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Tunceli / Dersim’de Hızır Orucu Rüyalarının Algılanışı 
 
 
 
 
 

Seval PERK1 
 
Özet 
 

Değişik tanımları yapılsa da, insan yaşamında önemli bir yere sahip olduğu 

ileri sürülen rüyaların Freud’a göre bilincin gizlediği tamamen sakladığı 

olguların bazılarının dönüştüğü durum olarak değerlendirilmektedir. Nitekim 

rüyalar bilimsel çalışmaların konusu olma yanında, sağlık sorunlarının 

çözümünde başvurulan araç işlevini de görmüşlerdir. Öte yana rüyaların 

çok ve çeşitli türlerinin olduğu da bilinmektedir. Araştırmalar,  rüyaların 

yüksek oranda gelecek ile ilgili bilgi verici olduklarına inanıldığını 

göstermektedir. Çeşitli din ve inançlara ve kültürlere göre de farklı 

yorumlanan rüyaların bu araştırmada, Tunceli/Dersim yöresinde üç günlük 

Hızır orucunun son gününde yatılan rüyalarla ilgili algıların neler olduğu 

belirlenmek istenmiştir. Betimsel kapsamda nitel olan bu çalışmanın 

evrenini Tunceli ili, örneklemini ise amaçlı örneklem yöntemiyle 

belirlenen/seçilen 50 birey oluşturmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme 

formu ile elde edilen verilere göre, Tunceli/Dersim yöresinde Hızır 

Orucunda yatılan rüyaların gelecek ile ilgili bilgi verdikleri gibi, oruca 

yatılmadan önce tutulan dilek rüyada görüldüğü ve görülen rüyada dilek’in 
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gerçekleşmesi durumunda gelecekte bu dileklerin de gerçekleşeceğine 

inanıldığı görülmüştür. Ayrıca Hızır orucuna gençlerin evlilik ile ilgili 

yattıkları yönünde yaygın olan kanı bu araştırmada hiçte gençlerin evlilik ile 

ilgili dilekleri için yattığını göstermemiştir. Her yaş ve cinsiyetten kişi ve 

kimseler biri birinden çok farklı dileklerle rüyaya yattıkları ve rüyalarında 

gerçekleşmesi durumunda dileklerinin gerçekleştiğine inandıkları 

belirlenmiştir.  

 

Anahtar Sözcükler: Rüya, Hızır Orucu, Alevi İnancı, Tunceli, İnanç 
 
 
 
Abstract 
 

Although it is defined in different ways, which is claimed to have an 

important place in human life, according to Freud, dreams are some of the 

situations larveted or completely hidden by consciousness. In fact, dreams 

are not only subject of scientific studies but also tool which are used to cure 

health issues. On the other hand, it is known that there are different kind of 

dreams. Those are the most attention-grabbing ones which give information 

about future. Researchs show that dreams are believed to be highly 

informative about future. These dreams are interpreted according to various 

religions, beliefs, and cultures. In this study, it is aimed to determine 

perception about dreams which are dreamed in the last  day of  Khidr 

fasting. 

 Population of this study is Tunceli province in the context of  decriptive 

quantitative; sample is 50 indivuals which are determined by the method of 

purposive sampling. According to data which are gathered by the method of 

semi-structured interview form, it is believed that  during the Khidr fasting 

dreams give information future. Furthermore,, if wishes for getting married 

which are made before sleeping come true in dreams, it is believed it will 

ocur in future. Besides, this study shows that genereal idea that claims 

young population mostly sleep for dreams about getting married are not 
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true. However, many people from different ages and sleep for dreams 

about different kind of wishes, and they believe those wishes will come 

true. 

 

Keys Words:Dream, FastHızır,The flame offaith,Tunceli,Faith 
 
 
Giriş 
 

Rüya görme ve yorumu yeni olmayıp neredeyse insanlık tarihi kadar 

eskidir. Gördüğü rüyalardan etkilenme ve etkisinde kalma, hatta geçmiş ile 

gelecek arasında bağ kurma ve gelecekten haber vermeye kadar insanlar 

tarafından çokça anlam yüklenmiş rüyaların önemli bir özelliği de yöreden 

yöreye ve inançtan inanca değişen nedenlere bağlı olarak rüyaya yatma, 

yorumu ve görülen rüyalardan beklentilerdir.  Bu çalışmada Alevi inancına 

sahip toplumlarda kutsal ay olarak tanımlanan ‘Hızır Ayı’ nda tutulan 

oruçların neden ve sonuçları, diğer bir ifade ile Hızır Oruçları’nda görülen 

rüyaların analizi yapılmıştır.  

 
Amaç 
 

Bu araştırmada amaç Tunceli/Dersim inanıcında (Alevi) Hızır ayının 

önemi ve bu ayda yatılan rüyalar, neden ve sonuçlarını analiz ederek 

gelecek kuşaklara, alevi inancında rüyalara ilişkin bilgileri aktarmaktır.  

 
Yöntem 
 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örneklem 

yöntemiyle belirlenen kimseyle yapılan yüz yüze görüşmede, bu görüşme 

için özel olarak hazırlanan yarı yapılandırılmış ölçek kullanılmıştır.  Ölçek,  

kişisel ve amaca hizmet eden 15 sorudan oluşmuştur.  Araştırma Tunceli il 

ölçeğinde gerçekleştirilmiştir. Bunun temel nedeni söz konusu inanç 

niteliklerine sahip ve hala Türkiye ölçeğinde Alevi olarak homojen en 
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yüksek niceliğe sahip ildir. Ayrıca Hızır Orucu’nun bu yörede kendine özgü 

özelliği ve oldukça kutsanması örneklemin bu ilden tespiti uygun 

görülmüştür. 

 

Verilerin Analizi 
 

Uygulanan ölçek sonucu elde edilen verilere göre sonuçlara ulaşılmış, 

uygulanan ölçek sonucunda elde edilen veriler aşağıda bulunan tablo 

içerisinde derlenmiştir.  

Tablodan da görüldüğü üzere katılımcıların % 76’sı (38’si ) kadın, % 

24’ü (12’si) erkektir. Bunların % 8’i (4 kişi) okuryazar değil, % 5’i (25 kişi) 

ilköğretim,% 36’sı (18 kişi) ortaöğretim,% 6’sı ( 3 kişi) yükseköğretim 

mezunudur. Yaşadığı yer itibariyle katılımcıların % 34 ‘ü (17 kişi ) il, % 5 

ilçe ( 25 kişi) % 16’sı  (32 kişi) köy de oturmaktadır. 

Medeni haline göre % 8’i  ( 40 kişi) evli, % 6’ sı ( 3 kişi)  bekar, % 14’ ü 

( 7 kişi)  ise diğeridir. Rüyanın görülme yaş gruplarına göre dağılımı ise ( 

12-16 yaş) %28’ i (14 kişi),(17-21) % 36’sı ( 18 kişi),   (22-26) % 3’ü (15 

kişi),(27-31) %4 ‘ü (2 kişi),(32-36) % 0,(37-41) % 0),(42-46) % 2 (1 

kişi)’dir.Hızır rüyalarına  inanıyor musunuz sorusuna ise katılımcıların 

yüzde % 100’ü (50 kişi) evet demiştir.Hızır rüyalarında yapılan konuşmalar 

ise şöyledir: Türkçe %  1’i (5 kişi) Zazaca, % 6’sı (3 kişi),% 78’i (39 kişi)  

konuşma yoktu demiştir.Hızır rüyaları sizce neyi ifade ediyor sorusuna  %  

48’i (24 kişi) inanç, % 22’si (11 kişi) murat, % 28’i (14 kişi)  gelecekle  ilgili 

bilgi, eğitim % 6’sı yani ( 3 kişi) eğitim demiştir. . Rüyanın görülme yaşı 

kadınlarda en düşük 12, erkeklerde 17’dir.Rüyanın gerçekleşme süresi % 

22’ si  (11 kişi)  ilk   6  ay, % 34’ ü (17 kişi)  1 yıl, % 24’ ü (13 kişi )  2 yıl, 

%14’ü   (7 kişi) 3 ve üstü yıldır. Hızır  rüyasına  yattınız mı ?sorusuna  

katılımcıların% 100’ ü yani (50 kişi)  evet demiştir. Gördüğüm rüya olumlu 

çıktı % 96’sı (48 kişi), gördüğüm rüya olumsuz çıktı % 4’ü (2 kişidir).   Bağlı 

bulunduğu ocak, Derviş Cemal ocağı  %  56’sı (28 kişi)  Kureyşan  ocağı  % 

6’sı (3 kişi) Mahmut Dede  ocağı, % 16’sı ( 8 kişi) Celal Ali Abbas  ocağı  % 

4’ü  (2 kişi), Şığ Ahmet Dede ocağı % 2’si  (1kişi), Seyit Kemal ocağı % 2’si 



914 2. Uluslararası Dersim Sempozyumu –Eylül 2013 
 
(1 kişi),Sarı Saltık ocağı  % 2’si (1 kişi), Seyit Munzur ocağı, % 4’ü (2 

kişi),ocağını bilmeyenler ise % (4 kişi)’dir. 

 

SIRA NO DEĞİŞKENLER  N % 

1  

Cinsiyeti 

 

Kadın 38 76 

Erkek 12 24 

2 Eğitim Durumu 

 

Okuryazar 

Değil 

4 8 

İlköğretim 25 5 

Ortaöğretim 18 36 

Yükseköğretim 3 6 

Diğer 0  

3  

Yaşadığı Yer 

İl 17 34 

İlçe 25 5 

Köy 8 16 

4  

Medeni Hali 

 

Evli 40 8 

Bekâr 3 6 

Diğer 7 14 

5 Yaş 12-16 14 28 

17-21 18 36 

22-26 15 3 

27-31 2 0 

32-36 0 0 

37-41 0 0 

42-46 1 2 

6 Hızır 

Rüyalarına İnanıyor 

musunuz? 

Evet 

 

50  

 

1 

Hayır 0 0 

7 Hızır 

rüyalarında yapılan 

Türkçe 5 1 

Zazaca 3 6 
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konuşmalar hangi 

dilde idi? 

 

Konuşma 

Yoktu 

42 78 

8 Hızır Rüyaları 

Sizce Neyi İfade 

Ediyor? 

İnanç 24 48 

Murat 11 22 

Gelecekle İlgili 

Bilgi 

14 28 

Eğitim 1 6 

9 Rüyanın 

Görülme Yaşı En 

Düşük 

Kadın 12 - 

Erkek 17 - 

10 Rüyanın 

Görülme Yaşı En 

Yüksek 

Kadın 47 - 

Erkek 31 - 

11 Rüyanın 

Gerçekleşme Süresi 

1-6 Ay 12 2 

1 Yıl 18 36 

2 Yıl  13 26 

3 ve Üstü Yıl 7 14 

12 Hızır Rüyasına 

Yattınız mı? 

Evet 50 100 

Hayır 0  

13 Gördüğüm 

Rüya Olumlu Çıktı. 

Evet 48 96 

Hayır 0 0 

14 Gördüğüm 

Rüya Olumsuz Çıktı. 

Evet 2 4 

Hayır 0  

15 Bağlı 

Bulunduğunuz Ocak 

 

Derviş Cemal 

Ocağı 

28 56 

Kureyşan 

Ocağı 

3 6 

Mahmut Dede 

Ocağı 

8 16 

Şeyh Hasan 

Ocağı 

1 2 

Seyit Rıza 

Ocağı 

1 2 

Celal Ali 

Abbas Ocağı 

2 4 
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Katılımcıların (kişisel) Demografik Özellikleri 
 

Freud’un rüyalara ilişkin tarih öncesi görüşün klasik antik çağın 

insanların rüya konusundaki anlayışlarının davranışlarına yansıdığından 

kuşku yok. O insanlar, rüyalarına inandıkları doğaüstü güçler dünyasıyla 

ilişkili olduğunu, Tanrılardan ve şeytanlardan gelen vahiyler olduğunu kendi 

içinde açık bir gerçek olarak kabul etmiştir. Ayrıca rüyayı gören kişi için 

rüyaların kural olarak gelecekten haber vermek gibi önemli bir işlevi 

olduğuna kuşku yok. Ama rüyaların içeriğindeki ve bıraktıkları 

izlenimlerdeki olağanüstü çeşitlilik, bu konuda belirli bir görüş edinmeyi 

zorlaştırmış önemlerine ve güvenirliliklerine göre rüyaları çeşitli gruplara ve 

alt gruplara bölmeyi zorunlu kılmıştır. Antik dönemlerde düşünürlerin 

rüyalara karşı gösterdikleri yaklaşım bir ölçüde doğal olarak kehanete 

yönelik tanımlamalar yapmalarıyla ilişkilendirilmiştir. Aristo’nun konuyla ilgili 

iki çalışmasında rüyalar, psikolojik çalışmanın konusu olmuştur. Rüyalar 

doğaüstü dışsal değildir. İlahi güçlerle akrabalığı doğru olsa da insan 

ruhunun yasalarına uyar. Rüyalar uyuyan kişinin uyuduğu süredeki ruhsal 

etkinliği olarak tanımlanır. Aristo rüya yaşamının bazı özelliklerini biliyordu. 

Örneğin rüyaların uyku sırasında ortaya çıkan küçük uyarımlara abartılı bir 

anlama yüklediğini biliyordu. 1 

 

Seyit Kemal 

Ocağı 

1 2 

Seyit Munzur 

Ocağı 

2 4 

Sarı Saltık 

Ocağı 

1 2 

Şığ Ahmet 

Dede Ocağı 

1 2 

Ocağını 

Bilmeyenler 

2 4 

Toplam   50  
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Freud ve Rüya 
 

'Rüya Yorumu' adlı kitabında Freud’a göre her rüya, bir 'arzu tatmini 

(wish fulfillment) sürecidir. Böylece rüyalar, 'id-dürtüsel nefis'in arzularının, 

hayalide olsa, gerçekleştikleri bir yardımcı tatmin olma yoludur. Uyanıkken 

ego -nefis, haz alma ve böylece gerilimden kaçınma gayretleri gösterir. 

Ama gerçekte, vicdan, üst-benlik, bu duyguların gem vurulmadan 

yaşanmalarına izin vermediği için, devreye rüyalar girer. 

Freud açısından rüyaların bir ilk göze çarpan 'mabifest' ve bir de gizli 

(latent) anlamları vardır. Freud’cu rüya yorumu, rüyaların bu iki yönü 

arasındaki ilişki üzerine kuruludur. 

Rüyanın gizli anlamı, rüya ’sansürcüsü’ tarafından, yön değiştirme, 

yoğunlaştırma ve sembolleştirme metotları ile örtülür rüya bize bu sansürlü 

şekliyle sunulur. 

Rüya oluşumu Freud a göre şöyle gerçekleşir: Gün boyu yaşanan ve 

ilk bakışta önemsiz gibi gözüken olaylardan bir tanesi, rüya bilinci 

tarafından seçilir. Bu seçim, çocuklukta yaşanmış ve bilinçdışına itilmiş bir 

duygu ile ilgilidir. Böylece rüyanın bir ayağı bugünkü günde, bir ayağı da 

çocukluktadır. 2 

Uyuyan herkes mutlaka rüya görür. Rüyalar renkli ya da siyah beyaz 

olabilir. İnsanların çoğu, siyah beyaz rüya gördüklerini söylemektedir3. 

Rüya: İnsanların irade dışı,uyku sırasında gördükleri şeydir.Arapça 

kökenli bir kelime olan 'Rüya'nın sözlük anlamı görünen şey 

demektir.Rüyanın Türkçe karşılığı tam olarak aynı anlamı taşımamakla 

beraber'düş'tür. Rüya daha geniş anlamlıdır. 4 

Uyku ve rüya birbirinden ayrılmaz ikilidir. Bunlardan rüya ilmi de 

insanoğlunun yaradılışından beri süre gelen bir ilimdir. O kadar ki, bazı 

rüyalar, tarihte ulusların kaderine bile hükmetmişlerdir. Oysa rüyalar, bizlere 

simgeler veya yaklaşımlar halinde görünürler. İşte rüya yorumcularının asıl 

görevleri bu simgeleri, yaklaşımları rüyaların yansıyan resimlerinden neyi 

çağrıştırdıklarını, kimi, neyi sembolize ettiklerini ve ne anlattıklarını 

yorumlamaktadır.5 
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İslam ve Rüya 
 

'Yemin olsun ki, Allah Peygamberine o rüyayı doğru olarak gösterdi. 

(Fetih suresi, 27. Ayet s.515.) Peygamber Efendimiz, Hudaybiye seferine 

çıkmadan Mekke’nin fethedileceğini ve ashabı ile Mekke’ye girdiğini 

rüyasında görmüştür. Ayetin nazil sebebi budur. 

İslam bilginlerine göre rüya şu türlere ayrılır: 

1-Rahmani Rüyalar: Allah tarafından kullarına müjde olarak gönderilen  

rüyalar,yani gerçek rüyalardır:’’Yemin olsun ki, Allah Peygamberine o 

rüyayı doğru olarak gösterdi.’’ Ayeti de bu tür rüyaların varlığına bir delildir. 

2-Şeytani Rüyalar: Şeytan tarafından insanı korkutmak için gösterilen  

gerçekdışı rüyalardır. 

3-Nefsanî Rüyalar: İnsanoğlunun gündüzleri kendi kafasında kurduğu 

ya da yaşadığı olayları gece rüyasında görebilir. Bunlar, kişinin kendisi 

tarafından farkında olmaksızın meydana getirdiği rüyalardır. 

4-İstihare Rüyalar: Arapça bir kelime olan ‘istihare’  hayır dilemek 

anlamına gelir.Rüyanın temelinde bir işin, bir fiilin, bir izdivacın o kişi ya da 

kişilere hayır getirip getirmeyeceği, yani bir endişe ve merak yatar. 6 

 

Hızır Rüyaları 
 

Hızır rüyaları, rahmani rüyalar grubuna girmektedir. Tanımda da 

belirtildiği gibi müjdeli yani gerçek rüyalardır. 

Eski Rumi takvime göre Ocak 14  ( 1 )  Ocak ve Şubat 14 ( 1 ) Şubat 

halkın deyimiyle eski takvime göre 1 aylık süreçtir. Ayın 14 ünden sonra 

gelen  ( 1 ) ayın 1 i olarak kabul edilir.  Şubat 14’de ayın sonu olarak kabul 

edilir. Bu aradaki ( 1) aylık süreç Hızır Ayı olarak kabul edilir. Bu olayda her 

haftanın Salı, Çarşamba, Perşembe  ( 3 )  gün artarda tutulur.1 gün tutanlar 

ise Cuma akşamı, denilen Perşembe günü tutulur. Bu orucu tutanlar 

genellikle herhangi bir sıkıntı ve dertleri için çözüm veyahut bir dileğinin 

kabul edilmesinin niyet edilerek tutulan oruçtur. Bu orucun kökeni, 

Ehlibeyt’e kadar uzanır. Geniş bir tarihi süreci kapsar. 7 İnanca göre İmam 

Hasan ile İmam Hüseyin hastalanır. Hastalıkları geçmeyince Hz. Fatma 
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çocukların bu halini babası Hz. Muhammed’e iletir. Hz. Resul bunun 

üzerine, kızına üç gün orucu tutmasını önerir. Hz. Ali’de niyet ederek Hz. 

Fatma ile birlikte 3 günlük oruç tutarlar. Birinci gün akşam olur, sofrayı 

kurarlar. Tam oruçlarını açacakları zaman kapı vurulur. Kapıyı açarlar. 

Karşılarına yaşlı biri çıkar “Ya Ali ben yoksulum ve kaç günden beri açım 

der, Hz Ali bunun üzerinde sofralarında olan lokmayı gelen Kişiye veriri ve 

oruçlarını su ile açarlar. İkinci gün; yine oruç tutarlar akşam olduğunda 

oruçlarını açacakları vakit yine kapı çalınır. Kapıyı açarlar karşılarına yaşlı 

biri çıkar “Ya Ali ben yetimim kaç günden beri açım” der, o günde 

yiyeceklerini o yetime verirler ve oruçlarını su ile açarlar. Üçüncü gün de 

aynı şey olur, bu defa gelen esir olduğunda, söyler ve o da Hz. Ali’den 

yiyecek ister. Hz. Ali o günde yiyeceklerini esire verir ve oruçlarını su ile 

açarlar. Hz Ali’nin ve Hz Fatma’nın bu cömertlikleri Allah katında kabul olur 

ve Hz Hasan ve Hz Hüseyin iyileşirler. Hz. Resullallah “o gelenler kimdi? 

Tanıdın mı? ya Ali” der. “Sana ayandır Ya Allah’ın Resulü” der. Hz. 

Peygamber gelenlerin Hızır olduğunu söyler ve “sizlerin sabrını ölçtü Ya Ali” 

der.  Bu inancın devamı olarak tutulan bu oruç bir şükür orucudur. O 

günden bugüne tutulan bu oruçlar,duaların dileklerinin kabul edilmesi ve 

muratlarının kiminle olacağı amacıyla tutulur 8 

 

 

Sonuç ve Öneriler 
 

Verilerden elde edilen sonuçlara göre Tunceli/Dersim ‘de Hızır oruçlarında 

rüyaya yatma oldukça kutsanmakta ve inanılmaktadır. Bu gelenek hala 

devam etmektedir. Rüyalardan elde ettiğimiz verilere baktığımızda 

insanların yaşa ve cinsiyete bakmaksızın tüm herkes tarafından bilinmekte 

ve rüyaların geleceklerine yön verdiğine inanılmaktadır. Ayrıca bayanların 

daha çok bu rüyaya yattığı elde ettiğim sonuçlar arasındadır. Rüyalar da 

konuşmalar çok az olmaktadır. Konuşma yerine birtakım semboller 

geçmektedir. Sınırlı da olsa yapılan konuşmalar mevcuttur. Köyde yaşayan 

insanların rüyasında yapılan konuşmaların Zazaca olduğu şehre doğru 

geldikçe rüyalardaki konuşmalar Türkçe olarak gelişiyor. Rüyaya yatanların 
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rüyaları olduğu gibi çıkmıştır. Hızır rüyalarının olumlu olduğu gibi nadirende 

olsa gelecekte yaşanabilecek olumsuzları da gösterdiği bireyler tarafından 

söylendi. Hızır rüyalarının her yıl ocak ve şubat döneminde kutlanması 

geleneğinin bundan sonrada devam etmesi için tanıtımının yapılması 

gerekmektedir. 
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