
‹‹bbnn  AAbbbbââss HHaaddiissii BBaa¤¤llaamm››nnddaa
HH››zz››rr KKüüllttüürrüü  vvee KKiimmllii¤¤ii

Ahmed ÜRKMEZ1

Özet::  Musa-H›z›r k›ssas›, ‹slâm literatüründe birçok ilim dal› aç›s›ndan oldu¤u gibi
hadis ilmi bak›m›ndan da önemli bir konudur. ‹bn Abbas kanal›yla nakledilen sahih
bir hadis ise k›ssa hakk›nda Kur’an-› Kerim’de yer alan bilgilere ilginç detaylar ekle-
mektedir. Bu makale, Kehf suresinin ilgili ayetleri ve söz konusu ‹bn Abbas hadisin-
den hareketle H›z›r kültürünü ve kimli¤ini incelemeyi amaçlamaktad›r. Tefsir ve ta-
savvuf kitaplar›na da s›kl›kla at›f yapan bu inceleme do¤al olarak H›z›r’›n yaflam› ve
peygamberli¤i meselelerine de¤inecek, Kitab-› Mukaddes’le mukayeseler içerecektir.

Anahtar Sözcükler: Musa, H›z›r, Hadis, Kur’an, H›z›r’›n yaflam›, H›z›r’›n peygamberli¤i.

***

GGiirriiflfl

Kur’an-› Kerim’in merkezinde yer alan Musa-H›z›r k›ssas›, öte-
den beri her kesimden insan›n ilgi oda¤› olmufltur. Dilbilimciler on-
da son derece do¤al ünlemler ve ak›c› ikili konuflma kal›plar› bul-
mufllar, tarihçiler olay›n taraflar›n›n flahsiyetlerini araflt›r›p bulufl-
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ma ve u¤rak yerlerini tart›flm›fllar, ‹slâm hukukçular› öncekilerin
hukuk anlay›fllar›na dair ipuçlar›n› buradan bulup ç›karm›fllard›r.
Olay›n rivayete konu detaylar›yla hadisçiler ilgilenirken, bilgi felse-
fesi ba¤lant›l› bölümlere mercek tutmak felsefecilere, foto¤raftaki
ö¤retmen-ö¤renci iliflkilerini incelemek e¤itimcilere, ayetlerin nas›l
anlafl›lmas› gerekti¤ine ›fl›k tutmak tefsircilere düflmüfltür. Ve niha-
yet mutasavv›flar, insanlar aras› münasebetlerde uyulacak edep ku-
rallar›, mistik bilgi teorileri ve benzeri pek çok bafll›k ba¤lam›nda
k›ssay› yorumlam›fllard›r. 

Asl›na bak›l›rsa bu k›ssa, Hz. Musa’n›n (as) bafl›ndan geçen çok
çetin bir dayan›kl›l›k imtihan›n›n belgesidir. Genelde hiçbir pey-
gamber, hatta hiçbir mümin haks›zl›¤a ve gayr-i meflrulu¤a sabrede-
mezken, ak›l almaz iflleri izlemeye katlanmak, özellikle Hz. Mu-
sa’n›n (as) karakteri göz önüne al›nd›¤›nda son derece zordur.

Di¤er yandan geliflmelerin oda¤›nda yer alan ve H›z›r ad›yla an›l-
d›¤›n› hadislerden ö¤rendi¤imiz bilgili kul, Allah’›n izniyle Hz. Mu-
sa’y› deneme niteli¤inde ifller yapmaktad›r. H›z›r’›n halen yaflad›¤›
ve bu tür uygulamalar›n halen hayatta karfl›lafl›labilecek durumlar
oldu¤u fleklindeki yayg›n inan›fllar ise meseleyi herhangi bir bireyin
kimli¤i boyutundan ç›kar›p o bireyin ismi etraf›nda geliflmifl mane-
vi bir kültür boyutuna tafl›maktad›r.

Bu makalede, öncelikle k›ssan›n Kur’an-› Kerim’deki tam metni
sunulacak, ard›ndan konuyu ayd›nlatan ‹bn Abbâs hadisi çeflitli var-
yantlar› birlefltirilerek aktar›lacak ve incelenecektir. Söz konusu in-
celeme bir sened tenkidinden çok metin tahlili biçiminde gerçeklefle-
cek, H›z›r’› merkeze alacak ve onun daha ziyade kiflili¤iyle alakal› de-
¤erlendirmeler hususunda bir sonuca var›lmaya çal›fl›lacakt›r. Maka-
lenin önceki araflt›rmalara katk›s› ise tasavvuf kültürü ve Kitab-› Mu-
kaddes’in konuya dair at›flar›n›n da irdelenmesi olarak düflünülebilir.

II..  KKuurr’’aann--››  KKeerriimm’’ddee  MMuussaa--HH››zz››rr  KK››ssssaass››::

Kehf suresinin ilgili ayetlerinin meali flu flekildedir: 

Hani Mûsâ beraberindeki gence flöyle demiflti: “‹ki denizin birleflti¤i yere var›nca-
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ya kadar durmayaca¤›m, ya da uzun zaman gidece¤im.” Onlar iki denizin birleflti-
¤i yere var›nca bal›klar›n› unuttular. Bal›k denizde yolunu tutup kay›p gitti. Ora-
dan uzaklaflt›klar›nda (Mûsâ) beraberindeki gence “Ö¤le yeme¤imizi getir; bu yol-
culu¤umuzdan dolay› çok yorgun düfltük.” dedi. (Genç), “Gördün mü! Kayaya s›-
¤›nd›¤›m›z s›rada bal›¤› unutmuflum. Do¤rusu onu sana söylememi bana ancak
fleytan unutturdu. Bal›k flafl›lacak bir flekilde denizde yolunu tutup gitmiflti.” dedi.
(Mûsâ): “‹flte arad›¤›m›z bu idi.” dedi. Bunun üzerine tekrar izlerini takip ederek ge-
risin geri döndüler. Derken kullar›m›zdan bir kul buldular ki, biz ona kat›m›zdan
bir rahmet vermifl, kendisine taraf›m›zdan bir ilim ö¤retmifltik. Mûsâ ona, “Sana
ö¤retilen bilgilerden bana, do¤ruya iletici bir bilgi ö¤retmen için sana tabi olay›m
m›?” dedi. (Adam) flöyle dedi: “Do¤rusu sen benimle beraberli¤e asla sabredemez-
sin. ‹ç yüzünü kavrayamad›¤›n bir fleye nas›l sabredebilirsin?” (Mûsâ), “‹nflallah be-
ni sab›rl› bulacaks›n. Hiçbir iflte de sana karfl› gelmeyece¤im.” dedi. O da flöyle de-
di: “O halde e¤er bana tabi olacaksan, ben sana söylemedikçe hiçbir fley hakk›nda
bana soru sormayacaks›n.” Derken yola koyuldular. Nihayet, bir gemiye bindikle-
rinde (adam) gemiyi deldi. (Mûsâ), “Sen onu içindekileri bo¤mak için mi deldin?
Do¤rusu, flafl›lacak bir ifl yapt›n.” dedi. (Adam), “Sen benimle beraberli¤e asla sab-
redemezsin, demedim mi?” dedi. (Mûsâ), “Unuttu¤um için bana ç›k›flma ve bu
iflimde bana güçlük ç›karma.” dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocuk-
la karfl›laflt›klar›nda adam onu öldürdü. (Mûsâ), “Bir cana karfl›l›k olmaks›z›n suç-
suz birini mi öldürdün? Andolsun çok kötü bir ifl yapt›n!” dedi. (Adam), “Sana, be-
nimle beraberli¤e asla sabredemezsin demedim mi?” dedi. (Mûsâ), “E¤er bundan
sonra sana bir fley hakk›nda soru sorarsam, art›k benimle arkadafll›k etme. Do¤ru-
su, taraf›mdan özre ulaflt›n (bu son özür dileyiflim).” dedi. Yine yola koyuldular. Ni-
hayet bir flehir halk›na var›p onlardan yiyecek istediler. Halk onlar› konuk etmek
istemedi. Derken orada y›k›lmaya yüz tutmufl bir duvar gördüler. (Adam) hemen o
duvar› do¤rulttu. (Mûsâ), “‹steseydin bu ifl için bir ücret al›rd›n.” dedi. (Adam), “‹fl-
te bu birbirimizden ayr›lmam›z demektir.” dedi. “fiimdi sana sabredemedi¤in fley-
lerin içyüzünü anlataca¤›m. O gemi, denizde çal›flan bir tak›m yoksul kimselere ait
idi. Onu yaralamak istedim; çünkü onlar›n ilerisinde, her gemiyi zorla ele geçiren
bir kral vard›. Çocu¤a gelince, anas› babas› mümin insanlard›. Onlar› azg›nl›¤a ve
küfre sürüklemesinden korktuk. Böylece, Rablerinin onlara, bu çocu¤un yerine da-
ha hay›rl› ve daha merhametli bir çocuk vermesini diledik. Duvar ise flehirdeki iki
yetim çocu¤a ait idi. Alt›nda onlara ait bir define vard›. Babalar› da iyi bir insand›.
Rabbin, onlar›n olgunluk ça¤›na ulaflmalar›n› ve Rabbinden bir rahmet olarak defi-
nelerini ç›karmalar›n› istedi. Ben bunlar› kendi görüflüme göre yapmad›m. ‹flte se-
nin sabredemedi¤in fleylerin içyüzü budur.”2

IIII..  KKoonnuuyyllaa  ‹‹llggiillii  ‹‹bbnn  AAbbbbââss  HHaaddiissii::

Hadis kaynaklar›ndaki veriler, olay›n öncesini de kapsamakta ve
ak›fl içerisinde ek bilgiler vermektedir. Saîd b. Cübeyr kanal›yla ‹bn
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Abbâs’tan nakledilen bir hadiste, konuyla ilgili bir soru üzerine ‹bn
Abbâs’›n Übeyy b. Ka’b’a dayanarak nakletti¤i uzunca bir nebevî an-
lat›m yer al›r. Afla¤›da bu anlat›m›n Ahmed b. Hanbel’in Müs-
ned’indeki flekli aktar›lacak, di¤er sahîh kaynaklardaki metin fark-
l›l›klar› da anlat›ma dâhil edilecektir.3

Saîd b. Cübeyr anlat›yor: ‹bn Abbâs'›n yan›ndayd›k. Arkadafllardan birisi bir soru
sordu: “Efendim, Nevf el-Bikâlî, H›z›r’la beraber olan Musa’n›n ‹srâilo¤ullar›’n›n
Musa’s› ile ayn› flah›s olmad›¤›n› iddia ediyor.” ‹bn Abbâs yaslanm›fl oturuyordu,
do¤ruldu ve bana dönerek “Öyle mi Said?” dedi. Ben de “Evet, bunu söyledi¤ini
ben de bizzat kendisinden duydum.” dedim. Bunun üzerine ‹bn Abbâs “Allah düfl-
man›, yalan söylemifl!” dedi ve devam etti: Bana Übeyy b. Ka’b anlatm›flt›. O da
Resûlullâh’tan (sav) dinlemifl. Allah Resûlü (sav) flöyle anlatm›fl:

Musa (as) toplumuna hitaben bir konuflma yapt›. Kendisine “En bilgili insan kim
ki acaba?” diye soruldu. O da “Benim.” dedi. Bunun üzerine Allah, bilginin sahibi-
nin kendisi oldu¤unu belirtmedi¤i için onu k›nad› ve ikaz etti. Ve ona flöyle vah-
yetti: “‹ki denizin birleflti¤i yerde bir kulum var; o senden daha bilgili.” Musa sor-
du: “Ona nas›l ulaflabilirim Yarabbi?” Kendisine buyruldu ki: “Bir sepette tuzlan-
m›fl bir bal›k tafl›. Bal›¤› nerede kaybedersen iflte o zat da orac›ktad›r.” Bunun üze-
rine, Musa (as) genç yard›mc›s› Yûfla b. Nûn ile birlikte yola koyuldu. Yürüyerek
bir kayaya vard›lar. Musa (as) biraz kestirecek oldu. Kaflla göz aras›nda bal›k sepe-
tin içinde devindi, sepetten ç›kt› ve denize düfltü. Delikanl› bunu gördüyse de
“Uyand›rmayay›m.” dedi; uyan›nca da haber vermeyi unuttu. K›sacas›, bal›k deni-
zi yara yara kaçt›; Musa ile yard›mc›s›na ise flafl›r›p kalmak düfltü. Neyse, günün
kalan bölümünü ve geceyi yürüyerek geçirdiler. Adam›, olup bitenleri Musa'ya ha-
ber vermeyi unuttu. Sabahleyin Musa (as) genç yard›mc›s›na dedi ki: “Ö¤le yeme-
¤imizi getir; bu yolculu¤umuzdan dolay› çok yorgun düfltük.” Musa öngörülen ye-
ri geçinceye kadar hiç yorgunluk hissetmemiflti. Yard›mc›s› ona dedi ki: “Gördün
mü! Kayaya s›¤›nd›¤›m›z s›rada bal›¤› unutmuflum. Do¤rusu onu sana söylememi
bana ancak fleytan unutturdu. Bal›k flafl›lacak bir flekilde denizde yolunu tutup git-
miflti.” Musa “‹flte arad›¤›m›z bu idi.” dedi. Bunun üzerine tekrar izlerini takip ede-
rek gerisin geri döndüler.  Nihayet o kayan›n yan›na geldiklerinde bir de bakt›lar ki
bir adam; örtüsüne sar›lm›fl... Musa, adama selam verdi. Bunun üzerine adam ona
dedi ki: “Sizin oralarda böyle mi selam verirler? Kimsin sen?4” -Ben Musa'y›m. -‹s-
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3 Hadis için bkz: Müsned, XXXV/43-47 (21114); Buhari, Tefsir, (Kehf) 2 (4725), Buhari,
‹lim, 44 (122); Müslim, Fedâil, 170 (6163-6167); Tirmizi, Tefsîru’l-Kur'ân, 18 (3149). Her
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kanal›yla gelmektedir. Senedlerinde s›hhat problemi yoktur ve içerikleri metnin uzunlu-
¤una ra¤men hemen hemen ayn›d›r.
4 Bu cümlenin asl› “Ne zamandan beri buralarda selam verilir oldu?”
diye tercüme edilmeye de müsaittir ki, H›z›r'›n evvela “ve aleykümüsselâm” diyerek se-
lâm› al›p sonra konuflmaya bafllad›¤›n› belirten rivayetleri esas alan baz› âlimler bu mana-
y› tercih etmifl ve bu durumu ayn› zamanda ‘H›z›r’›n vatandafllar›n›n mümin olmad›klar›-
na’ delil saym›fllard›r.
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râilo¤ullar›'n›n Musa’s› m›? -Evet; sana ö¤retilen bilgilerden bana, do¤ruya iletici
bir bilgi ö¤retmen için sana tabi olay›m m›? H›z›r dedi ki: “Do¤rusu sen benimle
beraberli¤e asla sabredemezsin. ‹ç yüzünü kavrayamad›¤›n bir fleye nas›l sabredebi-
lirsin?” Ve ekledi: “Bak Musa! Sen bir bilgiye göre hareket ediyorsun: Allah’›n il-
minden, yine Allah’›n sana ö¤retti¤i ve benim bilmedi¤im bir bilgiye göre. Ben de
bir bilgiye göre hareket ediyorum: Allah’›n ilminden, yine Allah’›n bana ö¤retti¤i
ve senin bilmedi¤in bir bilgiye göre.” Musa “‹nflallah beni sab›rl› bulacaks›n. Hiç-
bir iflte de sana karfl› gelmeyece¤im.” dedi. Bunun üzerine H›z›r ona dedi ki: “-O
halde e¤er bana tabi olacaksan, ben sana söylemedikçe hiçbir fley hakk›nda bana so-
ru sormayacaks›n.” Musa “Olur.” dedi ve H›z›r’la beraber denizin k›y›s›nda yürü-
yerek yola koyuldular. Derken yollar› bir gemiye düfltü. Gemicilerle konuflup on-
lara kendilerini tafl›malar›n› söylediler. Adamlar H›z›r’› tan›d›lar, “Sâlih kul!” de-
diler ve ücretsiz tafl›mak üzere gemiye ald›lar. O s›rada H›z›r, geminin taban levha-
lar›ndan birini gözüne kestirdi ve söküp ç›kard›. Bunun üzerine Musa ona flöyle de-
di: “Millet bizi ücretsiz tafl›yor, sen tutmuflsun gemilerine kastediyorsun! Sen onu
içindekileri bo¤mak için mi deldin? Do¤rusu, flafl›lacak bir ifl yapt›n!” H›z›r “Sen
benimle beraberli¤e asla sabredemezsin, demedim mi?” dedi. Musa dedi ki: “Unut-
tu¤um için bana ç›k›flma ve bu iflimde bana güçlük ç›karma.”

Resûlullâh (sav) buyurdular ki: “Musa’n›n bu ilk itiraz›n›n kayna¤› unutmayd›.”

O s›rada bir serçe geldi; geminin kenar›na kondu ve gagas›n› bir kez suya dald›rd›.
Bunun üzerine H›z›r Musa'ya dedi ki: “Senin bilgin de benim bilgim de, Allah'›n
bilgisine (ilmine) nispetle, olsa olsa flu serçenin denizden eksiltti¤i miktar kadar-
d›r.” Sonra gemiden ç›kt›lar. Sahilde yürürlerken birden H›z›r çocuklarla oynayan
bir çocuk gördü. Derhal gidip çocu¤un boynunu tutmas›yla çekip kopararak onu
öldürmesi bir oldu. Bunun üzerine Musa ona dedi ki: “Bir cana karfl›l›k olmaks›-
z›n suçsuz birini mi öldürdün? Andolsun çok kötü bir ifl yapt›n!” H›z›r “Ben sana,
sen benimle beraberli¤e asla sabredemezsin demedim mi?” dedi. Bu ilkinden daha
fliddetliydi, a¤›rd›. Musa dedi ki: E¤er bundan sonra sana bir fley hakk›nda soru so-
rarsam, art›k benimle arkadafll›k etme. Do¤rusu, taraf›mdan özre ulaflt›n (bu son
özür dileyiflim). Yine yola koyuldular. Nihayet bir flehir halk›na var›p onlardan yi-
yecek istediler. Halk onlar› konuk etmek istemedi. Derken orada y›k›lmaya yüz
tutmufl bir duvar gördüler. Adam hemen o duvar› do¤rulttu. Mûsâ “Adamlara gel-
dik; bizi ne a¤›rlad›lar, ne yedirip içirdiler. ‹steseydin bu ifl için bir ücret al›rd›n.”
dedi. H›z›r dedi ki: “‹flte bu birbirimizden ayr›lmam›z demektir. fiimdi sana sabre-
demedi¤in fleylerin içyüzünü anlataca¤›m.” 

Allah’›n Resûlü (sav) buyurdular ki: “Allah Musa'ya rahmet eylesin. Ne kadar is-
terdim, diflini s›ksayd› da, Allah ikisinin bafl›ndan geçenleri bize anlatsayd›!”5
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5 Bilindi¤i gibi, k›ssan›n H›z›r’›n yapt›¤› aç›klamalar› içeren bundan sonraki k›sm› Kur’ân-›
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IIIIII..  HH››zz››rr  ((aass))  iillee  ‹‹llggiillii  BBiillggiilleerr::

K›ssan›n incelenmeye de¤er pek çok yönü olmakla birlikte, bu
yaz›da H›z›r’›n kimli¤i ve kiflili¤i ile ilgili alan incelenecektir. Bu
aç›dan bak›ld›¤›nda s›ras›yla onun ad› ve künyesi, H›z›r lakab›n›
al›fl sebebi, flahsiyeti ve özellikleri ön plana ç›kmaktad›r. 

11..  AAdd››,,  NNeesseebbii,,  KKüünnyyeessii::  

H›z›r’›n ismi ve baba ad› hakk›nda çok say›da aç›klama vard›r.6

Kimileri onun do¤rudan Hz. Âdem'in o¤lu oldu¤unu söylerlerken,
baz›lar› Kâbil'in, baz›lar› da Firavun'un o¤lu oldu¤unu iddia etmifl-
lerdir. Di¤er bir ilginç görüfl de, O'nun Elyesa' oldu¤u fleklindedir. 

Bu rivayetleri bir yana b›rakarak genel olarak kabul edilen veriyi
sunmak uygun olacakt›r. ‹bn Hacer el-‹sâbe’de flöyle der:

“Üçüncü Görüfl: Vehb b. Münebbih'den gelen bilgilere göre H›-
z›r; Nuh o¤lu Sâm o¤lu Erfahfled o¤lu Âmir o¤lu fiâlih o¤lu Fâli¤ o¤-
lu Melkân o¤lu Belyâ'd›r. ‹bn Kuteybe de bu flecereyi kabul eder.
Nevevî ise bunu anlatm›fl ve ‘Melkân yerine Kelmân da deniliyor’
diye eklemifltir.”7

22..  HH››zz››rr  LLaakkaabb››nn››  AAll››flfl  SSeebbeebbii::

Peygamber Efendimiz (sav) buyuruyorlar ki:

“H›z›r'a H›z›r dendi; çünkü kupkuru, k›raç bir topra¤a oturdu-
¤unda, oturdu¤u yer arkas›ndan yeflilli¤e büründü.”8

Lakab› edinifli hakk›nda baflka izahlara da giriflilmifltir; fakat bun-
lar› nakletmek faydal› olmayacakt›r. Burada bilinmesi gereken hu-
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6 Bu konudaki bilgilerin dökümü için bkz: Öztürk, Mustafa, “Bilge Kul-Musa K›ssas› ve
‹slam Kültüründe H›z›r Mitosu”, Ondokuz May›s Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi,
Samsun 2003, sy.14-15, s.259-262. 
7 ‹bn Hacer, el-‹sâbe fî Temyîzi's-Sahâbe, Beyrut 1328, I/429. Nevevi'nin aç›klamas› için
bkz: Nevevî, Tehzîbü'l-Esmâ ve'l-Lü¤ât, Beyrut trs, I/176.  
8 Müsned, XIII/474 (8113); Buhârî, Ehâdîsü'l-Enbiyâ, 27; Tirmizî, Tefsîru'l-Kur'ân, 19.
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sus, Arapça bir kelime olan (Had›r= )’›n yeflil anlam›na geldi¤i
ve Türkçeye intikal ederken ses de¤ifltirerek H›z›r’a çevrildi¤idir.

33..  fifiaahhssiiyyeettii  vvee  ÖÖzzeelllliikklleerrii  HHaakkkk››nnddaakkii  TTaarrtt››flflmmaall››  KKoonnuullaarr

H›z›r üzerine yap›lan araflt›rmalarda onun iki yönü özellikle ön
plana ç›kmaktad›r. Bunlardan birincisi peygamber olup olmad›¤›,
ikincisi ise hâlen yaflay›p yaflamad›¤›d›r.

AA..  NNeebbîî  mmiiddiirr  VVeellîî  mmiiddiirr??  

H›z›r'›n Allah taraf›ndan peygamberlikle görevlendirilen bir ‘rüt-
beli kul’ mu oldu¤u, yoksa sadece, Cenab› Hakk'›n iltifat ve ilhâmâ-
t›na mazhar olan ‘sevgili bir kul’ olmakla m› müflerref bulundu¤u
daima merak edilmifltir. Bunun basit bir meraktan ziyade fler'î ilim-
lerin temelini ilgilendiren köklü bir tart›flma konusu haline geldi¤i
de peflinen belirtilmelidir. 

aa..  PPeeyyggaammbbeerr  OOlldduu¤¤uunnuu  SSööyylleeyyeennlleerriinn  DDeelliilllleerrii::

H›z›r’›n peygamber oldu¤unu söyleyenlerin bafll›ca delilleri flun-
lard›r:

aa11.. K›ssan›n en sonunda Hz. Musa’ya söyledi¤i “Ben bunlar› ken-
di görüflüme göre yapmad›m.”9 sözü en büyük delil say›lmaktad›r.
Çünkü e¤er kendi bafl›na yapmad›ysa, demek ki Allah'›n emri, tali-
mat› ve müsaadesiyle yapm›flt›r.

Burada insan›n akl›na iki kritik soru gelip tak›lmaktad›r: Allah
ile H›z›r aras›nda -burada ad› geçmeyen- bir baflka peygamber ileti-
cilik yapm›fl olamaz m›? Allah bir kuluna ilham yoluyla da talimat
ve izin veremez mi?

‹bn Hacer ilk flüpheye “Bu ihtimal çok uzak. As›l olan vas›tas›z-
l›kt›r.” diye cevap vermektedir. ‹kinci ve daha önemlisini ise ilha-
m›n gücü, yetkisi ve s›n›r› çerçevesinde ele almaktad›r: “Kifliye H›-
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9 Kehf 18/82.
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z›r'›n yapt›¤› cana k›yma ve insanlar› bo¤ulmakla burun buruna ge-
tirme gibi fleyleri yapt›rtacak kadar ileri bir gizli bildirim (vahiy),
peygamberden baflkas› için söz konusu olamaz.”10

aa22.. H›z›r'› tan›tan ayet-i kerimedeki ‘kendisine kat›m›zdan bir
rahmet verdi¤imiz’ ifadesi de bu yönde bir delil olarak görülmekte-
dir. Zira rahmet kelimesi Kur’ân-› Kerim'de yer yer peygamberlik
anlam›nda kullan›lm›flt›r. Mesela Hz. Nûh ve Hz. Sâlih’in (as) top-
lumlar›na yönelttikleri “Peki ya o bana taraf›ndan bir rahmet ver-
diyse?”11 sorusunda durum böyledir. 

aa33..  Mant›kî delil olarak hüküm tersinden ele al›nmakta ve flöy-
le denilmektedir: “Peygamberdir desek bunun kabul edilmemesi
için hiç bir sebep yoktur.”12

aa44.. Yüce Allah, “Benden daha bilgili olan kim?” diye soran Hz.
Musa’ya “H›z›r kulumuz. O senden daha bilgili.” fleklinde cevap
vermifltir.13 Peygamber olmayan birisi nas›l olur da bir peygamber-
den daha bilgili olabilir? Ve nas›l olur da koskoca Musa Peygamber
(as) normal bir varl›¤›n pefline tak›l›p bucak bucak gezebilir?

bb..  VVeellii  OOlldduu¤¤uunnuu  SSööyylleeyyeennlleerriinn  DDeelliilllleerrii::

Mutasavv›flar ise -istisnâlar hâriç- H›z›r’›n bir velî oldu¤u görü-
flündedirler. ‹mam Kufleyrî, er-Risâle’sinde Kur’ân-› Kerîm’deki ke-
râmet örneklerini de¤erlendirirken flunlar› söyler: “H›z›r’›n elinde
gerçekleflen fleyler de bu grupta yer al›r. Bunlar H›z›r’a has s›ra d›fl›
durumlard›r. Mamafih o bir peygamber de¤ildi; sadece bir veli idi.”14

H›z›r’›n velili¤ine hükmedenler, bu kabullerine delil aramaktan
ziyade, H›z›r’›n durumunu delil olarak ifllemek e¤ilimindedirler.
Bununla beraber, ilk görüflü savunanlar›n delillerini de tart›flm›fl ve
de¤erlendirmifllerdir.  

Sözgelimi sûfî bir talebe (mürid) hocas›na (fleyhine) sorar:  “H›z›r
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10 ‹bn Hacer, el-‹sâbe, I/430.
11 Hûd 11/28 ve 63. Krfl: Ebû Hayyân, el-Bahru'l-Muhît, VI/147.
12 Ebû Hayyân, age, I/429.
13 Müsned, XXXV/36-38 (21109). 
14 Kufleyrî, er-Risâletü’l-Kufleyriyye, Beyrut 1990, s. 357.
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peygamber midir? Baz› âlimler öyle diyorlar. Mesela Buhârî flârihi
‹bn Hacer ‘H›z›r’› peygamber itikat etmek lây›kt›r. Çünkü peygam-
ber demezsek, peygamber olmayan biri peygamberden daha âlim
manas› ç›kar' demifl. Ne buyurursunuz?”

Hocas› der ki:  “Peygamber de¤ildir. O ancak bir kuldur ki Ce-
nâb-› Hakk ona marifet ikram etmifl, mahlûkat›na tasarruf için sa-
lâhiyet vermifltir. Nitekim H›z›r’a verilen bu marifetin tamam›,
ümmet-i Muhammed'in gavslar›na da verilmifltir. H›z›r bu merte-
beye fleyhsiz ve sülûksuz nâil olmufltur. ...Bununla beraber H›z›r as-
la peygamberler ve nebiler derecesine ulaflamaz. ...Peygamber olma-
yan bir veli, peygamberden daha bilgiç olamaz. Bu itibarla, H›z›r’›
peygamber itikat etmeye ihtiyaç yoktur.”

Bunun üzerine talebe üsteler, “H›z›r’›n peygamberli¤ine kail
olanlar flu âyet-i kerimeyi delil gösteriyorlar.” der ve muhâliflerinin
ilk delili olarak zikretti¤imiz “Bunlar› ben kendi görüflüme göre
yapmad›m.” ayetini okur. fieyhin cevab› fludur: “Bütün gavslar, ku-
tuplar ve di¤erleri, hâdis olan bir fley üzerindeki tasarruflar›n› ancak
Allah'›n emriyle yaparlar ve bu peygamberlik ve risâlet de¤ildir.
Halk›n ço¤u bunu bilmez.”16

Gelinen bu son nokta, tart›flmalar›n odak noktas›n› teflkil et-
mektedir. Peygamberdir diyenleri, H›z›r’›n gerçek statüsünün ne ol-
du¤undan çok, verilecek nihai hükmün do¤uraca¤› neticeler ilgilen-
dirmektedir. Yani araflt›rman›n sonucundan çok, sonucunun sonuç-
lar› önemsenmektedir. ‹flte bunun içindir ki, söyleyeni tespit edile-
meyen flu cümleler pek çok kaynakta yer alm›flt›r: “Z›nd›kl›ktan
kurtulmak için at›lacak ilk ad›m, H›z›r'›n peygamber oldu¤una
inanmakt›r. Çünkü z›nd›klar, O'nun peygamber olmad›¤›ndan ha-
reketle, velinin nebîden daha üstün oldu¤u sonucuna var›yorlar.”17

“Peygamber oldu¤u anlatt›¤›m›z gibi kesinlik kazan›nca, onun
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15 Kehf 18/82.
16 ed-Debbâ¤, Abdülaziz, Kitâbü’l-‹brîz, ‹stanbul 1976, s. 413-414; M›s›r 1317, s. 286.
17 Mesela bkz: ‹bn Hacer, el-‹sâbe, I/430. fieyh ed-Debbâ¤'›n ‘Peygamber olmayan bir velî’
ifadesinin bu ba¤lamda daha iyi anlamland›r›laca¤› muhakkakt›r. Ayr›ca “Velî, Nebîden
üstündür” anlay›fl›n›n sert bir tenkidi için bkz: Ebû Hayyân, el-Bahru'l-Muhît, VI/156.

‹‹bbnn  AAbbbbaass  HHaaddiissii  BBaa¤¤llaamm››nnddaa  HH››zz››rr  KKüüllttüürrüü  vvee  KKiimmllii¤¤ii

02 birey ve toplum.qxp  4/26/12  1:35 PM  Page 177



veli oldu¤unu düflünenlere ve velinin zahir fleriat erbab›n›n ulafla-
mad›¤› hakikat-i umûra muttalî olabilece¤ine inananlara ne daya-
nacak bir mesned kal›r; ne de tutunacak bir dal.”18

H›z›r’›n manevi statüsüyle ilgili üçüncü ve son görüfl, onun bir
melek oldu¤udur. Bu anlay›fla göre Allah, bir mele¤i imtihan› ger-
çeklefltirmesi için görevlendirerek insan k›l›¤›na sokmufl ve yeryü-
züne gönderip Hazret-i Musa’n›n karfl›s›na ç›karm›flt›r. Bu görüflte
olanlar aras›nda Mevdûdî de yer al›r. Mevdûdî, bu ak›l almaz, fleri-
ata uymaz uygulamalar›n ilâhî emre dayand›¤›n› ayetlerin aç›kça
gösterdi¤ini tekrar tekrar vurgular, seçimini etkileyen faktörleri or-
taya koyar ve flöyle der: “...‹flte bu nedenle biz, H›z›r'›n bir melek
veya insan› s›n›rlayan kanunlardan âzâde baflka bir yarat›k olmas›
gerekti¤i sonucuna vard›k.”19

Öte yandan pek çok ilim adam› bu teoriye kökten karfl›d›r. ‹mam
Nevevî, Müslim fierhi’nde ‘melektir’ görüflünü üçüncü s›rada nakleder
ve “Bu çok garip ve bât›l.” yorumunu yapar.20 Âlûsî de bu de¤erlendir-
meye kat›lmaktad›r.21 ‹bn Kesîr ise “Bir melek olmas›ysa gerçekten tu-
tars›zd›r.” demekte, ama neden böyle dedi¤ini aç›klamamaktad›r.22

BB..  ÖÖllddüü  mmüü  YYookkssaa  YYaaflfl››yyoorr  mmuu??

Bilindi¤i gibi, halk aras›nda, H›z›r’›n yaflad›¤›na ve ihtiyaç sahiple-
rine yard›m etti¤ine dair yayg›n ve yerleflik bir kanaat vard›r. Bu ka-
naat o kadar güçlüdür ki, beraberinde getirdi¤i yan telakkiler bile bel-
li bir kesinlik seviyesini (pratik aç›s›ndan) yakalam›flt›r. Son derece
özel dualar›n muhtevas›nda H›z›r’›n ad› an›l›r olmufl, H›d›rellez (H›-
z›r-‹lyâs) flenliklerinin icras› örf içerisinde yayg›n bir hal alm›flt›r.23
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18 ‹bn Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, I/328.
19 Mevdûdî, Tefhîmü’l-Kur'ân, ‹stanbul 1991, III/189-190.
20 Nevevî, fierhu Sahîh-i Müslim, Beyrut 1995, XV/111.
21 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, Beyrut trs, XV/319.
22 ‹bn Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, I/328.
23 Genifl bilgi için bkz: Ocak, Ahmet Yaflar, ‹slam-Türk ‹nançlar›nda H›z›r Yahut H›z›r-‹l-
yâs Kültü, Ankara 1990, s.103-115 ve 141-162.
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Peki H›z›r'›n hayâtta olup olmad›¤› hakk›nda ‹slam âlimleri ne-
ler söylemektedirler? Dayand›klar› delillerin hiç olmazsa teorik an-
lamda geçerlili¤i nedir? H›z›r yafl›yor mu?

aa..  ÖÖllddüü¤¤üünnüü  SSööyylleeyyeennlleerriinn  DDeelliilllleerrii::

H›z›r’›n öldü¤ünü söyleyenlerin bafll›ca delilleri flunlard›r:

aa11.. “Senden önce hiçbir beflere kal›c›l›k vermedik.”24 âyeti en
önemli delil konumundad›r. Zira bu âyet her beflerin ölece¤ini aç›k-
ça beyan etmektedir.

aa22.. Peygamber Efendimizin (sav), ömrünün son günlerinde bir yat-
s› namaz› sonras› ashâb›na dönerek serdetti¤i “Yüz y›l sonra, flu anda
dünyâ üzerinde canl› olanlardan hiç birisi kalmayacak.”25 hadîs-i fle-
rifi de ayr› bir delildir. Buhârî, kendisine H›z›r’›n yaflay›p yaflamad›¤›
sorulunca “Olabilir mi öyle bir fley?” demifl ve bu hadisi okumufltur.26

aa33.. “Benden sonra peygamberlik yoktur; peygamber de gelmeye-
cektir.”27 hadisi de, H›z›r’›n ancak bir peygamber olabilece¤i kana-
atiyle yan yana düflünüldü¤ünde bu yönde bir fikir verebilmektedir.

aa44..  H›z›r’›n hâlen yaflamad›¤›n› düflünenler, bir tak›m tarihi olay-
lara da at›fta bulunmakta ve flu gerekçeleri gündeme getirmektedir-
ler: fiayet H›z›r Resûlullâh (sav) zaman›nda sa¤ olsayd› mutlaka gelip
ona biat ederdi. Hâlbuki böyle bir müracaat sabit de¤ildir. Hem Bedir
günü Peygamberimiz (sav) “Yârabbi, bu toplulu¤u da helak edersen
yeryüzünde sana tapan kimse kalmayacak!”28 diye feryat ederken ne-
redeydi? Hz. Musa’ya yoldafll›k eden bir insan “Allah’a yemin ediyo-
rum, e¤er Musa sa¤ olsayd› bana tabi olmaktan baflka yapabilecek bir
hareket bulamazd›.”29 hadisine kulak vermez mi? Üstelik Cenab›
Hak, peygamberlerden “Sizi do¤rulayan bir peygamber geldi¤inde ona
inanacak ve destek olacaks›n›z.”30 diye mîsâk almad› m›?31
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24 Enbiyâ 21/34.
25 Buhârî, ‹lim, 41; Mevâkîtü's-Salât, 20; Ebû Dâvud, Melâhim, 18; Tirmizî, Fiten, 64.
26 ‹bn Hacer, el-‹sâbe, I/435-436.
27 Müsned, XXXIX/213 (23795); Müslim, Fedâilü's-Sahâbe, 30.
28 Müsned, I/334 (208); Müslim, Cihâd, 58. 
29 Müsned, XXII/468 (14631).
30 Âl-i Imrân 3/81.
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Bu görüfle kat›lanlar aras›nda Ali b. Mûsâ er-R›zâ, Ebü'l-Huseyn
b. el-Münâdî, Ebû Tâhir b. el-Ibâdî, Ebü'l-Fadl b. Nâs›r, Kad› Ebû
Bekr ‹bnü'l-Arabî, yukar›da görüldü¤ü gibi Buhârî ve özellikle savu-
nan ‹bnü'l-Cevzî yer almaktad›r.32 ‹bnü’s-Salâh bu kitleyi kastede-
rek isim vermeden “Baz› muhaddisler, yaflad›¤›n› inkâr etmekle flaz
duruma düflmüfllerdir.”33 diyecektir. Ayr›ca müfessirlerden Âlûsî ve
Kâs›mî de bu fikirdedirler.34

bb..  YYaaflflaadd››¤¤››nn››  SSööyylleeyyeennlleerriinn  DDeelliilllleerrii::

H›z›r’›n yaflad›¤›n› söyleyenler ve delilleri incelendi¤inde ise, nü-
büvveti hakk›ndaki baz› hafif tereddütlerin aksine, bu hususta ehl-
i tasavvuf aras›nda herhangi bir görüfl ayr›l›¤›n›n olmad›¤› öncelik-
le vurgulanmal›d›r. Müspet yöndeki bu ortak kanaati vurgulayan
ifadelerden bir k›sm› flöyledir: 

“fiunu da bilesin ki, bu taife (yani ehl-i tasavvuf) H›z›r’›n varl›¤›-
n›n devam› üzerinde fikir birli¤i etmifl ve her asr›n velilerinden onun-
la görüfltüklerine ve ondan bilgi ald›klar›na dair pefl pefle haberler gel-
mifltir. Bu o kadar yayg›nl›k kazanm›flt›r ki, ifl göz göre göre inkâr
edilmesi mümkün olmayan tevatür s›n›r›na var›p dayanm›flt›r.”35

“Allah Teâlâ, Resûllerden dört kiflinin bu dünyadaki varl›¤›n› Re-
sûlullâh’›n (sav) vefat›ndan sonra da devam ettirmifltir: ‹dris, ‹lyâs, ‹sa
ve H›z›r. ‹lk üçü üzerinde ittifak vard›r. Sonuncusu (yani H›z›r) ise
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31 H›z›r’›n Resûlullah (sav) ile görüflmesi konusundaki rivayetlerin detaylar› ve senedleri-
nin tenkidi için bkz: Uysal, Muhittin, “Tespit ve Yorum Bak›m›ndan H›z›r’la ‹lgili Haber-
ler”, SÜ‹FD, X/345-351.
32 ‹bnu'l-Cevzî'nin konuyla ilgili delillerini ortaya koydu¤u müstakil bir risalesi de mev-
cuttur. Ad›n›n ‘Ucâletü'l-Muntaz›r fî fierh-i Hâli'l-Had›r oldu¤unu ‹bn Kesîr'den [el-Bidâ-
ye ve'n-Nihâye, I/330, 334] ö¤rendi¤imiz bu risalenin muhtevâs›, kendisine red sadedinde
Ali el-Kârî taraf›ndan yaz›lan el-Hazer fî emri'l-Had›r kitab›n›n içerisinde büyük ölçüde
bulunmaktad›r.
33 Nevevî, Tehzîbü’l-Esmâ ve’l-Lü¤ât, Beyrut trs, I/176-177. Ayr›ca ‹bn Kesîr de H›z›r’›n
yaflad›¤› fleklindeki görüflü cumhura nisbet etmektedir. Bkz: ‹bn Kesîr, el-Bidâye ve'n-Ni-
hâye, I/328.
34 Âlûsî, Rûhu'l-Meânî, XV/328; Kâs›mî, Mehâsinü’t-Te’vîl, M›s›r 1959, XI/4093-4094.
Konuya dair de¤erlendirmeler için bkz: Çelebi, ‹lyas, “H›z›r”, D‹A, XVII/407.
35 ‹bn Atâillâh el-‹skenderî, Letâifü’l-Minen fî Menâk›bi Ebi'l-Abbâs el-Muresî ve fieyhihî
Ebi'l-Hasen, M›s›r 1357, I/84. (fia’râni’nin Letâifü’l-Minen ve’l-Ahlâk’›n›n hâmiflinde)
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tart›flmal›d›r. Tabi bizim d›fl›m›zdakilere göre; bize göre de¤il.”36

Nevevî'nin kaleminden dökülen flu paragraf ise herhalde konu-
nun en fazla nakledilen paragraf› durumundad›r:

“H›z›r'›n yaflay›p yaflamad›¤› ve peygamber olup olmad›¤› husu-
sunda ihtilaf edilmifltir. Âlimlerin ço¤unlu¤u demifllerdir ki: ‘O diridir
ve bizim aram›zda bulunmaktad›r.’ Bu sûfiyye ile salâh ve marifet eh-
line göre tart›flmas›zd›r. Onun görülmesi, kendisiyle bir araya gelin-
mesi, kendisinden bilgi al›nmas›, ona soru sorulup cevab›n›n dinlen-
mesi ve onun flerefli mekânlarda ve hay›rl› yerlerde haz›r bulunmas›
ile ilgili hikâyelerin, ne -çoklu¤undan ötürü- dökümünün yap›lmas›-
na imkân vard›r; ne de -flöhretinden dolay›- anlat›lmas›na ihtiyaç.”37

Nakledilen k›s›mlardan da anlafl›laca¤› gibi, H›z›r'›n hâlen yafla-
d›¤›na inananlar›n en esasl› delili, gerçek hayatta yaflanan seri mü-
lâkatlard›r. Bunun da ötesinde, bir ad› da  ‘Muammer’ olan H›z›r’›n
(as)38 tûl-ü hayât›n›n gerekçesi olarak iki rivayet gösterilmektedir.
Bu rivayetlerden ilkine göre H›z›r hayat suyundan (âb-› hayât veya
aynü'l-hayât) içmifl ve ölümsüz hâle gelmifltir.39 ‹kinci rivayet ise,
H›z›r’›n Hz. Âdem’in (as) cesedini defnetme iflini deruhte etmek su-
retiyle muammerli¤i yakalad›¤› fleklindedir.40

H›z›r’›n yaflad›¤›na inananlar›n, di¤er taraf›n delillerine verdikle-
ri cevaplar ise flöyledir:

bb11.. Âyet-i kerimeyle ilgili olarak “Uzun yaflamak, ölümsüz ol-
mak demek de¤ildir.” aç›klamas›n› yaparlar.41 Bursevî'nin yorumu,
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36 ‹bn Arabî, el-Fütuhâtü’l-Mekkiyye, bâb. 73. Daha sonra müellif, bu dört ismin dünya
üzerindeki koruyuculuk fonksiyonlar›n› anlat›r. ‹lgili pasajlar› tefsirinde nakleden Âlûsî
ise bu dörtlü için ‘Resûller’ denilmesine dikkat çeker ve bunun (yani H›z›r’›n nebînin de
ötesinde kitap sâhibi bir resûl olmas›n›n) tercih edilmeyen bir görüfl oldu¤unu belirtir.
Bkz: Âlûsî, Rûhu'l-Meânî, XV/328-329.
37 Nevevî, Tehzibü’l-Esmâ ve'l-Lü¤ât, Beyrut trs, 176-177; Kâs›mî, Mehâsinü’t-Te'vîl,
II/4092; ‹bn Hacer, el-‹sâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, I/482-483.
38 ‹bn Hacer, el-‹sâbe, I/429.
39 Bir yönüyle Zülkarneyn’i de içine alan bu rivayet gerçekçi görünmemektedir. Detaylar
için bkz: ‹bn Hacer, el-‹sâbe, I/431-432.
40 ‹bn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, I/326. (Rivâyetin kayna¤› ‹bn ‹shak’t›r.)
41 Aliyyü'l-Kârî, el-Hazer fî emri’l-Had›r, Beyrut 1991, s. 98.
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(Hulûd= )’un ebedilikle ayn› anlama geldi¤i, H›z›r’›n hayat›-
n›n k›yâmet öncesi meydana gelecek toplu ölümde sona erece¤i, do-
lay›s›yla H›z›r’›n hâlid olma vasf›n› kazanmas›n›n imkan dâhilinde
olmad›¤› fleklindedir.42

bb22.. “Yüz y›l sonra, flu anda dünya üzerinde canl› olanlardan hiç
birisi kalmayacak.” hadisiyle ilgili olarak ise Bursevî flunlar› söyler:
“Bu hüküm ço¤unluk için geçerlidir. Yüz y›l›n üzerinde yaflayan na-
dir insanlar aç›s›ndan geçerli olamaz. Sözgelimi Selman ve Ebü’t-
Tufeyl yüz y›ldan fazla yaflam›fllard›r. Hâlbuki Peygamberimiz (sav)
o zaman haber verirken onun yan›ndayd›lar.”43

Aliyyü'l-Kârî'nin bu delile verdi¤i cevap garip; garip oldu¤u ka-
dar da ciddidir. O, hadiste ‘dünya üzerinde’ dendi¤ine dikkat çeke-
rek “Belki de hadisin söylendi¤i anda yeryüzünde de¤ildi; atmosfer-
de veya su üzerindeydi!” demektedir.44

bb33.. “Benden sonra peygamber gelmeyecek.” hadisinin bu konu-
da delil kabul edilmesi yersizdir. Çünkü biz biliyoruz ki, Hz. ‹sa (as)
kesinlikle peygamberdir ve ahir zamanda yeryüzüne inerek Pey-
gamberimizin (sav) fleriat›yla hükmedece¤i de malumdur. O halde
bu genel olumsuz hüküm (nefiy), daha önce görev alm›fl bir peygam-
berin varl›¤›na de¤il de, peygamberlikle ilgili yeni bir görevlendir-
meye yönelik olmal›d›r.45

Bu arada, H›z›r’›n yaflad›¤›na inananlar›n onu ‘yüzde yüz befler’ ola-
rak gördükleri de söylenemez. Sûfîler aras›nda yayg›n bir telakkîye göre
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42 Bursevî, Rûhu'l-Beyân, ‹stanbul 1306, II/499.
43 Bursevi, Rûhu'l-Beyân, II/499. Bu paragrafta teknik bir hata söz konusudur. Zira hadis-
çilere göre “Sahâbîlerin en son öleni Ebü’t-Tufeyl Âmir b Vâile el-Leysî'dir ve hicretin yü-
züncü y›l›nda ölmüfltür. ...Müslim demifltir ki: Ebü't-Tufeyl, 100 senesinde öldü ve Resû-
lullâh’›n (sav) ashâb›ndan en son vefat eden o idi.” (Sehâvî, Fethu'l-Mu¤îs biflerhi Elfiye-
ti'l-Hadîs, Beyrut 1992, s. 359. ‹bnu's-Salâh da Ulûmü’l-Hadîs’inde bunu kaydeder: D›-
meflk 1986, s. 300-301.) Ayr›ca metinde geçen ‘yüz y›ldan fazla yaflama’ s›n›r›n›n flahsî ol-
may›p ‘hadisin ifade edildi¤i andan itibaren en fazla yüz y›l yaflamay›’ ifâde etti¤i gözden
kaç›r›lmamal›d›r.  
44 Aliyyü'l-Kârî, el-Hazer fî emri’l-Had›r, s. 98.
45 ‹bn Hacer, el-‹sâbe, I/436; Bursevî, Rûhu'l-Beyân, II/499. Ayr›ca paralel bir görüfl için bkz:
es-Sekkâf, Hasan b. Ali, el-Kavlü’l-At›r fî Nübüvvet Seyyidina el-Had›r, Amman 1992, s. 21.
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“H›z›r best ’tan, ‹lyâs ise kabd ’dan kinâyedir.”46

‹bn-i Arabî bunu flu flekilde ifâde eder: “H›z›r: Kendisiyle best an-
lat›lmak istenir. ‹lyâs: Kendisiyle kabd anlat›lmak istenir.”47

H›z›r, bir yandan bu flekilde ›st›lahlaflt›r›l›rken, di¤er yandan da
makamlaflt›r›lm›flt›r. Yani her asr›n hak eden sûfîsinin tafl›yabilece-
¤i bir ‘H›z›rl›k’ unvan›ndan bahsedilmektedir: 

“Hatta makâmât-› velâyette bir makam vard›r ki ‘Makâm-› H›-
z›r’ tabir edilir. O makâma gelen bir velî, H›z›r’dan ders al›r ve H›-
z›r ile görüflür. Fakat bazen o makam sahibi -yanl›fl olarak- ayn-› H›-
z›r (H›z›r'›n kendisi) telakkî edilir. …fieyh Sadrüddin Konevî, Tebs›-
ratü’l-Mübtedî ve Tezkiratü’l-Müntehî nâm›ndaki eserinde, H›z›r
aleyhisselâm›n âlem-i misâlde oldu¤unu nakletmifltir.”48

CC..  ‹‹llyyââss  iillee  aallââkkaass››  vvaarr  mm››??  ((KKiittaabb››  MMuukkaaddddeess’’ttee  HH››zz››rr))

Bu bölümde öncelikle Kur’an-› Kerim’in ‹lyâs, ‹dris ve Elyesa
peygamberler ile ilgili ayetlerine bak›lacakt›r:

aa..  ‹‹llyyââss  ((aass))::  

“Zekeriya’y›, Yahya’y›, ‹sa’y›, ‹lyâs’› do¤ru yola erdirmifltik.
Bunlar›n hepsi sâlih kimselerden idi.”49

“fiüphesiz, ‹lyâs da peygamberlerden idi. Hani kavmine flöyle de-
miflti: ‘Allah’a karfl› gelmekten sak›nmaz m›s›n›z? Yarat›c›lar›n en
güzelini, sizin ve geçmifl atalar›n›z›n Rabbi olan Allah’› b›rakarak
Baal’e mi tap›yorsunuz?’. Onu yalanlad›lar. Bu sebeple onlar (cehen-
neme) götürüleceklerdir; ancak Allah’›n ihlâsl› kullar› baflka. Sonra-
dan gelenler içerisinde ona güzel bir ad b›rakt›k. ‹lyâs’a selam olsun.
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46 Bursevî, Rûhu'l-Beyân, II/499. Ayr›ca Musa-H›z›r k›ssas›n›n geneli hakk›nda Bursevi’nin
görüfllerinin toplu de¤erlendirmesi için bkz: Bardakç›, Necmettin, “‹smail Hakk› Burse-
vî’nin Musa-H›z›r K›ssas› Yorumunun ‹lim-Marifet Uygunlu¤u Aç›s›ndan De¤erlendirme-
si”, Süleyman Demirel Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, say›: 5, s.90-100.
47 ‹bn Arabî, Mucemü Ist›lâhâti's-Sûfiyye, Beyrut 1990, s. 68.
48 Elmal›l› Hamdi Yaz›r, Hak Dini Kur’an Dili, V/3261.
49 En’âm 6/85.
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fiüphesiz biz iyilik yapanlar› böyle mükâfatland›r›r›z. Çünkü o bi-
zim mümin kullar›m›zdand›.”50

bb..  ‹‹ddrrîîss  ((aass))::

“Kitapta ‹drîs’i de an. fiüphesiz o do¤ru sözlü bir kimse, bir nebi
idi. Onu yüce bir makama yükselttik”51

“‹smail’i, ‹drîs’i ve Zülkifl’i de hat›rla. Bunlar›n hepsi sabreden-
lerdendi. Onlar› da rahmetimizin içine soktuk. fiüphesiz onlar salih
kimselerdendi.”52

cc..  EEllyyeessaa’’  ((aass))::

“‹smail’i, Elyesa’›, Yûnus’u ve Lût’u da hidayete erdirmifltik. Her
birini âlemlere üstün k›lm›flt›k.”53

“‹smail, Elyesa’ ve Zülkifl’i de an. Onlar›n her biri iyi kimselerdi.”54

‹lyâs, ‹drîs, ‹sa ve Elyesa’ (as), hem peygamberlikleri, hem isim-
leri, hem de tebli¤ iklimleri bak›m›ndan birbirine gayet yak›n olan
peygamberlerdir. Hz. ‹sa (as) istisna edilirse, di¤er üç ismin kimlik-
lerinin s›k s›k kar›flt›r›ld›¤› -en az›ndan benzetildi¤i- söylenebilir. 

Kitab› Mukaddes’in Eski Ahit (Tevrat) bölümünde ad› geçen ve se-
rüvenlerinden bahsedilen ‹lya, ‹slam kültürüne geçerken Arapçalaflan
flekliyle ‹lyâs’t›r.55 Yan›ndan ayr›lmayan müridi Elifla ise Elyesa’d›r. 

H›z›r ba¤lant›l› tesbitlere geçmeden önce, Kitab› Mukaddes’in ne
peflinen do¤rulanabilir, ne de toptan yanl›fllanabilir sat›rlar›ndan, ‹l-
yâs (‹lya) ile ilgili baz› pasajlar sunmak faydal› olacakt›r:

“Ve Omri'nin o¤lu Ahab, kendisinden evvel olanlar›n hepsinden ziyade Rabbin
gözünde kötü olan› yapt›. Ve vaki oldu ki, Nebat'›n o¤lu Yeroboam'›n suçlar›nda
yürümek bir fley de¤ilmifl gibi, Saydal›lar kral› Etbaal'›n k›z› ‹zebel'i de kar› olarak
ald›, ve gidip Baal'a kulluk etti ve ona tap›nd›. Ve Samiriye'de yapt›¤› Baal evinde
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50 Sâffât 37/123-132.
51 Meryem 19/56-57.
52 Enbiyâ 21/85-86.
53 En’âm 6/86.
54 Sâd 38/48.
55 Ocak, Ahmet Yaflar, ‹slam-Türk ‹nançlar›nda H›z›r Yahut H›z›r-‹lyâs Kültü, s. 80. Bu
isim bat› dillerinde Elia fleklinde yer alm›flt›r. Bkz: Meydan Larousse, ‹stanbul 1971,
VI/285. 
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Baal için mezbah kurdu.”56 

“Ve Ahab ‹lya’y› karfl›lamak için gitti. Ve vaki oldu ki, Ahab ‹lya’y› görünce Ahab
ona dedi ki: Ey ‹sraili derde sokan adam, sen misin? Ve dedi: ‹sraili derde ben sok-
mad›m; ancak sen ve baban›n evi, Rabbin emirlerini b›rakarak siz soktunuz, ve Ba-
allar›n ard›nca gittin.”57 

Görüldü¤ü gibi bu sat›rlarda da Hz. ‹lyâs’›n (as) Baal adl› puta
tapmamalar› konusunda toplumuna yapt›¤› uyar›lar (yukar›da Sâf-
fât suresinden nakledilen ayetlerde oldu¤u gibi) yer almaktad›r. Yu-
kar›daki at›flmay› müteâkiben Tevrat’ta ‹lya ile düzenin din adam-
lar› aras›nda gerçekleflen ‘Tanr›ya bo¤a takdîmi konulu’ Hâbil ve
Kâbilinkine benzer dua düellosu ayr›nt›lar›yla anlat›l›r. ‹lya –Hz. ‹b-
rahim’i and›ran- muhatab›n putunu küçümseme ve alaya alma tav-
r› sergilemektedir. ‹lgili bölümler flöyledir:

“Ve Ahab bütün ‹srail o¤ullar›na gönderdi ve peygamberleri Karmel da¤›na toplad›.
Ve ‹lya bütün kavme yaklafl›p dedi: Ne vakte kadar iki tarafa topallayacaks›n›z?
E¤er Yehova Allah ise O'nun ard›nca yürüyün; ve e¤er Baal ise onun ard›nca yürü-
yün. Ve kavim ona hiç bir cevap vermedi. Ve ‹lya kavme dedi: Rabbin peygamberi
olarak ben, yaln›z ben kald›m; fakat Baal'›n peygamberleri dört yüz elli kiflidirler.”58

“Ve kendilerine verilen bo¤ay› al›p haz›rlad›lar, ve sabahtan ö¤leye kadar: Ey Ba-
al, bize cevap ver, diye Baal'›n ismini ça¤›rd›lar. Fakat ses yoktu, ve cevap veren
yoktu. Ve yapt›klar› mezbah›n etraf›nda s›çraflt›lar. Ve vaki oldu ki, ö¤leyin ‹lya
onlarla e¤lenip dedi: Yüksek sesle ça¤›r›n; çünkü o bir ilaht›r; ya dalg›nd›r, yahut
helâdad›r, ya yolculuk ediyor, belki de uykudad›r da uyand›rmak gerek.”59

“Ve akflam takdimesi arzolunaca¤› zaman vaki oldu ki, peygamber ‹lya yaklaflt›,
ve dedi: Ey ‹brahim’in, ‹shak’›n, ve ‹srail’in Allah’› Rab! Bugün bilinsin ki, ‹srail-
de sen Allahs›n, ve ben senin kulunum, ve bütün fleyleri senin sözünle yapt›m. Ba-
na cevap ver Ya Rab, bana cevap ver, ve bu kavim bilsinler ki, Ya Rab, sen Allah-
s›n, ve onlar›n yüre¤ini sen geri çevirdin. Ve Rabbin atefli düfltü... Ve bütün kavim
gördü, ve yüz üstü düfltüler, ve dediler: Yehova Allaht›r, Yehova Allaht›r.”60

Bu ifadelerde (son cümledeki tasdik ç›kar›l›rsa) Kur’an-› Kerim’e
terslik yoktur. Ayr›ca “Bütün fleyleri senin sözünle yapt›m.” cüm-
lesi de H›z›r’›n “Ben bunlar› kendi görüflüme göre yapmad›m.”61 sö-
züne çok benzemektedir.
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56 Kitab› Mukaddes, ‹stanbul 1969, I. K›rallar, XVI/30-32. (Al›nt›larda imla üzerinde de¤i-
fliklik yap›lmam›flt›r.)
57 I. K›rallar, XVIII/16-18.
58 I. K›rallar, XVIII / 20-22.
59 I. K›rallar, XVIII/26-27.
60 I. K›rallar, XVIII/36-39.
61 Kehf 18/82.
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Bu cüzî/lafzî benzerli¤in d›fl›nda, H›z›r ve ‹lyâs aras›nda fleklî
benzerlikler de söz konusudur. Mesela Kitab› Mukaddes Hz. ‹lyâs
için “Gilead’da olan gariplerden Tiflbeli ‹lya” der.62 Bu, ‘Rahmete
mazhar olmufl bir Allah kulu’63 inanc›na sadelik ve yaflay›flta s›ra-
danl›k aç›s›ndan uygun düflmektedir. “Ve vaki oldu ki, ‹lya bunu
iflitince yüzünü cübbesiyle örttü, ve ç›k›p ma¤aran›n a¤z›nda dur-
du.”64 cümlesini okuyan konuyla ilgili bir kiflinin akl›na ise ister is-
temez ‘Müseccen sevbehû’ gelir.65

‹slâmî eserlerde müflahede edilen H›z›r-‹lyâs yak›nl›¤› ise, y›l›n
belli bir gününde bir araya gelip görüflme, kucaklaflma, yiyip içme
ve dualaflarak ayr›lma seviyesindedir.66 Yine yayg›n bir kabule göre,
H›z›r denizlerde, ‹lyâs ise karalarda görev yapmaktad›r. “Hasan-›
Basrî'den kendisinin flöyle dedi¤i rivayet olunur: ‹lyâs karalara bak-
makla görevlendirilmifltir, H›z›r da denizlere. Her ikisine de, ilk
sayhaya kadar kal›c›l›k verilmifltir. Her y›l belli bir mevsimde bir
araya gelirler.”67

Bu arada, ‹dris ile ‹lyâs’›n ayn› flah›s oldu¤unu düflünen ‹slâm
âlimlerinin varl›¤›na iflaret etmek de yerinde iyi olacakt›r: 

“‹bn Mes’ud ve ‹bn Abbas’tan gelen rivayetlerde, ‹lyâs’›n ‹dris ol-
du¤u belirtilmektedir.”68

“‹bn Mes’ud’dan ‘‹srâil Yâkup’tur; ‹lyâs ise ‹dristir.’ dedi¤i riva-
yet edilir.”69
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62 I. K›rallar, XVII/1.
63 Kehf 18/65.
64 I. K›rallar, XIX/13.
65 Hz. Musa’n›n (as) H›z›r’la ilk karfl›laflmas›n› anlatan hadislerde geçen bu ibare ‘elbise-
sini bafl›na sarm›fl’ anlam›ndad›r ve yere uzanm›fl yatmakta olan H›z›r’› tasvir eder.
66 Her y›l 6 May›s günü düzenli olarak icrâ edilen H›d›rellez (H›z›r-‹lyâs) flenlikleri, iflte
bu birleflmelerin hat›ras›nad›r. Genifl bilgi için bkz: Ocak, age, s.141-162.
67 ‹bn Hacer, el-‹sâbe, I/432. Müellif, bu mealde aralar›nda merfûlar da olan pek çok riva-
yete yer verir. Sehâvî ise hocas›n›n bu tavr›n› olumlu bulmayarak elefltirir ve flöyle der: “...
Merfûsu da, di¤erleri de toptan zay›f olan daha nice fleyler... Hocam›z -Allah rahmet eyle-
sin- ‹sâbe’sinde pek ço¤una yer vermifl; yaln›z hiç birisi sabit olamaz.” (Sehâvî, el-Mekâ-
s›d, M›s›r 1956, s.21-22.) 
68 Buhârî, Ehâdîsü'l-Enbiyâ, 4. (De¤erlendirme ‹mam Buhârî'ye âittir.)
69 Kurtubî, el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur'ân, Kâhire 1967, XV/115.
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“‹lyâs: Kendisiyle kabd anlat›lmak istenir. Zira o, ‹dris'tir. Ayr›-
ca ruhani âleme yükseltilmesi de bunda etkilidir.”70

‹dris Peygamber Kur’ân-› Kerim’de belirtildi¤i gibi71 gö¤e kald›r›l-
m›flt›r. Buna paralel olarak, Mirâc› anlatan hadislerin gök katlar›n-
daki nebîlerin adlar›n› içerenlerinin tamam›, Peygamber Efendi-
miz’in (sav) semân›n dördüncü kat›nda Hz. ‹dris’e u¤rad›¤›n› ve
onunla selamlaflt›¤›n› belirtmektedir.72 Sözün buras›nda, tekrar Ki-
tab› Mukaddese dönerek üç önemli bilgiye iflaret etmek gerekir.
Bunlardan birincisi, ‘‹lya’n›n gö¤e çekildi¤ine’ dair ifadelerdir: 

“Ve vaki oldu ki, onlar [yani ‹lya ve Elifle/‹lyâs ve Elyesa’] yürüyüp konuflurlarken,
iflte, ateflten araba ve ateflten atlar, ve ikisini birbirinden ay›rd›lar; ve ‹lya kas›rga-
da göklere ç›kt›...”73

‹kincisi, ‹lya'n›n k›yametten önce yeryüzüne inece¤i aç›klamas›d›r:

“‹flte, Rabbin büyük ve korkunç günü gelmeden önce, ben size peygamber ‹lya'y›
gönderece¤im. O da babalar›n yüre¤ini o¤ullara, ve o¤ullar›n yüre¤ini babalar›na
döndürecektir; ta ki, gelip dünyay› lanetle vurm›yay›m.”74 

Üçüncüsü ve Musa-H›z›r ba¤lant›s›na en aç›k göndermeyi yapa-
n› ise ‹ncillerde yer alan “Da¤da dua ederken, Musa ile ‹lya'n›n bir-
likte ‹sa Peygamberi ziyarete gelmeleri” mucizesidir:

“Ve vaki oldu ki, bu sözlerden sekiz gün kadar sonra, Petrus, Yuhanna ve Yakubu
beraberinde al›p dua etmek için da¤a ç›kt›. Dua ederken yüzünün görünüflü baflka
oldu ve esvab› ak ve çok parlak oldu. Ve iflte, iki kifli onunla konufluyorlard›; bun-
lar Musa ve ‹lya idiler ki, izzetle görünüp yak›nda Yeruflalim'de vaki olacak inti-
kalini söylüyorlard›. Fakat Petrus ve onunla beraber olanlara uyku basm›flt›. ‹yice
uyand›klar› vakit ise, ‹sa'n›n celalini ve kendis ile beraber duran iki kifliyi gördü-
ler. Ve vaki oldu ki, onlar ‹sa'n›n yan›ndan ayr›l›rlarken, Petrus ne söyledi¤ini bil-
meyerek ‹sa'ya dedi: Üstat, bizim için burada bulunmak iyidir; biri sana, biri Mu-
saya ve biri ‹lyaya üç çardak kural›m. Petrus bunlar› söylerken, bir bulut geldi, on-
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70 Seyyid fierif Cürcânî, Ta’rifât, ‹stanbul 1318, s.23. ‹bn Kesir el-Bidâye’de, Dahhâk b.
Müzâhim’in de bu görüflte oldu¤unu belirtmekte ve Abdullah b. Mes’ûd’un, Sâffât sûresi-
nin ‹lyâs aleyhisselâmla alakal› olan 130. âyetini ‘‹lyâsîn’ yerine ‘‹drâsîn’ diye okudu¤unu
kaydetmektedir. (el-Bidâye ve'n-Nihâye, I/339) 
71 Meryem 19/57.
72 Bkz: Suyûtî, el-Hasâisü’l-Kübrâ, Beyrut 1985, I/252-296. Suyûtî, k›rk küsür sayfada, mî-
râc›n detaylar›n› aktaran ve toplam 31 sahâbîden gelen rivâyetleri yine bir o kadar kayna-
¤a dayanarak sunmaktad›r. Bu rivayetler kapsam›nda ‹dris ismi tespit edilmifl; ama ‹lyâs
ya da H›z›r ismine rastlanmam›flt›r.
73 Kitab› Mukaddes, II. K›rallar, II/11.
74 Malaki, IV/5-6. Eski Ahit (Tevrat) bu iki cümleyle sona ermektedir.
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lara gölge sald›; ve buluta girerken flakirtler korktular. Buluttan: Seçti¤im o¤lum
budur, onu dinleyin, diye bir ses geldi. Ve ses geldi¤i vakit, ‹sa yaln›z bulundu. Ve
onlar sustular, ve o günlerde kimseye gördüklerinden bir fley söylemediler.”75

‹lya (‹lyâs) ile H›z›r’›n ayn› kifli olabilece¤i konusunda ilginç bir
di¤er tespit de isim yak›nl›¤›d›r. Ölümsüz olma, ola¤anüstü güçlerle
bezenme, sürekli seyahat etme, s›k›nt›ya düflen insanlara ani destek-
ler verebilme gibi ortak bir fonksiyonda buluflan bu iki ismin tek bir
flah›s olabilece¤ini vurgulayan Ocak76 , bir delil daha ileri sürer. O da,
H›z›r’›n (as) nesebi konusunda ‹slâm âlimlerinin kabulüne mazhar
olan silsilenin bafl›ndaki ‘Belya’ isminin Kitab› Mukaddesin ‹lyâs (as)
için kulland›¤› ‘‹lya’ isminden hiç de farkl› görünmemesidir.77

Bir di¤er ilginç istidlâl, H›z›r’›n oturdu¤u yerin yeflermesi olay›y-
la alakal›d›r. Ebû Hüreyre’den nakledilen bir hadiste bu durum flöy-
le anlat›l›r: “H›z›r’a H›z›r dendi; çünkü bembeyaz çorak bir yere
oturunca, oras› alt›ndan böyle yeflilleniverdi.”78

Bilindi¤i gibi H›z›r’›n orijinali olan ‘Had›r’ kelimesi Arapçada
‘yeflil’ anlam›na gelmektedir. Bu bilgi ›fl›¤›nda hadisi afla¤›daki al›n-
t›yla yan yana düflünmek mümkündür:

“Ve ona söyliyip de: Ordular›n Rabbi flöyle söyliyip diyor: ‹flte, ad› Filiz (Yeflil) olan
adam; ve o durdu¤u yerden filizlenecek; ve Rabbin mabedini yapacakt›r.”79 

Neticede H›z›r bir lakap, ‹lyâs (veya ‹dris) ise bir isimdir.

SSoonnuuçç

Makaleye temel oluflturan ‹bn Abbas rivayeti, Kehf suresinde an-
lat›lan ve bir taraf› Hz. Musa oldu¤u halde di¤er taraf›n kim oldu¤u
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75 Kitab› Mukaddes, Yeni Ahit (‹ncil), Luka, IX/28-36. Rivayetin benzer versiyonlar› için
bkz: Matta, XVII/1-8; Markos, IX/2-8. Bu, Hz. ‹sâ’n›n (as) gösterdi¤i pek çok mûcizeden bir
tanesi olabilir. ‘O¤lum’ hitab› ise elbette yanl›flt›r. 
76 Ocak, age, s.80-81.
77 Baz› kaynaklarda H›z›r’›n tam ad› olarak ‹lya isminin verildi¤i de görülmektedir:
“…Sözgelimi Vehb b Münebbih diyor ki: ‹lya b. Melkân...” (Kurtubi, age, XI/44)
78 Müsned, XIII/474 (8113); Buhârî, Ehâdîsü’l-Enbiyâ, 27 (3402).
79 Kitab› Mukaddes, Zekerya, VI/12. Ayr›ca bkz: A.J.Wensinck, “H›z›r”, ‹slâm Ansiklope-
disi, ‹stanbul 1977, V/461; Ocak, Ahmet Yaflar, ‹slâm-Türk ‹nançlar›nda H›z›r Yahut H›-
z›r-‹lyâs Kültü, s.60-61.
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konusunda isim zikredilmeyen ibret dolu k›ssan›n ayd›nlat›lmas›
aç›s›ndan önemli bir veridir. Bu veri, k›ssada “kullar›m›zdan bir kul”
olarak nitelenen kiflinin Hz. H›z›r oldu¤u hakk›nda bilgi sunmakla
kalmamakta, ayn› zamanda k›ssada söz konusu edilen “Musa” kim-
li¤inin, ‹srailo¤ullar›’na peygamber olarak gönderilen Hz. Musa ol-
mad›¤› yönündeki iddialar› da çürütmektedir. Ayr›ca hadisin Sahî-
hayn’deki varl›¤›, etrafl› bir sened tenkidine gerek duyulmamas›n›
ve böylece metin tahliline daha ziyade yönelebilmeyi sa¤lam›flt›r. 

‹lim adamlar›n›n sahip olduklar› formasyonlar (müfessir, tarihçi,
sûfî vb.) k›ssaya bak›fllar›n› ve H›z›r konusundaki alg›lar›n› do¤ru-
dan etkilemifl görünmektedir. Özellikle H›z›r’›n peygamber olup ol-
mad›¤› ve halen yaflay›p yaflamad›¤› hususlar›na dair düflünce ve ya-
z›larda bu farkl›laflmay› izlemek mümkündür. Sözgelimi kimi tef-
sirciler H›z›r’›n veli oldu¤unu kabullenmenin do¤uraca¤› f›khî ve
itikadi kar›fl›kl›klara önem verirken, tasavvuf kültüründe H›z›r sa-
dece zaman zaman görüflülebilen bir kifli de¤il, nefis terbiyesi neti-
cesinde ulafl›lan bir makam olarak da de¤erlendirilmifltir.

H›z›r’›n (as) yaflay›p yaflamad›¤› konusunda âlimlerin a¤›rl›kla
tercih etti¤i görüfl, ‹bn Kesir’in de cumhura nisbet ederek belirtti¤i
gibi, onun halen hayatta oldu¤udur. Di¤er taraftan, H›z›r’›n Resu-
lullah (sav) döneminde yaflad›¤› ve Peygamber Efendimiz (sav) ile
görüfltü¤ü yönünde rivayet edilen hadisler güvenilemeyecek derece-
de zay›ft›r.

Kitab-› Mukaddes ile yap›lan bu mukayeseli çal›flma, Hz. ‹dris ve
Hz. ‹lyâs üzerine ilginç bulgulara ulafl›lmas›n› sa¤lam›flt›r. Bu bulgu-
lar aras›nda, ‹dris ve ‹lyâs isimlerinin ayn› kifliyi ifade etti¤ini belir-
ten veriler, gökyüzüne yükseltilme konusunda Hz. ‹sa ile birlikte ele
al›nmalar›n› öngören de¤erlendirmeler ve kavimleriyle yapt›klar›
mücadelenin Kur’an-› Kerim’deki ayetlere paralel düflen anlat›mlar›
say›labilir. Yine k›ssan›n bilgi teorileriyle iliflkisi ve özellikle ilm-i
ledünni kavram› üzerinde de çeflitli araflt›rmalar yap›lm›flt›r.80
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80 Bir örnek olarak bkz: Albayrak, ‹smail, “Kur’an ve Tefsir Aç›s›ndan H›z›r K›ssas› ve Le-
dün ‹lmi”, Kur’an ve Tefsir Araflt›rmalar›: (‹slam Düflüncesinde Gayb Problemi-I), 2003,
cilt: V, say›: , s. 187-210.
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***

Abstract::  The Khidr Culture and Identity in the Context of ‹bn Abbas Hadith The pa-
rable of Moses-Khidr is an important subject in term of hadith, such as other branchs
in ‹slamic literature. An authentic hadith transported by ‹bn Abbas adds some interes-
ting details to the information contained in the Qoran about the parable. 

This article aims to examine the Khidr culture and identity based on the verses of Su-
rah al-Kahf and the relevant ‹bn Abbas hadith. This review will refer to the Qoran
commentary and mysticism books, the matters of Khidr’s life and prophethood, and
will include comparisons with the bible. 

Key Words: Moses, Khidr, Hadith, Qoran, Khidr’s life, Khidr’s prophethood.
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