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ÖNSÖZ 

Pir Sultan Abdal, Anadolu’da Alevi Bektaşi kültür hayatını yüzyıllar öncesinden 

etkileyen önemli halk ozanlarından biridir. Bu etkinin kökeninde asılarak, 

öldürülmesi olduğu gibi, Pir Sultan’ın coşku ve kararlılığını yansıtan ve toplumun 

eğilim ve gözlemi ile örtüşen deyişlerinin de önemli bir payı vardır. Anadolu Alevi 

Bektaşi toplumu,duygu ve düşünce dünyasını geniş biçimde kapsayan ve kurgusu 

oldukça sağlam olan bu deyişlerden çok büyük bir oranda etkilenmiştir. Geleneğin 

güçlü olduğu geçmiş dönemlerin devamında, günümüzde bile bu deyişler aynı 

şekilde etkilidir ve coşku ile çalınıp söylenmektedir. 

Değişen dünya ve yaşam koşullarında Pir Sultan Abdal gibi özgün bir ismin anonim 

bir süreç oluşturması edebi, felsefi ve müzik yönünden ilgiye değer bir araştırma 

konusunu ifade etmektedir. 

Geleneksel olarak müziklendirilmiş Pir Sultan Abdal şiirlerinin edebi ve müzik 

yönünden incelenmesinde değerli görüşlerini ve bilgilerini esirgemeyen danışman 

hocam Yrd. Doç. Afşin Emiralioğlu başta olmak üzere, değerli arkadaşlarım Ayşe 

Başak İlhan, Serkan Birlik, Hüseyin Erdoğan, Hüseyin Yıldırım ve Osman Çiçek’e 

teşekkürlerimi bir borç bilirim. 

         Aziz Erdoğan 
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ÖZET 

İnsan, amaçları doğrultusunda düşünerek ilk edimini gerçekleştirmesi ile yatağını 

bulmaya çalışan bir akarsu gibi tarihini de oluşturmaya başlamıştır. 

Düşüncenin ilk ortaya çıktığı andan itibaren insan doğanın kurallarına karşı gelmeye 

başlamış, biyolojik varlığını onun ellerine teslim etmemiştir. Yaşamak için ilk aleti 

kullanmaya başlaması ile birlikte doğa ile olan destansı savaşı da başlamıştır. Bu 

destansı savaşın kendindenliğinin başlı başına mistik bir içeriğe sahip olması, 

zamanla bu savaşın ve doğanın karşısında zayıf kaldığının farkına varması, insanı 

kendi var oluşunun temelleri hakkında düşünmeye zorlamıştır. 

İnsanlık tarihi, ihtiyaçları evrimin doğal koşulları tarafından belirlenen insandan, 

düşünsel süreçlerinin etkisi ile kendi tarafından belirlenen insana doğru yol aldıkça 

tüm medeniyetlerin ve kültürlerin oluşumunda önemli bir role sahip olan ve aynı 

zamanda düşünce tarihinin en temel sorularından biri olan “nerden geldik nereye 

gidiyoruz” sorusu, yüzyıllar içerisinde nice kanlı dönemlerden geçerek ete kemiğe 

bürünmüş ve “ne yapmalıyız” sorusu ile yoluna devam etmiştir. Bu hayati sorulara 

bulmaya çalıştığı cevapların kendisini götürdüğü noktaların en temel mistik özelliği; 

daima, onun ileriye doğru bir adım daha atmak zorunda olduğunu göstermesidir.  

Bu zorunluluk nerden kaynaklanıyordu. Doğayı değiştirebildiği ölçüde, insan kendi 

var oluşunun temelleri hakkındaki ipuçlarına da sahip olmaya başlamıştır. Bu 

ipuçlarının ölçüsü neydi. Kendi yaratıcılığının sonuçlarını neye göre 

ölçülendirecekti. Bir yanda sonsuzdan gelip sonsuza giden bir evren, diğer yanda 

düşünen yep yeni bir yaratık, insan. 

Anadolu Alevi Bektaşiliğinde kâmil insan teorisi ile bu sorulara cevaplar verilmeye 

çalışılmıştır. Yüzyıllar içerisinde oluşturulmaya çalışılan bu cevapların mistisizmi 

tarihi bir zenginlik olarak anonim bir zeminde ve zaman zaman da anakronik olarak 

edebi, felsefi ve müzikal araçlarla günümüze kadar ulaşmıştır. Alevi Bektaşi 

kültürünün geçmişinde yazılı bir geleneğin olmaması, edebi ve felsefi unsurların 

sözlü bir zeminde müzikal etmenlerle buluşmasını sağlamıştır. Adeta müzik, Alevi 

Bektaşi topluluklarında geçmişten önemli izler taşıyan yaşayan bir organizma haline 

dönüşmüştür. 
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Bu açıdan ele alındığında Alevi Bektaşi edebiyatında Yunus Emre, Kaygusuz Abdal 

Pir Sultan Abdal, Kul Himmet gibi önemli isimler anonim birer kişilik haline 

dönüşmüşlerdir. Halk yüzyıllar öncesinden bu ozanların kimliklerini, asıllarına 

uygun olarak sözlü geleneğin yaşayan hücrelerinde günümüze kadar taşımasını 

bilmiştir. 

Geleneksel olarak müziklendirilmiş Pir Sultan Abdal şiirlerini bu bakış açısı altında 

incelediğimizde melodik ve edebi unsurların belirli bir felsefi kimlikte birliktelik 

oluşturduklarını saptamış bulunmaktayız. 
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SUMMARY 

Human being had also started tro create his history with realising his first act by 

thinking through his aims, like its river bed. 

Since arising of the first thought, human being had started to confront the rules of the 

nature and hadn’t surrendered his being to the nature.His epic war had started by 

using the first instrument in order to survive. As this epic war independetly had a 

mistic content and with the course, had forced the human being to think about the 

basis of his existence. 

While the history of humanity had advanced from the human being whose needs 

were determined by natural conditions of the evolution to the human being whose 

needs were determined himself with the effect of mental processes, the question 

“from where we came and to where we will go” had an important role in the arising 

of all civilizations and cultures, had changed to “what we have to do” after many 

bloody periods during centuries. Why this compulsion had arised? Human had 

started to possess clues about the basis of his own existence what was the extent of 

these clues? How did the evaluate the results of his creativity. On the one hand a 

universe coming from the infinite and going to the infinite on the other hand, human, 

a new creature who is thinking. 

The Anatolia Shiite Bektashi sect had tried to answer these question with the mature 

human theory. The mysticism of these answers had reached today with literary, 

philosophical and musical instruments. Since the culture of Shiite Bektashi sect 

hasn’t been a written tradition, the literary and philosophical elements had met 

musical factors. In the Shiite Bektashi sect, music had become a living organism that 

carries on important signs of past. 

From this point of view, in The Shiite Bektashi sect, Yunus Emre, Kaygusuz Abdal, 

Kul Himmet had become an anonymous character. People succeded to reached the 

identities of these poets from past to nowadays. 

When we investigate Pir Sultan Abdal’s poems from this point of view, we 

determine that the melody and literary factors had united under a specific identity. 
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1. GİRİŞ 

1.1 Çalışmanın Amacı 

Müzik insanlığın tarihi kadar eskidir. Bütün sanatlar gibi insanoğlunun kutsallarına 

ibadet etmek için ortaya çıkardığı bir kavramdır. Gelişen tarihsel süreçlerde ise 

yalnızca ibadet etmek amacından çıkarak toplumların aidiyetlerine veya toplumsal 

kimliklerine eklenmiştir. Onların duyuşlarını, yaşamlarını ve anlayışlarını 

yansıtmıştır. Türk kimliği için de bu gelişim süreci aynı şekilde meydana gelmiştir. 

Orta Asya’da, özelikle şaman rahiplerinin törenlerinde ortaya çıkan karakteristik 

müzikal unsurlar daha sonraki süreçlerde ölümleri, kahramanlıkları ve öğütleri de 

içinde barındırmaya başlamıştır ve bu yönü ile de tarihe ışık tutan belgesel bir 

niteliğe bürünmüştür. Anadolu’ya göç ile başlayan kültürel ve toplumsal yapıdaki 

değişim kaçınılmaz olarak toplumların müziklerini de derinden etkilemiştir. Özellikle 

yerleşik yaşama geçiş ile müzik geleneksel bir yapıya bürünmüş ve nesillere aktarımı 

daha da güçlenmiştir. 

Bu açıdan değerlendirildiğinde Alevi Bektaşi Edebiyatı’nın tarihsel süreçteki 

gelişiminde insanın tasavvufi bir kavram olarak inancın merkezinde yer alması, Pir 

Sultan Abdal şiirlerinde insan kavramının dayandığı inanç öğelerinin Anadolu, Orta 

Asya ve İslam coğrafyasındaki tarihsel kökenlerinden kaynaklanan izlerinin de 

ortaya çıkarılmasını zorunlu kılmaktadır. Özellikle tasavvufi ve sosyokültürel 

öğelerin geleneksel müzikle ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda geleneksel 

müziğin oluşum ve gelişim koşullarının felsefi, antropolojik ve coğrafik olarak 

tarihsel süreçlerdeki konumlarına göre incelenmesi gerekliliği ortaya çıkar[2]. 

Disiplinler arası yapılacak böyle bir etnomüzikolojik araştırmaya nispeten bizim 

çalışmamız -maddi olanaklar ve zaman bakımından kısıtlı imkânlardan dolayı- 

geleneksel olarak müziklendirilmiş Pir Sultan Abdal mahlaslı güftelerde müzikal ve 



2

 

 

edebi yapılar ile Pir Sultan Abdal şiirlerinde Alevi/Bektaşi tasavvufunun 

incelenmesine yönelik olacaktır.  

Çalışmamızın sınırlarının dışında kalması ile birlikte bu alanda kapsamlı araştırma 

yapan yazarların ve edebiyatçıların Pir Sultan mahlaslı şairlerin kimlikleri ile ilgili 

olarak ortaya sürmüş oldukları savlar birden fazla Pir Sultan’ın varolduğu 

şeklindedir. [7,4] Çalışmamıza konu olan şiirleri genel bir bakış açısından -Pir Sultan 

Abdal tapşırmaları da dâhil olmak üzere - Pir Sultan şiirleri olarak incelemeyi uygun 

bulduk. Çalışmamızda yer-yer atıfta bulunduğumuz Pir Sultan Abdal isminin bu 

bakış açısından dolayı tek bir kişinin kimliğinden ziyade genel bir Pir Sultan /Abdal 

kimliğini ifade ettiğini belirtmek durumundayız. 
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2. PİR SULTAN ABDAL ŞİİRLERİNDE TEMEL İNANÇ ÖĞELERİ. 

2.1  Pir Sultan Abdal Ve Pir Sultan Abdallar 

Pir Sultan ’ın yaşamı ile ilgili, tarihsel açıdan değerlendirilebilecek ayrıntılı bilgi 

bulunmamaktadır. Hakkındaki bilgiler şiirlerine ve yaşamı ile kişiliği çevresinde 

oluşan söylenti ve menkıbelere dayanmaktadır. Buna göre Pir Sultan’ın asıl adı 

Haydar’dır. Yaşamının büyük bir bölümü Sivas’ın Banaz köyünde geçmiştir. Pir 

Sultan’ın çocukluk yılları Yavuz Selim (1512–1520) ile Şah İsmail Safevi (1502- 

1524) dönemlerinde, gençlik ve olgunluk yılları Kanuni (1520–1566) ile Şah 

Tasmahb (1524 – 1576) dönemlerinde geçmiştir. Atalarının Horasan’dan 

Azerbaycan’ın Hoy kentinden ya da Yemen’den geldiği düşünülen Pir Sultan’ın bir 

dönem Sivas beylerbeyliği yapan deli Hızır Paşa tarafından astırıldığı 

düşünülmektedir [40 s.33]1. Ölümünden sonra veya kesin olmamakla birlikte-

yaşadığı sırada. aynı mahlası kullanan2 birçok Alevi ozanının varlığının yanında, Pir 

Sultan 16.yy.da Anadolu’daki Alevi topluluklarının önde gelen isimlerindendir. 

16.yy.da bu topluluklar Safevi hükümdarı Şah İsmail’in (Hatayi) oğlu Şah 

Tasmahb’ı, dünyaya adaleti getireceğine inanılan 12. İmam Mehdi’nin yerine 

koymuşlardır. Bu nedenle Pir Sultan’ın 16.yy.da Sivas yöresinde Osmanlılara karşı 

                                                

1 Bununla birlikte 1560 – 1570 yılları arasında Sivas’ta valilik yapmış olan yeni bir Hızır Paşa’nın 

kimliği de ortaya çıkarılmıştır [5]. 

2 Bu görüşe kanıt olarak,16. yy.da (1570) Bısâti tarafından yazıldığı ileri sürülen, Aleviliğin temel 

kurallarını içeren ve büyük buyruk olarak adlandırılan “Menâkıb ül Esrar Behcet ül Ahrâr” adlı 

kitapta yer aldığı iddia edilen Pir Sultan ve Pir Sultan Abdal mahlaslı üç şiir gösterilmektedir [5]  
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düzenlenen hareketlere destek verdiği birçok edebiyat tarihçisi tarafından 

düşünülmektedir[5, 4] 

İbrahim Aslanoğlu tarafından Pir Sultan Abdal üzerine yapılan edebi ve bilimsel 

incelemelerde, kimliği ile ilgili kesin bilgiler verebilecek olan belgelere 

ulaşılamamasına rağmen, Pir Sultan mahlasının altı farklı ozan tarafından 

kullanıldığı ortaya konmuştur. Ozanların klimliklerinin ortaya konmasında 

kulullanılan yöntemler; şiirlerin mahlaslarının bulunduğu dörtlüklerde geçen ve 

mahlasın gerçek ismini ifade eden adlarla birlikte, şiirlerde adı geçen coğrafyaların 

ve olayların belgelere dayanan tarihsel konumlarının, lirik unsurların ön plana çıktığı 

duygu ve düşüncelerin ifade şeklinin, saha araştırmalarının ve şiirlerin edebi 

yapılarının uzun yıllara dayanan ayrıntılı incelenmelerinden ibarettir3.  

  Pir Sultan Abdaı’ım benim penahım 

  Günahlı bir kulum çoktur günahım 

  Adımı sorarsan Halil İbrahim 

  Anan yerde böyle söyle Muhammet  

“Yukarıdaki gibi örnek bir dörtlükte şair asıl adının Halil İbrahim olduğunu ifade 

etmektedir.Sivas bölgesinde yaşayan Alevi ve Bektaşilerin en önemli özelliklerinden 

birisi şudur; Bektaşiler Pir Sultan adını yalnızca Hacı Bektaş-i Veli’yi ifade etmek 

için kullanırlar Sivas’ta bu kurala pek uyulmaz ve Pir Sultan adı tarihsel süreçlerde 

sık sık göbek adı olarak kullanıla gelmiştir”.[4 s.28] 

1) Pir Sultan’ım Haydar 

                                                

3 Bu alanda en kapsamlı araştırmalardan birini  yapan İbrahim Aslanoğlu ele geçirilecek yeni bilgi ve 

belgeler ışığında bu sayının azalmayıp artabileceğini de ifade etmiştir[4]. Nitekim ocak 1986 da Türk 

Folkloru dergisinde yayınlanan bir makalesinde XIX.yy.la ait bir cönkte incelemiş olduğu Pir Sultan 

şiirlerinde Kul Şükür isimli yeni bir Pir Sultan kimliğinin ip uçlarını ortaya koymaktadır[44]. 

 



5

 

 

İbrahim Aslanoğlu eserinde bu şairin Sivasla ilgili tek bir dizesinin dahi 

bulunmadığını ifade etmektedir. “Bir süre Ankara’da Hasan Baba tekkesinde kalmış 

ve daha sonra Rumelide Seyit Ali Sultan tekkesine geçmiştir.Çorum yöresinden 

olduğu düşünülen Pir Sultan’ım Haydar’ın geri dönüp dönmediği konusunda ipucu 

verebilecek bilgilere ulaşılamamıştır” [4 s.29]. 

2) Aruz şairi Pir Sultan Abdal 

“Çok az şiiri bulunmaktadır.Ağdalı bir dille, bir köy şairinden ziyade, medrese 

öğrenimi görmüş ve şehirde yaşamış birisi izlenimini bırakmaktadır.”[4 s.30]  

3) Pir Sultan Abdal (Divriği Yöresinden) 

“Deyişlerinde Yıldız Dağı, Banaz ve Yıldızeli gibi yöre isimlerine 

rastlanılmamaktadır. Şiirlerinde sadece kişi ve olaylara yer verilmiştir”[4 s.30]  

4) Abdal Pir Sultan 

“Burda abdal kelimesinin mahlasın başına getirilmesine dikkat edilmesi 

gerekmektedir.Burda şairin kendisini diğerlerinden ayırmak için böyle bir tapşırma 

kullandığı düşünülmektedir”[4 s.30]. 

5) Pir Sultan Abdal 

“Asılan Pir Sultan için yazdıklarından anlaşılan; gerçek Pir Sultan 

olmadığıdır.Şiirlerinde sık sık gerçek Pir Sultan’ın kimliğine vurgu yapılır”[4 s.31] 

6) Pir Sultan (asılan ozan) 

“Pir Sultan şiirlerinde asılma olayı ile ilgili olarak tek bir dize dahi bulunmamaktadır. 

Kızı Sanem, Pir Sultan  Abdal, Kul Himmet, Mansur, Veli, Kalender Abdal, 

şairnamler adına Pir  Sultan demişlerdir ve asılma olayına sık sık vurgu 

yapmışlardır4.” [4 s.31]   

                                                

4 Daha geniş bilgi için bkz.Aslanoğlu İ. Pir Sultan Abdallar.[4] 
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2.2 Alevilik 

İslam tarihinde, Peygamberin ölümünden sonra baş gösteren ilk siyasi sorunlar 

halifelik merkezli olmakla beraber, Ali’nin halifeliğini tanıyan insanların içerisinde 

bulunmuş olduğu Şia-i Ali (Ali taraftarlığı) daha sonraki süreçte siyasi söylemi ile 

bağlantılı olarak mezhepsel bir anlayış çerçevesinde çeşitli felsefi ve tasavvufi 

akımların sentezini yapmıştır. Kerbelâ olayını da kendi içerisinde Emeviler’e 

muhalefetin simgesi haline dönüştürmüş ve önemli bir İslam yorumu haline 

gelmiştir. Emevi halifelerinin İslam anlayışlarının dışında Ehlibeyt kavramı 

içerisinde şekillenen bir İslam anlayışı akımı olarak bu akım; Arap olmayan çeşitli 

toplumlarda, o toplumların geçmişlerinden gelen kültürleri ile de yoğrularak kimi 

zaman heterodoks İslam anlayışlarının gelişmesine neden olmuştur [34,10]. Emeviler 

ve Abbasiler döneminde Orta Asya’da Müslümanlığın Türkler arasında yayılmasında 

önemli engellerle karşılaşılmış ve bu süreç çok kanlı çatışmalara sahne olmuştur [6]. 

Bu süreçte Emevilerin İslamiyet’i, o dönemin önemli bir ticaret hattı olan İpek 

Yolu’nu ele geçirmek için bir baskı unsuru olarak kullanmaları, Türkler arasında 

İslamiyet’in yayılmasını önemli oranda engellemiştir [12 s.166] ve Türklerin, 

İslamiyet’i kitleler halinde kabul etmediği bu dönemlerde bile Ehlibeyt soyuna 

uygulanan baskılardan dolayı bu soya karşı sempatileri oluşmuştur. Abbasilerin Ebu 

Müslim’in Türklerin askeri desteği ile iktidarı ele geçirmesine paralel olarak Horasan 

ve Maveraünnehir Türklerin askeri ve siyasi olarak ağırlık kazandıkları önemli bir 

coğrafi merkez haline gelmiştir. Siyasi baskılardan kurtulmak isteyen Ehlibeyt 

soyundan birçok kişi Horasan ve Maveraünnehir’de Türklere sığınmışlardır. Bu 

dönemlerde Türklerin kendi yerel kimlikleri ile Ehlibeyt merkezli İslam kültürünün 

belirli bir zeminde buluşması Türkler arasında önemli bir heterodoks İslam 

anlayışının, başka bir anlamda Anadolu Aleviliğinin de oluşum koşullarının 

hazırlanmasına neden olmuştur.[12] 

İslam tarihinde, Hz. Muhammet’in ölümünden sonra halifelik merkezli olarak 

şekillenen siyasi kutuplaşmalarda ise Ali’nin tarafını tutanlara Alevi denmiştir. Bu 

taraftarlık daha sonraki tarihsel süreçlerde bir mezhep anlayışı içerisinde gelişmiştir. 
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Bu mezhepten olan insanlar Ali’yi ilk üç halifeden üstün sayarlar ve halifeliğin 

Peygamberden sonra Ali ve onun Fatma’dan doğma oğullarına geçmesi gerektiğine 

inanırlar5. İslam tarihindeki ilk siyasi ayrılıklar temel alındığında Aleviliğin ortaya 

çıkışı Hz. Muhammet’in ölümü (632) ile başlar. Hz. Muhammet’in sağlığında Ali’yi 

çok sevip saymasının temel alındığı, Alevilerin, sonradan siyasi bir niteliğe bürünen 

Ali’nin halifeliği merkezli iddialarında Hz. Muhammet’in kendisinden sonra Ali’yi 

vekil tayin ettiği düşüncesini savunurlar ve Peygamberin “Ben ilmin şehri isem Ali 

onun kapısıdır”, “Ben kimin efendisi isem Ali de onun efendisidir”,”Ali bedenimde 

baş gibidir”,”Her nebi için bir vasiy ve varis vardır, Ali de benim vasiy ve 

varisimdir” gibi hadisleri bu görüşü savunmak için kanıt olarak kullanmışlardır.[35] 

Halifenin seçimi konusundaki tartışmalarda insanlar iki temel düşünce etrafında 

toplanmışlardır: 1) Peygamberin ölümünden sonra halifeliğin geleneklere uygun 

olarak Hz.Ebu Bekir’e verilmesi gerektiğine inanan insanlar. 2) Peygamberin 

soyundan gelmesi ve ilim alanında çok yetkin bir insan olmasından dolayı halifeliğin 

Ali’ye verilmesi gerektiğine inanan insanlar. 

Daha sonra sahabeler arasında yapılan seçimlerde .Ebu Bekir, Ömer’in de yardımı ile 

halife seçilir.Bu durum Ali’nin halife olması gerektiğine inanan insanlar arasında 

haksızlık duygusunun gelişmesine neden olur. Ancak Ali, Ebu Bekir’in halifeliğini 

başlangıçta kabul etmemesine rağmen toplum içerisinde siyasi kutuplaşmaların 

derinleşmemesi için Ebu Bekir’in halifeliğini kabul eder. Ebu Bekir’in ölümünden 

sonra sırasıyla Ömer ve onun öldürülmesinden sonra da Osman halife seçilir.Bu 

süreçlerde Ali aynı kaygılarla-kendi taraftarlarının ısrarlarına rağmen-halifeliği kabul 

etmez.. Osman’ın öldürülmesinden sonra Ali 656 yılında halife seçilir.Osman 

yandaşları Ali’yi Osman’ın öldürülmesinden sorumlu tutarlar. O dönemde Suriye 

genel valisi olan Muaviye Ali’nin halifeliğini kabul etmez. Ali ve Muaviye arasında 

                                                

5 Ortodoks İslam anlayışı içerisinde olan insanlar Sünniliğe ters düşen bütün mezhepleri Alevi kimliği 

içerisinde değerlendirmişlerdir. [15] 



8

 

 

yapılana Sıffin savaşında hakemlerin halifelik konusunda Muaviye’nin lehine karar 

vermesi ile Ali’nin halifeliği son bulur.  

Bundan sonra Müslümanlar arasında üç gurup ortaya çıkar şia-i Ali (Ali taraftarlığı), 

şia-i Osman (Osman taraftarlığı) ve Hariciler. Ali’nin bir harici tarafından 

öldürülmesinden sonra guruplar arasındaki siyasi kutuplaşmalar büsbütün gelişir.Bu 

süreçlerden sonra Ali taraftarlığı, “Şia”, ”Şiilik”, “Aleviye” ve “Alevilik” adları alır 

ve genişleyerek güçlenir.[10] 

Önceleri siyasi nitelikli olan Alevilik inancına sonradan bazı düşünce ve felsefe 

ilkeleri de eklenir. Eklenen ilkeler içerisinde Batınilik olarak adlandırılan bir düşünce 

sisteminde Kuran’da ayetlerin anlamalarının altında gizli anlamlar olduğu ve bunları 

yalnızca imamın bileceği savunulur. Aleviliğe giren tasavvufun Vahdet-i Vücut 

öğretisinde varlığın tek olduğu, çokmuş gibi görünen varlıkların tek olan Tanrı’nın 

görüntüsü olduğu savunulur ve bunların yanında Hint Felsefesinin bir öğretisi olan 

ruhun bir bedenden başka bir bedene geçtiği görüşü (tenasüh) de Aleviliğe 

girer.[12,26]   

Ali’nin ölümünden (661) sonra, Alevilik dört ana kola ayrılır: 1) Zeydiye: 

Hüseyin’in oğlu Zeyd bin Zeynel Abidin’din kurduğu kol. 2) Keysaniye: Keysan 

adında biri tarafından kurulan kol. 3) Rafıziye yada İmamiye: Zeydiye kolundan 

ayrılarak Ebu Bekir’in halifeliğini kabul eden insanların kurmuş olduğu kol. 4) 

Galiye : Ali’yi tanrılaştıran insanların kurmuş olduğu kol. Rafıziye daha sonra Hz 

Muhammet, Ebu Bekir, Ömer, Ali, Hüseyin ve Zeyd’in imamlığını kabul edenlerle 

yalnızca Hz.Muhammet ve Ali ile Fatma soyunun imamlığını kabul edenler 

biçiminde çeşitli kollara ayrılırlar Alevilik zamanla Arap yarım adasından Suriye, 

Irak, Hindistan, Mısır, Kuzey Afrika, Gana, İran, Orta Asya ve Anadolu’ya kadar 

çok geniş bir alana yayılır. Benimsendiği bölgenin uygarlık düzeyine, toplumun eski 

inançlarına, gelenek ve göreneklerine göre değişik kollara ayrılır.[26] 

2.2.1. Alevilikte Ortak Olan İnançlar   

Ali ile başlayan 12 İmam kutsaldır. Onlar Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcileridirler; 

olgun ve eksiksizlerdir, yaptıkları hiçbir şey suç değildir. Sözleri Tanrı sözüdür. İlk 
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imam Ali ve son imam onun on ikinci kuşaktan torunu olan Mehdi’dir. Ali ve onun 

soyundan gelenlerin sözleri, Tanrı buyruğu gibi tartışılmaz. Ali’yi sevmek Tanrı’yı 

sevmek; Tanrı’yı sevmek Ali’yi sevmektir. Ona ve On İki İmam’a karşı gelmek 

Tanrı’ya karşı gelmektir.[42] 

2.2.2 Erdebil Tekkesinin Anadolu Aleviliğine Etkisi. 

Anadolu Aleviliğinde ve Bektaşiliğinde Allah, Muhammet, Ali üçlemesinin çok ayrı 

bir yeri vardır. Anadolu Alevi/Bektaşi adâp ve erkânında Tanrı inancının niteliği 

Tanrı’nın, belirli bir hakikat anlayışı içerisinde Muhammet ve Ali’de tezahürünün 

var olduğu şeklindedir. Şii Batıni düşünce tarzının egemen olduğu bu inancın 

motifleri Anadolu’da Erdebil sofilerinin misyonerliğinde şekillenmiştir.[12] 

Erdebil Tekkesi’nin tarihteki önemli rolü, kurucusu Şeyh Safiyüddin’le (1252–1235) 

başlamaktadır. Safüyüddin 1174 de Arabistan’dan Azerbaycan’a göçen Firuz Şah’ın 

torunlarındandır. Eğitimini Erdebil ve Geylan’da ünlü bilginlerden ders alarak 

tamamlayan Şeyh Safüyüddin, eğitimini almış olduğu tasavvuf düşüncesini 

geliştirerek çağının İslam inançları ile karşılaştırmış ve İslam ülkelerinde önemli 

siyasi ayrılıkların temeli olarak gösterilen ilk halife seçimi ile ilgilenmekle beraber 

bu konuda araştırmalar da yapmıştır. İslam dininin doğuşundaki önemli olayları 

incelemiştir. Hocası Şeyh Zahidi Geylani’nin kızı ile evlenen ve onun ölümünden 

sonra tekkenin başına geçmiş bulunan Şeyh Safüyüddin, tekkeyi bir okul durumuna 

getirmiştir. Safüyüddin, oluşturmuş olduğu düşünce sisteminin temeline Ali’yi 

yerleştirerek Şii-Batıni düşünce açısından dikkate değer bir çığır açmıştır. 

Şeyh Safüyiddin’e göre Muhammet’in ölümünden sonra halifelik Ali’ye 

verilmeliydi. Bu görev seçimle değil babadan oğula geçecek şekilde 

düzenlenmeliydi. Onun bu düşüncesi daha sonra On İki İmam kültünün kutsallığının 

gelişmesine neden olmuştur. Safüyüddin’e göre imam yüce kimsedir, yaptıklarından 

sorumlu değildir, bütün eksikliklerden arınmış İnsan-ı Kâmil’dir. Halifelik bu 

özelliklere sahip olan Ali soyundan gelenlerin hakkıdır. Seçimle gelen imamlarda bu 

üstünlük olamaz.[18] 
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Safüyüddin daha sonraki süreçte kendisinin Ali’nin soyundan geldiğini ileri sürerek, 

torunlarının kurmuş olduğu Safevi Devletinin Anadolu Alevileri için önemini o 

zamandan belirlemiş oldu.[25] Erdebil Tekkesi, İran’da tasavvuf görüşünün en 

güçlü, en etkin merkezi konumuna gelmiştir. Bu anlayışa göre Allah-Muhammet-Ali 

üçlüsü tartışılmaz bir inanç odağıdır. İnsanda tanrısal nitelikler vardır. Tanrı insanı 

kendi var oluşu ile ödüllendirmiştir başka bir değişle insan tanrısal özden 

yaratılmıştır. Tanrı Muhammet-Ali ikilisinde nesnel bir görünüşe dönüşmüştür. Bu 

nedenlerden dolayı Ali’nin, İslam âleminin en yetkin kişisi olarak halife seçilmesi 

gerektiğine inanılmaktaydı.[17] Ali’nin Anadolu Aleviliği için önemi yukarıdaki 

sebeplerden dolayı Pir Sultan şiirleri için de kaçınılmaz olacaktır. Ve bunun açık 

kanıtı olarak şiirlerinde ona Muhammet’ten daha fazla yer verecektir. Abdal Pir 

Sultan’dan alınan örnek dörtlük aşağıdaki gibidir. 

Her sabah her sabah seher yelleri 

Seher yelleriyle esen Ali’dir 

Muhammet kılavuz mahşer yerine 

İslam’ın bayrağın çeken Ali’dir                                                   

2.2.3. Anadolu Aleviliğinin Töresi 

İslamiyet’in kabul edilişine paralel olarak Türkler arasında Alevilik, İslamiyet öncesi 

eski Türk inançlarından izler ve ilkeler de alarak yayılır[41]. Anadolu’da ve 

Horasan’da çok sayıda yandaş bulur. Anadolu ve Rumeli’de Bektaşi babaları, 

şeyhleri, dedeleri, abdalları; Hacı Bektaşi Veli’den başlayarak Aleviliği yayıp 

örgütlerler [29]. 

Alevi töresi, Anadolu’nun kırsal kesim toplumsal düzeninde insana tanrısal 

erdemlerle bezenmiş sorumluluklar kazandırmak doğrultusunda gelişmiştir [34]. 

Törenin unsurları şu temel noktalarda şekillenmiştir; eline, beline, diline sahip 

olmak, sır saklamak, müritlerle birlikte olmak, yalan söylememek, hizmet etmek, 

mürebbiye itaat etmek, musahibi gözetmek, halifeden taç ve kispet giymek tevhit 

sözcüğünü dilden düşürmemek, kibirlenmemek, düşman olup kin tutmamak.  
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Alevilikte ocak (aile, tekke v.b) temel yönetim birimidir. Her ocağın başında bir şeyh 

veya dede bulunur. Ocak başındaki dedenin ya da şeyhin Peygamber soyundan 

geldiğine inanılır. Her alevi, ataları hangi ocağa bağlı ise kendisi de o ocağa 

bağlanmak zorundadır, başka bir ocağa giremez. Alevilik babadan oğula geçer. Ana 

baba alevi değilse o insan sonradan alevi olamaz. Kelime-i şahadet getirilirken 

“Aliyyen Veliyullah” denir. Allah, Muhammet, Ali üçlüsü Anadolu Aleviliğinde 

önemli bir yer tutar.  

Bir ocaktaki hiyerarşik sıralama şu şekilde yapılır; halife, dede, mürebbi(dedenin 

vekilidir, onun bulunmadığı zaman dinsel törenleri veya işleri yönetir, adak toplar, 

davalara bakar), rehber ( ayin işlerini görür, talip olanı mürşit de denilen dede ya da 

şeyhe götürür), musahip (ayinle ocağa alınacak olan kişilerin yanlarında bulunur), 

talip (ocağa girmemiş alevi). Alevilikte, On İki İmam’a bağlı olarak konulmuş on iki 

hizmet ise şunlardır: halifelik, pirlik, mürşitlik, zakirlik, çerağcılık, gözcülük, 

tarikçilik, cemiyetbaşıcılık, nakiplik, sakalık, faraşlık ve hadimlik.  

Hz. Hüseyin’in Kerbela’da öldürülüşünü anmak için aleviler her yıl muharrem 

ayında on iki gün oruç tutarlar, bu yas süresi içinde et yemezler, su içmezler. Harman 

sonlarında yapılan ayinlere kadınlar da katılır. Alevi topluluklarında kadınların 

saygın bir yeri vardır. Kaç, göç, tesettür, birden fazla kadınla evlilik geleneği 

bulunmamaktadır. Harmanlar kalktıktan sonra dedeler, ocaklarına bağlı köyleri 

dolaşarak Cuma geceleri düzenlenen ayin-i cem’i yönetirler. Çarşamba geceleri ise 

sorgu ayini yapılır. Bu ayinde, musahiplik kavline girmiş olanlar, bir yıl içinde 

işledikleri kabahatleri, suçları, dertlerini dedeye anlatırlar. Dede, gerekli öğütleri 

verir, yol gösterir, gerekirse cezalandırır. Ceza, bir tür aforozdur. Cezaya uğrayana 

düşkün denir. Düşkünler ayin-i ceme katılamazlar, ceza süresi bitinceye kadar 

kendileri ile kimse konuşmaz. Ayinler kış mevsimi boyunca yapılır, bahar gelince 

dedeler köylerine dönerler. 21 Mart günü (nevruz) Hz. Ali’nin doğum günü kabul 

edilir ve o gün, bayram olarak kutlanır. Aleviler de hac ziyareti, Hz. Ali’nin gömülü 

bulunduğu Necef’e ve önde gelen alevi büyüklerinin mezarlarının yer aldığı Kerbela, 

Meşhet ve Kâzimiye’ye yapılır.  
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2.2.4. Bektaşilik 

Bektaşilik, Anadolu Aleviliği’nin ve Türkçe’nin yaygın bir nitelik kazanarak 

kurumlaşmasında önemli pay sahibi isimlerden biri olan ve aynı zamanda Pir Sultan 

Abdal şiirlerinde adı saygı ile anılan Hacı Bektaşi Veli (1209–1270) adına kurulan 

bir tarikattır.1240 yılında Anadolu Türkmenleri arasında pek çok yandaş toplayan 

Baba İshak’ın başlattığı ayaklanma bastırıldıktan sonra Babailer (Baba İshak’ın 

müritleri), Baba İshak’ın halifesi olan ve bugün kendi adı ile anılan kasabada oturan 

Hacı Bektaşi Veli’nin etrafında toplanırlar. Bunlar Hz. Muhammet’i mürşit, Hz. 

Ali’yi rehber, Hacı Bektaşi Veli’yi de pir olarak tanırlar. O dönemlerde Bektaşilik 

daha çok kırsal kesimlerde ve sınır boylarında yaşayan insanlar arasında yaygılık 

kazanır. Bektaşiliğin eski Türk inançlarından izler taşıması, Anadolu halkının 

kullandığı saf Türkçe’yi kullanması, açık ilkeler yerine her düşünce ve inançtan olan 

insanların kendilerine göre anlamlar çıkarabileceği üstü kapalı ve genel inançlar 

ortaya koyabilmesi gibi nedenlerle Osmanlı İmparatorluğu’nun hemen her yöresinde, 

özellikle Anadolu ve Balkanlar’da hızla yayıldığı gibi Yeniçeri ocağının da yarı 

resmi tarikatı durumuna gelmiştir.[34,27]  

Hacı Bektaşi Veli’den sonra Bektaşiliğin ikinci önderi sayılan Balım Sultan (öl. 

1516), tarikatın ayin ve erkânında yenilikler yapar; tekkeleri düzene sokarak 

dünyadan el etek çekmiş bir dervişler örgütü kurar. Bu düzenlemelerden sonra 

tarikat, birbirlerine rakip olan iki ana kola ayrılır: 1) Hacı Bektaşi Veli’nin soyundan 

geldiklerini ileri süren dedegân (çelebiler) kolu. 2) Hacı Bektaşi Veli’nin gerçek 

yolunu sürenlerin kendileri olduğunu ileri süren babagân (yol evlatları) kolu. 

Bu ikinci kol büyük kentlerde ve kasabalarda düzenli ve örgütlü bir tarikat 

konumuna gelmiştir. Bu kolun en karakteristik özelliği; dede babaların tarikatın 

başına seçimle getirilmeleri ve Bektaşiliğin, soydan geçen bir kimlik olmasından 

ziyade, bir tercih meselesi olmasıdır.  

Bektaşilikte inançlar daha çok simgeler ve üstü kapalı sözlerle anlatılır ve bu ritüele 

belirli bir sır kavramı içerisinde “kitman kaidesi”(gizlilik kuralı) adı verilir.  
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Tarikatta beş derece vardır: 1) Halifelik 2) Mücerretlik 3) Babalık 4) Dervişlik 5) 

Muhiplik  

Bir babaya bağlanan kişiye muhip denir. İsteyen muhip, özel bir törenle derviş olarak 

tekkeye girer.Uygun görülen derviş, halife tarafından icazet verilmesi ve tacının 

üstüne sarık sarılması ile baba unvanını alır.Evlenmemiş bir derviş ya da baba, tıraş 

edilir, kulağı delinerek mengüş (küpe) takılır ve mücerretlik makamına getirilir. 

“Mücerret” yaşamı boyunca bekâr kalmak zorundadır. Halifelik Bektaşilikte en 

yüksek mertebedir.  

“İkrar”(onaylama kabul), “teslim”(kendini Allah’ın kaderine bırakma) ve 

“rıza”(kendi isteği ile kabullenme) Bektaşiliğin temel ilkeleridir. Bektaşilikte 

Ehlibeyt sevgisi belirleyici olan en temel unsurlardan bir tanesidir. Bektaşilikte Ali, 

Allah’ın zuhuru sayılır; bu nedenle getirilen salâvatların merkezinde Ali ve On İki 

İmamlar bulunmaktadır.[9 s.157]  

2.3 Tasavvufi Halk Edebiyatı ve Tasavvuf  

“Tasavvufi Halk Edebiyatı tasavvuf felsefesine dayandığı, halkı amaç tuttuğu ve 

şairleri halktan ya da halka yakın olduğu için, bu edebiyata tasavvufi halk edebiyatı 

denir. Bu edebiyatın ürünlerinden bir bölümü uyarıcı ve öğreticidir. Bir bölümü ise, 

tasavvuf anlayışı içerisinde ilahi bir inancın heyecanı ile yazılmış, özelliği ve 

içtenliği bütün halkın zevkini okşaya gelmiş tekke şiirleridir”.[33] 

Tasavvuf; kökeni hakkındaki görüşlerin kesin bir sonuca bağlanmamasına rağmen, 

Yunanca, bilgi, bilgelik, anlamına gelen “sophos” sözcüğünden türediğine inanılan 

ve yaratılış olayını, Tanrı’nın birliğini ve gücünü, varlık birliği kavramı içerisinde 

sudur (Tanrıdan fışkırma) teorisine göre açıklayan dini ve felsefi akımın adıdır[8 

s.124]. Tasavvufta işlenen konular, insan üzerinedir. Buna göre insan, iki temel 

varlıktan oluşur: Ten (beden) ve ruh (tin) (Alevi Bektaşi Edebiyatının önemli 

isimlerinden biri olan Yunus Emre bu iki kavramsal varlığı şu dizeleri ile dile 

getirmektedir “Bir ben var bende benden içeri”). Her ikisi de insana Tanrı tarafından 

verilmiştir. Bu iki temel varlığın sembolize ettiği kavramlar şunlardır: Ten insanı, 
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yeme, içme vs gibi biyolojik varlığını ilgilendiren bir nefis kavramı içerisinde insanı 

yeryüzüne; daha geniş bir anlamda yeryüzünün nimetlerine bağımlı kılmaya çalışır. 

Nefsin isteklerine dur diyebilen -ruhunu terbiye edebilen- insan, olgun insandır 

(İnsan- ı Kâmil). [24 s.61] Bunun sağlanabilmesi için de dervişlere “halvet” önerilir. 

Halvet, dervişin bir odaya çekilerek yeme içme dışında (yaşamı için en az miktarda 

gerekli olduğu kadar) hiç bir dünyevi isteğe el sürmeden kendi kendisi ile 

hesaplaşmasıdır. Yunus’un “Hamdık, piştik elhamdülillah” demesi bu yüzdendir. 

Tasavvuf edebiyatında ilâhi, nutuk gibi türler bu konuları işler.[33] Bu gibi şiirlerde 

işlenen önemli temalar hayatın son bulması ile her iki varlığın da aslına geri dönmesi 

üzerine kurgulanmıştır. 

Tasavvufta evrensel varoluş tin ve özdek arsında belirli bir döngüsellikle dile 

getirilir. Bu anlamı ile her ölüm varoluş açısından bir başlangıçtır. Beden toprak olur, 

ruh da “fenafillâh” yani asıl kaynağına döner. [45 s.80] Bu döngünün işlendiği 

şiirlere devriye denir. Tasavvufun diğer bir konusu insan sevgisidir, hoşgörüsüdür. 

İslam tasavvufunda Tanrı görünmez, yaratıkları ile görünür. Yarattıklarının en 

mükemmeli insandır. İnsan, Tanrı’nın yeryüzündeki tecellisidir. Bu nedenle insanı 

sevmek, Tanrı’yı sevmekle eşdeğerdir. (Mevlana’nın ne olursan ol yine de gel 

demesi bu nedenledir).[28 s.129] Bu düşünce Yunus Emre’de “Bir gönül yıktın ise / 

kıldığın namaz değil” şeklinde, Hacı Bektaşi Veli’de ise : “Her ne ararsan kendinde 

ara / Mekke’de, Kudüs’te hacda değil” dizeleri ile dile getirilir. 

Tasavvufta işlenen konulardan-özellikle ilahilerde işlenen konulardan- biri de Tanrı 

sevgisidir. Tanrı sevgisi ve ona kavuşma isteği bütün sevgilerin üstündedir. Bu 

yüzden Mevlana ölümü Şeb- i Arûs (Düğün gecesi) olarak adlandırır. Yunus Emre de 

Tanrı sevgisini şu dörtlükle dile getirir[39]  

Ne varlığa sevinirem 

Ne yokluğa yerinirem 

Aşkın ile avunuram 

Bana seni gerek seni 
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Alevi/Bektaşi şairlerinde tasavvufa bakış, sofuluğu-zahidlerde olduğu gibi-reddeder. 

Hatta kimi zaman dini bilgileri öğretmek için tasavvuf edebiyatındaki “şathiye” türü 

kullanılmıştır. Kaygusuz Abdal’ın aşağıdaki dizleri bu türde önemli örneklerden 

birini oluşturmaktadır.[20] 

Kıldan köprü yaratmışsın 

Gelsün kulum geçsün deyü 

Hele biz şöyle duralım 

Yiğit isen geç ey Tanrı 

Türk kültüründe tasavvufun; özelikle de Alevi Bektaşi tasavvufunun temeli Ahmet 

Yesevi’ye dayandırılır. Ahmet Yesevi Türk Edebiyatında bilinen ilk mutasavvıftır 

Ahmet Yesevi yazdığı Divan-ı Hikmet’le birlikte, kendi adı ile anılan Yeseviye 

tarikatında yetişen müritleri (rivayete göre doksan dokuz bin mürit, on iki bin derviş 

ve halifeler) sayesinde, görüşlerini Orta Asya ve İslam coğrafyasının birçok 

bölgesine yaymıştır. Ahmet Yesevi’nin Türklerin İslamiyet’i kitleler halinde kabul 

etmesinde çok önemli bir etkisi vardır.[31 s.46]. Onun tasavvuf anlayışında –

Anadolu’da heterodoks İslam anlayışlarının da temeli olmakla birlikte-eski Türk 

inançları ile İslam kültürünün kaynaşması söz konusudur[37 s.23]. 

Anadolu’da ilk mutasavvıfların hemen hepsinde Ahmet Yesevi’nin izleri 

görülmektedir. Mevlana, Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, 

Kaygusuz Abdal ve dolaylı olarak Pir Sultan Abdal onun izinden gitmiştir.[14] 

Işkıng kıldı şeyda mini 

Cümle Alem Bildi mini 

Kaygum sin sin tüni küni 

Minge sin ok kireksin  

Ahmet Yesevi’den alınan bu dizelerle Yunus Emre’nin aşağıdaki dizeleri bu 

etkileşime bir örnek oluşturmaktadır. 

Aşkın aldı benden beni 

Bana seni gerek seni 
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Ben yanarım dünü günü 

Bana seni gerek seni 

2.3.1. Tasavvufta Kullanılan Bazı Kavramsal Sözcükler 

Aşk: Tasavvufta Tanrı aşkını ifade eder 

Âşık: Tasavvufta Tanrı’ya aşık olan kişidir   

Sâkî: İçki meclisinde içki sunan güzel demektir. Tasavvufta Tanrı’yı isteyenlere 

sunan kişidir: Mürşît, irşat eden yol gösteren anlamındadır. 

Kadeh: İçki bardağıdır; Tasavvufta Tanrı ilmini ifade eder. 

Mey: Şarap; Tasavvufta Tanrı ilminin özünü ifade eder. 

Meyhâne: İçki yapılan ya da içilen yer; Tasavvufta tekke ya da dergâh ifade eder. 

Sarhoş: Tasavvufta Tanrı aşkı ile kendinden geçmeyi ifade eder.[24] 

2.4 Pir Sultan Abdal Şiirlerinde İnsan  

Pir Sultan Abdal şiirlerinde tasavvuf derinlemesine işlenmemesine rağmen tasavvufi 

bir zeminde insan kavramına da dolaylı olarak değinilmiştir. İnsan, bağlandığı 

tarikatın içinde bir özne olarak ele alınmış ve böylece inancın merkezinde bir yer 

bulmuştur kendisine[19 s.21]. 

Enelhak dedik çekildik dâra 

Âdap erkân bize doğru yol oldu 

Geldi zebâniler sual sormaya 

Yardımcımız da Merdan Ali oldu. 

Pir Sultan Abdal şiirlerinde inanç kavramı Ali'ye bağlanmak ve onun kişiliğinde 

olgun yetkin insan örneği görebilmek etrafında şekillenmiştir. Şiirlerde şekillenen en 

temel inanç, Ali'ye, arınmış bir gönülle bağlanan kişinin Tanrı'dan ayrı bir varlık 

olamayacağı noktasındadır. İnsan tanrısaldır, Tanrı'dır. 

"Şah-ı Merdan kullarıyız 

Mevladan gayrı değiliz”. 
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dizeleri bu görüşü en açık şekilde ifade eden dizelerdir. 

Evliya gönlümüz aldı 

Kalbimiz nur ile doldu 

Gözlerimiz cemal gördü 

Cennete muhtaç değiliz. 

İslamiyet’te Tanrı cennete ihtiyaç duymayan, evrenin yaratıcısı bir varlık olarak, 

insan için biri iyi, biri kötü olmak üzere iki yol ortaya koymuştur. Bu yollardan biri 

cennete, diğeri cehenneme gider. Cennet ve Cehennemin insan için önemsiz 

olduğunu ifade eden yukarıdaki dizelerle birlikte, Pir Sultan Abdal'ın aşağıdaki 

dörtlüğünde insan sonsuz bir varlık olarak gösterilmektedir.  

Evvel Biziz ahir biziz  

Heman leyl-ü nehar biziz 

Gül açılmış bahar biziz 

Biz yaz olduk kış değiliz. 

"Evvel Biziz ahir biziz" mısrası varlık birliği kavramını ifade eden önemli bir 

mısradır.  

Gel güzelim kaçma benden  

Yedi değiliz eriz biz 

Biz yol ehli kardaşlarız 

Erkân içinde yoluz biz. 

 

Biz gireriz halden hale 

Söyleniriz dilden dile 

Ko gezelim ilden ile 

Taze açılmış gülüz biz. 

Buradaki dizelerde insan sürekli değişim halinde olan bir varlık olarak ifade 

edilmektedir. "Halden hale" sözcükleri bir durumdan başka bir duruma geçmek, 
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tinsel değişime uğramak anlamında kullanılmıştır. "Taze açılmış gülüz biz" dizesi ile 

insanın eskimeyen, daima kendini yenileyen bir öz taşıdığı ifade edilmektedir.  

Pir Sultan Abdal şiirlerinde ulaşılması gereken bir amaç olarak ele alınan insan 

kavramı ile birey olarak ele alınan insan kavramı birbirlerinden farklıdır. Birey 

olarak ele alındığında bütün insanların iyilik ve kötülük ölçeğinden geçirilmesi 

gerektiği ifade edilir. 

"Her olur olmaza açma bir sofra 

Emeğin zay olur doyuramazsın" 

Dizelerinde geçen "olur olmaz" deyimi içi dışı bilinmeyen insan anlamındadır. 

Bilmediğin kimseye içini dökme, güvenme, onu doyurmaya kalkma başarıya 

ulaşamazsın anlamındadır.  

Pir Sultan Abdal şiirlerinde, insan kavramının -düşünen bir varlık olarak- kutsallığı 

söz konusudur. Düşünce ile söz arasındaki bağlantıdan yola çıkarak "Bellidir kalbi 

boş olan" dizesinde insanın-kişiliğinin ortaya çıkarılması anlamında- konuşmasından 

anlaşılacağına değinilir."Söz" kişiyi açığa vuran en güçlü "varlıktır". Tasavvufta 

sözün çok önemli bir yeri vardır. 

Sofu dedikleri bir kolay iştir 

Erenler gördüğü bir engin düştür 

Eti yok kanı yok bir uçar kuştur 

O kuşun adını bilenler gelsin 

Bu dizelerde insanın özüne değinilir, kuru sofuluğun, tapınmanın biçimsel şeklinin 

anlamsız olduğu ve insanın özünü anlayabilmek için tinsel olgunluğa ulaşmanın eren 

olmanın gerekli olduğu ifade edilmektedir."Eti yok kanı yok bir uçar kuştur" dizesi 

ile insanın özünden ve tinsel varlığından söz edilmektedir. Eren kişi, tinin 

varlığından haberdar olan kişidir. Alevi/Bektaşi Edebiyatında ve Tasavvufunda eren 

kavramı eksiksiz, yetkin olan bir varlık olarak kişinin içini gören, sözü söylemeden 

anlayandır. Onun bakışı nesnel varlığın özüne girer. Aynı zamanda eren sözcüğünün 

eğitici, aydınlatıcı, uyarıcı bir içeriği de vardır. Açık yüreklilik ve açık sözlülük bu 
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kavramların kaçınılmaz sonucudur. “Erenler nutkunu açıkta söyler" dizesinde her 

türlü riyakârlıktan kaçınmak ve aydınlığa ulaşmak anlamı gizlidir.  

Pir Sultan Abdal şiirlerinde tinsel olarak ele alınan "kutsal insan" (Tasavvufi 

anlamda insanın kutsallığı) kavramında ifade edilen kişiler doğa üstü güçlerle 

bezenmişlerdir. Şiirlerde sıkça geçen "Şah" kelimesi ile bağlantılı olarak örnek 

alınması gereken insanın niteliğinden de "didaktik" olarak bahsedilir, imgesel olarak 

yaratılan ve örnek alınması gereken insan tipi "Şah"ın kişiliğinde şekillenir.  

 

Pir Sultan Abdal'ım dünya durulmaz 

Gitti giden ömür geri dönülmez 

Gözlerim de şah yolundan ayrılmaz 

Ben de bu yayladan Şah'a giderim 
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Ağır ol sakin ol postunda otur 

Evliya cemidir sayılmaz hatır 

Eğer isterlerse bir kelam getir 

Her yerde ortaklık eğleyemezsin 

Yukarıdaki dizelerin her biri birer öğüttür. Yalnız tarikatta değil toplumun bütün 

kesimlerinde geçerlidir. Tarikat içerisindeki Pir Sultan Abdal insanı bu şekilde 

görmek istiyor. 

Dost elinden dolu içmişmiş deliyim 

Üstü kan köpüklü meşe seliyim 

Ben bir yol oğluyum yol sefiliyim 

Ben de bu yayladan şaha giderim 

Bu dizelerde, Alevi-Bektaşi inancında duygusal evreni şekillenmiş olan insanın 

coşkusunun, lirik unsurların ön plana çıktığı ifadesi söz konusudur. "Üstü kan 

köpüklü meşe seliyim" dizesi ozanın şiirlerinde kutsal insanın niteliğini lirik 

unsurlarla ifade ettiği betimlemelerine bir örnek teşkil etmektedir. Ozan yarattığı 

imge ile insanı (burada kendini) böyle görüyor. Onun duygusal taşkınlığını 

önleyecek bir güç yoktur, taşmış insan kendini kuşatan bütün engelleri aşmıştır. Bu 

türden bir coşkunluğa ulaşan bir insan Şahın Tanrısallığını kendi içinde taşıdığı gibi 

bu coşkuyu tarikatın diğer ulularında kişiliklerinde de nesnelleştirir ve nitekim Kızıl 

Deli, Abdal Musa, Otman Baba, Balım Sultan v.b. isimler Pir Sultan Abdal 

şiirlerinde kimi zaman doğa üstü güçlerle bezenmiş olarak kendilerine- kutsal olarak 

nitelendirilebilecek- yer bulurlar. Bu isimlerle beliren insan kavramının tinsel kişiliği 

"Şah" kavramı içerisinde beliren önemli bir unsurdur. 

Pir Sultan Ali Şahımız 

Hakka ulaşır rahımız 

On İki İmama katarımız 

Uyamazsın demedim mi? 
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2.5 Alevi  Bektaşili Tasavvufu ve Pir Sultan Abdal Şiirlerinde Yansıması 

Pir Sultan Abdal şiirlerinde, tanrısallığa ulaşmanın birinci basamağındaki "insan" 

kavramı içerisinde, Alevi-Bektaşi erkânından dolaylı olarak bahsedilir. İnsan tarikata 

bağlanmalı, kurallara uymalı, birçok sınavdan ve denemeden geçerek arınmalıdır. 

İkrar alıp ikrarından dönersen 

Varıp mürşit eteğinden tutmazsan 

Arıtıp kalbini temiz etmezsen 

Kıraç yerde duramazsın ebsem dur. 

 

Pir Sultan’ım söyler sözün doğrusun 

Yezit bundan ne anlasın ne duysun 

Arıt kalbin tahta sultan olursun 

Tacın tahtın terk edersen ebsem dur.  

Pir Sultan Abdal şiirlerinde inancın bu yönü bir eğitim konusu olarak ortaya 

çıkmaktadır. Çünkü Alevi/Bektaşi inanç sisteminde -tasavvufta da temel dayanak 

noktalarından biri budur- insan yaratılmıştır, ancak özünü oluşturan varlık önsüz-

sonsuzdur. Bu inanç sistemine göre, canlı varlıklar içerisinde Tanrıya en yakın olan 

varlık insandır. Böyle bir tarikat disiplini içerisinde olmayan insan, kendi içindeki 

tanrısal özün farkına varamaz ve yorumlayamadığı inançların karmaşıklığı içerisinde 

doğru yolu da bulamaz.[24 s.17] 

Şeriata taşından bir taş kaldırdım 

Marifet ehlinin gülün soldurdum 

Ne yaman kanlıyım nefis öldürdüm 

Aman mürvet günahkârım erenler  

Pir Sultan Abdal şiirlerinde, benimsenen tasavvuf tarikat anlayışı sınırları içerisinde, 

insan-evren-tanrı üçlüsünün kutsallığı, Ali'nin kişiliğinde oluşturulmaya çalışılmış ve 

tinsel olarak Ali, Tanrı’ya ulaşmada yolu ışıklandıran bir varlık olarak ele 

alınmıştır.[19] 
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Ali söyler Hızır yazar ayeti 

Elinde zülfikâr, zehirden katı 

Aşikâre Ali’nin kerâmeti 

Birisi Muhammet birisi Ali 

İnsan, Ali'nin kılavuzluğunda veya Ali kavramı içerisinde kişileştirilen ve yüceltilen 

bir kılavuzun öncülüğünde, iyi yanlarını yüceltebilir ve bu sayede kötü yanlarını 

egemenliği altına alabilir. İşte bu yönü ile insan, Pir Sultan Abdal şiirlerinde 

uyarılmaya ve eğitilmeye elverişli bir varlıktır. 
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Sen Hakkı yabanda arama sakın 

Kalbini pak eyle Hak sana yakın 

Âdeme hor bakma gözünü sakın 

Cümlesin âdemde buldum erenler. 

Bu dörtlükte insan ile Tanrı arasındaki yakınlığı ifade eden dizeler mevcuttur ve 

Tanrı insanın gönlünde aranmaktadır. Tanrıyı insan gönlünde arayan bu anlayışta 

Tanrı ile bütünleşmenin sağlanabilmesi için gönlün arınmış ve bütün eğriliklerden, 

çarpıklıklardan sıyrılmış olmasının gerekliliği ifade edilir."Âdeme hor bakma gözünü 

sakın" dizesi tasavvufun insan-tanrı anlayışını içerir; insanın bir gönlü vardır ve bu 

gönül-yani ikiliklerden, eğriliklerden arınmış gönül-Tanrı'nın evidir. İnsan bu 

nedenle kutsaldır. İnsanı küçümsemek ve ona aşağılayıcı bir gözle bakmak Tanrı'ya 

dokunur."Cümlesin âdemde buldum erenler" dizesinin ifade ettiği gibi, tasavvufta 

insan evrenin özüdür; Tanrı’nın nesnelleşmiş biçimidir. Bu da varlık birliği gereğidir. 

Bütün arananları insanda bulmak, insanı varlık türlerinin özü saymak tasavvufun özel 

bir görüşüdür. Bu konu Yunus Emre şiirlerinde en coşkun ve yoğun şekli ile 

işlenmiştir.[23] 

Hak cihana tolıdur kimseler hakkı bilmez 

Anı sen senden iste o senden ayrı olmaz 

Dizeleri Pir Sultan'ın "Cümlesin âdemde buldum erenler" dizesi ile aynı anlama 

gelmektedir. 

Yunus Emre şiirlerinde de bu açıdan ele alındığı şekli ile Alevi-Bektaşi edebiyatında 

tasavvuf yolunu seçen bütün ozanların üzerinde durdukları "kutsal insan" imgesinde 

gönül kavramının, insanı Tanrı'nın engin kapsamına çeken, mistik bir özelliği söz 

konusudur. 

Alevi/Bektaşi Edebiyatında ve dolaylı olarak, bu edebiyatın önemli bir ismi olan Pir 

Sultan Abdal şiirlerinde normal hali ile insan sadece isim olarak insandır. Gerçeğe 

ulaşmasını engelleyen bir durum olarak, bilinci olmadan yaşamak hayatın gerçeklik 

tanımının dışındadır. Ruhsal gözler açılmadan; başka bir anlamda kalp tamamı ile 
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ışıkla dolup Ali sevgisi eşliğinde gerçek benliğini görmeden insan uyanık ve bilinçli 

değildir. 

Pir Sultan’ım münkir yola gelir mi 

Kaplumbağa uçup menzil alır mı 

Hiç mürşitsiz kişi Hak’kı bilir mi 

Gel Muhammet Ali katarına gel 

Alevi-Bektaşi tasavvufunda normal insani akıl, Tanrı aşkı ile tasarlanmış "benlik" 

bilincine erişemez. Tanrı aşkı ile kurgulanmış olan benlik bilincinde Alevi-Bektaşi 

inancına göre ilahi bir kudretin varlığı söz konusudur ve kurgulamanın merkezinde 

"gönül" kavramı vardır. Alevi-Bektaşi inancında evrende var olan her şeyin özü bu 

kavram içerisinde konumlanmıştır. Evrensel olarak insanın kutsallığının bilgisi ve 

dolayısıyla Tanrı'nın var oluşunun bilgisi, gönül kavramı ile ifade edilen kalbin 

derinliklerinde gizlidir.[20]  

Pir Sultan Abdal’ım arıdır arı 

Görünmez arı var gönüller nuru 

Sütten ak abdan ak sudan arı 

Gözlere görünmez baldan haber ver[1.s.33] 

Bu anlamı ile "ben" denilen varlıkla gerçeklik sınırları içerisinde anlatılmak istenen 

şey Tanrı’nın varlığıdır, bu varoluş insan bilincinde kendini ilahi bir kudretle ortaya 

çıkarır ve evrene yayılır. İlahi bilinç evrende kendisini, görünüş alanına çıkarmak 

için yer ve gök olarak ikiye bölmüştür. Doğada görünüş alanındaki göksel unsurlarla 

ifade edilen veya başka bir anlamda Tanrı kavramı ile tasarlanan ilahi doğanın tam 

karşısında, yersel unsurlar olarak tasarlanan "madde" dünyası yer almıştır. 

İnsan bilincinde varlıklaşan şeylerin ortaya çıkması ruh ve maddenin birleşmesi ile 

gerçekleşmiştir. Oluşun bu şekilde imgelenen doğası içerisinde ruh bağımsız, madde 

bağımlı bir etmen olarak kurgulanmıştır. Ruh ancak madde ile bu oluş sürecinde 

seçilebilir hale gelmiştir ve ruh maddeye göre asıl olandır. Başka bir anlamda oluşun 

mistik özelliğinde, ruhun dışında kalan her şey hayal dünyasındadır ve hiçlikten 

ibarettir. Başka bir anlamı ile bu kurgulama madde ile ruh arasındaki bağımlılık 
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bağımsızlık ilişkisine göre, maddenin ruh yani, ilahi bilinç olmadan var olamayacağı 

anlamına gelir. Bu tasarım içerisinde insan, bağımsız olan görünmez ve bilinmez 

olan ruh ile görünür ve bilinir olan maddenin birleşmesinden meydana gelmiş, göksel 

unsurlarla yersel unsurların kesişim düzleminde görünür tinsel bir varlık olarak 

tasarlanmıştır.[29] 

Kafi nun olmazsa ilim yok olur 

Her zerreyi vücut onlardan bilir 

Bu ilmi yok olup var olan bilir 

Yok olup var olan halden haber ver.[1 s.33] 

Bedeni ile somutlaşan birer kavram olarak, insanda iki varoluş şekli söz konusudur. 

Göksel unsurlarla temsil edilen ve Alevi/Bektaşi inancında dikey düzlem olarak 

imgelenen varoluş düzleminde, insan için Tanrı âlemi ile insanlık ve madde âlemini 

birbirine bağlayan manevi hayatın varlığı söz konusudur.Bu manevi hayat içerisinde 

insan ayakları ile maddeye, aklı ve ruhunu sembolize eden başı ile de gökyüzüne 

bağlıdır. İnsandaki ilahi bilinç, yersel ve göksel unsurların kesiştiği somut bir yer 

olarak sembolize edilen kalbinde veya tinsel olarak gönlünde saklıdır. Bu anlamı ile 

kalp, ilahi bilinçle yersel unsurların kesiştiği ve oluşun meydana geldiği merkez 

nokta olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle kalp yani gönül, meyve çekirdeğinin, 

bedeninde kendisini üreten ağacın bilgisini içermesi gibi, hem görünür âlemlerin, 

başka bir anlamda yaratılışın, hem de görünmeyen yaratılış öncesi âlemlerin bilgisi 

ile donatılmış "kozmik bilinç" veya ruh olarak kurgulanmıştır[38] 

Gönül ne yatarsın gaflet içinde 

Doğdu seher vakti kalk hâcet dile 

Özünü zulümden kurtaram dersen 

Doğdu seher vakti kalk hâcet dile 

 

Evliyâlar enbiyalar bilişir 

Müezzinler Allah Allah çağrışır 

Gökte aziz melâaikler seğrişir 

Doğdu seher vakti kalk hâcet dile 
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Alevi/Bektaşi inancında, gönül kavramının bu şekilde yapılmış olan tasarımının bir 

sonucu olarak ortaya çıkan saf ilahi bilinç insanı Tanrı’ya ulaştıracak yegâne 

etmendir. Bu bilince ermiş her varlıkta yani İnsan-ı Kâmil'de ulaşılan bilincin bu 

seviyesi ile birlikte, özsel anlamda tanrısal birlik gerçekleşmiş olur. Alevi-Bektaşi 

tasavvufunda İnsan-ı Kamil anlamında insan varlığı sonsuzluk kavramıyla 

nitelendirilirken normal insani akıl- gelip geçici olan ve göksel unsurlarla ifade 

edilen- ilahi bilincin mutlak gerçekliğinin yanında hayal kavramı ile 

nitelendirilebilecek olan madde âlemi ile çevrelenmiştir. Sınırlandırılmış bir varlık 

olarak insan aklının kâmil insanın ilahi varlığına ulaşabilmek için kendisini 

çevreleyen sınırların ötesine; yani maddeler dünyasının ötesine geçme zorunluluğu 

ortaya çıkar. Ortadan kaldırılması gereken bu maddi engeller, insan bilincinde  

madde ile sınırlandırılmış kişiliğin bağlı olduğu nefis, başka bir anlamda ego benlik 

kavramı içerisinde tanımlanmıştır. Kişilik, ya da başka bir anlamda ego benlikle 

ifade edilen nefis, insan aklında geçmişle geleceğin kesişim noktasında maddi dünya 

ile varlıklaşan, geçmişe yönelik olarak şekillenen ve asla değiştirilemeyecek olan ve 

bu yönünden dolayı ölü olarak nitelendirilebilecek duygu, düşünce ve hatıralardan 

oluşur. Başka bir anlamda insanın hafızasına uygun olarak şekillenen bu süreçte 

zihnin ölü bir mevcudiyeti söz konusudur. Bu ölü mevcudiyet, Alevi/Bektaşi 

inancında yedi büyük günahla sembolize edilmiştir. Bunlar: gurur, kibir, kin, nefret, 

öfke, şehvet ve aç gözlülüktür. Bu yedi büyük günahla ortaya çıkan övülme ve 

onaylanma isteği insanın gerçek varlığa ulaşmasına engel olan bir perde olarak 

kurgulanmıştır.  

Alevi/Bektaşi inancında bu perdenin ötesinde insan maddenin ve zamanın kaçınılmaz 

egemenliğinden dolayı, hiçlikle sarmalamış olduğu niteliklerinden sıyrılmış isimsiz 

ve şekilsiz gerçek bir tinsel varlıktır. Ama bu perdeyi kaldıramayan bireysel insan 

tinselliğinin kutsal varlık halini kavrayamaz ve kavrayamadığı için de ölü 

niteliklerden oluşan duygu ve düşüncesinin ötesine geçemez. İçsel dönüşüm 

sürecinde insan başka bir anlamda mevcudiyetine ölü niteliği kazandıran ve geçmişin 

kaçınılmaz egemenliği ile şekillenen duygu ve düşünce katmanlarının ortadan 

kaldırılışı sürecinde acı ve kızgınlıklarıyla yüzleşmek zorunda kalır.Bu anlamı ile 



27

 

 

geçmişle gelecek birer olanak olarak insanın önünde, “şimdi” kavramı içerisinde 

bulunmaktadır.[11 s.69] Bu yüzleşme, dönüşüm sürecinin her anında ortaya 

çıkabilme kapasitesine sahiptir. Bu nedenden dolayı geçmişle ve geçmişin insan 

bilincindeki ölü niteliği ile yüzleşme -kâmil insanın tanrısal sorumluluğu gereği- 

Alevi/Bektaşi inancında bir tercih sorunu olarak ortaya çıkmaktadır.  

Alevi/Bektaşi inancında insanın geçmişi ile yüzleşmesindeki amaç; dünyadaki 

varlığının da bir sonucu olarak kendisini ve dolaylı olarak da Tanrı’yı bilmesidir. 

 
Evveli Muhammet âhırı Ali 

Erenler kurdular erkanı yolu 

Üç yüz altmış altı servinin dalı 

Budağında açan gonca gül nedir 

 

Pir Sultan’ım aşkı elde aramam 

Pirimden haber geldi duramam 

Menzilim ıraktır belki varamam 

Cümle şeye vücut olan bil nedir. 

 

İnsanın tinsel varlığını değerli kılan yegâne etmen kalbinde barındırdığına inanılan 

ilahi ışıktır. Bu ışık evrendeki tanrısal varoluşun veya onunla ilgili olan her şeyin 

başlangıcıdır. Tanrısal var oluşun evrensel bir nitelik kazanmasındaki en önemli 

neden Tanrı’nın kendi özüne duyduğu aşk yüzündendir. Tanrı, özündeki tanrısal 

niteliğe sahip kutsal insana duyduğu aşk yüzünden tanınıp bilinmek için bir nur ışık 

olmuştur; bir başka deyişle aşk kendini ışık şeklinde göstermiştir.  

 

Bilirim sultanım sahip nazarsın 

Sevdiğin âşıka dilde pazarsın 

Hazret(i)’ Ali pirüm deyü gezersin 

Âşık mevâliye benzer gözlerin 
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Hakikat sevdası düştü serime 

Şeydallah nasibin sundu pirime 

Hiç akıllar ermez dostun sırrına 

Âşık mevâliye benzer gözlerin 

 

Erenlerin yolu incedir ince 

Karınca çalışır hem kaderince 

Pir Sultan’ım hu der dostu görünce 

Âşık mevâliye benzer gözlerin 

 

Işığın aydınlatıcı bir niteliğe sahip olmasından dolayı ve nesneleri görünür hale 

getirmesiyle bağlantılı olarak aşk, gönülde saklı olduğuna ve sonsuz bir niteliğe 

sahip olduğuna inanılan özü arada herhangi bir engel olmadan doğrudan görebilmek 

olarak tasarlanmıştır. Bu anlamı ile gerçek aşkta bilginin kutsallığı söz konusudur. ve 

bu da tanımak, bilmek, yaşamakla mümkün hale gelmektedir.  

Hak nasip eylese nura batmaz mı 

Kalkıp arzulayıp ceme gelenler 

Cümle boş gelenler dolu gitmez mi 

Kalkıp arzulayıp Pire gelenler 

Alevi-Bektaşi inancında Tanrı bilgisine ulaşabilmenin yegâne yolunun Tanrı’ya ve 

dolayısıyla insanın özüne duyulan aşktan geçtiğine inanılır. Bir başka deyişle aşk 

olmadan Tanrı bilinemez veya tanınamaz. Alevi/Bektaşi inancında sır kavramı ile 

ifadelendirilen bu anlayışa ulaşabilmek için insanın nefsini bir başka deyişle ego 

benliğini ortadan kaldırması gerektiğine inanılır. Bu duruma gelen insan için 

ulaşılması gereken tek bir hedef kalmıştır; aşkın nesnesi olarak tanımlanan dosta 

ulaşmak.[20]  

İnanman gaziler dünya hilaftır 

Bir canım var dost yoluna teleftir 

Gördüm demek yalan gören haktır 
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Her kişi göremez göz olma ile 

Alevi-Bektaşi inancında insanın nefsinden veya ego benliğinden vazgeçmesi ve onu 

terk etmesi "ölmeden evvel ölmek" kavramı ile tanımlanır ve insanın tüm varoluşu 

ile (aklı ve kalbi ile) doğrudan yaşayarak tecrübe edindiği bireysel ruhun evrensel 

ruh, evrensel ruhun da Tanrı’dan başka bir şey olmadığı bilgisiyle bütünleşinceye 

kadar ego benliğini veya nefsini ortadan kaldırma süreci olarak ifade edilir. Alevi-

Bektaşi tasavvufuna göre ruh ve nefis, can ve beden gibi zıt unsurlar insanda 

birbirleriyle çatışıp dururlar. Beden maddesel niteliğinden dolayı insanın benliğinde 

dünyaya bağlanma isteği uyandırır. Bedeni canlı bir varlık haline dönüştüren ruh ise 

asıl kaynağına ulaşmak ister. Bu noktada daha önce de farklı bir açıdan ifade edildiği 

gibi seçim insanın elindedir; isim olarak insan olmak ve bunun sonucu olarak 

nefsinin getirmiş olduğu şartların hiçliği içersinde yaşamak veya ruhun kaynağına 

ulaşmak anlamında evrimini tamamlamak ve İnsan-ı Kâmil olmak.  

Dolab Ali Ali deyib niçin inlersin 

İnilersin dolab derdin ne senin 

Sen de mi ayrıldın nazlı yarinden 

İnilersin dolab derdin ne senin 

Alevi/Bektaşi inancında ve Yunus Emre şiirlerinde daha güçlü bir şekilde ifade 

edildiği hali ile "dolab" şeklin, bedenin sembolüdür. Su ise bedene hayat veren 

güçtür. Su birbirinden farklı bedenlere ve suretlere girip çıkar. Su ile dolabın 

birlikteliğinden bir ses çıkar; sürekli bir inilti, bu inilti Yunus Emre şiirlerinde 

insanın dünyadaki yalnızlığının sesi olarak ele alınır. Pir Sultan'da şekillenen Alevi-

Bektaşi inancında ise bu ses; Ali sevgisinden kaynaklanan ve Tanrısal niteliği olan 

ayrılığın sesidir. Bu ses ve iniltiyi çıkaran, her iki ozanın tasavvuf anlayışında da 

ortak olduğu üzere, candır. Can ne görünür ne de işitilir. Onu görebilecek göz insan-ı 

kâmilin gözü işitebilecek kulak insan-ı kâmilin kulağıdır.  

Erenler gördüğü bir engin düştür 

Eti yok kanı yok bir uçar kuştur 
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Pir Sultan Abdal şiirlerinde gönül kavramı içerisinde insanın Tanrısal birliğe 

ulaşması için izlediği yol; imgesel olarak suyun tepelerden aşağı inmesine, başka 

sularla birleşmesine, ırmak olup okyanusa yani ummana ulaşmasına benzetilmiştir. 

Pir Sultan Abdal'ım sürem bu yolu 

İnsan-ı Kamil'in olmuşam kulu 

İster yağmur yağsın ister dolu 

Nidem ben ummana daldıktan sonra 
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3. PİR SULTAN ABDAL ŞİİRLERİNE GENEL BİR BAKIŞ VE GÜFTELERİN 

EDEBİ YAPISI 

Bir sanat eserinin başarısının ölçümlendirilmesinde içerik ile biçimin belirli bir uyum 

oluşturması gerekir. Halk Edebiyatı açısından düşünüldüğünde içerik ile uyum 

birbirlerini karşılıklı olarak etkilerler.[8 s.87] Halk Edebiyatının oluşum 

aşamalarında, özellikle yazılı kültürün Anadolu’da henüz emekleme devresinde bile 

olmadığı dönemlerde halk, kendi edebiyatını oluştururken müziğini de bu edebiyata 

uygun olarak şekillendirmiştir. Halkın edebi hafızasının oluşmasında halk müziğinin 

önemli bir yeri olmuştur. Özellikle Alevi/Bektaşi Edebiyatının oluşmasına etkisi 

bakımından halk müziğinin, Alevi müziğinde deyiş çalış ve söyleyiş tarzı şeklinde 

gelişmesi dikkati çeken önemli bir husustur. Anadolu Aleviliği’nin adap ve 

erkânında önemli yer tutan müzikal unsurlar, belirli bir edebi çerçevede, âşıklık 

geleneği ile yakından ilişkili olarak gelişmiştir. Alevi Bektaşi topluluklarında ayin-i 

cemler, erkânın somut bir şekilde yaşandığı, dinsel ve sosyal boyutu olan önemli 

etmenlerden bir tanesidir6. Ayin-i cemlerde çalınıp söylenen deyişler içerisinde 

geleneksel olarak müziklendirilmiş Pir Sultan deyişlerinin önemli bir yeri vardır.[40] 

Tarihten gelen bu önemli misyonundan dolayı, Alevi-Bektaşi müziğinin ve şiirinin 

kimi yazarlara göre en sevilen ozanı olan Pir Sultan’ın şiirlerinin edebi ve müzikal 

özelliklerinin birbirleri ile olan ilişkilerinin incelenmesi bu çalışmanın - edebi ve 

müzikal unsurların birlikteliği yönünden - ana eksenini oluşturmaktadır. 

Lirizm açısından Alevi Bektaşi edebiyatında en önemli mevkilerden birine sahip olan 

Pir Sultan Abdal’ın [22 s.17] geleneksel olarak müziklendirilmiş şiirlerinin edebi 

                                                

6 Müzikle ilişkisi bakımından incelendiğinde ayin-i cemlerde on iki hizmetten birini oluşturan makam 

sazendarlıktır. Sazendarlar ayni cemlerde deyiş, düvaz, miraçlama söylerler ve aynı zamanda semah 

da söyleyerek dönülen semahı idare ederler[16] 
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yapısını incelemeden önce Alevi Bektaşi Edebiyatının genel özellikleri ile Pir Sultan 

Abdal şiirlerinin edebi yapısını içerik ve biçim açısından ele alacağız. 

3.1 Alevi Bektaşi Edebiyatının Temel Özellikleri 

Kaynağını, Varlık Birliği inancını, en ileri bir şekilde benimseyen Yunus Emre’de 

bulan Alevi/Bektaşi Edebiyatı, XIV.yüzyılda, Kaygusuz Abdal’la kurulmuştur. 

Özellikle XIV.yüzyılda Yunus Emre’den başlayarak tasavvufa dayalı Halk 

Edebiyatında Alevi Bektaşi şairler, inanç kavramları ile ilgili temaları işleyerek 

zengin bir edebiyat oluşturmuşlardır7. Eski Türk inançlarının da izlerini sürdüren 

Alevi Bektaşi şairleri, aşk ve muhabbete, Allah, Muhammet, Ali üçlüsüne, Âli 

Abâya, Hacı Bektaşi Veli’nin Muhammet ve Ali’den ayrı olmadığına, harflerin 

sırlarına, tarikatın sırlarına, Yezid’i lanetlemeye, tarikatın zorluklarına, ayin 

kurallarına ilişkin duygu ve düşüncelerini halkın anlayabileceği bir dille ve genellikle 

hece vezni ile yazıp söylemişlerdir ve aynı zamanda tasavvuf terimleriyle birlikte 

şiirlerinde, kendilerine özgü abdal, dar, erkân, on iki imam, dört kapı, bâtın, 

zahir,tevalla, teberra, dolu, can, teber, şah-ı velayet, hu, aşkı niyaz, Allah eyvallah 

gibi bir çok terimlerle akyazılı, kızıl cinli ve kaygusuz deyimleri ile ifade edilen içki 

isimlerine de yer vermişlerdir.Alevi/Bektaşi Edebiyatında şairler, kendi inançları 

doğrultusunda şiirlerde ve halk hikâyelerinde kutsal saydıkları kişilerin (Seyit Gazi, 

Balım Sultan, Kızıl Deli Sultan v.s) menkıbelerini de yansıtmışlardır.Kentlerde 

Bektaşi, köylerde ve kırsal kesimlerde Alevi ve Kızılbaş şairleri olarak bilinen bu 

sanatçılar nefes, nutuk, devriye, güzelleme, taşlama, şathiye, muamma, mersiye, 

methiye, naat, selamname, nevruziye, kalenderi, divan, semai gibi türlerde ürünler 

vermişlerdir. Özellikle Alevi ve Bektaşilerce kutsal kabul edilen yedi büyük ozanın 

(Yedi Ulular: .Hatayi, Pir Sultan, Kul Himmet, Fuzuli, Virani, Nesimi ve Yemini) 

karakteristik kimlikleri bu yönde gelişmiştir 

                                                

7Türk Divan Edebiyatı, Arapça ve Farsça sözlerle örülmüş yabancı bir dil uydurarak İran klasik 

Edebiyatını taklitle gelişirken halk şairleri de sazları ile halkın dilini şiirleştirmişlerdir [22].  
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3.2 Pir Sultan Abdal Şiirlerinde İçerik 

Alevi Bektaşi edebiyatında bazı şairlerle işledikleri konular arasında özdeşliklerden 

bahsedilebilir. Başka bir ifade ile bu şairlerin şiirlerinde, belirli özellikleri ile 

işledikleri konular ağırlıklı olarak yer alırlar. Asım Bezirci Pir Sultan Abdal adlı 

eserinde, bu tür şairlere örnek olarak; Yunus Emre’de tasavvuf düşüncesinin, 

Karacaoğlan’da beşeri aşkın; Dadaloğlu’nda göçün, Pir Sultan Abdal’da ise inancın 

ön plana çıktığını ifade etmiştir.[8] 

Pir Sultan Abdal şiirlerinin içeriğini belirleyen argümanlar çoğunlukla Aleviliğin 

çevresinde yer alan görüşler, duyuşlar, davranışlar, töreler, yollar ve 

yaşantılardır.[29] Aleviliği bu kadar yoğun bir şekilde işlenmesinin yanı sıra Pir 

Sultan Abdal şiirlerinde doğa insan, toplum, aşk, dostluk, ayrılık, özlem, zulüm, 

kavga, direnme, yaşam ve ölüm gibi temalar da işlenmektedir. Pir Sultan’ın, 

şiirlerinde Alevi Bektaşi Edebiyatı’nda lirizmi en üst seviyede kullanan şair olarak 

efsaneleşmiş yaşamını göz önünde bulundurduğumuzda, inanç temalı olmayan 

şiirlerinin de Anadolu Aleviliğinde saygın bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz.  

Halk Edebiyatının genelde sözlü bir geleneğe sahiptir ve Pir Sultan Abdal şiirlerinin 

de belirli bir Alevilik ekseninde şekillendiği kabul edilmektedir. Bu iki açıdan 

değerlendirildiğinde Pir Sultan Abdal şiirlerinin taklitlerinin ortaya çıkması ve Pir 

Sultan mahlaslı şairlerin halk tarafından kabul görmesinin, Alevilikteki ortak 

inançlar doğrultusunda Pir Sultan geleneği olarak adlandırılan bir sürecin oluşmasına 

neden olduğu ileri sürülmektedir. Bu açıdan ele alındığında, Pir Sultan şiirlerinde 

halk edebiyatı geleneklerinden ödün verilmediği göze çarpmaktadır.[40] Alevilik, Pir 

Sultan mahlasını kullanan ozanların yaşam biçimlerinin ve sanatlarının oluşmasında 

önemli bir eksen oluşturmuştur. Pir Sultan şiirlerinin çoğunda önemli yer tutan 

Alevilik, Pir Sultan Abdal adını Alevi/Bektaşi Edebiyatının yedi büyük ozanından 

birisi haline getirmiştir. Pir Sultan şiirlerinde Alevilik temasının siyasi yönü Osmanlı 

ile Safeviler arasındaki siyasi sorunların halkın gündemini belirlediği bir ortamda ve 

inancın dile getirildiği bir eksende işlenmiştir [8 s.92]. İncelememizdeki güftelerden 

örnek bir dörtlük aşağıdaki gibidir. 
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Gelin canlar bir olalım 

Münkire kılıç çalalım  

Hüseynin kanın alalım 

Tevekkeltü taal allah  

Pir Sultan Abdal şiirlerinde, inancın temelini oluşturan konular, duygular ve 

düşünceler aşağıda belirtildiği gibidir. 

1) Hak, Mevla, Muhammet, Ali, Hasan, Hüseyin, Hatice, Fatma, Hacı Bektaş-ı Veli, 

Seyit Ali, Balım Sultan, Ebu Müslim, Mehdi Nesimi ve Mansur’a sevgi. 

2) Muaviye,Yezit, Mervan, Mülcemoğlu, Padişah ve Hızır Paşadan nefret. 3) On iki 

İmam, Safevi, şahları, Üçler, Yediler, Kırklar, pirler ve erenlere bağlılık. 4) Alevilik 

tarikat, kural, töre ve törenlerinin; özel deyimi ile erkânını anlatma. Bu özellikler göz 

önünde bulundurulduğunda Pir Sultan Abdal şiirleri içerik bakımından dört ana 

kısımda toplanabilir.1) Sevgi şiirleri. 2) Bağlılık şiirleri. 3) Yergi şiirleri. 4) Töre 

şiirleri 

3.2.1. Sevgi Şiirleri 

Pir Sultan Abdal şiirlerinde Alevilikle ilgili olguların ve kişilerin hep güzel ve 

yüksek yanları yansıtılmıştır. Şiirlerde, Aleviliğin ve Bektaşiliğin de önemli bir 

karakteristiği olan, “Hasan ve Hüseyin’e karşı duyulan hayranlık dolu sevgi” dile 

getirilmiştir. Bu gruba giren şiirlere “güzelleme” veya “ululama” denir. 

İncelememizdeki güftelerden örnek bir dörtlük aşağıdaki gibidir. 

Hak için kendini kurban eyleyen 

Şah-ı Merdan oğlu İmam Hüseyin 

Cümle erenlere ferman eyleyen 

Gözlerimin nuru İmam Hüseyin 

Pir Sultan Abdal şiirlerinde yüceltilmiş tanrısal varlıklar da mevcuttur. Bunlardan en 

önemlisi “Hak” kavramı ile ifade edilmektedir. Pir Sultan Abdal şiirlerinde, Tanrı 

yerine Allah, Hüda, Mevla, Kudret, Didar ve Hak sözcükleri kullanılmaktadır. Pir 

Sultan Abdal şiirlerinde ileri sürülen temel önermeler şunlardır:“Allah bir 
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Muhammet Ali Hak’tır”. “Her yerde hazır ve nazırdır”. “Her şeyi bilir, çok güçlüdür, 

cömert ve zengindir”. “Kendisine inananları korur”. “Allah bir Hak Muhammet 

Ali’dir”. Yüceltilen bu özelliklerden dolayı Pir Sultan Abdal, özünü Hak yoluna 

bağlamıştır. Hak aşkı ile yanmak, tüm varlığı ile ona bağlanmak ister ve ona dua 

eder. 

…Hakka ulaşır rahımız 

…Hakka bağlamışım özüm 

…Koyun beni Hak aşkına yanayım 

…Külli varım Hakka teslim ederim 

…Biz de razı olduk Hak’tan gelene  

…Daim Hak’ka doğru meylim nazarım 

Yukarıda çeşitli şiirlerinden alınan mısralardan da anlaşılacağı üzere, Pir Sultan 

Abdal şiirlerinde tasavvuf felsefesinin etkileri sıklıkla gözlemlenebilmektedir. 

Tanrı, Evren, İnsan ilişkisinin belirli bir bütünlük içerisinde yansıtıldığı Pir Sultan 

Abdal şiirlerinde Alevi Bektaşi tasavvuf anlayışının da bir yansıması olan; insanın 

tanrısal erdemlerle bezenmesinin, kalbini tanrısal var oluşa adamasının ve onunla 

bütünleşmesinin ancak ve ancak aşk kavramı içerisinde meydana gelebileceği ifade 

edilir. Tanrı’yı mutlak bir iyilik kavramı olarak da gören bu tasavvuf anlayışına göre 

insan Tanrı’yı, belirli bir aşk anlayışı içerisinde kendi gönlünde aramalıdır. Bu 

düşünce sistemi Alevi Bektaşi tasavvufunun temel etmenlerinden bir tanesini 

oluşturmaktadır8[26]. 

Aşağıda Pir Sultan Abdal şiirlerinde tasavvuf temalı şiirlerin dizelerinden bir kaç 

örnek verilmiştir. 

…Ben Hakk’ım Haktan gelirim. 

…Bizdedir Hakk’ın nişanı 

…Hakk’a kurban verdim canı   

                                                

8 Bu konu hakkındaki incelemeler daha ayrıntılı bir şekilde felsefi inceleme bölümünde yapılmıştır. 
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…Sen Hakk’ı yabanda arama sakın 

…Kalbini pak eyle Hakk sana yakın 

Pir Sultan Abdal şiirlerinde tasavvuf düşüncesi, Alevi Bektaşi düşüncesinin temel 

karekterinin yansıtılması ile birlikte derinlemesine işlenmemiştir[8] ancak bu şiirler, 

Anadolu Aleviliğinin âdap ve erkânının şekillenmesinde önemli bir role sahip 

olmuştur. Öyle ki Pir Sultan şiirlerinde dinsel içerikli olmayan şiirler bile tarihsel 

süreçte halk tarafından aynı tasavvufi coşku ile karşılanmış ve tasavvuf müziğinde 

kendilerine önemli bir yer edinmiştir [22]. Pir Sultan Abdal şiirlerinde Hakk’tan 

sonra sıra ile Muhammet ve Ali’nin adları anılır fakat şiirlerde Ali’ye adananlar 

Muhammet’e adananlara nazaran çok daha fazladır. Genellikle Muhammet ve Ali 

beraber anılır. Şiirlerde çoğunlukla Muhammet’i Ali’siz, Ali’yi Muhammetsiz 

düşünmek mümkün değildir; bu iki isim şiirlerde adeta bir bütündür.[8 s.97] 

Aşağıdaki dizeler buna örnektir. 

...Allah bir Muhammet Ali’dir Ali 

...Gel Muhammet  Ali katarına gel. 

...Evveli Muhammet ahiri Ali  

...Kerem Muhammet’ten mürvet Ali’den 

...Mürşidim Muhammet buldum yolumu 

...Rehberim Ali’dir verdim elim 

 ...Muhammet Ali’nin cemine düştüm     

 ...Bu dünyaya benim gönül verdiğim  

...Birisi Muhammet birisi Ali 

...Adına şanına kurban olduğum 

...Birisi Muhammet birisi Ali 

...Biz Muhammet Ali diyenlerdeniz  

Birkaç şiirde yalnızca Muhammet’ten bahsedilir: 

Muhammet’tir gönlümüzün aynası 

Salâvat verenin nur olur sesi 

On sekiz bin âlemin hem Mustafa’sı 

Ya Muhammet sana imdada geldim 
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Münkirin gıtası Hak’tan kesildi 

Nesimi yüzüldü Mansur asıldı 

Dünya yetmiş kere doldu boşaldı 

Dolduran Mevladır dolan Ali’dir 

Bu tür şiirlerde Ali’nin kişisel özelliklerinin yanı sıra atı Düldül, kılıcı Zülfikâr, eşi 

Fatma ve kölesi Kanber’den de söz edilmektedir.   

Düldül’le Kanber’i Fatma Anayı 

Zakir oldum zikrederim Ali’yi   

 

Kanber akıttı gözlerin yaşın 

İşittiler Düldülün kişneyişin 

 

Çekip Zülfikar’ın beni öldürsen 

Elim eteğinde kalsam ya Ali 

Pir Sultan Abdal şiirlerindekine benzer bir şekilde birçok Alevi/Bektaşi ozanı da aynı 

öğretinin Muhammet- Ali içerikli motiflerini şu şekilde dile getirirler: 

Sefil Ali 

Allah Muhammet  Ali hep bir sırdır 

Perişan Baba 

Hak Muhammet -Ali Haktır 

Pir Mehmet 

Bu cihanda külli varım sorarsan 

Allah bir Muhammet -Ali sevdiğim 

Yukarıdaki dizelerden ve Pir Sultan Abdal şiirlerinden birkaç örnek verdiğimiz 

şekliyle Muhammet ve Ali iki kişi olarak düşünülmezler. Özellikle Erdebil 
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Tekkesi’nin şekillendirmiş olduğu inanç motifleri içerisinde, Alevi -Bektaşi 

Edebiyatında sık-sık tek bir isimmiş gibi ifade edilirler.[9]  

Pir Sultan şiirlerinde Ali’nin oğullarından da büyük bir sevgi ile bahsedilmektedir. 

Onların öldürülmeleri karşısında, köklü bir geleneğin bakışı çerçevesinde şiirlerde 

önemli bir matem havası ve bağrı yanıklık hissedilir.ve onlara adanan şiirler hem 

güzelleme hem de ağıt türünden izler taşır. Çalışma alanımızdaki güftelerden örnek 

bir dörtlük aşağıdaki gibidir. 

Muhammet Ali’nin çeşmi çırağı 

Erenler yolunun gülşeni bağı 

Ciğerler paresi gönül durağı 

Erenler hünkârı İmam Hüseyin 

Pir Sultan Abdal şiirlerinde, kökenleri Şiilik anlayışına dayanan ve tarihten gelen 

miras olarak Hasan ile Hüseyin’in intikamlarının alınması yaşanılan dönemin siyasal 

ortamında zulme karşı bir intikam söylemi olarak kullanılmıştır. Çalışma 

alanımızdaki güftelerden örnek bir dörtlük aşağıdaki gibidir. 

Gelin canlar bir olalım  

Münkire kılıç çalalım 

Hüseynin kanın alalım 

Tevekkel tü taal Allah  

Pir Sultan Abdal şiirlerinde Bektaşiliğin piri Hacı Bektaş-i Veli ile Balım Sultandan 

da önemli oranda bahsedilmiştir. Arzuladım sana geldim adlı güftenin örnek bir 

dörtlüğü aşağıdaki gibidir. 

Arzuladım sana geldim 

Hünkâr Hacı Bektaş Veli 

Eşiğine yüzüm sürdüm 

Hünkâr Hacı Bektaş Veli 

Balım Sultan ile Hacı Bektaş-ı Veli bazı şiirlerde beraber anılmıştır 

Çok şükür olsun hüda demine  
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Hacı Bektaş Veli Sultan Balım var 

Alevi/Bektaşi büyüklerinden ve aynı zamanda Bektaşiliğin Balkanlardaki ilk 

misyonerlerinden olan Seyit Ali Sultan’ da  Pir Sultan Abdal şiirlerinde önemli 

oranda yer bulmuştur kendine.[9] Şiirlerde Seyit Ali Sultan (Kızıl Deli) Hacı Bektaşi 

Veli ve Balım Sultan’la birlikte sevgi ve saygıyla anılır. 

Bizlere bir dolu Ali’den geldi  

Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver 

Balım Sultan Kızıl Deli’den geldi 

Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver  

3.2.2. Bağlılık Şiirleri 

Pir Sultan Abdal şiirlerinde bağlılık şiirleri de sayıca önemli bir orandadır. Bağlılık 

şiirlerinde On İki İmam, Safevi şahları, Üçler, Beşler, Kırklar, pirler ve erenler 

önemli yer tutar. Örnek dizeler aşağıdaki gibidir: 

.....On İki İmam’dır ulu şahımız 

.....Üçler, Yediler, Erenler 

.....Mürvete geldim yalınız  

.....Pir Sultan’ım eydür mürvetli şahım 

 .....Yaram baş verdi sızlar ciğergahım 

.....Erenlerin yolu incedir ince 

.....Karınca çalışır hem kaderince 

 

 

Evliyanın erkânına yoluna 

Tâ ezelden mecbur idim erenler 

Ermişim Kırklar’ın meclisine 

Bugün mürşidimi buldum erenler 

Pir Sultan Abdal şiirlerinde sıklıkla geçen “şah” kelimesi, İran şahları için 

kullanılırken aynı zamanda o, Ali’yi ifade etmek için de kullanılmıştır. Pir Sultan 
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Abdal şiirlerinde “şah” kelimesi başka bir taraftan da, Ali’nin üstün kişiliğinde, 

kurtuluşun simgesi haline getirilmiştir. Çalışma alanımızdaki güftelerden örnek bir 

dörtlük aşağıdaki gibidir. 

   Hızır paşa bizi berdar etmeden 

   Açılın kapılar Şah’a gidelim 

   Siyaset günleri gelip çatmadan 

   Açılın kapılar Şah’a gidelim 

 

3.2.3. Yergi Şiirleri 

Pir Sultan Abdal şiirlerinde yergi şiirlerinin ana teması genel olarak Aleviliğe, Ali 

yandaşlarına, Ali’nin çocukları Hasan ve Hüseyin’e kötülük yapanlara karşı nefret 

duyma ve onlardan uzak durma, ekseninde şekillenmiştir. [8 s.106] Pir Sultan Abdal 

şiirlerinde mutlak kötülük; kavramsal olarak “yezit” kelimesi ile imgelendirilir ve bu 

şekilde belirli bir kötülük payesi biçilen kişi ve kurumlar “yezit” adı altında 

isimlendirilir. 9  

Hey Yezit Muhammet Ali desene 

Kin ile Kibir kosana 

Ağu verdin ise İmam Hasan’a 

Kırarlar başında ağu tasını Hasan’la  

 

 

Hüseyin Ali’nin oğlu 
Yezid’in elinden ciğeri dağlı 

İnşallah yezidin nesli kırılır 

                                                

9 Yezit, etkisi günümüze kadar sürmesi bakımından, İslam tarihinde Peygamber’in torunlarının kanlı 

bir şekilde maruz kaldığı “Kerbelâ” olayının baş sorumlusu olarak derin izler bırakmıştır [21] 
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Mümin olan  hak cemine derilir 

3.2.4. Töre Şiirleri 

Pir Sultan Abdal şiirlerinde töre şiirleri çoğunlukla Alevi Bektaşi adap ve erkânı 

hakkında bilgi veren şiirlerdir. Bu şiirlerde adı geçen terimler şunlardır: Er, talip, 

musahip, mürebbi, rehber, mürşit, pir, ikrar, ayin-i cem, meydan, dört kapı, dar, 

şerbet ve çırağ vs [8 s.107]. Bu türden olan şiirlerde, kimi zaman tüm dizeler erkânla 

ilgilidir. 

Devrildi ayn-i cem kuruldu erkân  

Erenler oturmuş postu postuna 

Niyaz edip Hakk’a açıldı meydan 

Meydancılar çırağ oldu destine  

 

Mürşide varmaya talip olursan  

İptida insandan rehber isterler 

Verdiğin ikrara doğru gelirsen 

Aht ile peymandan rehber isterler  

 

Tarikata ikrar verdim  

Lanet Yezit’ten el yudum 

Muhammet Ali’yi gördüm 

Firdevs’i alâ içinde  

Pir Sultan Abdal şiirlerinin çoğu Alevilik ve onunla bağlantılı olarak Alevi/Bektaşi 

tasavvufu ekseninde şekillenmiştir ama bu ekseninin dışında Pir Sultan Abdal 

şiirlerinde doğa, ayrılık, özlem, yaşam, ölüm, toplum, zulüm, kavga, direnme, umut 

gibi konular hakkında olanları da mevcuttur. Pir Sultan Abdal şiirlerinde çoğu zaman 

bu tür konular Alevilikle bağlantılı olarak, dolaylı yollardan işlenmiştir. 

Yemen ellerinden beri gelirken 

Turnalar Ali’mi görmediniz mi 
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Hava üzerinde sema ederken  

Turnalar Alimi görmediniz mi 

Örnek olarak verilen yukarıdaki dizede Ali sevgisi, doğa ve özlem arasında bir ilişki 

kurulmuştur. Özellikle doğa şiirlerinde, Alevi/Bektaşi Edebiyatında da adı gizemli 

bir konuma sahip olan turna başta olmak üzere koyun, öküz, arı, bülbül gibi 

hayvanların adları geçmektedir.[43]  

Silkinip uçar da kanadın çatar 

Seçer kılavuzlar önüne katar 

Hasan Hüseyin semah tutar 

Kerbelâ’da illeri var turnanın 

 

Kerbelâ Çölünden bir koyun geldi 

Kuzum diye meleyüben ağladı 

Koyunun sedası bağrımı deldi  

Yürekteki yaralarım dağladı 

 

Öt benim sarı tanburam  

Senin aslın ağaçtandır 

Ağaç dersem gönüllenme  

Kırmızı gül de ağaçtandır  

 

Sordum sarı çiğdeme  

Benzin neden sararmış 

Ne sorarsın hey derviş 

Hakk korkusun çekerim  

Pir Sultan Abdal şiirlerinde aşk, kelime anlamı ile iki alanda kendisine yer bulur. 

Birincisi; belirli bir tasavvuf anlayışı içerisinde de gösterilebilecek, Allah-

Muhammet-Ali, Hasan, Hüseyin, On İki İmam ve pirlere duyulan derin ve büyük 

sevgiyi ifade eder. 
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Aşk ile yürüdük sen pire geldik 

Muhammet cemalin seyrana geldik 

Muhabbet narına yanmaya geldik 

 Zatını görmeye meydana geldik  

 

Rengine boyandım meyinden içtim 

Nice canlar ile didar görüştüm 

Muhabbet eyleyip candan seviştim 

Muhabbeti küfür sayan gelmesin  

 

Pir Sultan Abdal şiirlerinde ikinci aşk teması, Türk Halk Edebiyatı’nın da ana 

temalarından birini oluşturan beşeri aşk ekseninde şekillenmiştir. 

Gider idim bende kendi işime  

Doluları yağdı başıma  

Ağu kattı benim tatlı aşıma  

Ummanlara gark eyledi sel beni  

 

Derdimi yandığım kınamayasın 

Aşık maşukunu del’eyler imiş 

Bir kömür gözlünün ateşi közü 

Yakar bendeleri kül eyler imiş  

 

Âlem hüsnüne bakışır 

Gerdana benler tokuşur 

Ancak yeşil don yakışır 

Ebruların döküp gider  
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Türlü donlar giyer gülden naziktir 

Bülbül cevretme güle yazıktır 

Çok hasretlik çektim bağrım eziktir 

Güle güle gelir canlar paresi  

 

Yukarıdaki dizeler, Pir Sultan Abdal şiirlerinde beşeri aşka örnek olarak 

gösterilebilir. Pir Sultan Abdal şiirlerinde ölüm ve yaşam temaları da belirli bir 

gerçekçi bakış içerisinde işlenmiştir.  

Ağaçlarda yeşil yaprak  

Bastığımız kara toprak  

Yer altında kefen yırtmak 

Başımızdan geçer bir gün  

 

Be hey acayip adem 

Öldüğünü bilemezsin 

Korlar bir karanlık dama 

Kapı baca bulamazsın  

 

Aha bak gözüm yaşına 

Dahi ne gelir başıma 

İndim musallan taşına  

Gidiyorum dertli dertli  

Pir Sultan Abdal şiirlerinde, örnekleri halk edebiyatında da sıkça görülen, birbirlerini 

seven insanların ayrılıklarının hüzün verici durumunu ifade eden şiirler de mevcuttur. 

Bu tür şiirler belirli bir dost kavramı üzerine kurgulanmıştır. Kimi zaman sevgilinin 

belirli bir dost kavramı içerisinde simgelenmiş olmasının yanı sıra aynı simgeleme 

Alevi/Bektaşi Edebiyatı’nda ve kimi zaman Pir Sultan Abdal şiirlerinde de olduğu 

gibi Tanrı aşkını ve sevgisini ifade etmek için de kullanılmıştır.[30] Bu simgelerde 
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“dost” kavramı ile ifade edilmek istenen şey çoğunlukla Tanrı’nın gerçek sevgili 

olduğudur. 

Özellikle Alevi/Bektaşi tasavvufunun Vahdet-i Vücut öğretisinin kimi zaman 

panteist özellikler sergilemesi [34] başka bir deyişle insanın, Tanrının insan 

suretindeki tecellisi olan Muhammet-Ali’nin bir mazharı olarak yaratılmış olmasına 

inanılması, dost kavramının Alevi-Bektaşi edebiyatındaki yerini çok daha açık bir 

şekilde ifade edecektir. 

Pir Sultan Abdal şiirlerinde dostluk ve ayrılık temaları bu sebepten dolayı mistik ve 

yalın özellikler gösterir. 

Dostun zülüfleri bölük bölüktür 

Benim ciğerciğim delik deşiktir 

Muhabbetin sonu tez ayrılıktır 

Dost beni gönder de var ondan ağla  

3.2.5 Pir Sultan Abdal Şiirlerinde Toplumsallık 

Pir Sultan şiirlerinde toplumsal meselelerden de söz edilmektedir. Özellikle 

yaşanılan dönemlerin sosyoekonomik, siyasal ve inançsal boyutu ile çeşitli sorunlar 

içermesi, o dönemlerin tipik özelliklerinin Pir Sultan Abdal şiirlerinde yansımasına 

neden olmuştur.[43] Bu doğrultuda çağın bazı önemli kişilerine, toplumsal olaylarına 

şiirlerde çok sık olmasa da değinilmiştir. Aşağıdaki örnek bir güftenin dörtlüğü, Pir 

Sultan’ın zalim yöneticilerden yakındığını göstermektedir. 

Pir Sultan’ım yaratıldım kul deyü 

Zalim paşa elinden mi öl deyü 

Dostum beni ısmarlamış gel deyü    

Gideceğim amma yol bozuk,bozuk 

Kanuni Sultan Süleyman’ın 1534’de Bağdat’ı ve Basra’yı Safeviler’den geri alması 

üzerine Pir Sultan, bu olaydan bahsettiğine inanılan aşağıdaki şiirinde üzüntülerini 

dile getirir ve Şah Tahmasb’a sitemde bulunur.  

Yok mu bunda erenlerin yardımı  
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Ne çekersin bu cefanın derdini 

Yiğitlere ardır vermek yurdunu 

Ah hünkârım neye verdin Bağdat’ı  

Aşağıdaki şiirde toplumsal düzenin bozulmasından dolayı Pir Sultan’ın duyduğu 

üzüntü dile getirilmektedir 

Şeriat göğe çekildi  

Yüzsuyu yere döküldü 

Âlem zulm ile yıkıldı 

Kıyametten işaret var  

Pir Sultan Abdal şiirlerinde bazen kavga ve umut da dile getirilir. Yaşadığı dönemin 

siyasal ve sosyoekonomik sorunlarının Alevi toplulukları üzerindeki olumsuz 

etkisinin önemli bir sonucu olarak Pir Sultan, şiirlerinde halkı eyleme çağırır. Örnek 

bir güfte dörtlüğü aşağıdaki gibidir 

Özü öze bağlayalım 

Sular gibi çağlayalım 

Bir yürüyüş eyleyelim 

Tevekkeltü taalallah  

3.3 Pir Sultan Abdal Şiirlerinde Biçim  

Pir Sultan Abdal şiirlerinde içerik, kendine özgü sanatsal bir biçimde anlatılır. 

Şiirlerin, Halk Edebiyatı sınırları içerisinde dil, deyiş ve koşuk düzeni açısından 

incelenmesi gerekir 

3.3.1. Pir Sultan Abdal Şiirlerinde Dil 

Koşuk düzeni ile Halk edebiyatı geleneği sürdürülen Pir Sultan şiirlerinde, halkın dili 

ve bu dilin özellikleri yansıtılmıştır. Şiirlerde kullanılan dil; çağına göre 

değerlendirildiğinde duru ve sadedir. Yabancı sözcükler ve tamlamalar az sayıdadır.  

Şiirlerde vezin hatası, yersiz duraklarda kelime bölmelerine çoğunlukla 

rastlanılmaz[25 s.25]  Sözcükler halk dilinin karakteristik özelliklerini yansıtır. Halk 
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dilinin karakteristik özelliklerini en yalın biçimde yansıttığına inanılan Yunus 

Emre’nin Pir Sultan’ı etkilediği ifade edilmektedir.[3] Aşağıdaki şiirler bu duruma 

bir örnektir. 

Yunus Emre :                                                      Pir Sultan : 

Dolab niçin inlersin                                              Gel benim sarı tamburam                                           

Derdim vardır inlerim                                           Sen ne için inlersin 

Ben Mevla’ya aşık oldum                                     İçim oyuk derdim büyük 

Anın için inlerim                                                   Ben anın için inlerim 

Pir Sultan Abdal şiirlerinde kullanılan sözcükler çoğunlukla halkın konuşma dilinde 

geçen sözcüklerdir, fakat Türkçe tarihsel bir gelişim içerisinde değişime 

uğradığından, şiirlerde geçen sözcüklerin bir kısmı bugün kullanılmamaktadır. [8 

s.126].  

 

Örnek Sözcükler : 

Ağu, ağmak, ayıtmak, balkımak, baz, bek, belik, bencileyin, bilece, boylamak, 

börk,buymak, çığa, çiğin, devlik, derilmek, deyu, dillemek, don, dölek, eğn, em, 

farımak, gövel, ısıcak, ıssı, iye, kakımak, kanara, kanda, kırçı, körelemek, 

muzulamak, od, ol, okuyuban, peyik, sayrı, sınık, sonuk, söğünmek, şar, şol, tamu, 

tapı, tınmatoylamak, uğrunuğrun, urmak, usul, öğrümek, yağı, yağlık, yalabık. 

Bugün halk dilinde kullanılmayan ya da çok nadiren kullanılan bu sözcüklerin Pir 

Sultan Abdal şiirlerinde kullanım oranı azdır. Şiirlerde bu sözcükler dışında 

kullanılan sözcükler halkın dilinde bugün bile kullanılmaktadır. Bu durum, aradan 

uzun zaman geçmesine rağmen şiirlerin dilini canlı ve anlaşılır kılmıştır.  

Pir Sultan şiirlerinde Arapça ve Farsça kökenli sözcüklere de yer verilmiştir. Agah, 

aht, ahir, ahiret, alem, arif, arş, aşina, ayn, vade, bend, berdar, can, cefa, cemal, cevr, 

cuş, çarh, çile, dar, dehr, dergah, derviş, dest, didar, elest, erkân, evliya, eyyam, ezel, 

fani, firkat, gaza, gılman, gülbank, hak, Hak, hidayet, hilâl, himmet, hub, Hüdâ, ihlâs, 
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ilm, ikrâr, irfan, irşat, kelâm, kem, Kefser, küfr, leb, libas, mah, ma’şuk, mevai, 

mevt, mey, muhabbet, müsahib, mümin, mürşit, mürvet, nikâp, nihan, penah, 

peyman, pinhan, rah, rahmet, rehber, rıza, safa, sahib, ser, seyir, sufi, şah, şeb, şek, 

talib, tarik, turab, umman, üryan, vahdet, veli, viran, yad, yeksan, yemin, zahid, 

zahir, ziba, ziya v.b.[8]. 

Bu kelimeler İslam kültürünün ve tasavvuf felsefesinin, din, mezhep ve tarikat 

yaşamının etkisi ile dilimize girmişlerdir. Bazıları asıllarında olduğu gibi değil, Pir 

Sultan Abdal şiirlerinde de olduğu gibi, halkın söylediği biçimde kullanılmıştır.Acaib 

– acayip, arz-ı hal – arzuhal, Aşinâ– aşana, avare – avara, kıymet – kıymat, esir- 

yesir, rehber- irehber, müşkil- müşkül vs [8 s.126]  

Pir Sultan Abdal şiirlerinde en çok geçen sözcükler Alevi inanç, duyuş, töre, tarikat 

ve tarih büyükleri ile ilgili olanlardır. Ahd, Ali, aslan, ayin-i cem, Bektaş Veli, 

cemal, çerağ, dar, dergâh, didar, düldül, Ehli Beyt, erkân, evliya, gülbank, Hasan, 

Hüseyin, ikrar, irşad, intikam, Kerbelâ, Mehdi, Mervan, muhabbet, Muhammet, 

müsahib, mürşid, niyaz, On iki İmam, Pir, sema, şah, talib, tevhid, vahdet, veli, yezit, 

yol, zahid, zülfikâr v.b..Pir Sultan Abdal şiirlerinde kapalı söyleyişlere çoğunlukla 

yer verilmemiştir, anlam açıktır.Cümleler genellikle bir yada iki dizede biter. 

 

Elim tutmaz güllerini dermeğe 

Dilim tutmaz hasta halin sormaya 

Dört kitabın manasını vermeye 

Sazım düzen tutmaz tel bozuk bozuk 

Şiirlerde fiillere çok yer verilmiştir. Bu durum şiirlerin yalın ve hareketli olmasını 

sağlamıştır. 

Pir Sultan’ım yaratıldım kul diye 

Zalim paşa elinden mi öl diye 

Dost beni çağırmış durma gel diye 

Gideceğim amma yol bozuk bozuk 
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3.3.2. Pir Sultan Abdal Şiirlerinde Deyiş 

Pir Sultan Abdal deyişlerinin özünde Halk Türkçe’sinin duruluğu ve sadeliği 

barınmaktadır 

Pir Sultan’ım gerçek veli 

Kesmesin onlarda eli 

Dokasan bir horasan piri 

Hünkâr Hacı Bektaş Veli 

Dörtlükte de görüldüğü gibi anlatım içten, duyarlı ve oldukça doğaldır. Şiirlerde 

çoğunlukla yapmacık ve kapalı söyleyişlerden kaçınılmıştır ve edebi sanatlar da 

sıklıkla kullanılmamıştır. Aşağıdaki şiir onun teşhis (kişileştirme) ve intak 

(konuşturma) sanatını kullandığına bir örnektir  

Sordum sarı çiğdeme   

Anan baban varmıdır 

Ne sorarsın hey derviş 

Anam yer babam yağmur  

Pir Sultan şiirlerinde Divan Edebiyatının etkisi görülmez. Halk Edebiyatı geleneğine 

sıkı sıkıya bağlı kalınmıştır. Şiirleri Halk Edebiyatı koşuk birimi olan dörtlüklerden 

oluşur[8 s.130]. Şiirler en az üç, en çok on iki dörtlükten kuruludur, fakat bunlar 

azınlıktadır. Çoğunlukta olanlar beş dörtlükten kurulu olanlardır. Bunu altı, yedi, dört 

dörtlükten kurulu olanlar izler. 

3.3.3. Pir Sultan Abdal Şiirlerinde Ölçü 

Pir Sultan Abdal’la ilgili araştırma yapan bir çok yazarın ortak görüşü olarak Pir 

Sultan Abdal şiirlerinde en çok  6 + 5 ve 4 + 4 + 3 duraklı 11 heceli, çoğu duraksız 8 

heceli kalıplara başvurulduğunu ve seyrek olarak 5 + 6 duraklı 11 heceli ve duraksız 

7 heceli kalıpların da denendiğini ifade edilir.[8 s.134] 
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3.3.4. Pir Sultan Abdal Şiirlerinde Kafiye 

Ölçü ve deyişteki özene karşılık, Pir Sultan şiirlerinde, uyak düzeninde gerektiği 

kadar titiz davranıldığı söylenemez. Bu yönü ile ele alındığında dizeler daha çok 

yarım uyaklarla yürütülmüştür.[8 s.136]  

3.4 Geleneksel Olarak Müziklendirilmiş Güftelerin Biçimsel Özelliklerine 

Genel Bir Bakış 

Dörtlük sayısı ile ölçü ve ayak düzeni bakımından çalışmamızdaki Pir Sultan Abdal 

şiirleri iki kısma ayrılır: Koşma ve Semai. 

Koşma;Türk halk edebiyatında 11 heceli dörtlüklerden oluşan belirli uyak 

düzenlerine göre kurulan şiir biçimidir. Semai ise Türk halk edebiyatında 8 heceli, 

duraklı ve duraksız dörtlüklerden oluşan şiir biçimidir. Pir Sultan Abdal şiirlerinde 

ve çalışma alanımızda bulunan güftelerde en çok görüleni koşmadır. Çalışma 

alanımızdaki güftelerde 11 (6+5) hece ölçülü olan koşmalar çoğunluktadır.  

Koşmalar açısından güftelerde ağırlıklı olarak iki çeşit ayak düzenleri vardır; ilk 

dörtlüklerde kafiye örgüsü olarak çapraz uyak; sonraki dörtlüklerde ise düz uyak 

bulunmaktadır. 

1)  a  b  a  b       c  c  c  b       d  d  d  b... 

2)  x  a  x  a       b  b  b  a       c  c  c  a....  

Redifli şiirler için; çalışmamızdaki güftelerden örnek iki dörtlük aşağıdaki gibidir: 

 1) Abdal Pir Sultan’ım böyle buyu-r-du  R (..du) 

  Ayrılık donların biçti geydi-r-di  R (..di) 

  Ben ayrılmaz idim felek ayı-r-dı  R (..dı) 

  Ağlama gözlerim mevla kerimdir 

2)  Pir Sultan Abdal’ım kendi ge-l-ene  R (..ene) 

  Eksiğinin kendi özünde bu-l-ana  R (..ana) 
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  Bencileyin derdi garip o-l-ana            R (..ana) 

  Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan  

 

Çalışmamızdaki Pir Sultan Abdal şiirlerinde koşmalardan sonra en büyük yeri 

semailer kaplar (yaklaşık olarak % 15). Uyak düzenleri koşmalarınkine benzer. 

Çalışmamızdaki güftelerden örnek bir dörtlük aşağıdaki gibidir. 

Hakikat bir gizli sırdır 

Bilemezsin demedim mi 

Bu bir rıza lokmasıdır 

Yiyemezsin demedim mi 

 

3.4.1. Kullanılan Hece Kalıplarının Güftelere Göre Dağılımı 

Çalışma alanımızdaki şiirlerde kullanılan hece kalıpları, nazım şekilleri ve güfte 

sayıları aşağıdaki gibidir. 

 

Kullanılan ölçü Nazım Şekli                       Şiir sayısı 

11  (6+5) heceli  Koşma    27 

11 (4+4+3) heceli  Koşma    6 

8 heceli   Semai    3 

7    heceli   İlahi    1 

Çalışmamızdaki güftelerden örnekler aşağıdaki gibidir: 

Tam uyağa bir örnek; 

Yaz selleri gibi akar çağlarım 

Hançer aldım ciğerciğim dağlarım 

Garip kaldım şu arada ağlarım 

Açılın kapılar şaha gidelim 
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Yarım uyağa bir örnek; 

Pir Sultan Abdal’ım meydanda erdim 

Her nere baktımsa yarimi gördüm 

Seherde tespihim evradın virdim 

Garip gönüllere mihman olansın 

3.4.2. Müziklendirilmiş Güftelerin Nazım Şekilleri ve Edebi Yapıları 

1) Koşma: 6 + 5 = 11’li hece ölçüsü 

Hızır paşa bizi / berdar e-t-meden  -a Y.K(..t..) R (..meden) 

Açılın kapılar Şah’a gidelim   -b R (Açılın kapılar şaha gidelim) 

Siyaset günleri gelip ça-t-madan  -a Y.K (..t..) R (..madan) 

Açılın kapılar Şah’a gidelim   -b(N) R (Açılın kapılar şaha gidelim) 

 

Kalenin kapısı taştan demi-r-den  -c Y.K (..r..) R (..den)   

Yanlarım çürüdü yaştan yağmu-r-dan -c Y.K (..r..) R (..dan) 

Bir kimsem yoktur ki dostu çağı-r-dan -c Y.K (...r...) R (..dan) 

Açılın kapılar Şah’a gidelim   -b(N) R (Açılın kapılar şaha gidelim) 

 

Çıkarım bakarım kale ba-ş-ına  -d Y.K (..ş..) R (..ına) 

Mümin Müslümanlar gider i-ş-ine  -d Y.K(..ş..) R (..ine) 

Bir ben mi düşmüşem can tela-ş-ına  -d Y.K (..Ş..) R (..ına) 

Açılın kapılar Şah’a gidelim    -b (N) R (Açılın kapılar şaha gidelim) 

 

Abdal Pir Sultan’ım ey Hızır P-aşa  -e Z.K (..aşa) 

Bizi hasret koydun kavim kard-aşa  -e Z.K (..aşa) 



53

 

 

Yazılan mı gelir sağ olan b-aşa  -e Z.K (..aşa..) 

Açılın kapılar Şah’a gidelim   -b (N) R (Açılın kapılar şaha gidelim) 
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2) Koşma: 6 + 5 = 11’li hece ölçüsü  

Alçakta yüksekte / yatan erenler  -a  

Yetişir imdada a-l-dı dert beni  -b Y.K (..l..) R (..dı dert beni) 

Başım alıp hangi yere gideyim -c  

Gittiğim yerde bu-l-du dert beni -b  Y.K (..l..) R (..du dert beni) 

 

Oturup benimle ibadet kı-l-d  -d  Y.K (..l..) R (..dı) 

Yalan söyledi de yüzüme gü-l-dü -d  Y.K (..l..) R (..dü) 

Yalın kılıç olup üstüme ge-l-di -d  Y.K (..l..) R (..di) 

Çaldı bölük bölük bö-l-dü dert beni -b  Y.K (..l..) R (..dü dert beni) 

 

Üstümüzden gelen boran kı-ş –gib -e  Y.K (..ş..) R (gibi) 

Yavru şahin pençesinde ku-ş –gibi -e  Y.K ( ..ş..) R (gibi)  

Sabahın seheri gelen dü-ş –gibi -e  Y.K (..ş.. ) R (gibi) 

Çağırta bağırta bö-l-dü dert beni -b  Y.K (..l..) R (..dü dert beni)) 

 

3) Semai: 4 + 4 = 8’li hece ölçüsü 

Arzuladım / sana gel-dim  -a  R (..dim) 

HünkârHacı Bektaş Veli  -b  R (Hünkâr Hacı Bektaş Veli) 

Eşiğine yüzüm sür-düm  -a  R (..düm) 

HünkarHacı Bektaş Vel  -b  R (Hünkâr Hacı Bektaş Veli)  

 

Edep erkândır yol-lar   -c  R (..ları ) 

Hu çekerler derviş kul-ları  -c  R (..ları ) 
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Binip cansı duvarl-arı   -c  R  (..ları ) 

Süren Bektaşi Velidir   -x 
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Pir Sultan’ım gerçek vel-i  -d Y.K (..i..) 

Kesmesin onlarda el-i   -d Y.K (..i..) 

Doksan bir Horasan pir-i  -d Y.K (..i..) 

Hünkar Hacı Bektaş Veli                      b 

 

4) Koşma: 6 + 5 = 11’li hece ölçüsü 

Benden selam söyle / o güzel şaha  -a 

Kurduğu yollara g-it-miyor talip  -b Y.K (..t..) R(..miyor talip) 

Herkes kendisine bir yol sürüyor  -c 

Mürşit buyruğunu t-ut-muyor talip  -b Y.K (..t..) R (..muyor talip ) 

 

İçeri girüben ikrar Ha-k diyor   -d Y.K(..k..) R (diyor ) 

Dışarı çıkuban ikrar yo-k diyor  -d Y.K(..k..) R ( diyor) 

Senden gayrı bana mürşit yo-k diyor  -d Y.K(..k..) R ( diyor) 

Verdiği ikrardan dönüyor talip  -b   R (… talip) 

 

Talip pirin döşeğinde otur-ur              -e    R (..ur ) 

Onun’çün ay ile güneş tut-ul-u                       -e   R (..ur ) 

Güzel imamların sırrı boz-ul-ur             -e    R (..ur )  

Görgüsüz halkada oturur talip              -b   R (talip) 

 

Abdal Pir Sultan’ım ben bir bi ç-are  -f Z.K (..are)  

Boynunu eğipte durmuyor d-ara  -f Z.K (..ara ) 

Gönüle de düştü bir sınık y-ara  -f Z.K (..ara ) 
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İnleye inleye geliyor talip  -b   R (talip) 
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5) Koşma: 6 + 5 = 11’li hece ölçüsü 

Beş günlük dünyada / hey Adem oğlu -a 

Kâmillik kemalı yo-l-u gözle gel  -b Y.K(..l..) R (..u gözle gel) 

Cümle alemin başı Hakk’a bağlıdır  -a 

Marifet söyleyen di-l-i gözle gel  -b Y.K(..l..) R (..i gözle gel ) 

 

Varıp eller niçin kuyular ka-z-ma  -c Y.K (..z..) R (..ma) 

Hırsa nefse uyup yolundan a-z-ma  -c Y.K (..z..) R (..ma) 

Konuş hasmın ile küsülü ge-z-me  -c Y.K (..z..) R (..me) 

Koy desinler sana be hey divane 

 

Pir Sultan Abdal’ım sinem pare-ler                -d    R (..ler ) 

Yıkıldı viraneler kaldı ulu-lar   -d   R (..lar ) 

Her ne iş işlersen seni görür-ler  -d   R (..ler ) 

Cihanı boş görmem do-l-u gözle gel  -b Y.K(..l..) R (..u gözle gel) 

 

6) Koşma: 4 + 4 +3 =11’li hece ölçüsü 

Bir güzelin aşığıyım erenler  -x 

Anın için taşa tutar -el- beni  -a T.N.Ç.K (el beni)        

Gündüz hayalimde gece düşümde -x  

Kumdan kuma savuruyor- yel beni -a T.N.Ç.K (yel beni) 

 

Reyhanını devşir devşir de-st-eyle -b T.K (..st)  R (eyle) 

Ben deliyim öğüt verip pe-st- eyle -b T.K (..st)  R (eyle) 
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Düşmanımın el yanında do-st- eyle -b T.K (..st)  R (eyle)  

Bir gececik mihman eyle al –ben -a    R (beni) 
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Ak gül olsam al yanağa sok-ulsam -c    R (..ulsam) 

Gülab olsam ak yüzüne saç-ılsam -c    R (..ılsam ) 

Kölen olsam pazarlarda sat-ılsam -c    R (..ılsam ) 

Kölem deyu ak sinene sar- ben -a    R (beni ) 

 

Pir Sultan Abdal’ım gamzeli –oktu  -d T.N.Ç.K( oktur) 

Hezaran sinende yaralar ç-oktur  -d T.N.Ç.K(..oktur) 

Benim senden özge sevdiğim y-oktur  -d T.N.Ç.K(..oktur) 

İnanmansan ol Allah’a sor- beni  -a   R ( beni ) 

 

7) Koşma: 6+ 5 =11’li hece ölçüsü 

Gel bir çift durnam Kars ellerinden a 

Öter garip garip bizim el-lerde b Z.K(..lerde) 

Evrilip çevrilip dala konmaya  c 

Avcılar var sakın geçme çöl-lerde b Z.K(..lerde) 

 

Sakın sevdiğim yar urum kı-ş-ıdır d Y.K(..ş) R(..ıdır) 

Yağar yağmur güllerini ü-ş-üdür d Y.K(..ş) R(..üdür) 

Konup göçmek evliyalar i-ş-idir d Y.K(..ş) R(..idir) 

Konup göç de söylensin dil-lerde b   R(..lerde) 

 

Ağlamak sevdiğim sana baha-ne e T.K(..ne) 

Sılaya gitmek yar muradın mı ne e T.K(..ne) 

Ali’m kılavuzun olsun bu se-ne e T.K(..ne) 
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Kimse gelip dokunmasın yol-larda b R(..larda) 
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Ayrıldın m’eşinden nedir feryad-ın f R(..ın) 

Çık Yıldız Dağı’na bir zaman tut-un f R(..un) 

Orda Pir Sultan var ervahı zât-ın f R(..ın) 

O seni geçirir coşkun sel-lerden  b R(..lerde) 

 

8) Koşma: 6 + 5 =11’li hece ölçüsü 

Bu yıl bu dağların / karı e-r-imez  a Y.K(..r) R(..imez) 

Eser bad-ı saba yol / bozuk bozuk  b R( bozuk bozuk) 

Türkmen kalkıp / yaylasına / yü-r-ümez a  Y.K(..r) R(..ümez) 

Yıkılmış aşiret / il bozuk bozuk  b R( bozuk bozuk) 

 

Elim varmaz güllerini de-r-meye  c  Y.K(..r) R(..meye) 

Dilim varmaz hasta halin so-r-maya  d  Y.K(..r) R(..maya) 

Dört sualin manasını ve-r-meye  c  Y.K(..r) R(..meye) 

Sazım düzen tutmaz tel bozuk bozuk  b  R( bozuk bozuk) 

 

Kızıl Irmak gibi çağladım a-k-tım  e  Y.K(..k) R(..tım) 

El vurdum göğsümün bendin yı-k-tım e  Y.K(..k) R(..tım) 

Gül yüzlü cerenin bağına çı-k-tım  e Y.K(..k) R(..tım) 

Girdim bahçasına gül bozuk bozuk  b  R( bozuk bozuk) 

 

Pir Sultan’ım yaratıldım ku-l deyi f  Y.K(..l) R(..deyi) 

Zalimlerin elinden mi ö-l deyi f  Y.K(..l) R(..deyi) 

Dost beni de ısmarlamış ge-l deyi f  Y.K(..l) R(..deyi) 
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Gideceğim ama yol bozuk bozuk  b  R( bozuk bozuk) 
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9) Koşma. 6 + 5 = 11 li hece ölçüsü 

Çıktım yücesine /seyran eyledim                  -a 

Gönül eğlencesi küs-tü bulunmaz                 -b  R(..tü bulunmaz) 

Dostlar bizden muhabbeti kaldırmış  c 

Hiçbir ikrarından dön-dü bulunmaz              -b  R(..tü bulunmaz) 

 

Hani benim ile lokma yiye-n-ler  -d Y.K(..n..) R(..ler) 

Başı canı  dost yoluna koya-n-lar  -d Y.K(..n R(..lar) 

 Sen ölmeden ben ölürüm diye-n-ler  -d Y.K(..n..) R(..ler) 

Dostlar da geriye kaç-tı bulunmaz                  -b    R(..tı bulunmaz) 

 

Pir Sultan Abdal’ım desti dema-n-da  -e Y.K(..n..) R(..da)  

İsmim Koca Haydar neslim Yeme-n-de         -e  Y.K(..n..) R(..de) 

Garip başa bir hal gelse zama-n-da                 -e  Y.K(..n..) R(..da) 

Orda bir kişinin dos-tu bulunmaz   -b   R(..tu bulunma  

 

10) Koşma: 4 + 4 +3 = 11’li hece ölçüsü 

Çoktan beri / yollarını / gözlerim  -a 

Gönlümün ziyası dost  sefa geldin                  -b R (sefa geldin) 

Şu garip gönlümün bağı bostanı  -c 

Ayva ile turunç nar  sefa geldin  -b R (sefa geldin) 

 

Yoksa karşımızda otu-r-an mısın  -d Y.K (..r..) R (..an mısın ) 

Serimi sevdaya yeti-r-en misin  -d Y.K (..r..) R (..en misin ) 
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Ağır yüklerimi götü-r-en misin  -d Y.K (..r..) R (..en misin ) 

Katar maya ile yar  sefa geldin  -b   R  (sefa geldin) 
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Hindidir yarimin kaşları hindi   -e Ses tekrarı (Aliterasyon) 

Bilmem melek miydi arştan mı indi  -e 

Bir su ver içeyim yüreğim yandı  -e 

Temmuz aylarında kar sefa geldin  -b   R (sefa geldin) 

 

Yoksa sevdiğimin il-inden misin  -f   R (..inden misin) 

Yoksa has bahçenin gül-ünden misin  -f   R (..ünden misin) 

Güzel Muhammet’in ter-inden misin  -f   R (..inden misin) 

Cennet-i alada gül -sefa geldin  -b   R (sefa geldin ) 

 

Pir Sultan-giyinmiş al ile yeşil Ses tekrarı (Aliterasyon) 

Yarin sevdaları sere alışır 

Sevdiğim -giyinmiş al ile yeşil 

Çarşılar bezenmiş al -sefa geldin  -b   R (sefa geldin) 

Not: T.RT repertuarında bu şiirin son iki dörtlüğü bulunmamaktadır 

 

11) Koşma: 11’li hece ölçüsü 

Derdim çoktur/ hangisine/ yan-ayım  -a   R (..ayım) 

Yine tazelendi / yürek y-are-si  -b Z.K (..are ) R  (..si) 

Ben bu derde nerde derman bul-ayım  -a   R (..ayım ) 

Meğer dost elinde ola ç-are-si   -b Z.K (..are) R (..si ) 

 

Türlü donlar giymiş gülden nazi-k-tir  -c Y.K (..k) R (..tir ) 

Bülbül cevreyleme güle yazı-k-tır  -c Y.K (..k ) R (..tır ) 



67

 

 

Çok hasretlik çektim bağrım ezi-k-tir  -c Y.K (..k ) R (..tir ) 

Güle güle gelir canlar pare-si   -b   R (..si) 
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Pir Sultan’ım kati yüksek uç-arsın  -d Y.K (..ç.. ) R (..arsın ) 

Selamsız sabahsız gelir ge-ç-ersin  -d Y.K (..ç..) R (..ersin ) 

Dilber muhabbetten niçin ka-ç-arsın  -d Y.K (..ç.. ) R (..arsın ) 

Böyle midir yolumuzun töre-si  -b   R (..si  )     

 

12) Koşma: 6 + 5 = 11’li hece ölçüsü 

Dostun bahçesine / bir hoyrat gi-r-miş -a Y.K (..r ) R (..miş) 

Korudur hey benli dilber ko-ru-dur  -b T.K (..ru..) R (...dur) 

Gülünü dererken dalını kı-r-mış  -a Y.K (..r ) R (..mış) 

Kurudur hey benli dilber kurudur  -b T.K.(..ru..) R (..dur) 

 

Bu meydanda serilidir po-st-umuz  -c T.K (..st ) R (..umuz ) 

Çok şükür Mevla’ya gördük do-st-umuz -c T.K (..st ) R (..umuz ) 

Bir gün kara toprak örter ü-st-ümüz  -c T.K (..st ) R (..ümüz ) 

Çürüdür hey benli dilber çürü-dür  -b   R (..dür )    

 

Abdal Pir Sultan’ım başından ba-ş-lar -d Y.K (..ş..) R (..lar ) 

Eyileri kor da kötüyü ta-ş-la   -d Y.K (..ş..) R (..lar ) 

Bin çiçekten bir kovana bal i-ş-ler  -d Y.K (..ş..) R (..ler ) 

Arıdır hey benli dilber arı-dır   -b   R   (..dır ) 

 

13)Koşma : 6 + 5 = 11’li hece ölçüsü 

Döndün mü benden/yüzü dön-esi -a  R (..esi) 

Verdiğin ikrara saldım ben seni” -b  R (Verdiğin ikrara ...) 
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İkrarı boynuna  kement ol-ası  -a  R (..ası ) 

Verdiğin ikrara saldım ben seni          -b(N)  R (Verdiğin ikrara...) 
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İkrar verip ikrarından dönücü  Ses tekrarı (Aliterasyon) 

Arayıp ta kendi gibisin bulucu  

Batonundan değsin Hakk’ın kılıcı 

Verdiğin ikrara saldım ben seni -b (N)  R (Verdiğin ikrara...) 

 

İkrar verdim ikrarımı gü-d-erdim -c Y.K (..d..) R (..erdim) 

Senin gibi ikrarsızı ni-d-erdim -c Y.K (..d..) R (..erdim) 

Varır  ikrarlıya hizmet  e-d-erdim -c Y.K  (..d..) R (..erdim)      

Verdiğin ikrara saldım ben seni -b (N)   R (Verdiğin ikrara....) 

 

Uzun yaylanıza çık-mayım derdim  -d  R (..mayım derdim) 

Soğuk sularınızı iç-meyim derdim-   d            R(..meyim derdim) 

Serden geçip sizden geç-meyim derdim -d  R (..meyim derdim) 

Verdiğin ikrara saldım ben seni  -b(N)  R(Verdiğin ikrara...) 

 

Pir Sultan Abdal’ım imandır i-man  -e Z.K(man) 

Münkürün kalbinden gitmesin gü-man -e Z.K(..man) 

Şefaat etmesin  ol ahir za-man  -e. ZK(..man) 

Verdiğin ikrara saldım ben seni  -b(N)  R(Verdiğin ikrara...) 

 

14) Koşma : 6 + 5 = 11’li hece ölçüsü 

Dün gece seyrimde / coştuydu dağlar  -a 

Dağlar-ağlar ağlar Pir Sultan deyü  -b R (..ağlar ağlar Pir Sultan deyü ) 

Gündüz hayalimde gece düşümde  -c 
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Düşler-ağlar ağlar Pir Sultan deyü  -b R (..ağlar ağlar Pir Sultan deyü ) 
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Uzundu usuldu dedemin b-oy-u -d Y.K(..y..)  R (..u) 

Yıldız’dır yaylası Banaz’dır k-öy-ü -d Y.K(..y..)  R (..ü) 

Yaz bahar ayında bulanır su-y-u -d Y.K(..y..)  R (..u) 

Sular-ağlar ağlar Pir Sultan deyü -b  R (...ağlar ağlar Pir Sultan deyü) 

 

Pir Sultan kızıydım bende Banaz’da  -e   R (..da) 

Kanlı yaş akıttım baharda yaz-da  -e   R (..da) 

Dedemi astılar kanlı Sivas’ta   -e   R (..ta) 

Dar ağacı - ağlar Pir Sultan deyü  -b R (..ağlar Pir Sultan deyü)  

 

Kemendimi attım dara dola-ş-t  -f Y.K (..ş..) R (..tı) 

Kafirlerin eli kana bula-ş-tı   -f Y.K (..ş..) R (..tı) 

Koyun geldi kuzuları mele-ş-ti  -f Y.K (..ş..) R (..ti) 

Koçlar - ağlar ağlar Pir Sultan deyü-  -b R (..ağlar ağlar Pir Sultan deyü) 

 

Pir Sultan Abdal’ım yücedir ş-an-ın  -g T.K (..an..) R (..ın) 

Kudretten çekilmiş pir senin k-an  -g T.K (..an..) R (..ın) 

Hak’ka teslim ettim ol şirin c-an-ın  -g T.K (..an..) R (..ın) 

Dostlar- ağlar ağlar Pir Sultan deyü  -b R (..ağlar ağlar Pir Sultan deyü) 

 

15) Koşma :  6 + 5 = 11’li hece ölçüsü 

Dünyanın üzerinde / kurulu d-irek  -a T.K (..ek) 

Emek zayolmadan sızlarmı y-ürek  -a T.K (..ek) 

Bu düzeni kim kurmuş bizler de bil-ek -a T.K  (..ek) 
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Söyle canım söyle dinlesin canlar         -b(N) 
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Ocağa koymuşlar köşe ta-ş-ını  -c Y.K (..ş..) R(..ını) 

Hak onarsın gerçeklerin i-ş-ini  -c Y.K (..ş.. ) R(..ini) 

Bir gün ağrıtırlar senin ba-ş-ını  -c Y.K (..ş..) R(..ını) 

Söyle canım söyle dinlesin canlar  -b(N) 

 

Pir Sultan Abdal’ım farz ile sü-nnet  -d Z.K (..nnet) 

Yola gelmeyene edilmez mi-nnet  -d Z.K (..nnet) 

Cümlenin muradı dünyada ce-nnet  -d Z.K  (..nnet) 

Söyle canım söyle dinlesin canlar  -b(N) 

 

16) Koşma : 6 + 5 = 11’li hece ölçüsü 

Gam elinden benim/ zülfü siyahım  -a 

Peykân değdi sinem y-ara-landı gel  -b     Z.K (..ara )          R (..landı gel) 

Suna başı için ağlatma beni   -c 

Bugün sevda  canda ara-landı gel  -b     Z.K (..ara)           R (..landı gel) 

 

Ne çekersin dertli sinem dağ o-l-maz  -d Y.K (..l..) R (..maz ) 

Aylar yıllar geçer ömür çoğa-l-maz  -d Y.K (..l..) R (..maz ) 

Neşterlidir yaralarım onu-l-maz  -d Y.K (..l..) R (..maz ) 

Güverdi çevresi kara-landı gel  -b   R (..landı gel) 

 

Gamdan hisar oldu mekanım yurdu-m -e Y.K (..m) 

İşitmez avazım dinemez virdi-m  -e Y.K (..m) 

Bir değil beş değil on değil derdi-m  -e Y.K (..m) 
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Düğümler baş verdi sıra-landı ge  -b    R (..landı gel) 
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Pir Sultan Abdal’ım haftada ayda            -f     T.N.Ç.K  (..ayda)         

Günler gelir geçer bulunmaz f-ayda        -f      T.N.Ç.K  (..ayda )        

Gönül Hak arzular canım hay h-ayda      -f      T.N.Ç.K  (..ayda )        

Toprağım üstüme körlendi gel                 -b                               R(..landı gel) 

 

17) Koşma : 6 + 5 =11’li hece ölçüsü 

Gel benim derdime / bir d-erman eyle -a Z.K (..erman) R (.. eyle) 

Alemler derdine d-erman olansın  -b Z.K (..erman) R (..olansın) 

Özümün hükmüne  bir f-erman eyle  -a Z.K (..erman) R (..eyle) 

Alemler hükmüne f-erman olansın  -b Z.K (..erman) R (..olansın) 

 

Bir ismim Haydar’dır bir ismim A-li  -c T.K (..li ) 

Hak Murtaza dedi sana ya Ve-li  -c T.K (..li ) 

Cihanım Ahırı hem de evve-li  -c T.K (..li ) 

Velayet mülküne sultan olansın  -b   R (..olansın) 

 

Pir Sultan Abdal’ım meydanda e-r-dim -d Y.K(..r..) R (..dim) 

Her nere baktımsa yarimi gö-r-düm  -d Y.K(..r..) R (..düm) 

Seherde tesbihim evradım vi-r-dim  -d Y.K(..r..) R (..dim) 

Garip gönüllere mihman –olansın  -b   R (olansın) 

 

18) Semai: 4 + 4 = 8’li hece ölçüsü 

Gelin canlar bir o-l-alım -a Y.K (..l..) R(..alım ) 

Münkire kılıç ça-l-alım -a Y.K (..l..) R(..alım) 



77

 

 

Hüseyn’in kanın a-l-alım -a Y.K (..l..) R (..alım) 

Tevekkeltü taalallah  -b(N)   R (Tevekkeltü taalallah) 

Özü öze bağla-yalım-  -c   R (..yalım)  

Sular gibi çağla-yalım  -c   R (..yalım) 

Bir yürüyüş eyle-yelim- -c   R (..yelim) 

Tevekkeltü taalallah  -b(N)   R (Tevekkeltü taalallah) 

 

19) Koşma : 6 + 5 = 11’li hece ölçüsü 

Gönlüm arz eyledi / görmeye geldim  -a 

Geldim ki evvelki benzi-n kalmamış  -b Y.K(..n..) R(kalmamış) 

Evvel ısmar ile muhabbetimiz  -c 

Şimdi söylemeye dili-n kalmamış  -b Y.K(..n..) R(kalmamış) 

 

Göçtü bu ömrümün kervanı göç-tü  -d   R(..tü) 

Yüzünde benlerin aklıma düş-tü                    -d    R(..tü) 

Nice bin aşıklar badeler iç-ti                          -d    R(..ti) 

Bize bir tas acı suyu-n kalmamış  -b Y.K(..n..) R(kalmamış) 

 

Böyle bilseydim ben de gel-mezdim  -e R(..mezdim) 

Selam verip selamını al-mazdım           -e R(..mazdım) 

Bahçe memur diye bende gir-mezdim            -e R(..mezdim) 

Girdim ki bir deste gülün kalmamış              -b Y.K(..n..) R(kalmamış) 

 

Pir Sultan Abdal’ım geldim gi-d-erim -f Y.K(..d..)  R(..erim) 
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Sen gibi vefasız yari ni-d-erim -f Y.K(..d..)  R(..erim) 

Varır bir gerçeğe hizmet e-d-erim -f Y.K(..d..)  R(..erim) 

Dökülmüş yaprağın bağın kalmamış -b          Y.K(..n..)  R(kalmamış 
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20) Koşma : 6 + 5 = 11’li hece ölçüsü 

Gözleyi gözleyi / gözüm dö-rt oldu -a T.K(..rt..) R (oldu) 

Ali’m ne yatarsın günlerin geldi -b   R(Ali’m ne yatarsın...) 

Korular kalmadı kara yu-rt-oldu -a T.K(..rt..) R (oldu) 

Ali’m ne yatarsın günlerin geldi -b(N)   R (Ali’m ne yatarsın...) 

 

Sancak gele Kazova’ya di-k-ile         -c            Y.K(..k..)      R (..ile ) 

Münafık başına taşlar dö-k-üle          -c            Y.K(..k..)      R (..üle) 

Mümin olanlar da Hakka çe-k-ile      -c            Y.K (..k..)     R (..ile ) 

Ali’m ne yatarsın günlerin geld         -b(N)    R (Ali’m ne yatarsın ...) 

 

Kızılırmak gibi bendinden bo-ş-an -d Y.K(..ş..) R (..an) 

Hama’dan Mardin’e Sıvas’a dö-ş-en -d Y.K(..ş..) R (..en) 

Düldül eğerlendi Zülfikar ku-ş-an -d Y.K(..ş..) R (..an) 

Ali’m ne yatarsın günlerin geldi -b(N)   R. (Ali’m ne yatarsın...) 

  

Mervan soyun vu-r-alım          -d   Y.K(..r..)                 R (..alım ) 

Hüseynin kanın so-r-alım        -d   Y.K(..r..)                  R (..alım ) 

Padişahın öldü-r-elim              -d   Y.K(..r..)                  R (..elim )   

Tevekkeltü taalallah                 -b(N)                            R (Tevekkeltü taalallah)   

 

Pir Sultan’ım geldi cu-ş-a -e  Y.K(..ş...) R (..a)  

Münkirlerin aklı şa-ş-a -e  Y.K(..ş...) R (..a) 

Takdir olan gelir ba-ş-a -e  Y.K(..ş...) R (..a) 
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Tevekkeltü taalallah  -b(N)    R (Tevekkeltü taalallah)  
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21) Koşma : 6 + 5 = 11’li hece ölçüsü 

Gurbet elde  bir hal / geldi başıma  -a 

Ağlama gözlerim /mevla kerimdir  -b (N)    R (Ağlama gözlerim...) 

Derman arar iken/ derde düş oldum  -c 

Ağlama gözlerim / mevla kerimdir  -b (N)   R (Ağlama gözlerim...) 

 

Huma kuşu yere düştü- öl-medi  -d Y.K (..l..) R (..medi) 

Dünya Sultan Süleyman’a k-al-madı  -d Y.K (..l..) R (..madı) 

Dedim yare gidem nasip -ol-madı  -d Y.K (..l..) R (..madı) 

Ağlama gözlerim mevla kerimdir  -b (N)   R (Ağlama gözlerim...) 

 

Kağıda yazarlar ufak yazı-lar   -e   R (..lar) 

Anasız olur mu körpe kuzu-lar  -e   R (..lar) 

Derdi yüreğinde olan sızı-lar   -e   R (..lar) 

“Ağlama gözlerim mevla kerimdir  -b (N)   R (Ağlama gözlerim...) 

 

Abdal Pir Sultan’ım böyle buyu-r-du  -e Y.K (...r..) R (..du) 

Ayrılık donların biçti geydi-r-di  -e Y.K (...r..) R (..di) 

Ben ayrılmaz idim felek ayı-r-dı  -e Y.K (...r..) R (..dı) 

Ağlama gözlerim mevla kerimdir  -b (N)   R (Ağlama gözlerim... 

 

Sene tekmil olduğunu bil-diler -e   R (..diler) 

Yezit münafık gömleğin kıl-dılar -e   R (..dılar) 

Kasdeyleyüp imamlara kıy-dılar -e   R (..dılar) 
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Ali’m ne yatarsın günlerin geldi -b(N)   R (Ali’m ne yatarsın...) 
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Abdal Pir Sultan’ım bu sözüm ha-k-tır -f Y.K (..k..) R (..tır) 

Vallahi bu sözümün hatası yo-k-tur  -f Y.K (..k..) R (..tur) 

Şimdiki sofunun yezidi ço-k-tur  -f Y.K (..k..) R (..tur) 

Ali’m ne yatarsın günlerin geldi                     -b (N)               R(Ali’m ne yatarsın ..) 

 

22) Koşma : 4+4+3 = 11’li hece ölçüsü 

Gurbet elde /yad ellerin / derdini  -a 

Çe-k-eyim de eyleneyim bir zaman  -b   Y.K(..k..) R (..eyim de eyleneyim...) 

Yaralı sineme / bal ile tuzu   -c 

E-k-eyim de eyleneyim bir zaman -b Y.K(..k..) R (..eyim de eyleneyim...) 

 

Sahile uçurdum gönül ku-ş-unu -d Y.K (..ş..) R (..unu..) 

Sıyırdı gidiyor dağlar ba-ş-ını   -d    Y.K (..ş..) R (..ını..) 

Mihri gibi gözlerimin ya-ş-ını    -d   Y.K (..ş..)R (..ını..) 

Dö-k-eyim de eyleneyim bir zaman             -b   Y.K(..k..)R (..eyim de eyleneyim...) 

 

Pir Sultan Abdal’ım Seyit N-esimi       -e         Z.K (..esimi )    

Şu aleme destan ettim s-esimi              -e  Z.K (..esimi)    

Uğrun uğrun sevdiğimin yasını            -x    

Çe-k-eyimde eyleneyim bir zaman      -b Y.K (..k..) R (..eyim de eyleneyim...) 

 

23) Semai: 4 + 4= 8’li hece ölçüsü 

Hak için kendini kurb-an eyleyen -a T.K (..an) R (..eyleyen)   

Şahı Merdan oğl-u İmam Hüseyin -b   R (..u İmam Hüseyin)   
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Cümle erenlere ferm-an eyleyen  -a T.K (..an) R (..eyleyen) 

Gözlerimin nur-u İmam Hüseyin -b   R (..u İmam Hüseyin) 
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Muhammet Ali’nin çeşmi çır-ağ-ı -c T.K (..ağ) R (..ı ) 

Erenler yolunun gülşeni b-ağ-ı -c T.K (..ağ) R (..ı ) 

Ciğerler Paresi gönül dur-ağ-ı  -c T.K (..ağ) R (..ı ) 

Erenler Hünkâr-ı İmam Hüseyin -b   R (..ı İmam Hüseyin) 

 

Abdal Pir Sultan’ım tutar zam-an-ın -d T.K (..an) R (..ın )   

Dostumun dostuyuz biz haned-an-ın -d T.K (..an) R (..ın ) 

O çeşmi değil mi Şahı Merd-an’ın -d T.K (..an) R (..ın ) 

Erenler serdar-ı İmam Hüseyin -b   R (..ı İmam Hüseyin) 

 

24) Semai: 4 + 4 hece ölçüsü 

Hakikat bir /gizli sır-dır a  ZK (..dır) 

Bilemezsin /demedim mi b    R (demedim mi) 

Bu bir rıza /lokması-dır a  ZK (..dır) 

Yiyemezsin /demedim mi b    R (demedim mi) 

 

Gün yüzlümün atı tavlada bağlı  (belirli bir hece ölçüsü ve düzeni yok) 

Anayın atayın yüreği kanlı 

Ah yar yar yar dost dost 

Medet yar yar yar dost yarim dost dost 

Ah cana cana cana 

Bah şuna şuna şuna 

 

Pir Sultan Abdalım /işte geldi yaz  x 6 +5 hece ölçüsü Z.K(..yaz) 
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Kaldır kollarını/ eyle bir niyaz  x 

Elmadan kırmızı /pamuktan beyaz  x 
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Ver Allah bir güzel/ gönlüm eyleyim  y 

 

25) Koşma: 6 + 5 = 11’ li hece ölçüsü 

Her sabah her seher/ cümbuşa gelir a  Y.K(..r) 

Dağlar ya Muhammet Ali çağırır a  Y.K(..r) 

Bülbül de gül için figana başlar a  Y.K(..r) 

Ağlar ya Muhammet Ali çağırır a  R (çağırır) 

 

Derdimi söylesem uçan ku-ş-lara b  Y.K.(..ş) R(..lara) 

Bakmıyon mu gözümdeki ya-ş-lara b  Y.K.(..ş) R(..lara) 

Sular başın vurur taştan ta-ş-lara b  Y.K.(..ş) R(..lara) 

Çağlar ya Muhammet Ali çağırır a  R (çağırır) 

 

Gitmez oldu yare giden yare giden yollarım c  R (..olllarım) 

Felek kırdı kalkmıyor ki kollarım  c  R (..olllarım) 

Bir gün olup sussa bile dillerim  c  R (..illlerim) 

Söyler Ya Muhammet Ali çağırır  a  R (çağırır) 

 

Abdal Pir Sultan’ım insan a-ş-ığı d R(..ığı)  Y.K(..ığı) 

Aşık olanların sönmez ı-ş-ığı  d R(..ığı)  Y.K(..ığı)  

26) Koşma: 6 + 5 = 11’li hece ölçüsü 

Her sabah her sabah / seher yelleri  -a 

Seher yelleriyle es-en Ali’dir   -b  R (..en Ali’dir) 

Muhammet kılavuz mahşer yerine  -c 
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İslam’ın bayrağın çek-en Ali’dir  -b  R (..en Ali’dir) 
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Münkirin gıtası Hak’tan kesi-l-di  -d Y.K (..l..) R (..di) 

Nesimi yüzüldü Mansur ası-l-dı  -d Y.K (..l..) R (..dı) 

Dünya yetmiş kere doldu boşa-l-dı  d Y.K (..l..) R (..dı) 

Dolduran Mevala’dır dol-an Ali’dir  -b   R (..en Ali’dir) 

 

Abdal Pir Sultan’ım şad olup gü-l-dü  -e   R (..dü) 

Kabe-i Şeriften bie nida ge-l-di  -e    R (..di) 

Hakk’ın emri ile dört kitap in-di  -e   R (..di) 

Okuyan Muhammet yazan Ali’dir  -b   R (..dir) 

 

27) Koşma:  6 + 5 = 11’li hece ölçüsü 

Kerbela çölünden / bir koyun g-el-di  -a T.K (..el..) R (..di..)     

Kuzum diye meleyüben –ağladı  -b   R (ağladı) 

Koyunun sedası bağrımı d-el-di  -a T.K (..el..) R (..di..) 

Yürekteki yaralarım – ağladı   -b   R (ağladı) 

 

Koyun yere koydu nazlı di-z-lerin  -c Y.K (..z..) R (..lerin)  

Dinleyeyim şeker gibi sö-z-lerin  -c Y.K (..z..) R (..lerin) 

Kıbleye döndürmüş kara gö-z-lerin  -c Y.K (..z..) R (..lerin) 

Koyun sesi yüreğimi dağ-ladı   -b   R (..ladı) 

 

Muhammet koyunun aslını sor-du  -d   R (..du)  

Koyun dara geçip hoş zarı kıl-dı  -d   R(..dı) 

Kuzu kurban olmaz ya niçin ol-du  -d   R (..du) 
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Fatm(a)’ Ananın gözyaşları çağ-ladı  -b   R (..ladı) 
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Koyun eydür benim kuzum a-l-dılar  -e Y.K(..l..) R (..dılar) 

Beni hasret ateşine sa-l-dılar-   -e Y.K(..l..) R (..dılar) 

Cebrail Mikail bile ge-l-diler   -e Y.K(..l..) R (..diler) 

Selman İmamların belin bağ-ladı  -b   R (..ladı) 

 

Muhammet koyunun aslın ara-dı  -f   R (..dı..) 

Kuzum dedi koyunayak dire-di  -f   R (..di..) 

Naci derler bir güruhtur töre-di  -f   R (..di..) 

Zülfikar kınından çıktı zağ-ladı  -b   R (..ladı) 

 

Koyun eydür kuzum hasların ha-s-ı  -g Y.K (..s..) R (..ı ) 

Nuh felekten öte gelirdi se-s-i   -g Y.K (..s..) R (..i ) 

Yarın mahşer günü kılam dava-s-ı  -g Y.K(..s..) R (..ı )- 

Deyince Muhammet Ali ağladı  -b   R (...ladı) 

 

Pir Sultan’ım firkat bağrımı de-l-di  -ğ Y.K (..l..) R (..di )   

Ali Fatma Düldül Zülfikar ge-l-di  -ğ Y.K (..l..) R (..di ) 

Kuzu kurban olmaz ya niçin o-l-du-  -ğ Y.K (..l..) R (..du) 

Kırklar da Hu deyip özün bir-ledi-  -b   R (..ledi ) 

 

Abdal Pir Sultan’ım gönlüm ha-sta-dır -f Z.K (..sta..) R (..dır) 

Kimseye diyemem gönlüm ya-sta-dır  -f Z.K (..sta..) R (..dır) 

Bilmem deli oldu bilmem u-sta-dır  -f Z.K (..sta..) R (..dır) 

Böyle bir sevdaya sa-l-dı dert beni  -b Y.K (..l..) R (..dı dert beni) 
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28) Koşma: 4 +4 +3 = 11’li hece ölçüsü 

Koyun ben de /aşk oduna/yan-ayım  -a  R (..ayım) 

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan -b (N)  R (Dönen dönsün.....) 

Döneyim de Hak’tan mahrum kal-ayım -a  R (..ayım) 

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan -b( N )  R  (Dönen dönsün.....) 

 

Bir gün olur ulu divan ku-r-ulur  -c Y.K (..r..) R (..ulur) 

Suçlu suçsuz bir araya de-r-ilir  -c Y.K (..r..) R (..ilir  ) 

Piri olmayanlar orda ye-r-ilir   -c Y.K (..r..) R (..ilir  ) 

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan -b (N)  R (Dönen dönsün...) 

 

Pir Sultan Abdal’ım kendi ge-l-ene  -d Y.K (..l..) R (..ene) 

Eksiğinin kendi özünde bu-l-ana  -d Y.K (..l..) R (..ana) 

Bencileyin derdi garip o-l-ana                       -d          Y.K (..l..)  R (..ana) 

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan -b (N)  R (Dönen dönsün...) 

 

29) Koşma: 6 + 5= 11’li hece ölçüsü 

Uyurken üstüme geldi eren-ler -a  R (..ler) 

Ne yatarsın gafil uyan dedil-er -a  R (..ler) 

Mâhitap olmuştur yüzün gören-ler -a  R (..ler) 

Şunda duranlara merdan dediler -a  R (dediler) 
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Uyandım gafletten açtım gö-z-ümü -b  R(..ümü) 

Erenler pâyine sürdüm yü-z-ümü -b  R(..ümü) 

Söylettiler hak söyledim sö-z-ümü -b  R(..ümü) 

Hak bin bir kelâmı inan dediler -a  R (dediler) 
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Gökten indi derler idi İsa’ya  -c  T.K(..sa) R(..ya) 

Zeburu Davut’a Tevrat Musa’ya -c  T.K(..sa) R(..ya) 

Üçüncü İncil indi İsa’ya  -c  T.K(..sa) R(..ya) 

Dördüncü Resul’a Fürkan dediler -a  R (dediler) 

 

Kanber önü sıra bindi Düldü-l’e -d  Y.K(..l) R(..e) 

Pirim Hacı Bektaş Kırklar’la bi-l-e -d  Y.K(..l) R(..e) 

Âb-ı Zemzem ile cümlesin si-l-e -d  Y.K(..l) R(..e) 

Bir dolu sundular iç kan dediler -a  R (dediler) 

 

Dağların deminden çekilir er-ler -e    R(..ler) 

Ördeği arzu eder cevlana gö-l-ler -e  Y.K(.l.) R(..ler) 

Deryalar geçilmez bulanık sel-ler -e  Y.K(.l.) R(..ler) 

Kalbi pâk olana umman dediler -a  R (dediler) 

 

Kalbin pâk olursa var Hakk’a düş ol -f  R(..ol) 

Erenler önünde dil olma sus ol -f  R(..ol) 

Dünyanın varından vazgeç derviş ol -f  R(..ol) 

Bu yolda dervişe sultan dediler -a  R (dediler) 

 

Dediler belâyı çeken Eyyu-p’ tur -g  Y.K(..p) R(..tur) 

Erenlerin sırrı hoş acayi-p-tir  -g  Y.K(..p) R(..tir) 

Her bir yerde sırrın açmak ayı-p-tır -g  Y.K(..p) R(..tır) 

Gizli pinhanlara boyan dediler -a  R (dediler) 
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Pir Sultan düşmüşüm er sevdasına -h  R(sevdasına) 

Âşıklar düşmesin el sevdasına -h  R(sevdasına) 

Bin nazar kılmışım kalbin pasına -h  R(…asına) 

Eyer âşık isen üryan dediler  -a  R (dediler) 

 

30) Koşma: 6 +5 = 11’li hece ölçüsü 

Nasıl yar diyeyim / ben böyle yara -a 

Mecnun edip çöle – sal-dıktan sonra  -b Y.K(..l..) R (..dıktan sonra) 

Alemin bağına bülbüller konmuş  -c 

Nidem benim gülüm -sol-duktan sonra  -b Y.K(..l..) R (..duktan sonra) 

 

Karadır kaşların ke-man- istemem  -d         Z.K (..man..) R (.. istemem) 

Şu gönlümde özge mih-man- istemem -d         Z.K (..man..) R (.. istemem) 

Ölsem de derdime der-man- istemem  -d         Z.K (..man..) R (.. istemem) 

Ok vurup sinemi del-dikten son                      -b   R (..dikten sonra ) 

 

Coşkun çaylar gibi ç-ağ-lamayan ya  -e       T.N.Ç.K (ağlamayan yar) 

Gönlünü gönlüme b-ağ-lamayan yar  -e       T.N.Ç.K (ağlamayan yar) 

Benim şu derdime ağ-lamayan yar  -e       T.N.Ç.K (ağlamayan yar) 

Daha ağlamasın öl-dükten sonra                    -b       R (..dükten sonra ) 

 

Pir Sultan Abdal’ım sürem bu-yo-lu  -f          T.K ( ..lu..)  

İnsan-ı kamilin olmuşam- ku-lu  -f          T.K (..lu..)   

İster yağmur yağsın ister-do-lu  -f          T.K (..lu..)   
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Nidem ben ummana dal-dıktan sonra  -b          R (..dıktan sonra)  
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31) Koşma: 6 + 5 = 11’li hece ölçüsü 

Ne kadar bilirsen / bilene danış  -a  

Danışan dağları aşar mı a-ş-ar  -b Y.K(..ş..) R(..ar) 

Danışmadan yola düşse bir kiş  -c 

Yorulup yollarda şaşar mı şa-ş-ar  -b Y.K(..ş..) R(..ar)   

 

Altında bir pula olur mu kabu-l  -c Y.K (..l ) 

Konuş ehil ile olasın ehi-l   -c Y.K (..l ) 

Konuşma cahille olursun cahi-l  -c Y.K (..l ) 

Kişi itibardan düşer mi  dü-ş-er   -b Y.K(..ş..) R(..er) 

 

Uzak ol cahilden kamile y-akın  -d Z.K(..akın) 

Sözünde mana yok darılma s-akın  -d Z.K(..akın) 

Hasmın karıncaysa merdane t-akın  -d Z.K(..akın) 

Ummadığın taş başa düşer mi dü-ş-er  -b Y.K(..ş..) R(..er)  

 

Abdal Pir Sultan’ım bu böyle m’ olur -e Y.K(..l..) R (..ur) 

Herkes ettiğini elbette bu-l-ur   -e Y.K(..l..) R (..ur) 

Alıcı kuşların ömrü az olur   -e Y.K(..l..) R (..ur) 

Akbaba zararsız yaşar mı ya-ş-ar  -b Y.K(..ş..) R(..ar) 

32) Semai: 4 + 4 = 8’li hece ölçüsü 

Seher vakti / kalkan kervan -a  

İniler de zar eyle-n-ir              -b   Y.K (..n..) R(..ir) 

Bir güzele düşen gönül -c 
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Çiçeklenir korula-n-ır  -b  Y.K (..n..) R(..ır) 
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Bahçenizde güller aç-ar d    R(..ar) 

İçinde bülbüller öt-er  d    R(..er) 

Engel gelir bir kal kat-ar       -d     R(..ar) 

Olan işler gerile-n-ir              -b  Y.K (..n..) R(..ir) 

 

Bülbül geldi kondu da-l-a -e   Y.K(..l..) R(..a) 

Bülbülden hata yok gü-l-e -e  Y.K(..l..) R(..e) 

Engel bir taş atar gö-l-e  -e  Y.K(..l..) R(..e) 

Olan işler gerile-n-ir  -b  Y.K (..n..) R(..ir) 

 

Pir Sultan Abdal gö-ç-elim -f  Y.K(..ç..) R(..elim) 

Pir elinden bad i-ç-elim -f  Y.K(..ç..) R(..elim) 

İnkâr olandan ka-ç-alım -f  Y.K(..ç..) R(..alım) 

İnkâr bir gün parele-n-ir -b  Y.K (..n..) R(..ir) 

 

33) İlahi: 4+3 = 7’li hece ölçüsü 

Sordum sarı / çiğdeme   

Sen nerede kışlarsın                         N 1 : Sordum sarı çiğdeme 

Ne sorarsın be derviş                       N 2 :  Ne sorarsın be derviş 

Yer altında kışlarım 

Sordum sarı çiğdeme    

Yer altında ne yersin 

Ne sorarsın be derviş 

Kudret lokması yerim 
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Sordum sarı çiğdeme   

Senin benzin ne sarı 

Ne sorarsın be derviş   

Hak korkusu çekerim 

 

Sordum sarı çiğdeme   

Anan baban var mıdır 

Ne sorarsın be derviş   

Anan yer babam yağmur 

 

Sordum sarı çiğdeme   

Asacağı el-inde            

Hak kelamı d-il-inde                 

Çiğdem de dervişlik var 

 

Pir Sultan’ım e-r-lerle    

Yüzü dolu nu-r-larla       

Ak sakallı pi-r-lerle               

Çiğdemde dervişlik var 

 

34) Koşma:  6 + 5 = 11’li hece ölçüsü 

Sultan suyu gibi/çağlayıp akma  -a 

Du-r-ulur gam yeme divane gönül  -b Y.K (..r..) R (..ulur gam yeme...) 

Er başında duman dağ başında kış  -c 
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E-r-ilir gam yeme divane gönül    -b        Y.K (..r..) R (..ilir gam yeme...) 
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Şahımerdan önümüzde kıl-avuz              -d          Z.K (..avuz) 

Yıkılır mı Hakk’ın yaptığı h-avuz                -d          Z.K (..avuz) 

Üç günlük dünyada hep yahşi y-avuz          -d          Z.K (..avuz) 

Yo-r-ulur gam yeme divane gönül               -b          Y.K (..r..) R (..ulur gam yeme...) 

 

Pir Sultan Abdal’ım sırdan sı-rada          -e         Z.K  (..rada ) 

Bu iş böyle oldu kaldın bu rada          -e         Z.K  (..rada ) 

Cümlemizin yeltendiği mu rada          -e          Z.K  (..rada ) 

E-r-ilir gam yeme divane gönül          -b         R (..ilir gam yeme... )      

  

35) Koşma: 6 +5 = 11’li hece ölçüsü 

Şu kanlı zalimin / ettiği i-ş-ler -a  Y.K (..ş..) R (..ler) 

Garip bülbül gibi z-âre-ler beni -b  Z.K (..are..) R (..ler beni) 

Yağmur gibi yağar başıma ta-ş-lar -a  Y.K (..ş..) R (..lar) 

Dostun bir fiskesi p-are-ler beni -b  Z.K (..are..) R (..ler beni) 

 

Dar günümde dost düşmanım bello-l-du -c Y.K (..l..) R (..du) 

On derdim var ise şimdi ello-l-du  -c .K (..l..) R (..du) 

Ecel fermanı boynuma ası-l-d  -c  Y.K (..l..)  R (..dı) 

Gerek asa gerek vura-lar ben  -b    R (..lar beni) 

 

Pir Sultan Abdal’ım can göğe a-ğ-maz  -d Y.K (..ğ..) R (..maz) 

Hak’tan emrolmaz sa ırahmet ya-ğ-maz -d Y.K (..ğ..) R (..maz) 

Şu ellerin taşı hiç bana de-ğ-mez  -d Y.K (..ğ..) R (..mez) 
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İlle dostun bir tek gülü yara-lar beni  -b   R (..lar beni)  
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36) Koşma: 6 + 5 = 11’li hece ölçüsü 

Şu karşı yaylada / göç katar kata-r  -a Y.K (..r ) 

Bir güzel sevdası serimde tüte-r  -a Y.K (..r ) 

Bu ayrılık bana ölümden  bete-r  -a Y.K (..r ) 

Geçti dost kervanı eyleme beni  -b(N) 

 

Şu benim sevdiğim başta otu-r-ur  -c Y.K (..r) R (..ur ) 

Bir güzelin derdi beni biti-r-ir   -c Y.K (..r ) R (..ir ) 

Bu ayrılık bize zulüm geti-r-ir  -c Y.K (..r) R (..ir ) 

Geçti dost kervanı eyleme ben  -b(N 

 

Pir Sultan Abdal’ım kalkın a-ş-alım  -d Y.K(..ş..) R (..alım ) 

Aşıp yüce dağı engin dü-ş-elim  -d Y.K (..ş..) R (..elim ) 

Çok nimetin yedik helalla-ş-alım  -d Y.K (..ş..) R (..alım ) 

Geçti dost kervanı eyleme beni  -b(N) 

37) Koşma: 6 + 5 = 11 li hece ölçüsü 

Medet ya Muhammet / medet ya Ali  -a 

Ya Muhammet sana mürvete geldim  -b R(Ya Muhammet sana…) 

Karlı dağlar gibi yığdım günahım  -c 

Ya Muhammet sana mürvete geldim              -b (N) R(Ya Muhammet sana…) 

 

Cennetin kapısı mermerdir ta-ş-ı  -d Y.K(..ş..) R(..ı) 

İncidir duvarı hikmettir i-ş-i  -d Y.K(..ş..) R(..i)   

Yüz igirmi dört bin nebinin ba-ş-ı  -d Y.K(..ş..) R(..ı)  
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Ya Muhammet sana mürvete geldim  -b(N) R(Ya Muhammet sana…) 
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Muhammet’tir nebilerin ayna-s-ı             -e Y.K(..s..)  R(..ı) 

Salavat verelim nur olu se-s-i                  -e Y.K(..s..)  R(..i) 

On sekiz bin alemin hem Mustafa-s-ı      -e Y.K(..s..)  R(..ı) 

Ya Muhammet sana mürvete geldim       -b(N) R(Ya Muhammet sana…)   

 

Abdal Pir Sultan’ım Ben Şam-a geldim -f  R(..a geldim) 

Şam elize hey dost yana yan-a geldim  -f  R(..a geldim) 

Bingan ettim Ali kapın-a geldim  -f  R(..a geldim) 

Ya Muhammet sana mürvete geldim  -b(N) R(Ya Muhammet sana…) 
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4. GELENEKSEL OLARAK MÜZİKLENDİRİLMİŞ GÜFTELERİN MÜZİK 

YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 

4.1 Alevi Bektaşi Kültüründe Deyiş 

Türk Halk Müziği ve Edebiyatı’nda türkü, koşma, mani gibi nazım şekilleriyle 

yazılan ezgili şiir türlerinin genel adına deyiş denir. Deyiş sözcüğü, Türkçe’deki “de” 

köküne “mek” masdarının eklenmesi ile oluşan demek fiilinden türetilmiş bir 

sözcüktür. Demek bugün daha çok, laf etmek anlamları ile kullanılmaktadır. 

Sözcüğün kullanım alanı günümüzde Balkanlardan, Asya içlerine kadar 

uzanmaktadır.Türk kültürünün en önemli yapıtlarından biri olan Divan ü Lûgat it 

Türk’te demek sözcüğü “Timek” veya “Temek” şeklini almıştır. XI. yy.da yazılmış 

olan bu ansiklopedik sözlükte tiyiş veya deyiş adına rastlanmazken XIII.yy dan 

itibaren deyiş sözcüğü Anadolu’da yeni yeni şekillenmeye başlayan âşık müziği ve 

edebiyatında tiyiş veya deyiş olarak kullanılmıştır. Halk müziği açısından 

değerlendirildiğinde türkü, türkmani, varsağı, deyiş, kayabaşı ve üçleme gibi türler 

etnik olguları içlerinde barındırmışlardır. İlk başlarda âşık müziği ve edebiyatı içinde 

şekillenen ve kökünü, halk adet ve geleneklerinden alan bu türlerin içinde deyiş adı 

verilen tür, daha sonraları Alevi Bektaşi inancına bağlı topluluklar arasında 

kullanılan temel terimlerden biri olarak, özel bir anlam kazanmıştır.[13 s.1]. 

4.2 Alevi Bektaşi Müziği 

Anadolu Alevi ve Bektaşiliğinin en önemli unsurlarından biri de müziktir.Bu 

müziğin temelini çalgı şiir birlikteliği oluşturur. Anadolu Aleviliği ve Bektaşiliğinde 

müziğin böylesine önemli bir kültürel öğe olması ayin müziklerinde çeşitliliğe, başka 

bir anlamda kültürel bir zenginliğe neden olmuştur.Aşık adı verilen ve elindeki 

bağlaması ile kendisinin veya başkalarının şiirlerini söyleyen kişiler, yerel 
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kültürlerden aldıkları müzik zevkleriyle çeşitli müzikal türler oluşturmuşlardır. Bu 

doğrultuda Alevi Bektaşi müziği değince akla Duvaz İmam, Cuş Havası, Nevruziye, 

Deyiş ve Semah gibi terimler gelmektedir.Bu türlerin bir kısmı söylenen şiirin 

tematik yapısını, bir kısmı ezgi karakterini, bir kısmı da oyun- müzik beraberliğinden 

oluşan semahların mistik özelliklerini ifade etmektedir. 

Alevi Bektaşi kültüründe ezgi eşliğinde söylenen şiirleri ifade etmek açısından 

müzikle ilgili olmayan bir çok terim bir müzik türüymüş gibi değerlendirilir hale 

gelmiştir. 

Duvaz İmam: İçinde On iki İmam’ın sırasıyla adının geçtiği lirik Alevi – Bektaşi 

şiiri ve müziğidir. 

Miraçlama: Hz. Muhammed ve Hz.Ali’nin kırklar Meydanı’nda buluşmasını anlatan 

ve epik bir karakter gösteren Alevi – Bektaşi şiiri ve müziğidir. 

Semah:Alevi–Bektaşi topluluklarının dini inançları doğrultusunda gerçekleştirdikleri 

mistik ve dinsel karakterlerin ön plana çıktığı halk oyunudur. Ayin sırasında semah, 

dinsel coşkunun en üst noktaya çıktığı bir evredir ve bu özeliğinden dolayı Aleviler 

kendi dinsel ritüellerinde semahı; semah dönme olarak adlandırmaktadırlar. 

Mersiye: Daha çok Hz. Hüseyin’in Kerbela’da öldürülmesinin anlatıldığı epik 

karakterli Alevi-Bektaşi şiiri ve müziğidir.[13 s.13] 

4.3 Alevi Bektaşi Deyişlerinde Müzik, Edebi Yapı -Tema İlişkisi ve Güftelerin 

Müzik yönünden İncelenmesi 

Alevi- Bektaşi müziğinin karakterini en belirgin şekilde yansıtan türlerin başında 

deyişler gelir. Deyişlerdeki anlatım, melodi ile direkt bağlantılıdır. Ayrıca deyişlerin 

en önemli özelliklerinden birisi olan mesaj verme işinde de melodinin önemi 

büyüktür. Deyişlerdeki edebi ve müzikal birlikteliklilerdeki en önemli ayırt edici 

özellik şiirdeki ifade ile seçilen melodi örgüsündeki ve makam karakterindeki 

uygunluktur. Bu ifadeler müzikal açıdan, deyişin vermek istediği mesaja göre keskin, 

sert, coşkulu ve sakin karakterlerle yapılır. 
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1) Ezginin Adı: Açılın Kapılar Şaha Gidelim. (Deyiş) 

 

  

 

Nota 4.1 

Ezgi “La” karar bir ezgidir donanımında “Sib2” ve “Fa#” bulunmaktadır. Ezginin 

seyri çıkıcı-inicidir. 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya Yukarıdan Aşağıya 

Re-Sol                                                                                      Re-Si b2 

Mi-do  

 

Ezginin Ritmik Analizi : 

Usul : 2 / 4 

Düzüm : 1 + 1 

Toplam Ölçü Sayısı : 42 

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: Sabahat Akkiraz (Yiğit İnsanların Türküleri) 

Ezginin Yöresi: Sivas 

Kaynak Kişi: Muhlis Akarsu 

Derleyen: Arif Sağ 

 

 

 

Güçlü 
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2) Ezginin Adı : Alçakta Yüksekte Yatan Erenler. (Semah)  

 

 

 

Nota 4.2  

Ezgi “La” karar bir ezgidir. Donanımda “Sib2” ve “Fa#” ve “Mib” bulunmaktadır. 

Ezginin seyri çıkıcı-inicidir. 

 

Atladığı Sesler: 

Aşağıdan Yukarıya                           Yukarıdan Aşağıya 

Sol - do Si - Sol 

Do - mi Re -Si b2 

 

 

Ezginin Ritmik Analizi : 

Usul :     4 / 4 

Düzüm :  1 +1 +1 + 1 

Toplam Ölçü Sayısı : 17 

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak:Arif Sağ (Halay) 

Ezginin Yöresi: 

Kaynak Kişi: 

Müzik: Arif Sağ 

 

Güçlü 
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3) Ezginin Adı :Arzuladım Sana Geldim.(Deyiş)  

 

 

 

Nota 4.3 

Ezgi “La” karar bir ezgidir. Donanımda “Sib2” bulunmaktadır. Ezginin seyri çıkıcı-

inicidir. 

 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya          Yukarıdan Aşağıya 

La - Mi                                        Mi - Do 

Mi - Sol                                    Sol - Mi 

Do - Mi 

Sİ b2
 - Re 

La - Do 

 

Ezginin Ritmik Analizi 

Usul : 5 / 8                                 

Düzüm :  2 + 3 

Toplam Ölçü Sayısı :  8                       

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: Erzincan Türküleri [47] 

Ezginin Yöresi: Erzincan 

Kaynak Kişi: Muzaffer Nevruz 

Güçlü 
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Derleyen: Fuat Lehimler 
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4) Ezginin Adı : Benden Selam Söyle O Güzel Şaha (Deyiş) 

 

 

 

Nota 4.4 

Ezgi “La” karar bir ezgidir. Donanımında “Sib2” bulunmaktadır. Ezginin seyri çıkıcı-

inicidir. 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya       Yukarıdan Aşağıya 

Mi – Do       Do - Mi 

Re – Si b2 

 

Ezginin Ritmik Analizi : 

Usul : 4 / 4 

Düzüm : 1+ 1 + 1 + 1 

Toplam Ölçü Sayısı : 14 

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: Erzincan Türküleri [47] 

Ezginin Yöresi: Erzincan 

Kaynak Kişi: Ali Ekber Çiçek 

Derleyen: Ali Ekber Çiçek 

 

 

 

Güçlü 
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5) Ezginin Adı :Beş Günlük Dünyada Hey Adem Oğlu.(Deyiş) 

 

 

 

 

Nota 4.5 

Ezgi “La” karar bir ezgidir Donanımında “Sib2” ve “Fa#” bulunmaktadır. Ezginin 

seyri çıkıcı inicidir. 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

Do – Mi       Sol - Mi 

Si b2 – Re        

La – Do 

Sol – Do 

Fa#2 – La 

Re – Sol 

Do – Mi 

Ezginin Ritmik Analizi  

Usul : 7/ 8 

Düzüm: 2 + 2 + 3 

Toplam Ölçü Sayısı :14 

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: Erzincan Türküleri [47] 

Ezginin Yöresi: Erzincan 

Güçlü 
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Kaynak Kişi: Ali Ekber Çiçek 

Derleyen: Ali Ekber Çiçek 
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6) Ezginin Adı : Bir Güzelin Aşığıyım Erenler.(Deyiş) 

 

 

 

Nota 4.6 

Ezgi “La” karar bir ezgidir. Donanımında “Sib2” bulunmaktadır. Ezginin seyri çıkıcı-

inicidir. 

 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

Re – Si b2 

Mi – Do 

 

Ezginin Ritmik Analizi : 

Usul : 4 / 4 

Düzüm : 1 + 1 + 1 +1 

Toplam Ölçü Sayısı : 14 

  

Notalar için yararlanılan kaynak: TRT Repertuarı (Repertuar sıra no:3653).[46] 

Ezginin Yöresi:Erzincan 

Kaynak Kişi:Davut Sulari 

Derleyen: 

 

 

Güçlü 
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7) Ezginin Adı : Bizim Ellerde 

 

 

Nota 4.7 

Ezgi “Do” karar bir ezgidir. Ezginin seyri çıkıcı-inicidir. 

 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya      Yukarıdan Aşağıya 

Sol-Re         Do-Sol 

Ezginin Ritmik Analizi : 

Usul : 9/8 (42 ve 45. ölçülerde 12/8 3+2+2+2+3 düzümünde) 

Düzüm : 2+2+2+3 

Toplam Ölçü Sayısı : 45 

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: Alevi Bektaşi Müziğinde Deyişler[13] 

Ezginin Yöresi: Tokat 

Kaynak Kişi: Aşık Duran 

Derleyen: Melih Duygulu 
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8) Ezginin Adı: Bu Yıl Bu Dağların Karı Erimez.(Deyiş) 

 

 

 

     Nota 4.8 

Ezgi La karar bir ezgidir. Donanımında “Sib2” ve “Fa#” bulunmaktadır. Ezginin 

seyri çıkıcı inicidir. 

 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

La – Fa# 

La – Mi 

Sol – Re  

 

Ezginin Ritmik Analizi : 

Usul : 5 / 8 

Düzüm : 2+3 

Toplam Ölçü Sayısı : 24 

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: TRT Repertuarı (Repertuar sıra no: 477).[46] 

Ezginin Yöresi: Sivas 

Güçlü 
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Kaynak Kişi: Aşık Ali İzzet 

Derleyen: Muzaffer Sarısözen 
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9) Ezginin Adı :Çıktım yücesine Seyran Eyledim.(Deyiş) 

 

 

 

Nota 4.9 

Ezgi “La” karar bir Ezgidir. Donanımında “Sib2” bulunmaktadır. Ezginin seyri 

çıkıcı-inicidir. 

 

 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

Mi – Do 

Re – La 

Re – Sib2 

Sol – Mi  

Do – La  

Ezginin Ritmik Analizi : 

Usul : 9 / 8 

Düzüm : 2 + 2 + 3 +2 

Toplam Ölçü Sayısı : 12 

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: Erzincan Türküleri.[47] 

Ezginin Yöresi: Tunceli 

Kaynak Kişi: Hozatlı Efendi Dede 

Güçlü 
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Derleyen: Emre Saltık 
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10) Ezginin Adı :Çoktan Beri Yollarını Gözlerim.(Deyiş) 

 

 

 

Nota 4.10 

Ezginin “La” karar bir ezgidir. Donanımında “Sib2” ve “Fa#3” bulunmaktadır. 

Ezginin seyri çıkıcı-inicidir. 

 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

Do – Mi       Sol – Mi  

Si b2
 – Re       Mi - Do  

Sol – Do       Re – Si b2  

Re – Sol 

 

Ezginin Ritmik Analizi : 

Usul : 4 / 4 

Düzüm : 1 + 1 + 1 +1 

Toplam Ölçü Sayısı : 18 

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: TRT Repertuarı (Repertuar sıra no:1502).[46] 

Ezginin Yöresi:Erzincan 

Kaynak Kişi: Davut Sulari 

Derleyen: Ali Ekber Çiçek 

Güçlü 
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11) Ezginin Adı : Derdim Çoktur Hangisine Yanayım.(Deyiş) 

 

 

 

Nota 4 .11 

Ezgi “La” karar bir. ezgidir Donanımında “Sib2” ve “Fa#3” bulunmaktadır. Ezginin 

seyri çıkıcı-inicidir. Ezgi nakarat bölümünün inici seyrinde “Fa” natürel sesi 

almaktadır 

 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

Re – Fa       Re – Si b2
 

Do – Mi       Do - La 

Si b2 – Re       La – Fa # 

Fa # - La 

Mi – Sol 

Ezginin Ritmik Analizi  

Usul : 2 / 4 

Düzüm : 1 + 1  

Toplam Ölçü Sayısı : 35 

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: Erzincan Türküleri[47] 

Ezginin Yöresi: Erzincan 

Kaynak Kişi: Ali Ekber Çiçek 

Güçlü 
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Derleyen: Ali Ekber Çiçek 
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12) Ezginin Adı : Dostun Bahçesine Bir Hoyrat Girmiş.(Deyiş) 

 

 

 

Nota 4.12 

Ezgi “La” karar bir ezgidir. Donanımında “Sib2” ve “Fa#3” bulunmaktadır. Ezginin 

seyri çıkıcı-inicidir. Ezgi nakarat bölümünün inici seyrinde “Fa” natürel sesi 

almaktadır. 

 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

Do – Mi       Sol - Mi  

Re– Sol      

Mi – Sol  

Do – Mi 

La –Re  

Ezginin Ritmik Analizi : 

Usul : 9 / 4 + 8 / 4 

Düzüm : 1 + 1 + 1 +1 

Toplam Ölçü Sayısı : 35 

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: TRT Repertuarı(Repertuar sıra no: 877).[46] 

Ezginin Yöresi: Reşadiye 

Kaynak Kişi: Fikriye Meşhur 

Güçlü 
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Derleyen: Arif Meşhur 
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13) Ezginin Adı : Döndün mü Benden Yüzü Dönesi. (Semah) 

 

 

 

 

Nota 4.13 

Ezgi “La” karar bir. ezgidir Donanımında “Sib” ve “Reb” bulunmaktadır. Ezginin 

seyri çıkıcı-inicidir. Ezgi karakteristik olarak Kırşehir ve Keskin yöresi Abdal 

Müziği ile Tahtacı semahlarının tipik özelliklerini yansıtmaktadır.  

 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

Si b – Re       Si b - Sol 

Do – Mi 

Ezginin Ritmik Analizi : 

Usul : 9 / 8 

Düzüm : 2 + 3 + 2 +2 

Toplam Ölçü Sayısı :  

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: TRT Repertuarı (Repertuar sıra no:3405).[46] 

Ezginin Yöresi: Kırıkkale- Keskin 

Kaynak Kişi: Hacı Taşan 

Derleyen: Arif Sağ 

 

Güçlü 
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14) Ezginin Adı :Dün Gece Seyrim İçinde.(Deyiş) 

 

 

 

 

Nota 4.14 

Ezgi “La” karar bir ezgidir. Donanımında “Sib2” bulunmaktadır. Ezginin seyri çıkıcı-

inicidir. 

 

 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

Re – Si b2
 

Sol – Mi 

 

Ezginin Ritmik Analizi  

Usul : 4 / 4 

Düzüm : 1 + 1 + 1 +1 

Toplam Ölçü Sayısı : 13  

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: Erzincan Türküleri [47] 

Ezginin Yöresi: Erzincan 

Kaynak Kişi: Aşık İsmail Daimi 

Derleyen: İhsan Öztürk 

Güçlü 
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15) Ezginin Adı : Dünyanın Üzerinde Kurulu Direk. (Semah) 

 

 

 

 

Nota 4.15 

Ezgi “La” karar bir ezgidir. Donanımında “Sib2” ve “Fa#” bulunmaktadır. Ezginin 

seyri çıkıcı-inicidir. Ezgi 3 bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde karar ses “La” 

dan  “Do” ya güçlü bir geçiş yapılmaktadır ve bu yönü ile parça Tahtacı semahlarının 

tipik özelliklerini göstermektedir.Üçüncü bölümde ise “Do” dan “Re” ye – dizinin 

karakteristik özellikleri değişmeden -“Re” karar ses olacak şekilde - güçlü bir geçiş 

yapılır ve mahlasın olduğu bu son bölümde şiirdeki lirizm, müzikle de coşkulu bir 

şekilde işlenir ve ezgi “Re” sesini karar alarak son bulur. 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

Mi – Sol       Fa - Re 

Do – Mi 

La – Re 

La – Do 

Ezginin Ritmik Analizi  

Usul : 9 / 8 

Düzüm : 2 + 2 + 2 +3 

Toplam Ölçü Sayısı : 53  

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: Ruhi Su (Semahlar) 

Güçlü 
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Ezginin Yöresi:Anonim 

Kaynak Kişi:Bilinmiyor 

Derleyen: Ruhi Su 
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16) Ezginin Adı :Gam Elinden Benim Zülfü Siyahım.(Deyiş) 

 

 

 

 

Nota 4.16 

Ezgi “La” karar bir ezgidir Donanımında “Sib2” ve “Fa#2” bulunmaktadır. Ezginin 

seyri çıkıcı-inicidir. 

 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

Mi – Sol       Re – Sib2
 

Re – Sol       Sol - Mi 

Do – Mi 

Sib2
 – Re 

La – Do 

Ezginin Ritmik Analizi : 

Usul : 10 / 8 

Düzüm : 2 + 3 + 2 +3 

Toplam Ölçü Sayısı : 11 

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: TRT Repertuarı(Repertuar sıra no:1605). [46] 

Ezginin Yöresi: Şarkışla 

Kaynak Kişi: İhsan Öztürk 

Güçlü 
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Derleyen: Yavuz Top 
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17) Ezginin Adı : Gel Benim Derdime Bir Derman.(Deyiş) 

 

 

 

 

Nota 4.17 

Ezgi “La” karar bir. ezgidir Donanımında “Sib2” bulunmaktadır. Ezginin seyri çıkıcı-

inicidir. 

 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

La – Do        Fa –Re 

Mi – Do 

Sib2 – Re 

Do – La 

Ezginin Ritmik Analizi : 

Usul : 5 / 8 

Düzüm : 2 + 3  

Toplam Ölçü Sayısı : 37 

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: Ruhi Su (Pir Sultan Abdal)  

Ezginin Yöresi:Anonim 

Kaynak Kişi:Bilinmiyor 

Derleyen: Ruhi Su 

Güçlü 
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18) Ezginin Adı: Gelin Canlar Bir Olalım. (Semah) 

 

 

 

Nota 4.18 

Ezgi “La” karar bir ezgidir. Donanımında “Sib2” bulunmaktadır. Ezginin seyri. 

çıkıcı-inicidir. 

 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

Sol – Do       Sib2
 - Sol 

Do – Mi 

Ezginin Ritmik Analizi : 

Usul : 5 / 8 

Düzüm : 2 + 3  

Toplam Ölçü Sayısı : 24 

 

Ezginin Yöresi:Anonim 

Kaynak Kişi:Bilinmiyor 

Derleyen: Ruhi Su  

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: Ruhi Su( Pir Sultan Abdal) 

 

 

 

Güçlü 
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19) Ezginin Adı :Gönlüm Arz Eyledi Görmeye Geldim.(Deyiş) 

 

 

 

Nota 4.19 

Ezgi “La” karar bir ezgidir. Donanımında “Sib2” ve “Fa#” bulunmaktadır. Ezginin 

seyri çıkıcı-inicidir. 

 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

Do – Mi       Sol - Mi 

Sib2 – Re       Re Sib2 

Do – la  

 

Ezginin Ritmik Analizi : 

Usul : 2 / 4 

Düzüm : 1 + 1 

Toplam Ölçü Sayısı : 37 

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: 

Ezginin Yöresi: Erzincan 

Kaynak Kişi: Aşık Müslüm Seyrani 

Derleyen: Aziz Erdoğan 

 

Güçlü 
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186

 

 



187

 

 

20) Ezginin Adı :Gözleyi Gözleyi Gözüm Dört Oldu. (Semah) 

 

  

 

 

Nota 4.20 

Ezgi “La” karar bir ezgidir. Donanımında “Sib2” ve “Fa#” bulunmaktadır. Ezginin 

seyri çıkıcı-inicidir. 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

Do – Mi       Sol - Mi 

Sib2 – Re       Re Sib2 

Do – la  

Ezginin Ritmik Analizi : 

Usul (1) : 10 / 8 ,Usul (2) : 9 / 8,Usul (3) : 5 / 8,Usul (4) : 4 / 4 

Düzüm : (10 / 8: 2 + 3 + 2 + 3 ve 3 + 3 + 2 +2) , (5 / 8 : 2 +3) , (9 / 8 : 2 + 2 + 2 +3) 

(4 / 4 : 1+ 1 + 1 + 1) 

Toplam Ölçü Sayısı : 10 / 8’lik toplam ölçü sayısı : 16 

   9 / 8’lik toplam ölçü sayısı :2 

   5 / 8’lik toplam ölçü sayısı : 62 

   4 / 4’lük toplam ölçü sayısı : 2 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: Ruhi Su (Pir Sultan Abdal) 

Ezginin Yöresi:Anonim 

Kaynak Kişi:Bilinmiyor 

Güçlü 



188

 

 

Derleyen: Ruhi Su 



189
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21) Ezginin Adı :Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma (Deyiş) 

 

 

 

 

Nota 4.21 

Ezgi “La” karar bir ezgidir. Donanımında “Sib2” ve “Fa#2” bulunmaktadır. Ezginin 

seyri çıkıcı-inicidir. 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

Re – Fa       Sol - Mi 

Sol – Si       Mi - Do 

Fa – Re 

Sol – Mi 

Re - Sib2
 

Si – Sol 

 

Ezginin Ritmik Analizi : 

Usul : 4 / 4 

Düzüm : 1 + 1 + 1 + 1 

Toplam Ölçü Sayısı : 26 

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: TRT Repertuarı (Repertuar sıra no:3583). [46] 

Ezginin Yöresi: Erzincan 

Güçlü 
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Kaynak Kişi:Ali Haydar Çiçek 

Derleyen: Ali Ekber Çiçek 
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22) Ezginin Adı :Gurbet Elde Yad Ellerin Derdini.(Deyiş) 

 

 

 

 

Nota 22 

Ezgi “La” karar bir ezgidir. Donanımında “Sib2” bulunmaktadır. Ezginin seyri çıkıcı-

inicidir. 

 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

Do – Mi       Re – Sib2
 

La – Do 

Ezginin Ritmik Analizi : 

Usul : 10 / 8 

Düzüm : 2 + 3 + 2 + 3 

Toplam Ölçü Sayısı : 16 

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: TRT Repertuarı(Repertuar sıra no:1585). [46] 

Ezginin Yöresi:Erzincan 

Kaynak Kişi: 

Derleyen: Ali Ekber Çiçek 

 

 

Güçl
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23) Ezginin Adı :Hak İçin Kendini Kurban Eyleyen. (Mersiye) 

 

 

 

Nota 4.23 

Ezgi “La” karar bir ezgidir. Donanımında “Sib2” ve bulunmaktadır. Ezginin seyri 

çıkıcı-inicidir. 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

Re- Sol       Sol – Re 

Do – Mi       Mi – Do  

Sib2
 – Re        Re – Sib2

 

La - Do 

Ezginin Ritmik Analizi : 

Usul : 4 / 4 

Düzüm : 1 + 1 + 1 + 1 

Toplam Ölçü Sayısı : 20 

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: Erzincan Türküleri [47] 

Ezginin Yöresi:Erzincan 

Kaynak Kişi: Davut Sulari 

Derleyen: Sakine Fidan 

Güçlü 
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24) Parçanın Adı : Hakikat Bir Gizli Sırdır. (Semah) 

 

 

 

     Nota 4.24 

Ezgi “La” karar bir ezgidir. Donanımında “Sib2” ve “Fa#” bulunmaktadır. Ezginin 

seyri çıkıcı-inicidir.Ezgi 3 bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde karar ses “La” 

dan  “Do” ya güçlü bir geçiş yapılmaktadır ve bu yönü ile parça Tahtacı semahlarının 

tipik özelliklerini göstermektedir.Üçüncü bölümde ise “Do” dan “Re” ye – dizinin 

karakteristik özellikleri değişmeden -“Re” karar ses olacak şekilde - güçlü bir geçiş 

yapılarak şiirdeki lirizm, müzikle de coşkulu bir şekilde işlenir ve ezgi “Re” sesini 

karar alarak son bulur. 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

Mi- Sol       Sol – Mib3 

Sib2
 –Mi       Do - La 

La –Re        Re – Sib2
 

        Sol - Mi 

        Sib - Sol 

Ezginin Ritmik Analizi  

Usul : 9 / 8 

Güçlü 
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Düzüm : 2 + 2 + 2 + 3 

Toplam Ölçü Sayısı :94  

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: TRT Repertuarı(Repertuar sıra no:1619) [46] 

Ezginin Yöresi: Ege 

Kaynak Kişi: Selim Kasap 

Derleyen: TRT 
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25) Parçanın Adı: Her Sabah Her Sabah Cumbuşa Gelir.(Deyiş) 

 

 

 

 

    Nota 4.25 

Ezgi “La” karar bir. ezgidir Donanımında “Sib2” ve bulunmaktadır. Ezginin seyri 

çıkıcı-inicidir. 

 

 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

Sib2
 – Re        Re –  Sib2

 

Sol - Sib2
  

 

Ezginin Ritmik Analizi : 

Usul : 7 / 8 

Düzüm : 3 + 2 + 2 

Toplam Ölçü Sayısı : 44 

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: TRT Repertuarı (Repertuar sıra no:1202). [46] 

Güçlü 
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Ezginin Yöresi: Tokat 

Kaynak Kişi: Aşık Veli Aydın 

Derleyen: Muzaffer Sarısözen 
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26) Ezginin Adı :Her Sabah Her sabah Seher Yelleri.(Deyiş) 

 

 

 

 

Nota 4.26 

Ezgi “La” karar bir. ezgidir Donanımında “Sib2” ve bulunmaktadır. Ezginin seyri 

çıkıcı-inicidir. 

 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

Sib2
 – Re        Re –  Sib2

 

Sol - Sib2
  

 

Ezginin Ritmik Analizi : 

Usul : 4 / 4 

Düzüm : 1 + 1 + 1 + 1 

Toplam Ölçü Sayısı : 12  

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: A. Sağ, Y. Top, M. Akarsu, M. Eroğlu 

(Muhabbet Serisi) 

Ezginin Yöresi: Sivas 

Kaynak Kişi: Muhlis Akarsu 

Derleyen: Arif Sağ 

 

Güçlü 
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214

 

 

27) Ezginin Adı :Kerbelâ Çölünden Bir koyun Geldi. (Mersiye) 

 

 

 

 

Nota 4.27 

Ezgi “La” karar bir ezgidir. Donanımında “Sib2” ve bulunmaktadır. Ezginin seyri 

çıkıcı-inicidir. 

 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

      Do –  La 

         Re - Sib2 

 

Ezginin Ritmik Analizi : 

Usul : 8/8 

Düzüm : 1 + 1 + 1 + 1 

Toplam Ölçü Sayısı : 17  

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak:  

Ezginin Yöresi: Erzincan 

Kaynak Kişi: Mustafa Erdoğan 

Derleyen: Aziz Erdoğan 

 

Güçlü 
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28) Ezginin Adı :Koyun Beni Aşk Oduna Yanayım.(Semah) 

 

 

 

Nota 4.28 

Ezgi “La” karar bir ezgidir. Donanımında “Sib” ve “Do#” bulunmaktadır. Ezginin 

seyri çıkıcı-inicidir. 

 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

La- Re        Re - Sib 

          

 

Ezginin Ritmik Analizi : 

Usul : 9 / 8 

Düzüm : 2 + 2 + 2 + 3 

Toplam Ölçü Sayısı : 23  

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: TRT Repertuarı(Repertuar sıra no:3681). [46] 

Ezginin Yöresi: Manisa 

Kaynak Kişi: Niyazi Emre 

Derleyen: Ahmet Günday 

 

Güçlü 
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29) Ezginin Adı :Merdan Dediler. 

 

 

 

 

Şekil 4.29 

Ezgi “La” karar bir ezgidir. Donanımında “Sib2” ve bulunmaktadır. Ezginin seyri 

çıkıcı-inicidir. 

 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

      Do –  La 

         Re - Sib2 

 

Ezginin Ritmik Analizi : 

Usul : 4 / 4 

Düzüm : 1 + 1 + 1 + 1 

Toplam Ölçü Sayısı : 11  

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: Alevi Bektaşi Müziğinde Değişler[13] 

Ezginin Yöresi: K. Maraş -Pazarcık 

Kaynak Kişi: Aşık Veli 

Derleyen: Melih Duygulu 

 

Güçlü 
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30) Ezginin Adı : Nasıl Yar Diyeyim Ben Böyle Yare.(Deyiş) 

 

 

 

Şekil 4.30 

Ezgi “La” karar bir ezgi. Donanımında “Sib2” ve Fa#2 bulunmaktadır. Ezginin seyri 

çıkıcı-inicidir. 

 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

      Re – Sib2  

         Do – La 

       La – Fa# 

       La - Mi 

 

Ezginin Ritmik Analizi : 

Usul : 9 / 8 

Düzüm : 2 + 3 + 2 + 2 

Toplam Ölçü Sayısı : 18 

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: TRT Repertuarı(Repertuar sıra no:3836). [46] 

Ezginin Yöresi: Erzincan 

Kaynak Kişi: Ali Ekber Çiçek 

Derleyen: Ali Ekber Çiçek 

Güçlü 
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31) Ezginin Adı :Ne Kadar Bilirsen Bilene Danış. (Deyiş) 

 

 

 

 

Nota 4.31 

Ezgide iki bileşik dizinin varlığı söz konusudur ve bu yönü ile Ezgi iki bölümden 

oluşur. Saz “Do” karar ses olacak şekilde birinci diziden; yani “Do” , “Re” , “Mi b”, 

“Fa#” sesleri üzerinde gezinerek giriş yapar.Vokal ezgiye ikinci diziden giriş yaparak 

(Hüseyni: “La”, “Sb2”, “Do” , “Re”, “Mi”) güftenin ilk iki mısrasını bu dizi 

üzerinden seslendirir.Daha sonra güftenin son iki mısrasında ikinci diziye geçer ve 

ezgi “Do” kararda son bulur.  

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

Do - Mi       Re – Sib2  

Re – Fa#         FA – Re 

       Mi – Do 

       La - Mi 

Ezginin Ritmik Analizi : 

Usul : 7 / 8 

Düzüm : 2 + 2 + 3  

Toplam Ölçü Sayısı : 18 

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: Arif Sağ (Umut) 

Ezginin Yöresi: 

Güçlü 
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Kaynak Kişi: 

Müzik: Arif Sağ 
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32) Parçanın Adı :Seher Vakti Kalkan Kervan.(Deyiş) 

 

 

 

Nota 4.32 

Parça “Do” karar bir parçadır. Donanımında “Mi b” ve “Fa #” vardır. Parçanın seyri 

çıkıcı-inicidir. 

 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

Re – Fa#       Mi b – Do 

Re – Sol       Re - Si 

 

Ezginin Ritmik Analizi : 

Usul : 4 / 4 

Düzüm : 1 + 1+ 1 + 1 

Toplam Ölçü Sayısı : 44 

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: TRT Repertuarı(Repertuar sıra no:3632). [46] 

Ezginin Yöresi:Erzincan 

Kaynak Kişi: Davut Sulari 

Derleyen: Bilinmiyor 

 

 

Güçlü 
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33) Ezginin Adı :Sordum Sarı Çiğdeme.(Deyiş) 

 

 

 

 

Nota 4.33 

Ezgi “Do” karar bir ezgidir. donanımında “Mib” ve “Fa#” ve “Sib2” vardır. Ezginin 

seyri çıkıcı-inicidir. 

 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

La – Do       Re – Sib2 

Do – La       Re - La 

La – Fa#  

     

Ezginin Ritmik Analizi : 

Usul : 4 / 4 

Düzüm : 1 + 1+ 1 + 1 

Toplam Ölçü Sayısı : 14 

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: Ruhi Su( Pir Sultan Abdal) 

Ezginin Yöresi:Anonim 

Kaynak Kişi:Bilinmiyor 

Derleyen: Ruhi Su 

Güçlü 
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34) Ezginin Adı : Sultan Suyu Gibi Çağlayıp Akma.(Deyiş) 

 

 

 

 

Nota 4.34 

Ezgi “Do” karar bir ezgidir. Donanımında ve “Sib2” ve “Fa#2” vardır. Ezginin seyri 

çıkıcı-inicidir. Ezgi İnici seyirde “Fa” sesi almaktadır. 

 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

La – Re 

 

Ezginin Ritmik Analizi : 

Usul : 4 / 4 ve 6 / 4 

Düzüm : 4 / 4’lük :1 + 1+ 1 + 1 , 6 / 4’lük : 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 

Toplam Ölçü Sayısı :4 / 4’lük toplam ölçü sayısı 12  

   6 / 4’lük toplam ölçü sayısı 1    

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: TRT Repertuarı [(Repertuar sıra no:2749).46] 

Ezginin Yöresi: Sivas 

Kaynak Kişi: Yüksel Yıldız 

Derleyen: Erkan Sürmen 

 

Güçlü 
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35) Ezginin Adı :Şu Kanlı Zalimin Ettiği İşler.(Deyiş) 

 

 

 

 

Nota 4.35 

Ezgi “Do” karar bir ezgidir. Donanımında “Sib2” vardır. Ezginin seyri çıkıcı-inicidir. 

 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

Re – Sol       Re - Sib2 

Do – Mi       Do-La 

Sib2
 – Re 

La – Do 

Sol – Do 

 

Ezginin Ritmik Analizi : 

Usul : 5 / 8 

Düzüm : 2 + 3 

Toplam Ölçü Sayısı : 33 

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: Ruhi Su (Pir Sultan Abdal) 

Ezginin Yöresi:Anonim 

Kaynak Kişi:Bilinmiyor 

Güçlü 
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Derleyen: Ruhi Su 
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36) Ezginin Adı :Şu Karşı Yaylada Göç Kater Kater.(Deyiş) 

 

 

 

 

Nota 4.36 

Ezgi “La” karar bir ezgidir. Donanımında “Sib2” vardır. Ezginin seyri çıkıcı-inicidir. 

 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

Re - Sib2
 

 

Ezginin Ritmik Analizi : 

Usul : 5 / 8 

Düzüm : 2 + 3 

Toplam Ölçü Sayısı : 9 

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: TRT Repertuarı (Repertuar sıra no:657). [46] 

Ezginin Yöresi:Erzincan (Tercan) 

Kaynak Kişi:Hıdır Ersoy 

Derleyen: Muazzez Türünç 

 

 

 

Güçlü 
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253
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37) Ezginin Adı :Ya Muhammet Sana Mürvete Geldim. (Miraçlama) 

 

 

 

 

Nota 4.37 

Ezgi “La” karar bir ezgidir. Donanımında “Mib”, “Fa#” ve “Sib2” vardır. Ezginin 

seyri çıkıcı-inicidir. 

 

Atladığı Sesler : 

Aşağıdan Yukarıya     Yukarıdan Aşağıya 

Re – Fa#        Re – Si 

 

Ezginin Ritmik Analizi : 

Usul : 7 / 8 

Düzüm : 2 + 2 + 3 

Toplam Ölçü Sayısı : 114 

 

Notalar İçin Yararlanılan Kaynak: A. Sağ, Y. Top, M. Akarsu, M. Eroğlu 

(Muhabbet Serisi) 

Ezginin Yöresi: Erzincan (B. Kadağan Köyü) 

Kaynak Kişi: Mehmet Dede 

Derleyen: Arif Sağ 

 

Güçlü 
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Tablo 4.1  

USUL 11 HECELİ 8 HECELİ 7 HECELİ 

9 / 8 6 adet   

9 / 4 1 adet   

7 / 8 4 adet   

2 / 4 3 adet   

5 / 8 3 adet 2 adet  

10 / 8 3 adet   

8 / 8 2 adet   

Karma Usul 1 adet   

4 / 4  9adet 1 adet 2 adet 

   Usul – Hece Sayısı İlişkisini Gösterir Tablo 
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5. SONUÇ 

Geleneksel olarak müziklendirilmiş Pir Sultan Abdal şiirleri üzerinde yaptığımız 

incelemelerde ulaştığımız sonuçlar aşağıda maddeler halinde gösterilmiştir. 

1)Müzikal unsurlarla edebi unsurların birlikteliği açısından ele alındığında, Tablo 

1’deki sonuçlara göre usul bakımından şiirlerin hece ölçüleri ile metrik yapıları 

arasında belirli bir ilgileşimden bahsedilemez. Ancak Ege ve İç Anadolu’dan 

inceleme alanına aldığımız ezgilerin tümü dokuz zamanlıdır. 

2) Güftelerin hece ölçüleri ile melodik yapıları arasında büyük oranda bir ilgileşim 

söz konusudur. incelememizdeki şiirlerin ağırlıklı melodik yapılarında “La”, “Sib2”, 

“Do” , “Re”, “Mi” sesleri karakteristik bir dizi oluşturmaktadır (Hüseyni Makamı). 

Tokat, Sivas, Erzincan, Maraş, Tunceli yörelerine ait güftelerde Hüseyni Makamı 

ağırlıklı olarak yer almaktadır. 

3) Güftelerde, lirik unsurların ön plana çıktığı anlatım ile melodik örgü arasında bire 

bir paralelliklerin var olduğu saptanmıştır. Güftelerde verilmek istenen mesajlar 

melodik yapı ile uyumlu bir şekilde sert, coşkulu, sakin ve duygusal karakterlerle 

ifade edilmiştir. 

4) İnceleme alanımızdaki güfteler melodik örgü bakımından ait oldukları yörelerin 

karakteristik özelliklerini sergilemektedirler. Bu özellik İç Anadolu ve Ege Bölgesi 

semahlarında belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır.  

5) İncelememizdeki güftelerin biçimsel yapıları çoğunlukla 11’li hece ölçüsü 

içerisinde konumlanmıştır. Bu şiirler; 6 + 5 =11’li ve 4 + 4+ 3 =11 hece 

ölçülerindeki duraklı koşmalardan oluşmaktadır. Bu güfteler içerisinde 6 + 5 =11’li 

hece kalıbında olanları çoğunluktadır. 
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6) İncelememizdeki şiirlerde felsefi olarak elde ettiğimiz bulgularda, özellikle Yunus 

Emre ile şekillenen İnsan- ı Kâmil öğretisi, Pir Sultan Abdal şiirlerinde Ali’ye 

kültürel bir zeminde yüklenilen tanrısal niteliklerle ön plana çıkmaktadır.  
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