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DERTL ’N N BAKI  AÇISINDAN ALEVÎ-BEKTA ÎLER 

VE EHL-  SÜNNET TOPLUMU ÜZER NE B R 

DE ERLEND RME

AN EVALUATION OF ALEV -BEKTASHIES AND EHL-  

SUNNET SOCIETY FROM THE VIEWPOINT OF DERTL

Recep TEK1

ÖZET

XIII. yüzy lda olu maya ba lay p XV. 

yüzy l n sonlar nda Hac  Bekta  Veli gele-

nekleri çerçevesinde ortaya ç kan Bekta î ta-

rikat  etraf nda zamanla zengin bir edebî ge-

lenek vücuda gelmi , pek çok â k Bekta îli e 

intisap etmi  ya da bu tarikata sempati duy-

mu tur. Tarikata müntesip â klar, iirle-

rinde bu tarikat n inanç sisteminden, âdap, 

erkân ve ayininden bahsetmi ler, tarikat n 

terim ve kavramlar n  kullanm lard r. XIX. 

yüzy l n pek çok â  gibi Bekta î oldu unu 

söyleyen Â k Dertli’nin bir k s m iirlerinde 

de Alevî-Bekta î toplumunun inanç sistemi 

ve de er yarg lar n n yan  s ra Bekta îlerin/

grup içindekilerin kendilerini alg lay lar  

ile grup d ndakiler/ehl-i sünnet toplumu 

hakk ndaki de erlendirmelerini bulmakta-

y z.
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tesi, Türk Dili ve Edebiyat  Bölümü.
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ABSTRACT

A literary movement started to emerge 

around the Bektashi sect over time, which 

originally began to form in the XIII. century 

and appeared towards the end of the XV. 

century, and many a minstrel participated 

or felt close to this sect. In their poems, tra-

ditional Turkish minstrels talked about the 

belief system of the sect, its customs, rules 

and religious rituals, and they used the ter-

minology and concepts of the sect. In some 

poems of A k Dertli, who is thought to be a 

Bektashi like many other XIX. century min-

strels, we can  nd themes evaluating ehl-i 

sunnet out of the sect and perceptions of 

Bektashis themselves in their own commu-

nity besides the belief system and values of 

Alevi-Bektashi society. 

Key Words: Alevism-Bektashism, Â k 

(Minstrel), Ehl-i Sunnet, Member, Non-

Member.



202

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

G R

Bekta îlik, Hac  Bekta  Veli’nin ki ili i 

etraf nda XIII. yüzy lda olu maya ba lay p 

XV. yüzy l n sonlar nda kurumsalla an bir 

tarikatt r. Tarikat, Hac  Bekta  Veli’nin ölü-

münden sonra ortaya ç kmakla beraber ge-

lenekçe ona ba l d r.

Bekta îlik, Osmanl  padi ah  II. 

Beyaz d’ n 1501 y l nda Bal m Sultan’  Hac  

Bekta  Tekkesi postni inli ine getirmesiyle 

ekillenir (Melikoff, 2006: 21). A. Ya ar Ocak, 

Bekta îli i Kalendirîlikten ay rarak ona bu-

günkü eklini kazand ran n Bal m Sultan ol-

du unu belirtir (Ocak, 1992: 374).

XIII. yüzy l Anadolusu’nun sosyal, 

siyasî, dinî ve kültürel artlar  Bekta î tari-

kat n n ortaya ç k nda etkili olmu tur.2 

Ocak, Bekta î tarikat n n do u unu, 

yap s n  ve mahiyetini iyi anlayabilmek ve 

do ru de erlendirmelerde bulunmak için 

tarikat n tarihçesinin iki devrede ele al nma-

s  gerekti ini belirtir. Ona göre birinci devre, 

XIII. yüzy ldan ba layarak XV. yüzy l sonla-

r na kadar olan te ekkül devresidir. kinci 

devre ise XVI. yüzy l n ba ndan günümüze 

kadar gelen zaman dilimini kapsamaktad r 

(Ocak, 1992: 373).

Bekta îlik, Anadolu d nda ran 

Azerbaycan ’n n bir bölümü ile Balkanlar’da 

da yay lma imkân  bulmu tur (Melikoff, 

2006: 22). Bekta îlik, özellikle Anadolu 

ve Rumeli’de yay lm t r. Bu yayg nl kta 

2 Bkz. Köprülü, 1976: 205-211; Faroqhi, 2003: 183-184; 
Köprülü, 2009: 262-267.

Bekta îli in yeniçerilerle olan ili kisinin 

önemli bir rolü bulunmaktad r.3

Hac  Bekta  döneminden itibaren Fü-

tüvvet ehliyle kayna an Bekta îlik, Abdal-

lar, Kalenderîler, Haydarîler gibi çe itli 

topluluklara ait inanç, gelenek ve törenleri 

kendi bünyesinde eritmi tir (Gölp narl , 

1997: 268). Bu gibi çok çe itli ak m ve kül-

türü bünyesinde bulundurmas  dolay s yla 

Bekta îlik, örf, âdet, an’ane, âdap-erkân ve 

merasimler bak m ndan çok zengin bir ya-

p ya sahiptir (Kara, 2006: 221).

Bekta îlik, Hz. Ali ve on iki imam sevgi-

sine dayanan “olgunluk”, “e itlik”, “özgür-

lük” vb. ilkeleri ön plana ç karan bir tarikatt r 

(Korkmaz, 2005: 129). Ehl-i beyt’e kar  du-

yulan sevgi, sayg  ve ba l l k, Bekta î felsefe-

sinin en önemli unsurunu te kil etmektedir. 

Bekta î dede ve babalar , tasavvufî silsilele-

rini Hz. Ali’ye kadar dayand rmaktad rlar 

(Soyyer, 2005: 129). Hz. Muhammed’i mür-

it, Hz. Ali’yi rehber, Hac  Bekta  Veli’yi pir 

tan yan Bekta îler, Ortodoks slam’a ba kal-

3 Melikoff, Bekta î tarikat n n Balkanlar’da ve 
Arnavutluk’ta geli me sebebini öyle izah etmektedir: 
“ lk Osmanl  sultanlar  taraf ndan fethedilen ülkeleri 
Türkle tirmek ve slâmla t rmakla görevli koloniza-
tör (yay lmac ) dervi ler olan Bekta îlerin tarikat  XVI. 
yüzy lda yeniçeriler ordusuna ba land . Osmanl  gü-
cünün kolu ve seçkin ordusu yeniçeriler, slâm’  kabul 
etmi  Hristiyan çocuklar aras ndan dev irilmekte ve 
Türk çevrelerde yeti tirilmekte idiler. Bu asker ocakla-
r n n yeni al nan ülkeleri slamla t rmakla görevli bir 
dervi ler tarikat na ba lan n n aç klamas  burada-
d r. Böylece Bekta îler, yeni al nan ülkelerde Osmanl  
propagandas n n arac  oldular. Tarikat n Balkanlar’da 
ve Arnavutluk’ta geli mesinin sebebi de budur” (Me-
likoff, 2006: 102).
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d r y  ve geleneksel Alevî inanc n  slâmiyet 

öncesi Türk kültür unsurlar yla kayna t ra-

rak yeni bir dünya görü ü, inanç sistemi ve 

hayat felsefesi geli tirmi lerdir.

Bekta îlik, ibadet dili olarak Türkçe’yi 

kullanan, ibadetlerinde kad nlara da yer ve-

ren, özgür dü ünceye önem veren, ki iyi dar 

ve kat  kal plar içerisine sokmayan, görünü-

e önem vermeyen, ekilcili e kar , insan  

kutsalla t ran bir tarikat olarak ortaya ç kar 

(Gölp narl , 1992: 22-265). Bu inanç sistemin-

de herhangi bir s n fsal ay r m yap lmadan 

bütün bireyleri kucaklayan bir insan sevgisi 

ve derin bir ho görü anlay  vard r. 

Bekta îlik, Osmanl  mparatorlu u’nun 

kurulu  a amas nda önemli roller 

üstlenmi tir.4 Bekta îlik, zamanla Yeniçeri 

Oca ’n n da yar  resmi tarikat  haline gelir.5 

Bu sebeplerle tarikat, Osmanl  Devleti’nin 

kurulu undan y k l na kadar devlet içeri-

sindeki nüfuzunu korumu tur. Bekta îlik, 

bu tarihî süreç içerisinde gerek oynad  

siyasî roller ve yap s nda bar nd rd  farkl  

dinî inanç ve telakkileri birle tirici özelli i 

gerekse de XVI. yüzy ldan itibaren devletin 

resmen tan d  tek gayr-i sünnî (hetero-

doks) tarikat olmas  sebebiyle en çok dik-

katlerin yöneldi i tarikat olmu tur (Ocak, 

1992: 373).

4 Ayr nt l  bilgi için bkz. Barkan, 1942: 279-305. 

5 Yeniçeriler, Hac  Bekta ’  kendilerine pir saymaktay-
d lar. Bu nedenle ocakta, Hac  Bekta  vekili tan nan 
bir pir bulunmaktayd  ve bu nedenle de kendilerine 
“Tâife-i Bektâ iyân”, Yeniçeri a as na da “A a-y  
Bektâ iyân” denilmekteydi (Gölp narl , 1992: 3). Ay-
r ca bkz. Soyyer, 2005: 70-74. 

Bekta îli in Osmanl  mparatorlu u içe-

risindeki varl  ve nüfuzu II. Mahmud’un 

1826’da Yeniçeri Oca ’n  ortadan kald rma-

s yla son bulur. Yeniçeri Oca ’n  la v eden 

II. Mahmud, aralar ndaki organik ba  do-

lay s yla Bekta îli i de yasaklar ve Bekta î 

tekkeleri Nak ibendîlere devredilir6. 

I.

Bekta î tarikat  etraf nda zamanla zen-

gin bir edebî gelenek vücuda gelir. Hatta 

Köprülü ve Umay Günay gibi ara t rmac -

lar, Bekta îlik ve onun etraf nda ekillenen 

bu edebî gelene in, XV. yüzy l n sonlar yla 

XVI. yüzy l n ba lar nda te ekkül etmeye 

ba layan â k edebiyat n  vücuda getirdi ini 

belirtirler. Günay, bunu u cümlelerle ifade 

eder:

“XV. asr n ilk yar s ndan sonra Huru  -

lik, Bekta î tekkelerine ve oradan da Yeni-

çeri Oca ’na girince Yeniçeri ortalar nda-

ki airler, zahirî bir tasavvuf rengi alt nda 

daha serbest tarzda mey ve sevgiliden bah-

setmeye ba lam lard r. Bu devirde Bekta î 

edebiyat , tekke edebiyat ndan ayr larak 

bütünüyle müstakil ve hususi bir mahiyet 

alm t r. Tekke edebiyat n n en dikkate a-

yan k sm  olan Bekta î edebiyat  di er tari-

kat edebiyatlar ndan sonra â k edebiyat n  

vücuda getirmi tir. Bugünkü Bekta î ede-

biyat nda Bekta î  kir ve temayülleri a r 

basmaktad r. Â klar n bir k sm n n Halvetî, 

Kadirî, Mevlevî olmalar na ra men, hepsin-

de Bekta î ruh ve edas  hâkimdir. Â klar n 

6 Bkz. Gölp narl , 1992: 3; Faroqhi, 2003: 158-182; Soy-
yer, 2005: 59-74.
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büyük bir k sm n n Bekta î olan Yeniçeriler 

aras ndan yeti meleri de bu hususta çok 

medhaldir” (Günay, 1999: 10).

Â klar n hayat hikâyeleri ve iirleri-

nin içeri i incelendi inde onlar n genellikle 

Bekta î tarikat na mensup olduklar  ya da 

bu tarikata sempati duyduklar  görülmek-

tedir. Nitekim Köprülü, â klar n mutlaka 

bir tarikata mensup olmakla beraber umu-

miyetle Bekta î olduklar n  ifade eder (Köp-

rülü, 1999: 186). Hangi sosyo-kültürel çev-

rede yeti irlerse yeti sinler â klar üzerin-

de Bekta îli in mühim bir tesiri olmu tur. 

Â klar aras nda Bekta îlik âdeta bir moda 

hâlini al r. A. Talat Onay, â klar aras ndaki 

bu e ilimi;

“Sazlar na taassup erbâb  taraf ndan 

‘ eytan icâd ’ nazar yla bak lan bu adamlar 

[saz airleri], daha ziyâde avâma hitap ve 

onlarla temas ettikleri için onlar  ten it ede-

cek sözler söylemek, onlarla dü üp kalkar-

ken laubâli ve rint olmak icap ediyordu. te 

bu mütalaalar neticesindedir ki her saz ai-

ri için ailesinden, muhitinden ald  ilk din 

terbiyesi ne derecede sa lam olursa olsun 

bemehâl sonunda Bekta î olmak ve nihâyet 

ömrünü i retle mahvetmek mukadder bir 

âk bet hükmünü alm t ” (Onay, 1933: 68) 

sözleriyle ifade eder.

Â klar n Bekta îli e intisap etmelerin-

de ya da Bekta îli e sempati duymalar nda 

çe itli nedenler etkili olmu  olabilir. Evvela 

Bekta îli in serbest dü ünce yap s , dinin 

emir ve yasaklar na kar  kay ts z tavr , ge-

nellikle se  h, derbeder, sorumsuz bir hayat 

süren â klar n karakter ve mizaçlar na daha 

uygun gelmi  olabilir. Zira â klar n pek 

ço unun saz çalmalar , dinin emir ve ya-

saklar na tam manas yla riayet etmemeleri 

nedeniyle sofular, vaizler ve zahidlerle ters 

dü tükleri iirlerinde görülmektedir. 

Â klar n Bekta îli e intisap etmelerin-

de onlar n sürdü ü gezici ya am tarz n n 

da etkili oldu u dü ünülebilir. Nitekim 

â klar, ya amlar  boyunca bir yere ba l  

kalmayarak sazlar  omuzlar nda diyar diyar 

dola m lard r. Onlar n bu uzun seyahatleri 

esnas nda konaklad klar  yerlerin ba nda 

tekkeler, bilhassa da Bekta î tekeleri gel-

mekteydi. Köprülü, XVI. ve XVII. yüzy llar-

da Bekta î tekkelerinin bütün imparatorluk 

memleketlerinde, ehirlerden ss z da  ba -

lar na kadar olan yayg nl  dü ünüldü ün-

de bunun daha iyi anla labilece ini belirtir 

(Köprülü, 2004: 43). Bu sebepler ba ta olmak 

üzere buna ilave edilebilecek di er hususlar 

â klar n Bekta îli i benimsemelerinde etki-

li olmu  olabilir.7

Bekta î olan ya da tarikata sempati du-

yan â klar, iirlerinde Allah-Muhammed-

Ali teslisini, Al-i Aba ve on iki imam sevgisi-

ni ve Yezid’e laneti yani “tevella” ve “teber-

ra” inanc n , tarikat n geleneklerini, inanç 

sistemini, Bekta îli e ait terim ve kavramlar  

i lemi ler, tarikat büyüklerini övmü ler, on-

lar n menk belerini dile getirmi ler, tarikat n 

adap, erkân ve ayininden bahsetmi lerdir. 

7 Â klar n Bekta îli i benimsemelerinin ya da 
Bekta îli e müntesip olarak gösterilmelerinin neden-
leri ile ilgili olarak bkz. Tek, 2011: 81-83.
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II. 

As l ad  brahim olan Dertli, 1772 y l n-

da, Bolu’nun Gerede ilçesinin eski ad  Yeni-

ça a olan Re adiye nahiyesinin ahnalar kö-

yünde dünyaya gelmi tir. Dertli’nin babas , 

Bayraktar Ali A a; annesi ise ayn  köyden 

Ay e isimli bir kad nd r.

brahim’in çocuklu u, köyde hayvan 

otlatmakla geçer. Bu y llarda, e itim al p al-

mad na dair herhangi bir bilgi bulunma-

maktad r. Ancak zaman n artlar  göz önün-

de bulunduruldu unda onun, köyünde her-

hangi bir e itim görmedi i söylenebilir. 

Çocukluk ve ilk gençlik y llar n  köyün-

de rahat ve huzurlu bir ekilde geçiren b-

rahim, babas n n ölümünden sonra ya ad  

s k nt lar dolay s yla8 yirmi be  ya lar nda 

stanbul’a gelir. Fakat burada uzun süre du-

ramayarak Konya’ya gider.

brahim, Konya’da, Hac  As m Usta adl  

bir ihtiyar n i letti i kahvede ocakç l k eder 

(Kutlu, 1979: 13). Bu kahvehanede bulundu-

u zaman diliminde kahveye gelen ilim ve 

sanat erbab n n da deste iyle kendisini ye-

ti tiren, saz çalmaya ve iir söylemeye ba la-

yan brahim’e, burada Lütfî mahlas  verilir.

Â klar n seyahat gelene ine uyarak 

Konya’dan ayr lan brahim Lütfî, Halep ve 

am’a u rad ktan sonra M s r’a, Kahire’ye 

gider (Kutlu, 1979: 14). Rivayetlere göre 

gençli inde güçlü kuvvetli, iri yap l  ve 

çok güzel ata binen, usta bir cirit oyuncusu 

8 Dertli’nin ya ad  bu s k nt lar ve tart malarla ilgili 
olarak bkz. Tek, 2011: 26.

olan Dertli, Kahire’de bulundu u s rada M. 

Ali Pa a’n n cirit alay n  seyrederken teda-

rik etti i bir atla oyuna kat l r. Oyundaki 

hüneriyle M. Ali Pa a’n n dikkatini çeken 

brahim, Pa a taraf ndan saraya kahveciba-

 olarak al n r (Onay, 1928: 5-6). Osmanl  

mparatorlu u’nun önemli kültür merkez-

lerinden olan bu ehirde Dertli, yakla k on 

y l kal r (Kutlu, 1979: 14).

Dertli, e itimini, uzun süreli kald  bu 

yerlerde tamamlar. Bu ehirler, dönemin 

önemli kültür merkezleridir. Buralarda, 

kahvehanelere ve tekkelere s kça rastlan-

maktad r. Bu merkezler, Dertli’nin e itimini 

ve sanat n  geli tirmesi için bir okul vazifesi 

görür. Tekkelerde, din ve tasavvuf bilgisiy-

le dinî inançlar n  geli tirir, tarikatlar  tan r; 

â k kahvelerinde ise, sanata, edebiyata, ii-

re ve musikiye kar  olan ilgisi artar, saz n  

ve sözünü olgunla t r r. 

Yakla k on be  y ld r do du u, büyü-

dü ü topraklardan ayr  olan brahim, vatan 

hasretine dayanamayarak, karde li i Arna-

vut as ll  smail ile birlikte Ça a’ya, köyü 

ahnalar’a döner. 

Bu uzun yolculuklardan sonra, memle-

ketine dönen Dertli Saray köyünden Ha  -

ze adl  bir kad nla evlenir (Onay, 1928: 12). 

Dertli’nin bu evlili inden, Ömer ve Seyit 

Ali ad nda iki o lu olur. Dertli bir süre kö-

yünde, M s r’dan birlikte geldi i karde li i 

smail ile birlikte babas ndan kalma top-

raklar  i ler. Ancak bu tekdüze hayattan 

s k lan Dertli, saz n  al p tekrar seyahatlere 

ç kmaya ba lar. O dönem için Anadolu’nun 



206

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

sanat merkezleri durumunda olan Sivas, 

Amasya, Kastamonu, Çank r , Ankara gibi 

yerlerde dola r (Öztelli, 1964: 3). Saz ve 

sözdeki ustal n  iyice geli tirmi , öhre-

tini Anadolu’nun geni  bir co rafyas nda 

duyurmu  olan Dertli, ad n  stanbul’da da 

duyurmak belki de daha fazla kazanç sa la-

mak ve yeniden rahat bir ya ama kavu mak 

arzusuyla ikinci defa stanbul’a gider. 

Ahmet Talat Onay’a göre, Dertli’nin 

stanbul’a geli i 1241 (M.1824) tarihine rast-

lamaktad r. Zira bu tarihlerde Hüsrev Pa a 

sadrazam olarak görev yapmaktad r (Onay, 

1940: 281). 

Dertli’nin stanbul’a geldi i bu dö-

nem, â k edebiyat n n çok popüler oldu u, 

â klara ve â k edebiyat na olan sempatinin 

artt , halktan saraya kadar bu edebiyata 

ve mensuplar na kar  ilginin yo unla t  

bir dönemdir. XIX. yüzy lda stanbul, â k 

edebiyat n n merkezi durumuna gelmi tir. 

Memleketin her kö esinden gelen â klar, 

stanbul’un me hur â k kahvelerinde hü-

nerlerini göstermeye, kendilerini ispatlama-

ya çal m lard r. Toplumun her tabakas n-

dan insanlar, â k edebiyat na ve â klara 

ilgi göstermi lerdir. Halk n yan  s ra devlet 

adamlar n n, zengin ve nüfuzlu kimselerin 

de â klara olan ilgisi ve onlar  himaye et-

meleri neticesinde XIX. yüzy l stanbulu’nda 

â klar, kahvehaneler, bozahaneler ve asker 

ocaklar n n yan  s ra vezirlerin, pa alar n, 

di er devlet görevlilerinin ve zenginlerin 

konaklar nda da s kça görülmü lerdir.

te böyle bir ortamda stanbul’a gelen 

Dertli, stanbul’un Tavukpazar , Be ikta , 

Aksaray, Tahtakale, Çemberlita , Unkapan  

gibi semtlerindeki semai kahvelerinde çal p 

söylemeye ba lar. Kendisini k sa bir süre 

içerisinde çevresine kabul ettirir. Semai kah-

velerinde ad  dilden dile dola maya ba lar. 

Dertli’nin giderek artan öhretinden ra-

hats zl k duyan baz  eski saz airleri, onun 

bu öhretini sarsmak amac yla zor bir mu-

amma düzenleyerek Tavukpazar ’ndaki se-

mai kahvesinin tavan na asarlar. Dertli, bu 

muammay  çözerse, sanat n  ispat edecek 

ve öhretini peki tirecek; aksi takdirde saz -

n  b rak p stanbul’u terk edecektir. Ancak 

Dertli, çözülmesi güç olan bu muammay  

çözmekle kalmaz; pe inden de mecliste bu-

lunanlar  co turan art arda na meler teren-

nüm eder. Dertli’nin, muammay  çözdükten 

sonra kazand  parsay  da orada bulunan 

â klar aras nda payla t rmas  onun öhreti-

ni bir kat daha artt r r. Dertli’nin bu ba ar s  

üzerine bir ara Bolu mutasarr f  olarak da 

görev yapan Hüsrev Pa a, Dertli’yi himaye-

si alt na alarak onu saray na “ amdan A a-

s ” yapar (Köprülü, 1940: 645). 

Hüsrev Pa a, Tunus’ta gördü ü fesi 

deniz askerlerine giydirerek onlar , Sultan 

II. Mahmud’un huzuruna ç kart r. Bundan 

ho lanan padi ah, fesin herkes taraf ndan 

kullan lmas n  buyurur (Pakal n, 1983: 610). 

airler, fesi öven iirler söylerler. Bu arada 

Dertli de fesi metheden bir iir söyler. Riva-

yetlere göre bu durumdan çok ho nut kalan 

Hüsrev Pa a, iiri padi aha takdim eder. 



2012 / Yıl: 2 Sayı: 4

207

Padi ah da bu methiyeye kar l k Dertli’yi 

Ça a’ya âyan olarak görevlendirir (Onay, 

1928: 22).

Ça a’ya âyan olarak görevlendirilen 

Dertli, bu vazifede uzun süre kalamaz ve 

zimmetine para geçirdi i iddialar  netice-

sinde yap lan tahkikatla görevinden al n r.9 

Dertli, görevinden al nd ktan sonra, eski 

se  l, derbeder ve ba bo  hayat na yeniden 

döner. Eskisi gibi gezgin bir hayat sürmeye 

ba lar. Bu seyahatlerinin birinde kimilerine 

göre a ktan, kimilerine göre sefaletten, kimi-

lerine göre âyanl ktan al nmas ndan duydu-

u üzüntü ve haks z iftiralardan, kimilerine 

göre de Kerbelâ hadisesinde Hz. Hüseyin’in 

öldürülmesi olay n n kendisinde yaratt  

teessürden bo az n  usturayla keserek inti-

har etmek ister. Ancak yan nda bulunanla-

r n müdahalesiyle ölmekten kurtulur. airin 

intihar hadisesinden sonra ses tellerinin bo-

zulmas  ve onu st rap içerisinde ya atmas  

sebebiyle “Lütfî” mahlas n  b rakarak “Dert-

li” mahlas n  kullanmaya ba lad  belirtilir 

(Onay, 1928: 23; Köprülü, 1940: 647).10

Dertli, intihar te ebbüsünden sonra tek-

rar seyahatlere ba lar. Ancak art k çok uzun 

seyahatlere ç kmaz. Son y llar n  Bolu ve 

Ankara ile bu iki kentin ilçelerinde geçirir. 

Onun bu zor günlerindeki en büyük daya-

9 Dertli’nin ayanl k görevinden al nmas  konusunda 
yap lan yorumlar ve var lan kanaatlerle ilgili ayr nt l  
bilgi için bkz. Tek, 2011: 37.

10 Dertli’nin intihar olay , bu hadisenin geçti i yer ve 
“Dertli” mahlas n  almas  hususunda yap lan tart -
malar ve yorumlarla ilgili ayr nt l  bilgi için bkz. Tek, 
2011: 38-39. 

na , koruyucusu ve s na  Ali an Bey’dir. 

Ali an Bey, ölümüne kadar airi, koruyup 

kollar.

Ömrünün büyük bir bölümünü gurbet-

lerde yoksulluk ve sefalet içerisinde geçiren 

Dertli, 1845 y l nda 73 ya nda iken Ali an 

Bey’in kona nda vefat eder. Cenazesi Sa-

manpazar  semtindeki Koyunpazar  camisi-

nin kabristan na defnedilir (Onay, 1928: 28).

Dertli’nin naa , 1955 y l nda Gerede 

kaymakam  Mehmet Berbero lu’nun ba -

kanl nda kurulan bir dernek taraf ndan, 

Bolu-Gerede yolu üzerinde bulunan köyü-

nün kar s na yapt r lan an t mezara kald -

r l r.

III. 

XIX. yüzy l n pek çok saz airi gibi 

Bekta î tarikat na mensup olan Dertli, iir-

lerinde Bekta î dü üncesini ifade eder. Bu 

nedenle Dertli’nin iirlerinden Alevî-Bekta î 

toplumunun inançlar , de er yarg lar , ken-

dilerini alg lay lar  ile cemaatin d ndaki-

ler hakk ndaki de erlendirmelerini bulmak-

tay z.

Dertli’nin a a daki m sralar  onun için-

de bulundu u Alevî-Bekta î toplulu unu 

yani grup içi kimli ini aç kça ifade etmek-

tedir:
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Biz güruha sorsalar ki ey kavm kimlersiniz

Tabi-yi âh-  velâyet Murtazâ derler bize (Tek, 2011: 414/2)

Ne Kadriyem ne Sa’diyem ne Rufâi ne Nak bend

Tarikatda pirim el Hac  Bektâ -  Veli dirler (Tek, 2011: 477/3)

Dertli’nin içinde bulundu u Alevî-Bekta î toplulu u (grup içi/içeridekiler),

Â k-  sâd k muhibb-i Mustafa derler bize (Tek, 2011: 414/1a)

Derdile gayret-ke -i âl-i abâ derler bize (Tek, 2011: 414/1b)

Bende-yi âh-  ehid-i Kerbelâ derler bize (Tek, 2011: 414/3b)

Ehl-i a k meyhânelerde na’ra-y  Haydar çeker (Tek, 2011: 475/3b)

Bilenler koklad  destin bize Mevlâ gülü dirler (Tek, 2011: 477/5b) 

m sralar nda da görüldü ü gibi kendilerini, “Â k-  sâd k muhibb-i Mustafa”, “gayret-

ke -i âl-i abâ”, “bende-yi âh-  ehid-i Kerbela”, “ehl-i a k/a k ehli” (Tek, 2011: 475/3b; 

Tek, 2011: 463/5a), “Tabi-yi âh-  velâyet” (Tek, 2011: 414/2b), “e k ya”, “bî devâ” (Tek, 

2011: 414/4b; Tek, 2011: 415/5b), “harabat ehli” (Tek, 2011: 501/4a), “zincir-i a ka giren-

ler”, “Mevla gülü” (Tek, 2011: 477/5b) kavramlar yla adland r rlar.

Kendilerini bu kavramlarla adland ran Alevî-Bekta î toplulu u mensuplar nda (grup 

içindekiler), mistik bir dünya görü ü, derin bir ho görü ve insan sevgisi vard r. 

Dertli, 

“Kul mudur dost a k  itmemi  zuhûr” 

“Candan bir dost dimek bin sevâb deger”

“Kul mudur dost a k  olmayan meger” (Tek, 2011: 333)

m sralar yla bu dü ünceyi yans t r. Onlar, bütün insanlar  bir görürler, hiç kimseyi ay rt 

etmezler, herkese ve her eye ayn  gözle bakmaya çal rlar.

“Kimsenin hakk nda kem söylemeyiz

Ehl-i hakikati zem eylemeyiz” (Tek, 2011: 392/2)

m sralar nda da ifadesini bulan di erlerine kar  merhametli ve anlay l  olmak, iffetli 

olmak, tevazulu davranmak, incindiklerinde, zarar gördüklerinde kar l k vermemek, ba -

kas na hatta hiçbir canl ya zarar vermemek grup içinin ba l ca düsturlar ndand r.



2012 / Yıl: 2 Sayı: 4

209

“Varl k”, “benlik”, “gösteri ”, “ululanmak”, “herkesi hor görmek”, “iyili i ba a kak-

mak”, “haddini bilmemek” gibi eyler onlar için kötüdür ve grup içindekilere bu tür dav-

ran lar yak maz. “ yili i kötülükle de il, kötülü ü iyilikle kar lamak”, “kendisini her 

eyden a a  görmek”, “karde lerinin hayr na ko mak”, “aç  doyurmak”, “susuzu kand r-

mak” onlar n hayat felsefelerindendir (Gölp narl , 1992: 127).

“Ya ay  a k ”, “kötülü e kar  direnme”, “güzellere, güzel yemeye, içmeye, ya amaya 

kar  özlem”, “insan, hayvan ve çiçek sevgisi”, “kusurlar  örtme” çabas  vard r (Gölp narl , 

1968: 369). “Mümin, suçu affeder, ay b  yaymaz örter, gördü ünü örter, görmedi ini söyle-

mez” (Gölp narl , 1992: 127). Konu a büyük önem verirler (Gölp narl , 1992: 127).

Grup içindekiler, ilahî emirlerin gerçek anlamlar n  kendilerinin kavrad klar na ina-

n rlar. Bu nedenle de gerçek yorumun ve gerçek bilginin kendilerinde oldu unu söylerler. 

Vahdet-i vücut felsefesi, Alevî-Bekta î inanc nda ikinci planda kal r. Buna kar l k Hz. Ali 

ve Ehl-i beyt sevgisi ön plandad r. Birçok nefeste, Hz. Ali Allahla makta, Hz. Muhammed’e 

Hz. Ali’nin rehber oldu u konusu aç kça görülmektedir (Gölp narl , 1968: 366).

“Gönül bir yâr sevdi cihân içinde

Disünler ol yâre âlem ma allâh

Okunsun yârimin mâh cemâlinde

Ahsenü’l hâlikin tebarekallâh” (Tek, 2011: 251/1)

“Sad hezâr’es selam o nesl-i pâke

Esrâr-  Murtaza s gmaz idrâke

Birkez mu tas n[ ] urunca hâke

Erham semâ Allah u ekber didiler” (Tek, 2011: 355/2)

“Menimdir vü ehlime Dertli sorarsan sevdi im kimdir

Benim cân mda cânân m gözüm nuru Ali dirler” (Tek, 2011: 477/6)

“Al-i Muhammed’i koyma dilinden 

Bu a k ile yana yana var yürü” (Tek, 2011: 383/2)
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“Kam alub gönülden lezzet bulamaz

Dertli erenlere mahrem olamaz

Her imam ölüyü diri k lamaz 

Hac  Bekta -  Veli olmay nca” (Tek, 2011: 241/3)

Hasanü’l Hüseyin beddüd’düccâd r” (Tek, 2011: 383/3c)

“On ikidir müminlere rehnüma” (Tek, 2011: 240/3d)

“Dilde zikrim ism-i Ali lâ fetâ” (Tek, 2011: 240/2d)

“Alevîyim, Hüseynîyim, Haydarî

Olsa idim Kamber’inin kamberi

âh Tâki ya Nâki, Mehdi, Askeri

Dertli yollar nda kemter didiler” (Tek, 2011: 356/3)

m sralar nda Alevî-Bekta îler’in, Hz. Peygamber’i ve Ehl-i beyt’i sevmek, onlar  seven-

leri sevmek (Gölp narl , 1977: 337) anlam na gelen “tevella” inanc na ve yine Dertli’nin,

“Öyle yâri görüp sevmeyen â k

Kâ  r olur gider neuzübillâh” (Tek, 2011: 251/3)

“Bildiniz mi siz Yezid’in bagr n n ta  old g n” (Tek, 2011: 470/6a) 

m sralar nda da ifadesini bulan Hz. Peygamber ve Ehl-i beyt’i “sevmeyenleri onlara 

zulmedenleri sevmemek, onlar  sevmeyenleri sevenleri de sevmemek” (Gölp narl , 1977: 

337) anlam na gelen “teberra” inanc na önem verirler. 

“Allah’ n nuru bütün âlemlerde tecelli eder. Ali, bu tecellilerin en yükse idir. lahi nu-

run eksiksiz mazhar d r” (Melikoff, 2006: 106). Hz. Ali görünü te kul gerçekte ise Tanr ’d r 

(Gölp narl , 1992: 128). Dertli, Alevî-Bekta î inanc ndaki bu dü ünceyi:

“Er yolunda bu âleme gelenler

Cümlesi Ali’ye server didiler

Cümle evliyâlar cümle erenler

Bin bir ismin birin Haydar didiler” (Tek, 2011: 355/1) 

m sralar yla ifade eder. 
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Grup içindekiler için kendini bilmek önemlidir. Grup içindeki her fert içindeki gizli 

hazinenin fark na var p onu ç karmal d r. Dertli, bu felsefeyi,

“Ancak odur güzellerin sultân

Sana bu güzellik Hakk’ n ihsân

a urma Dertliyâ kendini tan

Melâik yüzine bakma ay bdur” (Tek, 2011: 370/3) 

m sralar yla ifade eder. Grup içindekilerin en önemli düsturlar ndan biri, “eline, diline 

ve beline sahip olmak”t r. El, hiç kimseye zarar vermemek, r zas z bir eyi almamak; dil, 

hakaret, küfür, g ybet ve yalandan uzak durmak, tarikat s rr n  ya da söylenen bir eyi ba -

kalar yla payla mamak; bel ise ehvanî arzulardan uzak durmak, harama bakmamak ve 

kimsenin namusuna göz dikmemek anlam ndad r. 

Grup içindekiler, bat nî inançlar  benimsedikleri için dinin hiçbir d  eklini kabul et-

mezler. Dertli’nin, 

“Gayr  erh it ey hâce savm u salât n ecrini

Çok ükür yoktur benim savm u salâta niyetim” (Tek, 2011: 452/5b)

m sralar nda da görüldü ü üzere onlar abdest al p namaz k lmazlar, Ramazan’da oruç 

tutmazlar. Ramazan orucu yerine Hz. Hüseyin’in Kerbela’da ehit edilmesi hadisesine bi-

naen Muharrem ay nda on iki ii imam  sembolize eden on iki gün orucu tutarlar. Alevî-

Bekta îlerde oruç kurallar  çok serttir. 

“Su içilmez, susuzlu u ha   etmek için bir parça ayran ya da çay tad l r, b çak kulla-

n lmaz; bu da b çak kullan lacak hiçbir eyin yani kat  yiyeceklerin yenmedi ini gösterir; 

y kan lmaz ve t ra  olunmaz çünkü su kullanmak yasakt r, sert toprakta yat l r, siyah giyilir 

ve gülünmez. On iki yas gününden sonra on iki çe it yiyecek içeren geleneksel yemek a ure 

yap l r, kurbanlar kesilir ve etleri pi irilir” (Melikoff, 2006: 78).

Alevî-Bekta îlerde, tarikata giri  töreni durumunda olan ikrar ayininde, talibe rehberin 

ald rd  abdest (Soyyer, 2005: 226-227, 237), talip ikrar n  bozmad kça yani tasavvufa, e-

riata, tarikata uymayan herhangi bir eyi yapan ki i anlam na gelen “dü kün” (Korkmaz, 

2005: 203) olmad kça bozulmaz. Grup içindekiler, “Benim abdestimden üphem yok, ald -

m abdesti bozmad m” sözüyle kendilerine verilen ö ütlerin d na ç kmad klar n  anlata-

maya çal rlar (Gölp narl , 1992: 126-127).
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Namaz ise yine ikrar ayininden ibarettir (Gölp narl , 1992: 99). krar ayininde rehberin 

talibe yol abdestini ald rd ktan sonra iki rekat namaz k ld rmas  (Korkmaz, 2005: 347) ve 

dede/baban n Hazret-i Pir postunda iki rekat namaz k lmas d r (Soyyer, 2005: 224). Grup 

içindekiler, Dertli’nin,

 “Be  vakit namazd r boynunun farz ” (Tek, 2011: 338/4b)

m sra nda da görüldü ü üzere namaz n mümin için zorunlu k l nd n  bilirler. Ancak 

onlar için namaz bir sorun de ildir. Çünkü bu inanan ile Tanr  aras ndad r. Onlara göre 

Tanr ’ya inanmak için günde be  vakit namaz k lmaya gerek yoktur. 

Grup içindekilere göre “Namaz  k l nm , abdesti al nm , sorusu sorulmu  mümin öl-

meden önce ölmü tür” (Gölp narl , 1992: 127).

Abdest al p namaz k lmayan Alevî-Bekta îler,

“Ol bade-yi a k  nû  iden âdem 

Girer mi mescide meyhâneler var” (Tek, 2011: 342/1)

m sra nda ifade buldu u üzere camiye de gitmezler. Onlara göre Allah’a kulluk için 

camiye gitmeye gerek yoktur. Onlar, dinî ibadetlerini topluca bir araya geldikleri evlerde 

ya da “cemevi” denen yerlerde yaparlar (Andrews-Markoff, 1987: 53-54). Buralarda kad n-

erkek ay r m  gözetmeksizin Türkçe ile ibadetlerini gerçekle tirirler. 

Grup içindekiler, “Hac” ibadetinin de gerekli olmad na inan rlar. Onlara göre Kabe 

insan n gönlüdür. Dertli, bu dü ünceyi,

“Dön ziyâret eyleme brahim’in bünyâd n

 Dertli’nin gönlün ziyâret eyle Beytullâh’  gör” (Tek, 2011: 488/6)

m sralar yla ifade eder. Grup içindekilerin en önemli vazifelerinden biri gönül almak-

t r. Gerçek hac, gönül yapmakt r. Hac için a k ehlinin gönlünü ziyaret etmek yeterlidir. 

Grup içindekiler için hac ibadetinin gereksiz görülmesinde “Biz diriye var r z, ölüye de-

il” dü üncesi de etkili olur. Erdebil su  leri ran’a hâkim olduktan sonra grup içindekiler, 

ran’a ba lanm lar ve Mekke yerine Erdebil’e gitmi lerdir (Gölp narl , 1992: 87).

Görüldü ü üzere grup içindekilere göre Tanr ’ya olan kullu u göstermek için ne ca-

miye gitmeye ne abdest al p namaz k lmaya ne oruç tutmaya ne de hacca gitmeye gerek 

vard r. 
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Grup içindekilerin inanç sistemlerinden biri de Dertli’nin,

“Dertli dertlerini gördüm on iki

Üçer üçer dörde verdim on iki

Dört kapudan üçer girdim on iki

On ikidir müminlere rehnüma” (Tek, 2011: 240/3)

m sralar nda ifadesini bulan dört kap n n yani eriat, tarikat, marifet ve hakikatin ma-

nas n  iyice ö renmektir. eriat, slam dininin inanç, ibadet ve muamelat esaslar n n tümü; 

Tarikat, insan  bili ten olu  haline getiren manevi yol; Hakikat, Tanr ’n n sezgisel tecrübesi 

ve gerçe in asl ; Marifet ise Tanr ’n n tasavvu   bilgisidir (Gölp narl , 1977: 102). Ayr ca bu 

dört kap n n her birinin onar makam  oldu u ve bu suretle dört kap n n k rk makam  bu-

lundu u ifade edilir (Gölp narl , 1972: 102).

“Getir sâki mey-i engûr[u] el tutmaz ayak tutmaz

An  zâhid yasak itdise a k ehli yasak tutmaz” (Tek, 2011: 499/1b)

“Terk-i mahbûb itmeyiz hem i reti Bekta iyiz” (Tek, 2011: 501/3b)

m sralar nda da görüldü ü gibi Dertli taraf ndan “a k ehli” olarak nitelenen grup için-

dekiler için alkol yasak de ildir. Grup içindekiler, dinî toplant lar nda alkollü içecekleri 

kullan rlar. Ancak onlara göre bu uygulaman n arka plan nda peygamber efendimizin Mi-

raç gecesinde k rk azizle kar la mas  hadisesinde ya anan olay vard r. Bu olaya göre Hz. 

Muhammed K rklar Sofras ’na vard nda nerede oldu unu sorar. Henüz kendisinin tan -

yamad  Hz. Ali ona “Biz k rklar z ve k rk m z biriz” der. Peygamber kan t isteyince Hz. 

Ali elini keser ve o an bütün k rklar n elinden kan damlamaya ba lar. O zaman Hz. Pey-

gamber: “Siz burada otuz dokuz ki isiniz” der. Kendisine, “ çimizde biri r zk dilenmeye 

ç kt ” cevab  verilir ve hemen kanayan bir el görülür. R zk dilenmeye gitmi  olan Selman-  

Farisî bir tek üzüm tanesi ile dönmü tür. Peygamber efendimiz bu taneyi s kar ve ondan 

bütün k rklar  esritecek olan erbeti ç kar r (Melikoff, 2006: 47). te grup içindekiler, mec-

lislerde içki sunulmas n n sembolik olarak Hz. Muhammed’in k rk azizle üzüm suyunu 

payla mas  hadisesinin canland r lmas  oldu unu ifade ederler. Grup içindekilere göre bu 

ritüel bir içi tir ve sosyal içmeden farkl d r. Bireyler için içki ula labilir k l n rsa insanlar 

onu arzulamayacaklar ve onun müptelas  olamayacaklard r. Ayn  zamanda Dertli’nin,

“Ehl-i a k camlar içer imân  artar evkile” (Tek, 2011: 463/5a)

m sra nda da görüldü ü üzere içki, grup içindekilerin imân n  artt rmaya vesile olmak-

tad r. 
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Grup içindekiler, dinî toplant lar nda saz  kullan rlar. Nefesler, saz n na meleriyle can-

lan r, hayat bulur. Grup içindekiler için sembolik olarak saz n gövdesi Hz. Ali’yi, sap , onun 

k l c  Zül  kar’ , on iki teli ise on iki imam  temsil etmektedir (Andrews-Markoff, 1987: 56). 

Dertli’nin “Telli Saz” iiri grup içindekiler için bu çalg  aletinin ne kadar önemli oldu unu 

ortaya koymaktad r.

Grup içindekiler için kad n-erkek ayr m  yoktur. Sazl  ve içkili yap lan ibadetlerinde, 

kad nlar da erkeklerin yan ndaki yerlerini al rlar. Alevî-Bekta îler için kad n ve erke in bir 

arada bulunup ibadet yapmas n n temelinde, kad na e it davranmak gerekti i dü üncesi 

yatar. Grup içindekilere göre kad n ve erke in bir arada bulunmas n n ola an bir durum 

hâline gelmesi ehvanî arzular  azaltacakt r. badetlerinde kad nlar, erkeklerin kar s nda 

ya da arkas nda yer al rlar (Andrews-Markoff, 1987: 54).

Grup içindekiler, Sünnî inan lar  alayl  bir ekilde tenkit ederler. Alevî-Bekta î, Tanr  

ile içli d l , senli benlidir. “S ras  gelince Tanr ’ya de il, inanc n merkezi ve mihveri olan 

Ali’ye bile çatar, onu bile tenkit eder” (Gölp narl , 1992: 203). Çünkü Dertli’nin,

“ nâyet eyleyüp k larsa kaza

Keremler getirir ol Gani perver

Dünyâ kadar cürmüm olsa afv ider 

Neye kâdir degil Hazret-i Allâh” (Tek, 2011: 249/4) 

m sralar nda da görüldü ü üzere Cenab-  Allah kendilerince korkulacak, çekinilecek 

bir kudret de ildir. O, yeri gelince sevilecek yeri gelince nazlan lacak bir kudrettir (Gölp -

narl , 1992: 203). Tanr , kulu ne kadar günah i lese de affeder, onun naz n , sitemini çeker, 

ayk r  sözlerini bile ho  görür. Ayn  zamanda

“Kulu kulla sual itmez o Settâr

 Benim için seni nâra m  yakar” (Tek, 2011: 250)

m sralar nda da görüldü ü üzere her kul kendi yapt ndan sorumludur. Kulun i ledi-

i günahlar kendinedir. Tanr , kulun i ledi i günah n cezas n  ba kas na çektirmez. Ahiret 

de onlara göre pek korkunç bir âlem de ildir. Zaten Alevî-Bekta îlerin ço u, ruhun kal p-

tan kal ba geçece ine inan r. Onlara göre “Allah yapt n  bozmaz, kurdu unu y kmaz. 

Soru melekleri, kabir azab , s rat, mizan, halk  kötülükten çekmek için söylenmi  korkutucu 

eylerdir” (Gölp narl , 1992: 203).

Miraç gecesi ar ta kurulan “K rklar Bezmi”nin yeryüzündeki tekrar  olan cem ayini 

(Melikoff, 2006: 78), grup içindekilerin ahlâki kodlar n n bozulmas n  engelleyen (Andrews-
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Markoff, 1987: 50) en önemli etkinliktir. Cem, grup içindekiler için u fonksiyonlar  ihtiva 

etmektedir:

a- Halk aç s ndan e itlerin bir etkinli i, tap m d r. Cemde herkes “can”d r. Zengin-

fakir, kad n-erkek, büyük-küçük herkes e ittir. 

b-  Yard mla may  ve dayan may  güçlendirir. 

c-  Ar nmay  sa lar. Ceme ölü gelinir, diri ç k l r.

d-  Ele tiri ve öz ele tiriyi geli tirir.

e-  Ayd nlanmay  sa lar.

f-  Grup içinin kurallar na riayet etmeyen canlar için bir grup içi yarg lama mekaniz-

mas d r (Korkmaz, 2005: 160).

Dertli, iirlerinde kulland , “meclis”, “pir”, “sâki”, “meydan”, “merdane”, “bezm-i 

âlem”, “a k meyi”, “dem”, “peymâne”, “nöbet gözetmek”, “cam-  mey”, “bâde”, “a k oca-

”, “muhabbet s rr ”, “cem olmak”, “te ne”, “pervâne”, “ em”, “gül en”, “ulu meydan”, 

“bezm-i â kan” gibi sözcük ve sözcük gruplar yla grup içindekiler için önemli bir etkinlik 

olan cem ayinini dinleyici/okuyucunun haf zas nda canland r r.

Dertli, 

“Bir yerde cem olmu  be  on â klar

Ç kup birbirine meydan iderler” (Tek, 2011: 357/1)

“Seyrimde bir ehre eyledim nazar

Gördüm elvan dürlü meyhâneler var

Te ne var m  diyu sâkiler gezer

Ellerinde dolu peymâneler var” (Tek, 2011: 344/1)

m sralar yla bir cem ayini tasviri yapar.

Cem ayininin yap ld  meclisi “bezm-i â kân”, “gül en”, “sâki-yi devran”, “ulu mey-

dan”, “nâbedid eyvân” gibi isimlerle adland ran Dertli, sevdi ini, “ayd nlanma”, “ar nma” 

ve “dayan ma”n n oca  olan ceme davet eder:

“Dilbere gül âne dogru gel didim gelmem didi

Bezm-i â kâne dogru gel didim gelmem didi  

Gel didim gelmem didi bilmem murâd n dilberin

Gel didim bizden yana do ru didim gelmem didi” (Tek, 2011: 424/1,2)



216

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Dertli, ikinci beyitte kulland  “bizden yana” ifadesiyle de sa  ar  aç kça ortaya koyar 

ve sevdi i ile kendisinin farkl  gruplara mensup olduklar n  göstermeye çal r.

Dertli’nin, 

“Bir irin elinden a k meyi içtik

Hakk le bât l  fark idüp seçtik” (Tek, 2011: 365/3)

“Bâdedir yand ran a k oca n ” (Tek, 2011: 258/3d)

“Te ne var m  diyu sâkiler gezer

Ellerinde dolu peymâneler var” (Tek, 2011: 344/1)

“Birtak m doldurub birtak m sunar

Birtak m susayub birtak m kanar” (Tek, 2011: 344/2)

“Bir eli kâseli bir eli tasl ” (Tek, 2011: 344/3)

m sralar yla cem ayini esnas nda görevli dervi lerin önce dede/babaya ard ndan da 

cemde bulunan bütün canlara mey sunmas  hâdisesi canland r lmaktad r. M sralardan da 

anla laca  üzere sâkilerin elinden içilen bu mey, onlar n ayd nl a kavu malar na ve do -

ru ile yanl  birbirinden ay rmalar na yard mc  olur.

“Candan hayrân y m ben bu civân n 

Gül en-i hüsn içre gonca  dan n

Sinem ni ânesi ebru kemân n

ükûfeler alm  solu sa n ” (Tek, 2011: 258/2)

m sralar ndaki civan “pir”, onun sa  ve solundaki çiçekler ise “dervi ler”dir.

“Birtak m tutu up birtak m yanar

Birtak m a k le mestâneler var” (Tek, 2011: 344/2)

“ em-i ruhsâr na a k ate ine

Yanmakda seyr itsün pervâne beni” (Tek, 2011: 272/3)

m sralar nda da pir, cemi ayd nlatan bir muma (Andrews-Markoff, 1987: 58), onun etra-

f nda dönen, semah eden dervi ler/canlar da, mumun etraf nda dönüp yanan pervanelere 

benzetilmi tir. Canlar bu yolda can , ba  terk etmi ler, a k ate iyle kendilerini yakm lar-

d r. Alevî-Bekta î felsefesinin, ö retisinin ve bu felsefeye, ö retiye dayal  ibadetin istenme-

yen ki ilerin, kimliklerin güdümünde bulunan alanlara yay lmas  önlenmelidir (Korkmaz, 

2005: 157). Grup içindeki her can, s rr  if a etmekten kaç nmal d r. 
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Dertli, 

“Dönmez ikrâr ndan kavli sâd klar 

Muhabbet s rr n  pinhân iderler” (Tek, 2011: 357/1)

m sralar nda geçen “muhabbet s rr ” ile bu dü ünceyi ifade eder.

Yine Dertli,

“Ayaklar alt nda Dertli bir kuldur

Sâki nöbet gözet câm-  mey doldur” (Tek, 2011: 258/3)

dizelerinde geçen “nöbet gözet” ifadesi ile de cem ayinindeki on iki hizmet erinden biri 
olan ve cemin ve ceme kat lanlar n güvenli ini sa lamakla görevli olan “kap c ” (Korkmaz, 
2005: 157) okuyucu/dinleyiciye hat rlat l r.

IV. 

Grup içi taraf ndan so  , zâhid, vâiz, imam, hoca gibi isimlerle adland r lan d ar daki-
ler, tehlikelidir ve grup içi taraf ndan dü man olarak alg lan r. Kendilerinin sahip oldu u 
ho görü dü man d ar l larda yoktur. Onlar, bilgisiz, ba naz ve tutucudurlar. 

“ din mâtem Muharrem’dir Yezid ile nizâm z var” (Tek, 2011: 473/4b)

“Mah er yerine gelmez misin yar n ey Yezid” (Tek, 2011: 395/2a)

“La’net Yezid’in cân na yek anda sad hezâr” (Tek, 2011: 396/5a)

m sralar yla Yezid’e olan kin ve nefretlerini ifade eden grup içindekiler için Yezid ismi 
olumsuz bir anlam ifade etmektedir. Grup içindekiler, d ar l lar  a a lamak için “Yezid” 
sözcü ünü kullan rlar. D ar l lar, Yezid gibi ta  ba rl d rlar ve görünen slam’ n iç yü-
zünde de asl nda bir kalle lik vard r. D ar dakilere güven olmaz. Onlar her an bir kalle lik 
yapabilirler:

“Bildiniz mi siz Yezid’in ba r n n ta  old g n

Zâhir[en] slaml n bat nda kalla  old g n” (Tek, 2011: 470)

Grup içindekilerin d ar dakileri tasvir etmek için kulland klar  sözcüklerden biri de 
“yaban” sözcü üdür. Onlara göre grup d ndakiler vah idirler, ehlile memi tirler. O d a-
r dakilere seslenerek, zaman n zat na kavu man n, harabat ehlinin yani kendilerinin (grup 
içi) yoluna girmekle olaca n  söyler ve d ar dakileri harabat râh na davet eder. 

Dertli bunu,

“Vâs l olmaksa merâm zât-  zamâne ey gönül

Tut harâbât râh n  gitme yabâna ey gönül” (Tek, 2011: 440/1)

m sralar yla ifade eder.
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Dertli’nin,

“ nsaf yolunu tutmad n z kavm-i bât lân

Bunca yetim-i pâke cefâ k ld n z hemân

Kimse diyemez sizlere: Bunlar da Müselmân” (Tek, 2011: 395/3)

m sralar nda “kavm-i bât lân” olarak adland rd  d ar l lar, insafs zd rlar. Onlarda 

ac ma ve merhamet duygusu yoktur. Bu nedenle de kimse onlara Müslüman diyemez.

D ar dakiler, grubun davran lar n  yanl  yorumlamaya meyillidirler. Onlar, grup içi-

ni yanl  de erlendirmekte ve yorumlamaktad rlar. Grup içinin inançlar , ibadetleri, dünya 

görü leri hakk nda herhangi bir bilgiye sahip olmadan, onlar hakk nda yalanlar söylemekte 

ve iftiralar atmaktad rlar. Grup içindekiler, bu hareketlerinden dolay  onlar  “nifak sokan”, 

“iki yüzlülük eden” ve “ikiyüzlü” anlamlar na gelen “münaf k” sözüyle nitelendirmekte-

dirler:

“Ça rsam münâf k gelmez içerü

Muhabbete kuru bühtân iderler” (Tek, 2011: 357/3)

D ar dakiler, grup içindekilerin a k ile kendilerinden geçmi  fertlerini de yanl  anla-

makta ve onlar  “ a k nl k” ve “peri anl kla” suçlamaktad rlar:

“A k le perü ân görseler bizi

Hüdâ’n n bir a k n kulu san rlar” (Tek, 2011: 337/1)

Grup içindekiler, 

“Dünyâda söylesem bir do ru sözü

Zincirden bo anm  deli san rlar” (Tek, 2011: 337/1)

m sralar nda da ifade buldu u üzere kendilerinin hep do ruyu söyledi ini ancak ger-

çeklerle yüz yüze gelmek istemeyen d ar l lar n do ruyu, gerçe i kabullenmeyerek onlar  

“deli” olarak nitelendirdiklerini belirtirler.

Grup içindekilere göre d ar l lar, dindarl k örtüsüne bürünerek namaz, oruç, hac gibi 

ekli eylerle u ra maktad rlar. Ancak onlara göre her be  vakit namaz k lan cennete gide-

meyecektir. Çünkü ço u d ar l n n bu ekli ibadetleri gösteri ten ibarettir ve onlar gerçek 

iman eden ki iler de ildirler. Kalpleri, kin, nefret ve fesatl kla doludur. Yalan ve riya onlar 

için hayat felsefesi haline gelmi tir. Ancak halk, bu yalan ve iki yüzlülüklerine kanarak 

onlar  “veli” sanmaktad r. 
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Dertli bunu,

“Hep cennetlik midir be  vaktin k lan

Kaba sofular  veli san rlar” (Tek, 2011: 337/2)

“Medrese kaçk n  pilav dü man

Üç ayl k zofday  veli san rlar” (Tek, 2011: 337/3)

m sralar yla ifade eder.

D ar dakiler, zalimdir. Grup içindekileri, inançlar ndan, ibadetlerinden ve davran la-
r ndan dolay  sürekli ac madan ele tirmekte, ay plamakta ve k namaktad rlar. Ancak onlar, 
grup içindekilerin de Müslüman oldu unu unutmaktad rlar:

“Niçün zem eyledin vâiz beni bezm-i aziminde 

 Terahhüm k lmad n m  hâlime zâlim Müslimân m” (Tek, 2011: 442/4)

D ar dakiler, bilgileriyle övünmekte ve incir çekirde ini doldurmaz meselelerle laf 
ebeli i yapmaktad rlar. Onlar n bu bo  sözleri grup içindekileri s kmakta ve onlar n bu-
lundu u meclislerde bulunmak “zühd ve riya çillesini çekmek” olarak görülmektedir. Bu 
nedenle de mümkün oldu unca onlar n bulundu u meclislere girmezler:

“Meclis-i vâizde ey dil câna s kletler gelür

Âlem-i kesretde turma al ba n bir yana çek” (Tek, 2011: 435/2)

“Çille-yi zühd ü riyây  çekmeden olsun halâs

Âli rif’atlerde dursun zâhidi urgâna çek” (Tek, 2011: 435/3)

“Zâhidin bezminde kesret dinlemekden yeg gelür

Kû e-yi vahdetde öz hâlinle ho  hâl olmas ” (Tek, 2011: 421/4)

Grup içindekilere göre d ar dakiler, sürekli nasihatler etmekte ve yasaklar koymakta-
d rlar. Ancak grup içindekiler, onlar n nasihatlerine ve yasaklar na asla kulak asmazlar:

“Getir sâki mey-i engûr[u] el tutmaz ayak tutmaz

An  zâhid yasak itdise a k ehli yasak tutmaz

Ç kup kürsiye vâiz tahtalar dögme guluvv itme 

Harâbât ehli zirâ pendine asla kulak tutmaz” (Tek, 2011: 499)
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Ayn  zamanda grup içindekilere göre d ar dakilerin bu nasihatlerini dinleyenler, ce-

hennem ate inin korkusuyla canlar na eziyet etmekten ba ka bir ey yapmamaktad rlar. 

Hayattan zevk almak dururken onlar insanlar  korkutmakta ve insanlara eziyet etmekte-

dirler. Dertli, grup içindekilerin bu dü üncesini, 

“Vâiz-i gümrâhlar n beyhûde pendin dinleme

Nâr-  duzah korkusun çekdirme câna ey gönül” (Tek, 2011: 440/2)

m sralar yla ifade eder.

“So  ye bal erbeti olsun da imân olmasun” (Tek, 2011: 463/5b)

m sra nda da görüldü ü üzere d ar dakilerin gözü dünya mal ndad r. Bu nedenle ni-

yetleri hâlis de ildir. Grup içindekilere göre ise dünya mal  insan  Allah’tan uzakla t r r. 

Dertli, bunu, 

“Kurb-  Hak’dan dûr ider dünyâda çok mal olmas ” (Tek, 2011: 421/1a)

m sra yla ifade eder. 

SONUÇ

Â klar, genellikle bir tarikata intisap 

etmi lerdir. Bu tarikatlar içerisinde en faz-

la ra bet göreni ise Bekta îlik olmu tur. 

Â klar n, mizaç ve karakterlerine daha uy-

gun gelmesi, sürdükleri gezici ya am tarz  

gibi faktörler onlar n bu tarikata intisap et-

melerinde ya da Bekta îli e sempati duy-

malar nda etkili olan hususlar n ba nda 

gelmektedir.

XIX. yüzy l â k edebiyat ’n n en önem-

li temsilcilerinden olan, ad  ve öhreti geni  

bir co rafyada yay lan Dertli de iirlerinde 

Bekta î tarikat na mensup oldu unu be-

lirtmi tir. iirlerinde, Bekta î dü üncesini 

ifade eden söyleyi lere yer vermi tir. Dert-

li, Bekta î airleri gibi devriyeler, nefesler, 

Kerbela ehitleri için mersiyeler, Hz. Ali için 

methiyeler söylemi tir. Onun iirlerinde 

geçen “ ir-i girdigâr, Zül  kar, Yezid, ah-  

ehid-i Kerbela, Hasanü’l mücteba, Murta-

za, Fat ma, imameyn, serdar-  ehidan, ah-  

Kerbela, ism-i Ali lâ feta, Hüseynî, Haydarî, 

Nakî, Takî, Mehdî, Askerî, k rklar dar ” gibi 

ifadeler onun Bekta îli i benimseyip bu dü-

ünce tarz nda ürünler ortaya koydu unu 

göstermektedir. Daha önceki yüzy llarda 

oldu u gibi XIX. yüzy lda da Bekta îli in 

â klar aras nda bir moda hâlinde olmas , 

Dertli’nin ilk gençlik y llar ndan itibaren 

memleketinden ayr larak hayat n  Konya, 

Kahire, stanbul, Ankara, Kastamonu, Çan-

k r  gibi yerlerde dola arak geçirmesi ve bu 

seyahatleri esnas nda konaklad  yerlerin 

ba nda muhtemelen her â a teklifsizce 

kucak açan Bekta î tekkelerinin gelmesi, 

yine hayat hikâyesinden anla ld  üzere 

onun se  h, derbeder, sorumluluktan kaçan, 

bir yere ba l  kalmak istemeyen yarat l  
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onun Bekta îli i benimsemesinde ve bu dü-

ünce tarz nda ürünler vermesinde etkili ol-

mu tur denilebilir.

Dertli’nin iirlerinde, Âlevî-Bekta î top-

lumunun kendilerini hangi kavramlarla 

adland rd klar n , onlar n merhamet, insan 

sevgisi ve ho görü anlay lar n , iffetli ol-

mak, tevazu sahibi olmak, hiçbir canl y  in-

citmemek gibi hayat felsefelerini, tevella ve 

teberra inanc n  görmekteyiz. Ayr ca iirle-

rinde slâmiyet’in abdest, namaz, oruç, hac 

gibi d  ibadetleri konusundaki de erlendir-

meleri ile Allah’  alg lay lar , onunla olan 

münasebetleri ve dört kap  kavram  hakk n-

da da bilgi sahibi olmaktay z. Yine iirleri 

dikkatli bir gözle incelendi inde iirlerinde 

“cem ayini” tasvirlerine rastlanmakta ve bu 

ayinlerde görevli hizmet erlerinin vazifeleri-

ne yer verildi i görülmektedir. 

Dertli’nin iirlerinde, kendileriyle ilgi-

li bu bilgilerin yan  s ra grup d nda olan 

ehl-i sünnet toplumu hakk ndaki de erlen-

dirmeleri ve yorumlar  da bulmaktay z. O, 

d ar dakileri, “Yezid, dü man, yaban, vah-

i, kalle , kavm-i bât lan, münaf k, zâlim” 

gibi kavramlarla tan mlar. D ar dakiler, 

bilgisiz, ba naz ve tutucudurlar. Merhamet 

duygusundan yoksundurlar. Grup içindeki-

lerin ibadetlerini, hayat felsefelerini yanl  

anlamakta ve yorumlamaktad rlar. Ancak 

d ar dakilerin ibadetleri de gösteri ten iba-

rettir. Amelleri ve niyetleri sâlih de ildir. 

Onlar gerçek Müslüman de ildirler. Çünkü 

kalpleri, kin, nefret ve fesatl kla doludur. 

Dünya mal  pe inde ko mak, yalan ve riya 

hayat felsefeleridir. Bu hayat felsefesi ile ha-

reket eden d ar l lar, halk  da yanl  bilgi-

lendirmekte ve yönlendirmektedirler. 

Â k Dertli, görüldü ü üzere bir k s m 

iirlerinde kendisinin de mensubu oldu u-

nu belirtti i Alevî-Bekta î toplumunun ya-

ay , inanç sistemi, de er yarg lar , insan  

ve dünyay  alg lay lar  yani hayat felsefesi 

hakk nda bilgi vermektedir. Grubun d nda 

bulunan ehl-i sünnet toplumunun bu hayat 

felsefesi nedeniyle kendisine ve bu ba lam-

da da Alevî-Bekta î toplumuna yöneltti i 

ele tirilere, suçlamalara, iftiralara bu iirler 

arac l yla cevap vermekte, kendi pencere-

sinden grup d ndakileri de erlendirmek-

tedir. Onun bu iirleri, dönemin artlar  içe-

risinde Osmanl  mparatorlu u’ndaki farkl  

inançlara mensup toplumsal gruplar n bir-

birlerini alg lay lar  ve de erlendirmeleri 

hakk nda bize önemli ipuçlar  vermekte, 

sosyal hayat n bir aynas  olma i levi gör-

mektedir.
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