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DEYİŞ 

Türk halk edebiyatı ve mı1sikisinde 
türkü, mani, koşma gibi 

nazım şekilleriyle yazılan ezgili 
şiir türlerinin genel adı. 

_j 

Türkçe de-mek fiilinden türetilmiştir. 

Anadolu 'nun birçok yerinde aynı kökten 
gelen değişik şekillerine rastlanan keli
me sözlükte ''söz söyleyiş, antatma biçi
mi, üslüp ; halk edebiyatında türkü, des
tan, nefes, tekerleme, koşma gibi hece 
vezniyle yazılmış şiirlerin genel adı ; bes
te. makam; tarikat esaslarına uygun ola
rak söylenm iş şiir; halk şairlerinin kar
şılıklı mani, türkü, ezgi söylemesi" gibi 
anlamlara gelmektedir. Anadolu 'nun çe
şitli bölgelerinde "deyiş doğdurmak, de
yiş düzmek" gibi tabirler türkü ve ağıt 
yakmak manasında kullanılmaktadır. Ay
rıca bazı yörelerde kadınların tek başı
na veya karşılıklı söyledikleri manilere 
de deyiş adı verilmektedir. Dfvanü lu
gati't- Türk ve Kutadgu Bilig'de bulun
mayan deyiş kelimesine Mevlana Cela
leddin-i Rümi'nin (ö. 1273) Türkçe bir 
gazelindeki "Hemmin çakır içer men hem 
min tiyiş bilür men" mısraında "tiyiş " 

şeklinde rastlanmasından hareketle ke
limenin XIII. yüzyıldan itibaren Anadolu'
da kullanılmaya başlandığı söylenebilir. 
Daha sonraki yüzyıllarda meydana geti
rilen eserlerde ve cönklerde, anonim halk 
edebiyatı ve aşık edebiyatı metinlerinin 
üzerine bu kelimenin " defıiş , deniş , de
ğiş " imlalarıyla yazıldığı da görülmek
tedir. 

Türk halk edebiyatında hece vezniyle 
ve ezgi eşl iğinde söylenen manzumeler 
için kullanılan deyiş öğretici , eğitici, öğüt 

verici konular yanında daha çok Alevi
Bektaşi edebiyatı ve müsikisinde dini 
t asawufi i nancı ve tarikatın ilkelerini an
latan şiirlerin genel adıdır. Şehir Bekta
şiliğinde bestelenmiş manzumelere "ne
fes" denilmesine karşılık daha çok Do
ğu Anadolu· da görülen köy Bektaşili

ğinde deyiş kelimesi yaygındır. Öte yan
dan bilhassa Sivas, Tokat, Çorum, Ma
latya, Tunceli, Maraş, Muş, Erzincan ve 
yörelerindeki saz şairleri (aşıklar). ken
dilerine ait şiirlerin veya eski aşıkların 
mahalli ezgi kalıplarına uydurarak söy
ledikleri şiirlerinin bir bölümüne de de
yiş adı vermektedirler (bk. AşlK MOSiKi

si). Halk arasında "deyişçi, deyişatçı" gi
bi sıfatiarta anılan şairlerin , çoğunlukla 

mahlas kullanmadan söyledikleri ağıt
ınersiye türü şiirler de deyiş olarak ad-

landırılır. Ayrıca halk dilinde aşıkların ay
nı ayağı kullanarak karşılıklı şiir söyle
melerine Doğu ve Güneydoğu Anadolu'
da " deyişme" ( atışma ) adı verilir. Aşık ede
biyatı ve müsikisinde geniş bir yeri olan 
deyiş günümüzde "aşıklama " denilen bir 
başka tür ile karıştırılmaktadır. Halk ara
sında yaygın olmayan bu terim, son elli 
yıldan bu yana özellikle halk müsikisi 
sanatçıları tarafından kullanılmaktadır. 

Aşıklama, aslında aşık tarzı çalıp söyle
meyi simgeleyen üslübun adıdır. 

Geniş bir repertuvar oluşturan deyiş
Ierin koşma nazım şeklinde yoğunlaştığı 
bilinmektedir. Özellikle aşık tarzı deyişler 
sekizli ve on birli hece vezniyle, anonim 
halk edebiyatı içinde yer alan deyişler 

ise beş, yedi, sekiz ve on bir heceli kalıp
larla söylenmektedir. Aşık müsikisinde 
hece vezni dışında daha çok aruzun re
mel bahrinde "failatün failatün failatün 
failün" kalıbı ile söylenmiş deyişler de 
vardır. 

Türk halk müsikisi içinde yer alan de
yişler ya vokal (ses) veya vokal-enstrü
man beraberliğiyle söylenir. Deyişierin 

koro halinde okunduğu durumlar ise na
dirdir. Türk halk müsikisinin iki büyük 
formu olan uzun hava ve kırık havaların 
her ikisinde de deyiş örneklerine rast
lanmaktadır. Ancak uzun hava tarzında 
olan deyişler daha azdır. Ayrıca her iki 
formun birlikte kullanıldığı karma de
yişler vardır ki bunlarda serbest kısım . 

(uzun hava) daha çok ezginin başında yer 
alır. 

Deyişlerin, karmaşık bir müzikal özel
lik göstermesi sebebiyle biçim olarak 
kesin kurallar içinde incelenmesi müm
kün olmamaktadır. Genellikle sade bir 
melodi ile örülü olan deyişler en az dört, 
en çok on iki, nadiren de on üç ses içe
risinde seyrederler. Melodi seyri çoğun
lukla inici, bazan da çıkıcı - inicidir. Deyiş
lerde uşşak, hüseyni, karcığar, muhay
yer, hicaz, rast gibi basit makamların ya
nında segah, nikriz, saba gibi birleşik 

makamların da kullanıldığı görülmekte
dir. Ancak bu makamların hiçbiri başlı 
başına klasik müsikideki makam özel
liklerini taşımayıp daha çok halk sanat
çısının kendi muhayyilesinde şekillendir
diği çeşniler olarak görülür. Bu çeşniler, 

mahalli sanatçılar tarafından çeşitli 

melodi kalıpları halinde tesbit edilmiş 
olup aynı ezgi ile değişik pek çok şiir 

türü ve aşık deyişi okunabilmektedir. 

Deyişlerde iki, üç ve dört zamanlı ana 
usullerle bunların üçerli şekli olan altı, 

dokuz ve on iki zamanlı usuller kullanıl-
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dığı gibi beş-dokuz zamanlı birleşik usul
lerin değişik düzümlü biçimleri de kul
lanılmaktadır. Bu arada karma usuller
de deyiş örneklerine de rastlanmaktadır. 

On-on dokuz, yirmi bir-yirmi üç, yirmi 
beş, otuz. otuz üç zamanlı usuller bunla
ra dahil edilebilir. Usullerde ve makam
larda yer alan örnekler halk müsikisinin 
her formundaki deyişler için geçerlidir. 
Deyişierin icrasında en fazla kullanılan 

enstrüman bağlamadır. Çeşitli ebatlar
daki bağlamaların yanında def, darbu
ka, kemane gibi sazların da deyişiere 

eşlik ettiği görülmüştür. 

Bugüne kadar resmi kuruluşların 

gerçekleştirdiği derleme çalışmalarında 
2000'e yakın deyiş ezgileriyle birlikte 
tesbit edilmiştir. Ancak özel derlernele
rin eklenmesiyle bu sayının daha da art
ması mümkündür. 
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İran'ın kuzeyinde 
Gilan eyaletinin bir bölümünü 
teşkil eden, Hazar deniziyle 

Kazvin arasındaki dağlık bölgenin 
L ve bu bölgede yaşayan kavmin adı. _j 

Deylem'in sınırlarını tam olarak tes
bit etmek oldukça güçtür. Zira bu sınır
lar, Deylem halkının bu bölgeye sonra
dan ilhak ettikleri topraklar sebebiyle 
zaman zaman değişmiştir. Mesela Bü
veyhTier'in zirvede olduğu IV. (X.) yüzyıl
da Deylem ismi Hazar denizinin güne
yindeki bütün eyaletleri içine atmaktay
dı. islam coğrafyacılarından istahri , Dey
lem ·in güneyde Kazvin, Azerbaycan ve 
Rey'in bir bölümü ile doğuda Taberistan 
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ve Rey'in diğer bölümü. kuzeyde Hazar 
denizi, batıda Azerbaycan'ın bir bölümü 
ve Arran bölgeleriyle sınırlandığını ifa
de eder ve asıl Deylem'in dağlık bölge
den ibaret olduğunu söyler. fjudı1dü '1-
'alem'de Taberistan, Cibal. Gllan ve Cür
can da Deylem'in sınırları içinde göste
rildİkten sonra Deylem-i Hassa adı veri
len asıl Deylem'in doğuda Taberistan. 
güneyde Cibal. kuzeybatıda Gllan ve 
kuzeydoğuda Hazar deniziyle çevrili ol
duğu kaydedilmektedir. Makdisi ise Ha
zar denizinin çevresindeki alanın tama
mını. Kümis'i, Cürcan ve Taberistan'ı, 

hatta Volga sınırlarında Hazarlar'ın hü
küm sürdüğü bölgeyi de Deylem'e dahil 
eder. Deylem hükümdarları Alamut Ka
lesi yakınlarındaki ROdbar şehrinde otu
rurlardı. Gerçek anlamda Deylem, El
burz dağlarının Hazar denizine bakan 
yamaçları üzerindeki sarp bölgededir. 
Deylem'de kışlar soğuk. yazlar ise ılık 

geçer. Bölge tahıl ve meyve yetiştirme
ye elverişlidir. 

Etnik menşeleri kesin olarak tesbit 
edilemeyen Deylemliler'in adiarına yazılı 
kaynaklarda ilk defa milattan önce ll. 
yüzyılda rastlanır. Muhtemelen çok eski 
tarihlerden beri iran'da yaşayan. fakat 
iranlı (FarisT) olmayan bir kavme men
supturlar. Deylemliler' in Da b be b. Üd 
adlı Arap kabilesinden olduklarına dair 
rivayetler de vardır. Buna göre Dabbe'
nin oğlu Basil iran'a gitmiş, orada iranlı 
bir kadınla evlenmiş ve doğan çocukla
rına Deylem adını vermişlerdir. Ancak 
bu rivayet fazla kabul görmemiştir. İran 
kaynaklarında Deylem adı ilk defa. Sa
sani hanedanının kurucusu I. Erdeşir'in 
(225-240) hayatından bahsedilirken ge
çer. Sasanller döneminde başlangıçta 

Deylemliler'den ihtiyatla faydalanıldı. An
cak girişken olan bu kavim çok geçme
den kendini göstererek Sasaniler'e nü
fuz etti ve içlerinde ordu kumandanlığı
na kadar yükselenler oldu. Sasanller dö
nemindeki bu faaliyetlerini ücretli as
ker olarak da sürdürdüler. Nitekim EnO
şirvan (1. Hüsrev) döneminde (53 ı -579) bir 
Deylem birliği Gürcistan'a düzenlenen 
bir sefere katıldığı gibi diğer bir birlik 
de Habeşliler'e karşı Yemen'i savunmak 
amacıyla oraya gönderildi ve birlik Ha
beşliler' i kovduktan sonra Yemen'de kal
dı. Sasanller, savaşçı bir kavim olan Dey
Iemliler' i hiçbir zaman tam olarak haki
miyet altına alamadılar ; onlara karşı gü
neyde Kazvin, kuzeydoğuda Kelar ve Şa
IOs kalelerini yapmak zorunda kaldılar. 
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Hz. ömer, Nu'man b. Mukarrin kuman
dasındaki bir orduyu İran üzerine gön
derdiği zaman Kazvin halkı Deylemliler'i 
yardıma çağırdı. Deylem ordusu. Rey ile 
Hemedan arasındaki ovanın kenarında 
yer alan Destebey'de yenildL Ancak bu 
yenilgi Deylem'in tamamıyla Araplar'ın 
hakimiyeti altına girmesine yetmedi. Ni
tekim Hz. Ömer'den Me'mOn dönemine 
kadar (8 ı 3-833) buraya on yedi sefer ya
pılmasından Deylem'in uzun süre bağım
sızlığını koruduğu anlaşılmaktadır. Dey
lemliler her fırsatta civar şehirlere akın
lar yapıyorlardı. Aynı şekilde müslüman 
gaziler de onların ülkesine baskınlar dü
zenliyorlardı. Irak Valisi Haccac b. Yusuf 
Deylem üzerine muhtelif seferler tertip 
ettiyse de kesin bir sonuç alamadı ve 
Sasanller dönemindeki Kazvin ve diğer 
kaleleri tahkim etmekle yetindi. Deylem·
de vuku bulacak olayları Vasıt'a zamanın
da bildirmek için Kazvin'Ie Vasıt arasın
da haberleşme kuleleri yaptırdı. 

Deylemliler. ancak Abbasller'in baskı
larından kaçarak Deylem'e sığınan Ali 
eviadı sayesinde müslüman olmaya baş

ladılar. Bu sırada Deylem'de Cüstanller 
(CestanTier) hanedam hüküm sürüyordu 
(yaklaş ı k 805- ı 042) Abba si Ha lifesi Ha
rOnürreşid ' in 189'da (805) Rey'deki bir 
toplantısına katılan hükümdarlar ara
sında Deylem Hükümdan Merzüban b. 
Cüstan da bulunuyordu. Diğer hüküm
darlardan farklı olarak kendisinden ciz
ye istenmeden hediye ile uğurlanmış ol
ması Merzüban'ın önemini göstermek
tedir. Feia, ilü 'l- etrak müellifı İbn Has
sOl (ö 450 / ı 058), istaniye adını verdiği 
dağlarda yaşayanların hükümdar ailesi
ne VehsOdaniyye, Lanciye adını verdi
ği düzlüklerde yaşayanların hükümdar 
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ailesine de Cüstaniyye denildiğini kay
deder. 

Deylem'in karanlık olan tarihi, seyyid
lerin ülkenin sınırlarına gelmesiyle ay
dınlanmaya başlamıştır. Nitekim Abba
sller'in baskıları sonucu buraya sığınan 
Ali eviadı ile olan ilişkiler, Deylem ve hal
kı hakkında daha fazla bilgi edinme im
kanını sağlamıştır. Ali evladından Dey
Iem'e sığınan ilk tanınmış kişi Yahya b. 
Abdullah oldu (ö ı 75 / 791 -92) Yahya, 
Deylem hükümdarları ile ilişki kurarak 
halifeye karşı ayaklandıysa da muhte
melen halifenin Deylem hükümdan üze
rindeki baskısı sonucunda Sermekiler'
den Fazi b. Yahya'nın yanına gitti. Yak
laşık yetmiş beş yıl sonra Ali evladından 
ed-Dai el-Kebir Hasan b. Zeyd el-Alevi, 
ŞalOs (CaiOs) ve Kelar'da ayaklanıp ba
ğımsızlığını ilan etti. Vakacak ve otlak 
temini maksadıyla buralardan toprak 
elde etmek isteyen Tahiriler'e karşı hal
kı korudu. VehsOdan ' ın oğlu Il. Cüstan 
dai* Ierin yardımı ile Rey'i Tahirller'den 
aldı. Kazvin ve Zencan'ı da işgal ettiyse 
de Halife Mu'tez- Billah ' ın (866-869) Masa 
b. Boğa kumandasında gönderdiği ordu 
başaniarına son verdi. Hasan b. Zeyd'in 
ölümü üzerine yerine ed- Da i es- Sa gir 
unvanı ile Muhammed b. Zeyd geçti ve 
ll. Cüstan onu metbO tanıdı. Ancak 276'
da (889) Samanller adına harekete ge
çen Horasanlı Rafi' b. Herseme ile yap
tığı savaşı kaybedip Gllan'a çekildi. Ra
fi' üç ay boyunca etrafı yağmaladı ; fa
kat 279 'da (892) her taraftan tehditle
re maruz kalınca Muhammed b. Zeyd'e 
bağlılığını bildirdi. Ardından Saffarller'
den Amr b. Leys'in tehdidi karşısında Ha
rizm'e kaçtı ve orada öldürüldü (283 / 
896) Muhammed b. Zeyd de dört yıl son-
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ra Samaniler'le yaptığı savaşta hayatını 
kaybetti. 

Kısa bir aradan sonra bölgeye hakim 
olan Hasan ei-Utrüş'un çabaları ile müs
lüman olan ve Şiiliği benimseyen Dey
lemliler, Abbasi Halifeliği dahil müslü
man devletlerin ordularında büyük öl
çüde yer aldılar. islam dünyasının en adil 
hükümdarlarından biri olarak tanınan 
Hasan el- Utrüş 304'te (917) ölünce ye
rine damadı Hasan b. Kasım ed-Dal geçti. 
307'de (919) kardeşi Ali b. Vehsüdan'ın 
teşvikiyle ll. Cüstan katiedildL Ali b. Veh
südan Rey, Kazvin ve Zencan valilikleri
ne getiriidiyse de bir süre sonra Muham
med b. Müsafir tarafından öldürüldü. Bu 
şekilde Tarum'da Müsafiriler (Kengriler. 
Sellarfler) adıyla Deylem asıllı ikinci bir 
hanedan kurulmuş oldu (9 ı 6- ı 090) 

Asıl Deylem'i bütünüyle elinde bulun
duran Muhammed b. Müsafir dışında 
kalan emirler İran yayiasma dağılmış
lardı. Dağlık bölgeler Vehsüdani, düzlük 
bölgeler ise Cüstani hükümdarlarının 

elindeydi. Deylemliler'in kurduğu en güç
lü hanedan Büveyhiler' dir. Büveyhiler 
932-1 062 yılları arasında i ran ve Irak'
ta hüküm sürdüler ve 334'te (945) Bağ
dat'ı zaptederek halitelerin dünyevi ha
kimiyetine son verdiler. Ancak bir türlü 
yağmacılıktan kurtulamadıkları gibi Ab
bas! Halifeliği'ni de tamamıyla ortadan 
kaldıramadılar. Deylemliler ordularında 
çok sayıda Türk askeri bulundurdukları 
halde onları çok defa düşman saymış
lardır. Nitekim 376 (986) ve 379'da (990) 
meydana gelen çatışmalar bu düşman
lığın sonucudur. Bu mücadelelerde Şiili
ğin ve Sünniliğin etkisi olduğu gibi siya
si hırsiarın da rolü vardır. Şii Deylemli
ler'in Sünni halka zulmetmeleri ve islam 
esaslarıyla bağdaşmayan gayri ahlaki 
hareketleri sebebiyle Gazneli Mahmud 
Hindistan yerine Deylemliler üzerine se
fer düzenledi ve 420'de (1029) bunların 
Hey'deki kollarını ortadan kaldırdı. An
cak Deylemliler'e en büyük darbeyi Sel
çuklular vurdu. Tuğrul Bey Deylemliler'in 
Irak, Fars ve Hüzistan'daki koliarına son 
verdi (447 1 1055) Büveyhiler'in yıkılışın
dan sonra Deylemliler paralı asker ola
rak çalıştırıldılar. Nizamülmülk, Deylem
liler'i Şii oldukları için tutmadığı halde 
seferde ve hazarda hükümdarın yanın 

da bulunacak olan 200 kişilik saray mu
hafızlarından 1 OO'ünün Horasanlılar'dan, 
100'ünün de Deylemliler'den teşkil edil
mesini önermiştir. Bununla birlikte Ni
zamülmülk yine de Deylemliler'in fırsat 
buldukları takdirde kendi mezheplerin-

de olmayanları sağ bırakmayacaklarını 
söyleyerek tedbir alınmasını istemiştir. 

Hasan Sabbah Alamut Kalesi'ni ala
rak bazı devlet adamları ve kumandan
larını öldürtmüşse de Deylemliler'i Sel
çuklular aleyhine topluca harekete ge
çirememiştir. Hülagü'nun Alamut'u zap
tetmesi (654 / ı 256) üzerine Deylemliler 
Giller'e (Gilanlılar) karıştılar. Olcaytu Han 
1307' de Gilan ·ı işgal etti ve Lahica n· a 
kadar geldi. Deylem daha sonra Karki
ya hanedanının (ı 358- 1590) eline geçti. 
1416' da Seyyid Radi- i Lahica ni, Sefidrüd 
kıyısında Deylemliler'den yaklaşık 3000 
kişiyi öldürttü. 1 S92'de Şah ı. Abbas Gi
lan'ı Safevi topraklarına kattı. Yakın ta
rihte Deylem'de meydana gelen en önem
li olay, Seyyid Muhammed liderliğinde
ki Ehl-i Hak hareketinin 1891'de Kelar
deşt'teki isyanıdır. Sonraları Deylem coğ
rafi adının yerini Gilan aldı. Bugün pek 
azı varlığını koruyabilen Deylemliler kı

şın Kelardih ve Çevsal'de, yazın Kelaçha
ni'de yaşamaktadırlar. 

Bahreyn'deki Delmün adası, Sasani
ler'in Güney Kafkasya'daki askeri yerle
şim bölgelerinden Leyzan (Laizan) ve Sir
van ile Diyarbakır'ın kuzeyinden Palu ve 
Dersim'e kadar uzanan alandaki birçok 
yer adı Deylemliler'den kalmadır. 

Deylemliler'in konuştuğu dil Farsça'
dan farklı bir dil olmakla beraber çok 
erken tarihlerde yazılmış kitaplarda ge
çen yer ve şahıs isimlerine bakıldığında 
bunların büyük ölçüde İranlılaşmış ol
duğu kanaati uyanmaktadır. lll-IV. (IX
X.) yüzyıldan itibaren tanınmaya başla
yan Deylem hükümdar veya ileri gelen
lerinin isimleri Gürandiz ve Şir-zil ( Şir

dil) gibi putperestlik dönemindeki İran 
adlarıdır. 

Deylem'de İslam öncesinde Mecüsilik, 
putperestlik, Zerdüştlük ve Hıristiyanlı

ğın varlığı bilinmekteyse de bunların ger
çek inançları hakkında yeterli bilgi yok
tur. Mes'üdi, Deylemliler'in bir bölümü
nün Zerdüşti, bir bölümünün dinsiz ol
duğuna ve müslüman olanların bir bö
lümünün de sonradan irtidad ettiğine 
işaret eder (MürQcü'?·?eheb, III, 279). Bi
rün! ise Deylemliler'in İfridün adlı bir 
tanrı tarafından vazedilen ve ailede er
keklerin reisliğini benimseyen birtakım 
kanunları uyguladıklarını söyler (el-Aşa· 
rü'l·ba~ıye, s. 224). Onların müslüman 
olduktan sonra da uyguladıkları bu ka
nunlar Ali evladından Hasan el-Utrüş ta
rafından ortadan kaldırılmıştır. 

Arap coğrafyacıları Deylemliler'i çelim
siz, zayıf, karışık uzun saçlı, kıskanç, aç 
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gözlü, pis kokulu, güçlüklere göğüs ge
ren, çok cesur ve aceleci insanlar olarak 
tarif ederler. Savaşlarda en güçlü silah
ları çatallı kısa harbe Uupin -zObin) idi. 

Deylemliler'de pederşahi bir aile sis
temi vardı. Başka kavimlere kız vermez
ler. bu adete uymayanları da öldürürler
di. Rivayete göre aşüra gününde yapı
lan matem ayinleri ilk defa Deylemliler 
arasında görülmüştür ki bu da Şiiliği ta
mamen benimsediklerini ve onların örf 
ve adetlerini kabullendiklerini gösterir. 

Deylem' e nisbet edilen alimierin en 
önemlileri arasında, muhaddislerden Şi
rüye b. Şehredar ed-Deylemi ei-Heme
dani ile (ö . 509/ 11 ı5) Şehredar b. Şirüye 
ed-Deylemi (ö 558 / 11 63), Zeydi fakihle
rinden Muhammed b. Hasan ed-Deylemi 
(ö. 7 1 ı 1 ı 311) ve şairlerden Mihyar ed
Deylemi (ö 428/ ı037) zikredilebilir. 
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