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ALEVÎ BEKTA�Î GELENE��NDE VAS�YET VE BUYRUK ÜZER�NE 

Aziz KILINÇ(*)

ÖZET 

Alevî-Bekta�î kültüründe sözlü gelenek oldukça önemli bir yere sahiptir. Gelenek, 
büyük oranda sözlü ve s�n�rl� say�da yaz�l� aktar�ma dayanmaktad�r. Bu aktar�mda vasiyetin ve 
buyru�un ne denli önemli oldu�unu mevcut yaz�l� kaynaklar ve alanla ilgili ki�ilerle yap�lan 
görü�meler ortaya koymaktad�r. Gelenekteki temel kaynaklar bazen “buyruk” olarak 
adland�r�l�rken, bazen “vasiyetnâme” bazen de “menak�p” olarak adland�r�lmaktad�r. Bu 
yüzden, gelenek içinde buyruk, vasiyet ve menak�p kavramlar� da birbirine girmi� 
durumdad�r.  Bu durum bizce üzerinde durulmas� gereken bir konudur. Bu durum basit bir 
Türkçele�tirme olay� m�d�r, yoksa gelenekte az say�daki var olan bu yaz�l� kaynaklar�n 
gelene�in temel ö�retileri olarak kabul edilip eserlerin kutsalla�t�r�lmas�ndan m� 
kaynaklanmaktad�r? Bu çal��mada gelenekte mevcut olan temel yaz�l� kaynaklardan hareketle 
tarihî süreç de göz önünde bulundurarak bir de�erlendirme yap�lacakt�r. 

 
Anahtar kelimeler: Vasiyet, vasiyetname, buyruk, Alevî, Bekta�î 

ABSTRACT 

Oral tradition takes an important place in Alawi-Bektashi tradition. Alawi-Bektashi tradition 
mostly stands by oral tradition. Written sources are very rare in this tradition. In the written 
sources will (“vasiyet”) and order (“buyruk”) have an important place. These main sources in 
the tradition are sometimes called as “order”, “written will” (‘vasiyetnâme’), or “legends” 
(‘menak�p’). However, sometimes these concepts are not becoming clear. It is necessary to 
study on this problem. Is this a language problem or is this about sanctifying these written 
sources? This study shall examine this problem by searching written sources of the tradition 
and noticing the historical process of the tradition. 

 Key words:    will, written will, order, Alawi-Bektashi tradition. 

 

Giri� 

Alevî-Bekta�î kültüründe sözlü gelenek oldukça önemli bir yere sahiptir. Gelenek 

büyük oranda sözlü ve s�n�rl� say�da yaz�l� aktar�ma dayanmaktad�r. Bu aktar�mda vasiyetin ve 

buyru�un ne denli önemli oldu�unu mevcut yaz�l� kaynaklar ve alanla ilgili ki�ilerle yap�lan 

görü�meler ortaya koymaktad�r. Gelenek içinde buyruk, vasiyet ve menak�p kavramlar� da 

birbirine girmi� durumdad�r. Gelenekteki temel kaynaklar bazen “buyruk” olarak 

adland�r�l�rken, bazen “vasiyetnâme” bazen de “menak�p” olarak adland�r�lmaktad�r. Meselâ, 

�ücaaddin Veli Oca�� Dedesi Nevzat Demirta�’la yap�lan mülâkatta, “Kütüphanemde daha 
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çok Alevîlik Bekta�îlik hakk�nda günümüzde yay�nlanm�� eserler var. �mam Cafer Buyru�u, 

�eyh Safî Buyru�u, Hac� Bekta� Vilâyetnamesi, �ücaaddin Veli Vilayetnamesi en çok 

ba�vurdu�um kaynaklard�r”  (Do�ruer, 2006:187) demektedir. Burada ad� geçen eserlerin hiç 

birinin orijinal ad�nda buyruk ifadesi yoktur. Eserlerin tarihî süreç içinde buyruk ad�n� ald���,  

günümüzde ise bu eserlerin farkl� isimler taraf�ndan tekrar “düzenlenerek” yay�nland��� 

görülmektedir. Daha önce ad�, “vasiyetname” veya “menak�p” olarak geçen bu eserler, 

günümüzde daha çok buyruk olarak adland�r�lmakta ve bilinmektedir.  

Bu, üzerinde durulmas� gereken bir konudur. Bu durum basit bir Türkçele�tirme olay� 

m�d�r? Veya gelenekte az say�daki olan bu yaz�l� kaynaklar�n gelene�in temel ö�retileri olarak 

kabul edilip eserlerin kutsalla�t�r�lmas�ndan m� kaynaklanmaktad�r?  

Ansiklopedik Alevilik Bekta�ilik Terimleri Sözlü�ü’nde “vasiyet” sözcü�ünün ikinci 

anlam� “Pir’in, mür�it’in müritlerine yapt��� tavsiye, verdi�i ö�üt” olarak verilmi�tir 

(Korkmaz, 1994:371). Burada, ‘vasiyet’in tan�m� ile ‘buyruk’un tan�m� birbirine 

yakla�maktad�r. Yukar�da zikretti�imiz söz konusu eserlerin üslubu ço�unlukla ‘pir’ olarak 

kabul edilen ki�ilerin buyruk ve buyurmalar�ndan olu�mu�tur. Bu bak�mdan gelenekte ayn� 

eser, hem vasiyetnâme hem de buyruk olarak adland�r�labiliyor. Meselâ, �eyh Safî 

Vasiyetnâmesi farkl� bask�larda �eyh Safî Buyru�u olarak geçiyor (Yaman, 1994). Bir ba�ka 

husus, bu eserlerdeki üslûp, dinî tasavvufî vasiyetnâme ve nasihatnâmelerde kullan�lan 

üslûpla aynen benzerlik göstermesidir.   

Ansiklopedik Alevilik Bekta�ilik Terimleri Sözlü�ü’nde “Alevî inançlar�n�n, bu 

kapsamda törenlerin, törenlerde izlenecek yolun, yöntemin aç�kland��� erkânnamelerin en 

eskisi Cafer üs Sad�k taraf�ndan yaz�ld��� kabul edilen Buyruk’tur” (Korkmaz, 1994:64) 

denmektedir. Asl�nda Alevî Bekta�î gelene�inde bir tek buyruktan de�il, buyruklardan 

bahsetmek gerekecektir. 

Aleviler aras�nda en çok okunan kitaplar�n ba��nda gelen buyruk/buyruklar  “Kur’an’� 

aç�klayan kitap” (Bozkurt, 2004:1) olarak tan�mlan�r.  Türk Dil Kurumu’nca haz�rlanan 

Türkçe Sözlük’te, buyruk “Belirli bir davran��ta bulunmaya zorlay�c� söz, emir, ferman” 

olarak geçmektedir.  Gelenekte sözlük anlam�n�n d���nda kullan�lan ‘Buyruk’un “Alevîlerce 

üstün tutulmas�, onun Alevî inanç, töre ve söylencelerini içermesinden kaynaklanmaktad�r” 

(Bozkurt, 2004: 1). Alevî ve Bekta�î gelene�inde tek bir “buyruk”tan buyruklar bahsedilebilir 

demi�tik. Yukar�da sözü geçen eserlerin hem yazma, hem de bask� nüshalar� mevcuttur. Son 

y�llarda farkl� yay�nevleri taraf�ndan yay�nlanan buyruklar�n bir k�sm� bilimsel bir yöntemle 

ve bir yazma esere ba�l� kalarak haz�rlan�rken, baz�lar�nda haz�rlayan�n ve yay�nc�n�n yapt��� 

eklemeler dikkati çekmektedir.   
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 Burada genel olarak Türk kültür ve edebiyat�nda, özel olarak da Alevî ve Bekta�î 

gelene�inde vasiyet, buyruk ve menak�p kavramlar�n�n alg�lan��� üzerinde durmak 

gerekmektedir.    

“Vasiyet”, Arapça’dan dilimize geçmi� olup halk aras�nda yayg�n basit manas�yla; “bir 

kimsenin sa�ken kararla�t�rd��� ve öldükten sonra yap�lmas�n� istedi�i �ey” anlam�ndad�r. 

Sözcü�ün Arapça kökü ve-sa-ye’dir. Bu kök; “Sorumlulu�una, gözetimine b�rakmak” anlam� 

yan�nda; “tavsiye etmek, sal�k vermek” anlamlar�n� da ta��r. Sözcü�e mü�tak� olan “vasiyye” 

ifadesi,  “vasiyet” yan�nda “talimat, direktif, emir” anlamlar� yüklenmi�tir ki sözcü�ün 

Türkçe’ye ta��nan anlam� tasavvuf kültürü çerçevesinde “tavsiye etmek” ve “sal�k vermek” 

a��rl�kl� iken, medenî hukuk ve �slâm hukuku çerçevesinde “talimat” ve “direktif”e daha 

yak�nd�r. ( K�l�nç, 2006:11) 

Bu manada destanlar�m�zdan Göktürk Kitabeleri’ne, �slâm sonras� devirlerde ise 

pendnâmeler ile Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacib), Siyasetname (Nizamülmülk) gibi eserlere 

kadar devlet büyüklerinin ve âlim kimselerin bugünün Türk insan�na da sorumluluk 

yükleyecek tarzda as�rlar ötesine seslenen vasiyetnamelerinden bahsedilebilir. Dolay�s�yla,  

Vasiyet etme ve vasiyetnâme yazma/yazd�rma gelene�i Türk edebiyat� ve kültüründe önemli 

bir yere sahiptir. ( K�l�nç, 2006:11) 

Ancak, vasiyetin Alevî ve Bekta�î gelene�inde daha çok i�lev üstlendi�ini görüyoruz. 

�slâm tarihine bakt���m�zda ise, Alevilik ve vasiyet birlikte an�lan kavramlardand�r. Alevîlik 

ve Bekta�îli�in tarihi sürecine bak�ld���nda ilk olarak “vasiyet olay�” ile kar��la��r�z. Hz. 

Muhammed’in sa�l���nda Müslümanlar aras�nda her hangi bir ayr�l���n ortaya ç�kt��� söz 

konusu de�ildir. Ancak, Hz. Muhammed’in hastal��� s�ras�nda ortaya ç�km�� ve ilk anda 

çözülmü� gibi görünmesine ra�men, sonralar� Müslümanlar aras�nda büyük ayr�l�klara neden 

olan baz� olaylar vard�r. Bunlar�n ilki �slâm tarihinde “vasiyet meselesi” ad�yla geçmektedir. 

�bn-i Abbas’a dayand�r�lan bir Hadis-i �erif’e göre Hz. Muhammed’in hastal���n�n 

iyice art��� s�rada, yan�nda bulunan ashab�na “Bana bir kalem ve bir kâ��t getirin; size bir yaz� 

(vasiyet) yazd�ray�m ki, benden sonra ihtilâfa, sap�kl��a dü�meyiniz” buyurmu�tur. (F��lal�, 

1994:18)  

Bunun üzerine orada bulunan Müslümanlar aras�nda kavga gürültü ba�lar. 

Peygamberin orada perde arkas�nda duran e�leri, meselâ Zeynep Binti Cah� “Resulullah’�n 

iste�ini yerine getirin” derlerse de, Hz. Ömer ba�ta olmak üzere bir k�s�m ashap, Hz. 

Peygamberin geçirmekte oldu�u �iddetli hastal�k ate�inin etkisiyle söylenmi� olabilece�ini, 

Kur’an’�n ve Sünnetlerinin kendilerine yetece�ini söylerler. Orada bulunanlar aras�nda ç�kan 

tart��malar�n ve gürültünün artmas� üzerine Hz. Muhammed’in can� s�k�l�r ve oradakilere, 
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“Art�k yan�mdan uzakla��n; benim yan�mda tart��mak do�ru olmaz” buyurur. Daha sonras�nda 

Resulullah’a, “istedi�inizi getirmeyelim mi?” diye sorulunca, bu tart��malardan sonra yazd�rsa 

da bir fayda sa�lamayaca��n� söylemi�. (F��lal�, 1994:19–20)  

Bu olay, Müslümanlar aras�nda farkl� de�erlendirilmi�tir. Ehl-i sünnet, Kur’an’� 

Kerim’in tamamlanmas�yla yap�lacak bir �eyin kalmad���n� ve ayr�ca, “Bugün dininizi 

tamamlad�m” âyetinin buna aç�k bir delil oldu�unu savunmu�lard�r. �îa’ya göre, e�er 

Resulullah bu vasiyeti yazd�rabilseydi, Hz. Ali’nin kendisine halef oldu�unu bildirecekti. 

Bununla birlikte, �îa’n�n büyük kollar�ndan olan Zeydiyye’ye mensup �bn-i Ebî’l-Hadid, Hz. 

Ali’nin Hz. Peygamberin vasisi olmakla birlikte, vasilikle imamet kastetmediklerini 

söylemektedir. (F��lal�, 1994:19-20)  

Akademik çevrede bilimsel bir ara�t�rma ve inceleme olarak kabul edilen Türkiye’de 

Alevîlik ve Bekta�îlik adl� eserin yazar� Ethem Ruhi F��lal�, o zaman�n olaylar�yla ilgili 

rivayetler hakk�ndaki ilk yaz�l� vesikalar�n, olaylardan en erken bir as�r sonraya ait oldu�unu 

bu bak�mdan, tarihte bin y�ldan fazla bir zaman önce cereyan etmi� olaylara yakla��rken, o 

olaylara kar��an insanlar�n tav�rlar�n�, gelenek ve göreneklerini göz önünde bulundurmaks�z�n, 

s�rf eldeki kuru vesikalara istinat ederek çözümlemeye veya aç�klamaya çal��man�n insan�, 

küçümsenemeyecek yanl��lara dü�ürüp birtak�m faydas�z polemiklere sevk edebilece�ini 

söyler. (F��lal�, 1994: 23). 

Sözlü gelenekte birtak�m ritüellerin vasiyetlerle �ekillendi�i bilinmektedir. Meselâ, ölüm 

sonras� pratiklerde ölen ki�inin vasiyeti yerine getirilir. Vasiyet gere�i yan�nda gömülmesini 

istedi�i e�yalar ölünün yan�na konur. (bkz. Er, 1995: s.81- Durdu, 2006: 80) 

Gelenekteki yaz�l� eserlere bakt���m�zda ise,  �eyh Safî Vasiyetnamesi, Hac� Bekta� Veli 

Vasiyetnamesi gibi temel eserler halk aras�nda en çok ra�bet gören eserler aras�ndad�r. Tam 

da sorun burada ortaya ç�kmakta, Alevî ve Bekta�î gelene�inde s�n�rl� say�daki yaz�l� eserler, 

“vasiyet”, “buyruk” ve “menak�b” olarak farkl� adlarla an�lmakta, zaman zaman birlikte, 

zaman zaman da birbirinin yerine geçebilecek �ekilde kullan�lmas� söz konusu olmaktad�r. Bu 

durum, alanla ilgili çal��ma yapanlar�n eserlerinde de görülmektedir. Bilindi�i üzere, Alevî ve 

Bekta�î gelene�inin temel yaz�l� kaynaklar�ndan biri olarak kabul edilen �eyh Safî’nin eseri 

vasiyetname, buyruk ve menak�p olarak üç farkl� adla an�lmaktad�r.  Meselâ, Yusuf Ziya 

Yörükhan’�n, Anadolu’da Aleviler ve Tahtac�lar adl� eserinde �eyh Safî’nin eseri için hem 

buyruk, hem de menak�b denmektedir. (Yörükhan, 1998:38,39, 478,479) Gelene�in yak�ndan 

tan�d��� Sâfî’nin bu eserinin hicrî 1232 y�l�nda kaleme al�nan el yazmas� nüshan�n orijinal ad� 

ise �eyh Sâfî Vasiyetnamesi’dir. Gelenek ve ara�t�rmac�lar ayn� eseri hem vasiyetname, hem 
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buyruk, hem de menak�p olarak adland�r�yorlar. Alevîler aras�nda ise “Büyük Buyruk” olarak 

bilinmektedir.  

Durumu aç�klaya kavu�abilmesi için gelene�in temel yaz�l� kaynaklar� olarak kabul 

edilen eserler hakk�nda k�sa bilgiler vermek gerekecektir.  

�mam Cafer-i Sad�k Buyru�u, Alevîlerce en çok kabul gören eserler aras�ndad�r. Bu eser, 

hem buyruk, hem de menak�p olarak an�lmaktad�r. Alanla ilgili önemli yay�nlar yapan Fuat 

Bozkurt, haz�rlad��� buyru�un ba��nda,  Aleviler aras�nda �mam Cafer’in yazd���na inan�lan 

“Buyruk”un, Abdulbaki Gölp�narl�’n�n görü�lerine dayanarak gerçek ad�n�n Menak�b-� Esrar 

Behçet’ül Ahrar oldu�unu ve yazar�n�n Bisatî ad�nda biri oldu�unu söyler (Bozkurt, 2004: s. 

3–4). 

1958’de “Buyruk”u yay�nlayan Sefer Aytekin, “Buyruk”a yazd��� önsözde, eserin 

�mam Cafer Buyru�u, Menak�b-� Evliya, Menak�bname, Fütüvvetname gibi çe�itli adlarla 

an�ld���n� söylemektedir ( Aytekin, 1958: 3 ). 

Mehmet Fuat Köprülü, Türk Edebiyat�nda �lk Mutasavv�flar adl� eserinde Hatâyî’nin, 

tarikat�nin âdâb ve erkân� yayma maksad�yla yaz�ld���n� söyledi�i Menak�bü’l Esrar 

Behçetü’ül Ahrar ad�nda bir yazma eserden bahseder. Hatâyi mahlas� ile �iirler yazan �ah 

�smail’e  atfedilen bu eserin yapt��� tetkik sonucu ona ait olmad���n� ancak “edebiyat 

tarihimiz aç�s�ndan önemli bir eserdir” hükmünü verir. (Köprülü, 1991: 282).  

Burada k�saca, ‘menak�b’ kavram� üzerinde de durmak gerekecektir. “her hangi bir 

velînin menkabelerini ihtiva eden eserlere menak�b veya menâk�bnâme ad� verilmektedir” 

(Ocak, 1997: s. 36). Menâk�pnâmelere vücut veren iki ana unsurdan birisi halkt�r. Ancak 

halk�n bunlar� yaz�ya geçirmesi söz konusu de�ildir. Bu durumda eli kalem tutan biri 

anlat�lanlar� yaz�ya geçirir. Bu ki�i ço�unlukla menkabelerini yaz�ya geçirdi�i tarikattan 

yeti�me ve içinde bulundu�u kültüre sahip olan birisi olmak durumundad�r (Ocak, 1997: s. 

36). 

Bu yüzden �eyh Sâfî ve �mam Cafer ad�yla an�lan eserler onlar�n kerametlerini, 

dü�üncelerini anlatsa bile ba�ka biri taraf�ndan yaz�ld��� ortaya ç�kmaktad�r. 

Farkl� bask�lar� bulunan buyruklar�n hemen hepsinde vasiyet üslubu göze çarpmakla 

birlikte vasiyetlere de yer verilir. Meselâ, Ali Adil Atalay’�n haz�rlad��� �mam Cafer 

Buyruk’unda  Hz. Muhammed’in Hz. Ali’ye yapt��� vasiyetlere yer verilmektedir:  

“Ya Ali her kim Kur’an okusa emrini tutmasa, tamuda bir de�irmen var. Alimlerin 

ba�� ö�ünür.  

Ya Ali, avrad�n�za evlâd�n�za do�ru yolu, edep, erkân�, farz� sünneti ö�retin. Üzerinize 

farzd�r, derdi. 
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Ya Ali, atas�n� anas�n� inciten eve feri�tah girmez. Ve konuk gelmeyen eve girmez. 

Ya Ali, e�er seni paça suyuna davet etseler var. E�er konuk sava��rsa sen ona iyi 

söyleg�l kim Hak Taalâ sana iyilik vere. Rahmet ede. 

Ya Ali, güne�e kar�� oturma kalbini karart�r.  

Ya Ali, çok uyuma kehillik getirir. 

Ya Ali, kötülük edene iyilik eyle. Zira herkes kemalini i�ler. 

Ya Ali, sefere giderken ve bir bun gününde Yâsin suresini inna enzelna suresini okug�l. 

Sana kast eden zafer bulmaya. 

Ya Ali, kaçan öksüz a�lasa ar� titrer. Hak Taalâ k�lurkim, ya Cebrail tamuyu mu�tula. 

Her kim an� güldürse uçma�a mu�tula kim, an� güldüren kimse uçma�a girer. 

Ya Ali, gayret imandand�r. Gayreti olmayan�n iman� olmaz. Amma gayret, bir elin 

dünya için gayret etmeli, bir elin ahiret için gayret etmeli. 

Ya Ali, elini yuyacak, suyun içine tükürme. Elini pe�ine çalma. Ve çera�� üfülüp 

karartma. Ocak ba��n� pala ile çalma. E�ninde eshap dikme. E�ik üzerine oturma. Yal�ncak 

yatma. Yal�n ayak i�eme. So�an, sar�msak kabu�unu yakma. Bunlar�n cümlesi yoksulluk 

getirir, süflî âlamettir. 

Ya Ali, ataya anaya âsi olman.” (Atalay, 1996:144-215). 

 

Alevî ve Bekta�îler aras�ndaki temel kaynaklardan birisi �eyh Safî’ye atfedilen �eyh 

Sâfî Vasiyetnâmesi’dir. �eyh Safiyyüd’d-dîn el-Erdebilî olarak da bilinir. �eyh Sâfî’nin ad� 

baz� kaynaklara göre �eyh Safiyüddîn, baz� kaynaklara göre ise �eyh Safiyüddîn Erdebilî’dir.  

Milâdî 1252 y�l�nda Hazar denizinin güney bat� sahilinde Erdebil dünyaya gelir ve orada 

ya�ar. Zâhid Gîlanî’den ve zaman�n ileri gelenlerinden feyz al�r. Daha sonra Gîlanî’ye intisap 

eder. 745/1344-45 senesinde vefat etmi�tir.  

Safevîye Tarîkat�’n�n temsilcisidir. Safeviyye üç kola ayr�lm��t�r; birincisi 

Bayramiyye, ikincisi Ebheriyye, üçüncüsü de Hayderiyyedir. Safiyüddin bunlardan Ebheriyye 

koluna mensuptur (Erayd�n, 1997: 415).  

�eyh Safiyüddîn Erdebilî, isnat olunan Seyh Sâfî Vasiyetnâmesi adl� nüsha �ahsî bir 

kütüphanede olup hakk�nda bir yüksek lisans tezi yap�lm��t�r (�ahin, 2000:128). Bu tezde 

verilen bilgiye göre, söz konusu vasiyetname, hicrî 1232 y�l�nda kaleme al�nm�� olup 169 

varaktan meydana gelmektedir. �stinsah edenin kim oldu�u belli de�ildir. 

�eyh Sâfî Vasiyetnâmesi’nde, Alevî, Bekta�î tarikatlar�n�n esaslar�, erkanlar� ve 

mensuplar� hakk�nda genel bilgiler vermektedir. Bu yönüyle farkl� bir vasiyetname özelli�ine 

sahiptir. Eser, itikat, ibadet, ahlâk, mezhepler, çe�itli dinî unsurlar vb. içermektedir. 



 

 

7

7

Vasiyetnamede “sûfi” ve “tâlip” hakk�nda �öyle denilmektedir: 

“Amma bade sûfî dimegin yidi ve bir yirde iki manas� vardur. Birinci masiva, Allah’tan 

beri mücerred olmakdan ibareddür. �kinci Allah’dan gayrisinden uzak olmakdan ibareddür. 

Üçünci enbiyadan ve evliyadan ve âlimden gayri kimselerden biri olmakdan ibaretdür. 

Dördünci, zâhirin ve bât�n�n mekrinden kurtulmaktan ibaretdür. Bi�inci, dünyan�n ve ahiretin 

mihnet-i me�akketlerinden kurtulmakdan ibaretdür. Alt�nc�, cehennem azab�ndan farik 

olmakdan ibaretdür. Yidinci, ceset-i �eytan�n mekrinden ve rûh-� hannas�n �errinden emin 

olmakdan ibaretdür.” (�ahin,2000:30)  

“�mdi tâlib gerekdür kim, vücud�n� bi’l-kubbe toprak eyleye ve kendüye geleni dah� 

evvelki isminden dah� korkub, toprak idi didüre. Marifet tohumundan getürüb, öz tarlas�na 

eke. Andan meskenet suy�yla suvara. R�za orag�yla biçe; getürüb sab�r harman�na döküb, fark 

dö�eniyle yum�adub, �evk yili ile savura. Dah� hal de�irmenine iletüb un ide. Ve ondan sonra 

bir kerre mihir tuz�yla dah� muhabbet ile yugura. Ve andan sonra ��k ate�in yaka. Gönül 

furun�nda bi�üre. Dah� mürebbisinin nazar�na koya. Eger makbule geçerse bil ki ol tâlibin 

ameli makbul-i Hakk olub dünyada, ahirette yüzi ak olur, evliyan�n ogl�d�r.” (�ahin, 2000: s. 

29).  

Alevî gelene�inde ba�ka muteber bir eser de Hac� Bekta� Veli Vasiyetnâmesi’dir. 

Ayy�ld�z yay�nlar� aras�nda ç�kan eserin di�er bir ad� Kitabülfevaid’dir. Asl� Farsça olan bu 

eser Türkçeye çevrilmi�tir. Türk sûfîlerinden önde gelen isimlerinden olan Hac� Bekta� 

Veli’ye atfedilen bu eser son y�llarda yeni yaz� ile de yay�mlanm��t�r.(�.Ö.:tarihsiz:20) Hac� 

Bekta� Velî Vasiyetnamesi “Faide” alt ba�l�kl� 105 adet bölümden olu�maktad�r. 

Vasiyetname’de bu bölümler; “tevhit hâli”, “tasavvuf hâli”, “keramet hâli”, “edeb hâli”, 

“terbiye hâli”, “zikr ile fikr hâli”, “riyâzet hâli”, “sema hâli”, “ye’s hâli”, “tevekkül hâli”, 

“taharet hâli”, “tasavvur hâli”, “r�za ve teslim hâli”, “hâlet-i kurb”, “hâlet-i ir�ad”, 

“büyüklük”, “makamlar�n ahseni” gibi adlarla birbirinden ayr�lm��t�r. Genel olarak “Ahmet 

Yesevî buyurdu ki, Hünkâr Hac� Bekta� Veli buyurdu ki” gibi hitaplarla ba�layan 

Vasiyetnamede “riyâzet hâli” ba�l��� alt�nda “dervi�”e �öyle seslenilmektedir: 

“Ey dervi�, dervi�lik h�rkas�n� öyle giy ki cemaate kar�� senin içindeki kibir ve 

husumeti, fahri senin tabiat�nda yaks�n. Bilâkis o illetler ate�ini alevlesin. Ve yeme�i öyle ye 

ki sen onu kolayca haz�m ve istifade etmi� olas�n. Yani hepsi sana nûr olmu� olsun. Bilakis 

sana zorluk getirmi� olmas�n.” (�.Ö.:tarihsiz:20). 

Vasiyetnamedeki bölümlerin ço�u Hac� Bekta�î Velî’nin kendinse sorulan sorular�n 

cevaplar�ndan olu�maktad�r. Bu çerçevede bir örnek verecek olursak, Hac� Bekta�� Velî, 

“sema” ile ilgili bir soruya �öyle cevap vermi�tir: 
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“Sema”, hakikat ehline müsteabd�r, ilim ehline mübaht�r. F�sk ve fücur ehline 

haramd�r.” (�.Ö.:tarihsiz:18). 

Di�er yandan, baz� bölümlerde Hz. Peygamber ve Hz.Ali’nin sözlerine baz� 

bölümlerde de Hoca Ahmed Yesevî, Kaygusuz Abdal gibi tarikat büyüklerinin konu ile ilgili 

ifadelerine yer verilmi�tir. “Tevhit hâli”nde Hoca Ahmed Yesevî’nin bir zata “tevhid”e ili�kin 

izah� �öyledir: 

“Bir dervi�, Hazreti Hoca Yesevî (K.S.)’nin huzuruna geldi. Ey üstad, bana tevhidi 

beyan et dedi. Hazreti Hoca bir kelle �eker getirdi, dervi�e bu nedir diye sordu. Dervi�, 

�ekerdir dedi. Hazreti Hoca, dervi�e �ekeri götür, k�r; �ekl-i haz�r� de�i�sin ve parçalar�ndan 

�ekiller hâs�l olsun. Sonra getir diye emir buyurdu. Dervi� �ekeri k�r�p getirdi.  Zail olan ilk 

�ekl-i vahidinden muhtelif �ekillerde parçalar hâs�l olmu�tu. Hazreti Hoca, birer birer bunlar� 

sordu. Bu ne �ekildir, o ne �ekildir, dedi. 

Dervi� cevaben, bu “at’t�r. O devedir. Öteki adamd�r dedi. Sonra Hoca �öyle buyurdu. 

�imdi bunlar�n hepsini k�rup dövüp toz hâlinde birle�tir. Dervi� hepsini k�rd� ve bir kapta 

birle�tirdi. O vakit Hazreti Hoca sordu. �imdi bu nedir. Dervi�, �eker dedi. Böylece, tevhidi 

tamamen anlatan Hazreti Hoca buyurdu: Beyt, 

Biz oldu�umuz gibiyiz ve öyle de olaca��z. 

�ki âlemde bugün de yar�n da ey dost.” (�.Ö.:tarihsiz:9).  

Yukarda oldu�u gibi eserde anlat�lan hususlarla ilgili yer yer m�sra, beyit ve k�ta 

nevinden �iir parçalar� bulunmaktad�r. Ayr�ca veciz sözlere yer verilmi�tir. Vasiyetname Hac� 

Bekta� Velî’nin �u vasiyeti ile son bulmaktad�r: 

“F�k�h ve hadis ö�reniniz. Câhil mutasavv�flardan tevakki ediniz. Daima namaz� 

cemaatle eda ediniz. �u �art ile ki, imam ve müezzin olmay�n�z. Hiçbir vakit tâlib-i �öhret 

olmay�n�z. �öhrette âfet vard�r. Mans�p ile mukayyet olmay�n�z. Daima ismi bellisiz olunuz. 

Ve kuballarda kendi ismini yazma. Ve muhakeme-i kazada hami olma ve hükmü �er’e münkir 

olmay�n�z. Cenâb-� Hak her kolayl��� kaza buyurur ve misafiri de nerede olsa r�z�kland�r�r.” 

(�.Ö.:tarihsiz:63).  

 

Sonuç 

Netice itibariyle, Alevî Bekta�î gelene�inde vasiyetin önemli bir yeri oldu�u ortadad�r. 

Vasiyetname olarak yaz�lan eserler zamanla Aleviler aras�nda “buyruk” olarak an�lmakta ve 

alg�lanmaktad�r. Ayn� durum ‘manak�b’lar için de geçerlidir. Bu eserler, tarikat büyüklerine 

atfedilmi� ve onlar�n görü� ve dü�üncelerine yer verilmi� olsa da bizatihi onlar taraf�ndan 



 

 

9

9

yaz�ld��� kesin de�ildir. Gelene�i iyi bilen, kültürlü ve tarikata ve ‘pîr’e ba�l� birisi taraf�ndan 

yaz�lm�� olmas� daha çok muhtemeldir. 

Söz konusu eserler, Alevî ve Bekta�î topluluklar�nda en çok itibar gören eserleridir. 

Eserler, Türk kültür ve edebiyat� tarihi aç�s�ndan de büyük bir önemi sahiptir. Eserlerin yeni 

yay�nlar� yap�lmaktad�r, ancak asl�na ne kadar sad�k kal�nd��� �üphelidir. Eserlerle ilgili baz� 

çal��malarda bilimsel disiplin gözetilmi� olsa da ço�unlukla Internet ortam�nda ve bas�nda 

özensiz bir yay�n furyas� dikkati çekmektedir.  

Eserler, Türk kültür ve edebiyat tarihî aç�s�ndan önemli oldu�u kadar, mezhepler tarihi 

aç�s�ndan da büyük öneme haizdir. Bu yüzden Alevî Bekta�î toplumlar� aras�nda itibar gören 

bu eserler, en eski ve orijinal nüshalar�ndan ba�layarak bilimsel bir disiplinle ve tarihî süreç 

gözetilerek ara�t�r�l�p incelenmelidir. Eserlerle ilgili yay�n yap�l�rken, tarihî süreçte 

gelenekteki geçirdi�i evrelerle birlikte orijinal nüshalar kesinlikle dikkate al�nmal�d�r.  
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