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                                                           ÖZET 

Bu bildiride, içerik bakımından alevi deyişlerinin Yesevî hikmetleri ve öğretileri ile ilgisi 

incelendi.  Anadolu coğrafyası başta olmak üzere, Balkanlar ve Azeri coğrafyası dâhil, yakın 

coğrafyalardaki günümüz alevi âşıklarının ve zakirlerinin saz (bağlama vb. çalgılar) eşliğinde 

okuduğu nefes, deyiş vb. eserlerin icra geleneğinin, Ahmed Yesevî hikmetleri ve bu 

hikmetlerin icra şekillerindeki kökenleri araştırıldı. Yesevî’den sonra Anadolu’da onun izinden 

giden Yunus Emre, Hacı Bektaşî Veli gibi gönül erenlerinin ve Türklerin Anadolu’yu yurt 

edindikten sonra bu topraklarda yetişmiş olan eski ve yeni âşıklara ait çok sayıda deyiş 

incelenmiş, hikmetlerle arasındaki benzerlik, başka bir tanımla deyişlerin, hikmetlerin nasıl 

devamı olduğu göz önüne serilmiştir. 
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                                                         ABSTRACT 

In this study, the relation of Alevi folk poems with Yes evi "hikmets" (mysteries) and 

doctrine in terms of content has been examined. The origins of the tradition about performing 

pieces such as "nefes", "deyiş" etc. with instruments (such as "bağlama") by today's "aşık" and 

"zakir" in especially Anatolia, and nearby regions including Balkans and Azeri region has been 

researched in relation to Ahmed Yesevî "hikmets" and the tradition about the way of 

performing these "hikmets". So many folk poems that belong to saints such as Yunus Emre, 

Haci Bektas Veli who followed Yesevi's lead after him and new or old "aşık" people, who has 

grown in Anatolia after Turkish people settled in this region, has been analysed and the 

similarities between these folk poems and "hikmets", in other words how these folk poems has 

been the continuation of "hikmets", has been revealed. 
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Türk topluluklarında, birçoğu Dede Korkut hikâyelerinde de geçen, ancak mutlak surette 

daha öncesi de olan “Manas, Oğuz Kağan, Satuk Buğra Han” gibi destanların olduğu, bir 

söyleme ve destancılık geleneği vardır. Türkler İslam dinini seçmeden önce de bu gelenek 

vardı. Eski zamanlardan beri ölülerin arkasından ağıtlar yakarken, onların hayatta yaptıkları iyi 

işler ve kahramanlıkları anlatarak, genellikle konuşurcasına, bazen de ses tonlarını, iki veya üç 

ses üzerinde hareket ettirerek basit bir melodi yaratmak suretiyle, tonlamalar ve vurgulamalar 

yaparak ağıtlar söylendiği bilinmektedir. Günümüzde de Anadolu’nun birçok yöresindeki kimi 

cenazelerde aynı görüntülere şahit olmaktayız.  Bu durum, eski zaman içerisinde bir gelenek 

halini almış ve eski çağlardaki profesyonel ağlayıcılık mesleğini doğurmuştur.  Zaman 

içerisinde bu meslek kaybolmuştur.  
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Burada ki bahsettiğimiz söyleme ve destancılık geleneği, Türklerin İslamiyet’i 

seçmesinden sonra da varlığını devam ettirmiş, yeni inanç sistemi içerisinde dini söylemler ve 

İslami motiflerle dolu sözlerle icra edilen yeni kollar oluşturarak yeni bir akımı başlatmıştır. Bu 

yeni akımlarla oluşan tasavvufi edebiyat, kendi içerisinde de çeşitli kollar oluşturmuş ve farklı 

coğrafyalara ait müzik kültürleri içerisinde de, kendine has müzikal yapılar yaratmıştır. 

Günümüzde, bu akımın sonucu olarak; özellikle halk müziğinde deyiş, semah, tevhit, duvaz-

imam, mersiye, nefes, ilahi vb. gibi gerek sözel, gerekse müzikal olarak ayırt edilebilir yapılar 

oluşmuştur1.  

Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra, bu konuda en etkili olan isim, Şeyh İbrahim ve 

Ayşe Hatun2’un çocukları olarak 11. yüzyılda, Sayram’da dünyaya gelen  (Hâce)3 Ahmed 

Yesevî’dir. Gerek yaşam tarzı, gerek yetiştirdiği öğrenciler ve gerekse ekolü açısından, 

Müslüman-Türk tarih, kültür ve medeniyetindeki etkileri günümüze kadar gelmiştir. Yaşadığı 

bölge ve dönemde, hatta yaşamından sonra da öğretileriyle, Türk dilinin var olması ve 

Anadolu’da İslâmiyet’in yayılmasında büyük bir önem arz etmiş, önemli mutasavvıf, şair, 

gönül, fikir ve düşünce erenidir.  

Ahmed Yesevî ve Yesevîlik, bugün için başlıca üç ana coğrafi bölgede yayılmış ve 

günümüze kadar devam etmiştir. Bunlar Kazakistan, Özbekistan, kısmen Türkmenistan ile 

Tacikistan’ı ve Volga boylarını içine alan Orta Asya ağırlıklı saha; Hindistan sahası ve 

Anadolu sahasıdır4. 

Kendisinden sonra gelen, Mevlânâ, Yunus Emre ve Hacı Bektaş-î Veli gibi gönül 

erenlerinde etkilemiştir. Yesevî’ye göre; kemâle ermek için inanmayanlar dâhil, hiç kimseyi 

incitmemek gerekir. Yunus Emre’nin,  

Bir kez gönül yıktın ise  

Bu kıldığın namaz değil  

Yetmiş iki millet dahi  

Elin yüzün yumaz değil 

Hacı Bektaş-î Veli’nin ise, “İncinsen de, incitme” sözü bu fikrin bir tecellisi, bir göstergesidir.  

Yesevîlik ile Bektaşîlik arasındaki bağlantı konusunda, tarihi olarak Ahmed Yesevî ile 

Hacı Bektâşî Velî arasında, ölüm ve doğumları dikkate alındığında en az elli-yüz yıllık bir süre 

olması gerekirken, menkıbelerde ikisinin çağdaş olarak gösterildiği dikkat çekmektedir. Hatta 
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Hacı Bektâşî Velî, Ahmed Yesevî’nin halifesi olarak takdim edilmiştir5. Durum böyle 

olmamakla beraber, Ahmed Yesevî’nin Hacı Bektaşî Velî üzerindeki etkisi tartışılmazdır. 

Nitekim velayetnamelerde ona gösterilen saygı ve sevgiye, başka hiçbir yerde rastlanmaz. Bu 

kitaplarda Ahmed Yesevî’den “doksan dokuz bin Türkistan pîrinin ulusu” ve “Pîrlerin pîri” 

şeklinde bahsedilmektedir6. 

Hayattayken söylediği, ancak birçoğu ölümünden sonra öğrencileri tarafından yazıya 

geçirilen “Yesevî hikmetler’i” adıyla bilinen şiirler de, diğer birçok fikirleri gibi günümüze 

kadar etkisini sürdürerek gelmiştir. Yine, Yesevî’ye ait menkıbeler de aynı etkiyle günümüze 

ulaşmıştır. Hikmetlerinde sıkça değindiği, “Dünyanın geçici olduğunu bilerek onun için 

üzülmemek, yücelerin yücesinin Allah olduğunu bilerek kibirden kurtulmak ve dünyadaki 

ikbâle güvenmemek, insanlara karşı her türlü haksızlıktan kaçınmak ve hatta ölmeden önce 

ölmek gerekir, şeklindeki ifadeleri, daha sonraları Alevi-Bektaşî zakirleri arasında çok 

işlenerek, söylenen deyişler haline dönüşmüştür. Aşağıda değindiğimiz Yesevî hikmetlerindeki 

bu görüşler ve daha birçok görüş, ilerleyen zamanlarda Alevi zakir’lerinin sazlarında ve 

sözlerinde tecelli etmiş ve geniş kitlelere ulaşmıştır. Ayrıca, Bektaşilikteki pîre bağlılık, 

ölmeden ölmek, nefsi ıslah etmek, dünya malına güvenmemek gibi öğretiler de fikirlerinin 

devamı açısından bu görüşün devamı niteliğindedir. Kazakların bu hikmetleri saz (Dombra ve 

Yaylı Kopuz) eşliğinde söyledikleri bilinmektedir. Hikmetlerinin ilk söylendiği zamanlarda, 

Manas Destanı örneğinde olduğu gibi herhangi bir saz olmadan, nazım (düz) olarak 

okunduğunu, sonraları ise saz eşliğinde söylenmeye tahmin etmekteyiz. Bunda, Türk 

topluluklarındaki saz çalma ve söyleme geleneği ile yazılı metinlerin, müzik eşliğinde daha 

kalıcı ve daha kabul görücü olmasının etkisi çok büyüktür. Hikmet’leri saz eşliğinde söyleme 

geleneğinde bu şekilde başlamış olmalıdır7.  

Kazaklar ve Kırgızlar, saz şairlerini ve ozanları “Akın” olarak isimlendirmişlerdir. 

Hikmet’ler, Yesevî’den günümüze Akın’lar tarafından saz eşliğinde icra edilerek gelmiştir. Son 

dönemde bölgedeki saz şairleri arasında, “Hikmetçi Akın”  adıyla, yani saz eşliğinde sadece 

“Hikmet söyleyen âşıklar” diyebileceğimiz yeni bir akım başlamıştır. Aslında buna bir nevi 

zakirlik veya zakirliğin başka bir varyantı da denilebilir.  

Toplumlar eski inanç sistemlerini tümden silemeyecekleri için eski inanç izlerini yeni 

inanç biçimlerine yansıtırlar. Türklerde bu yansıtış, İslam dinini çeşitli sahalarda az da olsa 

farklılaşmasına neden olmuş, tasavvufi düşünce biçiminin doğmasını sağlamıştır. Türkler 

arasında ilk olarak Orta Asya'da Ahmed Yesevî ile görülmeye başlayan tasavvuf akımı, daha 

sonra Moğol istilasıyla Anadolu'ya gelen dervişlerle burada da etkili olmaya başlamıştır. 

Anadolu'da Yunus Emre'yle doruk noktasına çıkan dini-tasavvufi halk edebiyatı her dönemde 

ve her zümrede önemli sanatçılar yetiştirmiştir. Türkler, İslamiyet'i kabul ettikten sonra eski 
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inanç sistemlerini bazı tarikatlar içinde sürdürmüşlerdir. Alevi-Bektaşi geleneğinde eski Türk 

inanç ve pratiklerinin diğer tarikatlara oranla daha çok yer tuttuğu görülmektedir8.   

Yesevî’nin diğer bir eseri olan Fakr-nâme, Dîvân-ı Hikmet’in bir bakıma mukaddimesi 

özelliğini taşımaktadır. Muhteva itibariyle; tarikât adabını, usulünü, erkânını, kâmil bir şeyhin, 

bir dervişin vasıflarını, tasavvuftaki “Dört Kapı Kırk Makam”ı temsil eder. Ahmet Yesevî, 

yolunun erkânını “Kırk Makam” esasına göre düzenleyen ilk Türk sûfîsidir. Başta Hacı Bektaşî 

Veli olmak üzere kendisini takip eden pek çok Türk sûfîsinde de “Dört Kapı” sisteminin var 

olduğunu görmekteyiz. Bu dört kapı, “Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikât” kapılarıdır. Her 

kapının da on makamı vardır. Bu düşünce ilk önce Ahmet Yesevî tarafından “Fakr-nâme”de 

dile getirilmiştir. Yunus Emre, Hacı Bektaşî Veli tarafından da aynı şekilde dile getirilen, daha 

sonraları alevi âşıkları ve zakirler tarafından deyişlerde de işlenmiş olan “Dört Kapı, Kırk 

Makam” anlayışı Türk İslâm tasavvufunun temel anlayışını oluşturmuştur. İnancı, dört bölüme 

ayırarak öğrenme kolaylığı sağlamak hedeflenmiştir.  

Tasavvufun önemli umdelerinden biri olan fakr kelimesi hakkında Kamus Tercümesi’nde 

şu kayıt bulunmaktadır: “El-fakr, yoksulluk manasındadır, gına mukabilidir. Fakr, masdar-ı 

metruk olup isim olarak mustameldir.” Sofiyye literatüründe fakr, mevhum olan varlıktan 

kurtulmak, fenafi'llah’a mazhar olmak yerinde kullanılan bir tabirdir. Tasavvufta fakr'ın önemli 

bir yer tutması bilhassa “Fakr benim iftiharımdır.” Mevzu hadisine dayanmaktadır9. Yani, 

dünyevi olan her şeyden arınıp Allah’ta yok olmak anlamındadır (fenâ, fenâfillah). Bundan 

dolayıdır ki, Bektaşîler ve birçok tasavvuf ehli guruplara mensup sûfîler, kendilerinden söz 

ederken “Bu Fakir” diye hitap ederler.  

Alevi Bektaşî edebiyatının kurucuları arasında olan Yunus Emre’nin şeyhi ve aynı 

zamanda Anadolu tasavvûfî hareketinin önemli şahsiyetlerinden Tapduk Emre’nin, Bektaşî 

geleneğinde önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir10. Ayrıca Ahmed Yesevî, Hacı Bektaşî 

Velî ve Yunus Emre’deki “dört kapı-kırk makam11 ve hikmetler ile Yunus Emre’nin şiirleri 

arasındaki benzerlik12, bu etkileşimin en güzel delilidir. Irene Melikoff ‘un ifadesiyle Yesevî 

hikmetleri, Yunus Emre’nin sesiyle ilahi oldu ve günümüze kadar ulaşmıştır13. 

Ahmed Yesevî yolunu takip eden ve Alp Erenler, Horasan Erenleri, Gâziyân-ı Rum, 

Abdalân-ı Rum isimleriyle bilinen dervişler “Kolonizatör Türk Dervişleri”  Anadolu, Batı 

Trakya ve Balkanlar’ın Türkleşmesi ve İslamlaşmasında büyük rol oynamıştır. Fetihlerden 
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önce bahsi geçen bölgelere kurdukları tekkeler birer aşevi, sağlık evi, sosyal hizmet merkezi 

gibi hizmetler vermiş, önce gönülleri fethetmişler, orada yaşayan halkı İslamiyet’le 

buluşturmuşlardır14.  

Köprülü’nün bildirdiğine göre de, Hacı Bektaş-ı Velî ve Yunus Emre dışında, gerek 

Anadolu ve gerekse de Rumeli’de Yesevî dervişlerinin varlığı bilinmektedir. Ünlü Osmanlı 

seyyahı ve aynı zamanda Ahmed Yesevî’nin soyundan gelen Evliya Çelebi tarafından 

Seyahatnamesinde tespit edilen Yesevî tarikatı mensubu şahsiyetler, yani Yesevî dervişler şu 

şekilde belirtilmektedir: 

 Şirvan Niyazâbad şehrinde Avşar Baba; Bursa’da Abdal Musa; Karadeniz kenarında 

Batova’da Akyazılı Aziz; Bursa’da Geyikli Baba; Tokat’ta Gajgaj (Gıjgıj) Dede; İstanbul 

Unkapanı’nda Horoz Dede; Bozok Sancağı Yozgat’ta Emir Çin Osman; Zile’de Şeyh Nusret; 

Merzifon’da Şeyh Pir Dede; Filibe yolu üzerinde Adatepe’de Kademli Baba ve Rumeli’nin 

fethinin manevi öncüsü Sarı Saltuk15.  

Görüldüğü gibi Yesevî dervişleri çok geniş bir coğrafyayı kendilerine yurt edinmiş, fikir 

ve öğretilerinin yayılmasında öncülük etmişlerdir. Yesevî görüşleri daha sonra Anadolu'da 

kurulan pek çok tarikata da kaynak olmuştur. Anadolu ve bahsi geçen diğer coğrafyalardaki bu 

yapılanmalar Yesevî’ye ait görüşlerin ve hikmetlerin kısa sürede yayılmasını sağlamış, 

özellikle Alevi-Bektaşî âşıkları ve zakirler arasında yeni akımlar oluşturarak, Alevi-Bektaşi 

edebiyatının da temellerini atmıştır. Hacı Bektaşî Veli ile devam eden oluşum, Yunus Emre, 

Kaygusuz gibi şairler ve daha sonra yedi ulular veya yedi kutup diye adlandırılan şairlerle 

doruk noktasına çıkmış 16. yüzyılda gelişme sürecini tamamlamıştır16.   

Dini ve tasavvufi öğretileriyle Orta Asya ve Anadolu'da yayılarak halkı derinden 

etkileyen hikmetler, dörtlük olarak 4+3 ve 4+4+4 şeklinde hece ölçüsüyle yazılmıştır. 

Yesevî’nin hukuk, adalet, ahlak anlayışı ve insanlığa bakış açısını içeren öğretileri ve 

hikmetleri, daha sonraları Alevi-Bektaşi âşıkları ve zakirlerinin dilinde çok geniş kitlelere ve 

coğrafyalara ulaşmıştır.   

Zakirler, Dört kapı-Kırk makamın unsurlarından bazıları olan;  

Pire el uzatmak (el almak, bağlanmak), pirin hizmetinde olmak, nasihat dinlemek  

İlim öğrenmek, kötü yollardan geri dönmek, günahlardan vazgeçmek 

Temiz ruhluluk 

Zikir 

Fikir  

Şükür  

Sabır 

Sıdk (Sadakat)  

Belaya tahammül  

Kanaat, azap 

                                                           
14 Necdet Kurt, a. g. m. 
15 Köprülü Mehmet Fuat, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s. 46-55.  
16 Necdet Kurt, a. g. m. 

http://www.turkedebiyati.org/hece_olcusu.html


Fenâ olmak (fenafillah, Allah’ta yok olma) 

Herkesten sırrını saklamak (ser verip sır vermemek) 

Kimseyi incitmemek  

Herkesin yolunun toprağı olmak (Turap olmak) 

Alçak gönüllülük  

İyiyi-kötüyü tanımak  

Hakikat sırlarını bilmek 

Varlık makamını bilmek  

Dünyayı terk etmek, dünya bağlarından sıyrılmak(ölmeden ölmek)  

Marifet kılmak  

Her işe tahammül etmek 

Dervişliği kabul etmek  

gibi düsturlarından her birini adeta birer kompozisyon gibi işlemişler ve yüzyıllardır kitlelere 

ulaştırarak gelmişlerdir. Alevi deyişlerinde en çok işlenen konular, Hakikat ve Marifet 

kapılanın makamlarıdır. 

Yesevî geleneğinin Anadolu’daki en önemli temsilcisi olan Hacı Bektaş-ı Veli düşüncesi 

de, Alevi Bektaşî edebiyatının beslendiği en önemli kaynaklardandır. O’nun Makalat'ında aşk, 

insanla Allah'ın temas çizgisinde zuhur eder. Aşk insandaki gönül denen cevherin hâkimiyeti 

olayıdır. Bu düşünce yaşama biçimi olmuş, Alevi Bektaşi şiirini şekillendirmiştir17.   

Alevi-Bektaşi geleneğinde bağlama çok önemli bir yere sahiptir. İslam öncesi 

geleneklerden olan saz ile ibadet etmek olmazsa olmazdır. Zakirler ve âşıklar, bu geleneğin 

uygulamaları ve devamı açısından vazgeçilmez birer parçası olmuş ve sürekli olarak yeni 

eserler üretmişlerdir.  Üretilen yeni eserlerin kaynağı, hikmetlerdeki birçok konu ile Hacı 

Bektaşî Veli öğretileri ve menkıbeleri çerçevesinde olmuştur. Kaygusuz, Pir Sultan Abdal ve 

daha birçok ozan, düzen ile çekişmelere göndermeler yaparak zaman zaman tasavvuf dışında 

şiirler yazmış olsa da, Alevi-Bektaşî âşıkları ve zakirlerinin ana kaynağı tasavvuf olmuştur. 

Gelenek, Yesevî’den günümüze gelene kadar çok fazla değişmemiş, geleneğin devamı olan 

birçok şair, didaktik tasavvuf şiirlerinin yanında, Kaygusuz ve Pir Sultan Abdal örneğinde 

olduğu gibi, diğer birçok konuda da lirik şiirler yazmış, sazları ile havalandırmışlardır. 

Günümüz âşıkları ve zakirlerinde de bu etki devam etmektedir18. 

Aşağıda verdiğimiz örnekler, bu etkileşim ve hikmetlerin, Alevi-Bektaşiler arasında 

deyiş, nefes vb. olarak devam ettiğinin bir göstergesidir. 

Yesevî’nin, İslâm’ı her türlü sapkın düşüncelerden arınmış olarak ele alıp “Dört kapı-

Kırk makam diye adlandırdığı mertebeler hemen her yüzyıl âşıkları tarafından işlenmiş, 

günümüzde de işlenmektedir. Aşağıdaki örnekte, Dört kapı kırk makam ile birlikte Pir’e 

bağlılık, Ölmeden ölmek (fenafillah ve nefs terbiyesi) gibi konular, yedi ulu ozanlardan birisi 

olarak anılan 16. yüzyılda yaşamış Şah Hatayî tarafından şu şekilde işlemiştir. 
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18 Necdet Kurt, a. g. m. 



Elâ gözlü pirim geldi, 

Duyan gelsin işte meydan. 

Dört kapıyı kırk makamı, 

Bilen gelsin işte meydan 

Ben pirimi hak bilirem, 

Yoluna kurban oluram, 

Dün doğdum bugün ölürem, 

Ölen gelsin işte meydan 

Şâh Hatayî der sırrını 

Meydana koymuş serini 

Nesimi gibi derisin 

Yüzen gelsin işte meydan 

18. yüzyılda Pir Mehmet ise “Dört kapı kırk makam” ve Hakikat kapısının 8. Makamı olan 

“Herkesten sırrını saklama” konusunu şu şekilde işlemiştir; 

        Kalmışsın bir kış içinde  

Gam gönlünü yaz edersin  

Elin yoktur iş içinde  

Karanlıkta göz edersin  

 

Kış kaydini görmemişsin  

Gonca gülü dermemişsin  

Dört kapıya ermemişsin  

Gelmiş burda söz edersin  

 

Pîr Mehmed'im der buyursam  

Karşında iplik eğirsem  

Gizli sırları duyursam  

Değildir der göz edersin 

 

Yesevî hikmetlerinde geçen konulardan bir örnekte cehalet ve namertlik vurgusudur. 

Örnekte görüldüğü gibi aynı konu yüzyıllardır deyişlerde işlenegelmiştir.   

Cahil ile gecen ömrüm nar sakar, 

Cahil olsan, cehennem ondan çekinir, 

Cahil ile cehenneme doğru kılmayın sefer, 

Cahiller içinde yaprak gibi soldum ben işte. 

 

Duâ edin câhillerin yüzünü görmeyim, 

Hakk Teâlâ refîk olsa bir dem durmayayım, 

Hasta olsa câhillerin hâlini sormayayım, 

Câhillerden yüz bin cefâ gördüm ben işte  

Kul Hoca Ahmed dilenci olsan Hakk’a ol, 

Başın ile erenlere hizmet kıl, 

İlgi bulursan, halka kurup sohbet kıl, 

Halka içinde âgâh olup durdum ben işte. 



Başka bir hikmet’te ise 

Kul Hoca Ahmed, sözünü câhillere söyleme, 

Söz söyleyip, câhile, değersiz pûla satma, 

Açlıktan ölsen bile, nâmerdden aslâ minnet çekme, 

Arslan Baba’m sözlerini işitiniz teberrük. 

Yesevî bu hikmetlerinde, cehennemin bile cahillerden korktuğunu ironik bir dille ifade etmiş, 

sözlerin kıymet bilen insanlara söylenmesi, ölüm pahasına bile namertlere minnet etmemek 

gerektiğini ifade etmiştir. Benzer düşünceleri günümüz âşıklarından 1942 yılında Afşin’de 

doğan İsmail İpek şu şekilde dile getirmiştir.  

Sakın cahilin yanına 

Varma gönül demedim mi 

Müşkül olsa da halını 

Sorma gönül demedim mi 

 

Bulamaz dost arasını 

Eksik alır darasını 

Kabuklaşan yarasını 

Sarma gönül demedim mi 

Aç gezer o tokçasına 

Muhammet'in hakçasına 

Namussuzun bahçasına 

Girme gönül demedim mi 

İpek'i düşürdün aşka 

Görmeseydim seni keşke 

Kendi kusurundan başka 

Görme gönül demedim mi 

Yesevî başka bir hikmetinde ise,  

Bir gün senin ömrünün yaprağı sararınca 

Ecel gelmeden tevbe eyle ey câhil  

Meğer sana rahmet eyleye Azîm Yezdân 

O sebepten Hakk’tan korkup kabre girdim 

Dizeleriyle mecazi anlamda ölmeden ölmeyi ifade etmiş, 1891 doğumlu Tuncelili Cafer (Tan) 

Baba aynı vurguyu şu dizelerde dile getirmiştir.      

Bu Dünyanın Devranına 

Aldanma Gönül Aldanma 

Zilli Çanlı Kervanına 

Aldanma Gönül Aldanma 

 

Güldürür Yüze Devranı 

Bir Gün Okutur Fermanı 

Bulaman Derde Dermanı 

Aldanma Gönül Aldanma 

 



Bilir Misin Neden Nesin 

Bir Gün Kesilecek Sesin 

Çürür Cisminle Kafesin 

Aldanma Gönül Aldanma 

 

Evden Barktan Geçeceksin 

Ecel Tasın İçeceksin 

Ne Ektinse Biçeceksin 

Aldanma Gönül Aldanma 

 

Gelmemişken Ölüm Cana 

Ağla Yalvar Yana Yana 

Haktan Yardımı Olsun Sana 

Aldanma Gönül Aldanma 

 

Cafer Sözünü Kısa Kes 

Kemalata Eyle Heves 

Menzil Almaz Tamah Nekes 

Aldanma Gönül Aldanma 

Bu ve benzeri örnekler oldukça fazladır, dolayısıyla çoğaltmak mümkündür. Yesevî 

hikmetleri ve Alevi-Bektaşî deyişleri dikkatle kıyas edilerek incelendiğinde bu durum açıkça 

görülmektedir. Her alevi âşık, Yeşevî hikmetlerinde işlenmiş olan konulardan en az birkaçını 

deyişlerinde mutlaka işlemiştir. 

Deyiş söylemek alevi inancının bir gereğidir. İslam’ın diğer yorumlarında (tarikatlar) ise 

böyle bir gereklilik yoktur. Sadece mevlit ve benzeri özel günlerde, Yunus Emre gibi ozanların 

sözleri ilahi olarak okunur. Ayrıca bir gereklilik de değildir. Bundan dolayıdır ki alevi inanç 

sistemi ve geleneklerinin olmazsa olmazlarından olan deyiş söyleme geleneği, beslendiği ana 

kaynaklardan biri olan Yesevî hikmetlerinin ve görüşlerinin deyişler içerisinde sürekli canlı 

kalmasını sağlamıştır19.  
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