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Türk dü!üncesinin önemli alanlarõndan biri olan Ale"
vî"Bekta!î edebiyatõnõn özgün sanat sistemimize katkõ"
sõ tartõ!õlamaz.
Gerek sosyal tarih perspektifinden, gerekse kültürel ve
ideolojik çerçevede bu dü!üncenin zihniyet alt yapõ"
sõnda, nasõl bir terminoloji vardõr, sorusuna cevap
aradõ#õmõz bu yazõda, Pir Sultan Abdal’dan yola çõka"
rak bir de#erlendirme yapõlmõ!tõr.
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levî!Bekta"î dü"üncesinin ideolo!
jik, siyasî ve spekülatif tarafõ dõ!
"õnda, bir entelektüel bakõ" açõsõy!
la incelenmesi, tarihî ve bilimsel gerçe#inin
ortaya çõkarõlmasõ, kendine özgü dü"üncesinin
çekirdek kavram ve sembollerinin belirlenmesi
ve derinli#ine analiz edilmesi bu zihniyete
sa#lam bir tarihî perspektif sa#layacaktõr.
Bir süredir yo#unla"maya çalõ"tõ#õm bu
alanda, öyle "uur mazmûnlarõ ile kar"õla"tõm
ki onlarõ kavramak ve anlamak için özel bir
bilgiye ihtiyaç oldu#unu dü"ündüm. Bu bilgi!
ye ula"maya çalõ"õyorum, neden?
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Alevî!Bekta"î dü"üncesini anlamaya, kav!
ramaya çalõ"mak, bütün insanlarõ varlõ#õn bir
parçasõ gibi görmeye yönelmek, basit farklõlõk!
larõ dü"manlõ#a dönü"türme gayreti içinde
olanlara bir "eyler söylemek gerekti#i açõktõr.
Derin bir insanlõk ve ho"görü zemini yaratan
ve buna devam eden, Alevî ve Bekta"îli#in
Türk dü"ünce gelene#i içindeki yeri ve önemi
tartõ"õlamaz. Her Türk insanõ bu felsefeyi için!
den tanõmalõdõr. Aksi yönde gayret gösteren!
ler, alanõn bilgisine sahip olmayanlardõr.
Kendisiyle barõ"õk olmayan, huzursuz
vicdanlar, öfkeyi, "iddeti, paranoyayõ doru#a
tõrmandõran, putla"tõrdõklarõ egolarõyla, içinde
ya"adõklarõ kaosu, çeli"kileri, çatõ"malarõ ideo!
lojik çeki"me ve zõtla"ma zeminlerine çekerek,
insanlarõ farklõ kõyõlarda ya"amaya zorlamak!
tadõrlar. Bu defolu aydõn tavrõ gerilim alanlarõ
yaratmakta, rûh ve ki"ilikteki bölünme ve
çatalla"ma, dü"ünceyi bloke ederek, sadece
ideolojik ayaklar üzerine in"a edilmi" milita!
rist bir anlayõ"la insanlarõ birbirine kapamak!
tadõr.
Kökü tarihte, gövdesi bugün de hâlâ de!
vam eden bu entelektüel yetmezlik, birbirine
kar"õt ya"am disiplinleri üretmekte ve kõsõr
ideolojilerin gel!gitlerine mahkûm ettikleri
insanlõ#õ bir rûh tûfanõna u#ratmaktadõr.
Bu çürütücü zihniyet, tarihin her döne!
minde akademik bulgular yerine politik tavõr!
larõ ye#leyerek dü"ünceye nefes aldõrmamõ"!
lardõr. Zihnen az geli"mi" bu yapõlanma, “ko!
lektif bilinci” yok etmekte, dü"ünce ufuklarõ!
mõzõ geni"letmemize engel olmaktadõr. Kro!
nikle"en bu sert ve katõ sisteme kar"õ ne yapõ!
labilir?
Eti#i ve esteti#i, kendi kültürüne dayan!
mayan bir sanat olur mu? Özgün bir sanat
politikasõ kurabilir mi? Elbette hayõr! Nitekim
bugüne kadar ba"arõlamamõ"tõr. Derin bilgi
gerektiren, entelektüel birikim isteyen bu dü!
"üncenin gerçekle"tirilebilmesi için, Türk fikir
hayatõnõ içinden kavramak ve anlamak gere!
kir. Anlamak bilmekle mümkündür. Ate"ten
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bir gömlek gibi tenimize yapõ"an “körü körüne
savunmak” veya “"iddetle reddetmek”ten
vazgeçmek gerekti#i açõktõr.

Sultan’õn bir "iiri ile açõklõ#a kavu"turmak
isteriz.
Uyur idik uyardõlar
Diriye saydõlar bizi
Koyun olduk ses anladõk
Sürüye saydõlar bizi

Gerek “sosyal tarih” perspektifinden, ge!
rekse kültürel veya ideolojik cepheden olsun
tarihî süreç içinde bu fikrin aslî temelini, zih!
niyet alt yapõsõnõ, teorik ve metafizik çehresini,
ta"õdõ#õ irfan birikiminin çekirdek kavramlarõ!
nõ, âdâb ve erkânõndaki terminolojiyi, retori#i!
ni, de#er ve normlarõnõ, bu kültürün dünya
görü"ünü kültür analizine tâbi tuttu#umuzda,
bize "unu gösterir: Alevî!Bekta"î dü"üncesi bir
doktrin veya bir felsefî sistemden çok bir este!
tik ya"am kayna#õdõr. Halk terbiye ve esteti#i!
nin güzel örnekleriyle dolu bu ö#reti, kalpler!
deki karanlõ#õ yok eden, irade, kudret ve hik!
metle hayatõ anlamlandõran tavrõyla Türk me!
deniyetine büyük katkõ sa#lamõ" bir hayat
sistemidir.
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Sürülüp kasaba gittik
Kenarda mekân tuttuk
Dîdar defterine yettik
Ölüye saydõlar bizi
Hâlimizi hâl eyledik
Yolumuzu yol eyledik
Her çiçekten bal eyledik
Arõya saydõlar bizi
A!k defterine yazõldõk
Pir divanõna dizildik
Bal olduk !erbet ezildik
Doluya saydõlar bizi

%nsanõn varolu" serüvenini anlamak adõna
bilmek önemlidir. Bilgi rûhtadõr ve bilgi güçtür.
%nsano#lu bilmedi#inin dü"manõdõr. Hz. Ali
“Kendini bilen Rabbi’ni bilir.” sözüyle bilme!
nin insan!Tanrõ eksenini mânâlõ bir zemine
ta"õmõ"tõr. Kendini bilmek, dördüncü kapõdan
üçüncüsü olan “Marifet”in son makamõdõr.
Kendini bilen, kozmik beni de bilir ve tanõr.
Olu" ve eri" bilgisi bu yolla elde edilir. Kozmik
uyum bilmekle ba"lar.

Onun bu "iiri, alanõn ideolojik aya#õna bir
temel olarak gösterilmektedir. Oysa, "iirin
felsefî mânâsõ, insanlõ#õ bir iç dünya yolculu!
#una çõkarmakla ilgilidir. Konuyu Cavit Su!
nar’dan hareketle açalõm:

Bu noktadaki genel dü"üncelerimizi, Pir
Sultan Abdal’la özele ta"õrsak nasõl bir tabloyla
kar"õla"õrõz?

! Uyur idik, uyardõlar: Âlemden uzak idik
uyarõldõk, farka getirildik. Bu uyanmak ezelî
uyanmaktõr.

Türk mistik edebiyatõnõn kö"e ta"larõndan
biri olan Pir Sultan’õn, kullandõ#õ imgelerini,
"iirlerinin çok katmanlõ metaforik dokusunu
derinli#ine analiz etmeden, onu sadece bir
kavga adamõ olarak göstermek, bu gelene#e
yapõlmõ" büyük bir haksõzlõktõr. Onun isyana
ait problemati#i elbette zulme, sömürüye,
haksõzlõ#a kar"õ bir tavõr geli"tirmi"tir. Ancak,
daha önemlisi o Türk halkõnõn millî kahraman!
larõndan biri olarak, sömüren!sömürülen diya!
lekti#i çerçevesi içinde, yõkõcõ de#il yapõcõ bir
ele"tiriye medâr olmu"tur. Bu konuyu Pir

Fark, felsefede önemli yer tutar. Zira hem
birlik hem de ayrõlõk, yani vahdet ve kesret
farktan çõkar. Mesela zâhirde insanlar farklõ,
oysa hepsi tek bir varlõktan ne"et edilmi"tir.

Pîr Sultan’õm Haydar !unda
Çok keramet var insanda
O cihanda bu cihanda
Ali’ye saydõlar bizi

Zâtõn farka gelmesi, özün öze yansõmasõ!
dõr.
! Diriye saydõlar, zira, fark hayattõr. “Fark”
kavramõnõ daha iyi kavrayabilmek için, “Cem”
imgesini ele almak gerekir.
"
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Âyn õ"Cem"(Ayn ül"Cem%)
Sûfîlerde, ayrõlõk aykõrõlõk anlamõna gelen
“tefrika” ve &birle"mek& anlamõna gelen
&Cem&' sözleri, birer terimdir. &Tefrika&, halkõ,
Hak'tan ayrõ bilmek, ayrõ görmektir. Buna
&Fark& da denir. &Cem&', bütün varlõ#õ, Tanrõ'!
nõn zuhuru bilip görmek, Tanrõ'dan ba"ka bir
varlõk olmadõ#õnõ, gerçekten anlamaktõr. &Tef!
rika& ve &Fark&da, kulluk vardõr; Cem'deyse
kulluk kalmaz. Bu bakõmdan sûfîler, &Farkõ
olmayanõn kullu#u yoktur. Cem'i bulunmaya!
nõn da marifeti olamaz.& ve &Cem'siz fark zõn!
dõklõktõr; farksõz Cem', dinsizliktir; tevhid,
farkla Cem'in beraber bulunu"udur.& demi"!
lerdir. Cem' makamõna varabilen sûfî, oradan
yine &Fark& makamõna dönüp, halkõ, ancak
Hakk’õn zuhuru olmak bakõmõndan var bilir,
Hakkõ da bir ve her varlõktan, o varlõ#õn maz!
hariyetine ve isti'dadõna göre zahir olan Mut!
lak Varlõk olarak bilir ve her "eyi, mazhariye!
tine göre do#ru bulur, sorumlulu#u yerinde
görürse kemâle ermi" olur. Bu ikinci &Fark&a,
&Fark!õ
Muhammedi&
derler
(Risâle!i
Ku"ayriyyâ s. 46!47).
Cem, Hakk’õn halkta mü"âhadesi, bütün
e"yâ ve mevcûdatta Allah’a mazharõ tam olan
insan oldu#unu görmek keyfiyetidir.
Ayin!i Cem, bütün benliklerin ortadan
kaldõrõlmasõ ve Kûntû kenz… sõrrõnõn açõkla!
narak insanõn Allah’a kavu"turulmasõdõr. An!
cak bu noktaya ula"abilenler diridirler.
! Koyun olduk ses anladõk: Bu ses (elestû
birabbiküm) sesidir. Mür"idin a"kõdõr. Bu se!
sin nereden geldi#ini yetene#imizle anladõk.
! Sürüye saydõlar bizi: Hepimiz Rab’den
geldik.
! Kasaba gittik, yani fenâfillâh olduk;
maddeten öldük, "ekil de#i"tirdik; ma'nen de
(ölmeden önce öldük).
! Kenâreyi mesken tutmak, yani ölmeden
önce ölme#i mesken tutmaktõr ki, böyle olan
için artõk ölüm yoktur. Çünkü ölmeden önce
ölmenin sõrrõna eren ebedî hayata nail olur.

! Bizi dîdâr defterine
Hakk’õn huzuruna koydular.

yazdõlar,

yani

Bu hakikatlere arif"oldu#umuz için de Al!
lah'õn cemâline vardõk ve bu yüzden de bizi
ho" gördüler.
! Hâlimizi hâl eyledik, yani Allah'õn ahlâkõ
ile ahlâklandõk.
! Yolumuzu yol eyledik, yani seyahat ede
ede, gide gele her yolu Sõrat eyledik Yani, bü!
tün esrarõ anladõk, artõk bilmedi#imiz bir "ey
kalmadõ. Zira, her "ey bize yol oldu.
! Her çiçekten bal eyledik, yani her renge
girdik,
her
"eyde
göründük.
Arõya saydõlar bizi, yani devrettik durduk.
! Çiçek ve baldan murat zevktir, visaldir.
Arõ da â"õktõr, ariftir."Zira, arõ çiçe#in zevkini
tatmõ"tõr.
Balda bir nebze de acõlõk vardõr, i"te bizim
ilmimizde de ne de olsa bir noksanlõk vardõr.
Hulâsa, bal, madde!i a"ktõr ve biz insanlar
da arõ gibi her zerreden bir "ey alõp ve her
zerrenin özünü alõp zevk ediyoruz.
! Hak defterine yazõldõk, yani insan bir ya!
zõdõr, insan ezelden (Levh!i Mahfz)da yazõlõ!
dõr, nak" olmu"tur, %nsanõn ruhu Ruh!õ Sulta!
nîdir, bilgimiz, ilmimiz orada yazõlõdõr.
Hulâsa, maddeten vücudumuz, ma'nen de
ruhumuz yazõdõr.
! Hak dîvanõna dizildik, i"te o yazõlarla sõ!
ralandõk satõr olduk ve Pîr dîvanõnda hizaya
geldik. Pîr, Hakk’õn zuhurudur, â"õ#õn, zata
ula"masõnõ sa#layan, zattõr.
Pir divanõna dizilmekte kesretin vahdet
etrafõnda dizilmesidir. Pir, birdir, vahdettir.
Dizilmek de âriflerin bir araya gelmesidir, bu
da küllî kudrettir ki birdir, bir olmaktõr ve bu
suretle visâle ermektir.
! Bal olduk "erbet ezildik, yani, madde!i
a"k bir yere toplanmõ" ve ondan da içilecek
tatlõ "erbetler yapõlmõ"tõr. Ârifler, birbirlerinin
balõdõrlar, yani onlarõn balõ onlarõn ilim ve
irfanlarõdõr ve âriflerin birbirlerinin ilim ve
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irfanlarõ ile zevk etmeleri de ballõ "erbet içmek
gibidir.
! Bizi doluya saydõlar; çünkü artõk biz bü!
tün devranõ tamamladõk ve her "eyi anladõk.
Artõk "erbet kupasõ doldu.
Burada (dolduk) demeyip (doluya saydõ!
lar bizi) demek, bir kul olmak dolayõsõyla te!
vazu göstermektir. Zira biz cüzlerde bir "ey
yoktur. Bizi dolduran ve doluya sayan kudret!
i külliyyedir.
! Ali'ye sayõlmak, ulviyete ermektir, ayni o
ulviyet olmaktõr. Ulviyet, cehâletten sõyrõlõp
sõrf hakikat, sõrf nûr olmaktõr.
""""""
"“Nûr I&õk”"nedir?"
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“I"õk” imgesi tasavvufî bir terim olarak,
ilk kez Hacõ Bekta" Velî tarafõndan “iç dünyasõ
aydõnlõk
veli”
anlamõna
kullanõlmõ"tõr.
Suhreverdi, insanõn kendi sezgisiyle aydõnla!
naca#õnõ ileri süren bir "ahsiyettir. Ona göre,
“õ"õklarõn õ"õ#õ Allah’tõr. Allah’õn õ"õ#õ insanlara
do#ru süzüldükçe yo#unla"mõ" ve tekle"mi"!
tir, yani duygularla algõlanabilir olmu"tur.”
I"õk, Hakk’tõr. Gerçek’tir, Hakikat’tir.
Nûr:

mübarek bir zeytin a#acõndan yakõlõr. Ate! de#mese
de, ya#õ nerdeyse õ!õk verecek. Nur üzerine nur.
Allah, nuruna diledi#ini ula!tõrõr. Allah, insanlar
için böyle temsillerde bulunur. Allah, her !eyi tam
olarak bilendir.
Çok sõrlar, çok mânâlar yüklü bu âyet
üzerinde geni" yorumlarda bulunulmu", hak!
kõnda %mam!õ Gazalî hazretlerinin Mi"kâtü'l!
Envâr'õ gibi ayrõ kitaplar da yazõlmõ"tõr. Bizim
için burada önemli olan, Allah'õn göklerin ve
yerin nuru oldu#u, yani göklerin ve yerin
O'nunla aydõnlandõ#õ ve Allah'õn kimi dilerse
onu nuruna götürece#i gerçe#idir. Yani, bu
âyet!i kerimede 'nûr' kelimesi hem maddî!
fizîkî hem de manevî!sembolik veya metafizik
olarak kullanõlmaktadõr. Buradan ve yukarõda
verdi#imiz hadis!i "eriflerden, nurun âdeta
Cenab!õ Allah'õn ilk tecellisi, yaratõklarõyla
arasõndaki ilk perde, varlõ#õn özü, esasõ, ba"!
langõcõ olup, dolayõsõyla varlõ#õn nur, nurun da
'vücûd' ma'nâsõnda varlõk ve var olmaya teka!
bül etti#ini, bu Lâhût!nâsût âlemleri veya me!
tafizik sõnõrõndaki fizîkî gerçe#in yanõsõra,
manevî hayatõn özü ve esasõnõn da yine nur
oldu#unu veya nura dayandõ#õnõ anlõyoruz.
Kâinatõn yaratõlõ"õnda ilk madde nûrdur.

Hz. Âdem yaratõlmadan evvel, dünya
yokken Hz. Peygamber’in pâk olan nûru yara!
tõlmõ"tõ. Mânâ âleminde her varlõktan öncedir.
O Nûr!õ Muhammedî vücûda gelmeseydi,
bütün âlem ademde, yoklukta kalõrdõ.

Mebde’ nurdur. Ondan ate", ondan hava,
ondan su, ondan toprak istihale etmi"tir ve bu
dört unsur da di#er varlõklara esas olmu"tur.
Her hayat, her varlõk bu dört unsurun terkibi
ile kabildir.

Bilindi#i gibi, bir hadis!i "erifte, &Allah'õn
ilk yarattõ#õ benim nûrumdur.& buyrulmakta!
dõr. Bir ba"ka hadis!i "erifte, Miraç dönü"ü
kendisine &Allah'õ gördün mü?& diye soruldu!
#unda, Efendimiz (s.a.s.)'in, &Gördü#üm nur!
du.& cevabõnõ verdi#ini okuyoruz. Aynõ "ekil!
de, Kur'ân!õ Kerim'in Nur suresinde geçen ve
Nur ayeti diye me"hur olan âyet!i kerimede de
"öyle buyrulmaktadõr:

Nûru kavramak zordur. Ona ancak sõrra
vâkõf olanlar ula"abilirler.

Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O%nun
nûrunun misali !una benzer: içinde lamba bulunan
bir oyuk, bir fanus. Lamba, cam içerisindedir. Cam,
sanki inciden bir yõldõz. Ne do#uya ne de batõya ait

“Sõrr!õ hafî” gizli sõrra ancak, “Allah, dile!
di#i kimseye nûrunu eri"tirir” (Nur: 35)
âyetinin i"âret etti#i, nûra ula"anlar vâsõl ola!
bilir. Gönle hidâyet nûru tecelli etmeden gizli
sõrlara eri"ilemez.
Allah göklerin ve yerin nuru’dur. O’nun
nûru içinde õ"õk bulunan bir kandile benzer. O
õ"õk bir cam fanus içindedir. Cam’da sanki inci
gibi parlayan bir yõldõzdõr. Zeytin a#acõndan
yakõlõr. Onun ya#õ kendisine dokunmasa bile
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hemen õ"õk verir. Bu õ"õk nûr üstüne nûrdur
(Nûr: 35).
Bu âyetteki “kandil ifâdesi ile insânõ!õ kâ!
mil anlatõlmaktadõr. O yandõ mõ, sâdece içi
de#il dõ"õ da aydõnlatmaya ba"lar.
Söylenceye göre Tanrõ önce melekleri ya!
rattõ &Ben kimim, sen kimsin?& dedi, Melekler
&Sen sensin, ben de benim.& dedi. Böyle benlik
iddiasõ üzerine Allah bu melekleri kahredip
yok etti. Daha sonra Cebrail yaratõldõ#õ zaman
Tanrõ onu sõnava çekti. &Ben kimim, sen kim!
sin?& diye sordu. Daha önce yaratõlan melekler
&benlik& güttükleri için Tanrõ onlarõ yok etmi"!
ti. Cebrail hemen yanõt vermedi. %zin alõp gök!
te gezinmeye ba"ladõ. Ar"õn bir yerinde bir
kandilde nurdan bir fanus altõnda biri ye"il,
di#eri ak iki nur gördü, yanlarõna vardõ. Ye"il
nur &Ben Ali'yim, ak nur amcao#lu Muham!
med'dir” dedi. Cebrail durup mü"külünü
söyledi: Ye"il nur: &Sen Tanrõ'sõn, ben kulu!
num.& dersen en do#rusunu yapmõ" olursun
dedi. Cebrail, ak nur Hz. Muhammed'in, ye"il
nur Hz. Ali’nin ruhu olduklarõnõ ö#rendikten
sonra Hz. Muhammed döneminde Hz. Ali'ye
yakõnlõk ve saygõ gösterince Muhammed ne!
reden tanõdõ#õnõ sorar, Cebrail de olayõ anlatõr.
Bu söylence Hz. Muhammed ile Hz. Ali’nin
cihan var olmadan, hatta Cebrail'den bile önce
var olduklarõnõ, kendilerini bildiklerini, birlik
ve beraberliklerinin süreklili#ini, bunun ezel!
den, ebede sürdü#ünü, kutsallõklarõnõ, önem
ve de#erlerini vurgulamak için üretildiklerini
anlatõr. Hz. Muhammet nübüvvet, döneminin
son ve en büyük temsilcisi, Hz. Ali ise velayet
döneminin simgesi ve ba"õ olarak bilinir.
Hz. Ali nurdur, insan da nûrdur.
Pir Sultan’õn;
Hû erenler bir mü!külüm var benim
Server Muhammed’in nuru kandadõr
A!ka dü!tüm gece gündüz yanarõm
Muhammed Ali’nin nuru kandadõr
dörtlü#ünde sorgulanan nûr budur.

“Nûr” mazmûnunu daha iyi anlamak için,
“Sõr” kavramõna yönelmek gerekir:
Pir Sultan;
On iki $mam’õn bizdedir nûru
&âh"õ Velâyet’in bizdedir sõrrõ
derken neyi kastetmektedir?
%nsanõn gerçe#e ula"mada yükseli"
seyri "öyledir: cehilden ilme, ilimden fehme,
fehmden hikmete, hikmetten velâyete, velâyet!
ten nübüvvete. Bu yükseli"tir ki, melekût âle!
minin bütün sõrlarõnõ insana açar. Hakk’a ârif
olmak budur (Sunar, 1975: 167).
Bu ilâhi bilgi sõrla ilgilidir.
Sõr: Giz, gizem anlamõna gelen Arapça bir
sözcük. Hakk%õn gayb durumuna getirdi#i ancak
halka bildirmedi#i !eye Tanrõ evi olarak tanõmlanan
insan gönlünde tecelli eden, ancak nefsin istekle"
rinden sõyrõlõp içe kapanõ!la, derin bir dü!ünceye
dalarak ö#renilmesi mümkün olan Tanrõsal gerçek.
Sõrr "õ Hak, sõrr"õ halk, ser verip sõr vermemek, Ali
sõrrõ, sõr olmak, sõr makamõ, sõrr"õ sõr, sõrr" õ kader,
sõrr"õ rububiyet (evrenin her tarafõnda var olan
insanlarca bilinip çözülemeyen Tanrõ’sal sõr), sõrr"õ
tarikat, sõrr"õ tecelliyat (Tanrõ%nõn evrendeki ve
insanõn gönlündeki görünümleriyle ilgili sõrlar),
sõrru’s"sõr makamõ (gizemlerin gizemi a!amasõ) gibi
deyimlerde geçer. Sõrlamak, kaplamak, örtmek an"
lamõna da gelir. 'Sõrrõnõ sõrredene a!kolsun, fa!
edene yuh.' sözünde de geçer. Sõrlamak, sõr olmak,
ölmek anlamõna da kullanõlõr. Asõl gerçeklerin,
görünürlerin ötesindeki, gerisindeki sõrlar oldu#u
gizemciler tarafõndan söylenir. Bu sõrlara ancak
Tanrõ yoluna giden tarikat yolcusu ula!abilir. $n"
sanda Tanrõsal bilgi alanõ, makamõ gönüldür. Ruh
sevgi alanõdõr. Sõr ise, a!kõn gerçekleri bildi#imiz
gerçekler dõ!õndaki ola#anüstü nitelik ve özellikleri
gösteren ve gerçekleri algõlama alanõ olarak bilinir.
Gönül gözü açõk olanlar, tarikatta olgunlu#a, yet"
kinli#e ula!õrlar, evrendeki her varlõ#õn, kendi iç
âlemlerindeki Tanrõ varlõ#õnõn izlerini, i!aretlerini
sezebilirler. Tasavvufçulara göre, bu ancak Tanrõ%"
nõn lutfuyla, izniyle, ihsanõyla mümkündür, yani
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Tanrõ%nõn o ki!iye bunu nasip etmesi gerekir. Aksi
halde sõrlara ula!õlamaz sanõlõr.
Mistik dü"üncedeki ilâhi bilginin sõr olu!
"unun sebebi nedir? Hikmeti kavramaya yet!
kin olmayan, henüz irfana, bilgeli#e ula"ama!
mõ" ki"ilere, derin konularõ üstünü örterek
sembollerle anlatmak bir zorunluluktur. Za!
hirden bâtõna geçi" bir süreçtir. Kelâmullah’õn
iç anlamlarõnõ, "ifrelerini çözebilecek bir seviye
elde edilince ortada sõr kalmaz, zâhir bâtõn
olur.
Sõr meydandadõr. Ancak, meydana her gi!
ren sõrra vâkõf olamaz. Sõr bir türlü hâldir. Hâl
ehli olmayanlar sõrrõ kavrayamazlar. Önce
pi"ecek, demlenecek sonra sõrra erip sõrrõ sõr
edecektir.
Sõrrõ idrâk edebileceksen gel. Zira bu mu!
habbet halk içinde sõrdõr (Sunar, 1975: 175).
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“$nsanõn özü, benim sõrrõmdõr, ben de onun
sõrrõyõm.” incisine kavu"mak için Yaratan’õn
görüntü denizinde dalgõçlõk yapmalõdõr. Çün!
kü ruha can diyorlar, [Canõn içinde bir sõr
saklõdõr ki ona da canan denir. Sadece sevgili!
nin makamõ de#il kendisidir de.] derun (iç)
diyorlar. O, sevgi ve hatta Allah’õ anma ma!
kamõdõr.
Yüce Allah’õ anmak üç çe"ittir: Birincisi,
dil ile anmak, ikincisi kalp ile anmak ve üçün!
cüsü sõr ile anmak. Hadis!i Kudsî’de "öyle
buyrulmaktadõr: “%nsano#lunun gövdesinde
bir et parçasõ vardõr; et parçasõnda bir kalp,
kalpte bir gönül, gönülde bir i"aret, i"arette bir
nur, nurda bir sõr ve sõrda biz varõz.” (Hacõ
Bekta" Velî. Velâyetnâme: 4).
“I"õk!Nur!Sõr” kavramlarõnõn ardõndan
izâha muhtaç iki kavram da yer alõr: “Çera#”
ve “Kandil”.
ÇERA(: (Çõra#) 'Aydõnlanmanõn' sembolü
olarak kullanõlmaktadõr. Bahaeddin Ögel,
çera# kelimesinin kökenine ili"kin olarak eski
Türklerin önceleri 'yula' kelimesini 'lamba'
anlamõnda kullandõklarõnõ belirtmektedir.
Kelimenin kökeni eski Türkçedeki 'parlamak'

anlamõndaki yoldramak, yodrõmak oldu#unu
belirtirken 'yulduz (yõldõz)' kelimesinin bu kök
manadan gelebilece#ine dikkat çekmektedir.
Yula kelimesi ile ilgili olarak Kutadgu
Bilig'de Peygamber'in bir me"aleye benzetile!
rek "u örne#in verildi#ini belirtmektedir:
'Yula erdi hakka, karangku tüni,
Yaruklukõ yadhtõ, yaruttõ seni'
(O karanlõk gecede halka bir me"'ale oldu,
Onun õ"õ#õ etrafa yayõldõ ve sine aydõnlattõ)
Bugün Bekta"îlerin 'çera#' adõnõ verdikleri
mum da aynõ i"levi üstlenerek aydõnlanmanõn
sembolü olarak kullanõlmaktadõr.
Ögel, XI. yy.da, Selçuk ça#õnõn ba"larõnda
Orta Asya Türkleri yula kelimesini kullanõr!
larken Batõ Türklerinin (O#uzlar ve Türkmen!
ler) &çõra#, çõrak& kelimelerini kullanmaya
ba"ladõklarõnõ belirtiyor.
Ayrõca, Uygur yazõsõ ile yazõlmõ". O#uz
Destanõn da 'çera#' sözünün görülmekte oldu!
#unu, 'çõra#' sözcü#ünün ise ilk kez
Harzem"ahlar ve Türk kültür çevresinde gö!
rüldü#ünü belirtmektedir.
Çõra# nedir? Allah’õn nûrudur.
Bekta"îlikte (Çõra#), yani kandil veya
mum (yani õ"õk vasõtasõ) õ"õk ve nur anlamõna!
dõr ve "u âyete dayandõrõlõr: &Biz seni Allah
yoluna õ"õk saçõcõ bir güne" olarak gönderdik.&.
Bekta"îlikte çõra#õn esaslõ bir rolü ve öne!
mi vardõr. Zira çõra# insanõ karanlõklardan
kurtaran ve gidece#i yolu aydõnlatan õ"õktõr,
nurdur. Bu sebepledir ki Peygamberimiz de
çõra#a te"bih edilmi"tir. Çünkü, Peygamber
gelmi" olmasaydõ mevcudatõn hepsi yokluk
(adem) karanlõ#õnda kalõr ve vücut nuruna yol
bulamaz ve ilâhi feyz yoluyla ayana gelemez!
di. Zira kudsî hadiste bildirildi#ine göre Allah
Peygamberimiz için "öyle demi"tir: (E#er sen,
sen olmasaydõn ben felekleri yaratmazdõm).
Bundan ötürü de Âyin odasõnda (E"ik)in
tam kar"õsõnda üç basamaklõ ve genellikle on
iki çõra#õ hâvi bir çõra#lõk vardõr ki buna (Taht!
õ Muhammedî) veya sadece (Çõra#lõk) derler.
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Bu on iki çõra# arasõnda veya önünde bü!
yük bir çõra# daha vardõr ki bunun ba"õ (Bek!
ta"î Tacõ) "eklindedir altõ da dört bölüm olup
dört kapõya i"arettir. Yukarõsõ da On iki imama
i"aretle on iki dilimlidir ve bu on iki dilimin
tam ortasõnda da bir dü#me vardõr ki bu dü#!
me bizzat (Hakikat)a, yani Muhammed ve
Ali'nin (Birlik)ine i"arettir.
Bu büyük çõra#, üç fitilli bir zeytinya#õ
kandilinden ibaret olup fitillerin biri Allah'õ,
biri Muhammed'i, üçüncüsü de Ali'yi temsil
eder ve bütünlü#ü ile çõra# bu üçünün birli#i!
ne i"aret eder. Bu çõra# Pir postunun yanõnda
bulunur ve (Horasan Çõra#õ) adõnõ alõr ki Hacõ
Bekta"õ'n yol ve erkânõnõn nuru sayõlõr. Bun!
dan ötürü de bütün çõra#lardan önce bu çõra#
uyandõrõlõr ve di#er çõra#lar da bundan uyan!
dõrõlõr ve böyle yapmakla da ilâhi hakikate
ancak, Hacõ Bekta"’õn nur!ir"adõ ile varõlabile!
ce#i anlatõlmak istenir. Bazan da bu çõra# yeri!
ne odanõn tam kar"õ ucunda (Sirâc!õ Münir)
denen ve Hz. Ali'ye i"aret eden tek ve pek
parlak bir çõra# bulunur.
Horasan çõra#õna, bu büyük çõra#a Mu!
hammed ve Ali nurunu temsil eden (Kanun
Çõra#õ) da denir ve bütün âlemleri temsil eden
Ayin (Meydan)õnõ bu Muhammed Ali nuru
aydõnlatõr. Bu "u demektir: âlemlerin ba"langõ!
cõnda Muhammed Ali'den, onlarõn nurundan
ba"ka bir "ey yoktur ve ikisinin vahdeti de
(Ulûhiyet Makamõ)dõr. Bu ulûhiyet makamõ!
nõn birli#inde (Ahadiyet), ayrõlõ#õnda da
(Vahideyet) tecellî etmi"tir. (Vahidiyet),
(Ahadiyet)in tecellîsi olup mebde' olan
(Amâ)dan, yani (Gayblarõn Gaybõ)ndan,
(Lâhût Âlemi)nden zuhurdur.
Mumlarõn bir delil (bir mum parçasõ) ile
(Kanun Çõra#õ)ndan uyandõrõlmasõ ile Allah,
Muhammed, Ali de ayrõlmõ" olur ve bunlarõn
her birinin ayrõ nuru, ayrõ zuhuru olmu" olur.
Bu suretle de Muhammed’in tahtõ kurulmu"
ve (Vücub) ve (%mkân) âlemini, yani meydanõ!
nõ büyük nur kaplamõ" ve bu büyük nurun
lem'alarõ, parçalarõ olan küçük nurlar da zâhir

olmu"tur. Yani, on iki %mam çõra#larõ da
uyanmõ" ve (Ferdaniyet) meydana gelmi" ve
Muhammed Ali'nin nurunun nurlarõ ile mey!
dandaki (Âlemdeki) her "ey de zâhir olmu"tur.
Bütün bunlar ezeli zuhurun bir timsâlidir.
Yani, ilk önce Muhammed’in nuru zuhur et!
mi" ve bütün varlõklar da o nurdan hâsõl ol!
mu"tur ve o nurun parçalarõ olan nurlar ile
zuhura gelmi"tir. Her zuhur için bir mazhar
zorunlu oldu#undan meydandaki postlar,
çõra#lar, makamlar... da zuhurun birer mazha!
rõdõr. Hakk’õn tam mazharõ ise (Âdem)dir. %"te,
tâlib olan ki"i Âdem'de tecelli eden hakikati
bilirse ve görürse Allah'õ da bu suretle bilmi"
ve görmü" olur.
Her zât, sõfatlarõ ile zâhir oldu#undan
bâtõnda iken, yani görünmez iken bir küllî
ilim, bir mutlak vücut olan Allah, zuhuru ile
bir mutlak mevcut olmu" olur. Böyle bir mut!
lak vücut ve mevcudun tam mazharõ da o ezeli
nurun tam ma'kesi ve mazharõ olan
(Âdem)dir.
Burada yine i"aret edelim ki Âdem'e sec!
deden maksat onun sõfatlarõna de#il, fakat
zâtõna, yani külli ruha secdedir.
%"te, asõlda Türk görü" ve dü"ünü"ünün
timsali olan Bekta"îli#in yolu budur.
Hz. Muhammed!Hz. Ali töresince “rûhun
çõra#õ”nõn yanmasõ böyle olur. Çera# insân!õ
kâmili simgeler.
%nsan!õ kâmilin çera# gibi durmasõ, fitil gi!
bi yanmasõ, ya# gibi erimesi, (nur) gibi õ"õk
verip aydõnlatmasõ gerektir (Korkmaz, 1993:
25).
Pir Sultan;
Hak bizi yoktan var etti
&ükür yoktan vara geldim
Yedi kat Ar!’ta a!kõ
Kandildeki nûra geldim
dizelerine ilâveten;
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P$R SULTAN’õm, Haydar diye anõldõ
Hep bir aradan mânâlar verildi
Cennet misalinde Ali’m göründü
Kandildeki yanan nuru bil nedir?
der.
Kandildeki nûr, Hz. Muhammed ile Hz.
Ali’nin nûrudur.
“Kandil” insan vücûdu, fitil insan yüre#i!
dir. Kandil’in õ"õ#õ Hakk nûrudur. (%nsanî rûh)
Kevn ü mekâna sõ#mayan Allah’õn nûru nasõl
oluyor da, bir kandilin fitiline ve camõnõn içine
sõ#õyor.
Bu soruya cevabõ “ayna” metaforunda ba!
kõyoruz:
“Sõr!Ayna” simgesi de, Alevî!Bekta"î dü!
"üncesinin önemli kavramlarõndandõr:
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Ayna metaforu, çok katmanlõ bir imgedir.
Varlõk içinde yoklu#u simgeler. Aynada yan!
sõyan "ey kendisi de#ildir ama onu temsil
eder. Ayna ne kadar parlak ve cilâlõ ise, kendi!
sine yansõyanõ o denli iyi yansõtõr.
%nsan da bir aynadõr. Öyle bir ayna ki,
âlemin "uuru, evrenin bilinci oldu#undan;
hem kendisini, hem kâinatõ, hem de Mutlak
varlõ#õ anlamlandõrabilir. Vahdeti fark etme
özelli#i ile, Vahdetin aynasõ olmaktadõr. Âlem
aynasõndaki tozlarõ silen, cilâlayan (a"k) in!
sandõr. Aynada yansõyanõn hakikatini ancak
a"k ile görmek mümkündür. Kendinde yok
olan aynada Allah’õ görebilir. Aslolan kendini
de#il, kendinde yansõyanõ görmektir. Âdem,
Hakk’õ yansõtan bir aynadõr. Mevlâna’nõn ifa!
desiyle; “Asõl sensin. Ben kimim? Elinde bir
ayna!”
Aynadaki sõr, aynaya bakanõn kemâli de!
recesinde açõlõr. Ayna gerçekle imgenin, öz!
neyle nesnenin birli#ini temsil eden bir olgu!
dur. Karanlõktaki beden, aynanõn sõrtõdõr, rûh
aynanõn parlak tarafõdõr.
Aynanõn ötesine geçebilenler, benli#inin
dõ"õna çõkabilenler, aynaya baktõklarõnda ken!
dilerini, Hz. Ali görürler.

Bu anlattõ#õmõz, gerçe#i a"a#õdaki nefes
pek güzel açõklamaktadõr:
Âyine tutum yüzüme
Nazar kõldõm özüme
Âdem ana Havva ile
Çarh"õ felek semâ ile
Hazret"i Nuh Neciyyullah
Tur"i Sinâ kelimullah
Îsa ve ruhullah odur
$ki âlemde &ah odur
Ali tayyib Ali tâhir
Ali evvel Ali âhir
Ali candõr Ali Canan
Ali Rahim Ali Rahman
(Hilmi) gedâye bir kemter
Her nereye kõlsam nazar
Ali göründü gözüme
Ali göründü gözüme
Ol allemel esmâ ile
Ali göründü gözüme
Hem $brahim Halilullah
Ali göründü gözüme
Mü%minlere penah odur
Ali göründü gözüme
Ali bâtõn Ali zâhir
Ali göründü gözüme
Ali dindir Ali iman
Ali göründü gözüme
Görür gözüm dilim söyler
Ali göründü gözüme.
)u hâlde, Ali ben oluyorum. Tufandan
kurtulan (Nuh), Tur!i Sinâ'da konu"an (Musa),
Ruhullah (%sa), tayyib, tâhir, bâtõn, zâhir, ev!
vel, âhir, hulâsa nereye baksam, ne görsem
hep ben, hepsi benim. Bunu bana ayna söylü!
yor. Ve ayna bana diyor ki: Sen her "eysin.
Lâkin, Ali olmak için hakikat ilmine arif ve
lâzõm gelen meziyetlere de sahip olmaklõ#õn
zorunludur!
Yüze tutulan aynadan Ali’nin görünmesi
"u demektir, vücût aynõ vücûttur, nur aynõ
nurdur. Yeter ki ortadan cehâlet kalkmõ" ol!
sun. O takdirde Ali benim aynam ben de
Ali’nin aynasõ olurum.
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Ulvili#in, zulmetini görünmesi bakõmõn!
dan olan fark evvel ve zâhir, zâhir ve bâtõn
nisbetleri do#urur. Hakikat ise hep o nurdur.
Gördü#ümüze zâhir, görmedi#imize de bâtõn
deriz.
Zâhir de bâtõn da insandõr:
Bir medeniyet problemati#i olarak, insa!
nõn kâinattaki yerinin ve de#erinin ne oldu!
#un, ona yüklenmi" misyonu Alevî!Bekta"î
ö#retisi en güzel biçimde dile getirmi"tir.
%nsan de#erlidir, çünkü insanõ yaratõrken
Tanrõ kudret eliyle onun balçõ#õnõ yo#urmu",
kendi nûrundan katmõ", meleklerin cinlerin
bilmedi#ini insana ö#retmi"tir. Bu nedenle
insan bilgili!üstün nitelikli yaratõlmõ" bir var!
lõktõr.
Alevî!Bekta"î ahlâkõnõn temelinde insana
saygõ yatar. %nsanõ incitmeme, insanõ ho" tut!
ma omurga kavramlardandõr, bu sebeple
“zümre!i nâzenin” (ince hassas insanlar toplu!
lu#unun temel prensibi) “can ta"õyan mahlûku
incitme” (Öztürk, 1990: 221)’dir.
%nsan, Ahsen!i Takvim’dir. Ahsen güzel!
lik, takvim intizama sokulmu" demektir.
%nsan, Allah’õn bütün isimlerinin ve sõfat!
larõnõn mazharõ bulunmak ve her türlü varlõk
insan için vücûda gelmi" olmak ve Hak Teâlâ
bütün kemâli ile ancak insanda zâhir bulun!
mu" olmakla insana secde emredilmi"tir ve
insandan insana yapõlan secdeden maksat ta
Hak Teâlâ ve ona yapõlan secdedir. Çünkü, her
vücûdun hakikati Allah’tõr, ondan ba"ka vücût
yoktur. Her vücût, zâhiren ve bâtõnen Hakk’õn
birli#ini i"âret ve ispat eder.

mak gerekir. %"te buna ni"an da insanõn sözü!
dür. Ba"ka hangi ni"an vardõr ki, sana bütün
hakikati söylesin?
%nsan, kâinatõn mabetidir. Öz aynõ, "ekil
farklõ. %nsan açõlõp kapanan, da#õlõp toplanan
bir marifettir. Açõldõ#õnda kâinatõ kapsar, ka!
pandõ#õnda nokta olur. (Cem!ül!cem)
On sekiz bin âlemin özeti insandõr.
%nsanõn ba"õ (Hakikat noktasõ) ve vücûdu
da (ba) oldu ve di#er organlarõ da di#er harfler
oldular. Böyle olunca, insan, ba"tan a"a#õ
(Kelâmullâh)tõr. Öyle ise, Besmele’nin sõrrõ da
insanõn vücûdu oldu. )u hâlde, insanõn kendi!
ni bilmesi insana hem zâhiren hem bâtõnen
farz oldu (Sunar, 1975: 145).
Hz. Ali, Hz. Muhammed’in feyzinin
nûruyla kemâle ermi", o her kemâlin ekmeli
ve her sõfatõn efdali (Tulum, 2001: 275) derece!
sini elde etmi"tir.
Cesâret ve kahramanlõ#õnõn yanõ sõra gü!
zel ahlâkõ, fâziletleri, ilim ve irfanõ ile göz ka!
ma"tõran Hz. Ali’nin ilimlere vukûfu ve irfana
mazhariyeti üzerinde durmak gerekir.
“Mazhar!õ envâr!õ celî” olan Hz. Ali kalp
kaynaklõ Vehbî bilgiye sahip velâyet ehlidir.
Hz. Peygamber, bir hadisinde; “Ben ilim
"ehriyim, Ali onun kapõsõdõr. %lim arayan ka!
põya gelsin.” demektedir. Bu ne demektir?
Gönül evine Ali kapõsõndan girin. Hz. Ali’nin
nûruyla aydõnlanõn ki kalbiniz gönül olsun!

Mutlak varlõkla insan arasõndaki ilgi, bü!
tünle parça ilgisidir. Allah’tan insana, insan!
dan tekrar Allah’a giden kapalõ bir kavse
ula"maktadõr. Hak!halk kavsi, bâtõn!zâhir
kavsi, vücûb!imkân kavsi (Ülken: 164), “zerre
küllün aynasõdõr” hükmüne i"ârettir.

Hz. Ali, Kâbe’nin içinde do#an ilk ve tek
insan olarak “%lim bir nokta idi, onu cahiller
ço#alttõ” diyerek, günümüzden 1400 yõl önce,
insan varlõ#õnda saklanan ezelî ve ebedî; tek
soyut öze i"âret etmi"tir. Ne demektir B’nin
altõndaki nokta? B vücût demektir. Vücût yok
olunca, altõndaki nokta kalõr. O noktada nefis
kalmayõnca Allah’õn bütün isim ve sõfatlarõ
zuhûr eder. %"te Hz. Ali o noktadadõr. Her
"eyin mânâsõ ve özüdür.

%nsandan maksat onun bir irfan mektebi
olu"udur. %nsandan ba"ka yerde irfan olamaz.
Zira insan Kur’an!õ Nâtõk’tõr, asõl insanõ oku!

Nokta, Kur’ân’õn özü ve özetidir, kâinata
dair bütün sõrlarõn merkezidir. Hakikî birliktir
ve tüm ço#unlu#un aslõdõr. Dairenin merkezi
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ve vahdetin sembolüdür. %nsan da âleme nis!
petle bir noktadõr; ancak bu nokta âleme dair
bütün sõrlarõ kendinde gizlemektedir.

Â!õk oldum erenler
Â!k hâlinden bilenler
Dost cemâlin görenler

O insanlõ#a kelâm!õ kibarlarõyla bir
mür"id!i kâmildir, bir mânâ insanõdõr, onu bir
dâvâ ve imtihan objesi haline getirmek müm!
kün de#ildir. %"te ispatõ:

A!kõn dolularõ ya#dõ ba!õma
Ummanlara gark eyledi sel beni.

Cû! edip bad"õ muhabbet ile derya ezeli
Oldu bir gevher"i me!hud dü renk üzre celi
Dedi sarrâf"õ hüviyyet görüp ol dâneleri
Birine Nûr"õ Muhammed birine nûr"õ Ali
Yine bir hadiste "öyle denmi"tir: “Her
kimse ki benden ayrõldõ Hak'tan ayrõldõ ve her
kimse ki senden ayrõldõ Ya Ali!. benden ayrõl!
dõ&.
Bir kere de Peygamber, Hz. Ali'nin elini
kendi eliyle tutarak "öyle buyurmu"tur:
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&Her kimse ki buna bu#z eder, Allah ve
Resulüne bu#z eder; ve her kimse ki bana
muhabbet eder Hâlõk!õ Kevn!ü Mekâna ve
Resulüne muhabbet etmi" olur.&
Ve yine Peygamber "öyle buyurmu"tur:
&Ali'nin eti benim etim, Ali'nin cismi benim
cismimdir&. (Etle tõrnak ayrõlõr mõ?)
Zât"õ pâkinden ziyade var mõdõr hiç kimse"
nin
Fahr"i âlemle karâbet Ya Ali! ,
Lâhmike lâhmi dedi hakkõnda Sultân"õ Resûl
Mazhâr"õ sõrr"õ fesâhat Ya Ali!
Cûd"u ihsanõn için nâzõl oluptur (Hel Etâ)
Dendi hakkõnda bu âyet Ya Ali!
Lâ fetâ illâ Ali, lâ seyfe illâ zülfikaar
Nâil"i medh"i belâgat Ya Ali!
&ehr"i ilmin bâbõ sensin bi"i!tibâh
Kimsede yok bu !erâfet Ya Ali!.
Pir Sultan’õn, Hz. Ali’den sonra en sõk kul!
landõ#õ a"k imgesiyle de, bir gönül adamõ ol!
du#unu gösterir.
Pir Sultan’õm ba!tan dalga a!õrõr
Bu a!kõn dolusu a!ka dü!ürür
Her bildi#in rehber çi# mi pi!irir
Yanõp ate!lere kül olmayõnca.

A!k pazarõna gelen
Sõrr"õ hakikat bilen
Deryâ"yõ ummân olan
Bu "iirlerdeki a"kõn felsefesini "u "ekilde
yorumlayabiliriz:
Alevî!Bekta"îli#in evrensel temelinde sev!
gi ve a"k vardõr, a"k varlõktan önce gelir. Vah!
det bu a"kõn visâl noktasõnõ te"kil eder.
Â"k ahlâkõ güzelle"tirir. Çünkü a"k Al!
lah’õn nûrudur. A"k, insanda tamamlanõr.
Çünkü insan cevherdir, âlemin zübdesidir.
Hakikî â"k ilâhi a"ktõr, bu da kâmil insa!
nõn a"kõdõr. Çünkü kâmil insanõn sevgili tek
bir güzel de#il, bütün varlõktõr. O, bütün cûz’î
varlõklarõ tek tek sevdi#i gibi bütün varlõklarõn
özeti olan insanõ sevmekle de her "eyi toptan
sevmi" olur, yani tek bir insan güzeli bütün bir
varlõktõr. Çünkü varlõk onun nefsidir. Kâmil
insan her "eyi "efkat ile merhamet ile sever.
Çünkü, (Ben bir gizli hazine idim…)in sõrrõna
vâkõftõr (Cavit Sunar, 1975: 396).
Son olarak, Pir Sultan’da “dâr” kavramõnõ
ele alaca#õz: Zira a"k!dâr ili"kisi edebiyatõmõ!
zõn önemli metaforlarõndandõr ve çok anlamlõ!
dõr.
Mevlâ’m çün yarattõ Ahmed’i nurdan
$nsan olan gelir nurâ çevrilir
Böyle kurulmu!tur bu çarh"õ devran
Mansur olan gelir dâra çevrilir
Dâr Farsça a#aç anlamõndadõr. Terim ola!
rak Hallâc!õ Mansûr’un asõldõ#õ direk anla!
mõnda dâra#acõnõ temsilen kullanõlõr. Tasav!
vufta, Bekta"îlik õstõlahlarõ arasõnda geçer.
Muhibbin can feda etmek üzere meydanda
ikrar verdi#i yerin adõdõr. Meydanõn tam orta
yerine dâr denir. Biat ve tarikat telkini gibi
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merasimler burada icra olunur (Cebecio#lu,
1997: 206).
Tarikata giren ki"i, okunan tercemandan
sonra ayn!õ cemde bulunanlarõn razõlõ#õyla
kabul edilir. Bey’atini tazeleyen can da gene
dâr’da okudu#u tercemandan ve karde"lerinin
razõlõ#õndan sonra babaya gidip arakiyyesini
yahut tacõnõ teslim eder ve tekbirletir
(Gölpõnarlõ, 1997: 83).
Dâr: A#aç, sõrõk (dara#acõ: idam sehpasõ).
Tasavvufta fenâ makamõ, canõ feda etme sözü!
nün verildi#i meydan. Bekta"îlikte bu meyda!
na gelen bir dervi" için okunan "u ifadeye
tercemân!õ dâr denir.
“Allah, Allah! Elim erde, özüm dârda, yü!
züm yerde, erenlerin Dâr!õ Mansûr’unda, Mu!
hammed Ali divanõnda, Hakk’õn huzurunda
canõm kurban, tenim terceman, fakirin elim!
den dilimden incinmi" can karõnda" var ise
dile gelsin, Allah eyvallah hû dost!” (Uluda#,
1995: 134!135).
Bekta"îlikte dâr ile ilgili bir takõm terimler
vardõr. Bunlardan bazõlarõ "unlardõr:
Tarîkâtla ilgili törenlerin yapõldõ#õ mey!
dan ya da meydan odasõnõn orta yerine dâr!õ
Mansûr denir. Üyelerini tekke büyüklerinin
olu"turdu#u cem mahkemesinde suç i"leyen
hatalõ görülen tarîkât üyesini meydan ya da
meydan odasõna ça#õrarak sorgulamak, yargõ!
lamak ve gerekirse ceza verme i"ine dâra çek!
mek denir. Cemaatin ve dedenin önünde canõ!
nõ yol u#runa vermeye hazõr oldu#unu bil!
dirmek için niyaz ederek meydanõn ya da
meydan odasõnõn ortasõna gelerek ayaklar
mühürlenmi" kollar gö#üste çapraz, ba" öne
e#ik "ekilde durmaya dâra durmak denir.
Hakk’a yürüyen muhib, dervi", baba ya da
dedebaba için, göçü"ünün yedinci ya da kõr!
kõncõ günü yapõlan törene Dârdan indirme
erkânõ denir. Yüzüstü yere kapanma duru"uy!
la temsil edilen Fazlullah!õ Hurûfi gibi yol
u#runa ba"õ boyundan kestirmeyi göze alma
Dâr!õ Fazlî olarak ifade edilir. Ayak mühürle!
me duru"uyla temsil edilen %mam Hüseyin

gibi yol u#runa canõnõ vermeye hazõr olma
Dâr!õ Hüseyin "eklinde ifade edilir. Dâr!õ
Mansûr ifadesi aynõ zamanda Hallâc!õ Mansûr
gibi yol u#runa ölümü göze alma, asõlmaya
hazõr olma demektir. Dâr!õ Nesîmî söyleyi"iyle
de Nesîmî gibi yol u#runa gerekirse derisinin
yüzülmesini göze almadõr. Bu anlayõ" diz üstü
duru"uyla temsil edilir (Korkmaz, 1993: 88).
Dâr’ul!Emen; sõ#õnõlacak yer, emniyet yurdu
anlamõndadõr. Bekta"îlikte tarikata girecekle!
rin ikrar verdikleri yerdir. Tarikat mensupla!
rõndan birisi suç i"lese yine burada itiraf eder!
di. Bazen suçlularõn yahut ba"kasõnõn "errin!
den korkanlarõn ibadethane yahut rütbeli ki"i!
lerin evine dairesine sõ#õndõklarõ olurdu. O
zaman böyle yerler için de dârûl!eman tabiri
kullanõlõrdõ (Sõ#õnõlacak yer) (Korkmaz, 1993:
88).
Dâr: her maksûda ula"tõran Sõrât!õ
Mustakîm, Celâl ve Cemâl meydanõ. Tevellâ
ve Teberrâ mahallidir.
Dâr, Cemâl ve Celâl’in ihata etti#i mey!
dandõr ki her maksûda oradan gidilir; sõrât!õ
müstakime delildir; ithâm (anlatma) ve tercü!
man makamõdõr. Vahdette âlem!i küll’dür,
Elif!lâma be"ârettir.
Sonuç olarak: Evrenin sonsuz geni"li#i
içinde, kâinat a#acõnõn meyvesi olan insan ve
onun felsefesini dile getiren Pir Sultan Abdal;
"iirlerinde kullandõ#õ imgeleri tasavvufî ter!
minolojiden seçmi"tir. Bu insanî idrâk, külli
kudretin bir uzantõsõdõr. O, Hakk’õ “hakk!el!
Yakîn” mertebesinde kavramõ" bir ozandõr.
Türk dü"ünce tarihinin çok sevilen bu büyük
"âirine hepimiz gönülden ba#lõyõz.
Dört karde!iz bir gömlekte yatarõz
Gömlek birdir bir vücûda çatarõz
Kendimizi ate!lere atarõz
Ate! nedir, duman nedir, kül nedir?
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ALEVITISCH!
BEKTASCHITISCHE
TRADITION UND PIR SULTAN
ABDAL

Zusammenfassung
Der Beitrag der alevitisch%bektaschitischen
Literatur als Teil der türkischen Geisteswelt
zum modernen türkischen Geistesverständnis
ist nicht zu übersehen.
Sowohl aus der Perspektive der Sozialge%
schichte, als auch im kulturellen und ideologi%
schen Rahmen, wurde in diesem Artikel, von
Pir Sultan Abdal ausgehend, eine Bewertung
vorgenommen, um die Frage zu durchleuch%
ten, was für eine Terminologie sich diese
Denkweise sich als Basis nimmt.
Schlüsselbegriffe: Pir Sultan Abdal, Fark,
Cem, Licht, Kerze, Sõr, Kandil, Spiegel,
Mensch, !nsân%õ Kâmil, Hz. Ali, Liebe, Gericht.

ALEVI!BEKTASHI TRADITION
AND PIR SULTAN ABDAL
Pakize Aytaç

Pa$a

Tasavvuf

Abstract
Contribution of Alevi%Bektashi literature,
one of the important fields of Turkish thought,
to our authentic art system is beyond question.
In this study, the terminology of this
thought is questioned in terms of history, cul%
ture and ideology, through Pir Sultan Abdal.
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