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DİYARBAKIR, BEYAZID-I BOSTAN(BEYAZİD-İ 

BESTAMİ) OCAĞI’NDA SÖYLENEN DEMELER

THE FOLK POEMS (DEME) READ IN THE ASSOCIATION

OF BEYAZID-I BOSTAN (BEYAZID-I BESTAMI), 

DIYARBAKIR

 Servet YAŞAR1

Özet

Araştırmada, Diyarbakır’ın Bismil il-

çesine bağlı Türkmenhacı köyünde bulu-

nan Beyazıd-ı Bostan Ocağı’nda2 söylenen 

demelerin(deyişlerin) tespitine ve değer-

lendirmelerine yer verilmiştir. Bunun yanı 

sıra, yörede bulunan Türkmen Alevileri ile 

ilgili tarihsel süreç incelenerek, Beyazid-i 

Bestami’nin hayatı, felsefesi ve genel olarak 

deyiş kavramı hakkında bilgiler de çalışma 

kapsamında değerlendirilmiştir. Bu çerçeve-

de, Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Türk-

menhacı köyü Beyazıd-ı Bostan Ocağı’nda 

sürdürülen cemler esnasında icra edilen 

deyişler “alanda derleme yöntem ve teknik-

lerine” uygun olarak saptanmıştır. Alanda 

gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda elde 

edilen “tasavvufi  halk müziği” örneklerin-

1 Öğr. Gör., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Devlet Kon-
servatuarı Türk Halk Müziği Bölümü.

2 Ocak: Tarikat başındaki dedenin soy kütüğü ya da 
tarikat kollarından her birinin adıdır(Özmen, 1998: 
724).

den olan bu deyişler, gerek notalı olarak 

gerekse yazılı metinler halinde belgelendi-

rilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Beyazid-i Bestami, 

Diyarbakır Türkmen Alevileri, Ocak, Deyiş.

ABSTRACT

In this paper, we will discuss the deter-
mination and evaluation of the folk poems 
read in the Association of Beyazıd-ı Bostan 
located in the village of Türkmenhacı lin-
ked to the county of Bismil, Diyarbakır. In 
addition to this, the information about the 
philosophy, life of Beyazıd-ı Bestami and 
the concept of deme in general have been 
evaluated in the scope of the study. Within 
this framework, the folk poems read in the 
course of  the cem rituals organized in the 
Association of Beyazıd-ı Bostan located in 
the village of Türkmenhacı linked to the co-
unty of Bismil, Diyarbakır, have been deter-
mined in accordance with the approach and 
technique of collecting in the fi eld. These 
folk poems which are from the samples of 

“sufi  folk music” obtained from the studies 
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carried out in the fi eld have been documen-

ted both in writing and musical notes. 

Key Words: Beyazid-i Bestami, Diyarba-

kır, the Turkmen Alevi, Association, Deme.

Giriş

Diyarbakır ve yöresi, kültürel yapı-

sı ve tarihsel süreci değerlendirildiğinde, 

Anadolu’da Türkleşme hareketlerinin baş-

lamasıyla birlikte Türkmen topluluklarının 

önemli yerleşim merkezlerinden biri olmuş-

tur. Bu bölgeye yerleşen Türkmenlerin ilk 

iskân hareketleriyle birlikte yerleşik hayat 

tarzına geçtikleri bilinmektedir. 

“Diyarbakır ve çevresindeki Türkmen-

lerin Osmanlı’dan önce burada yerleşik ol-

dukları bilinen bir hakikattir. Özellikle Cen-

giz istilasından sürüklenip gelen Türkmen 

toplulukları, Ahmed Yesevi geleneğinden 

gelmektedir. İlk yerleşim yerleri, yaylakları 

ve kışlakları itibariyle, Diyarbakır bölgesi-

dir. Buraya yerleşen oba ve oymaklar, deva-

mında Anadolu içlerine göç etmiş ve zaman 

içerisinde aşiretlerin yerleşik hayata zorlan-

malarıyla da ya yaylaklarını ya da kışlakla-

rını terk etmekle yüz yüze gelmişlerdir. Bu 

nedenle aynı Alevi ocağına bağlı Türkmen 

Alevileri, Anadolu’nun farklı yerlerine yer-

leşmiştir. Ancak birbirleri ile olan irtibatları 

bağlı oldukları dedeler tarafından devam et-

tirilmiştir. Süreç içerisinde sünnileşen Türk-

menler, dedeler3 ile olan bu bağlantılarını 

kaybetmişlerdir. Hatta Türkmen olarak bile 

3 Dede: Alevilikte Ehl-i beyt soyundan gelen inanç ön-
derlerine verilen addır.

kalamamış ve Kürtleşmişlerdir.”(Taşğın, 

2004: 339-356)

Yöredeki Türkmen Aleviler içinde önde 

gelen kişilerden alınan bilgilere göre; geç-

mişte Dicle Nehri boyunca sağlı sollu ola-

rak üç yüz altmış civarında Türkmen Alevi 

köyünden ve bu doğrultuda büyük oranda 

kalabalık bir nüfustan söz edilmektedir. An-

cak bu köylerin birçoğu zamanla sünnileş-

miş ve Kürtleşmiştir. Böylelikle Türkmen 

Alevi nüfusunda büyük oranda bir düşü-

şün de yaşandığından bahsedilmektedir. 

Diyarbakır’da sünnileşen ve Kürtleşen bu 

köyler arasında özellikle “Aynetto, Tilalo, 

Ali Bardak, Mitrani, Köseli, Altunakar, Hü-

seynik sayılabilir”(Taşğın, 2004: 339-356). 

“Diyarbakır ve çevresinde bulunan Türk-

men Alevi köylerinin isimlerine Osmanlı 

hâkimiyetinden sonra yapılan ilk Diyarbekir 

Tahrir Defteri’nde rastlanmaktadır. Düzen-

lenen bu tahrir ‘Hasan Padişah Kanunname-

si’ olarak isimlendirilen Akkoyunlu(kısa sü-

reli Safevi) tahririnin devamıdır. Söz konu-

su bu kanunnamenin düzenlendiği tarih 15. 

yüzyılın sonlarıdır. Buradan da anlaşılacağı 

üzere, bu köylerin varlıkları daha evvelki 

yıllara dayanmaktadır”(Taşğın, 2006: 51-61). 

Bugün gelinen nokta değerlendirildiğinde 

ise, Diyarbakır merkeze bağlı Büyükkadı ve 

Nahırkıracı(Şerabi) köylerinin yanı sıra, Bis-

mil ilçesine bağlı Aşağıdarlı(Türkdarlı), Yu-

karıdarlı, Bakacak(Seyithasan), Türkmen-

hacı köyleri ve Çınar ilçesine bağlı Şükürlü 

köyü Türkmen Alevilerin halen yerleşik 

olarak yaşadıkları yerlerdir. Bu köylerden 

Türkmenhacı ve Bakacak köyleri nüfus yo-
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ğunluğu bakımından en kalabalık yerleşim 

yerlerindendir. Ayrıca, bu iki köy hâlen gü-

nümüzde cemlerin dedeler eşliğinde yürü-

tüldüğü merkezlerdir. Diğer köylerde yaşa-

yan kişiler de inanç ve gelenek bağlamında 

bir takım ihtiyaçlarını(cenaze, görgü, nikâh, 

küskünleri barıştırma vb), yine Türkmenha-

cı ve Bakacak köylerindeki ocak dedelerin-

den yardım alarak karşılamaktadır.

Diyarbakır’da, Anadolu’nun diğer böl-

gelerinde yaygın bir şekilde görülen; Dede 

Kargın, Ağuiçen, Battal Gazi ve Sarı Saltuk 

Ocaklarının yanı sıra, yörede Musa-i Ka-

zım, Zeynel Abidin, Baba Mansur, Erse-

fi l, Güzel Şah, Zelil Kalender ve Beyazıd-ı 

Bostan gibi başka bölgelerde görülmeyen 

ocaklara da rastlanılmaktadır. Bu ocakların 

birçoğu bugün gerek zorunlu göç, gerekse 

inanç önderlerinin(dedelerinin) olmamasın-

dan dolayı işlevini yitirmiştir. Bu ocaklara 

mensup taliplerin görgüleri4 ise ya mensu-

bu olduğu ocakların Anadolu’nun farklı il-

lerinden gelen dedeleri, ya da Dede Kargın 

ve Beyazıd-ı Bostan gibi yörede işlevini sür-

düren ocakların dedeleri tarafından yapıl-

maktadır. Özellikle Beyazıd-ı Bostan Ocağı 

günümüzde Hasan Baykut Dede tarafından 

4 Görgü(görünme): Alevilikte, her yıl sonbahar ay-
larında yolun kuralları gereği yılda bir kez dede eş-
liğinde yapılan inançsal hizmettir. Görgüde talibin 
topluluk önünde dede tarafından sorgusu yapılır ve 
halktan rızalık(helallik) istenir. Yapılan sorgulamada 
kişinin herhangi bir olumsuz durumu tespit edilme-
miş ise, talibin yeni dönemde yapılan cemlere katıl-
ması uygun görülür, şayet tespit edilmiş ise her ne 
sebeple olursa olsun, cemlere katılması uygun görül-
mez. Talibin cemlere  katılabilmesi için her yıl görgü-
den geçmesi gerekmektedir.

işlevini halen devam ettirmektedir. Bu oca-

ğa mensup taliplerin5 çoğu Bismil’in Türk-

menhacı köyünde olup bunun yanı sıra, 

Nahırkıracı, Bakacak, Şükürlü, Büyükkadı, 

Yukarıdarlı ve Aşağıdarlı’da da az da olsa 

bulunmaktadır. Ancak, bu ocakta da görgü 

cemlerini yapan talipler noktasında her ge-

çen yıl katılımların azalmakta olduğu Hasan 

Dede tarafından ifade edilmektedir. 

Beyazıd-ı Bostan’ın(Beyazid-i 

Bestami’nin) Hayatı ve 

Diyarbakır’daki Beyazıd-ı Bostan 

Ocağı 

İlk büyük İslam mutasavvıfl arından 

olan Bestami’nin asıl adı Tayfur’dur. İran’ın 

Horasan eyaletine bağlı “Bestam” kentinde 

doğmuştur. “Doğum yerinden dolayı ‘Bis-

tami’ ya da ‘Bestami’ olarak anılmaktadır. 

Hayatı hakkında mevcut bilgiler; menkıbe-

lere, sözlerine ve şathiyelerine dayanır. Yay-

gın olarak kabul edilen rivayete göre hicri 

161(miladi 777) yılında doğmuş, 234 yılın-

da, miladi 850, 73 yaşında vefat etmiştir… 

Mecusi iken Müslüman olan bir dedenin 

torunu, dindar bir babanın oğludur. Baba-

sını küçük yaşta kaybetmiştir. Kendisinden 

başka iki kız kardeşi, kendisi gibi abid ve 

zâhid olan iki erkek kardeşi(Âdem ve Ali) 

vardı.”(Tekin, 1994: 13-14).

Beyazid-i Bestami yaşamı boyunca bir-

çok İslam büyüğüne hizmette bulunmuş 

ve onlardan feyz almıştır. Bu durumla ilgi-

5 Talip: Bir tarikata girme eğilimi gösterip yetkiliye 
başvuran kimse. Tasavvufta, kuruma katılmak için bir 
aracıyla şeyhe başvuran kişi(Özmen, 1998: 733). 
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li olarak Şeyh Ebû Abdillâh el-Destanî(K.S) 

Hazretleri bir söyleminde: “Beyazid-i Bes-

tami Hazretleri tam üç yüz on üç büyük 

üstada hizmette bulunmuş, bunların en 

sonuncusu ise Cafer Sadık(R.A) Hazretleri 

olmuştur”(Yıldırım, 1978: 26) şeklinde bilgi 

vermektedir. 

Bestami, yaşadığı dönemin İslam bü-

yüklerine yaptığı hizmetler ve onlardan al-

dığı öğretiler neticesinde, vahdet-i şühûd 

felsefesini benimsemiş ve böylelikle “var 

olan her şey Allah’tandır” düşüncesini 

savunmuştur(TDV İslam Ansiklopedi-

si, 5/240). “Beyazid, Allah dışındaki bü-

tün varlıkları bir hiç olarak görmüş, ‘heme 

ûst’ demiştir. Bu ‘vahdet-i vücûd’un de-

ğil, ‘vahdet-i şühûd’un işaretidir. Çünkü 

Beyazid’in yaşadığı dönemde İslam ale-

minde vahdet-i vücûd bilinmiyordu. Daha 

sonraları başta İbn-ül Arabî olmak üzere, 

‘vahdet-i vücûd’cu mutasavvıfl ar onu bu 

inanca sahip bir sûfi  saymışlardır”(Tekin, 

1994: 37). Bestami’ nin bu felsefesi, kendin-

den sonra gelen birçok İslam mutasavvıfına 

da örnek olmuştur.

Beyazid-i Bestami ile ilgili kaynaklar-

da, Bestami’nin yaşadığı yerler, türbeler 

ve bulunduğu makamlara ilişkin bilgilere 

yer verilmiştir. Ancak, bu yerler arasında 

Diyarbakır’da uzun yıllardan beri devam 

eden Beyazıd-ı Bostan Ocağı’na ilişkin her-

hangi bir bilgiye rastlanılmamıştır(Halep 

Vilayeti Salnamesi, 1284/116). “Türbesi 

İran’da Bestam şehrinde olan Beyazid’in, 

Hatay Kırıkhan’da bir süre ikamet ettiği sa-

nılan Darb-ı Şak Kalesi kalıntısı üzerinde bir 

makamı bulunmaktadır. Suriye de İdlib’in 

Sermin nahiyesindeki “Şeyh el-Bestami” 

adını taşıyan ziyaretin de yine Beyazid-i Bes-

tami adına yapıldığı sanılmaktadır”(Tekin, 

1994: 14). 

Diyarbakır ve çevresinde Beyazid-i Bes-

tami ismi yörede yaşayan halk tarafından 

Beyazıd-ı Bostan olarak ifade edilmektedir. 

Söz konusu isimlerin, birbirine benzeyen 

ancak telaffuzda ayrıymış gibi söylenmesi-

nin nedeni, farklı yörelerde kullanılan ağız 

özelliklerinden kaynaklanan bir sonuç ola-

bilir. Zira söz konusu her iki isimde aynı ki-

şiyi işaret etmektedir. 

Diyarbakır’daki Beyazıd-ı Bostan Oca-

ğı incelendiğinde, bu ocağa ilişkin bir tür-

be ya da makam tespit edilmediği gibi 

Beyazıd’ın yaşadığı dönemler içinde bu 

yörede bulunduğuna ilişkin de herhangi 

bir bilgiye rastlanılmamıştır. Yörede yaşa-

yan ve bu ocağa mensup taliplerin, grup-

lar halinde göçlerle bu bölgeye yerleştikleri 

tahmin edilmektedir. Bununla ilgili olarak 

Türkmenhacı köyünde bulunan aileler ve 

bu ailelerin talibi oldukları ocaklara ilişkin 

birbirinden farklı söylemler bulunmaktadır. 

“Nereden ve ne zaman buraya geldikleri 

kesin olarak bilinmemekle beraber yörede 

yaşayan halktan bazı kimselere göre İran 

Horasan’dan, bazılarına göre ise Konya’dan 

ve Irak’tan buraya gelip yerleştiklerinden 

bahsedilmektedir. Köy halkının, Akkoyun-

lu İmparatorluğu’nun Diyarbakır’ı ele ge-

çirdiği ve hüküm sürdüğü dönemlerde ilk 

önce Bismil ilçesine, daha sonra da küçük 

aileler halinde Bismil’e altı km uzaklıktaki, o 
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dönemdeki adı Zile bugünkü adı Türkmen-

hacı olan köyün bulunduğu yere yerleştiği 

düşünülmektedir”(Yaşar, 2006: 16). Bu du-

rumdan hareketle özellikle Beyazıd-ı Bostan 

Ocağı’nın, İran Horasan’dan buraya gelip 

yerleşmiş olabileceği düşüncesinin daha 

doğru olabileceği ağır basmaktadır.

Genel Olarak Deyiş Kavramı 

ve Diyarbakır Beyazıd-ı Bostan 

Ocağı’nda Tespit Edilen Demeler

Anadolu’nun hemen hemen her bölge-

sinde rastlanılan, özellikle de Alevi-Bektaşi 

inancından olan tasavvuf şairlerinin inanç-

larıyla ilgili temaları konu edinen deyişler, 

Alevi ibadetlerinde bağlama eşliğinde çalı-

nıp söylenen sözel ezgilerdir”(Yaşar, 2006: 

44). Anadolu’da genel olarak deyiş olarak 

bilinmesiyle birlikte farklı yörelerde deme 

adıyla da sıkça anılmaktadır. “Âşık Edebi-

yatı ve Türk halk müziği içinde yer alan âşık 

tarzı müziğin en önemli malzemeleridir. 

Dini-tasavvufî içeriğe sahip olan deyişle-

rin, en son dörtlüğünde sahibinin mahlası 

geçmektedir. Halk arasında ‘tapşırma’ da 

denen bu uygulama esasen Türk halk şiiri-

nin en önemli ögelerinden biridir”(Yaltırık, 

2003: 283).

Dini-tasavvufi  içerikli deyişlerin genel 

olarak konuları arasında; kişileri doğru yola 

sevk etmek, kinden arındırmak, Alevilik 

inancı ve felsefesi, Allah, Ehl-i beyt ve yol 

önderlerinin yaşamlarıyla ilgili bilgilerin 

verilmesi gelmektedir. Profan(din dışı) ni-

telikli şiirlerde ise aşk, sevda, ayrılık, doğa, 

gurbet, bayrak, Atatürk sevgisi, memleket-

yurt sevgisi, savaş, barış, ölüm, meslekler vb 

konular işlenmektedir. Bu şiirlerin ezgiyle 

bütünleştirilmesinde ise “didaktik, pastoral 

ve lirik yönü kuvvetli olan deyişlerin ‘deyiş 

ezgi kalıbı’ diyebileceğimiz birbirine yakın 

ezgi tipleri vardır”(Yaltırık, 2003: 283). Bu 

ezgi kalıplarıyla bütünleşen deyişlerin an-

lamı, söyleyen ve dinleyici üzerinde genel 

manada etkili olmaktadır.

Bilindiği üzere cemlerde söylenen nefes-

ler, genellikle yedi ulu ozan olarak bilinen 

Alevi ozanlarına ait tasavvufi  eserlerden 

oluşmaktadır. “Yedi ulu ozan tarihsel sü-

reçte Alevilik, On İki İmamlara bağlılık ile, 

dönemin siyasi sorunları hakkında halkı ay-

dınlatan ve o dönem için önemli olan Arapça 

ve Farsça gibi dilleri de bilmelerine rağmen 

eserlerini halkın anlayacağı Türkçe dilinde 

veren ozanlardır. İnanışa göre hem Alevi 

inancı uğruna verdikleri mücadele ve kat-

landıkları zulüm, hem de edebi eserlerindeki 

insanları cezbeden içerik nedeniyle kendile-

rinden sonra gelen tüm ozanları etkilemiş ve 

ardıllarında iz bırakmıştır. Sayılan bu sebep-

lerin yanı sıra birçoğunun Ehl-i beyt soyun-

dan gelmesi de bu ozanların bugüne kadar 

yedi ulular olarak anılmasına yol açmıştır”.6 

Bunlar “Seyyid Nesimi, Fuzuli, Yemini, Vira-

ni, Hatayi, Pir Sultan Abdal ve Kul Himmet” 

gibi ozanlar olup, aynı zamanda “Hak âşığı” 

olarak da nitelendirilen şahsiyetlerdendir-

ler. Bu ozanların yanı sıra cemlerde Alevi-

6  http://tr.wikipedia.org/wiki/Yedi_Ulu_Ozan, 

    26.08.2011
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Bektaşi edebiyatına katkı sağlamış ozanların 

da nefeslerine yer verilmektedir. 

Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Türk-

menhacı köyü Beyazıd-ı Bostan Ocağı’nda 

yapılan araştırmalar sonucunda, cemlerde 

söylenen altı adet deyiş, sözleri ve ezgile-

riyle birlikte tespit edilmiştir. Bu deyişlerin 

sözleri ve cemlerde zâkirlik7 yapan kişilerin 

isimlerine ilişkin bilgiler aşağıda verildiği 

gibidir:

Kaynak Kişiler: Bektaş Atabay-Muharrem  

  Atabay(Zâkirler)

Yaşları  : 53/32

Derlendiği Yer : Türkmenhacı Köyü

GÜZEL ŞAHTAN BİZE BİR DOLU 

GELDİ

Güzel şahtan bize bir dolu geldi

Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver

Hünkâr Hacı Bektaş Veli’den geldi

Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver

Payım gelir erenlerin payından

Muhammed neslinden(dost dost) ali soyundan

Kırkların ezdiği engür suyundan

Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver

Beline kuşamış nurdan bir kemer

İçmişim doluyu üreğim yanar

Herkes sevdiğinden bir bade umar

Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver

7 Zâkir: Cemlerde, Alevi inancına ilişkin nefesleri, 
bağlama eşliğinde çalıp söyleyen hizmetlidir.

Senin âşıkların kaynayıp coştu

Canına uğrayıp serinden geçti

Sefi l Hüseynim’den bir dolu içti 

Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver

Kaynak Kişiler : Bektaş Atabay-Muharrem  

    Atabay(Zâkirler)

Yaşları  : 53/32

Derlendiği Yer : Türkmenhacı Köyü

GÜL BİTTİGİ YERİ BİLİRİM DERSİN

Gül bittiği yeri bilirim dersin 

Bilir misin benlik şeytana düştü

Cevahir madenin bulayım dersin

Cevahir bulanlar ummana düştü

(Efendim, sultanım gel ha gel)

Ben Ali’yi gördüm mahbup çagında

Selman’ın çiğninde, yolun sağında

Cennetten içeri fi rdevs bağında

Bülbül fi gan eder gülşene düştü

Selman’ın çiğninde bir oğlan geldi

Destur şahım diye el ile aldı

Muhammed terini gül ile sildi

O zaman kokusu insana düştü

Muhammed’i gören canlar ağladı

Sel sel olup çeşmim yaşı çağladı

Cebrail habibin belin bağladı

Kırkların ceminde erkâna düştü
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Kırklar geldi her çiçekten derdiler

Koklayıp hem yüzlerine sürdüler

Her destesin bir güzele verdiler

Gül Muhammed nergiz Selman’a düştü

Cennetin kapısın kırklar açtılar

Tohumunu yeryüzüne saçtılar

Bir üzümü engür edip içtiler

Size mescid bize meyhane düştü

Kul Himmet üstadım dilek diledi

Seyyah olup şu âlemi eledi

Arafat dağında bir koç meledi

İsmail önünde kurbana düştü

Kaynak Kişi : Bektaş Atabay(Zâkir)

Yaşı  : 53

Derlendiği Yer : Türkmenhacı Köyü

MEDET MEDET ŞAH-I MERDAN 

GEL YETİŞ

Medet medet şah-ı merdan gel yetiş

Bulanık şu âlem durulmaz oldu

Kimi ileri söyler kimisi geri ha geri

Adavat aradan ayrılmaz oldu

(Efendim, sultanım gel ha gel)

Buraya da bir ocak oğlu gelince

Darılırlar günahını sorunca

Evliyalık doğru yolu sürünce

Kaçtı bir kaçkıncı görülmez oldu

Gayet evliyanın delili itti

Mürebbi musahip korkusu gitti

Şimdiki sofular yol erkânı unuttu

Talip de rehberden sorulmaz oldu

Anlamaza öğüt vermek ne çetin

Ne hakikat dinler ne şeriatı

Eyerlenmiş binmiş şeytanın atı

Elinden kamçısı alınmaz oldu

Pir Sultan Abdal’ım bağrımın başı

Akar durmaz oldu gözümün yaşı

Evvel Hak ceminden kalkmayan kişi

Şimdi bu yerlerde görülmez oldu

Kaynak Kişiler : Bektaş Atabay-Muharrem  

    Atabay(Zâkirler)

Yaşları  : 53/32

Derlendiği Yer : Türkmenhacı Köyü

NOLAYDI GELMEYEYDİM ŞU 

CİHANA

Nolaydı gelmeyeydim şu cihana

Hanı vaki el-Hak şöyle beyane

Ezel dost bağının ben bir gülüydüm

Bana müştak idi devri zamane

Gül iken şimdi geldim bülbül oldum

Onun için başladım ah u fi gana

Teferruş eyleyip derya-yı vahdet

Bıraktı teşne-bi derî yabani
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Cemal yâri idi seyr-u suluki

Yok idi ara yerde bir bahane

Yetim oldum şu gurbette onun için

Vatandır istediğim yane yane

Budur Seyyid Nizamoğlu ricamız

Bu gevher varı evvelki mekane

Kaynak Kişiler : Bektaş Atabay-Muharrem  

    Atabay(Zâkirler)

Yaşları  : 53/32

Derlendiği Yer : Türkmenhacı Köyü

BEYHABERLER DERDU DİLDEN 

GELMESİN BU MECLİSE 

Beyhaberler derdu dilden gelmesin bu meclise 

Geçmeyenler hayri haldan gelmesin bu meclise

Biz ezel mihman şarabı nuş eden gelsin beri 

Ar edenler tar edenler gelmesin bu meclise 

Ateşi aşk ile cümle varlığı yıkmışları

Kamu varlığın elinden gelmesin bu meclise 

Aşk ile vaiş ile hem can olan gelsin bedu

Kim bu elden bilmeyenler gelmesin bu meclise

Kuş dili söyler süleymani zaman ondan gider

Seyfi  kim bilmez bu dilden gelmesin bu meclise

Kaynak Kişiler : Bektaş Atabay-Muharrem  

    Atabay(Zâkirler)

Yaşları  : 53/32

Derlendiği Yer : Türkmenhacı Köyü

GÜL YÜZLÜ GÜL DESTİM NEMDEN 

İNCİNDİN

Gül yüzlü gül destim nemden incindin

Araya söz katan eldir efendim

Ben kulunam haki payına geldim

Aradan noktayı kaldır efendim

Kulun işi daim hata işlemek

Adettir fi danı kesip aşlamak

Bir mürvete yüz bin kân bağışlamak

Tâ ezelden kalan yoldur efendim

Dost dostu bir pula satar mı böyle

Şu illere meyil katar mı böyle

Kusurlusun diye atar mı böyle

Kuldur bazen kusur işler efendim

Gam ile geçirdim bende beş günü

Senin şanın kaldırmaktır düşkünü

Ben bir divaneyim ölüm şaşkını

Göster cemalini güldür efendim

Pir Mehmed’im ilmim zatım bilenler

Mecnun olur dost cemalin görenler

Kusur mu gözetir(kamil) sultan olanlar

Kul kusurdan halis değil efendim 

(Yaşar, 2006).
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 Sonuç

“Diyarbakır, Beyazıd-ı Bostan Ocağı De-

meleri” başlıklı bu çalışmada, Türkmenhacı 

köyü, Beyazıd-ı Bostan Ocağı’nda yapılan 

cemler sırasında, bağlama eşliğinde çalınıp 

söylenen altı adet deyiş tespit edilmiştir. Bu 

deyişler köyde genel olarak deme olarak ad-

landırılmaktadır.

Derlenen deyişler çoğunlukla 11’li hece 

vezniyle ve koşma biçiminde yazılmıştır. 

Bunlar: Gül Bittiği Yeri Bilirim Dersin, Me-

det Medet Şah-ı Merdan Gel Yetiş, Gül Yüz-

lü Gül Destim Neden İncindin, Nolaydı Gel-

meyeydim Şu Cihana, Güzel Şahtan Bize Bir 

Dolu Geldi adlı sözel ve ezgisel deyişlerdir. 

Bunların yanı sıra, aruz vezniyle de yazılmış 

olan bir sözel ezgi daha tespit edilmiştir. Bu 

da Beyhaberler Derdu Dilden Gelmesin Bu 

Meclise adlı deyiştir. 

Beyazıd-ı Bostan Ocağı’nda seslendi-

rilen deyişler, Alevi-Bektaşi edebiyatında 

önemli mertebelere sahip âşıkların eserle-

rinden seçilmiştir. Pir Sultan Abdal, Kul 

Himmet, Pir Mehmed, Seyyid Nizamoğlu, 

Seyfi  ve Sefi l Hüseyin eserleri anonim ezgi-

lerle seslendirilen âşıklardır.

Derleme esnasında tespit edilen deyiş-

lerde kullanılan ezgiler; Uşşak ve Hüseyni 

dizileri özelliği göstermektedir.  Ezgilerin 

ritmik yapıları incelendiğinde ise 4/4, 6/4, 

7/8 ve değişken usullü yapıların kullanıldı-

ğı saptanmıştır. 

Cemlerde bağlamanın eşlik saz olarak 

kullanıldığı gözlenmiştir. Geçmişte(elli yıl 

öncesine kadar) on iki perdeli üç telli cura-

nın kullanıldığı ve icrada elle çalımdan da 

söz edildiği yapılan tespitler arasında yer 

almaktadır.
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Ek. Diyarbakır Beyazıd-ı Bostan Ocağında Söylenen Demelerin Ezgisel 
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