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P�R SULTAN ABDAL’IN DEY��LER�NDE AN�M�ZM�N ve �SLÂM�YET ÖNCES� 

ESK� TÜRK �NANÇLARININ �ZLER� 

                                                                                                      Gülseren ÖZDEM�R� 

ÖZET 

Bu bildiride Türk edebiyat�n�n önemli yap� ta�lar�ndan biri olan, ba�ta Anadolu 

olmak üzere geni� bir co�rafyada tan�nan, ya�am� ve ki�ili�iyle halk�n dilinde 

efsaneye dönü�mü� ve Alevi-Bekta�i edebiyat�n�n -Alevilerce ulu say�lan- yedi büyük 

�airinden biri olan Pir Sultan Abdal’�n deyi�lerinde görülen animizm etkileri üzerinde 

durulacakt�r.  

Pir Sultan deyi�lerinde, Alevi-Bekta�i kültürü ve inançlar�yla temellenmi� 

tasarlanm�� ideal dünyan�n lideri olan “�ah’�n/Mehdî”nin ba�ka bir bedene geçme 

yoluyla zaman ve mekân de�i�tirmesi ve “sâhib-zamân” olmas� motifi ba�ta olmak 

üzere; ya�ayan ya da cisminden kurtulup manevî âleme göçmü�, ruhu sonsuza kadar 

var olacak olan kutlu �ah�slar�n -özellikle de Hac� Bekta� Veli’nin- çe�itli hayvan 

donlar�na girebilmesi ve kendilerinden yard�m bekleyen, aman dileyen Hak dostlar�na 

yard�ma gidebilmesi gibi özellikler çok s�k görülür. Bu önemli unsurlar söz konusu 

deyi�lerde, insanl�k tarihinin bilinen en eski inanç sistemlerinden olan, “canl�c�l�k” 

veya “ruhçuluk” olarak tan�mlanan; ölenlerin ruhlar�n�n tamamen yok olmay�p 

bunlar�n ya�ayanlar üzerinde olumlu ya da olumsuz etkilerinin bulundu�u anlay���n�, 

do�adaki bütün unsurlar�n canl�l���n� ve tenasühü esas alan animizmin ve Türklerin 

animizm sonras� benimsemi� oldu�u inançlar�n etkisi oldu�unu göstermektedir. 

Bildiride öncelikle animizm hakk�nda k�saca bilgi verilecek, daha sonra bu inanç 

sisteminin Pir Sultan Abdal’�n �iirlerine eski Türk inançlar� yoluyla geçen etkileri, 

kar��la�t�rma yöntemiyle ve ba�ta tenasüh ve don de�i�tirme kavramlar� irdelenerek 

tespit edilmeye çal���lacakt�r. 

Anahtar Kelimeler: Pir Sultan Abdal, animizm, tenasüh, don de�i�tirme, atalar kültü, 

tabiat kültleri 
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THE PR�NTS of ANIMISM and THE PRE-ISLAMIC ANCIENT TURKIC 

BELIEFS ON PIR SULTAN ABDAL’S POEMS  

ABSTRACT 

Pir Sultan Abdal is a poet, who has an important place in the Turkish 

literature. He has been known worldwide but especially in Turkey and the Middle 

Anatolia. His life and humanity was made legendary by Turkish people. He has been 

one of the seven major poets in the literature of Alevi-Bekta�i, whom were 

considered as holy by Alevis and Bekta�is. In this paper, the effects of animism on Pir 

Sultan Abdal’s poems is tried to be analyzed.  

In Abdal’s folk poems, there is an optimum world, which was idealized and 

based upon the beliefs and culture of Alevi-Bekta�i. “�ah” or “Mehdi”, who is the 

leader of this optimum world, has the ability to change the history and locality of his 

own and become the head of time via reincarnation in these folk poems. Both the 

alive or the dead holy people, whose spirit became eternal such as  Hac� Bekta� Veli, 

can transform their bodies to various animal bodies. And those people can help to the 

people still in this world, who are believed and loved in God and are oppressed.  

These themes prove the effects of animism that is one of the familiar oldest beliefs of 

the history of mankind on Pir Sultan’s folk poems. Animism believes to the fact that 

everything in nature has a soul. According to animism, souls of dead people don’t 

disappear forever, instead those souls are remained to affect the alive ones in a 

positive or negative manner. Animism is based on the reincarnation and liveliness of 

all elements in nature. These beliefs in animism and those one which were adopted by 

Turks in post-animism period are resembled to the above mentioned themes in the 

folk poems of Pir Sultan Abdal. In this paper, I would first like to provide the 

definition of animism and then I like to point out the effects of animism which are 

identified via ancient beliefs Turkic on folk poems of Pir Sultan. 

Key Words: animism, reincarnation, metamorphosis, cult of ancestor, cults of nature 

 

Dinlerin bir evrim sonucu ortaya ç�kt��� anlay���n� savunanlar için animizm, natürizm 

ve totemizmden hangisinin daha önce geldi�i tart��ma konusu olmakla birlikte, genel kabul 

ilk inanç sisteminin animizm oldu�u yönündedir. Bu yönde görü� bildiren ara�t�rmac�lardan 

biri olan “�ngiliz antropolog Edward Burnette Tylor’�n 1871 senesinde ilk olarak Latince 

‘ruh/tin’ anlam�na gelen ‘anima’ sözcü�ünden türeterek ‘ruhsal varl�klara inanma’ anlam�nda 
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kulland���” (Dinler Tarihi Ansiklopedisi, 1976: 10) animizm, insan ve tabiat aras�ndaki birlik 

ve bütünlük görü�ünden do�mu�tur. Animizmde do�adaki tüm varl�klar aras�nda bir ili�ki ve 

bu ili�kiden do�an bir bütünlük söz konusudur. Ruhlar bedenin ölümünden sonra ya�amaya 

devam eder ve en a�a�� dereceden Tanr�’ya kadar giden bir hiyerar�ik yap� meydana getirirler. 

Böylece do�ada farkl� dereceden güçler ortaya ç�kar.  

Freud (1999: 134-161), felsefecilerin insanl�k tarihini animistik dönem, dini dönem ve 

en son da bilimsel dönem olmak üzere üçe ay�rd�klar�n�, birbiri ard�ndan gelen bu üç 

a�aman�n genel özellikleri göz önünde tutularak animizmin kendisinin henüz bir din 

olmad���n�, ancak daha sonraki dini do�uracak ilk �artlar� içinde ta��d���n� söyler. 

Animizmden sonraki evrelerde geli�mi� inanç sistemlerinden biri olan �amanizm, 

animizmden önemli unsurlar ta��maktad�r. �nsanlar da dahil olmak üzere varl�klar�n ruh 

bak�m�ndan de�il, beden bak�m�ndan birbirlerinden ayr� oldu�u görü�ü bunlar�n ba��nda gelir. 

Ba�ta Çin, Hint ve �ran olmak üzere çok farkl� kültürlerle temaslar� sonucu de�i�ik dinlerin 

etkisi alt�nda kalan Türkler, genelde animizmle temellenmi� olan �amanist inançlara sahip 

olmu�lard�r. “Yüzy�llarca Türk boylar� aras�nda tutunan, her �eyin maddî ve ruhî olmak üzere 

iki varl�kla temsil edilmekte oldu�unu aç�klayan, animizm ve natürizmin esaslar�na dayanarak 

geli�mi�, bir din olmaktan ziyade bir mezhep manzaras� göstermi� olan �amanizmde kar��l�kl� 

çarp��an, birbirine z�t iki kuvvet veya Tanr� görülür.” (Uraz, 1967: 144-145) Ruhlar�n 

bedenlerini terk ettikten yani ölüm olay�ndan sonra dünyadaki varl�klar�n�n ortadan 

kalkmad���na; insanlar ve ba�ka varl�klar üzerinde etkili olma, onlara iyilik ve kötülük 

yapabilme özellikleri oldu�una; kötü ruhlar�n yer alt� âlemine, iyi ruhlar�n ise gök âlemine ait 

oldu�una inan�lan �amanizmde kötü ruhlar� kovmak amac�yla yap�lan dualar ve dinî törenler 

oldukça fazlad�r.  

Türkler bugün de uzun bir süre ya�am tarz� haline getirmi� olduklar� �amanizm ve bir 

süre kabul ettikleri Budizm ve Maniheizm etkisinden kurtulamad�klar�n� gösteren birçok 

davran�� ve inanc� devam ettirmektedirler. Özellikle kökeni ve tarihî geli�imi konusunda kesin 

bir �ey söylemek zor olsa da zengin bir kültürel sentezin sonucu olan Alevi-Bekta�i 

kültürünün bu gelenek ve inançlar� daha belirgin bir �ekilde yans�tmas� do�ald�r. Elbette bu 

kültürde sadece animizmle temellenen �amanist inançlar�n de�il Türklerin kabul ettikleri veya 

etkilendikleri ba�ka dinlerin de tesirini görmenin mümkün oldu�unu gözard� etmemek 

gerekir. “Hindistan kökenli Budizmin, özellikle  temel inanc� canl�lar�n öldükten sonra -kutsal 

âlemi, ebedî mutlulu�u temsil eden Nirvana’ya ula��ncaya kadar- de�i�ik kal�plarda birçok 
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kez yeniden dünyaya gelmesini esas alan tenasüh inanc� ile Alevi-Bekta�i kültüründeki etkisi 

büyük olmu�tur.” (Artun, 2007).  

Ruhun ölümsüz oldu�u, ba�ka varl�klara girebilmek suretiyle beden de�i�tirebildi�i ve 

belli bir olgunlu�a ula�ana kadar varl���n� bu �ekilde devam ettirebildi�i; buna ba�l� olarak da 

bütün varl�klar�n canl� oldu�u ve do�ada birbirine z�t güçler -iyi ve kötü ruhlar- bulundu�u 

gibi animizm kaynakl� anlay��lar�n eski Türklerdeki Gök Tanr� inanc� yan�nda önemli yer 

tutan “atalar kültü” ve “tabiat kültleri” ile olan büyük benzerli�i Pir Sultan Abdal’�n 

deyi�lerini animizmin nas�l etkiledi�ini ortaya koymaktad�r. 

Bunlardan insanlar�n “ruh” kavram�n� alg�lay��� ile ba�lant�l� olan, bütün ilkel dinlerde 

önemli yer tutan “atalar kültü” Türklerin en eski inançlar�ndan biridir. Bu inanca göre atalar 

öldükten sonra ailesine yard�m edebilir veya kötülük yapabilirler. Atalar� unutmamak ve 

onlardan sayg�y� eksik etmemek, onlar�n gazab�ndan korkmak gerekir. Daha çok ölmü� atalar 

için kurban sunma �eklinde bilinen bu inanc�n günlük ya�ama yans�m�� birçok ayr�nt�s� vard�r. 

Çünkü ölümünden önce güç, yetenek ve mevki bak�m�ndan önemli olan ki�i, öldükten sonra 

da her türlü sayg�y� hak eder. Dinî kurallar�n, törelerin, gelenek ve göreneklerin ya�ayanlarca 

korunup korunmamas�, atalar�n iyili�ine veya gazab�na neden olabilir.  “Ruhun bir bedenden 

ba�ka bir bedene geçmesi anlam�na gelen tenasüh inanc�n�n Türkler taraf�ndan kabul 

edilmesinde önemli rolü bulunan” (Ocak, 2007: 64) atalarla ilgili bu dü�ünü�, �slâmiyetle 

birlikte biraz de�i�mi� olsa da ortadan kalkmam��, ölmü� olan kutlu �ah�slar�n mezarlar�n�n 

ziyaret edilerek onlardan yard�m istenmesi �eklinde devam etmi�tir. Özellikle Alevi-Bekta�i 

kültüründe hem ya�amakta olan hem de ölmü� olan ulu ki�ilerin insanlar üzerinde pozitif 

yahut negatif bir etkisi oldu�u inanc� çok güçlüdür. Bu nedenle onlar�n öfkesine maruz 

kalmamaya dikkat edilir ve onlardan daima yard�m dilenir.  

Dünyay� Alevi-Bekta�i kültürüyle kayna�m�� bir tasavvuf inanc� ile yorumlay�p 

anlamland�ran Pir Sultan Abdal’�n eserlerinde animizmi ve �amanizmi and�r�r biçimde iyi ve 

kötü nitelikli do�a güçlerinin kar��l��� olup, bedenen ölmü� oldu�u halde bu dünya ile 

ba�lant�s�n� koparmay�n; insanlar, durumlar ve olaylar hakk�nda taraf olan iyi ve kötü ruhlar 

vard�r. Her iki grup da belli derecelere ayr�larak birbirlerinden farkl� konumlarda bulunurlar. 

Bir tarafta lânetli �eytan�n dü�man�, Hakk’�n dostu olup ad�ndan a�kla ve sevgiyle söz edilen 

�ahlar, üçler, yediler, k�rklar, üç yüzler, ârifler, muhipler içinde dü�ünülen peygamberler, 

melekler, ehl-i beyt, on iki imam1, evliyalar, erenler, abdallar, seyyidler, gaziler olarak 

                                                 
1 On �ki �mam s�rayla �unlard�r: Ali, Hasan, Hüseyin, Zeynel Abîdin, Muhammed Bak�r, Cafer-üs-Sad�k, Musa 
Kâz�m, Ali R�za, Muhammed Tak�, Ali Nakî, Hasan Askeri, Muhammed Mehdi. 



 5

“güruh-� naci”2 vard�r. Pir Sultan Abdal’�n deyi�lerinde ad� çok s�k geçen kutlu �ah�slar, 

Alevi-Bekta�i tarikat gelene�i içerisindeki mertebe s�ralamas�na göre önem kazan�rlar.  Bu 

gelene�e göre evreni bir kutbun ve ona ba�l� iki ki�inin -ki bunlar üçleri meydana getirir-, 

bunlardan sonra gelen yedilerin, k�rklar�n ve en sonra gelen üç yüzlerin yönetti�ine inan�l�r. 

Söz konusu ki�iler tasavvuftaki �eriat, tarikat, marifet ve hakikat kap�lar�ndan, mertebelerine 

göre geçi� yapm��lard�r. Dört kap�n�n her birine ba�l� on makam, k�rklar� meydana getirir. 

K�rklar�n ba�� ise Hz. Ali kabul edilir.  

Bir nevi Cennet mahiyetindeki idealize edilmi� dünyan�n bu kutlu �ah�slar�n�n 

kar��s�nda, Hakk’�n dü�man�, lânetli �eytan�n dostu olan; Muaviye, Yezit, Mervan, 

Mülcemo�lu, �imir, Firavun, Nemrud, H�z�r Pa�a gibi zalimler ve ço�u zaman bu gruptan 

olan müftüler, valiler, kad�lar, pa�alar, sultanlar ve gönül gözü kör sofular yer al�r. I��k 

âleminin lideri “�ah” veya “Mehdi” iken, zulmet âleminin lideri Yezit’tir. Her dönemin bir 

“�ah’�/Mehdi”si ve onun yan�nda duran Hak dostlar� oldu�u gibi yine her dönemin bir Yezit’i 

ve onun zalim yanda�lar� vard�r. Dünyaya gelecek olan Mehdî ile Deccal da bu iyi-kötü 

mücadelesinde son halkay� temsil ederler. Pir Sultan deyi�leri daima iyi olan ile kötü olan�n 

z�tl���n� göstermeye dayal� olarak kurulur. Bu deyi�lerde “Hz. Ali ve on iki imam eski 

Türklerdeki Ülgen Ataya ve o�ullar�na Yezit ise Erlik’e kar��l�k gelmektedir.” (Yörükân, 

2005: 95)   

Kendisi, ya�ad��� toplum, inananlar ve bütün dünya için bir kurtar�c� beklemekte olan 

Pir Sultan Abdal’�n deyi�lerinde “gel, yeti�, medet, mürvet/mürüvvet3, kerem, dertli, derman, 

tabip, dert, çare, imdat, merhem”, en çok geçen sözcüklerdir. Bunlarda Yezitlerin zulmüne 

kar�� �ahlardan, ölmü� ya da ya�ayan erenlerden, Muhammed peygamberden ve di�er 

peygamberlerden, �ah-� Merdan Ali’den, Hz. Hüseyin’den ve di�er imamlardan, Hac� Bekta� 

Veli’den, Bozatl� H�z�r’dan, �ah Seyit Ali ve �eyh Hasan gibi Alevi-Bekta�ili�in ünlü 

gazilerinden/erenlerinden ve “ar�� kürsi cüml’alemi yaradan”dan s�k s�k aman dilenir. Pir 

Sultan Abdal a�a��daki deyi�inde, hem Muhammed’ten hem Ali’den hem de erenlerden iyilik 

iste�inde bulunmaktad�r: 

Ak gül Muhammed’in terinden 

Kerem Muhammed’den mürvet Ali’den 

Pir Sultan’�m böyle gördük uludan 

                                                 
2 “Kurtulmu� topluluk” anlam�na gelir. Hz. Muhammed ümmetinin yetmi� üç parçaya ayr�laca��n�, içlerinden 
yaln�z birinin yani “Güruh-� Naci”nin kurtulaca��n�, öbürlerinin cehenneme gidece�ini söylemi�tir.  
3 Yi�itlik, mertlik, iyilikseverlik, cömertlik. 
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Bin kân�m var bir mürüvvet erenler (Avc�, 2006: 648)    

Pir Sultan’�n deyi�lerinde ideal toplum düzenini kuracak insan tipi ahdinde duran, mert 

oland�r. Ama toplum din ve inanç konusunda bile ç�kar�na göre hareket eden ikiyüzlü 

insanlarla doludur. Erenler bu türden insanlara kar�� kahredici olabilirler:   

Yürü bre yürü yoldan dönücü 

Erenlerin kahr� üstüne olsun 

U�ras�n boynuna �ah’�n k�l�c� 

Erenlerin kahr� üstüne olsun (Avc�, 2006: 613) 

Pir Sultan Abdal animizm kaynakl� inanç sistemlerindeki iyi ve kötü ruhlara benzer 

�ekilde �ahlar-Yezitler z�tl���n� son derece belirgin k�ld��� deyi�lerinde, “�ah” kimli�i ta��yan 

kutlu �ah�slar�n kar��s�nda duran Yezit’e ve Yezitlere dü�manl���n� her zaman aç�kça ortaya 

koyar. Kendini Hüseynî ve Alevî olarak tan�tan, inançlar� u�runa can�n� veren bir mümin olan 

Pir Sultan, asla Yezitlerden korkmaz. Onlarla mücadeleden hiçbir zaman çekinmeyece�ini, bu 

yolda can�n� ortaya koyaca��n�, �ah-� Merdan Ali’nin yolundan ayr�lmayaca��n� belirtir. 

A�a��daki dörtlükte öyle co�ar ki âdeta bir mah�er manzaras� çizer ve Yezit’in kan�n�n 

intikam duygusuyla, kendi kan�n�n ise Ali a�k�yla dökülmesini istedi�ini söyler: 

Sûr çal�ns�n, halk çekilsin 

Yezit meydana y�k�ls�n 

Senin a�k�nla dökülsün 

Kan�m hey Murtaza Ali (Avc�, 2006: 478) 

Tanr�’n�n adaletine inanan Pir Sultan, O’nun Yezitlere ve müminlere neyi lây�k 

gördü�ünü bilmektedir. Çünkü her �eyin üstünde dü�ünen ak�ll� bir ruh vard�r. Arkaik 

dönemde kötü ruhlar�n yer alt� âlemine gönderildiklerine inan�lmas� gibi, Pir Sultan’a göre de 

Yezitler hak ettikleri cezaya mutlaka çarpt�r�lacaklard�r: 

Yezid’e verildi cevr ile cefa 

Mümine verildi zevk ile sefa 

Bunda inanmazlar sözünüz hava 

Yalan gerçek ile gözlenmeyince (Avc�, 2006: 415) 
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Pir Sultan deyi�lerinde “�ahlar” �eklinde bir ifade kullan�lmaz, “�ah” kimli�i ta��yan 

her bir �ah�stan tek tek söz edilirken “Yezitler” ifadesi çok s�k görülür. Bunun nedeni �ahlar�n 

birbirlerinin bedenlerine girebilme kerametlerine kar��l�k Yezitlerin böyle bir keramete sahip 

olmamalar� ama Yezitlik ruhunun da iyili�e kar�� her zaman var olmu� ve olacak olan kötülük 

gibi ya�amas�d�r. Bu anlat�m de�i�ikli�inin nedeni iyi ve kötünün mücadelesi vurgulan�rken 

Yezitlerin �ah�s olarak hiçbir de�er ta��mad�klar�n�n da hat�rlat�lmak istenmesidir. Pir Sultan 

için Yezit’ten kurtulu�un bir tek yolu vard�r. O da eli Zülfikârl� Ali’nin kendisine inananlarla 

birlikte sava�mas�d�r. Pir Sultan “�ah”�n gelip Yezitleri ortadan kald�raca�� umudunu asla 

yitirmez: 

Gafil olman hey erenler 

Gelen Murtaza Ali’dir 

Yezide bât�n k�l�c� 

Çalan Murtaza Ali’dir (Öztelli, 1974: 104) 

Pir Sultan’daki “�ah”�n bir gün mutlaka gelip mazlumlar� kurtaraca�� ve ideal düzeni 

kuraca�� dü�üncesi tenasüh (reenkarnasyon) inanc�ndan gelmektedir. Genel ve kaba bir 

tarifle, beden öldükten sonra ruhun ba�ka bir bedene geçmek suretiyle hayat�n� sürdürmesi 

�eklinde ifade edilebilecek olan tenâsüh, bugüne dek farkl� biçimlerde yorumlanm��t�r. 

Animizmin de esas unsurlar�ndan biri olan, tarihi oldukça eskiye götürülebilen bu inanç, 

Hinduizmle dünyan�n birçok yerine yay�lm��t�r. Özellikle de “tenâsühü kendi doktrininin 

temeli yapm�� olan Budizmde” (Ocak, 2007: 184) ölen insan bedeninden ç�kan ruhun daha 

önceki ya�ant�s�nda yapt��� iyilik ve kötülüklerden sorumlu oldu�una, buna göre ödül veya 

ceza anlam�na gelebilecek bir �ekilde alçalma ya da yükselmeye maruz kalarak yeni bir 

bedene sahip olaca��na inan�l�r. Bütün bunlar insan için bir nevi ar�nma anlam�na gelir ve 

gerekli oldu�u için de ya�an�r. “Tenasühe inanan eski filozoflara göre, ölümden sonra kemale 

eri�mi� ruhlar kurtulur ve kudsî âleme var�rlar. Fakat olgunla�mas� tamamlanmam�� olanlar 

ba�ka varl�klar�n bedenlerini dola��r, ahlakî ve ilmî bak�mdan nihayete eri�inceye kadar bir 

bedenden di�er bir bedene geçerler. Kemalini tamamlay�nca da bedenlere ba�l� kalmaktan 

kurtulurlar.” (�slâm Ansiklopedisi,1997) Musevîlik, Hristiyanl�k ve �slâmiyet gibi büyük 

dinler taraf�ndan reddedilen  bu inanca, Alevilik-Bekta�ilik gibi �slâmî baz� tarikatlarda canl� 

bir �ekilde rastlanmaktad�r. Hz. Ali’nin farkl� insanlar�n bedenlerinde ya�ad���n�, varl���n� 

sürdürdü�ünü anlatan birçok Alevi-Bekta�i nefesi vard�r. Bu kültürün önemli �ah�slar�ndan ve 
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yedi büyük �airinden biri olan �ah �smail Hatayî’nin4 a�a��daki deyi�inde söz konusu durum 

aç�kça görülmektedir:  

Hataî’yem al atluyam 

Sözü �ekkerden datluyam 

Murtaza Ali zatluyam 

Gaziler deyin �ah menem (Memmedov, 1966: 380)  

�ah �smail Hatayî, Pir Sultan ve Kul Himmet’in Y�ld�z da��nda bulu�up dem-devran 

geçirdiklerini, hal diliyle muhabbet ettiklerini belirleyen, Kul Himmet’in köyü Varz�l’da �rfan 

Çoban’�n derledi�i anlat� (Kaygusuz,  2007), tenasühün halk söylencelerine de yans�m�� 

�eklidir. Söylencede Hz. Hüseyin, Hz. Hasan ve Hz. Ali’nin Kul Himmet, Pir Sultan Abdal ve 

�ah �smail’in donlar�nda bir araya getirilmi� olmalar� elbette tesadüfî de�ildir. Bu durum 

Alevi-Bekta�i kültüründeki çok derin bir inanc�n göstergesidir.  

Alevi-Bekta�i tarikat�nda mücadele, bütün tarikatlarda oldu�u gibi be�enilmeyen 

mevcut düzenin ve durumun de�i�imi için verilir. �deal dünyan�n lideri farkl� kimliklerde 

ortaya ç�kabilen “�ah”t�r. Bazen Hakk, bazen Muhammet, bazen Ali, bazen de Ali’nin 

soyundan gelen on iki imamlardan ve di�er kutlu �ah�slardan biri olan “�ah”, ço�u zaman 

inanç gere�i “Mehdî” kimli�iyle özde�le�ir. Alevi-Bekta�iler Hz. Muhammed’in bir hadisinde 

sözünü etti�i Hz. �sa ile bulu�acak, yeryüzünde fitne ve bozgunculuk ç�kararak �eytanî bir 

düzen kurmaya çal��acak olan Deccal’�n hakk�ndan gelecek; tüm dünyaya bar��, adalet, 

bolluk, huzur, mutluluk ve refah getirecek olan “Mehdî”nin son imam Muhammed Mehdî 

oldu�una inan�rlar. Bu nedenle Alevi-Bekta�ilerce son imama “Mehdi-i Muntazar” (Beklenen 

Mehdi) denir. “Mehdi” kavram� da “�ah” kavram� gibi geçi�ken özelli�e sahip bir ruh olarak 

dü�ünülür. Bu nedenle Pir Sultan deyi�lerinde “Mehdî” de aynen “�ah” gibi arzulanan ideal 

toplumun lideridir: 

K�rk y�l�n ba��nda bir nur do�uyor  

On’ki �mam Mehdi ile geliyor  

Düldül e�erlenmi� Ali biniyor  

On’ki �mam Mehdi ile geliyor (Avc�, 2006: 92) 

                                                 
4 Di�erleri; Nesimî, Fuzulî, Pir Sultan, Kul Himmet, Yeminî, Viranî’dir. 
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�ah-� Merdan Hz. Ali’nin kimli�i, Alevi-Bekta�i kültüründe kutlu say�lan birçok 

ki�iye ta��nm��t�r. A�a��daki deyi� Hz. Ali’nin beden bak�m�ndan de�i�ken olan kimli�ini 

vermesi aç�s�ndan önem arz eder: 

Münkirin g�das� Hak’tan kesildi 

Nesimi yüzüldü Mansur as�ld� 

Dünya yedi kere doldu eksildi 

Dolduran Ali’dir dolan Ali’dir (Avc�, 2006: 682) 

Tarikat�n serçe�mesi Hac� Bekta� Velî de ço�u zaman içinde ba�ka ruhlar ta��r: 

�ahlar�n �ah�s�n, zât-� Ali’sin 

Her ilmin kân�s�n, �ah-� velisin 

Abdal Musa kendi K�z�l Deli’sin 

Abdallar�n ba��n der Hac� Bekta� (Öztelli, 1974: 196) 

Pir Sultan Abdal’�n deyi�lerinde tarikat ulular�n�n insan d���ndaki varl�klar�n k�l���nda 

görünebilme kerametleri meselesi de önem arz eder. Don de�i�tirme (metamorphose) ad� 

verilen bu anlay��, arkaik kültür insanlar�n�n dünyay� ve evreni alg�lama �ekliyle uyum 

göstermektedir. Arkaik kültür insan� ruhun geçici bir �ekilde canl� ya da cans�z ba�ka 

varl�klar�n bedenlerini mekân tutabilece�ine, bunun için ölmenin �art olmad���na  inanmakta 

idi. Alevi-Bekta�i kültüründe erenlerin özellikle menk�belerde geyik ve ku� �ekline girdikleri 

görülür. Pir Sultan Abdal deyi�lerinde bu motife Hac� Bekta� Veli’nin güvercin donuna 

girmesi �eklinde s�kça rastlan�r: 

Yalanc� dünyan�n var�n getiren 

Zemheride gonca güller bitiren 

Güvercin donuna girmi� oturan 

Hünkâr Hac� Bekta� Veli kandedir (Avc�, 2006: 670) 

Pir Sultan Abdal’�n a�a��daki deyi�te kendisinin da�da geyiklerle gezdi�ini söylemesi 

de bu aç�dan ilginçtir:  

Haberim duyars�n geyikler ile 

Yaram� sarars�n �ehidler ile 
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K�rk y�l da�da gezdim geyikler ile 

Dost senin derdinden ben yana yana (Boratav-Gölp�narl�, 1943: 123) 

Arkaik toplumlarda ölümden sonra insan ruhunun hayvan, bitki ya da cans�z 

varl�klar�n bedenine girme nedeni ödül ya da cezad�r. Pir Sultan deyi�lerinde ise don 

de�i�tirme ço�unlukla keramet sahibi insanlar için söz konusudur. Ancak deyi�lerde koyun, 

geyik, at, aslan, güvercin, bülbül gibi olumlu bir atmosfer yaratan hayvanlara kar��l�k kurt, 

bayku�, y�lan, za� (kara karga), h�mar, kelb gibi olumsuz bir atmosfer yaratan hayvanlar�n 

adlar� çok s�k geçer ki bunlar�n olumlular� ço�u zaman ulu bir zat�n geçici donu olur. 

Alevi-Bekta�i kültüründe önemli yeri olan devir nazariyesinin de animizm denilen 

ilkel inanc�n esaslar�yla uygunluk arz etti�i belirtilmelidir. Allah’tan gelip Allah’a dönme 

bilincini i�leyen devriye adl� �iirlerde insan ço�u zaman do�umdan önceki ve ölümden 

sonraki evreleriyle -yani yarat�l�� ve yarat�c�da yok olu� süreçleriyle- ele al�n�r. Ruhun 

cisimler, bitkiler ve hayvanlar� dola�t�ktan, böylece belli bir olgunlu�a ula�t�ktan sonra insan 

bedeninde yer bulabildi�i, Tanr�’ya yak�nl���na göre bir makam sahibi oldu�u ve en son 

noktada fenafillah noktas�na ula�t��� anlat�l�r. Animizm esasl� baz� inanç sistemlerinde 

bedenin ölümünden sonra olgunla�mam�� halde bulunan insan ruhunun devriye 

nazariyesindekine benzer �ekilde cisimleri, bitkileri ve hayvanlar� dola�arak kemale erdi�i 

görülür. Devriyelerdeki ruhun ba�ka varl�klar� dola�t�ktan sonra insan bedenine sahip 

olabildi�i ve insan olmay� ba�ard�ktan sonra yine kemal mertebelerinden geçerek Tanr�’da 

yok olabildi�i görü�ü söz konusu ilkel inançlarla kayna�m�� bir tasavvuf anlay���n�n 

sonucudur. Çünkü devriye nazariyesi bir ucuyla Tanr�’dan gelip Tanr�’ya dönme görü�üne 

ilmek atarken, di�er ucuyla �amanizm ve Budizmdeki ruhun olgunlu�a varma a�amalar�yla 

ilgi kurar. Bu yönüyle devriyeler varl���n bütünlü�üne, bütün varl�klar�n etkile�im içinde 

oldu�una ve birli�in Tanr�’da mümkün oldu�una vurgu yapar.  

Anadolu Alevili�indeki “Hak-Muhammed-Ali” anlay��� da varl���n bütünlü�ünün üç 

kelimeye indirgenmi� �eklidir. Alevilerde Hakk’�n yan�nda duran her ki�i Hak-Muhammed-

Ali ayr�lmazl��� anlay���na göre hareket eder. Zaten Alevi-Bekta�i gelene�indeki insan�n 

yarat�l���na dair inançlar da bu bütünlük ve ayr�lmazl�k anlay���na göre düzenlenir.  

Pir Sultan Abdal’�n insan�n geçirdi�i a�amalar� devriye nazariyesine ba�l� olarak 

irdeledi�i �iirleri bulunmaktad�r. A�a��daki deyi�te onu Tanr�’n�n yaratmas� sürecinden 

ba�layarak ele almaktad�r:  

Kur’an yaz�l�rken ar�-� Rahman’da 
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Kudret katibinin elinde idim 

Güller aç�l�rken kevn ü mekânda 

Bülbül idim gonca gülünde idim 

 

Evvel Cebrail’in ilk kelam�nda 

K�rklar meclisinde a�k meydan�nda 

Muhammed Ali’nin s�r kelam�nda 

Nihan söyle�irken dilinde idim 

K�rklar ar� üstünde kurdular cemi 

Muhabbet halk olup sürdüler demi 

Balç�ktan yaratt� Allah Ademi 

Ben ol vakit an�n belinde idim (Avc�, 2006: 550)   

Pir Sultan Abdal’�n “sen” ve “ben” olmak üzere, ço�u zaman var olan ve yok eden 

özellikteki iki ki�i üzerinden, zaman�n do�uma ve ölüme dayal� olarak ilerledi�i dü�üncesi 

üzerine kurulu; her bir dörtlü�ünde “bülbül-yan�l alma, yan�l alma-gümü� çövmen5, gümü� 

çövmen-dar�, dar�-keklik, keklik-sulusepken, sulusepken-deli poyraz, deli poyraz-ulu hasta, 

ulu hasta-Ar�zail, Ar�zail-cennetlik kul” kavramlar� aras�ndaki ili�kiyi ele ald���, bir zinciri 

and�ran deyi�inde ilk dokuz dörtlükte daha çok z�tl��a ve yok olu�a dayal� bir etkile�im söz 

konusu iken son dörtlükte birli�e var�l�r: 

Sen bir cennetlik kul olsan 

Cennete girmeye gelsen 

Pir Sultan üstad�n bulsan 

Bilece girsek ne dersin (Fuat, 2001: 49) 

Ruhun ve maddî varl���n tekâmülünü anlatan devriyeler, hulul fikrini de içerebilir. 

Tenasühe benzeyen hulul (enkarnasyon), yarat�c�n�n özelliklerinin yaratt�klar�na geçmesi ve 

Tanr�’n�n insan �eklinde görünmesi anlam�na gelir. Arkaik toplumlarda ölen insan bedeninden 

ç�kan ruhun hor görülerek yer alt� âlemine kovulmas� ve cezaland�r�lmas� veya kutsalla�mas� 

ve tanr�la�mas� söz konusudur. Eski Türklerde de ata ruhlar�na ba�l� olarak geli�en onlar� 
                                                 
5 Yemi� toplamak için kullan�lan ucu çatall� de�nek. 
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kutsalla�t�r�c� bir kült olu�tu�unu hat�rlatmak gerekir. Meseleye bu �ekilde insan�n tanr�sal 

özellikler kazanmas� de�il de Tanr�’n�n insanda zuhur etmesi noktas�ndan bak�ld���nda da 

durum de�i�memektedir. “Eski Türklerde Tanr�’n�n insan �eklinde göründü�üne dair pek çok 

inanç vard�r. Altaylar�n, ad� olmayan bir çocu�a Tanr� taraf�ndan ad konulmas�n� anlat�lan Ay 

Mangus masal�nda bu inanç çok net bir �ekilde görülür.” (Yörükân, 2005: 97) Ka�anlar�n 

Tanr�’n�n yeryüzündeki temsilcileri olarak görülmesi de ayn� bak�� aç�s�n�n sonucudur. 

“Tanr�’n�n insan sûretinde görünebilece�ine dair asl�nda �amanist kökenli olan bu motife, 

Anadolu Alevileri aras�nda akaid ve ilmihal kitab� vazifesini gören me�hur �mam Cafer 

Buyru�u’nda da rastlan�r.” (Ocak, 2007: 161) ki bu inanç Animizmin varl��� bütün olarak 

alg�lama anlay���na uygun dü�er. 

Pir Sultan �iirlerinde  âlemin özü olarak kabul edilen Hz. Ali, animizmi hat�rlatacak 

ölçüde tanr�sal özelliklerle de ortaya ç�kar. Bunlarda Ali âdeta Tanr�’n�n nurunu âleme 

yans�tan bir prizmad�r. Allah, Ali ve âlem bu yüzden ayr�lmaz bir bütündür. Pir Sultan 

yaln�zca Alevi-Bekta�ilerin de�il, bütün Müslümanlar�n çok büyük sevgi duydu�u Ali’yi, 

birçok yerde kutlu bir �ah�s olmaktan öte Tanr�’n�n kendisi olarak de�erlendirir. Ali’ye 

duyulan sevginin büyüklü�ü Tanr� ile bir olmas� sonucunu verirken, varl���n bütünlü�ünü de 

sa�lar: 

Gâfil kald�r �u gönlünden gümân� 

�u mülkün sahibi Ali de�il mi 

Yaratm��t�r on sekiz bin âlemi 

K�smetini veren Ali de�il mi (Avc�, 2006: s. 488) 

A�a��daki deyi�te de Ali-Allah birli�i vurgulanmaktad�r: 

Bir ismi Ali’dir bir ismi Allah 

Bunda inkâr yoktur hem vallah billah 

�ükür birli�ine dedim eyvallah 

Ben Ali’den gayr� alâ görmedim (Avc�, 2006: 548) 

Pir Sultan Abdal’�n deyi�leri sembollerle örülü tutarl� ve sistematik bir düzene sahiptir. 

Deyi�lerin do�ru çözümlenebilmesi için öncelikle ço�unlu�u birbirinin z�tt� olan ama ayn� 

dü�ünce etraf�nda geli�en bu semboller dairesinin analiz edilmesi gerekir. Hayvanlar, bitkiler 

ve cans�z varl�klar deyi�lerde genellikle birer sembol olarak te�his ve intak sanatlar� ile 
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birlikte kullan�lm�� olmas�na  ra�men belki bunun bir devam� olarak animizm anlay���n� 

hat�rlatacak derecede canl� dü�ünülmü�lerdir. Animizmin en önemli esaslar�ndan biri olan her 

varl���n canl� addedilmesi dü�üncesi; öldükten sonra ruhun varl���n� devam ettirdi�i, bu ruhun 

ba�ka varl�klara geçti�i ve insan� olumlu ya da olumsuz yönde etkileme gücüne sahip oldu�u 

inanc�ndan do�mu�tur. Animizmde oldu�u gibi Pir Sultan deyi�lerinde de ilk olarak ata 

ruhlar�n�n ve ikincil olarak da do�adaki unsurlar�n büyük önem arz etmesi ve bunlar�n yine 

animizmde oldu�u gibi birbirleri ile ili�ki içerisinde olduklar�na dair ipuçlar� bulunmas� 

rastlant� say�lamaz. Deyi�lerde çok fazla belirginle�memi� olsa da her varl���n bir ruhu oldu�u 

görü�ünün zaman zaman varl���n� hissettirmesi, bu nedenle üzerinde durmaya de�er bir 

konudur. 

Tabiat eski Türklerde, iyilik ve kötülük yapabilme özelliklerine sahip gizli güçleri 

bar�nd�ran, kutsall��� olan bir kavram idi. Bu nedenle de uzun bir dönem Gök Tanr�’ya inanan 

ama bunun yan�nda atalara ve tabiata da bir kült derecesinde ba�l� olan bu millet için da�lar, 

a�açlar, kayalar, sular ve hepsinin üstünü örten gök son derece önemliydi. Bu özellik Alevi-

Bekta�i kültüründe de net bir �ekilde görülür. “Menak�b-� Hac� Bekta�-� Veli’deki 

menk�belerin birinde aslana binip y�lan� kamç�layarak Hac� Bekta�’�n ziyaretine gelen Seyyid 

Mahmud Hayrani’ye kar�� Hac� Bekta�’�n, k�z�l bir kayaya binerek kar��lamaya ç�kt��� ve 

kayay� uzunca bir süre yürüttü�ü hikaye edilir.” (Artun, 2007). 

Pir Sultan Abdal deyi�lerinde do�ay� bütün unsurlar�yla bulmak mümkündür. 

Güvercin, tuti-dudu-papa�an, bülbül, bayku�, güvercin, turna, �ahin, do�an, baz, kumru, 

ku�u, kaz, keklik, suna, serçe, anka, hüma ku�u, pervane, kuzgun, arslan, koyun, koç, kuzu, 

kurt, aslan, geyik, at, öküz, h�mar-merkep, y�lan, maral, zâ�6, kelb, bal�k, horoz, ar�, sinek, 

deve, ceran, ejderha,  gibi hayvanlar�; gül, nar, elma, ard�ç, sümbül, ayva, turunç, nar gibi 

bitkileri ve tambur/tanbura, kandil, mum, çera�, �em, kement, post, dolap, kö�k, kubbe, 

hezen, yol, el, da�, p�nar, ab-� zemzem, âb-� hayat, çe�me, serçe�me, kevser, derya, hâr, bade, 

mey, dolu, engûr �erbeti7, gece, y�ld�z, ay, nur, dükkân, �ar, pazar, muallak ta��, taç, dâr, a�aç, 

don, Kâbe gibi varl�k ve sembol kavramlar�yla; Kerbelâ, Kazova, Erdebil, �am, Horasan, 

Urum gibi önemli yerlerin dahil oldu�u bu çok canl� do�a animizmdeki d�� dünyaya bak�� 

tarz�n� and�r�r.  

Ba�ta da�lar olmak üzere yüksek yerler eski Türklerde ibadet için en ideal yerlerdi. 

Deyi�lerinde Y�ld�z Da��ndan, Tanr�da�’dan, Tur Da��’ndan ve Kaf Da��’nda oldukça fazla 

                                                 
6 Kara karga 
7 �arap ve rak� 
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söz eden Pir Sultan, a�a��daki deyi�te bu eski tap�nma �eklini and�r�rcas�na erenlerin 

nazargâh� olarak gösterdi�i Y�ld�z Da��nda dâra durdu�unu söyler: 

Y�ld�z Da�� derler ç�kt�m bir yere 

Anda pîrim nazar etti bizlere 

Elimi ba�lay�p durmu�um dâra  

On’ki �mam �ah-� Merdan diyerek (Avc�, 2006: 122) 

A�a��daki deyi�te da�lar�n ve atlar�n canl�l��� bilinçli olma derecesinde 

vurgulanm��t�r: 

Kar�� kar�� karl� da�lar  

�ndi �ah’a secd’eyledi  

Mülk iyesi ulu beyler  

�ndi �ah’a secd’eyledi 

… 

Yer yüzünde biten otlar  

Cana k�yar koçyi�itler  

Ala gözlü arap atlar  

�ndi �ah’a secd’eyledi (Avc�, 2006: 85)  

Kazova, Sar�kaya ve K�rklar Yaylas� da Pir Sultan’�n  sözünü etti�i yer isimleridir. 

�air bazen cezbe halini ya�amak için âdeta K�rklar Yaylas�n� tercih eder ve bunun için oraya 

ç�kar: 

Ç�kt�m K�rklar Yaylas�na 

Ça��rd�m üçler a�k�na 

Yüzümü yerlere sürdüm 

Yediler k�rklar a�k�na (Avc�, 2006: 425) 

Buradaki yaylan�n ad�n�n K�rklar Yaylas� olmas� da eski Türk inançlar�ndaki tabiat 

unsurlar�na özellikle de da�lara kutsall�klar� nedeniyle özel adlar verme -Tanr� Da�lar� gibi-  

gelene�inin devam etti�ini ortaya koymaktad�r. 
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Ya�am�n ve ebedili�in timsali olan a�aç, di�er Alevi-Bekta�iler taraf�ndan oldu�u gibi 

Pir Sultan taraf�ndan da önemsenen bir tabiat unsurudur. Alevi-Bekta�i kültüründe ço�unlukla 

adak a�ac� olarak kutsall�k atfedilen ard�ç, Pir Sultan Abdal’�n �iirlerinde de önemini belli 

eder. �airin tanburas�na seslendi�i ve onu ki�ile�tirdi�i �u dizelerde a�ac�n kursall��� �slâmî 

ögelerle birle�tirilerek aç�kça belirtilmi�tir: 

Öt benim sar� tanburam, 

Senin asl�n a�açtand�r, 

A�aç dersem gönüllenme, 

K�rm�z� gül a�açtand�r. 

 

Ali Fatma’n�n yari, 

Ali çekti Zülfikar’ �, 

Düldül at�n�n e�eri, 

O da yine a�açtand�r (Fuat, 2001: 60) 

Hz. Muhammed’in Miraç gecesi gö�e yükselirken üzerine bast��� ta��n kendisiyle 

birlikte yükselmesi ve peygamberin onu durdurmas� sonucu havada as�l� kald���na inan�lan 

“muallak ta��” da deyi�lerde âdeta bir �ah�s gibi canl� dü�ünülür:  

Allah’�n ansa da a�lasa ki�i 

Ak�tsa gözünden kan ile ya�� 

Havaya çekildi muallak ta�� 

Muhammed miraca varaldan beri (Fuat, 2001: 130) 

Cennette bulunup suyu tatl� bir �rmak oldu�una inan�lan “Kevser” Alevi-Bekta�ilerce 

ayn-i cemde içilen �erbet için kullan�l�r. Deyi�lerde suyun kayna��, tarikat�n kurucusu, tarikat 

ulular�n�n en ulusu anlam�nda “p�nar, serçe�me” gibi kelimeler de Hac� Bekta� Veli için 

kullan�lan ifadelerdir.  

Kendilerinden kutsall�klar� ve çok özel nitelikleri nedeniyle birer �ahsiyet gibi 

bahsedilen Hz. Muhammed’in Hz. Ali’ye  arma�an etti�i Düldül ve Zülfikâr’�n deyi�lerde s�k 

s�k yer ald�klar�n� hat�rlatmak gerekir. Pir Sultan’da Düldül’den ba�ka hayvanlar� da insan 

gibi dü�ünme motifi vard�r. Kuzusunu kaybeden, âh�yla Hz. Muhammed’i, Ali’yi, Fatma 
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Anay� a�latan koyunun sembolik öyküsünün anlat�ld��� a�a��daki deyi� bunlardan biridir. 

Zaten koyun/koç, Alevilerde kutsiyet ifade eden önemli bir hayvand�r: 

Kerbelâ çölünden bir koyun geldi 

Kuzum diye meleyüben a�lad� 

Koyunun sadas� ba�r�m� deldi 

Yürekteki yaralar�n da�lad� (Korkmaz, 2005: 102) 

Pir sultan deyi�lerinde çok eski zamanlarda ortaya at�lan dünyan�n bir öküzün boynuzu 

üstünde durdu�u inanc� göze çarpar. Ona göre sar� öküz sal�n, sal bal���n, bal�k deryan�n, 

derya ikrar�n, ikrar iman�n üzerinde durmakta ve Tanr� kudretine dayanmaktad�r. Öküz, Pir 

Sultan deyi�lerinde dünyan�n bütün yükünü ta��yan bir semboldür. A�a��daki deyi�te koyun 

gibi konu�masa da �ahsiyet sahibi biri gibi dü�ünülmü�tür. 

Da�dan kütür kütür hezen indirir 

�ndirir de ate�lere yand�r�r 

Her evin devli�in öküz döndürür 

�rençberler ho�ça tutun öküzü (Fuat, 2001: 45) 

Pir Sultan Abdal deyi�lerinde do�adaki iyi ve kötü ruhlar� temsil edercesine birbirine 

z�t görünen koyun-kurt, bülbül-�ahin, gül-hâr gibi hayvanlardan veya tabiat unsurlar�ndan söz 

edilir. Ayr�ca bunlarda ço�u zaman insan ruhuna benzer ruhlar ta��yan gül ve bülbül de 

canl�c�l��� an�msatacak derecede bazen birlikte bazen ayr� ayr� dillenir, birer kimli�e 

kavu�urlar. Pir Sultan kimi zaman Ali için dertlenen bir bülbül, kimi zaman ise gülün kendisi 

olur: 

Co�ma deli gönül co�ma 

Co�up da kazanda ta�ma 

Üç yüz altm�� tane çe�me 

Serçe�menin gülü benim (Bal�m, 1957: 67) 

Türk kültüründe özellikle de Alevi-Bekta�i kültüründe çok özel bir anlam� olan turna, 

Hz. Ali’nin geli�ini simgeleyen haber ta��y�c� özelli�i ile Pir Sultan deyi�lerinde en s�k geçen 

ku�lardan biridir: 

Karl� da�lar a�ar a�ar gelirsin 

Ali’den bir haber verin turnalar 
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Ben dertliyim derman�m� bilirsin 

Ali’den bir haber verin turnalar (Avc�, 2006: 624) 

Pir Sultan do�adaki bitkileri de insanlar gibi dü�ünür: 

Sordum sar� çi�deme 

Yer alt�nda ne yersin 

Ne sorars�n hey dervi� 

Kudret lokmas� yerim (Fuat, 2001: 56) 

Pir Sultan deyi�lerinde cans�z nesnelerin canl� addedildi�ine de rastlan�r. Bu nesneler 

içerisinde özellikle dolap, dönü�ü ve inlemesi yönüyle tasavvufî anlamda bir sembol olmas� 

bak�m�ndan da önemlidir. �air kimi zaman Ali’den ayr� dü�menin kendisine verdi�i ac� 

yüzünden dolapla özde�lik kurar: 

Ali Ali deyi ne inilersin 

�nilersin dolap derdin ne senin 

Sen de benim gibi yardan m’ayr�ld�n 

�nilersin dolap derdin ne senin (Fuat, 2001: 64) 

Pir Sultan tek tek ögeleri oldu�u gibi dünyay� da bir bütün olarak canl� dü�ünür: 

Yürü bire yalan dünya 

Yalan dünya de�il misin 

Hasan ile Hüseyin’i 

Alan dünya de�il misin (Korkmaz,2005:109) 

SONUÇ 

Bütün bu anlat�lanlar sonucunda �unlar� söylemek mümkündür: Anadolu’daki Alevi-

Bekta�i kültürü �iîlikten etkilenmi� olsa bile, �slâm öncesi dinlerden kalan inançlar�n 

özelliklerini daha fazla gösteren bir kültür mozayi�ine sahiptir. �nsanl���n en eski inanç 

sistemi oldu�u tahmin edilen animizmin ana ögelerinin Alevi-Bekta�i kültürü içerisinde 

yeti�en Pir Sultan Abdal’�n deyi�lerine; yine animizm temelinde geli�mi�, Türklerin uzun bir 

süre benimsemi� olduklar� �amanizm ve hatta bir dönem kabul ettikleri Budizm ve 

Maniheizm arac�l���yla geçmi� olmalar� dikkati çekmektedir. Animizm ve onu takip eden 
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�amanizmdeki ruhun sonsuz olmas�, bedeni geçici olarak terk edip ba�ka varl�klar� mekân 

tutabilmesi, ölüm olay�ndan sonra yok olmay�p kendisine derecesine göre ba�ka bedenler 

bulabilmesi, dünya ile ilgisini koparmayarak ya�ayanlar üzerinde olumlu veya olumsuz 

etkilerde bulunabilecek güce sahip olabilmesi ve iyi ruhlar�n ���k âlemine, kötü ruhlar�n ise 

karanl�klar âlemine ait oldu�una inan�lmas� gibi özellikler Pir Sultan Abdal’�n deyi�lerinde 

kar��l���n� bulmaktad�r.  

Söz konusu deyi�lerde Alevi-Bekta�i kültüründeki kutlu �ah�slar�n ya�arken geçici 

olarak don de�i�tirebildikleri, öldükten sonra ideal bir düzen kurmak ve âdil bir dünya 

yaratmak için bir ba�ka ulu ki�inin bedeninde “�ah” veya “Mehdi” kimli�i ile yeniden 

dünyaya gelebildikleri, mazlumlara yard�m edip zalimlere kahredebildikleri görülür. Bunlar�n 

yan�nda iyili�i temsil eden “�ah”�n ve kötülü�ü temsil eden Yezit’in mücadelesi üzerinde 

özellikle durulmas�, di�er insanlar�n da hem ya�arken hem de öldükten sonra bu iki ki�iye 

göre de�er kazanmas� ve bu mücadelenin hem maddî âlemdeki hem de soyut olan öte 

âlemdeki sonucundan özellikle bahsedilmesi arkaik kültür insanlar�n�n ruhlara bak�� aç�s� ile 

birebir örtü�mektedir. Ayr�ca ilkel dönem animizmindeki her varl���n insan ruhuna benzer bir 

enerji ta��d��� inanc�; Pir Sultan deyi�lerinde bütün varl�klar� canl� olarak dü�ünme, insan ve 

do�ay� bir bütün olarak alg�lama biçiminde kendisini gösterir.  

Yaln�zca Pir Sultan deyi�lerinde kar��m�za ç�kmay�p Alevî-Bekta�î çevrelerinde daha 

yo�un olarak görülebilmekle birlikte Sünnî çevrelerde de rastlayabilece�imiz bu özellikler, 

eski Türklerin inançlar�nda önemli yeri olan “atalar kültü”nün ve “tabiat kültleri”nin bugüne 

yans�yan sonuçlar�d�r. Pir Sultan Abdal’�n deyi�lerinde bu kültlerin canl�l���n� devam 

ettirmesi, onun ve sembolü oldu�u Alevi-Bekta�i kültürünün eski Türk kültür ve inançlar�na 

yak�nl���n� ortaya koyar.  
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