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o
Özet
Ölüm olayının Türk kültürü ve düşüncesinde önemli bir yeri vardır. Bundan dolayı yaşa
mın önemli geçiş dönemlerinden birini oluşturan ölüm anında ve sonrasında bazı törenler yapılır. Bu çerçevede öncelikle. ülkemiz Alevi geleneginde ölüm algısı irdelenmiş.
ardından ölüm ile ilgili yapılan ritüeller tespit edilerek yer yer bunların islam öncesi Türk
kültür ve inanç sistemi ile benzerlikleri üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimel er : Ölüm, Alevi Gelenegi. Eski Türk Kültürü. Dardan lndirme Ayini.

Abstract
The Phenomenon of death occupies an important position in Turkish Culture and Thought. Because of this. same ceremonies is fulfilled in death which is one of very im portant stages of life and after this. In this contexf first or all. the concept of death in Alevi
Tradition has been discussed and than we studied in this work the rituals related with
deat~ in Alevis and the ir relationship and simi larities with Pre-lslamic Turkish Culture
and Belief Structure.

Key Words: Death. Alevi Tradition. Ancient Turkish Culture. The Ceremony of Dardan
lndirme
Giriş

Insan hayatının tabii bir sonucu olan ölüm olgusu, hem bireyler hem de .toplumlar için son derece önemli olan bir olgudur. Zira insan yaşamında insanı
derinden etkileyen etkenlerden biri de, ölüm gerçeğidir. insanlık tarihinin ilk
dönemlerinden günümüze uzanan yelpaze içinde insan'lığın ölüme ilişkin
Bu makale. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 25-26 Kasım
2004 tarihinde düzenlenmiş o lan "lAuslararası 7tirk Kıiltürütıde aiim Sempozyumu"na yazar taralın
dan sunulan "Alevi Geleneğinde Ölüm ve Ölüm Sonrası Uygulamalar· başlıklı bildiri esas alınarak
düzenlenmiş ve geliştirilmiştir.
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düşü ncelerine bakıldığında. değişmeyen esas fikri n, ölümün bir "son"u sembo-

lize etmesi olduğu görülecektir. ölüm; eski çağların ilkel insanının dünyasında
bir olayı gibi her an gerçekleşebilecek bir hadise iken. günümüz
modern insanın ı n yaşamında ise hayatın son evresinde, yani yaşlılıkta gerçekleşen bir olay halini almıştır (Baudrillard. 2002: 257; Acıpayam lı. 1963: 14-29).
hayatın sıradan

llahi dinler ile diğer bazı inanç sistemlerinde ise ölüm; başka bir hayata, asıl
yaşama geçişi n adı olmuştur. Bu yüzden tarih boyunca insan toplu l ukları sosyal
hayatın devamı için, ölümün etkisini hafifletecek ya da unutturacak tören ve
ritüeller oluşturmak·durumunda kalmışlardır.
Ayrıca

ölüm. insanlığın yaşamış olduğu ortak deneyimlerden biri olarak, özellikle ilahi dinlerin bakış tarzında olduğu gibi, insan hayatının en önemli geçiş
dönemlerinden birini oluşturur. Bu yüzden bu geçiş .sırasında ve sonrasında
tüm toplumlarda, birtakım din! tören ve ritüeller yapılmaktadır. Bu törenierin
yapısı ve uygulanış biçimleri ise, toplumların sahip olduğu inanç ve kültür yapı
larına göre değişmektedir.
Toplumumuzda ölüm ile ilgili tören ve ritüellerin oluşumunda. islam dininin
önemli derecede etkisi bulunmaktadır. Bunları. ülkemizdeki Alevi toplulukların
ölümle ilgi li olarak icra etmiş oldukları uygulamalarda da gözlemlemek mümkündür. Bilindiği gibi birey, ait olduğu kültür çevresine bağımlı olduğundan
dolayı, söz konusu kültür çevresinin kalıplarına göre icra edilen törenle gömülmektedir.
Bu makaleyi hazırlarken amacımız. ülkemizde değişik yörelerde yaşayan Alevi
topluluklarının genel olarak ölüme bakışını ve ölümle ilgili olarak uyguladıkları
tören ve ritüelleri ortaya koymaktır. Çalışma süresince, özellikle doktora çalış
mamız esnasında saha m ız olan Amasya yöresi ile ilgili bilgileri. gözlem ve mü lakat yöntemiyle ele alıp inceledik. Ülkemizdeki diğer yöreleri ise daha önce
yapılmış olan çalışmalardan hareketle ortaya koyduk.
Alevi Geleneğinde Ölüm Algısı

Ülkemizde değişik yörelerde yaşayan Alevi top l uluklarına göre ölüm, her şeyden
önce ruhun yer değiştirmesi, görünür alemden görünmez aleme geçiş ve böylece yeni bir durumun başlangıcı olarak görülmektedir. Bu yönüyle o. sırrına erişilmesi ve künhüne vakıf olunması güç bir olayd ı r. Ölüm. yok olmak anlamına
gelmez; zira insan ruhu. varlığı ile kaderinin tabii bir sonucu olarak. bir süre için
misafir kaldığı bedeninden ayrılıp farklı ortamiara girecek ve varlığını değişik
yerlerde sürdürecektir. Bundan dolayı ölüm sözcüğü. Alevi çevrelerde fazla kul-
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!anılmaz. Ölüm kavramı yerine Hakk'a yürümek, gerçekiere kavuşmak, kalıp değiştir
mek, kalıbı dinleııdirnıek. sır olmak, emaneli teslim etmek, Cemal eve l:fdar'a kavuşın~k. don
değiştirmek

gibi deyimler kullanılır (Kaya, 1996: 368-370; Er, 1998:. 117-118; Aktaş.

1999: 118-119; Şahin, 2006: 66).

Bu ifade kalıplarından Hakk 'a yürümek, bireyin biçimden
kurtulup öze dönmesi
o
anlamına gelir ki. bu tasawufi anlamda "Fena{illafı " denilen şeye tekabül eder. I
Bu durum, insanın kendini Allah'ın varlığında yok etmesini ifade eder. Anadolu
Alevilerinin inancına~ göre Allah'ın kendi nurundan yarattığı ve bu yüzden
Tanrısal bir öz taşıyan insan, ölümüyle birlikte yeniden Allah'a kavuşacak. onunla bütünleşecek yani Hakk'a yürüyecektir.
Alevi geleneğinde iki türlü ölüm vardır. Bunlardan biri. realitede karşımıza çıkan
şey olup ölüp bu dünyadan ayrılmaktır ki, aslında bu ölüm sayılmaz. Diğeri ise.
ölmeden önce ölmek; yani üzerinde kul hakkı kalmadan ölmektir. Bu da ancak tarikatta olabilecek bir şeydir. Buna göre belli bir yaşa gelen kimse ailesiyle birlikte,
dedenin ve toplumun huzurunda kurbanını keserek beyaz seccade üzerinde
görülüp ölmeden ewel ölmek için kurbanınıalıp ceme gider. Burada; küs olduğu birisi varsa onunla barışır. alacağı vereceği varsa bunları halleder ki, burada
sorulan öteki dünyada sorulmasın . Yine o anda yalan söylemeyeceğine , kimseyle ilgili kötülük düşünmeyeceğine. komşusu ile iyi geçineceğine. yolunu inkar
etmeyeceğine yemin eder. Burada kötü hu.y ve alışkanlıklardan uzak durmaya
söz veren kişi, artık ahlaki anlamda arınmayı hedefler. Bu da ancak kişinin ölmeden ewel ölmesiyle mümkün olacaktır. Böyl ece insan. benliğinden arınıp nefsini öldürerek Hakk'a ulaşır (Er. 1-998: ı 18).
Ülkemizdeki Alevi çevretere göre ölüm, özellikle kırsal kesimde. toplum yaşantı
sında oldukça önemli bir yer tutar. Bu yüzden ölümü herkes. hem korku hem de
saygıyla bekler. Bireyler ölüm karşısında kendi iş, düşünce ve eylemlerini bir
kenara bırakarak toplumsal şuura kendilerini teslim ederler.
Alevi çevrelerde ölümü düşündü ren. bazı inanış ve ön belirtiler de vardır. Bunlar.
doğal ve doğal olmayan işaretlerle ve özellikle bazı halk inanışlarıyla insanlar

i

Feııcl Alld(ı. sOfiler tarafından Allah'ın dışında bir varlıga hürmet etmekten fani. Allah'a tazirnde
baki olmak; kötü huy ve davranışlardan fani, ilimle baki olmak gibi anlamlarda kullanılır. Bu
durum, sOfilere göre bir manevi sarhoşluk ve kend inden geçme halidir. Ayrıca insanın Hakk'ın
huzurunda oldugunun şuuruna varmasını. bu şuuru her an muhafaza etmesini. böylece kişinin
gerçek kul olma noktasını ifade eder. Fena fıllah. öz olarak. tarikat yolcusunun duygularından ve
iradesinden sıynlarak benligini Allah'ın varlıgında yok etmesi dir. Geniş bilgi için (Kara, 1995: 333335; Kara. 1990: 161-162; Korkmaz. 2003: ı46-ı47; TUrer. 1995: 13o-13ı).

I 0 R K

K

0

L I

0

R Q

v e

H A C ı

B E K I A Ş

V E L i

1

2 O O 7 • 4 2

95

tarafından hissedilir. örnek olarak; bazı hayvanlar, ev eşyası gibi şeyler, kozmik
ve meteorolojik bazı olaylar aracılığıyla ölümün yaklaştığı hissedilebilir ve
ölümü uzaklaştırmak için de bazı şeyler yapılır. Özellikle Tahtacılar arasında
ölüme işaret eden hayvanların başında baykuş gelmektedir. Hatta öyle ki onlar;
sevmedikleri, ölümünü istedikleri birisi için ocağında baykuş tünesin tarzında bir
beddua söylerler. Bu beddua dışında söz konusu kuşun ismi pek söylenmemektedir. Baykuş bir evin yakınında veya üzerinde öttüğünde, o evde birinin öleceğine işaret ettiğine inanılır. Bu durumda baykuş, silahla öldürülür veya ocaktan
ateşli bir odun parçası alınarak baykuşa doğru atılır (Selçuk, 2004: 201 }. Yine
Tahtacılar arasında çakalın uzun uzun havlaması da ölümün ön belirtisi olarak
değerlendirilir. Eğer çakal. bir evin yakınında havlarsa, o evden birinin öleceğine
inanılır. Bu durumda ocaktan ateşli bir odun parçası alınır. çaka)ın havladığı
yöne doğru atı l ır. Köpeğin gündüz uluması durumunda da ölüm olacağı inancı
mevcuttur. Bunun yanında tavuk, horoz gibi hayvanlar da öterse o evden birinin
öleceğine inan ı lı r. Bu durumda tavuk hemen yakatanır ve boynu hemen koparı
lır. Hayvanlarla ilgili yapılan tüm bu uygulamalar aracılığı ile ölümün uzaklaşa
cağına inanılır. (Tahtacı lar arasında ölümü düşündüren inanıştarla ilgili olarak
bkz: Örnek. 1971: 15-19; Selçuk. 2004: 201-203}.

Alevi Geleneğinde Ölümle ilgili Tören ve Ritüeller

Ülkemizdeki Alevi çevrelerde ölüm anında ve ölümden sonra birtakım ritüellerin
görülmektedir. Bunların, biçim ve yapılış tarzında yöreden yöreye bazı
küçük farklılıklar bulunmakta olup bu farklılıklar, genellikle kırsal kesimde gözlenmektedir. Ölümle ilgili olan bu ritüelleri, !smail Engin'in de ifade ettiği gibi,
temel olarak ilk ve son aşama ya da hazırlık ve gömme aşaması biçiminde iki kısma
ayırmamız mümkündür (Engin, 1998: 107}. Şöyle ki, ölüm olayının gerçekleşme
ye başladığı andan cenaze namazının kılındığı ana kadar olan işlemleri, ilk
aşama ya da hazırlık aşaması; cenaze namazından sonra yapılan ve ölünün
gömülmesini de kapsayan işlemleri, son aşama ya da gömme aşaması olarak
ele atabiliriz.
yapıldığı

Ölüm olayının gerçekleşmeye başladığı an şeklinde tarif ettiğimiz hazırlık aşama
sında, öncelikle ölmek üzere olan, fakat tamamen şuurunu da kaybetmemiş olan
kişinin yanında hafif sesle Yasin ve Ayete'I-Kürsl oku nur. Bunun yanı nda besmele çekilerek kelime-i tevhid ya da kelime-i şehadeti söylemesi sağlamaya çalışı
l ır. Yine "lA Rahe Jllal/ah. Muhammedün RasulO.I/ah. Aliyyün Veliyyul/ah" ifadesini
söylemesi için çaba gösterilir ve bu arada ona su verilir. Eğer hastanın durumu
bunları söylemeye müsait değilse, Allah-Muhammed -Ali isimleri ya da sadece
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Allah ismi telkin edilir. Ayrıca ölüm döşeğinde olan insanın yanında yine çok
hafif sesle düvazimam 2 okunur (Kaya, 1996: 369·371: Aktaş, 1999: 123-124).
Tahtacılarda

ölüm döşeğinde yatan kişinin ölürken sıkıntı çektigi hissedilirse,
içinde bulunduğu odanın kapısı açılır. Aynı zamanda ölüm sıkıntısı çeken kişi
nin üzerine "Ya Allah! Ya Muhammed! Ya Ali!" deniterek herhangi bir yeşil yaprak
atılır. Bundan sonra söz konusu kişinin rahat bir şel<.ilde öleceğine inan ı lır
(Selçuk. 2004: 205). Yine Tahtacı l arda ölüm döşeğinde olup can çekişen kişinin
yanında çoğunluğu kadın olmak üzere akrabaları sessiz olarak beklerler (Biçen,
2005: ı28).
Ölüm döşeği ndeki kişi ruhunu teslim edince orada bulunan pede ya da bir aile
büyügü, ölümün gerçekl eştiğini; "inna Iiliahi ve inna ileyhi raciOn; miracı mübarek, mekanı cennet olsun" diyerek ölüm olayını duyurur (Üçer. 2005: 388). Ölüm
gerçekleştikten sonra ise cenazeyi bekletıneden en kısa zamanda toprağa vermek, ülkemiz Alevi topluluklarında görülen önemli bir gelenektir. Burada her
şeyden önce, "ölüyü yerde bırakmamak için erken gömme" düşüncesi esastır
(Taşğın, ı 997: 126). özellikle Tahtacılarda topragın mühürlenınesi ina ncı sebebiyle defin işlemi, güneş batınadan önce yapılır. Ne var ki ölüm, akşamüstü veya
akşam saatlerinde gerçekleşmiş ise ölünün gömülmesi ertesi güne bırakılır, ölü
sabaha kadar bekletilir. Buna. Tahtacı köylerinde ölünün geeelemesi denilir ve böylesi durumlarda orada bul unanlar, ölünün etrafı nda daire ol uşturacak şekilde
otururlar. Köyde o anda bulunan zakirve ozanlar. sabaha kadar saz çalarak agıt
lar yakar, deyiş ve düvazlar söylerler (Küçük, ı 995: ı 22; Aksoy, 2004: 389). 3 ölü
sazı çalma adeti, Ege ve Antalya Tahtacılarında görülen bir şeydir. Buna göre,
ölünün etrafında kadın erkek daire şeklinde toplanıp saz eşliginde ağlanır ve
ağıtlar yakılır (Yetişen, 1986: 49; Selçuk, 2004: 217; Engin, 1995: 41 ).
Ruhun ölümsüzlüğüne inanan Tahtacılar. onun cesetten kuş gibi uçarak ayrıldı
ğını ifade ederler. Bu yüzden ölüm olayı gerçekleştiği ·an hemen odanın pencereleri açılır. Daha sonra ölü ile birlikte, odası ve evin diğer yerleri tütsülenir.
Ölünün elbisesi çıkarılır, çenesi çatılır, gözleri kapatı !ır, ayak başparmaklarr birbirine bağlanır. Eger ölen kadın ise, ellerine, ayaklarına. saçlarına, kulak arkalarına kına sürülür. Ölen kişi musafıipli birisi ise, bu işlemler yapılmadan kurban
2 Düvaz. diivazinıanı ya da diivazdefı imanı; Alevi/Bektaşi edebiyatında. başta Hz. Ali olmak üzere içinde: Ehl-i Beyt ve On iki Imam'ın isimlerinin geçtiği. on ların faziletlerinin anlatıldığı. onlar için
söylenmiş deyiş ve nefeslere denilir. Oüvazimam. Farsçada on iki imam anlamına gelen "düvaz·
deh imam·ın Anadolu'daki söyleniş biçimidir. (Korkmaz. 2003: 126-132).
3 Aynı gelenek. ülkemizdeki Arap Alevileri/Nusayr'i'lerinde de vardır. Zira Nusayriler. ölüyü gece
yalnız başına bırakmamak gerektiği inanışına sahiptirler (Aslan. 2005: 78).
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kesilir. Bu kurbana. tercüman kurbam adı verilir. Bu uygulamalardan sonra ölünün
üzeri bir çarşafla örtülür ve ölü odanın ortasına getirilir. Ölünün üzerine bıçak
veya demir parçası. yastığının altına da ayna bırakılır (Selçuk, 2004: 206).
Bu arada ölenin yakınlarından bazısı dedeye haber verir. bazısı uzaklarda varsa
dost ve akrabaları çağırır. bazıları ise mezar kazımına gönüllü koşar. Bazı
yörelerde kişiler her ne işi olursa olsun. her nerede bu lunursa bulunsun; ölümünden haberdar bulunduğu kişinin defin i ş l emlerine kat ıl mak durumundadır.
Özellikle bu anlayış, Balıkesir Çepnileri arası nda görülen önem li bir şeydir (Şahin.
2006: 66-67).
yakın

Yine ölüm olayı

ge;çekleştikten sonra, eğer ölen kişinin gözleri açıksa kapatılır4.

ağzı açık kalmasın

diye de temiz bir bezle çenesi bağlanır, başı kıble tarafına
çevrilir. elleri yanlarına uzatılır. yanında güzel kokulu şeyler ~ulunduru lur.
Cenaze evden ayrıldıktan sonra bazı köylerde, komşu ve akrabalar tarafından
ölenin kaldığı oda. el birliği ile acele olarak boyanır. Yine ölenin giysilerinin
tümü toptanır ve yıkanır; bazı yörelerde fakiriere ve ölüyü yıkayanlara (Taşğın.
1997: 126). bazı yörelerde ise en yakın dostuna verilir (Aktaş. 1999: 135). Bazı
köylerde ise ölünün bulunduğu oda. ölünün ruhu eve gelip dolaştığı inancından
dolayı evini kolayca bulabilmesi için 3 gün, bazılarında 9 gün. bazılannda ise 40
gün boyunca aydınlatılır ve ışıkları söndürülmez.5 Ayrıca bazı yörelerde özellikle
Kürt Alevi köylerinde. cenazenin arkasından üç gün boyunca ateş yakıldığı da
görülmektedir (Aktaş. 1999: I 24; Karaoğlan, 2003: 38) .
Ayrıca

ölüm olayı meydana geldiği anda uyuyan kimselerin uyandırılması . qlü
yatt ığı yerden kaldırılınca onun yerine taş veya sacayağı konulması gibi uygulamalar; Tahtacılarda olduğu gibi Anadolu'nun pek çok yöresinde yaygındır
(Selçuk, 2004: 216). Amasya, Tokat ve Çorum gibi Orta Anadolu illerinde. ölen
şa hı s, evden ç ı karılırken; "Su Seldsı" denilen dini törenle "Hüseynf makamında"
Teslim Abdal'dan bir nefes okunarak uğurtanır ve ard ından bir kova su dökülerek; "d!lr-ı bek!l'ya yolcu edilir (Onarlı. 2003). Aynı şey, Tahtacılarda da yapılır.
Zira cenaze evden götürülürken arkasından su dökülür. ev süpürülür. ölünün
yatağı dışarıya çıkarılır. ölünün evi de dahil köyde her evden dışarıya çul (kilim)
çıkarılır ve üç defa çırpı !ır (Selçuk. 2004: 205).
4

Öyle ki bazı yörelerde gözleri açık bir şekilde ölenlerin. sevdiklerini görerneden öldügü için gözlerinin kapanmadığına inanılır (Karaoğlan. 2003: 38).

5 Aynı inanış ve uygulamanın islam öncesi bazı Türk boylarında bulunuşu. bunun lslamiyet öncesinden kalma bir inanış olduğunu düşündürmektedir. Zira Beltirler gibi bazı Türk boyları. ölüyü
mezara defnettikten sonra hep beraber ölü nün evine gelip yemek yer ve içerlerdi. ölünün en yakın
dost ve akrabalarından bazıları ise, bu evde üç gün misafir olurlar; geceleri kimse uyumazdı. Her
yemekten önce ateşe, yiyecekleri ve içecekleri şeylerden de bir miktar atarlardı" (inan. ı 995: ı85).
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Ölü evden ayrıldıktan sonra, ilk aşamada yıkan ıp kefenlenir. Ölü, yıkanacağı yer
olan teneşire götürütıneden önce teneşir tütsülenir (Üçer. 2005: 389). Bunun
için, genel olarak ölen erkekse köyün hocası6, kadınsa yakınlarından bir kadın
ölüyü yıkar. Bazı köylerde ise kadın ya da erkeği eşinin yıkadığı da görülmektedir
(Yaman. 1994: 273-274; Cebecik. 1991: 116; Biçen, 2005: 130). Bu işlemi. genelde
tecrübeli kişiler yapar ve ölene abdest aldırma şeklinde <yapılır. Çepniler'de cenazeyi yıkama işleminde "yuğucu" ve 'kuyuw" adlı iki görevli bulunur. Cenazeyi
yıkayana yuğucu. suy,u dökene de kuyucu adı verilir. Cenaze yıkanacak suyun
içine de gül suyu katılır (Şahin, 2006: 67). Cenaze erkekse göbekten dizlerine
kadar, kadınsa göğüslerinden dizlerine kadar olan kısmı bir bezle örtü !ür.
..
;
Olü, yıkandıktan sonra kurulanır ve kefenleme işlemine geçilir. Burada kefen;
erkekler için gömlek. eteklik (iç kefen) ve sargı(dış kefen)dan ibaret olmak üzere
üç kattır. Kadınlar için ise bunlara. başörtüsü ve göğüs örtüsü eklenmesiyle beş
kat olur. Ölüye önce boynundan ayaklarına kadar olan gömlek giydirilir. Daha
sonra başından ayaklarına kadar olan etek! ik, en son da bu iki parçayla beraber
bütün vücudu saracak olan sargı giydiril ir. Kadınların başörtüsü ile başları örtülürken göğüs örtüsü ile kefenlerin dışında göğüsleri örtütür (Üçer, 2005: 389}.
Tafıtacılarda

ölen kişi eğer erkekse ve sakalı uzamışsa. sakalı tıraş edilir; ancak
bıyığına dokunulmaz ve yıkandıktan sonra da pijaması. gömleği, başlığı (şapka)
ve çorabı giydirilir. Ölen kadın ise, pijamasının yanı sıra yeni dikilen bir elbise
giydiril ir. Kadının başına yeşil ve kırmızı bir bez sarılır. onların üzerine ayalı bir
tülbent bağlan ır. ayağına çorap giydiril ir. Ayrıca eline, ayağına ve alnına da kına
yakılır7 Burada kadın, erkek, genç, çocuk bütün ölülere giydirilen giysilerin yeni
ya da en güzel kıyafetleri olmasına dikkat edilir. Ölen genç erkek ise. söz konusu
giyecekleri n yanı sıra. takım elbise de giydirilir. Evlenmemiş genç kız ise. gözlerine sürme çekilir ve çoğunlukla gelinlik giydirilir. Erkek cenazelerin hepsinin
eline mendil ve çiçek demeti verilir. Kadınlara da aynı şekilde tülbent (ya~ma)
ve çiçek demeti verilir. Tahtacılar. ölüye elbise giydirilmediğinde ölünün, öbür
dünyada çıplak dolaşacağına inanırlar (Engin. 1998: 109; Selçuk, 2004: 207).8
6 Tahtacı lar. bu noktada çok daha titiz olup cami imamları na ölülerini yıkatmıyorlar. Zira Tahtacı
lara göre bunun için, önce ölü yıkamanın geleneksel kurallarını bilen bir kişinin olması gereklidir.
Bu kişi de: dede ya da rehber olabilir (Engin. ı998: ı 08).
7 Zira alnına yakılan kına. ölen kadının Tahtacı olduğunu gösterir ve öteki dünyada kolay tanınma
sını sağlar (Engin, ı998: ı08: Biçen, 2005: 129: Karaoğlan. 2003: 39).
8 Aynı inanış ve uygulamanın islam öncesi bazı Türk boylarında bulunması. yine bunun lslamiyet
öncesinden kalma bir gelenek olduğunu akla getirmektedir. Zira Göktürkler döneminden itibaren
hakanların at. silah ve bazı hizmetkarları ile birlikte gömüldüklerini biliyoruz (Ögel. ı991 : 233:
Eröz, ı985: 56-57).
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Cenaze yıkandıktan sonra ölünün vücuduna kolanya veya gül suyu dökülür.
Yıkama işlemi bittikten sonra yıkayan kişi; dua eder, düvaz okur ve Allah,
Mufıammed, Yii Ali der (Üçer. 2005: 389). Ölünün yıkanması, ona yapılacak son
hizmetlerden biri olduğundan dolayı buna özel bir önem verilir.
Yıkama işleminden sonra bazı yörelerde ölünün yıkandığı "yunak"ta üç gün
boyunca su bulundurulur ve suyu ısıtmak için yakılan ateş de bu süre boyunca
söndürülmez. Bu uygulamanın kökeninde; ölen kişinin ruhunun evini ziyaret
ettiği, eviyle olan bağlantısını hemen kesmediği inancı yatmaktadır (Şahin,
2006: 67; Ayrıca Anadolu'da ruh ve ruh etrafında oluşturulan çeşitli inanışlar için
bkZ: örnek. 1971 : 6·1-64}.
Tahtacılarda yıkama işlemi

sona erdikten sonra orada bulunan herkes ölünün
üzerine su döker. Bu uygulamaya ölü ile veda/aşma adı verilir. Bu uygulama esnasında. kullanılan kabın elden ele verilmemesine dikkat edilir. Bunun için suyu
döken kişi. söz konusu kabı yere bırakır. diğer kişi de yerden alır. Böylece kabın
elden ele verilmemesi sağlanmış olur. Burada ölüye su dökme işlemi. benden
yana he/al olsun diyerek üç defa yapılır. Ölü ile vedalaşma aşamasından sonra.
kazanda artan suyla orada bulunan herkes elini yüzünü yıkar. Ayrıca ölünün
elbisesinin de bu suyla yıkanması gerekir ve daha sonra kazan, ters çevrilir
(Selçuk. 2004: 204-205). Arkasından ölünün içine yerleştirileceği sandık hazırla
nır. Buna tabutyada Tahtacılar'ın ifadesiyle ·~al ağacı"denir (Engin. 1998: 109;
Biçen. 2005: 130). Burada Tahtacılarda dikkat çekici bir şey yapılmaktadır ki bu
da veda ziyaretidir. Ölünün akrabaları, arkadaşları ve tanıdıkları artık onunla vedalaşır ve helalleşirler. Bu esnada küçükler. ölüyü ellerinden öper. Yaşıtlarıyla
büyükleri ise; gözleri, alnı ve yanaklarından "Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali"diyerek öperler (Engin, 1998: 109; Küçük. 1995: 122).9 Bu ortam. oldukça duygusal
bir atmosferin o luşmasına yol açar. Yine Tahtacı larda yapılan ilginç bir şey vardır ki, bu da her kadın tabutuna bir okiava ve erkek tabutuna bir çakı konması dır.
Böylece yıllar sonra açılan bir mezarın kadın ya da erkek mezarı olduğu anlaşı
labilir (Biçen, 2005: 131 ).
Hakk'a yürüyen canın. bir örtü ile kefenlendikten sonra cenaze namazı kılınır.
Cenaze namazı. bu anlamda hazırlık aşamasından gömme aşamasına geçişi
sağlayan bir halkadır. Cenaze namazını, çoğunlukla cami imamları olmak üzere.
bazı köylerde dedelerin kıldırdığı da görülür; ancak bazı yörelerde özellikle kırsal
9 Asl ında bu uygulama. sadece Tahtacılara özgU olmayı p ülkemizde farklı yörelerde de görülen bir
şeydir. Örnek olarak: Amasya· da. cenaze kefenlendikten sonra, yakınlarından büyükleri ölünUn
gözlerinden. küçükleri de ellerinden öperler (Kalafat. 1996: 29). ülkemizde sadece Nusayrl'lerde.
ölü yıkanırken ona eşi yaklaştı rı lmaz: çUnkU kişinin ölmesiyle dini nikahın bozulduguna inanılır
(Aslan. 2005: 78).
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kesimde. dedelerden bu işlemi yapması beklenir. Zira bu gibi yörelerde bütün
din'i vecibeler, geleneksel olarak dedelerin öncülü~ünde yapılır; çünkü manevi
imamlığın da ancak bu soya ait olduğu kabul edilir. Bu yüzden okumuş cami
hocası. imam olarak kabul edilmez ve zorunlu o l madıkça da Sünni hocalara
müracaat edilmez (Tur, 2002: 487). Cenaze namazında rükG ve secde bulunmadığı ve ayakta kılındığı için bu namaza "secdesiz namaz"da>denir.IO
Cenaze namazının kılınış şeklinde Sünni kesimle bir ayrılığın olmadığı görülür;
ancak bazı yörelerde cem evinde kılınan cenaze narnazına 'fıalka namazı·: mezarlıkta kılınan namaza ise. 'saf namazı" adının verildiğini görmekteyiz. Cenaze
narnazına genellikle erkekler katı lmaktadır, ancak bazı Çepni köylerinde cenazeye
kadınların da katıldığı görülür (Şahin. 2006: 68).
'
Cenaze namazından sonra cenazenin erkeki erli tarafından mezarlığa götürülmesiyle gömme aşaması başlar. Ölen kişi, bazı köylerde, mezarlıkta yönü kıbleye
gelecek şekilde defnedilirken 12 dede ya da hoca. son duaları okur. Bunun için
hoca, "MuFıterem cemaat. 6u muhi66i nası/6ilirsiniı? Hakk'a 6ağlı, i6adetini-zikrini yapan.
elinden-dilinden-6elinden kimseye zarar vennez birisi olarak mı bilirsiniz?" der. Katılanlar.
"iyi biliriz" derler. Bunun üzerine hoca, "Ha kk 'a yürüyetı.bu can üzerindeki (ıakkınızı
he/al ediyor musunuz? der. Cem aat. 'fıakkımıı rıelal olsun" der. Hoca. tekrar "Huzur-ı
Rabbi1-dlemin 'de şanit/ik eder misiniz?" diye sorar, bu defa katılanlar, "Eyvalla(ı" diyerek cevap verirler. Bunun üzerine hoca. "Allah. taksiratım affetsin" der ve böylece
telkin tam amlan ı r. Bir yandan bu uygulamalar olurken. öte yandan mezar hazır
lanır. Ölen kimsenin cinsiyeti, burada son derece önemlidir. Zira ölü erkekse
mezar. aşağıya doğru. kişinin dik ve yere bastığı varsayılarak yerden göbeğine
kadar; kadınsa, yerden göğsüne kadar ve boyunun uzunluğu da dikkate alınarak
doğudan batıya doğru kazılır (Engin. ı 998: ı ı ı; Biçen. 2005: ı 3 ı). Bu arada
Tahtacılarda mezar kazılırken ilk kazınayı vuran kişi, mezar kapatılırken de ilk
toprağı atar. Herkes en az üç avuç olmak üzere mezara toprak atar ve böylece
mezar kapatılır (Biçen. 2005: 13 ı).
10 Zira önde gelen Alevi/Bektaşi şairlerinden biri olao Seyraııf (ö. 1866). bir şiirinde cenaze namazı
ile ilgili görüşlerini şöyle dile getirir:
-Çaı Seyraııi. dunııa saıı

Hakk-a sen eyle ııiyaıı
secdesiz namazı
Kısmeı olan kılar hirgiiıı"
5aııa

(Özmen. 1998: IV, ı ı6).
ll Tahtacılarda ve hemen hemen tüm Alevi topluluklarda kadınlar. gömme aşamasında mezarlıga
gelmez (Biçen. 2005: 130).
12 Bazı köylerde böyle bir şeyle karşılaşılmaz. Zira geleneksel Alevi inanışındaki kı bl e anlayışı, Sünnilikten farklıdır. Buna göre kı bl e, insanın yüzü. yani "can"ın cemıllidir. Dolayısıyla ayrıca bir kıble
arayışına ihtiyaç duyulmaz (Aktaş, 1999: 123).
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Ölü, defnedildikten sonra telkin okunur. Telkin. ölü gömüldükten sonra mezarı
nın başında mürşit tarafından ölüye yapılan bir hatırlatma olup bazı Alevi çevrelerde tatkın adını alır {Keçeli. ı 996: 3 ı 3; Selçuk, 2004: 2 ı 0). Talkın. mürşidin.
Hakk'a göçen kişiyle ilgili olarak. gömüldükten sonra mezar başında söylediği,
dini kelamlardan ibarettir. Alevilerde telkinin yapılışı, başlangıç ve bitiş cümleleri dışında. Sünnilerde olduğu gibidir. Hoca, telkine başlarken "Bismillafı ya da
Bism-i Şafı . .. ·:bitirirken de '1mamım şafı-ı Velayet Aliyye'l-Murtaza'dır"der ve telkin
sona erer. Bu telkin esnasında islam inancına olan iman dile getirildiği gibi; Hz.
Ali'nin Şah-ı Velayet olduğu şeklindeki inançlar da dile getirilir (Yaman, ı 994:
277-278; Üçer. 2005 : 390; Cebecik, ı99ı: ı ı6). Telkin olayı, bazı Alevi topluluklarda olmamakla birlikte, bazılannda vardır. özellikle Hatay Alevileri dediğimiz
Nusaynlerde bir hayli yaygındır (Uiuçay. 2003: ı8-ı9, ?ı3-239) .
Bazı araştırmacılar. telkinin aslında Alevi gelenekte olmadığını. sonradan özellikle Sünni kültürün etkisiyle Alevi çevrelerde de ortaya çıktığını söylerler (Tur,
2002: 500; Aktaş. ı 999: ı 33} ki bunun doğruluk payı bir hayli yüksektir. Zira söz
konusu araştırmacılara göre; "Alevi inancında telkin, yaşayan sağ insanlara verilir, ölüye verilmez. Telkin kelimesinin anlamı, nasihattir. Düşünün, ölüye nasihat verilir mi? Biz Aleviler, o nasihati ikrar ve görgü erkanlarında yaşayan sağ
insana yaparız; fakat Osmanlı'dan bize aşılana n yanlışlıkları, bile bile yapıyoruz"
(Tur, 2002: 500).

Bu esnada diğer yandan mezarlığın bir kenarında çocuklara. kadınlara ve yok~ul
olan kimselere para, şeker ve çi kolata dağıtılarak cenaze, dualarla mezara defnedil ir. Bazı yörelerde cenaze ile birlikte saat, ayna. tarak. yorgan ve küpe gibi
ölünün sevdiği eşyalar da defnedilir, ölünün eline çiçek demeti verilir. Bekar
olarak ölmüş genç kızların mezarına gelinlik konur ve kırmızı bayrak dikilir. Şehit
mezariarına da Türk bayrağı dikilir. Mezar, tamamen toprakla kapatıldıktan sonra
yer ile aynı düzeyde tutulmaz. Yerden daha yüksekte yapılır ve balık sırtı biçimine getirilir. Mezarın doğu batı yönüne birer tahta dikilir. Ölüye ait bilgilerin
yazıldığı bu tahtaya fıece taşı veya baş tahtası den ilir. Daha sonra mezarın baş ucundan ayak ucuna kadar su dökülür { Bozkuş. 2000: 252; Selçuk. 2004: 2 ı O;
Karaoğlan, 2003: 40}. ı 3
13 Benzer adet ve geleneklerin Hunlar, Göktürkler. Oğuzlar ve Kıpçaklar gibi Islam öncesi Türk topluluklannda da bulunduğu görülmektedir. Öyle anlaşılmaktadır ki bu gelenek: ölümün bir son
olmadığı. ölümden sonra yeni bir yaşamın mevcut olduğu inancı ve bu yaşamda ölülerin bunlara
ihtiyaç duyacağı düşüncesinden hareketle icra edilmekteydi. Bundan dolayı ölüler: yataklan, süs
eşya lan, silahlan ve atlarıyla birlikte gömülürlerdi (ibn Fadlan. 1995: ı 36- ı 37: Yörükan. 2006: 3334, 61-62: inan, 1995: ı 78-179; Roux, 1999: 173. 289-293: Günay, Güngör, 1998: 85).
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Mezarlıkta ölünün başında Yasin. Fatiha ve lhlas gibi sureler okunur. Bazı köylerde kadınlar. ölü nün başında ağıtlar yakar (Küçük. 1995: 121; Şahin. ,2006:
70-71 ). Tahtacılarda bu esnada özellikle gençler ölü için bayr~k açarlar. uzun
sırıkların üzerini renk renk kumaş parçaları ve mendillerle donatırlar. çiçekler
bağlarlar. Hazırlanan bayrakların çokluğu. ölen kişinin ne kadar çok sevildiğini
gösterir. O anda düğün alayı gibi cenazenin önünden btr renk ırmağı akıp gider
(Yetişen. 1986: 50; Küçük. 1995: 122).1 4 Bunun yanında gücü yetenler. mezar
kapanmadan ölenin ·başucunda ya da daha sonra. darlfaprak kur&aııı keserler.
Eğer ölen kişi fakir ise topluluk kendi arasında para toplayarak kurbanı keser.
Kurban. cenaze evine getirilip pişirilir ve akşamieyin ölenin günahları bağışlan
sı n diye bazı köylerde dualarla. bazılarında ise mevlidle beral:fer uzaktan başsağ
lığına gelen kişiler ile komşular tarafından yenir.I5 Çepniler. buna "kazma kürek
güpürtüsü, çapa güpürtüsü ve ka&ir kur&anı" gibi isimler verirler (Şahin. 2006: 69).
Trakya yöresinde yaşayan Amucalarda cenaze evinden mezarlıkta ça lışan lara
irmik helvası. pişirilmiş bir horoz. peynir ve ekmek gönderilir. Buna ·~nezarlık
ekmeği" adı verilir (Aktaş, 1999: 135). Ayrıca cenaze evine komşular da. değişik
yemekler yapıp getirirler, buna da yas yeri yemeği ya da ka&ir yemeği denir ve herkes. başsağlığı dileyerek taziyelerini sunar (Engin, 1998: 112).

Yas evi ndeki yemek kapları o akşam yıkanmaz. ertesi gün yıkanır. Ayrıca ölü
evinin içine. söz konusu evde yapılan yemeklerden bir tabak yemek. yanına da
bir kaşık bırakılır. Bunun yanı sıra ölü suyu .ısıtılan ocaktaki ateş sönmüşse tekrar yakılır. sönmemişse canlandırılır. Bu ateş üç gün boyunca yanar. Bu ateşin
yanına bir ekmek veya bir tabak yemekle bi rlikte bir şişe su bırakıl ır. Tahtacı lar.
evin içinde ölünün yıkandığı yere bırakılan yemekten o gece ölünün ruhunun
gelip yediğine. sudan da içtiğine inanırlar. Zira söz konusu yemek ve suyun
sabahleyin azaldığı anlatılmaktadır. Ayrıca evin ışıkları üç gün yanık bırakılır
(Selçuk. 2004: 21 ı).
Ülkemizdeki Alevi topluluklar arasında. özellikle Tahtacılarda cenazenin yıkan
ması. tabutun hazırlanması. mezarın kazılması. duaların okunması gibi cenaze
işlerine karşılık hiç kimseye en küçük bir maddi ödeme yapılmaz. Zira herkes
14 Aynca Tahtacılarda ölüm ve ölü gömme gelenelderi için (YörOkan. 1998: 230-240: Yetişen. 1986:
49-52: Küçük. 1995: 121-123: Süleyman Fikri. 1926: 488·489: Engin. 1995: 37-44: Asan. 2000: 137·
148:Aktaş. 1999: 127- 132).
15 Türk kültürOnde. ölüm olayının gerçekleştiAi gün kurban kesilmesi ve bu hayvandan yapılan yemeklerin cenaze törenine katılanlarca yenmesi çok yaygın bir gelenektir. Bugün. Anadolü'nun pek
çok yerinde bu uygulama hala geçeriiliitin i sürdürmektedir. Kazak. Kırgız. Tuva ve Sagay TOrkleri
gibi pek çok TOrk toplulugunda. ölenin ardından bir hayvanın kurban edildigi görülür (Ina n. 1995:
183-200:Aça. l999: 25).
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birbirinin hakkını birbirinin cenazesine yardım ederek öder. Böylece cenaze kalimece usulü yapılır (Biçen, 2005: 132).

dırma işlemi, tamamıyla

Ölen kişi sırlandıktan, yani defnedildikten sonra. tamamıyla ülkemizdeki Alevi
topluluklarına özgü olan ölü dan erkanıldardan indirme ayini yapılır. 16 Bu ayin.
ülkemizde özellikle. kırsal kesimde uygulanmaktadır. D§r çekmek. köylerde çok
önem verilen bir ritüel olup bunun, Hz. Adem'den kaldı~ına inan ılır. inanca göre
vefat ettikten sonra darı çekilmeyen kişi . mezarda huzursuz ve sıkıntılı bir halde
ka l ır.

Dilrdan indlrme ayini, vefat etmiş ya da başka bir ifadeyle, Hakka yürümUş olan
kişinin yakınlannın oı,un adına. varsa borçlannı ödemek ve geride kalanlarla fıelalleşmesl
amacıyla tüm köylülerin katılımıyla dedenln öncülüğünde yaptığı önemli bir ritüeldir.
Burada esas olan, Hakk'a yürüyen canın Hakk'a ulaşması için, dünyaya ilk geldiğinde özünde taşıdığı saflık ve temizliğe tekrar kavuşmasıdır. Bu a_meliyeyi gerçekleştirmek ve üzerinde kul hakkı kalmadan Hakk'a kavuşmasını sağlamak
amacıyla ölen kişinin akrabalan ya da musahibi tarafından bütün köylünün katı
lımıyla bu ayin yapılır. Elde ettiğimiz bilgilere göre. önceleri sadece musahibi
olanlar için yapılan bu ayin, günümüzde musahibi olsun olmasın, düşkün olmayan herkes için yapılmaktadır. Zira günümüzde sadece düşkün I 7 olan kişilerin
darı yapılmamaktadır. Düşkün olan kişi için bazı yörelerde kurban tığlanmaz ve
bu kişinin(Hakk'a yürüyen kişinin) yeme~i yenmez. Onlar için sadece biçimsel
olarak cenaze namazı kılınır ve toplumdan rızalık alınmadan defnedilirler.
Bu ayin için dede ile beraber ayine katılan herkes önce abdest alır. Ardından
ayinin yapılacağı meydana süpürgecl (seyyid-i ferraş) gelip sembolik anlamda meydanı temizleri B_ Daha sonra yine ayin-i cem hizmetlerinden biri olan sakkasuyu
(se/man suyu) gelir. herkes bu su ile elini yıkar: böylece tarikat abdesti de alınmış
ol ur. Beraberinde meydana beyaz bir seccade ya da beyaz bir çarşaf serilir 19. Bu esnada dede, "Seccadenin içi nur, dışı sır ola. Evliya-enbiya beri kalmaya. Seccademiz Şit
ı6 Dersim bölgesinde ölü danna ..Meyyil Cemi .. denmektedir (Onarlı, 2003).
ı7 Alevi kOltür ve geleneğinde yol terbiyesine aykırı davranan suçlu kimseye düşkün denmekte olup
söz konusu kişinin içinde bulunduğu duruma da diişküııliik denir. Bir başka ifadeyle düşkünlük.
Alevi örf ve adeti ile ahlak anlayışının hoş görmeyip yasakladığı şeylerin yapılması durumunda
uygulanan bir suçluluk ve yaptırım durumudur; yani hırsızlık yapmış. cinayet işlemiş. harama
el uzatmış ve yalan söylemiş kişinin veya kişilerin dan yapılmaz. Bu durumda olan bireye, Alevi
geleneğinde düşkün denmekte ve bununla ilgili örfi hukuk uygulanmaktadır (Tur. 2002: 472-486:
Korkmaz, 2003: 125-126: Bal. 2000: 71-82).

ı8 Bunun anlamı. 'liiç fıimseniıı gönlünde kin -kibir fıalıııasııı, fıerfıes ru(ıuııu kötülüfılerdeıı anııdırsııı"demek
lir.
19 Burada beyaz rengin tercih edilmesi. değişik şekillerde açıklanır. Bir rivayete göre: Adem
Peygamber'in tacının beyaz oluşu bunda etkilidir. Başka bir rivayette ise bunu, Şit Peygamber'in
dokuduğuna ve ldris Peygamber'in biçtiğine inanılır. Yine beyaz seccade, Hacı Bektaş Veli'ye
gelen ve dört başında dört büyük melek bulunduğuna inanılan seccade olduğu için tercih edilir.
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Peygamberin dokuduğu seccade ola. On iki imam/ann, On yedi Kemerbestln, Şdh-ı
\le/ayet In dergiihına ka6ul ola" der ve seecadeni n içine gl recek olan ölen canın. va ri sleri. "hu" diyerek niyaz eder. O anda ölen kadınsa iki kadın bir erkek; ölen erkekse iki erkek bir kadın20 olmak üzere ayakta "dar''da durur. dar-ı Mansur'a
dikilirler. 21 Burada d ede, ölen şahıs adına. musahibi ile birinci derecedeki akrabalarını sorgular. Bunun için, "Eren/er. bugün aramızdan aynlaıı filanca isimli mevta mızın dannı çekmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Çirkin ibadet, kabul olmaz. Hak. hakkı
sever: pak, pakı sever. KI.{/, hatasız olmaz: hata tevbesiz olmaz. Birbirimizde kırgınlık dargınlık
var5a meydana gelsin. Bu meydanda fıa/lolmayan şey, hiçbir yerde hal/olmaz. Mil 'miııin
kalbinde zerre kadar gilman22 olursa yaptığı ibadet geçersiz olur. Allafı, öylelerinden etmesin.
Birbirinizden hoşnut, razı mısınız?" der ve bunu üç kez tekrar eder. Ayine katılanlar
da. yine üç kez "ey va/lafı" derler. Bu n un üzerine d ed e, '1ı.llah da sizden razı olsun" der
ve arkasından. "Oieıı adına incinmiş, gücenmiş kimseler varsa dile gelsin, bile gelsin, hakkını talep ey/esin; Allafı Eyvallafı "der.
Bu esnada ayine katılanlar. ölen kişinin toplumu için faydalı olmadığını.
Aleviliğin yasaklarına uymadığın ı ve gereklerini yerine getirmediğini; bu nedenle dar töreninin yapılamayacağını beyan edebilirler. Bu durumda hırsızlık yapmış, cinayet işlemiş, harama el uzatmış. yalan söylemiş kişinin veya kişilerin
dan yapılmaz; ancak törene katılanlar. rızalık gösterir, ölenden razı olduklarını
belirtirlerse dar töreni devam eder. Eğer vefat edenin insanlara borcu ya da
insanlardan alacağı varsa bu borçlar ödenir, ondan ineinen varsa rızası alınır.
Arkasından dede, imam Cafer Buyruğu'ndaki dar duasını okur. Bu esnada "dar"da
duranlar. ayakta beklerler ve arkasından dede. "ÖZ gönül bir/iğiyle, biz suçlanndan
vazgeçtik. Allafı da affetsin. ruhu şad olsun, Hak erenler yardımcısı olsun" der ve ayine
katılan herkes. '1ıllah Eyvallah" diyerek dedeye eşlik eder. Bunun üzerine dede.
"Buyrun cem-i günafılanmızın aifolması için Hak Lô. Aahe Illa/lah. Hak birdir. Mufıammed

Aliyyen Veliyyullafı. Veliyyen Aliyyull&fı. Mürşid-i KQmilullilfı, Viisi-i Rasulullah.
Şefaat senden nı Rabbi, nı Rasu/ullafı (bunu üç kez tekrarlar). Erenler safasma vara,
münkirler cefasını göre. Ffr efendim cilm/emizin muradım vere. Gerçeğe hu: ya Attah -ni
Rasulullilfı.

20 ülkemizde bazı köylerde üç çocuğun. günahsız oldukları düşüncesiyle darda durduğu; ayrıca dört
erkek. üç kadın olmak Ozere yedi kişinin ya da altı erkek-altı kadın olmak üzere on iki kişinin de
dlira durduğu görülmektedir. Samsun-Terme'nin Sivaslılar köyünde kadınlar ayakta. yas içinde.
çeneleri fındık çubukları na dayalı olarak dlira dururlar (Onarlı. 2003). ·
Yine bazı yörelerde. özellikle Kürt Alevileri arasında. kadınlar için dar ayini yapılmadığı görOi·
mektedir. Onlar arasında bazı köylerde. 'fıadııılar eriııde. erkekler piriııde"denilerek bu anlayış devam
ettirilmektedir (Yıldız. 2004: 205).
2ı

Bazı yörelerde. ölil için yapılan dar ayini ile ilgili olarak. Hallac-ı Mansur'dan hareketle airof
Mansur ifadesi kullanılır. Ayrıcadarda duranların duruş şekli de tıpkı ayin-i cemde hizmet sahip-

lerinin duruşu gibidir.
22 Gümaıı; şüphe. zan. vesvese gibi anlamlara gelir.
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Ali" der. Darda duranlar da, seecadeye niyaz (secde) ederler ve

arkasından dua ederek seccadeyi kaldırırlar. Bu işlemlerden sonra aşıklar, öle-

nin ruhu için de~işik nefes ve düvazlar okurlar; dede, ahlaki bazı nasihatlarda
bulunur23. Nasihat bitmeden dualı olan sakka suyu tekrar gelir, herkes ondan
içer ve dede de bu esnada mid-ı Ali duasını24 okur. Bunun için de:
"NQ.d-ı

Aliyyen mazharu1-acaibe, tecidehu avııen leke fi'n-Neviiibi, Iiliahi küllü hemmin ve
seyüncelf bi-aziimetike yii Allah yii Allah ya Allah ve bi nuri nübüvvetike ya
Muhammed yii Mufıammed ya Mufıammed ve bi sırri vetayetike ya Ali ya Ali ya Ali ve aleyna edriknf edriknf edrifmf ve aleyfıi muhavvelf ya Alimen bi fıiilf aleyke. Havvil (ıa/ena ila
a(ıseııi1-fıal, Alla(ıümme ya Rabbena bi hakkı ve bi hurmeti Hasan ve Hüseyin Şefıfd-i
Kerbela hallesna min kül/i hemmin bima ene ftni ve en te erfıamü ·r-Riihimfn" diye dua
eder25. Arkasından ölenin günahlarının affedilmesi amacıyla da herkes, üç kez
ğammin

kelime-i şehadet ile bir lhlas ve bir kez de Fatiha suresi okur ve yapılan dualarla
ayin sona erer. Cenaze sahibi, dedeye, yaptı~ı hizmete karşılık para verir26. Bu
paraya da tercüman denir. Ayin sona erdikten sonra, diirhabir kurbanı denen kurban tı~lanarak pişirilir, sofralar serilir ve kurban. dualanarak yen ir. Bu yeme~e.
bazı yörelerde ölü aşı yemeği dendi~i gibi yas ya da can ekmeği yemeği de denir
(Shankland, 1993: 132-133; Bozkuş. 2000: 252).
Artık ölen kişinin dan çekilmiş ve o kişi aklanmış olur. Böylece ölenin üzerinde

kul hakkı kalmadan Hakk'a yürüdüğüne inanılır. Bu can. artık öbür dünyada
darda ve sıkıntıda kalmayıp rahatlamıştır. Ölen kişi, eğer düşkün ise, durumu
"ulu divan"a bırakılarak öteki dünyaya yolcu edilir. Onun, "Dar-ı Mansur"da

olduğuna inanılır.27
23 örnek olarak dede, bu esnada, "eliııiıe-<liliııize-belinize safılp olwı, eliııizle koymadıgıııızı almayın. göziinllzle
görmedigiııiıi demeyiıı: fıer Iliriii kov, kin ve garaz giitmeden, komşu ca(ıili azdırmadan, kul (ıakkı yemeden uzak
durun. Kendinize safıip olun. iiç kapıya (el. dil, bel) kilit vurım · şeklinde nasihatlerde bulunur.
24 Ndd-. Ali duası, "Aii'ye seslenme, Ali'yi yardıma çağımıa·anlamına gelen ve Alevi-Bektaşi çevrelerde
şifahi olarak oku na gelen önemli bir duadır. Bu dua, aynı zamanda, Alevi-Bektaşi zümreler arasında okunan tek Arapça duad ı r. Bu dua, bir rivayete göre: Hz. Peygamber(s.a..v.)in Uhut Savaşı
sırasında Ali 'yi yardıma çağırmasına dayandırılır. Bazı kaynaklara göre ise. Kızılbaş şairlerinden
Zugaylı Huzai'nin bir dörtlüğünden alınmıştır (Ahmed Rı rat. ı293: ı95-202: Yörükan, ı998: ı26.
295: Oytan. 1979: 37-38: Noyan. 1987: 293-294: Korkmaz, 2003: 323).
25 Duanın anlamı şöyledir: "AIIafıin kudret eseri olaıı.lieramellerin zufıurelliği Ali'yi çagır. Vekillerin arasmda
oııu yardımcı bııltırsun. Biiiii n dert ve üziiııliiler ey Allafı 'mı, Senin azametin le: ey Mıı(ıammed, seııiııııii6üwe
tiııle ve ey Ali. seniıı velayetiule açılır ve aydııılığa kavuşur. H/ilimi de~iştiren O'dur: (ı/ilim izi, en giizel fılile getir.
Ey Ali. bize yeıiş (üç defa), El] Alfa(ı'mı! Hasaıı ve Kerbelii şefıidi Hüseyiıı rıı (ıakkı ve fılimıeti için, fıer tilrili keder

ve gamdaıı bizi kurtar. Seıı, merfıametlileriıı eıı

merfıamellisisiıı".

26 Bazı köylerde "dar" da duranlara da para verilir.
27 Dir-. Maıısur. asılma duruşuyla temsil edilen: darağacında asılarak öldürülen Hallac-ı Mansur
gibi yol uğruna öiOmU göze alma. asılmaya hazırolma durumudur (Korkmaz, 2003: ı 10).
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Burada hemen ifade etmemiz gerekir ki; d§ rdan indirme ayini, değişik yörelerde.
ölen kişinin defnedildiği gün definden önce ya da definden sonra o akşam yapıl
dığı gibi, daha sonra müsait olunan bir günde de yapılabilme~tedir. Bu müsait
olunan gün ise. bazı köylerde definden sonraki iki ya da üçüncü gün (Shankland.
1993: 130) veya haftasında olduğu gibi. -özellikle sıraç köylerinde- kırkıncı gün
de olabilmektedir (Yaman. 1994: 278; Noyan. 1987: "20; Cebecik, 1991 : 117).
Amasya ilinin Merzifon ilçesine bağlı Gümüştepe köyünde yapıldığı gibi. bazı
köylerde de o akşam bu ayinin yapılması şarttır.
Bazı

yörelerde cenazeden sonra yas tutulur. Bunun da süresi üç gün ile kırk gün

arasında değişir (Örnek, 1974: 400). Bazı köylerde. özellik(~ Tahtacı köylerinde

bu kırk geleneğine çok önem verilmektedir. Zira Aleviler arasında bu kırk günlük
süre 'fıerıafı alemi" olarak adlandırılır ki, bu aynı zamanda ölen şahsın son 'görgii
cemi"nin yapıldığı bir dönemi de kapsar (Onarlı. 2003). Bu kırk gün !Ok yas süresince Tahtacı l arda. tıpkı Muharrem ayında olduğu gibi, erkekler. saç ve saka(
tıraşı olmazlar ve karalar bağlayarak siyah elbise giymeye dikkat ederler.
Kadınlar ise siyah başörtüsü takarlar. Kırk gün boyunca düğün ve eğlence gibi
şeyler. kesinlikle yapılmaz; radyo dinlenmez ve televizyon da seyredilmez.
Bunların yanında bazı yerleşim birimlerinde bu süre içinde. banyo da yapılmaz.
Bunlara ek olarak yas tutan kişiler, işe gitmez, kahveye ve dışarı çıkmaz (Biçen.
2005: 133). Benzer şeyler Çepniler arasında .da yapılır (Şahin, 2006: 72). Yas. ölünün kırkıncı gün yemeğinin verilmesiyle sona erer (Selçuk, 2004: 212; Küçük.
1995: 122). 28 Bunların dışında vefat edenin yakınları. hayır işleri de yapar. örnek
olarak bazı yörelerde, özellikle Amuca/ar arasında kırk gün boyunca lokma (yemek)
yapıp dağıtılır; zi ra bu süre içinde mevtanın geldiğine ve dolaştığına inanılır.
Yine bu kırk günlük yas süresi içinde her gün bir komşuya süt götürülür. Bu
komşu, ölünün yaşarken sevdiği insanlardan biri olabileceği gibi, fakir bir kişi de
olabilir. Son gün olan kırkıncı gün ise. süt ile birlikte tas ve bir kaşık birakılır
(Aktaş, 1999: 136; Karaoğlan, 2003: 45).

28 Burada. yedi ve kırkıncı günlerde birtakım ri tOellerin yapılması. muhtemel olarak yine eski Türk
inanç ve gelenekleriyle ilgilidir. Zira eski Türkler. ölenin arkasından aynı günler ile yılında yemek
verir, kurban keser. yas tutardı. Bunların yanında erkekleri, saç ve kulaklarını keserken: kadınları
da tımaklarıyl a yüzlerini kanatır. saçlarını yolar. feryat edip a~larla rdı . Ayrıca Türklerin yas boyunca. karaiara bürOnOp siyah giysiler giydikleri ve yas çadırına siyah bayrak astıkları bilfnmektedir.
Günümüzde bu gelene~in Sünni olsun. Alevi olsun toplumumuzun her kesiminde devam etti~~ görOlmektedir (Eröz. 1977: 340: inan. 1995: 89- 191, 195-196: Görkem. 1992: 157-188: Şişman.
1998: 7-8).
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Ôlümden sonraki ilk cuma akşamı. bazı köylerde kurbanla beraber mevlid yapı
lır, buna Cuma/i denir. O gün, defin işleminden sonra ölenin mezarının ilk defa
ziyaret edildiği gün olup bazı köylerde bu ayin, ölenin yedisi olarak kabul edilir.
Arkasından kırkıncı günde kurban kesilerek düvazimam, mersiye ya da dualar
okunur ve lokma verilir. Bu yemeğe kırk yemeği denir (Köylü. 2000: ı48-ı 50;
Engin, ı 998: ı ı 2; Aktaş, ı 999: ı 36). Tahtacılar arasında ölünün yedi ile kırkıncı
gün arasında darda beklediği inanışı hakimdir. Buna göre kırkıncı gün verilen
yemekten sonra dardan indiği ve vücut kemiklerinin eklemlerinden ayrıldığına
inanıt ır. Bu yüzden bu tören, ölü için verilen en önemli yemek ziyafetidir (Selçuk.
2004: 213). Ayrıca Tahtacılarda dede ya da mürebbinin bulunduğu yerleşim
birimlerinde bu yemek, bazı ritüellerle birlikte yapılır. Musahipli erkeklerin ayrı
bir odada toplandığı yemekte herkes; çoraplarıriı çıkarır, başına şapka takar ve
beline kuşak bağlar. Sembolik olarak odanın içi süpürülür, sonra el· suyu dağıtı
lır. Yemekler geldikten sonra dede, tabaktan bir et parçası alır ve yemeği yapan
kadına gönderir. Artık bundan sonra yemeğe katılan herkes. yemeye başlayabi
lir. Yemek sonunda dede, hayırlı verir; dede hayırlı verirken herkes, sofraya niyaz
eder. Daha sonra ölen kişinin çocukları gelir, dedeye niyaz ederler. Dede onlara
da hayırlı verir. Bu yemekten sonra yas sona erer (Selçuk. 2004: 2ı3-214). Bu
arada az da olsa bazı Tahtacı köylerinde on ikinci gün yemeği de verildiği görülür.29
Yine bu arada düvazimam. mersiye ve dualar okutularak sevabı Hakk'a yürüyen
canın ruhuna bağışlanır.
Bazı yörelerde bu günde kadın, erkek, çocuk ve davet edilen akraba ve dostlar
olmak üzere herkes. birlikte mezarlığa gider ve burada yemekler yen il ip lokmalar
dağıtılır (Karaoğlan, 2003: 46). Böylece kırkıncı gün, ölen kimsenin unutulmadı
ğı, onun anılarının canlı olarak yaşatıldığı duygu yüklü bir gün olur. Bu da, kırk
rakamı ve etrafında oluşturulan inançlarla yakından ilgili olsa gerektir. Zira
Alevi-Bektaşi inançlarında kırk/ar, kırklar cemi, kırk mum motifleri yoğun bir şekilde
kullanılır (Alevi-Bektaşi inançlarındaki kırklar motifi ve değişik versiyonları için
bkz: Fığlalı. ı 994: 246-249; Eröz, 1977: 222-223; Yörükan. ı 998: 54-58, 130-132;
Melikoff. I 994: I 20-121 ).

Her köyde olmamak üzere bazı köylerde, elli ikinci günün gecesinde de ölünün
etinin kemiklerinden ayrıldığı ve bu yüzden çok acı duyduğu inanışı (ruhun
bedenden ayrılıp göğe yükselmesi inanışı) ile Kur'an okunur, helva yapılır ve
yemek verilir. Bu arada ölünün en çok sevdiği yemekierin pişirilmesine dikkat
edilir; bunun için olabildiğince çok çeşit hazırlanır ve tüm köylü çağırılır. Ayrıca
yemekten sonra da en çok sevdiği içecekler ikram edilir. Tahtacılarda ölü yemek29 Bu yemek. Selçuk'un ifade ettiği gibi, On iki Imam
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lerinin tamamında koç ve Cebrail (horoz) kesilmesi gerekir (Selçuk, 2004: 2 ı 2). 30
Ölü için mezar inşa edilmesi ise, ancak ölünün yıl yemeğinden sonra yapılır.31
Bunun yanında ölenin yılı dolduğunda ise artık son kurban kesilerek Kur" an ya da
mevlid okutulur ve sevabı Hakk'a yürüyen canın ruhuna bağışlanır. Mevlidde
hazır bulunanlara yemek verilir (Cebecik, ı 99 ı: ı ı 7). Ülkemizde Alevi köylerinde
okunan mevlid, Sünni gelenekte bilinen Süleyman Çelebi'nin mevlidi olmayıp32
Muhammed Tak! Derbendi isimli şairin Ehl-i Beyt üzerine yazmış olduğu Kenzu 'lMes&ib (Kumru) isimli mevliddir.33
Bazı Alevi köylerinde ise burada kesilen kurbanlardan sadece Cumali (Cuma ya

da Cumalık) kurbanı kesilir. Ayrıca herkes gücüne göre kur~an keser; bu yüzden
koyun, koç ya da dana kesildiği gibi tavuk, kaz veya horoz da kesilebilir. Eğer
cenaze sahipleri. kabir kurbanını keserneyecek durumda ise komşularla yardım
laşılır. Artık bu ölen kişi için yapılan son tören olup bunun uygulanması ile ölen
kişinin ölümünden itibaren tutulagelen yas törenleri de sona ermiş olur. Tüm
bu uygulamalar, sistemli bir öte alem inancının yansımaları olarak da görülebilir.
Bunların dışında ifade edilmesi gereken bir şey de, Alevilerin kabir ziyaretine
önem vermeleridir. Bunun için tıpkı Sünni kesimde olduğu gibi arefe ya da bayram günleri, özellikle Kurban bayramlarmda, ölenin ardından mezarı başına
gidilerek Kur'an okunur (Üçer. 2005: 392). Alevi köylerindeki mezarlıkların çoğu
ise, genel olarak yüksek tepelere kurulmuştur. Bu durumun, eski Türklerdeki
atalar kültü ile ilgili olduğu söylenebilir. Nitekim Altay 7Urklerinin, atalarının ruhlarının Gök Tanrı'ya yakın olması için, ölülerini çoğu zaman dağlar üzerindeki
gizli,. yüksek yerlere gömdükleri ve buralara saygı duyup özel bir önem verdikleri bilinmektedir (Yörükan. 2006: 35-36; inan, 1995: 179-180; Radloff. 1994/ ll: 78;
il tar, 2003: I ı -19). Mezarlara karşı Alevi toplumunca büyük bir özen ve ihtimam
gösterildiği görülür.

Ayrıca Tahtacı larda, ölümden sonra, ruhun azap çektiğine inanılır. Bundan dolayı, ölenin ru~u için
verilen yemeklerle ruhun sıkıntıdan kurtulacağına, memnun olacağına inanılır (Selçuk, 2004: 2ı2ı.
31 Ölünün üçü. yedisi. kırkı ve yıldönümü ile ilgili tören ve ritüeller. g~nel olarak eski Türklerde
yaygın olan inanış ve uygulamaların. özellikle de kendisine ölii aşı denen geleneğin adeta bir
devamı olarak karşımıza çıkmaktadır (inan. ı 987. 1: 121-122). Ayrıca diğer bazı uygulamaların da
eski Türklerde mevcut olduğu anlaşılmaktadır (inan. 1995: 183-186: 189-190: inan. 1987, 1: 422:
Radloff. 1994. ll: 142).
32 Zira Alevi çevrelerde Süleyman Çelebi'nin Mevlid'ine pek itibar edilmez.
30

33 Hz. Ali'nin ve Ehl-i Beyt'in faziletleri ile birlikte. örıemli ölçüde Kerbela olayı eksenli olarak Ehl-i
Beyt'in çektiği acı ve sıkıntılardan söz eden eser. ülkemizde ilk olarak ı 327/1909 yılında Karacaahmet Sultan evlatlarından olan Caribağazade Hasan Fehmi Efendi muhiplerinden Ali Rıza Efendi
ve ortağı tarafından Osmanlıca olarak Istanbul'da yayınlanmıştır. Daha sonra da Türkçe değişik
baskıları yapılmıştır (Mirza Muhammed Taki Derbendi, 1327/1909: Can. Tarihsiz: Atalay, 1992).
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Netice olarak, ülkemiz Alevi köylerinde, özellikle Tahtacılar ve Çepniler arasında.
ölümle ilgili olarak uygulanagelen bu ritüellerin önemli bir kısmında, islam
öncesi geleneksel Türk dini inanç sisteminin; yine göz ardı edilemeyecek bir
kısmında ise. Islam dini ve onun etrafında teşekkül etmiş olan inanış ve geleneklerin önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bu yüzden bazı yörelerde islam öncesi
eski Türk inanışlarının hala bütün canlılıgı ile yaşadığı görülmektedir. Tabii ki bu
inanç motiflerinin eski otantik şekliyle, hiç değişmemiş bir şekilde varlığını sürdürdüğünü söyleyebilmek zor olmakla birlikte; bunlardan bir kısmı, islam dininin Türkler arasında yayılmasından sonra dini bir kılıfa bürünerek islamlleşti
rilmiş; bir kısmı ise; eskiden olduğu gibi otantik haliyle yaşatılmıştır. Alevilik, bu
yönüyle kendi içinde, ülkemizde Sünni inanç yapısından farklı olarak, eski Türk
kültüründeki bazı inanış ve uygulama ların yaşamasına imkan vermiştir. Bunlarla
birlikte çok dikkat çekici bir şey de: Alevi köylerinde görülen bazı inanç ve ritüellerin. Sünni inanış ve uygulamalarla yer yer benzeşen yönlere sahip olmasıdır.
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