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ALEVÎ BEKTAÎ GELENENDE VASYET VE BUYRUK ÜZERNE
Aziz KILINÇ(*)
ÖZET
Alevî-Bektaî kültüründe sözlü gelenek oldukça önemli bir yere sahiptir. Gelenek,
büyük oranda sözlü ve snrl sayda yazl aktarma dayanmaktadr. Bu aktarmda vasiyetin ve
buyruun ne denli önemli olduunu mevcut yazl kaynaklar ve alanla ilgili kiilerle yaplan
görümeler ortaya koymaktadr. Gelenekteki temel kaynaklar bazen “buyruk” olarak
adlandrlrken, bazen “vasiyetnâme” bazen de “menakp” olarak adlandrlmaktadr. Bu
yüzden, gelenek içinde buyruk, vasiyet ve menakp kavramlar da birbirine girmi
durumdadr. Bu durum bizce üzerinde durulmas gereken bir konudur. Bu durum basit bir
Türkçeletirme olay mdr, yoksa gelenekte az saydaki var olan bu yazl kaynaklarn
gelenein temel öretileri olarak kabul edilip eserlerin kutsallatrlmasndan m
kaynaklanmaktadr? Bu çalmada gelenekte mevcut olan temel yazl kaynaklardan hareketle
tarihî süreç de göz önünde bulundurarak bir deerlendirme yaplacaktr.
Anahtar kelimeler: Vasiyet, vasiyetname, buyruk, Alevî, Bektaî
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”
(‘menakp’). 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-Bektaî kültüründe sözlü gelenek oldukça önemli bir yere sahiptir. Gelenek
büyük oranda sözlü ve snrl sayda yazl aktarma dayanmaktadr. Bu aktarmda vasiyetin ve
buyruun ne denli önemli olduunu mevcut yazl kaynaklar ve alanla ilgili kiilerle yaplan
görümeler ortaya koymaktadr. Gelenek içinde buyruk, vasiyet ve menakp kavramlar da
birbirine girmi durumdadr. Gelenekteki temel kaynaklar bazen “buyruk” olarak
adlandrlrken, bazen “vasiyetnâme” bazen de “menakp” olarak adlandrlmaktadr. Meselâ,
ücaaddin Veli Oca Dedesi Nevzat Demirta’la yaplan mülâkatta, “Kütüphanemde daha
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çok Alevîlik Bektaîlik hakknda günümüzde yaynlanm eserler var. mam Cafer Buyruu,
eyh Safî Buyruu, Hac Bekta Vilâyetnamesi, ücaaddin Veli Vilayetnamesi en çok
bavurduum kaynaklardr” (Doruer, 2006:187) demektedir. Burada ad geçen eserlerin hiç
birinin orijinal adnda buyruk ifadesi yoktur. Eserlerin tarihî süreç içinde buyruk adn ald,
günümüzde ise bu eserlerin farkl isimler tarafndan tekrar “düzenlenerek” yaynland
görülmektedir. Daha önce ad, “vasiyetname” veya “menakp” olarak geçen bu eserler,
günümüzde daha çok buyruk olarak adlandrlmakta ve bilinmektedir.
Bu, üzerinde durulmas gereken bir konudur. Bu durum basit bir Türkçeletirme olay
mdr? Veya gelenekte az saydaki olan bu yazl kaynaklarn gelenein temel öretileri olarak
kabul edilip eserlerin kutsallatrlmasndan m kaynaklanmaktadr?
Ansiklopedik Alevilik Bektailik Terimleri Sözlüü’nde “vasiyet” sözcüünün ikinci
anlam “Pir’in, mürit’in müritlerine yapt tavsiye, verdii öüt” olarak verilmitir
(Korkmaz, 1994:371). Burada, ‘vasiyet’in tanm ile ‘buyruk’un tanm birbirine
yaklamaktadr. Yukarda zikrettiimiz söz konusu eserlerin üslubu çounlukla ‘pir’ olarak
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“Artk yanmdan uzaklan; benim yanmda tartmak doru olmaz” buyurur. Daha sonrasnda
Resulullah’a, “istediinizi getirmeyelim mi?” diye sorulunca, bu tartmalardan sonra yazdrsa
da bir fayda salamayacan söylemi. (Flal, 1994:19–20)
Bu olay, Müslümanlar arasnda farkl deerlendirilmitir. Ehl-i sünnet, Kur’an’
Kerim’in tamamlanmasyla yaplacak bir eyin kalmadn ve ayrca, “Bugün dininizi
tamamladm” âyetinin buna açk bir delil olduunu savunmulardr. îa’ya göre, eer
Resulullah bu vasiyeti yazdrabilseydi, Hz. Ali’nin kendisine halef olduunu bildirecekti.
Bununla birlikte, îa’nn büyük kollarndan olan Zeydiyye’ye mensup bn-i Ebî’l-Hadid, Hz.
Ali’nin Hz. Peygamberin vasisi olmakla birlikte, vasilikle imamet kastetmediklerini
söylemektedir. (Flal, 1994:19-20)
Akademik çevrede bilimsel bir aratrma ve inceleme olarak kabul edilen Türkiye’de
Alevîlik ve Bektaîlik adl eserin yazar Ethem Ruhi Flal, o zamann olaylaryla ilgili
rivayetler hakkndaki ilk yazl vesikalarn, olaylardan en erken bir asr sonraya ait olduunu
bu bakmdan, tarihte bin yldan fazla bir zaman önce cereyan etmi olaylara yaklarken, o
olaylara karan insanlarn tavrlarn, gelenek ve göreneklerini göz önünde bulundurmakszn,
srf eldeki kuru vesikalara istinat ederek çözümlemeye veya açklamaya çalmann insan,
küçümsenemeyecek yanllara düürüp birtakm faydasz polemiklere sevk edebileceini
söyler. (Flal, 1994: 23).
Sözlü gelenekte birtakm ritüellerin vasiyetlerle ekillendii bilinmektedir. Meselâ, ölüm
sonras pratiklerde ölen kiinin vasiyeti yerine getirilir. Vasiyet gerei yannda gömülmesini
istedii eyalar ölünün yanna konur. (bkz. Er, 1995: s.81- Durdu, 2006: 80)
Gelenekteki yazl eserlere baktmzda ise, eyh Safî Vasiyetnamesi, Hac Bekta Veli
Vasiyetnamesi gibi temel eserler halk arasnda en çok rabet gören eserler arasndadr. Tam
da sorun burada ortaya çkmakta, Alevî ve Bektaî geleneinde snrl saydaki yazl eserler,
“vasiyet”, “buyruk” ve “menakb” olarak farkl adlarla anlmakta, zaman zaman birlikte,
zaman zaman da birbirinin yerine geçebilecek ekilde kullanlmas söz konusu olmaktadr. Bu
durum, alanla ilgili çalma yapanlarn eserlerinde de görülmektedir. Bilindii üzere, Alevî ve
Bektaî geleneinin temel yazl kaynaklarndan biri olarak kabul edilen eyh Safî’nin eseri
vasiyetname, buyruk ve menakp olarak üç farkl adla anlmaktadr. Meselâ, Yusuf Ziya
Yörükhan’n, Anadolu’da Aleviler ve Tahtaclar adl eserinde eyh Safî’nin eseri için hem
buyruk, hem de menakb denmektedir. (Yörükhan, 1998:38,39, 478,479) Gelenein yakndan
tand Sâfî’nin bu eserinin hicrî 1232 ylnda kaleme alnan el yazmas nüshann orijinal ad
ise eyh Sâfî Vasiyetnamesi’dir. Gelenek ve aratrmaclar ayn eseri hem vasiyetname, hem
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buyruk, hem de menakp olarak adlandryorlar. Alevîler arasnda ise “Büyük Buyruk” olarak
bilinmektedir.
Durumu açklaya kavuabilmesi için gelenein temel yazl kaynaklar olarak kabul
edilen eserler hakknda ksa bilgiler vermek gerekecektir.
mam Cafer-i Sadk Buyruu, Alevîlerce en çok kabul gören eserler arasndadr. Bu eser,
hem buyruk, hem de menakp olarak anlmaktadr. Alanla ilgili önemli yaynlar yapan Fuat
Bozkurt, hazrlad buyruun banda, Aleviler arasnda mam Cafer’in yazdna inanlan
“Buyruk”un, Abdulbaki Gölpnarl’nn görülerine dayanarak gerçek adnn Menakb- Esrar
Behçet’ül Ahrar olduunu ve yazarnn Bisatî adnda biri olduunu söyler (Bozkurt, 2004: s.
3–4).
1958’de “Buyruk”u yaynlayan Sefer Aytekin, “Buyruk”a yazd önsözde, eserin
mam Cafer Buyruu, Menakb- Evliya, Menakbname, Fütüvvetname gibi çeitli adlarla
anldn söylemektedir ( Aytekin, 1958: 3 ).
Mehmet Fuat Köprülü, Türk Edebiyatnda lk Mutasavvflar adl eserinde Hatâyî’nin,
tarikatnin âdâb ve erkân yayma maksadyla yazldn söyledii Menakbü’l Esrar
Behçetü’ül Ahrar adnda bir yazma eserden bahseder. Hatâyi mahlas ile iirler yazan ah
smail’e

atfedilen bu eserin yapt tetkik sonucu ona ait olmadn ancak “edebiyat

tarihimiz açsndan önemli bir eserdir” hükmünü verir. (Köprülü, 1991: 282).
Burada ksaca, ‘menakb’ kavram üzerinde de durmak gerekecektir. “her hangi bir
velînin menkabelerini ihtiva eden eserlere menakb veya menâkbnâme ad verilmektedir”
(Ocak, 1997: s. 36). Menâkpnâmelere vücut veren iki ana unsurdan birisi halktr. Ancak
halkn bunlar yazya geçirmesi söz konusu deildir. Bu durumda eli kalem tutan biri
anlatlanlar yazya geçirir. Bu kii çounlukla menkabelerini yazya geçirdii tarikattan
yetime ve içinde bulunduu kültüre sahip olan birisi olmak durumundadr (Ocak, 1997: s.
36).
Bu yüzden eyh Sâfî ve mam Cafer adyla anlan eserler onlarn kerametlerini,
düüncelerini anlatsa bile baka biri tarafndan yazld ortaya çkmaktadr.
Farkl basklar bulunan buyruklarn hemen hepsinde vasiyet üslubu göze çarpmakla
birlikte vasiyetlere de yer verilir. Meselâ, Ali Adil Atalay’n hazrlad 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 deirmen var. Alimlerin
ba öünür.
Ya Ali, avradnza evlâdnza doru yolu, edep, erkân, farz sünneti öretin. Üzerinize
farzdr, derdi.
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Ya Ali, atasn anasn inciten eve feritah girmez. Ve konuk gelmeyen eve girmez.
Ya Ali, eer seni paça suyuna davet etseler var. Eer konuk savarsa sen ona iyi
söylegl kim Hak Taalâ sana iyilik vere. Rahmet ede.
Ya Ali, günee kar oturma kalbini karartr.
Ya Ali, çok uyuma kehillik getirir.
Ya Ali, kötülük edene iyilik eyle. Zira herkes kemalini iler.
Ya Ali, sefere giderken ve bir bun gününde Yâsin suresini inna enzelna suresini okugl.
Sana kast eden zafer bulmaya.
Ya Ali, kaçan öksüz alasa ar titrer. Hak Taalâ klurkim, ya Cebrail tamuyu mutula.
Her kim an güldürse uçmaa mutula kim, an güldüren kimse uçmaa girer.
Ya Ali, gayret imandandr. Gayreti olmayann iman olmaz. Amma gayret, bir elin
dünya için gayret etmeli, bir elin ahiret için gayret etmeli.
Ya Ali, elini yuyacak, suyun içine tükürme. Elini peine çalma. Ve çera üfülüp
karartma. Ocak ban pala ile çalma. Eninde eshap dikme. Eik üzerine oturma. Yalncak
yatma. Yaln ayak ieme. Soan, sarmsak kabuunu yakma. Bunlarn cümlesi yoksulluk
getirir, süflî âlamettir.
Ya Ali, ataya anaya âsi olman.” (Atalay, 1996:144-215).

Alevî ve Bektaîler arasndaki 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 ylnda Hazar denizinin güney bat sahilinde Erdebil dünyaya gelir ve orada
yaar. Zâhid Gîlanî’den ve zamann ileri gelenlerinden feyz alr. Daha sonra Gîlanî’ye intisap
eder. 745/1344-45 senesinde vefat etmitir.
Safevîye

Tarîkat’nn temsilcisidir.

Safeviyye

üç

kola

ayrlmtr;

birincisi

Bayramiyye, ikincisi Ebheriyye, üçüncüsü de Hayderiyyedir. Safiyüddin bunlardan Ebheriyye
koluna mensuptur (Eraydn, 1997: 415).
eyh Safiyüddîn Erdebilî, isnat olunan Seyh Sâfî Vasiyetnâmesi adl nüsha ahsî bir
kütüphanede olup hakknda bir yüksek lisans tezi yaplmtr (ahin, 2000:128). Bu tezde
verilen bilgiye göre, söz konusu vasiyetname, hicrî 1232 ylnda kaleme alnm olup 169
varaktan meydana gelmektedir. stinsah edenin kim olduu belli deildir.
eyh Sâfî Vasiyetnâmesi’nde, Alevî, Bektaî tarikatlarnn esaslar, erkanlar ve
mensuplar hakknda genel bilgiler vermektedir. Bu yönüyle farkl bir vasiyetname özelliine
sahiptir. Eser, itikat, ibadet, ahlâk, mezhepler, çeitli dinî unsurlar vb. içermektedir.
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Vasiyetnamede “sûfi” ve “tâlip” hakknda 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 bâtnn mekrinden kurtulmaktan ibaretdür. Biinci, dünyann ve ahiretin
mihnet-i meakketlerinden kurtulmakdan ibaretdür. Altnc, cehennem azabndan farik
olmakdan ibaretdür. Yidinci, ceset-i eytann mekrinden ve rûh- hannasn errinden emin
olmakdan ibaretdür.” (ahin,2000:30)
“mdi tâlib gerekdür kim, vücudn bi’l-kubbe toprak eyleye ve kendüye geleni dah
evvelki isminden dah korkub, toprak idi didüre. Marifet tohumundan getürüb, öz tarlasna
eke. Andan meskenet suyyla suvara. Rza oragyla biçe; getürüb sabr harmanna döküb, fark
döeniyle yumadub, evk yili ile savura. Dah hal deirmenine iletüb un ide. Ve ondan sonra
bir kerre mihir tuzyla dah muhabbet ile yugura. Ve andan sonra k atein yaka. Gönül
furunnda biüre. Dah mürebbisinin nazarna koya. Eger makbule geçerse bil ki ol tâlibin
ameli makbul-i Hakk olub dünyada, ahirette yüzi ak olur, evliyann ogldr.” (ahin, 2000: s.
29).
Alevî geleneinde baka muteber bir eser de Hac Bekta Veli Vasiyetnâmesi’dir.
Ayyldz yaynlar arasnda çkan eserin dier bir ad Kitabülfevaid’dir. Asl Farsça olan bu
eser Türkçeye çevrilmitir. Türk sûfîlerinden önde gelen isimlerinden olan Hac Bekta
Veli’ye atfedilen bu eser son yllarda yeni yaz ile de yaymlanmtr.(.Ö.:tarihsiz:20) Hac
Bekta Velî Vasiyetnamesi “Faide” alt balkl 105 adet bölümden olumaktadr.
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”, “rza ve teslim hâli”, “hâlet-i kurb”, “hâlet-i irad”,
“büyüklük”, “makamlarn ahseni” gibi adlarla birbirinden ayrlmtr. Genel olarak “Ahmet
Yesevî buyurdu ki, Hünkâr Hac Bekta Veli buyurdu ki” gibi hitaplarla balayan
Vasiyetnamede “riyâzet hâli” bal altnda “dervi”e öyle seslenilmektedir:
“Ey dervi, dervilik hrkasn öyle giy ki cemaate kar senin içindeki kibir ve
husumeti, fahri senin tabiatnda yaksn. Bilâkis o illetler ateini alevlesin. Ve yemei öyle ye
ki sen onu kolayca hazm ve istifade etmi olasn. Yani hepsi sana nûr olmu olsun. Bilakis
sana zorluk getirmi olmasn.” (.Ö.:tarihsiz:20).
Vasiyetnamedeki bölümlerin çou Hac Bektaî Velî’nin kendinse sorulan sorularn
cevaplarndan olumaktadr. Bu çerçevede bir örnek verecek olursak, Hac Bekta Velî,
“sema” ile ilgili bir soruya öyle cevap vermitir:
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“Sema”, hakikat ehline müsteabdr, ilim ehline mübahtr. Fsk ve fücur ehline
haramdr.” (.Ö.:tarihsiz:18).
Dier 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 verilmitir. “Tevhit hâli”nde Hoca Ahmed Yesevî’nin bir zata “tevhid”e ilikin
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, dervie bu nedir diye sordu. Dervi,
ekerdir dedi. Hazreti Hoca, dervie ekeri götür, kr; ekl-i hazr deisin ve parçalarndan
ekiller hâsl olsun. Sonra getir diye emir buyurdu. Dervi ekeri krp getirdi. Zail olan ilk
ekl-i vahidinden muhtelif ekillerde parçalar hâsl olmutu. Hazreti Hoca, birer birer bunlar
sordu. Bu ne ekildir, o ne ekildir, dedi.
Dervi cevaben, bu “at’tr. O devedir. Öteki adamdr dedi. Sonra Hoca öyle buyurdu.
imdi bunlarn hepsini krup dövüp toz hâlinde birletir. Dervi hepsini krd ve bir kapta
birletirdi. O vakit Hazreti Hoca sordu. imdi bu nedir. Dervi, eker dedi. Böylece, tevhidi
tamamen anlatan Hazreti Hoca buyurdu: Beyt,
Biz olduumuz gibiyiz ve öyle de olacaz.
ki âlemde bugün de yarn da ey dost.” (.Ö.:tarihsiz:9).
Yukarda olduu gibi eserde anlatlan hususlarla ilgili yer yer msra, beyit ve kta
nevinden iir parçalar bulunmaktadr. Ayrca veciz sözlere yer verilmitir. Vasiyetname Hac
Bekta Velî’nin u vasiyeti ile son bulmaktadr:
“Fkh ve hadis öreniniz. Câhil mutasavvflardan tevakki ediniz. Daima namaz
cemaatle eda ediniz. u art ile ki, imam ve müezzin olmaynz. Hiçbir vakit tâlib-i öhret
olmaynz. öhrette âfet vardr. Mansp ile mukayyet olmaynz. Daima ismi bellisiz olunuz.
Ve kuballarda kendi ismini yazma. Ve muhakeme-i kazada hami olma ve hükmü er’e münkir
olmaynz. Cenâb- Hak her kolayl kaza buyurur ve misafiri de nerede olsa rzklandrr.”
(.Ö.:tarihsiz:63).

Sonuç
Netice itibariyle, Alevî Bektaî geleneinde vasiyetin önemli bir yeri olduu ortadadr.
Vasiyetname olarak yazlan eserler zamanla Aleviler arasnda “buyruk” olarak anlmakta ve
alglanmaktadr. Ayn durum ‘manakb’lar için de geçerlidir. Bu eserler, tarikat büyüklerine
atfedilmi ve onlarn görü ve düüncelerine yer verilmi olsa da bizatihi onlar tarafndan
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yazld kesin deildir. Gelenei iyi bilen, kültürlü ve tarikata ve ‘pîr’e bal birisi tarafndan
yazlm olmas daha çok muhtemeldir.
Söz konusu eserler, Alevî ve Bektaî topluluklarnda en çok itibar gören eserleridir.
Eserler, Türk kültür ve edebiyat tarihi açsndan de büyük bir önemi sahiptir. Eserlerin yeni
yaynlar yaplmaktadr, ancak aslna ne kadar sadk kalnd üphelidir. Eserlerle ilgili baz
çalmalarda bilimsel disiplin gözetilmi olsa da çounlukla Internet ortamnda ve basnda
özensiz bir yayn furyas dikkati çekmektedir.
Eserler, Türk kültür ve edebiyat tarihî açsndan önemli olduu kadar, mezhepler tarihi
açsndan da büyük öneme haizdir. Bu yüzden Alevî Bektaî toplumlar arasnda itibar gören
bu eserler, en eski ve orijinal nüshalarndan balayarak bilimsel bir disiplinle ve tarihî süreç
gözetilerek aratrlp incelenmelidir. Eserlerle ilgili yayn yaplrken, tarihî süreçte
gelenekteki geçirdii evrelerle birlikte orijinal nüshalar kesinlikle dikkate alnmaldr.
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