
1 
 

Anadolu Alevileri ve Guran Yarsanları arasında edebi- kavramsal bir köprü olarak Türkçe 

Kelamlar: Kuşçuoğlu Kelamlarında Dûnadûn/ Don Değiştirme Kavramı 

 

Özet 

 

             Coğrafi olarak daha çok İran’ın Guran bölgesinde yaşayan Yarsanlar ile Anadolu 

Alevilerinin inanç ve ayinleri arasındaki benzerlikler birçok araştırmacının ilgisini çekmiş ve 

araştırma konusu olmuştur. Bu benzerliklerin en çok görüldüğü kaynaklardan biri Yarsan dini 

edebiyatının önde gelen şairlerinden biri olarak kabul edilen Bayrek Kuşçuoğlu’na atfedilen 

Kelamlardır. Bunun nedeni ise bahsi geçen Kelamlarda bu iki düşünce sistemindeki 

benzerliklerin dile getirilmesinin yanı sıra, Kelamların dilidir. Kuşçuoğlu Kelamlarını Azeri 

Türkçesi ile yazılmış ve bu bakımdan, Yarsan dini edebiyatında istisnai bir eser olarak 

değerlendirilebilir. Bu makalenin amacı, bahsi geçen kelamlarda bu iki düşünce sisteminde 

ortak bir kavram olan Dûnadûn/ Don Değiştirme inancını genel olarak incelemektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yarsan, Alevi- Bektaşi, Bayrek Kuşçuoğlu, kelam, Dûnadûn/ Don 

Değiştirme 
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Giriş  

 
            Birçok araştırmacının da altını çizdiği gibi Ehl-i Hakk olarak da bilinen Yarsan Kürtleri 

İran’ın doğusunda, Kürdistan ve Kirmanşah eyaletlerinin merkezinde, özellikle Gûran ve 

Hewraman bölgelerinde yaşamaktadırlar. Bu bölgelerin dışında bahsi geçen inanç sistemine 

İran’ın fark bölgeleri ve etnisiteleri arasında da rastlamak mümkündür. İran sınırları dışında Bu 

inanç sistemine Irak, Azerbaycan, Pakistan ve Afganistan da da rastlamak mümkündür.1 Yani 

Minorsky’nin de altını çizdiği gibi, Gûranların2 dini’nin gûran olmayanlar arasında da birçok 

farklı dalları bulunmaktadır.3 Lakin İran da Kürtler dışında Yarsan inancının en çok yayıldığı 

etniste, Azerilerdir. Bu inancın Azeriler arasında yayılması hakkında Yarsan sözlü rivayetleri 

mevcuttur. Bu inancın yayılması, aynı zamanda birçok benzerlik taşıyan Yarsan inancı ile 

Alevi- Kızılbaşlar arasında farklı inançsal ilişkiler de sağlamıştır. Yarsan rivayetlerine göre 

Yarsanlar ile Alevi- Kızılbaşların ilişkisi, Tebriz, Elence, Nahcivan, Merend gibi bölgelerde 

etkin olarak faaliyet gösteren Bayrek Kuşçuoğlu zamanına dayanıyor ve4 Kuşçuoğlu’nun bu 

konuda yaptığı etkinlikler, onun kelamlarından da anlaşılmaktadır.5 

 
Bayrek Kuşçuoğlu 

         Bayrek Kuşçuoğlu’nun hayatı hakkında elimizde fazla bilgi ve tarihi veri mevcut değildir. 

Bununla birlikte, bu zâtın yaşadığı dönemin tespit edilmesi de bir sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Lakin kendisi Kelamlarında açıkça belirttiği gibi onun Yarsan ( Ehl-i Hak) ya da 

yarsanların kendi aralarında kullandığı terim olan Tayife inancına bağlı olduğu aşikârdır: 

“ Bizi ya Rab Yaristan’den ayırma 

Yarini dîn û iman’ den ayırma 

Bağın güldür men onun bülbülüyem 

Bülbülünü gülistan’den ayırma”6 

“ Gizlin deyim Muhammedi oyun aşikâr olur 

O qaîm-i Muhammed dir, nihan ’in aşikâr eyler 

                                                             
1 Roux, Jean-Paul, “Les Fidèles de Vérité et les croyances religieuses des Turcs“, Revue de l'histoire des religions, 
Vol. 176, No. 1 (1969), s.61 
2 Guran Kürtleri hakkında bkz. Minorsky, Vladimir, “ The Tribes of Western Iran”, The Journal of the Royal 
Anthropological Institute of Great Britain & Ireland, Vol. 75, No. ½, ( 1954), s. 79, Minorsky, Vladimir, “ The 
Gûrân”, Bulletin of School of Oriental & African Studies, University of London, Vol. 11, No. 1, ( 1943), ss. 75-103 
3 Minorsky. W. "The Tribes of Western Iran", a.g.m., s. 79 
4 Taheri, Teyeb, Tarix ve felsefe-ye Serencam, Çapxaney Rojhilat, Hewlêr, 2009, s. 95 
5  a.g.e., s. 100 
6 Divan, s. 17 
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Sevin Quşçuoğlu, sevin itirme Ehl-i Heqq evin 

Xwacam geler kerem üste, tanıyanları şad eyler”1 

“ Cem içinde mene derler Ehl-i Heqq 

Burda kar-i şeriat edebilmem”2 

“ Saklarım gizlin sırrını açıban egyar’e demem 

Men âşık-i Ehl-i Hakkam bu halkı bisyar’e demem”3 

“ Adını Ehl-ihak koyan gerek Hak adın zikir eylesin “4 

“ Tayife’nin öz quşundan ayrı menim quşum qonmaz 

Xelayiq ehlinden iste, Tayife ehl-i dil imiş”5 

             Kuşçuoğlu hakkında araştırma yapan araştırmacılar onun yaşadığı dönem hakkında 

farklı ve bazen çelişkili bilgiler sunmuşlardır. Kuşçuoğlu’nun Kelamlarını ilk defa İran’da 

yayınlayan Muhammedzade, onun Nesimî’den önce, Moğol devrinde yaşadığını kaydediyor.6 

Nesimî’nin 15. yüzyıl da yaşadığı biliniyor fakat yazarın kullandığı “Moğollar devri” terimi 

çok geniş bir tarihi dilimi içine alıyor. Bu yüzden de bu bilgiye dayanarak Kuşçuoğlu’nun 

yaşadığı tarihi tespit etmek pek mümkün görünmüyor. Muhammezade’nin verdiği bilgiler 

başka bir soruna da yol açıyor. Aynı yazar Kuşçuoğlu Kelamlarını ikinci defa neşrettiğinde, bu 

kelamlara yazdığı giriş niteliğindeki yazısında, şairin hicri onuncu yüzyılda, yani on yedinci 

yüzyılda yaşadığını ileri sürüyor.7 Kuşçuoğlu Kelamlarını Türkiye’de yayınlayan Murtezaoğlu 

ise şairin yaşadığı tarih hakkında hiçbir bilgi vermezken, bir rivayete dayanarak onun Sultan 

Sehak’ın müridi olduğunu belirtiyor. Sultan Sehak’ın yaşadığı dönem hakkında farklı görüşler 

mevcut, lakin genel olarak onun 13-14. yüzyıllar arasında yaşadığı kabul edilir 8 dolayısıyla, 

Murtezaoğlu’nun görüşüne göre, Kuşçuoğlu da 13-14 yüzyıllarda yaşamıştır. Aynı yazar başka 

bir eserinde ise onun Sultan Sehak’ın müridi olduğunu tekrarlayarak, hicri 8-9. Asırlarda 

yaşadığının tahmin edildiğini belirtiyor.9         

                                                             
1 Divan, s. 50 
2 Divan, s. 105 
3 Divan, s. 128 
4 Divan, s. 145 
5 Divan, s. 95 
6 Kuşçuoğlu, Bayrek, , Kelamlar, haz. Hüseyin Muhammedzade Sediq, Tahran, 1369/1990, s. 19 

7 Kuşçuoğlu, Bayrek, Divan, haz., Hüseyin Muhammedzade Sediq, Neday-i Şems, Tebriz, 1388/ 2009, s.8 ( bu 
makalede bu eserden kısaca Divan olarak bahsedeceğiz) 

8 Vali, Shahab, Les Yarsan, Aspects Mythologiques- Aspects Doctrinaux, Editions Universitaires européennes, 
Saarbrücken, 2011, s. 46 
9 Murtezaoğlu, Cavit. Yarizm, Ehli hak Alevilerin Yirmi Dört Ulu Ereni, Yurt Kitap-yayın, Ankara, 2011, s. 43 
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     Bu konu hakkında elimizde başka bir bilgi daha mevcuttur. Safizade’nin verdiği bu bilgiye 

göre ise Kuşçuoğlu lakaplı, Yakup oğlu Bayrek, Şah İsmail ve Yavuz Sultan Selim döneminde 

yaşamıştır. Hayatı hakkında bildiğimiz kadarıyla babası Sultan Selim’in zulmünden Bağdat’a 

kaçıp, oradan Şehrizor ve sonra da Azerbaycan’a göç etmiştir. Yarsan geleneğinde ise Pîr 

Binyamîn’in mazharı olarak kabul edilir.1 Safizade’nin aktardığı bilgiye göre Kuşçuoğlu 15-16 

yüzyıllar arasında yaşamış ve Sultan Selim ve Şah İsmail ile çağdaş imiş. Taheri ise onun hicri 

dokuzuncu asırda, yani on altıncı yüzyılda yaşadığını ve Yarsan şahsiyetlerinden olan Şah 

İbrahim ile çağdaş olduğunu belirtiyor.2  

          Görüldüğü gibi, yukarıda zikredilen bilgilere dayanarak Kuşçuoğlu’nun yaşadığı dönemi 

tespit etmek pek mümkün değildir. Dolayısıyla bu sorunu çözmenin en sağlıklı yolu 

Kuşçuoğlu’nun kendi Kelamlarına başvurarak onun yaşadığı dönemi tahmin etmek olarak 

görünüyor.  

           Kuşçuoğlu Kelamlarını incelerken onun en çok Şah İbrahim’den bahsettiği ve Şah 

İbrahim’i Pir’i olarak tanımladığı görülmektedir. Örneğin: 

“ Günahkâr kulların durup kapında 

Ya seyyid İbrahim imdada yet” 3 

“ Kerem değil mi ey Kuşçuoğlu 

İbrahim yanar oddan saklar”4 

“ Bugün şehri Bağdat memur olupdur 

Çünkü Şah İbrahim emir olup dur 

Mübarek kademin bura basalı 

Evliyalar barçe pür nur olup dur 

İbrahim hükmüne Bağdat içinde 

Selatinler gelipdür kul olupdur ”5 

                                                             
1 Safizade, S., Daneşname-ye Namavar-e Yarsan, Enteşarat-e Hirmand, Tahran, 1376/1997, s. 317  
2 Taheri, a.g.e., s. 227 
3 Divan, s. 26 
4 A.g.e., s. 40 
5 A.g.e., ss. 66-67 
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      Yukarıda ki örneklere dayanarak Kuşçuoğlu’nun Yarsanların kutsal saydıkları 

şahsiyetlerden olan ve hicri 8-9 yüzyıllarda yaşayan Şah İbrahim ile çağdaş olduğu, dolayısıyla 

da 8-9/ 14-15. yüzyıllarda yaşadığını söylemek mümkündür. 

             Kuşçuoğlu’nun hayatı hakkında da elimizde tarihi veriler mevcut değildir. Mevcut 

bilgiler daha çok Yarsanların sözlü geleneğine dayanmaktadır. Bu rivayetler onu Yarsanların 

en önemli Pir’i olan Pîr Binyamîn’in başka bir devirdeki zuhuru olarak kabul tanımlıyor. Yarsan 

rivayetlerinde Kuşçuoğlu’nun hikâyesi şöyle anlatılmıştır:  

          Sultan Sehak, Pîr Binyamîn’e der ki, sen Şah İbrahim devrinde başka bir isim ve farklı 

bir mazhar olarak zahir olacaksın. Böylece Pîr Binyamîn Şah İbrahim zamanında Bayrek adıyla, 

dilsiz ve sağır, Kuşçu olan Yakup’un oğlu olarak zuhur eder. Yakup Osmanlı sarayında 

kuşçuluk görevi yapmaktadır. Bir gün vazifesi gereği atmacayı avlanmaya alıştırmak için 

avlağa götürür. Aniden bir şahbaz gökyüzünde belirir ve atmacayı havada avlar. Yakup çok 

üzülür ve olayı Osmanlı sultanına anlatır. O da Yakup’a kızar ve eğer şahbazı getirmez ise, 

cezalandırılacağını söyler. Yakup Sultan’dan şahbazı bulmak için mühlet ister. Bu arada Yakup, 

Bağdat’ta Şah İbrahim adında keramet sahibi birinin yaşadığını ve onun her derde deva 

olduğunu duyar. Dolayısıyla derdine çare bulmak için Bağdat’a doğru yola çıkar. Şah 

İbrahim’in dergâhına vardığında, dergâhın kapıkulu daha aralarında hiç bir konuşma 

gerçekleşmeden Şahbaz’ı ona verir. Yakup çok sevinir ve hemen geri dönmek için yola koyulur. 

Fakat daha Şah İbrahim’i görmediğini hatırlayarak geri döner ve kapıkuluna sorar: nasıl benim 

şahbaz için geldiğimi anladın? Kapıkulu cevap verir: « sen gelmeden bir hafta önce, Şah 

İbrahim hazretleri şahbazı hazır edin çünkü Yakup onu almaya gelecek, diye emir verdi » der. 

Yakup şahbaz’ı Osmanlı sarayına teslim edip ailesiyle birlikte Bağdat’a doğru yola çıkar. Fakat 

yolda sağır ve dilsiz olan oğlu Bayrek’tan utandığı için, onu yolda terk eder. Sonunda Yakup 

Şah İbrahim’in huzuruna çıkar, fakat batından haberdar olan Şah İbrahim, «bizim tüm amaç ve 

gayemiz Bayrek dir. Geri dön ve onu bize getir» der. Bayrek bulunup huzura çıkar ve hastalığı 

şifa bulup ve dili Kürtçe kelam söylemeye açılır.1  

          Yukarıda aktardığımız rivayetin yanı sıra Kuşçuoğlu hakkında başka bir rivayet de 

mevcuttur. Kuşçuoğlu kelamlarını Türkiye de yayınlayan Murtezaoğlu, Kuşçuoğlu’nu hayatı 

hakkında farklı bir rivayet sunmaktadır. Murtezaoğlu’nun naklettiği rivayetin ilk kısmı yani 

Sultan Sehak ile Pîr Binyamîn arasında geçen diyalog ve Sultanın Pîr Binyamîn’e Bayrek 

Kuşçuoğlu olarak zuhur edeceği müjdesi hemen hemen aynıdır. Pîr Binyamîn ölmeden önce                

                                                             
1 Taheri, a.g.e., s. 227 
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Sultan Sehak’a sorar: « şimdi nasıl olacak, seni yeniden görebilecek miyim? ». Sultan da: «her 

dönem ve her mekânda buluştuğumuz gibi gene görüşeceğiz. Bu buluşmamızda sen Türkistan 

elinde sağır ve dilsiz, el ve ayakları tutmaz bir şekilde yine beni bulacaksın » der.1  

           Görüldüğü üzere iki rivayet arasında ki fark, Pîr Binyamîn’in zuhur edeceği yer birinci 

rivayette Osmanlı toprağı ve Murtezaoğlu’nun rivayetinde ise Türkistan olarak aktarılmıştır. 

Ayrıca bu ikinci rivayet ’de Kuşçuoğlu’nun sağır ve dilsizliğin yanı sıra «  eli ayağı tutmaz » 

olarak zuhur edeceği de zikredilmiştir.   

             Murtezaoğlu’nun rivayetinin devamı biraz daha farklıdır. Bu rivayete göre: Sultan 

Sehak’ın Pîr Binyamîn’e verdiği müjdeden seneler sonra, Bayrek Türkistan’da Kuşçu 

Yakup’un oğlu olarak yeniden zuhur eder ve Sultan’ın daha önce dediği gibi, sağır, dilsiz ve 

aynı zamanda felçtir. Bayrek’in babası olan Yakup, Han’ın sarayında av için kullanılan 

şahinlerin bakıcısıydı. Bir gün Han’ın en sevdiği şahin avının peşine düşerken avı gökyüzünden 

yere doğru ani bir dalış yapar ve dikenli çalıların arasına dalar. Şahin de avının peşinden 

çalılıkların içine dalar, fakat boğazına bir diken saplanır ve böylece ölür. Şahin’in öldüğünü 

gören Yakup korkuya kaplanır. Zira bu şahin, Han’ın en çok sevdiği şahindir. Yakup durumu 

Han’a izah edemeyeceğini bildiği için, olayı yakınlarına anlatır. Yakınlarından biri ona keramet 

sahibi biri olan Şah İbrahim’den bahseder. Bunun üzerine Yakup ölü şahini alıp Şah İbrahim’in 

dergâhına gider. Durumu Şah İbrahim’e anlatır ve Şah İbrahim’de şahini diriltir. Yakup şahini 

alıp Han’ın sarayına teslim eder. Şah İbrahim’in kerametine şahit olan Yakup, Han’ın 

hizmetinden ayrılarak sağır, dilsiz ve felç olan oğlu Bayrek’i yanına alır ve onun şifasını 

istemek için yeniden Şah İbrahim dergâhına giderek huzura çıkar ve Şah İbrahim’in nazar 

kılması ile Bayrek şifa bulup kelam söylemeye başlar.2  Yarsan geleneği Kuşçuoğlu’nun bazı 

müritlerinden ve onların ardıllarından da bahseder3.  Sayıları yirmi üç olan fakat hayatları 

hakkında tarihi veriler mevcut olmayan bu müritlerin de aynı Kuşçuoğlu gibi kutsal sayılan 

Türkçe kelamları mevcuttur. Bu kelamlarda da, tıpkı Kuşçuoğlu kelamlarında olduğu gibi, 

şiirlerin dili Türkçe olmasına rağmen, teknik terimleri Kürtçe olup, bahsi geçen şahsiyetlerin 

çoğu Yarsandır.4  

                                                             
1 Murtezaoğlu, C.( derleyen), Alevi Hak Aşığı Bayrek Kuşçuoğlu Divanı, Yurt Kitap- Yayın, Ankara, 2014, s. 8 
2 A.g.e. 
3 Bu müritlerin isimleri şöyle sıralanmıştır: Kuloğlu, Şehsuvaroğlu, Kul Veli, Kalender, Ağaoğlu, Mahmutoğlu, 
Mezidoğlu, Nemame, Yunus, Türabi, Budak, Şeyhican, Fethi, Xesteoğlu, Gündüz, Kulu, Kanber, Emir, Yadigar, 
Kasım, Ulu Baba, Hasan ve Ahmet. Bkz. Taheri, a.g.e., s. 228 
4 Niknejad, K., Kelamat-i Turkî, Tahran, 1361/ 1982. S.K. Niknejad’ın ilk defa derleyip yayınladığı Türkçe Kelamların 
bir özeti Türkiye de C. Murtezaoğlu tarafından yayınlanmıştır. Fakat yazar kullandığı kaynak/kaynaklardan ve 
Niknejad’ın eserinden hiç bahsetmemektedir. Bkz. Murtezaoğlu, C., Yarizm, a.g.e. 
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Kuşçuoğlu Kelamları  

 

                 Yarsan dini edebiyatı Alevi- Bektaşi geleneğinde olduğu gibi, manzum eserlere 

dayalı bir edebiyattır. Nasıl ki Alevi-Bektaşi edebiyatı, bu zümrenin geleneklerini, inançlarını, 

aralarında söylenegelen ata-sözlerini, terimlerini ifâdelendirir azizlerini över, onlara ‘ait 

menkıbeleri şiirleştirir, erkândan, ayinden bahseder ve aynı zamanda alaylı bir eda kullanarak 

Ortodoks inancı iğneler,1 Yarsan dini edebiyatı da bu inancın temel kavram, erkan, şahsiyet vb. 

gibi konuların açıklanması üzerine kurulmuştur. Bu bakımdan adı geçen bu iki dini edebiyat 

birçok benzerlik taşırlar. Lakin Yarsanlar ve Alevi-Bektaşi düşünce sistemleri arasındaki 

benzerlikler edebi metin oluşturma geleneği ile sınırlı değildir. Bu zümrelerin sözlü 

geleneklerinde kendi din uluları hakkında anlatılan birçok hikâye anlatım ve içerik olarak çok 

yakındır.2  

               Yarsanlar tarafından kutsal olarak kabul edilen bu şiirler, Yarsan büyüklerinin 

anlatılarıdır. “Kelam”3 adı verilen bu şiirlerin çoğunluğu Kürtçenin Gûrani lehçesinde 

söylenmiştir. Yarsan dini geleneği, Yarsan kutsal tarihini Tanrı ve meleklerinin yeryüzünde 

tecellisine göre, devrelere ayırır. Her devrede dile gelen “Kutsal kelam”lar‘ın toplamına 

“Defter” denir. Defter4 genel anlamında, kutsal sözlerin kayıt edildiği kitapçıktır. Farklı 

devirlerde oluşturulmuş olan Yarsan metinlerinin5 yoğunlaştığı konuları kısaca şöyle 

özetleyebiliriz: Yarsanların kutsal tarihi, inanç ve doktrinleri, ki bunların başında ruh göçü ( 

reankarnasyon ) ve tecelli gelir, Yarsan inancına göre Melekler ve Melek bilimi ( Angelology), 

Yarsan gelenek ve ayinleri, Apocalypse ve mitolojik/ kutsal tarih.6  

         Yukarıda da söylendiği gibi, genel olarak bahsi geçen Kelamların dili Kürtçedir, lakin 

farklı devirlerde Farsça Kelamlara da rastlamak mümkündür. Bu iki dilin dışında özellikle 

Azeri yarsanlar arasında yaygın olan ve kutsal sayılan Türkçe kelamlar da mevcuttur ki bunların 

en önemlisi Kuşçuoğlu Kelamlarıdır. 

                                                             
1 Gölpınarlı, Abdülbâki, Alevî-Bektâşî Nefesleri, İnkılâp Kitapevi, İstanbul, 2017, ss. 6-7 
2 van Bruinessen, Martin,  “Haji Bektash, Sultan Sahak, Shah Mina Sahib and Various Avatars of a Running 
Wall“, in Turcica XXI-XXIII, 1991, 55-69.  
3 Kilam, Arapça bir kelime olup “sözcük” anlamına gelir. Kur’an ‘da üç defa « kalâm Allâh » ( Tanrının sözü) 

olarak geçer. Bkz. Amir-Moezzi, M.A., (sous la direction de), Dictionnaire Du Coran, Robert Laffont, Paris, 2007, 

p. 648 
4 Rajabzadeh, H., « Daftar », Encyclopaedia Iranica, vol. VI, 1993, p. 563 
5 Bu metinlerin tarihi olarak oluşumu hakkında bkzç Vali, Shahab, ‘’ La littérature religieuse des Kurdes Yarsan ‘’, 
dans Etudes Kurdes no XI: La Littérature Kurde, Ed. Harmattan, no 11,Paris,  mars 2012, ss. 57-65 
6 Vali, Shahab, Les Yârsân, Aspects Mythologiques – Aspects Doctrinaux, a.g.e., s. 75 
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           Kuşçuoğlu Divanı, Kuşçuoğlu Kelamları yada Kuşçuoğlu Beyazı olarak da adlandırılan 

bu kelamların dili azeri Türkçesidir. Toplam yüz on bir parçadan oluşan bu Kelamların yanısıra, 

Yarsanlar arasında Kuşçuoğlu’na atfedilen Kürtçe Kelamlar da mevcuttur. Örneğin:  

“Şahim ne rah in, Şahim ne rah in 

Yaran yaveran, Şahim ne rah in 

Her kesî aru bê, rah gumrah in 

Kirdariş pûç in, rageş tebah in” 1 

 

“ Ez Binyamîn an kûh ve Dalahû 

Xulaman bêydî kerîm guftûgû 

İbrahim şah in nedarû şukû 

Cagîrê Mevla in peniş ke rucû 

Ve şevq’e îd in şev mebû ro 

Ham lêfiş Yadigar yektan yek po”2 

 

             Kuşçuoğlu’nun Türkçe Kelamlarının bazı kısımları Minorski tarafından İngilizceye 

çevrilmiş ve İvanow tarafından yayınlanmıştır.3 Kuşçuoğlu’nun Kelâmları nazım birimi 

açısından dörtlük ve ikilik şeklindedir. Dörtlükler klasik koşma, ikilikler ise gazel şeklinde 

kafiyelenmiştir. Lakin vezin birimi daima hece veznidir. Sekizli, on ikili ve on dörtlü hece 

ölçüsü en fazla kullanılan ölçülerdir.4 Kuşçuoğlu’nun Kelâmlarının konusu daha çok yarsan 

düşüncesini ve bu düşüncenin tebliği, dualar, yarsan kutsal şahsiyetlerini övme yada onlardan 

medet isteme üzerine kurulmuştur. Bunların yanısıra bu kelamlarda Alevi- Bektaşi deyişlerinde 

de rastlanılan bazı İslamî/ Şiî inançlar çok güçlü bir şekilde görülmektedir. Bu konu aynı 

zamanda Kuşçuoğlu Kelamları ile Alevi-Bektaşi deyiş ve nefeslerini birleştiren nokta olarak 

da değerlendirilebilir. Lakin ilgi çekici başka bir nokta ise Alevi- Bektaşi ulularının ismilerinin 

Kuşçuoğlu Kelamlarında hiç yer almamasıdır. Örneğin Yarsan edebiyatında adı bir çok defa 

                                                             
1 Safizade, S., a.g.e., s. 317 
2 Efzelî Şah İbrahimî, Defterê Rumûzê Yaristan Gencîneyê Sultan Sehak, Çapê Rastî Tehran, 1350/ 1971, s. 17 
3 Tedkereyê E’la, Anonîm, Ivanow, W., (ed.), Enteşaratê Encumanê Esma’îlî, Metbe’i Qadirî Press, Bombay, 1950, 
r; 32/Ivanow, W., The Truth-Worshippers of Kurdistan, Ahl-I Haqq texts, edited in the original Persian and 
analysed by W., Ivanow, Published for the Ismali Society by Succesors of E.J.Brill, Holland, 1953, ss. 200-202 
4 Kuşçuoğlu Kelamlarının edebi yönü hakkında daha fazla bilgi için bkz. Babacan, İsrafil, “ İran Türkleri arasında 
Yaygın Bir İnanç: Ehl-i Hak ve Kutsal Kitapları Bayrak Kuşçuoğlu Kelamları”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî 
Araştırma Dergisi, sayı 33 (2005), http://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/index.php/issue/view/41 
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geçen ve yarsanlarca iyi bilinen Hacı Bektaş Veli’nin1 adı, Kuşçuoğlu Kelamlarında hiç 

zikredilmemiştir. Kuşçuoğlu Kelamlarında dikkat çeken başka bir nokta ise Kelamların dilinin 

Türkçe olmasında rağmen teknik kelimeler, dini kavramlar, coğrafi yerler ve şahsiyetlerin 

Kürtçe olmalarıdır. 

Kuşçuoğlu Kelamlarında ve Alevî- Bektaşî Deyişlerinde Dûnadûn/ Don değiştirme 

Kavramı 

             Yarsan dini edebiyatı ve ile Alevi- Bektaşi şiirinde geçen en önemli 

kavram/inançlardan biri Dûnadûn/ Don değiştirme dir.  Yarsanların düşünce sistemi, tenasüh 

anlamına gelen Dûnadûn kavramı üzerine kurulmuştur. Bu Kavram yarsan dinî edebiyatını 

oluşturan metinlerin temel kavramlarından biridir ve bu metinlerin oluşum süresi boyunca bu 

kavrama rastlamak mümkündür.2 Yarsan düşüncesine göre canı teslim etmek bir ördeğin suya 

dalışı gibidir. Nasıl ki ördek suya dalıp başka bir yerden su yüzüne çıkıyorsa, insan da ölüp 

başka biri olarak dünyaya gelir. Örneğin  

“Yaran netirsan nî siyasete 

Teslîmê giyanan çûn quyteyê bet e "3 

 

         Bu konuda Kuşçuoğlu Kelamları da müstesna değildir. Kuşçuoğlu da bu kavramı farklı 

kelamlarda kullanmış ve ona olan inancını dile getirmiştir.  

          Ruhun bir bedenden ayrıldıktan sonra, başka bir bedene geçemes anlamına gelen 

reeankarnasyon ya da tenasüh4 anlamına gelen Dûnadûn, Musevilik ve Hıristiyanlık ve İslam 

gibi büyük Monoteist dinlerce reddedilmiş ve kabul görmemiştir.5 Tenasüh’e inanmak her ne 

kadar İslam Ortodoks mutasavvıf ve düşünürleri tarafından da reddedildiyse de6 bu kavram 

                                                             
1 van Bruinessen, Martin,  “When Haji Bektash Still Bore the Name of Sultan Sahak: Notes on the Ahl-i Haqq of 
the Guran district“ in Alexandre Popovic & Gilles Veinstein (eds), Bektachiyya: études sur l’ordre mystique des 
Bektachis et les groupes relevant de Hadji Bektach. Istanbul: Éditions Isis, 1995, p. 117 

2 Vali, Shahab, Les Yârsâns: Aspects Mythologiques – Aspects Doctrinaux, Editions Universitaires Européennes, 
Février, 2011, ss. 35-40 

3 Şêx Emîr, Kelam, Hüseyin Rûhtafî’nin yayınlanmamış nushası, s. 52 
4 Bu iki terimin etimolojisi için bkz. Aşikar, Mustafa, “ Reenkarnasyon ( Tenasüh) meselesi ve Mutasavvıfların Bu 
Konuya Bakışlarının Değerlendirilmesi”, Tasavvuf Dergisi, 3, Ankara, 2000, s. 86 
5 Ocak, Ahmet Yaşar, Alevî ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri, İletişim yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 
2002, s. 184 
6 Aşikar, a.g.m., ss. 95-100 
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destanlarda, menâkıblarda ve özellikle giderek halk arasında yaygınlaşan sûfî çevrelerde1 ve 

muhtelif heterodoks mezhep ve tarikatlarda geniş çapta yer bulmuş, hatta bunların bazılarının 

temel doktrinini teşkil etmiştir. Mesela Ehl-i Hak mezhebi, Yezidilik, Nusayrilik vs.bunlardan 

bazılarıdır. Türkiye'de ise özellikle Kızılbaşlık ve Bektaşilik, bu inanca geniş yer verir.2 

            İslami literatürde tenasühün oluş şekline göre farklı isimleri vardır. Eğer ruh intikali bir 

insandan başka bir insan bedenine gerçekleşirse buna Nesh, bir hayvan bedenine geçerse Mesh, 

bir bitki/nebat’a geçerse Fesh ve eğer bir cemadi varlığa geçerse de buna Resh adı verilmiştir.3 

         Alevi-Bektaşi edebiyatını oluşturan şair ve ozanların nefes ve deyişlerinde de 

rastladığımız don değiştirme kavramının, adı geçen düşünce sisteminde de önemli rol aldığını 

görmek mümkündür. Lakin Alevi-Bektaşi geleneğinde Don değiştirme kavramının farklı birkaç 

anlam taşıdığını görüyoruz. Elbise ve giysi anlamında olan Don, tarikat ve yol ulularının 

keramet göstererek büründükleri görünüş, Hakk’a yürüyen, ancak yol olmayıp başka bir yere 

taşınan tarikat ve yol ulularının yeni ruh zarfı anlamını taşıyor. Don değiştirmek ise bir tarikat 

veya yol ulusunun, keramet göstererek yeni bir görünüşe bürünmesi, Hakk’a yürüyen tarikat, 

yol ulusunun yok olmayıp başka bir yere taşınarak ruhuna yeni bir zarf kazanması anlamına 

geliyor. Ki keramet gösteren tarikat uluları genellikle geyik, güvercin vb.4 donlarına bürünür. 

Hakk’a yürüyenin ruhunun yok olmayıp başka bir yere taşınarak yeni bir zarf kazandığı 

inancının kanıtı olarak Hacı Bektaş Veli, Hz. Ali’nin don değiştirmiş hali olarak kabul edilir.5 

             Ocak’ın da altını çizdiği gibi Alevi-Bektaşi dini kültüründe tenasüh, hulül, şekil 

değiştirme, ateş kültü, dört unsur inancı gibi inançların  büyük bir kısmı Budizm'e, Zerdüştllik, 

Maniheizm, Mazdeizm ve Mazdekizm'e çıkan motifler, Alevi- Bektaşi menakıbnamelerinde de 

nicelik ve nitelik bakımından önemli bir yerleri vardır. Bunlar, hem tarihte hem günümüzde, 

heterodoks Türk zümreleri dediğimiz Bektaşi ve Kızılbaş topluluklarının inanç sistemlerinde 

en az eski Türk inançları veya Şamanizm kaynaklı inanç motifleri kadar yer tutmuşlardır.6 Bu 

                                                             
1 Işık, Zekeriya, Devlet ve Tarikat, Osmanlı Toplumunda Devlet-Tarikat ilişkilerinin İdeolojik ve Sosyolojik Zemini, 
Çizgi Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul, 2017, s. 167 
2 Ocak, Ahmet Yaşar, a.g.e., s. 184 
3 Feqîh Belhî, Ebu el-Me’alî Muhemmed b. Ni’met ‘Elwî , Beyan el-Edyan, Muhemmed  Teqî Daneşpejûh (ed.), 
Mejmû’eyê Enteşaratê Edebî ve Tarîxî Moqûfatê Dr. Mehmûd Efşar, Tehran, 1376/1997, r. 46, Gimaret. D., 
"Tanâsukh". EI2., vol. X. 2002. r. 196 
4 Mesle Hoca Ahmet Yesevî’nin Turna Donuna bürünmesi gibi. Bkz. Köprülü, Fuad, Türk Edebiyatında İlk 
Mutasavvıflar, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 1976, s. 33 
5 Korkmaz, Esat, Alevilik ve Bektaşilik Terimleri Sözlüğü, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 2005, s. 196 
6 Ocak, Ahmet Yaşar, a.g.e., s. 183 
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düşünceyi farklı Bektaşi menakıp namelerinden, Hacı Bektaş, Hacım sultan, Balım sultan ve 

Sultan Şucauddîn gibi Bektaşi uluları hakkında görmek mümkündür.1  

           Alevi-Bektaşiler arasında Don değiştirme inancının kökeni hakkında farklı görüşler 

mevcuttur ve bu görüşlerin bazıları bu inancı Şaman ayinine kadar dayandırmaktadırlar. Lakin 

Mélikoff, “yeniden bedenleşme” düşüncesi olarak bahsettiği Dûnadûn/ Don değiştirme’nin 

Şaman inancı içinde yer almadığını, ancak bu düşünce sayesinde, dinler karışması içinde daha 

derinlere inilebileceğinin altını çiziyor. Mélikoff’a göre Bektaşi inançlarında ve genel olarak 

halk tasavvufunda bu düşüncenin, yani dönem, dönüşüm, dervişlerin çember dönüşü, ruh-göç, 

beden-değiştirme her zaman çok derinlere inen uzantıları vardır. Yeniden- bedenleşme inanışı 

ilk bakışta kendilerine yakın gördüğümüz Şiî öğretide bulunmadığı halde, aşırı Şiî diye 

adlandırabileceğimiz zümrelerde hep var olmuş ve Bektaşiler üzerindeki etkileri de belirleyici 

olmuştur.2 Ruhun yeniden bedene dönüşü inancı bazı Alevi- Bektaşi bölgelerinde ruhun sürekli 

göçü inancına kadar gitmiştir.3  

           Bayrek Kuşçuoğlu farklı kelamlarında Dûnadûn/ Don değiştirme kavramını 

kullanmıştır. Onun bazı kelamlarında daha önceki devirlerde Mensûr Hallac ve Nesimî gibi 

farklı şahsiyetlerin Donûnda  dünyaya geldiğinden bahsittiğini görmekteyiz. Örneğin:  

 

“ Her zaman Ahî- Yarlardan axir divane gezerdim 

Girdim ‘İsa’nın Donuna pustumu pare çekdiler 

Bir zamanda Seyyid olub vardım Heleb Şam’a sarî 

Bir zaman’ da Mensur idim Bağdat’ta dar’e çekdiler 

Men Heq ile bir idim, qendil içinde sır idim 

Bu zamanda meni cilde hizar bare çekdiler 

O zamandan bu zamana Don ba Don gezib gelmişem 

Dediler ki gel xeber ver, meni xebare çekdiler” 4 

                                                             
1 Ocak, Ahmet Yaşar, Türkiye Sosyal Tarihinde İslam’ın Macerası, Timaş yayınları, İstanbul, 2010, ss. 81-83 
2 Mélikoff, Irene, Hacı Bektaş, Efsaneden Gerçeğe, çev. Turan Alptekin, Cumhuriyet Kitapları, 7. Baskı, İstanbul, 
2010, ss. 53-54  
3 Mélikoff, Irene, “Aleviliğin Temelleri”, Uyur İdik Uyardılar içinde, çev. Turan Alptekin, Cem Yayınevi, İstanbul, 
1993, s. 43 
4 Divan, ss. 77-78 
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“ Bir nece eski Don’un giydim senin 

Bir de giyip nu civan oldum senem”1 

         Yukarıdaki beyitlerde bahsedilen farklı kişilerin donunda var olma/ yeniden var olma 

inancı Alevi- Bektaşi şiirlerinde, farklı şahsiyetler ve farklı tarihi dönemlerde de sıkça geçen 

bir kavramdır. Buna örnek olarak: 

Yunus Emre ( 13-14.yy.): 

“Derviş adın edindim 

Derviş donun donandım 

Yola baktım utandım 

Her işim yanlış benim 

Dervişlik bir bişedir 

Hırkacığı meşedir 

Çok canavarlar yürür 

Donunda dervişlerin “2 

Said Emre (13-14.yy.):  

 

“Yerdeyken göğe ağdım, gökten yere çok yağdım 

Adem donun donanıp cevlanım süre geldim“ 3 

 

Abdal Musa (14. yy.) : 

“Ali oldum adım oldu bahane 

Güvercin donunda geldim cihane“4 

 

“Güvercin donuyla Urum'a uçan 

İmamlar evinin kapısın açan“5 

Yeminî ( 16.yy.) : 

“Erişti bu dem Muhammed bile leşker 

Teymur donlu Arap abdal yekser“6 

 

                                                             
1 Divan, s. 127 
2 Özmen, İsmail, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi 1, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998, s. 83 
3 a.g.e., s. 197 
4 a.g.e., s. 205 
5 a.g.e., s. 205 
6 Özmen, İsmail, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi 2, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998, s. 62 
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Hatayî (15-16.yy.):  

“Hatayi ' m teslim et özün üstaza 

Elinde Zülfikar hem ehl- i gaza 

Bin bir dondan baş gösterdi Murteza 

Bir mürşid belinden geldik eyvallah“ 1 

Sersem Ali Baba (16.yy.): 

“Haber budur divanında 

Şah Hacım Sultan yanında 

Uçan güvercin donunda 

Pirim Hacı Bektaş Veli“2 

Hamdullah Çelebi ( ö.1836):  

 

“Hamdullahım şükür gezdim cihânı 

Car'ıma yetişdi keremler kani 

Bab- ı velayetle kevn- i mekanı 

Bir abdal donunda gezdim idi ben“3 

        

      Kuşçuoğlu Kelamlarındaki Don değiştirme inancına bakarken, bu inancın kelamların 

söylendiği devirde küfür olarak nitelendirildiği lakin şairin bu inancı küfür olarak görmediği de 

anlaşılmaktadır: 

“ Quşçuoğlunun sözünü küfr sanma 

Canla birim Don ile sed hezarım”4 

       Lakin bu inancını ve dolayısıyla da tarik/ yolun herkese mahsus olmadığının, sadece gerçek 

erenlere mahsus olduğunun da altını çiziyor:  

“ Bilenler bildiler men ne getirdim 

Yüküm gevher qab-i ten’de getirdim 

Eren dediğin gerçek erenlere 

                                                             
1 a.g.e., s. 148 
2 a.g.e., s. 86 
3 Özmen, İsmail, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi 3, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998, s. 202  
4 Divan, s. 109 
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Perde perde Don’da Don’da getirdim”1 

“ Erenlere vade verdi, hezare Don ’da gelirem 

Hezare Don’da yetmişim saat û man içindeyem 

Hezare Donun manasın ne bilsin bihaber cahil 

Aklı ile fikri ermez, bele şan- şun içindeyim ”2 

                                   

                                   “ Erenler eyledi nazar Hak özü Don ba Don gezer 

Bezirgânlar salar pazar bu Bağdad’a bu Bağdad’a”3 

Kuşçuoğlu’nun kelamlarında bahsettiği “sadece erenler anlar” ve bu “sırr”’i her can bilmez 

düşüncesini Alevi-Bektaşi şiirlerinde de görmek mümkündür. Örneğin:  

Türabî (ö. 1868): 

“Hey erenler hey gaziler 

Gelen Murtaza Alidir 

Kafire batın kılıcı 

Çalan Murtaza Alidir 

Yumuldu çıktı havaya 

Sözüldü indi ovaya 

Arap donunda deveye 

Binen Murtaza Alidir“ 4 

Mahirî ( ö. 1952): 

 

“Atalar belinden madere geçtik 

Ham ile hası eleyip seçtik 

Güvercin donunda semaya uçtuk 

Remzimizi her can bilmez gaziler“5 

 

                                                             
1 Divan, ss. 110-111 
2 Divan, ss. 118-119 
3 Divan, s. 150 
4 Özmen, İsmail, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi 4, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998, s. 165 
5 Özmen, İsmail, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi 5, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998, s. 68 
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                Kuşçuoğlu Kelamlarında gördüğümüz Dûnadûn/ Don Değiştirme kavramı ve Alevî- 

Bektaşî literatüründe geçen Don değiştirme kavramını incelerken, bu şiirler de aslında iki tip 

tenasüh inancınından bahsedildiğini görmek mümkündür. Birisi Ocak’ın da altını çizdiği gibi, 

bir ulunun değişik kalıplarda yaşadığından bahsederken, diğeri onun başka birinin vücudunda 

görüldüğünden bahsediyor ki burada aslında gizli bir hulül inancı, yani Allah’ın insan vücuduna 

girmesi, da mevcuttur.1  

 

Sonuç:  

 

           Aralarındaki doktrinel farklılıklara rağmen, Yarsan inancı ve Alevi- Bektaşi düşüncesi 

arasındaki benzerlikler her zaman araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Bu benzerlikleri farklı 

açılardan ele almak mümkündür. Ama hiç kuşkusuz bu benzerlikleri araştırmanın en önemli 

kaynaklarından biri bu iki düşünce sisteminin temelini oluşturan ve daha çok şiir/ manzûm 

metinlere dayanan kaynakları karşılaştırmaktır. Bu karşılaştırmalı incelemenin en önemli 

eserlerinden biri de Bayrek Kuşçuoğlu Kelamlarıdır. Bunun temel nedenlerinden biri ise şairin 

kullandığı dildir. Temelini Kürtçenin oluşturduğu Yarsan edebiyatında, dini inanç, teknik 

terimler ve kutsal coğrafya isimlerini Kürtçe kullanmasına rağmen, Kuşçuoğlu kelamlarını 

genellikle Türkçe söylemiştir. Şairin kullandığı dil, adeta bahsi geçen iki düşünce sistemi 

arasında edebi- inançsal  bir köprü oluşturup aynı zamanda bunlar arasında yapılacak bir 

karşılaştırmayı da kolaylaştırmıştır. Ortak bir inanç olarak karşılaştırmaya çalıştığımız 

Dûnadûn/ Don Değiştirme inancı, Yarsan ve Alevi-Bektaşi edebiyatının oluşmaya başladığı 

dönemden itibaren, farklı şairlerin Kelam/deyişlerinde yer almış ve bu edebiyatın son dönemine 

kadar kullanılagelmiştir. Kuşçuoğlu kelamları, Yarsan/ Alevi-Bektaşi düşünce sistemlerindeki  

inançsal benzerliklerin en önemli kanıtlarından biri olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra, 

her iki inançsal akım da da sıkça kullanılan Dûnadûn/ Don Değiştirme inancının aynı kaynaktan 

gelmiş olabileceği ya da birinden diğerine geçmiş olabileceği fikrini de beraberinde getiriyor. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Ocak, Ahmet Yaşar, Alevî ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri, a.g.e., s. 190 
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