allah tarafından 
verildiği bildirilmektedir. “Derken, kullarımızdan bir kul buldular ki, ona katımız-
dan bir rahmet (vahiy ve peygamberlik) vermiş, yine ona tarafımızdan bir ilim 
öğretmiştik” (Kehf 18/65).

Kur’ân’da Hz. Mûsâ’nın Sâlih Kul’dan bilgi öğrenmeyi istemesi şöyle anla-
tılmaktadır: “Mûsâ ona: Sana öğretilenden, bana, doğruyu bulmama yardım 
edecek bir bilgi öğretmen için sana tâbi olayım mı? dedi. Dedi ki: Doğrusu sen 
benimle beraberliğe sabredemezsin. (İç yüzünü) kavrayamadığın bir bilgiye 
nasıl sabredersin? Mûsâ: İnşallah, dedi, sen beni sabreder bulacaksın. Senin 
emrine de karşı gelmem. (O kul:) Eğer bana tâbi olursan, sana o konuda bilgi 
verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma! Dedi” (Kehf 18/66-70). 
Hz. Mûsâ bu kula tabi olup ondan ilim elde etmeyi amaçlamakta ve bu uğurda 
fedakârlıklara katlanacağını belirtmekte, Sâlih Kul ise bunun zor olacağını söy-
lemektedir. Kısacası tefsirlerde Hz. Mûsâ’nın kendisinden daha bilgili olduğu 
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Allah tarafından bildirilen “Sâlih Kul”dan bilgi almak üzere iki denizin birleştiği 
yere (Mecmau’l-Bahreyn) gitmeye karar vermesi ve sonraki olaylar anlatılmak-
tadır.

Sâlih Kul kıssası, tefsirlerde Hızır (a.s) kıssası adıyla İsrailiyyat rivayetleriyle 
ele alınmaktadır. Bunu bir sonraki başlık altında inceleyeceğiz. Kur’ân’da Sâ-
lih Kul’un isminin zikredilmediğini yukarıda ifade etmiştik. Fakat tefsirlerde Hz. 
Mûsâ’nın (a.s) bu kıssasında ilim verilen Sâlih Kul’un, Hızır (a.s) olduğuna dair 
müfessirlerin naklettiği rivayetler ve yaptıkları değerlendirmeler vardır.

V. TEFSİR RİVAYETLERİNDE SÂLİH KUL (HIZIR A.S) KISSASI 
Hz. Mûsâ ile Sâlih Kul (Hızır a.s) kıssası tefsirlerde önemli yer tutmaktadır. Tefsir 
müdevvenatına baktığımızda özellikle hakkında rivayete dayalı bilgi olmayan 
durumlarda çoğu zaman müfessirlerin öznel tercihlerinin yorumlarında öne 
çıktığı görülmekte, kimi zaman da yorum katmadan sadece kıssayı aktarmakla 
kaldıkları görülmektedir (Sıcak, 2013: 315). Bu kıssada da müfessirlerimizin bir-
birlerinden etkilendikleri, çağın ve toplumun bilgi anlayışının tesirinde kaldık-
ları ve kendilerine düşen dirayet unsurunu iç ve dış öznel faktörlerin etkisiyle 
ortaya koydukları görülmektedir. 

Kur’ân’da Hz. Mûsâ’nın ilim öğrenmek üzere yanına gittiği belirtilen “Sâ-
lih Kul”un, kul olması, kendisine rahmet verilmesi ve Allah tarafından ilimle 
donatılması gibi üç özelliği belirtilmektedir (Kehf 18/65). Ancak hadislerde bu 
zatın “Hızır (a.s)” olduğu ve ona bu ismin; cennet pınarından içtiği için bastığı 
ve namaz kıldığı vakit oturduğu kuru yerin yeşermesi sebebiyle verildiği belir-
tilmektedir (Buhârî, “Enbiyâ”, 29; Makdisî, III, 78; Ateş, ts: V, 311). Âlimlerin 
çoğu bu zatın isminin Hızır (a.s) olduğu görüşündedir (Kurtubî, 1993: XI, 12). 
Ayrıca yakışıklı ve yüzü güzel olduğu için bu ismin verildiği de söylenmektedir 
(İbn İshak, 1989: I, 305). Hızır’ın yaşayıp yaşamadığı hakkında âlimler iki gruba 
ayrılmaktadır: 

a. Bir kısım âlimler Hızır’ın (a.s) öldüğünü belirtmekte ve bu gö-
rüşlerine delil olarak şunları zikretmektedirler.

  Kur’ân-ı Kerîm’de; “Biz, senden önce de hiçbir beşere ebedîlik 
vermedik. Şimdi sen ölürsen, sanki onlar ebedî mi kalacaklar?” 
(Enbiyâ 21/34).

 Diğer bir ayette ise; “Hani Allah, peygamberlerden: «Ben size Ki-
tap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekileri tasdik eden bir pey-
gamber geldiğinde ona mutlaka inanıp yardım edeceksiniz» diye 
söz almış, «Kabul ettiniz ve bu ahdimi yüklendiniz mi?» dediğinde, 
«Kabul ettik» cevabını vermişler, bunun üzerine Allah: O halde şa-
hit olun; ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim, buyurmuştu” 
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(Âl-i İmrân 3/81) âyetlerini delil getirerek şunları söylemektedir-
ler. Âyete göre Allah (c.c), gönderdiği bütün peygamberlerden ve 
ümmetlerden Hz. Peygamber’e yardımcı olmaları konusunda söz 
almıştır. Eğer Hızır (a.s) hayatta ve peygamber olmuş olsaydı Hz. 
Muhammed (a.s) döneminde onun yanında yer alır ve ona yar-
dımcı olup destek vermesi gerekirdi. Çünkü Hz. Peygamber, “Hz. 
Mûsâ hayatta olmuş olsaydı bana tabi olmaktan başka yapacağı 
bir şey yoktu” buyurmaktadır (Hanbel III,387). Diğer bir hadis’te 
de Hz. Peygamber Bedir günü şöyle buyurmuştur “Allah’ım! İslam 
ehli olan bu topluluğu helak edecek olursan, sana artık yeryüzün-
de ibadet edilmez (Müslim, el-Cihad ve’s-Siyer, 32). Burada Hz. 
Peygamber, İslam ümmeti mağlup olursa yeryüzünde Allah’a iba-
det edecek hiç kimsenin kalmayacağını belirtmektedir. Dolayısıyla 
Hz. Peygamber zamanında ve daha sonrasında Hızır’ın (a.s) yaşa-
dığı ve ölümsüzlüğüne dair bir bilgi verilmemiştir. Hz. Mûsâ’nın 
yanındaki gencin elini yıkarken, azığında bulunan kızartılmış balı-
ğın üzerine bir damla suyun değmesiyle balığın canlanması, san-
ki Hızır’ın ölümsüzlüğe kavuşması gibi anlaşılmaktadır. Oysa bu 
durum insanın ölümsüzlüğe kavuşması değil, suyun değmesiyle 
ölmüş olan biri varlığın dirilmesidir (Evgin, 2015: 172). 

b. Bazı kaynaklarda ise Hızır’ın (a.s) ölmediği ve hala yaşadı-
ğı belirtilmektedir. Nevevî, İbn Salah ve el-Kurtubî gibi âlim-
ler Hızır’ın hayatta olduğunu, âb-ı hayattan içtiğini, kıyamete 
kadar baki kalacağını ve Hz. Peygamber’le buluştuğu için de 
sahâbî olduğunu iddia ederler (Yıldırım, 2001:142). Kurtubî, 
Hz. Peygamber’in “Sizin bu geceniz var ya, bundan yüz sene 
sonra, şu anda mevcutlardan kimse yeryüzünde kalmayacak-
tır" (Buhari, İlim, 41) hadisini delil getirerek buradaki ifadele-
rini âdemoğlunu kapsadığını melekler, cinler, Hz. Îsâ, Deccal ve 
insanların dışındaki diğer varlıkları kapsamadığını söyleyerek 
Hızır’ın diri olduğunu savunmaktadır (Kurtubî, 1993 XI, 29). 
Uysal, Hızır’la (a.s) ilgili haberleri incelediği makalesinde Hızır 
hakkında, onun sağ olduğunu söyleyenlerin de, vefat ettiğini 
savunanların da görüşlerini net biçimde destekleyen bir delilin 
olmadığını ve bu konuda herhangi bir ayet veya hadis de bulun-
madığını belirtmektedir (Uysal, 2000: 359).

Hızır’ın (a.s) kimliği hakkında mutasavvıflar onun tarihte birçok veli veya 
büyük zatla görüştüğünü, arkadaş olduğunu, onların yardımına koştuğunu ifa-
de ederek çeşitli menkıbeler anlatmaktadır. Böylece mutasavvıflar, onun bir 
veli olduğunu, bir kısmı ise peygamberlik ile sıddîklik arasında bir makamda 
bulunduğunu, yani bir bakımdan veli, diğer bir bakımdan nebi olduğunu belirt-
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mektedirler (el-Câbirî, 2014: II, 262).

İslam ulemasının çoğunluğu ise peygamber olduğunu kabul etmişlerdir. 
Onlara göre bir peygambere ancak başka bir peygamber ilim öğretebilir. Allah’ın 
rahmet vermesi peygamberlik, ilim vermesi ise vahiy ile aldığı ilimdir. Ancak 
bazı âlimler Hızır’ın (a.s) insanlar için konulan ilahî kanunlarla sınırlı olmayan 
bir melek veya Allah’ın yaratıklarından başka bir varlık olduğunu söylemektedir 
(Râzî, 1993: XV, 220; Kurtubî, 1993: XI, 12; Mevdûdî, 1986: III, 172; Karaman 
ve diğer, 2007: III, 569; Ateş, ts: V, 314). Bu konuda Abdulkadir Evgin kıssada 
geçen Sâlih Kul’un (Hızır a.s) Cebrail (a.s) olma ihtimaline dikkat çekmektedir 
(Evgin, 2015: 173). 

Kehf Sûresinde anlatılan Sâlih Kul (Hızır a.s) ile Mûsâ (a.s) arasında cere-
yan eden üç olay (geminin delinmesi, çocuğun öldürülmesi ve yıkılmış duvarın 
düzeltilmesi) konusunda Hızır’ın (a.s) bilgisi zâhirî bilgi olmayıp, bâtinî bilgiler 
içermektedir. Yani Sâlih Kul’un bilgisi Allah tarafından verilmiş özel bir ilimdir 
(ilm-i ledün). Müfessirler bu ilmin “gayb” ve “sır” ilmi veya “bâtın” ve “hakikat” 
ilmi olduğunu söylemişlerdir. Çünkü eşyanın iç yüzüne, işlerin hakikatlerine va-
kıf olmak eşyanın gizli sırlarını bilmekle mümkündür. Bunun için Sâlih Kul’un 
(Hızır a.s) bilgisi Hz. Mûsâ’nın bilgisinden daha üstündür. Sâlih Kul (Hızır a.s) bu 
üç olayda da olayların zâhirî yönünü değil, bâtinî yönünü dikkate alarak davran-
mıştır (Râzî, 1993: XV, 238; Karaman ve diğer, 2007: III, 572).

Ayrıca Kur’ân-ı Kerîm’de “Kitaptan (Allah tarafından verilmiş) bir ilmi olan 
kimse ise: Gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm, dedi. (Süleyman) 
onu (melikenin tahtını) yanı başına yerleşmiş olarak görünce: Bu, dedi, şükür 
mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınamak üzere Rabbi-
min (gösterdiği) lütfundandır. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur, nan-
körlük edene gelince, o bilsin ki, Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, çok kerem 
sahibidir” (Neml, 27/40) âyetinde Hz Süleyman’ın getirilmesini istediği tahtı 
göz açıp kapayıncaya kadar getiren ilim sahibi zatın Hızır (a.s) olduğu nakle-
dilmektedir.2 (Râzî, 1993: XVII, 427-429; Özek ve diğer, 2001: 379; Karaman ve 
diğer, 2008: IV, 194-195).

Tefsirlerde ve makalelerde dikkat çeken hususlardan biri de Hızır’ın (a.s) 
isimleri meselesidir. Araştırmacılar Hızır’ın (a.s) ismi hususunda farklı rivayetler 
zikretmektedirler. Bunları liste halinde aşağıda takdim ediyoruz:

1. Melkan b. Belyâ, (bazı kaynaklarda Melkan yerine Kelman şeklinde 
geçmektedir.

2. Ebleyâ b. Melkan b. Fâliğ b. Şâlih b. Erfeahşşed b. Sâm b. Nûh. 

3. İbn Âmil b. Sümahkin b. Erya b. Âlkâmâ b. Îysû b. İshak. 

4. Hz. Âdem’in oğlu.

5. Hz. Âdem’in çocuklarından Kābil’in ve Elyesâ’nın oğlu Hazrûn. 
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6. Hz. Nûh’un oğlu Sâm’ın torunlarından Belyâ b. Melkân. 

7. Hz. İshak’ın torunlarından Hazrûn b. Amâyîl.

8. Hz. Hârûn’un soyundan gelmiş ve ismi Hadır b. Âmiya veya Hadır b. 
Fir‘avn

9. İsrail oğullarının eşrafından Belya adında bir zat veya bir peygamber.

10. Aysu b. İshak soyundan biri,

11. St. Georges,

12. Şuayb peygamberden sonra gönderilmiş bir peygamber.

Kur’ân’da adı geçen İlyâs veya Elyesa‘nın Hızır’ın (a.s) kendisi olduğu, 
bazı kaynaklarda ise annesinin Rum babasının Fars olduğu nakledilmektedir. 
Hızır’ın (a.s) asıl adının İlya’nın Arapçalaşmış şekli olan “Belya” olabileceği, ay-
rıca Hızır’ın Firavunlar döneminde Mısır’da yaşayan İsrailoğullarından bir genç 
olduğunu, bir rahipten hak dini öğrendiğini, fakat bunu gizli tuttuğunu, sonun-
da boşadığı hanımın bu sırrını ifşa etmesi üzerine kaçıp bir adaya sığındığı da 
rivayet edilmektedir (Kurtubî, 1993: XI, 30; İbn Kesîr, 1989: I, 304; Çelebi, 1998: 
XVII, 406-409; Öztürk, 2003: 260-262; Ürkmez, 2011: 174; Zuhaylî, 2013: VIII, 
252; Câbirî, 2014: II, 262; Ateş, ts: V, 311-315).

Muhammed Âbid el-Câbirî, Sâlih Kul (Hızır a.s) kıssasının İsrailiyyat oldu-
ğunu fakat Tevrat’ta yer almadığını ve bunun İsrailiyyat hikâyelerinden biri ola-
rak görülmesini zayıflattığını, ayrıca bu hususun Yahudi âlimleri arasında tar-
tışmalara sebep olduğunu ifade etmektedir. Bazı Yahudi âlimleri bu kıssadaki 
Mûsâ’nın Firavun’a gönderilen Hz. Mûsâ olduğu görüşünde iken, bazıları ise bir 
başka Mûsâ olduğunu söylemektedir (Câbirî, 2014: II, 262).

 Bazı araştırmacılara göre Hızır; mitolojik bir şahsiyet olup bu konudaki 
bilgilerin önemli bir kısmı Gılgamış, İskender ve Yahudi efsanelerinden derlen-
miştir. Hızır’a verilen özellikler ise insanın var olma ve ölümü kabul edememe 
psikolojisinin bir ürünü olarak, ölüm gerçeğinden kaçıp, sonsuzluk ve özgürlük 
özleminin Hızır’ın şahsında ortaya çıkmasıdır (Aydın, 1986: 76; Öztürk, 2003: 
245-277). 

Kaynaklarda Sâlih Kul (Hızır a.s) diye belirtilen bu kişi sıradan bir insan ol-
madığı gibi, efsaneleşmiş herhangi bir kişi de olamaz. Çünkü yaptığı işler nor-
mal bir insanın yapacağı şeyler değildir. Hiçbir insan, bir çocuğun gelecekte 
kötü bir insan olacağını söyleyerek bir çocuğu öldüremez ve olayların sırrına 
vakıf olmayan, Allah tarafından herhangi bir bilgiyle desteklenmeyen kişi, böy-
le bir olayı gerçekleştiremez.

Tefsir rivâyetlerinde Sâlih Kul (Hızır a.s) kıssasının unsurları vardır. Bu un-
surları aşağıda maddeler halinde inceleyeceğiz.
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A. MECMAU’L-BAHREYN (İKİ DENİZİN BİRLEŞTİĞİ YER)
Şimdi de Hz. Mûsâ’nın kendisine ilim verilen “Sâlih Kul” ile buluşmak üzere git-
tiği Mecmau’l-Bahreyn’e (iki denizin birleştiği yer) ilişkin bilgileri ele alarak bu 
yerin nerede bulunduğuna dair gelen rivayetleri değerlendireceğiz. 

Kur’ân-ı Kerîm’in (Kehf 18/60) âyetinde belirtilen “iki denizin birleştiği yer” 
(Mecmeu’l-Bahreyn) hakkında herhangi bir açıklık yoktur ve bahsi geçen yerin 
neresi olduğu araştırma konusu olmuştur. Bu konuda kaynaklarda nakledilen 
yerleri şöyle sıralayabiliriz:

1. Hazar Denizi ile Karadeniz arası (Azerbaycan),
2. Nil Nehri’nin Sudan’daki iki kolu olan Beyaz Nil ile Nil’in birleştiği 

Hartum Şehri,
3. Süveyş Körfeziyle Akabe Körfezinin birleştiği yer,
4. Fars Denizi ile Rum Denizinin doğu yakasından birleştikleri yer, 
5. Nil Nehrinin Akdeniz’e döküldüğü yer,
6. Kızıldeniz’in Hint Okyanusuna açıldığı Aden Boğazı, 
7. Ürdün Irmağının Taberiye Gölü’ne (Bahr-ı Celil) döküldüğü yer,
8. Ürdün ve Kulzum (Kulzul/Kızıl) Nehirleri (denizi) arası,
9. Antakya (Samandağ), 
10. Eyle (Akabe Körfezinin kuzeydoğu köşesinde bulunan ve günümüzde 

Ürdün sınırları içinde olan bir yer),
11. Atlas Okyanusunun kıyısında bulunan Endülüs Denizi, 
12. Akdeniz’le Kızıldeniz arası bir yer,
13. Bizans ve İran Denizi (Kızıldeniz’in Hint Okyanusu ile Bâbü’l-Mendeb 

boğazında birleştikleri yer), 
14. Ermenistan’da el-Kurr ve er-Ress (Aras) nehirleri arası,
15. Bizans Denizi ile Atlas Okyanusunun birleştiği yer (Akdeniz’in Tan-

ca yakınlarında Cebel-i Tarık Boğazında Atlas Okyanusuyla birleştiği 
yer),

16. Tanca yani Sebte Boğazı İran Deniziyle Rum Denizinin birleştiği yer, 
17. Afrika’da bir yer, 
18. Azerbaycan’ın arka taraflarından Fars topraklarındaki büyük deniz-

den ayrılan kuzeyden güneye doğru akan bir kol,
19. İstanbul Boğazı,
20. Basra ve Umman arasında bulunan Hint Denizinin sahilindeki şehir-

lerin ortak ismidir.

 Ömer Faruk Harman’a göre iki denizin birleştiği yer (Mecmeu’l-Bahreyn) 
Sina Yarımadasının Akabe ve Süveyş Körfezlerinin birleştiği alt ucu, Süleyman 
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Ateş’e göre ise, Kızıldeniz’le Akdeniz arasında bir yer olmalıdır. Bazıları iki deni-
zin Mûsâ (a.s) ile Hızır’ı (a.s) temsil ettiğini söylemiştir. Çünkü Mûsâ (a.s) zâhir 
ilminin, Sâlih Kul (Hızır a.s) ise bâtın ilminin denizidir (Râzî, 1993: XV, 215; Kur-
tubî, 1993: XI, 8; Elmalılı, 2007: V, 410; Mevdûdî, 1986: III, 166; Esed, 1999: II, 
598-598; II, 262; Kırca, 2003: XXVIII, 256; Karaman ve diğer, 2007: III, 570-571; 
Harman, 2013: XLIV, 44; Zuhaylî, 2013, VIII, 255; Türk, 2013:183; Câbirî, 2014: 
262-263; Ateş, ts: V, 315).

 

B. HZ. MÛSÂ İLE SÂLİH KUL’UN YOLCULUĞU 
 Hz. Mûsâ ile Sâlih Kul (Hızır a.s) kıssasının merkez noktasını bu iki şahsın yol-
culukları sırasında aralarında geçen olaylar oluşturmaktadır. Bunları dört başlık 
altında incelemenin uygun olacağını düşünüyoruz.

a. Gemiyi Delmesi 
Hz. Mûsâ ile Sâlih Kul’un (Hızır a.s) yolculuklarında gerçekleşen ilk olay Hızır’ın 
(a.s) bindikleri gemiyi delmesidir. Bu olay Kur’ân’da şöyle anlatılmaktadır: “Bu-
nun üzerine yürüdüler. Nihayet gemiye bindikleri zaman o Hızır (a.s) gemiyi del-
di. Mûsâ: Halkını boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen (ziyanı) büyük bir 
iş yaptın! dedi. Hızır (a.s): Ben sana, benimle beraberliğe sabredemezsin, de-
medim mi? dedi. Mûsâ: Unuttuğum şeyden dolayı beni muâheze etme; işimde 
bana güçlük çıkarma, dedi” (Kehf 18/71-73). 

Bir görüşe göre Sâlih Kul (Hızır a.s) gemiyi delerken, onu sadece Mûsâ (a.s) 
görmüştür, çünkü bu olay manevi âlemde meydana gelmiştir. Gemi sahipleri 
dâhil kimse olayı fark edememiştir. Şayet görselerdi, ona engel olurlardı (Kur-
tubî, 1993: XI, 14).

b. Hızır’ın (a.s) Çocuğu Öldürmesi
Mûsâ ile Hızır’ın (a.s) yolculuklarında yaşanan ikinci olay ise, gemiden indik-
ten sonra, Hızır’ın (a.s) karşılaştıkları bir çocuğu öldürmesidir. Bu olay Kur’ân’da 
şöyle anlatılmaktadır: 

“Yine yürüdüler. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında Hızır (a.s) he-
men onu öldürdü. Mûsâ dedi ki: Tertemiz bir canı, bir can karşılığı olmaksızın 
(kimseyi öldürmediği halde) katlettin ha! Gerçekten sen fena bir şey yaptın! 
Hızır (a.s): Ben sana, benimle beraber (olacaklara) sabredemezsin, demedim 
mi? dedi. Mûsâ: Eğer, dedi, bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana 
arkadaşlık etme. Hakikaten benim tarafımdan (ileri sürebilecek) mazeretin so-
nuna ulaştın” (Kehf 18/74-76). 
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 Burada Hz. Mûsâ, Hızır’ın (a.s) çocuğu suçsuz yere öldürdüğünü söyleye-
rek bu durumu yadırgamakta, ancak sözünde duramadığı için özür dileyecek 
hali kalmadığını da ifade etmektedir.

Kaynaklarda Sâlih Kul’un (Hızır a.s) öldürdüğü çocuk (ğulam) ve öldürülme 
sebebi üzerinde çeşitli görüşler yer almaktadır. Başlangıçta Hz. Mûsâ öldürme 
konusunda olayın sırrına vakıf olmadığı için itiraz etmiş ve Hızır’dan (a.s) öldür-
me sebebini sormuştur. Fahreddin Râzî’nin belirttiğine göre çocuğun Hızır (a.s) 
tarafından öldürülmesinin en kuvvetli sebebi “kısas”tır. Bazı kaynaklarda ise 
“suçsuz bir insanın öldürülmesine hiçbir dinde cevaz verilmez” şeklindeki itira-
za, o kişinin masum ve çocuk değil, işlediği suçlardan ötürü öldürülmesi gere-
ken bir genç olduğu ve Hızır’ın (a.s) bu olayı kendi isteğiyle değil, Yüce Allah’ın 
emriyle yaptığı şeklinde cevap verilmektedir (Râzî, 1993: XV, 231; Karaman ve 
diğer, 2007: III, 573). 

c. Yıkılmış Duvarın Düzeltilmesi 
Kur’ân’da Hz. Mûsâ ile Sâlih Kul (Hızır a.s) arasında geçen son olay; Hızır’ın (a.s) 
uğradıkları şehirde aç olmalarına rağmen kendilerine yemek vermeyen insan-
ların yaptığına aldırış etmeden, hiçbir ücret talep etmeyerek yıkılmış bir duvarı 
düzeltmesidir. Bu konudaki âyetler şöyledir: 

“Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. 
Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere 
bulunan bir duvarla karşılaştılar. Hızır (a.s) hemen onu doğrulttu. Mûsâ: Dile-
seydin, elbet buna karşı bir ücret alırdın, dedi. Hızır (a.s) şöyle dedi: “İşte bu, 
benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana, sabredemediğin şeylerin içyü-
zünü haber vereceğim” (Kehf 18/77-78).

Burada Hz. Mûsâ ile Sâlih Kul’un uğradığı, kendilerini misafir etmeyen ve 
Hızır’ın (a.s) yıkılmış duvarı düzelttiği yerin kaynaklarda; Antakya, Eyke, Azer-
baycan taraflarında Bacervan,3 Endülüs’te bir ada veya kasaba, Übülle,4 el-
Cezîretü’l-Hadrâ (yeşil ada), Berka5 ve Nâsıra6 gibi rivayetler vardır. Ancak ağır-
lıklı görüş bu yerin Antakya olduğu şeklindedir (Râzî, 1993: XV, 233; Kurtubî, 
1993: XI, 17; Zuhaylî, 2013: VIII, 266).

d. Sâlih Kul’un (Hz. Hızır a.s) Yaptıklarının Sebeplerini   
    Açıklaması
Kur’ân’da anlatılan Hz. Mûsâ-Sâlih kul kıssasının son bölümünde Hızır’ın gö-
rünürde hakikate ters işler yapması ve Hz. Mûsâ’nın, dayanamayıp O’na itiraz 
etmesine yer verilmiştir. Hızır’ın (a.s) olayların içyüzünü Hz. Mûsâ’ya anlatması 
ile bu yolculuk ve arkadaşlığın sona erdiği bildirilerek Kur’ân’da bu husus şöyle 
açıklanmaktadır:
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“Hızır (a.s) şöyle dedi: “İşte bu, benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi 
sana, sabredemediğin şeylerin içyüzünü haber vereceğim. Gemi var ya, o, de-
nizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu kusurlu kılmak istedim. (Çünkü) onların 
arkasında, her (sağlam) gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı”. “Erkek çocu-
ğa gelince, onun ana-babası, mümin kimselerdi. Bunun için (çocuğun) onları 
azgınlık ve nankörlüğe boğmasından korktuk. Böylece istedik ki, Rableri onun 
yerine kendilerine, ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin”. “Duvara 
gelince, şehirde iki yetim çocuğun idi; altında da onlara ait bir hazine vardı; 
babaları ise iyi bir kimse idi. Rabbin istedi ki, o iki çocuk güçlü çağlarına erişsin-
ler ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. Ben bunu da ken-
diliğimden yapmadım. İşte, hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur” 
(Kehf 78-82). Hz. Mûsâ’nın olayların içyüzünü bilmediğinden sabredemeyip 
karşı geldiği bu davranışlarına, Sâlih Kul’un yaptığı açıklamalar ile sadece ken-
disinin bildiği bazı bilgileri paylaştı. Böylece Hz. Mûsâ hem olayların iç yüzünü 
öğrenmiş oldu, hem de bu bilgilendirmeyle yolculukları sona erdi.

 

VI. ANTAKYA YÖRESİNDE HIZIR İNANCI
Sâlih Kul (Hızır a.s) olayının gerçekleştiği yer olduğuna inanılan Antakya ve çev-
resinde çok sayıda Hızır’a (a.s) nispet edilen köy, makam ve türbe vardır. Şehrin 
batı yakasında, birbirine yakın komşu mesire yerleri olan Batıayaz ve Hıdır Bey 
köyleri yer alır. Batıayaz mevkii, Beyt-i İlyas (İlyas’ın evi) olarak kabul edilmekte 
ve Hızır ve İlyas’a nispet edilmektedir. Hıdır bey köyünde Hz Musa’nın asasını 
yere sapladığı mevkide bir ağaç çıktığı nakledilmekte buna halk arasında ise 
Mûsâ ağacı denilmektedir. 

Hızır’a nispet edilen mekânlar Antakya’dan Suriye ve Beyrut çevresine 
kadar tüm Akdeniz kıyısında mabetlerle ve türbelerle kendini göstermektedir. 
Kubbesi beyaz renkle boyanmış taş yapılardan oluşan bu mekânlar, zaman içe-
risinde gelişerek mimari tekniğe uygun şekillere bürünmüş ve birer türbe özel-
liği kazanmıştır (Aydın, 1986: 70).

Hızır inancının yaygın olduğu Hatay Nusayrileri’nde yeşil (el-ehdar) rengi 
çok önemlidir. Çünkü yeşil hem İslam’ın sembolü, hem de Hz. Ali ve sülalesinin 
ve Şiiliğin rengidir. Bu yüzden türbeler yeşilin hâkim olduğu yeşil-beyaz renkle 
kaplanmıştır. Buradaki beyazın temizliği ve günahsızlığı, yeşilin ise Hızır ve İslam 
dinini temsil ettiğine inanılmaktadır (Türk, 2010: 229).

Hatay yöresinde Hızır’ın kimliğine dair şu görüşler öne çıkmaktadır:

1. Hızır, bir velidir. Peygamberlere yardım eden, onların vasisi ve onlara 
yol gösteren kutsal bir kişidir.

2. Hızır, Cebrail meleğidir. İnsanlara yardım için gönderilmiştir.

3. Hızır, Hz. Muhammed’dir. Her ikisi aynı nurdandır.

4. Hızır, Hz. Ali’dir (Türk, 2013: 213).
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 Hızır tasavvuru halk arasında birbirinden farklı inançları doğurmuştur. 
Bunlar arasında dikkat çekici olanlarını şöyle sıralayabiliriz: Hızır;

1. Bereket ve iyilik sembolüdür. İnsanları bolluk ve berekete kavuşturur.

2. Mucize ve keramet sahibi, ölümsüz bir nebi, melek veya velidir. 

3. Zaman zaman ortaya çıkar, aniden ortadan kaybolur.

4. İnsanların kuvvet ve zindelik kazanmalarına yardımcı olur.

5. İyilik yapan insanları ödüllendirir, günah işleyen insanları cezalandırır. 

6. Müslümanlara darda kaldıklarında, özellikle savaşlarda yardım eder.

7. İnsanların dileklerini gerçekleştirir. 

8. Bitki ve hayvanların üremesine yardımcı olur.

9. Hastalara şifa verir. 

10. Her konuda her şeyi bilir ve yeryüzünde Tanrı'nın bir vekilidir. 

11. İnsanların şanslarının açılmasını sağlar, uğur ve kısmet dağıtır. 

12. Yeşil elbiselidir ve makamını kimse göremez.

13. Boğulanları karaya çıkarıp, cenaze namazını kılar (Ocak, 1990: 65-66; 
Barın, 1995: 22; Zelyut, 1995: 13; Kurnaz, 1998: XVII, 412; Türk, 2013: 
203-204).

 Hızır’ın kişisel özellikleri olarak, elinde bastonu olan sevimli bir ihtiyar, 
boz atlı, yeşil giysili, (bazen beyaz) nur yüzlü, yüzü açık veya örtülü, yeşil mızrak 
veya kamçılı ak saçlı, aksakallı, kırmızı çarıklı bir derviş, işaret parmağı orta par-
mağıyla aynı boyda, bir parmağı kemiksiz dilenci, cübbesi pembeli, allı, mor-
lu, sarılı ve bahar çiçekleriyle donatılmış, zümrüt yeşili, parıldayan bir sarığı ve 
bunu örten al renkli bir külahı olan ve istediği kılığa giren birisi olarak tasavvur 
edilmektedir (Ocak, 1990: 65-66, 115-117; Barın, 1995: 22; Erseven, 1995: 18; 
Kurnaz, 1998: XVII, 412). Bu da göstermektedir ki “Hızır”, kimliği bilinen belirli 
bir kişi değildir.

Anadolu’da kökeni eski Orta Asya ve Ortadoğu inançlarına dayanan Hızır 
ile İlyas kelimeleri birleştirilerek Hıdırellez (Hızır–İlyas) halini almış ve kutlanan 
bayramın adı olmuştur. Bu kutlamalarda İlyas’tan çok Hızır’ın öne çıktığı gö-
rülmektedir. Bu nedenle törenler tamamen Hızır etrafında gerçekleşmektedir. 
Dolayısıyla bu bayramda icra edilen bütün merasimler Hızır’la ilgilidir. Bunun 
temel sebebi, İslâm öncesi devirlerde yukarıda zikredilen üç büyük kültürün 
hâkim olduğu alanda, bu yaz bayramı vesilesiyle kültleri kutlanan insanüstü 
varlıkların daha ziyade Hızır’ın şahsiyetine uygun düşmesi ve onunla özdeş-
leşmesidir. Hızır ve İlyas’ın ölümsüzlük sırrına erdiklerine ve Hızır’ın karada, 
İlyas’ın ise denizde insanlardan yardıma muhtaç olup darda kalanlara yardım 
ettiklerine inanılır. Hızır bir takım sırlarla ğayb âleminden haberdar olma arzu-
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sunun ve bir takım ilahi sıfatların kendisine verilmesi neticesinde insanüstü bir 
varlık haline dönüşme kültünün tecessüm etmiş bir örneğidir (Boratav, 1964: 
468; Atılgan, 2014: 648; Erseven, 1995: 15; Sertoğlu, 1969: 255; Uludağ, 1998: 
410).

Yukarıda anlattıklarımızdan anlaşılacağı üzere Antakya yöresinde Hızır inan-
cı, mitoloji ve efsane kaynaklı olup sağlam bilgilere dayanmamakta ve ilgili bö-
lümde zikrettiğimiz kaynaklarda yer alan bilgilerle genellikle örtüşmemektedir. 

VII. KISSADA VERİLEN MESAJLAR
Hz. Mûsâ’nın ilim almak üzere kendisine müracaat ettiği Sâlih kul’la olan yol-
culuklarından eğitim açısından ele alındığında öne çıkan şu mesajları sıralamak 
mümkündür:

1. Öğrenci hocasına karşı yaptığı yanlışa mahcubiyet göstermeli, özür di-
lemeli ve kendisine söylenene itiraz etmemelidir.

2. Talebe, mütevazı ve hürmetkâr, ifadelerinde saygılı olmalı, kendisin-
den makam ve yaşça küçük olandan dahi ilim alabilmelidir. Çünkü Hz. 
Mûsâ ulü’l-azm peygamber olmasına rağmen, kimliğini bilmediği bir 
zattan ilim öğrenmeye gitmiştir.

3. Öğrenci hocasına önce itaat ve hizmet etmeli, sonra ilim almayı hedef-
lemelidir. 

4. İlim öğrenmek için hocanın yanına gitmeli, hocaya karşı ricacı durum-
da olmalı ve gereksiz soru sormamalıdır.

5. Talebe ilim yolunda daha çok bilgi elde etmek amacıyla başka memle-
ketlere yolculuk yapabilir, yanına bir arkadaşını alması ve onunla yola 
çıkması uygun olur.

6. İlim sahibi faziletli âlimleri bulan öğrenci, bunu bir fırsat bilerek değer-
lendirmeli ve sürekli olarak bilgi öğrenmelidir.

7. İlim tahsilinden esas maksat, insanın olgunluk (rüşt) elde etmesidir.

8. Öğrenci ne kadar bilgi sahibi olursa olsun, sahip olduğu ilimle övünme-
meli, “Her bilenin üstünde bir bilen vardır” (Yusuf 12/76) âyeti gereğin-
ce kendinden daha bilgili insanların olacağını unutmamalıdır.

9. Hoca ile öğrenci arasında yapılan anlaşmada ortaya konulan şartlara 
ve verilen söze riayet etmek lazımdır.

10. Olaylarda Allah'ın hikmetleri olduğunu bilerek, kendine göre hoş ol-
mayan şeyi hemen yadırgamamalı ve zahirde kötü gibi gözüken bir 
olayda kendisinin bilmediği gizli bir incelik olabileceğini düşünmelidir. 
Bu bakımdan başa gelen olayları Allah'ın hikmetine havale edip sab-
retmeli ve sonunda onun hayırlı olabileceğine inanmalıdır.
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11. Eğitimci, öğrencisinin yaptığı yanlışlara veya eksikliklerine karşı aşırı 
tepki göstermemeli, öğrencisinin kendisine değil hatasına dikkat çek-
meli ve metanetle karşılamalıdır. Hatasını anlayınca da onu affetmeli 
ve ancak hatasında ısrar ederse onunla ilişkisini kesmelidir.

12. Bir malın, büyük bir bölümünü kurtarmak için cüzi bir bölümü telef 
edilebilir. Nitekim Sâlih Kul (Hızır a.s) gemiyi kurtarmak için gemiyi del-
miştir.

13. Ebeveynin evlatlarını Allah’ın rahmet ve gözetimine ısmarlaması ve 
onların geleceklerini düşünmesi gerekir. Kıssada anlatılan baba, geriye 
kalan çocuklarını düşünerek, onlar için duvarın altına para saklamış ve 
o kişi “Sâlih” bir insan olarak nitelendirilmiştir.

14. İnsan yaptığı her iyilikten hemen karşılık beklememeli, iyiliği Allah rı-
zası için yapmaya çalışmalıdır (Kurtubî, 2000: XI, 55-106; Ateş, ts. V, 
316-317).

 

SONUÇ
Kur’ân’da “Sâlih Kul” olarak isimlendirilen ve İslam Kültüründe “Hızır (a.s)” is-
miyle bilinen şahsiyetin kimliği (peygamber, veli, insan veya melek) asırlar boyu 
tartışma konusu olmuştur. Kaynaklara bakıldığında ise bu meselede kesin bir 
neticeye varılamadığı görülmektedir. 

Kur’an, anlattığı birçok kıssada olayın şahısları, zaman ve mekânı ile ilgili 
ayrıntılı bilgi vermemektedir. Bu kıssada da ne Hz. Mûsâ'nın yanındaki genç, 
ne de Sâlih Kul’un kimliğiyle ilgili bilgiye rastlanmamaktadır. Sâlih Kul (Hızır 
a.s) konusunda müfessirler ve diğer âlimler, olayın yaşandığı yerin neresi oldu-
ğu, gencin yaşı ve kim olduğu konusunda birbirinden farklı görüşlere sahiptir. 
Dolayısıyla kaynaklarda Hz. Mûsâ ve refakatindeki gencin nereden gelip nere-
ye gittiğini, yolculuklarının ne kadar sürdüğünü ve iki denizin birleştiği yerin 
(Mecmau’l-Bahreyn) neresi olduğu gibi sorulara kesin cevap bulunmamaktadır 
(Albayrak, 2003: 191-192).

Klasik İslam kaynaklarında âlimlerimizin Sâlih Kul (Hızır a.s) hakkındaki ak-
tarımlarında Hızır’ın kişiliği ve kimliği bazen detaylandırılarak, bazen de yüzey-
sel bir şekilde anlatılmaktadır.

Hızır inancının sadece İslam değil, eski Türk Kültürü ve Anadolu Kültürü-
nün izlerini taşıdığı, konuyu bu açıdan inceleyenlerce ifade edilmektedir. Ayrıca 
Yahudilik ve Hristiyanlıkta da benzer inançların bulunduğu belirtilmektedir.

Hatay yöresinde ve halk arasında yaygın olan Hızır inancı, İslam kaynak-
larında yer alan bilgilerle genel itibariyle örtüşmemektedir ve kaynaklardaki 
bilgiler tarihî akış içerisinde mitolojik bir hale bürünmüştür.
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Tasavvufî kaynaklarda Sâlih Kul’un (Hızır a.s) tarihte birçok veli veya büyük 
zatla görüştüğü, arkadaş olduğu, onların yardımına koştuğu vb. menkıbeler an-
latılmaktadır. Ancak Hz. Mûsâ’dan Hz. Muhammed’e (a.s) kadar arada yaşayan 
peygamberlere göründüğüne ve onlarla görüştüğüne dair herhangi bir rivayet 
bulunmamaktadır. Bunların doğruluğu hususunda Kur’ân-ı Kerîm’de de açık 
herhangi bir delil yoktur. Ayrıca Hızır’la (a.s) ilgili anlatılanların, anlatan kimsey-
le sınırlı kaldığı ve birbirine zıt bilgileri içeren birçok menkıbenin olduğu tespit 
edilmiştir (el-Câbirî, 2014: II, 262).

Hızır’ın ölümsüzlüğü konusunda ise, halk arasında yaygın olan görüşü des-
tekleyen kimi tefsir kaynaklarında da aktarılan Hızır’ın “âb-ı hayat” denilen, içe-
ni ölümsüzlüğe kavuşturan sudan içtiğine dair herhangi bir delil yoktur.

Kısacası halk arasındaki Hızır inancıyla Kur’ân’da anlatılan Sâlih Kul (Hızır) 
arasında dikkat çekici benzeşmeler olmadığı, inceleme imkânı bulduğumuz tef-
sir kaynaklarında ise bu iki tasavvur arasında bazı benzerlikler bulunmakla bir-
likte önemli ölçüde büyük farklılıkların olduğu anlaşılmaktadır.

Söz konusu kıssayı olayların gerçekleştiği yer ve mekân açısından değer-
lendirdiğimizde birçok seçenek ortaya çıkmaktadır. Tarihi veriler ve kaynaklar-
da aktarılan bilgiler muvacehesinde bu seçenekler arasında kanaatimizce öne 
çıkan ihtimal, Hz. Mûsâ ile Sâlih Kul’un (Hızır a.s) Nil Nehri ile Kızıl Deniz’in 
veya Akdeniz’in kesiştiği bir yerde buluştukları anlaşılmaktadır. Sonrasında 
ise bu civarda gemiye bindikleri, Akdeniz’in karşı kıyısında bulunan Hatay/
Samandağ’ına gelip, gemiden indikleri, akabinde Antakya’ya gelerek bölgede 
dolaştıkları ve “gemiyi delme, çocuğu öldürme ve yıkılmış duvarı düzeltme” 
olaylarının burada gerçekleşmiş olabileceği mümkün görülmektedir. 

Kültürde önemli yeri olan Hz. Mûsâ-Sâlih Kul (Hızır a.s) kıssasında verilen 
Allah-insan, insan-insan ve insan-âlem ilişkisine yönelik mesajların ön plana alı-
nıp, olayın insanın, hayatın ve varlığın anlam ve değeri üzerinde düşünülmesi 
ayrı önem arz ettiği değerlendirilmiştir. 

Notlar
(*) Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ncaliskan@mku.edu.tr 

(**) Bu makale, 17-19 Aralık 2015 tarihleri arasında Hatay’da düzenlenen “Hatay İnanç Turiz-
mi” Sempozyumunda sunulan tebliğimizin yeniden gözden geçirilmesiyle oluşturulmuş-
tur.

1 Ülkemizde Hızır (a.s) hakkında birçok araştırmacı tarafından kitap, tez, makale ve bildiri 
yayımlanmıştır. Bunlardan bir kısmını burada belirtmek istiyoruz: Aydın, Mehmet, (1986). 
“Türklerde Hızır (a.s) İnancı”, Konya, SÜİF Dergisi, sayı: II, s. 51-78; Uysal, Muhittin, (2000). 
“Tespit ve Yorum Bakımından Hızır’la (a.s) İlgili Haberler”, SÜİF Dergisi, sayı: X, s. 337-
366; Öztürk, Mustafa, (2003). “Bilge Kul-Musa Kıssası ve İslam Kültüründe Hızır Mitosu”, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: XIV-XV, s. 245-281; Canpolat, 
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Basri, (2010). Günümüz Türkiye’sindeki Dini Akım ve Cemaatlerde Hızır Telakkisi, MÜİF, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi; Hub, Ramazan, (2013). Hızır Aleyhisselam, İstanbul, 
Kırk Kandil Yayınevi, 6. baskı; Dinç, Nilüfer, (2011). Hz. Hızır Kimdir?, İstanbul, Sınır Ötesi 
Yayınları; Evgin, Abdulkadir, (2015). Hadislerde Hızır-Gayb İlişkisi, Ankara, İlahiyat Yay.; 
Albayrak, İsmail, (2003). “Kur’ân ve Tefsir Açısından Hızır (a.s) Kıssası ve Ledün-i İlmi”, 
İstanbul, Kur’an ve Tefsir Araştırmaları, cilt: V, s. 187-210. 

2 Ayrıca ilim sahibi zatın, Süleyman’ın (a.s.) veziri Âsâf bin Berhiyâ, Hz. Süleyman’ın destek-
lediği bir melek, ism-i âzamı bilen bir insan veya Hz. Süleyman’ın (a.s) kendisi olduğu da 
rivayet edilmektedir.

3 İran'ın Şirvan bölgesinde bir şehirdir. Burada Hızır (a.s) evi bulunmaktadır.
4 Basra yakınında bir şehir.
5 Ermenistan’da bir kale şehri.
6 Hz. İsa'nın çocukluğunun geçtiği ve Hıristiyanlıktaki en önemli hac merkezlerinden birisi-

dir.
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