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ALEVÎ BEKTAÎ GELENENDE VASYET KÜLTÜRÜ
Aziz KILINÇ(*)
ÖZET
Vasiyet etme ve vasiyetnâme yazma/yazdrma gelenei Türk edebiyat ve
kültüründe önemli bir yere sahiptir. Ancak, Türk Alevî ve Bektaî topluluklarnda ise
vasiyet kültürünün daha belirgin bir ekilde yaatld sosyal bir gerçektir. Zira, bu
topluluklarca itibar edilen balca yazl kaynaklarn birer “vasiyetnâme” oluu ve
dinî inanç ve ritüellerin çounluk vasiyetle dier kuaklara aktarld görülmektedir.
Türkiye’nin deiik yerlerinden derlenen örnekler bunu açkça ortaya koymaktadr.
Bütün bunlar Alevî Bektaî kültürü ve edebiyatna dair yaplacak aratrmalarda bu
konunun da üzerinde durulmaya deer olduunu ifade eder.
Anahtar Kelimeler: Vasiyet, Vasiyetnâme, Alevî, Bektaî, Türk Kültürü ve Edebiyat
ABSTRACT
The tradition of bequeathing and leaving a written will have an important
place in Turkish cultur and literature. Especially, in Alawi and Bektashi communities
this tradition lives a strong social reality. This is one of the the reasons that in these
communities, written wills are the most reliable written sources. In addition, rituals
and religious believes are mostly transferred to next generations by these written
wills. The examples that collected from different regions of Turkey show this reality
clearly. All these convey that the researchers who want to study on Alawi and
Bektashi culture should focus on this subject.
Key Word: Bequeathing, Testament, Alawi, Bektashi, Turkish cultur and literature

GR
“Vasiyet” sözcüü Arapçadan dilimize geçmi olup halk arasnda yaygn basit
manasyla; “bir kimsenin saken kararlatrd ve öldükten sonra yaplmasn
istedii ey” anlamndadr. Sözcüün Arapça kökü ve-sa-ye’dir. Bu kök;
“Sorumluluuna, gözetimine brakmak” anlam yannda; “tavsiye etmek, salk
vermek” anlamlarn da tar. Yahudiliin ‘on emri’ne karlk olmak üzere “elvesâyetü’l-aera”, “on tavsiye, on öüt” ifadesi kullanlmaktadr. Sözcüe mütak
olan “vasiyye” ifadesi, “vasiyet” yannda “talimat, direktif, emir” anlamlar
yüklenmitir ki sözcüün Türkçeye tanan anlam tasavvuf kültürü çerçevesinde
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“Sizden birine ölüm geldii zaman, eer bir servet brakyorsa, ana-babaya, en
yaknlara uygun bir tarzda vasiyet etmesi, saygl olanlarn üzerine bir borç olarak,
size farz klnd.
Bunu iittikten sonra deitiren olursa, bunun günah onu deitirenleredir.
Dorusu Allah, iitendir, bilendir.”
Bu âyetlerde, Müslüman kiinin ölüm sonras için mal varln birinci
dereceden akrabalarna taksim etmesi bir görev olarak belirtilmitir.
Medenî hukuk en ince detayna kadar vasiyet mekanizmasn salama almak
kaygsndadr ve “vasiyetname” hukukî bir metin sfatyla resmî bir evrak hüviyetine
dönütürülmütür. Sözcüün Lâtince kökenindeki “yazl onay” anlam medenî
hukukta tam karln bulmutur diyebiliriz.
Resmî hukuk ba haricinde halk eitiminde ve sosyal hukukun salanmasnda
vasiyet geleneine dikkat çekmemizde fayda vardr. ““Vasiyet gelenei”, aileden
devlete kadar uzanan kurumlarda görülen bir uygulamadr. Bunun esasn rica,
dilek, bir neslin tecrübesini dier nesle ulatrma, ibret alnacak fikir tekil eder.”
(Köksal, 2000:289)
Bu mânâda destanlarmzdan 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 insanna da
sorumluluk yükleyecek tarzda asrlar ötesine seslenen vasiyetnamelerinden
bahsedilebilir. Dolaysyla, Vasiyet etme ve vasiyetnâme yazma/yazdrma gelenei
Türk edebiyat ve kültüründe önemli bir yere sahiptir. Ancak, Türk Alevî ve Bektaî
topluluklarnda ise vasiyet kültürünün daha belirgin bir ekilde yaatld sosyal bir
gerçektir. Zira, bu topluluklarca itibar edilen balca yazl kaynaklarn birer
“vasiyetnâme” oluu ve ritüellerin en azndan bir ksmnn vasiyetle dier kuaklara
aktarld görülmektedir.
Alevîlik ve Bektaîliin tarihi sürecine bakldnda ilk olarak “vasiyet olay”
ile karlarz. Hz. Muhammed’in salnda Müslümanlar arasnda her hangi bir
ayrln ortaya çkt söz konusu deildir. Ancak, Hz. Muhammed’in hastal
srasnda ortaya çkm ve ilk anda çözülmü gibi görünmesine ramen, sonralar
Müslümanlar arasnda büyük ayrlklara neden olan baz olaylar vardr. Bunlarn ilki
slâm tarihinde “vasiyet meselesi” adyla geçmektedir.
bn-i Abbas’a dayandrlan bir hadis-i erife göre Hz. Muhammed’in
hastalnn iyice art srada, yannda bulunan ashabna “Bana bir kalem ve bir
kât getirin; size bir yaz (vasiyet) yazdraym ki, benden sonra ihtilâfa, sapkla
dümeyiniz” buyurmutur. (Köksal, 2000:18)
Bunun üzerine orada bulunan Müslümanlar arasnda kavga gürültü balar.
Peygamberin orada perde arkasnda duran eleri, meselâ Zeynep Binti Cah
“Resulullah’n isteini yerine getirin” derlerse de, Hz. Ömer bata olmak üzere bir
ksm ashap, Hz. Peygamberin geçirmekte olduu iddetli hastalk ateinin etkisiyle
söylenmi olabileceini, Kur’an’n ve Sünnetlerinin kendilerine yeteceini söylerler.
Orada bulunanlar arasnda çkan tartmalarn ve gürültünün artmas üzerine Hz.
Muhammed’in can sklr ve oradakilere, “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. (Köksal, 2000:19-20)

2

3

Bu olay, Müslümanlar arasnda farkl deerlendirilmitir. Ehl-i sünnet
Kur’an’ Kerim’in tamamlanmasyla yaplacak bir eyin kalmadn ve ayrca,
“Bugün dininizi tamaladm” 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 ibn-i Ebî’l-hadid, Hz. Ali’nin Hz. Peygamberin vasisi olmakla birlikte,
vasilikle imamet kastetmediklerini söylemektedir. (Köksal, 2000:289)
Akademik çevrede bilimsel bir aratrma ve inceleme olarak kabul edilen
Türkiye’de Alevîlik ve Bektaîlik adl eserin yazar Ethem Ruhi Flal’nn bu
konuda gereksiz tartmalara girmek istememekle birlikte, görüleri özetle öyledir.
“Resulullah’n (s.a.s)’n hastal srasnda cereyan eden bir olay, slâm tarihi
boyunca mezhepler arasnda uzun uzadya ihtilâf konusu olmu ve taraflar,
savunduklar anlay istikametindeki açklamalarn en doru hükümler olarak ileri
sürmülerdir. … o zamann olaylaryla ilgili rivâyetler hakkndaki ilk yazl
vesîkalar, olaylardan en erken bir asr sonradr. 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 çalmak, insan,
küçümsenemeyecek yanllara düürüp birtakm faydasz polemiklere sevk edebilir.”
(Flal, 2000:22-23).
Makalemiz, Türk Alevî ve Bektaî geleneinde vasiyet geleneinin yeri ve önemi
olarak snrlandrlmtr. Türk Alevîlii ve Bektaîlii ile ilgili önemli eserler verilmitir.
Burada, bu sürece girmeden gelenekteki vasiyet ile ilgili yazl ve sözlü kültür üzerinde
duracaz. Alevî Bektaî geleneinin temel bavuru kaynaklarndan bir ksm vasiyetnâme
olarak kabul edilmektedir. Burada biz, yazl kaynaklarda ve sözlü kültürde
vasiyet/vasiyetnâmeler üzerinde duracaz
TEMEL YAZILI KAYNAKLAR ARASINDA VASYETNÂMELER
Alevî Bektaî gelenei içinde itibar gören balca kaynaklar “vasiyetnâme” veya
“buyruk” olarak geçmektedir. Ansiklopedik Alevilik Bektailik Terimleri Sözlüü’nde
“vasiyet” sözcüünün ikinci anlam “Pir’in, mürit’in müritlerine yapt tavsiye, verdii
öüt” olarak verilmitir (Korkmaz, 1994:371). Bu bakmdan ayn esere, hem vasiyetnâme
hem de buyruk ad verilebiliyor. Meselâ, eyh Safî Vasiyetnâmesi farkl basklarda eyh
Safî Buyruu olarak geçiyor (Yaman, 1994). Bir baka husus, bu eserlerdeki üslûp, dinî
tasavvufî vasiyetnâme ve nasihatnâmelerde kullanlan üslûpla aynen benzerlik göstermesidir.
Alevî ve Bektaîler arasndaki temel kaynaklardan birisi eyh Safî’nin
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. 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, iîliin 13. asr temsilcisidir. ran iîliini kuran
bu zat, eyh Sâfî’ye isnat olunan nüsha ahsî bir kütüphanede olup hakknda bir
yüksek lisans tezi yaplmtr (ahin, 2000:128). Bu tezde verilen bilgiye göre, söz
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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.
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,2000:29).
Alevî geleneinde baka muteber bir eser de Hac Bekta Veli
Vasiyetnâmesi’dir. Eserin dier bir ad Kitabülfevaid’dir. Asl Farsça olan bu eser
Türkçeye çevrilmitir. Türk sûfîlerinden önde gelen isimlerinden olan Hac Bekta
Veli’nin bu eseri son yllarda yeni yaz ile de yaymlanmtr.(.Ö.:tarihsiz:20) Hac
Bekta Velî’nin 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.
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:
“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:
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“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).
mam Cafer-i Sadk Buyruu, Alevîlerce en çok kabul gören eserler
arasndadr. Ansiklopedik Alevilik Bektailik Terimleri Sözlüü’nde “Alevî
inançlarnn, bu kapsamda törenlerin, törenlerde izlenecek yolun, yöntemin
açkland erkânnamelerin en eskisi Cafer üs Sadk tarafndan yazld kabul edilen
Buyruk’tur” (Kormaz, 1994:64) demektedir. Alevî erkânnn anlatld “Buyruk”ta,
Hz. Muhammed’in Hz. Ali’ye yapt vasiyete 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.
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. Elinipeine çalma. Ve çera
üfülüp karartma. Ocak ban pala ile çalma. Eninde eshap dikme. Eik üzerine
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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).

SÖZLÜ GELENEKTE VASYET KÜLTÜRÜ
Türk Alevî ve Bektaî topluluklarnda günlük hayatn içinde vasiyet önemli
bir yere sahiptir. Baz gelenekler vasiyet yoluyla gelecek kuaklara aktarlr.
Anadolu’da Alevî ve Tahtaclar adl çalmasyla tannan Yusuf Ziya Yörükkân’n
kitabn giriinde “Alevîlikle lgili Görüleri” bölümünde Alevîliin temel kaynaklar
olarak kabul edilen mam Câfer Menakb, eyh Safî Menakb gibi eserlerden
bahsettikten sonra, Alevî geleneinde sözlü kültürün ve vasiyetin yerini u ekilde
belirtir:
“Alevîlikte Bâtnîlik telâkkisine bal olarak birtakm Ahkâm ve vasiyetler de
bulunmaktadr. Her iki Menakb’da da Peygamber’in Ali’ye, Ali’nin ümmetine olan
vasiyetlerinden bahsedilir. eyh Safî’nin ve mam Cafer’in vasiyetleri anlatlr. Bu
vasiyetlerin, nasihatlerin bütün hedefi, yabancya sr vermeme esasna taallûk
etmektedir. Evliyann srrn verenin iman urusu olaca, dünyadan âhirete imansz
gidecei anlatlmaktadr. Talip idaresini terk edecek, evliyay hâzr ve nâzr bilecek,
‘Ve dahi bir talip evliya nefsine iman getirmez ise, ol talip yetmi evliya
öldürmüçesine günaha girmi’ olacaktr. Keza Sünnîlerle katiyen temas
etmeyecektir. O derece ki, bir talip kaçan yezidin yüzüne baksa, yetmi menzilet geri
kalacaktr. Ketumiyete o derece riayet edecektir ki, içeriye alnncaya kadar muhibin
ve talibin yannda hiçbir ey konumayacaktr. Talip suçunu saklamayacaktr.
Müridine ve rehberine itaat edecek, sözlerinden çkmayacak, mutlak bir teslimiyet
içerisinde bulunacaktr. Maln esirgemeyecektir. Babalara verilecek haklara riayet
edecektir. Feriteler dua edecei için, Ali evinden bal, çörek otu, kuru üzüm eksik
edilmeyecektir. Sefere gidilecek olursa, düenbih (pazartesi) günü gidilecektir.”
(Yörükkân,1998:39).
Hz Ali ve On iki mam’la ilgili halk arasndaki inançlarda imamln vasiyet
yolu ile geçtii düüncesi vardr. Yusuf Ziya Yörükkân, kitabndaki Ali’nin ahsiyeti
Hakknda tikadlar balkl bölümünde Tahtac âdet ve inanlarla ilgili olarak,
kendileri ile yapt sohbetlerde, “Allah’n ruhu , enbiyada dolatktan sonra Ali’ye
girmi ve Ali’den sonra Muhammed bn-i Hanefî’ye , sonra olu Ebu Hâim
Abdullah’a intikal etmi ve Ebû Haim’in vasiyeti mucibince ulûhiyet, nihayet Benân
(beyân) bn-i Sem’an’a intikal etmitir. Kur’an’daki “Hâza Beyânun li’l-nâsi ve
huden ve mevi’zetün li’l-müttekin” (Al-i mrân) âyeti de buna iaret imi.”
Yörükkân, anlatlann tarihî gerçekle badamadn, Benân bn-i Sem’an’n
Hz. Ali’nin beinci torunu olan Muhammed Bâkr’ bile görmediini söylemektedir
(Yörükkân,1998:250-251).
Yine, vasiyet yolu ile imametin baka birine geçmesi yönündeki inançla ilgili
baka kaynaklarda da benzer bilgilere rastlanmaktadr. Bunlardan birinde öyle
denilmektedir: “Medîne-i Münevvere’de dünyâya gelen mâm Cafer Sâdk, babalar
mâm Muhammed Bâkr’n vefât ile vasiyet üzere ümmete mâm olmulardr.”
(Caferilik:12.12.2006).
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Tarihin derinliklerinden sözlü gelenek yolu ile gelen vasiyet kültürünün
deiik görüntülerini Alevî-Bektaî inancnn halen yaayan kabullerinde de
görebilmekteyiz. Bu balamda örnein, Çanakkale Bayramiç lçesi Karncal
köyünde, ölüm âdetleri üzerinde yaplan çalmada, kaynak kii öyle demektedir:
“imdi hasta, ölme eysi eer yaknsa, meselâ ölme eysine geldii zama hsmakrabas ille gelir bunun yanna, yani kardei olsun, amcalar, days… daha tandk
ehbablar gelirler; konu komu söz alrlar. Eer vesayet (vasiyet) edecek olursa
oluna; çocuuna; orda söyler meselâ. Bu ekilde, bu ekilde… Benim u malm var
unu una veriyom, unu unu veriyom. Bu ekilde konumalarda
bulunur.”(Gözükzl, 2001).
Folklor aratrcs Bircan Durdu, Mula Tahtaclarnda Ölüm nançlar
adl çalmasnda, yapt alan aratrmasnda ölüm sonras ritüellerde “vasiyet”in
önemli bir yer tuttuunu görüyoruz. Ölen kiinin kefenlenmesi ve giydirilmesinde
kiinin vasiyetine dikkat edilir. Yine vasiyeti gerei sevdii kiinin saç, kadnlarda
ise karanfil ve boy dizisi taklr:
“Ykamadan artan suyla orada bulunanlar, ellerini yüzlerini ykar. Ayrca
cenazenin üstünü örtmede kullanlan çaraf ve üzerinden çkan giysileri ykamada
kullanlr. Ölü srt (elbisesi) tpk Kazda Tahtaclarnda[5] olduu gibi yüzün kuyu
serilir. Kazan ters çevrilir ve 3 gün bulunduu yerde kalr. Ölünün gömüldüü günün
akamndan itibaren 3 gec kazann kurulduu yere 2-3 odun vurularak ate yaklr.
Ykand yere (teneir) ölenin gelip onu içecei inancyla bir bardak su ve ekmek
konur. Cenaze kurulandktan sonra baka bir yere alnarak kilotu, könçei/pijamas,
atleti, gömlei/pijama üstü ve humayndan kesilen yakasz gömlei giydirilerek
yal (ba örtüsü) balanr. Osiyet (vasiyet) etmise üç etek de giydirilebilir. En
üste 2 kat kefen sarlr ki bu katlandnda 4 kat olur. En da giydirilen kefen
parçasnn ba ve ayakucu, yine kefenden ayrlan iple boulur. Bahsedilen giyim
kadn cenazeye ilikindir. Erkeklere de erkee özgü kyafetler (iç çamar, gömlek,
pantolon ya da pijama takm vb, bana yalk ya da kefenden kep yaplr) yannda
yine yakasz gömlek ve d kefen giydirilir. Kefende diki gerekirse, ipi, kefenden
çkarlr. Ölen kii müsahipli biriyse, kefen, sarlmadan önce üç defa “selle (salla)
selevet (selavat) rahmetine (rahmetine) selevet” diyerek cenazeye dokundurulup
geri çekilir ve ondan sonra sarlr. Ayn ilemi, düün sonras olanevinde, kzn
artk bann balandn simgelemek amacyla yaplan “ba ba” nda da görmek
mümkün. Ba banda geline, üç etek/enteri ve onu tamamlayan dier giyecekler
giydirilirken, giydirin kii tarafndan, her biri 3 defa “selle selevet Muhammed’e
selevet, kutlu olsun diyenin akbeti hayrolsun” ya da gelenleri güldürmek amacyla
“kutlu olsun demeyenlerin azna kurt dolsun” (orada bulunan kadnlar da kutlu
olsun der) denilerek geline dokundurulup geri çekilir ve üçüncüde giydirilir. Sadece,
sözler yaanan olaya uygun ekilde deitirilmitir. Ykanp giydirdikten sonra
yaknlar, ölen yal ise elini, gençse yanaklarn öper. Tahtaclarda el, öpüldükten
sonra alna götürülmez. Kefenin içine gülsuyu, dövülmü karanfil ya da kolonya
saçlr. Eline para (önceden mendil de veriliyormu) verilir ki bu yerini satn almas
içindir. Salnda osiyet (vasiyet) etmise koynuna sevdii kiilerin
çamarlarndan, saçndan konur. Kadnlarda, boynuna isterse karanfil ya da boy
dizisi taklr.” (Durdu, 2006:80).
Yukarda görüldüü, Alevî Bektai geleneinde kiinin vasiyeti ritüellerde
baz deiiklikler yaptrabiliyor. Sünnî inancnda ise vasiyet de olsa böyle bir
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deiikliin söz konusu olamayacan “bretli Hikâyeler”den hareketle açklamak
daha net bir durumun ortaya çkmas açsndan önemlidir.
“Zengin bir adam, çocuuna bir mektup brakr ve kendisinin öldükten sonra
çorabyla gömülmesini vasiyet eder. Mektup da defin ilerinin tamamlanmasndan
sonra açlacaktr. Vasiyet sahibi kii yaad belli bir zaman diliminden sonra ölür.
Olu, babasnn kefenle birlikte çorapl olarak gömülmek için vasiyeti ettiini söyler.
Ama cemaat, dinde bunun yeri yoktur diyerek kar çkarlar. Adamn vasiyeti olu
tarafndan gerçekletirilemez. Defin ilemlerinden sonra mektubu açan oluna
babas öyle seslenmektedir. Ey oul, dünya mal olarak öbür âleme bir çorab bile
götüremedim. Sen bunlar düün ve dünya nimetlerine çok fazla meyletme, sen onlar
brakmadan ahireti kazanamazsn”(Klnç,1998).
Çorum ili Alaca lçesi Eskiyapan köyünde yaplan bir derleme çalmasnda,
Hz. Muhammed’in kendinden sonra Hz. Ali’yi vekil etmek istediine dair inanlar
yer almaktadr.
“Hz. Muhammed dünyadan göçmeden önce Cenab- Allah’tan veda haccn
yapmas için emir geldi. Veda hacc dönüünde Mekke ve Medine arasndaki Gadiri
Hum sahasnda deve semerlerinden yaplan minberin üstünde yapt Allah’n seven
, beni seven karde olsun dedi ve birbirlerine, Ehl-i Beyt’e götülük
düünmeyeceklerine dair yemin ettirdi. Herkes birer karde tuttu. Hz. Ali tek kald,
peygamberde onunla karde oldu. Birbirleriyle kucaklatklarnda gövdeleri birleti,
iki ayr kafa kald, bir daha sarldlar bu defa kafalar birleti vücutlar ayr kald.
Peygamber orada Hz. Ali’yi kendine vekil tayin etti. Beni seven Ali’yi sevsin. Ben
kimin mevlâsysam Ali de onu mevlâsdr dedi. Ebubekir, Ömer ve Osman orada Hz.
Ali’yi tebrik ettiler. Peygamber ölüm döeinde yatarken Ebubekir, Ömer ve Osman
Muaviye ve Ebu Süfyan’ yanna çartarak Hz. Ali’yi vekil tayin ettiini ve ileride
ikilik çkmamas için bir vasiyet yazdrmak istediini belirtti, ancak bu istei
Ebubekir tarafndan peygamberin hastal neden gösterilip Kur’an bize yol gösterir
gerekçesiyle reddedildi.” (Er, Piri. 1995:81) Kaynak kiiler tarafndan anlatlan bu
olaylar, Alevîlik Bektaîlikle ilgili yazl yaynlardaki bilgilerle büyük ölçüde örtüür
niteliktedir.
Hasan Dede Dergah’ndan Ali Bahri Demirhan Dede ile yaplan söyleide,
Hasan Dede öyle demektedir. “Aleviler daima sinmilerdir. Yaptklar ileri bir
kâda dökmeleri bu yüzden çok zor olmutur Bundan dolay daha çok sözlü gelenek
gelimi ve bilgiler azdan aza örenilmitir. Bunun için ben de ayn yoldan
örendim. Büyüklerimizden duyduklarmz biz de taliplere aktardk. Kitaptan okuma
ansmz pek olmad. Zaten yazl fazla kitap da yoktu o zaman. imdi yeni yeni bir
eyler yazlyor.” (Ylmaz, 2003:201-202).
Bu sözler, Alevî-Bektaî kültüründe sözlü gelenein ne denli önemli
olduunu göstermesi bakmndan oldukça dikkat çekicidir ki aslnda vasiyet bu sözlü
aktarmn en önemli parçalarndan birini oluturur. Bununla beraber Alevî Bektai
kültüründe ocaklarn son derece önemsedii az sayda da olsa baz yazl kaynaklar
bulunmaktadr ki bunlara makalemizin ilgili ksmnda temas edilmitir.
SONUÇ
Netice itibariyle yukardan beri anlatlanlar Alevi Bektai kültüründe vasiyet
geleneinin son derece önemli olduunu göstermektedir. Bu balamda snrl da olsa
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vasiyetname tarznda yazl kaynaklar bulunmaktadr. Alevi Bektai kültüründe bu
yazl kaynaklar son derece önemsenmektedir. Örnein, ücaaddin Veli Oca
Dedesi Nevzat Demirta eyh Safi’nin Vasiyetname adl eserini Alevîliin ve
Bektaîliin temel kaynaklar arasnda sayarak öyle der: “Kütüphanemde daha çok
Alevîlik Bektaîlik hakknda günümüzde yaynlanm eserler var. mam Cafer
Buyruu, eyh safî uyruu, hac bekta Vilayetnamesi, ücaaddin Veli Vilayetnamesi
en çok bavurduum kaynaklardr.” (Doruer, 2006:187)
Öte yandan, geçmiten beri gelen sözlü kültürde de vasiyetin önemli bir yeri
vardr. Türkiye’nin deiik yerlerinden derlenen örnekler bunu açkça ortaya
koymaktadr. Söz konusu örnekler vasiyet kültürünün Alevi Bektai geleneinde
halen canl bir ekilde varln sürdürmekte olduunu göstermektedir. Bütün bunlar
Alevi Bektai kültürü ve edebiyatna dair yaplacak aratrmalarda bu konunun da
üzerinde durulmaya deer olduunu ifade eder.
NOTLAR
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