
EKEV AKADEMİ DERCİSİ Yıl: 13 Sayı: 38 (Kış 2009)------- 61 

TÜRK TASAYVUF KÜLTÜRÜNDE 
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Özet 

Sufilere göre ölüm hayatın bir meyvesi, kul ile yaratıcısı arasındaki ayrılığın son bul
masıdır. Sufiler ölümü ihtiyarf ve ıstırarf olmak üzere iki şekilde değerlendirmişlerdir. 
Sufi/erin ölüm konusundaki düşünceleri onların hem eğitim metotlarına ve hem de cenaze 
merasim/erine yansımıştır. Bu makale, Sufilerin genel olarak ölüme bakışlarını ve bunun 
tasavvufi eğitime ve cenaze merasim/erine yansımasım ortaya koymaya çalışacaktır. 
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Sufis, Approach Towards Death and Funeral Ceremonies in Turkish Sufi Culture 

Abstract 

According to the Sufis de at h is a fruit of life and e nd of separation that exists between 
Creator and his creature. They divide that into two types: a voluntary death and necessary 
death. Their ideas about death have an impact on the Sufi ways and methods oj self
discipline and juneral ceremonies. This article tries to explain Sufis' approach towards 
death and it s injiuence on Sufi ways of self-discipline and juneral ceremonies. 
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Giriş 

Ölüm kelimesi sözlükte "bir şeyden kuvvetin gitmesi", "hayatın zıttı", "aşmak", "geç
mek", "bitmek" "tükenmek", "hissiz kalmak", "hayvani kuvvetin zevali", "ruhun ceset
ten kurtuluşu" ve "hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi" gibi anlamlara gelmektedir 
(İbn ManzO.r, (t.y.): m, 546; Cürcfuıi, 1983: 235; İbn Ffuis, 1972: V, 283; Cevheri, (t.y.): 
I, 266; Eren ve diğerleri, 1998: II, 1136). 

Tasavvuf ıstılahında ise ölüm, nefsin canı olan ve onu maddi haziara ve bed~ni zevk
lere yöneiten heva ve hevesin yok edilmesi, kökünün kazınması, nefsin terbiyesi ya da 
öldürülmesi gibi anlamlar ifade etmektedir. (Tehanevi, (1853-1862): 505; Kaşani, 1981: 
91; Suad el-Hakim, 1981: 1028; Ref'ık el-Acem, 1999: 951; Uludağ, 1991a: 331; Cebe
cioğlu, 1997: 506). 

Bu makalede, Türk Tasavvuf kültüründe sO.filerin ölüme bakışım ve onların cenaze 
merasirnlerinde uyguladığı usulleri, iki temel başlık altında incelemeye çalışacağız. 

A. Sôfilerin Ölüme Bakışı 
SO.filerin ölüme bakışı, onların insan, ruh ve hayat konulanndaki görüşleri ile iç içedir. 

Bu nedenle onların ölüme bakışına geçmeden önce bu kavramlarla ilgili düşüncelerini 
kısaca ele almakta yarar görüyoruz. 

İnsan, topraktan yaratılan bir beden (el-Hicr, 15/26; er-Rahman, 55/14; el-En'fun, 6/2) 
ile ilahi bir neflıa olan ruhun ( el-Hicr, 15/29; es-Sa 'd, 72) bir araya gelmesinden meydana 
gelen bir varlıktır. SO.filere göre insan hakikati, zat mertebesinden kademe kademe inerek 
bu dünyaya gelmiş (el-İnsan, 7611-2; el-Mü'nıinO.n, 23/12-16) ve fani olan bu Memdeki 
süresi tamam olunca da geldiği bill Meme tekrar dönecektir1 (el-Bakara, 2/156). Bu dö
nüşte belki de en dikkat çekici kavram, herhangi bir kurtuluş yolunun bulunmadığı (el
Bakara, 2/243; en-Nisa, 4178; Kaf, 50/19) ve her nefis sahibi varlığın tadacağı ölümdür 
(Al-i İmran, 31185). 

SO.filer, ruh konusunda bir ayınma gitmişler ve onu ölümden etkilenen ve etkilenme:.. 
yen ruh olmak üzere iki şekilde algılamışlardır. Buna göre birincisi, hayatın, duyumların 
ve hareketin sebebi olup insan ve hayvan arasında müşterek olan ruhtıır ki ölümle ta
mamen yok olacak ve ortadan kalkacaktır. İkincisi ise ilahi bir nefestir ve sadece insana 
mahsus tur. SO.filerin söz konusu ettiği ve ölümsüzlüğüne inandığı ruh, bu ruhtıır ( Gazzili, 
1978: 210; İbnü'l-Arabi, 1919: 127; Kiişani, 1977: 114; Cürcani, 1983: 112-113; Mensia, 
1987: 89; isen, 1993: 307). İlahi nefes olan ve ölümden etkilenmeyecek olan bu cevher, 
diğer bir ifadeyle insan hakikati, yolculuk serüveninin dünya durağında fizik alemden al
dığı beden elbisesini kullanmaktadır. Bulunduğu alemin şartlarına göre kisveye bürünen 
bu varlık, ölümle içinde bulunduğu bu elbiseyi çıkaracak ve gittiği aleme göre yeni bir 
elbiseye bürünecektir {İbnü'l-Arabi 1994: IV, 50-51). 

I) Siifiler, insan hakikatinin bu yolculuk serüvenini tecelli ve sudur nazariyelerinden hareketle "devri
ye" düşüncesiyle açıklamışlardır. Şöyle ki, mutlak varlıktan tecelli suretiyle ayrılan bir nesne, çeşitli 
değişim safhalarından geçtikten sonra varlıkların en silflisi olan madde mertebesine kadar iner. Sonra 
yükselmeye başlayarak yine çeşitli merhalelerden geçerek geldiği noktaya ulaşır. Bu dilşilnce ile 
ilgili bilgi için bk. İbnU'l-Arabi 1994: I, ll, 90; Mevlana 2001: III, 296 (beyit: 3901 vd.]; SarıAbdul
lah Efendi 1290: 10-12; Erzuriimi 1330: 28-30; KöprülU 1991:322 vd.; Pakalın 1946: II, 524-525; 
Uludağ 1994: IX, 231-232. · 
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İbnü '1-Arabi (ö. 638/1240), insana mahsus olan bu ruhun dünyada iken manevi ai em e 
tabii bir eğilim içerisinde olduğunu ve bu neden1e derin bir özlem duyduğunu ifade et
miştir (1994: IV, 333). Daima aslına dönmek isteyen bu ruh, söz konusu aynlıktan ıstırap 
çekmiş ve hatta bu halinden şikayetçi olmuştur. Mevlana Mesnevt'nin ilk on sekiz beytin
de ney benzetmesiyle ruhun bu feryadını şöyle ifade eder: "Neyden işit, nasıl hileayet edi
yor; ayrılıklardan şikfiyet ediyor. Kendi aslından uzak düşen her bir kimse vakt-i visalini 
arar durur ... " (2001: I, 13-15 [beyit: 1-18]). Ruhun bu özlemi bazen o kadar şiddetli olur 
ki, İbrahim Hakkı (ö. 119411780), "Şol dem ki ruh ttiir-i kuds-aşiyan idi 1 Can bülbülüne 
gülşen-i vahdet mekan idi ... " dizeleriyle bu hissini dile getirir (1330: 542). 

Sfifiler, ruhu olduğu gibi, hayatı da ölümden etkilenen ve etkilenmeyen hayat olmak 
üzere iki şekilde algılamışlardır: Ölümden etkilenen hayat, bedelli hayattır ve ruh çe
kilince ölümle yok olur. Ölümden etkilenmeyen hayat ise, gerçek hayattır. O, Allah'ın 
"Hayat" isminin mazharıdır. Bu neden1e hayat vasfı, sadece insana mahsus olan ruh için 
geçici bir özellik değildir. İnsana bilmek ve güç yetirmek imkanı verir ve ölüm onu yok 
etmez; ancak halini ve yerini değiştirecek kadar tesir eder (İbnü'l-Arabi, 1972: I, 55; 
Cürcani, 1983: 94; Erzurfiın1, 1330: 252). 

Sonsuzluk ve mutlak güzellik aJ.eminden sınırlı ve çileli bir aleme geçici olarak yapı
lan bir seferden ibaret olan bu dünya hayatı ise elbette ahiret hayatının saflığına sahip de
ğildir. Ruhi ve bedelli yönden bir karışıklık söz konusudur. Nitekim mutluluk bile daima 
ıstırapla beraberdir (İbnü'l-Arab1, 1972: I, 169, 318; Gazzali, 1978: 220-222). 

Sfifiler, dünya hayatın geçiciliğine seyahat, köprü ya da rüya2 benzetmeleriyle dikkat 
çekmişler ve bu şekilde ahiret hayatının önemini vurgulamak istemişlerdir (Süleın1, 1953: 
380; İbnü'l-Arab1, 1972: I, 207). Hatta Hallac, " ... Ben bir kuşum, burası benim kafesim 
ve hapishanemdir, ben burada mahbus olarak yaşıyorum." diyerek ilahi nefes olan ruhu 
kuşa; dünya hayatını da bir kafese benzetmiştir (1955: 11-12). Kafeste kalınakla kafesten 
kurtulmak ya da dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında bir tercih söz konusu olduğunda 
sfifiler, ikincisini tercilı etmekte herhangi bir tereddüt göstermemişlerdir. Bunun içindir 
ki insan hakikatini ve dünya hayatını gerçek hüviyetiyle tanıyan bir sufi, dünya perdele
rinden kurtulmak, nefsinin istek ve arzularını dizginlemek, gerçek ölümü tatmadan önce 
manevi alemi müşahede edebilmek için, ahirete hazırlanma işine yoğunlaşmışlardır. Bu 
gayret ne kadar büyük olursa marifet sahası da o kadar geniş olur (Süleın1, 1953: 404-405 
ve değişik yerlerde). Ne var ki dünya hayatı, çoğu zaman insanın dünyaya geliş amacını 
ve ahiretin tarlası olduğu gerçeğini unutturmaktadır. Oysa dünya hayatı, gerçek yolculuk 
için ancak azık tedarik edilecek bir konaklama yeridir (Gazzali, 1978: 109-110; İbnü'l
Arabi, 1972: I, 166). 

Sfifiler, ölüm ile uyku arasında da bir benzerlik kurmuşlar ve uykuyu "küçük ölüm" 
olarak nitelendirmişlerdir. Uyuyan ile ölen aynı aJ.eme (berzah) intikal etmektedir. Bu 
nedenle uykudan sonra uyanmayı, öldükten sonra dirilmeye benzetmişlerdir (İbnül'l
Arabi, 1972: IV, 99, 424). Mevlana da uyku ile ölüm arasında bir benzerlik kurar ve her 
ikisinde de bütün insanların eşit olduklarını ifade eder (Mevlana, 2001: IY, 602 [beyit: 
3062-63]). 

2) Sfifılerin uyku ve rüya yorumları için bk. Kelilbaz1 1992: 214-215; Kuşeyri 1991; 571-586. 
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Silfilerin ahiret hazırlığı yaparken dünya hayatını terk şeklindeki davranış ve tutumuna 
hakim olan şey ise zühttür. Masivayı gönülden çıkarmaya çalışan bir silfi, bunu başardığı 
ölçüde gerçek hürriyete ulaşır. Çünkü gerçek hürriyet, züht ile gerçekleşir. Allah 'tan başka 
her şeyden tedrici olarak arınma, sürekli artan bir ubudiyet demektir. Nitekim Hallac'ın, 
"Hürriyeti isteyen kulluğa sarılsın" sözü, bu gerçeğe işaret eder (Kuşeyri, 1972: 1 71). Bel
li bir olgunluğa ulaşan irfan sahibi bir silfi için züht, Allah'tan başka bir şeye yönelmeyi 
reddetmektir. Onun gözünde dünyanın bir değeri olmadığı için hayata bağlanmak ya da 
ondan nefret etmek gibi bir durum söz konusu değildir (Gazzill, 1978: 158). 

Ölüm düşüncesi tarih boyunca sadece silfilerin değil, inançlı-inançsız bütün insan
ların zihnini meşgul eden problemlerden belki de en önemlisi olmuştıır. Bir başka ifade 
ile bütün insanların en ortak, en değişmez, en eski ve en yeni duygusu ölüm korkusudur 
(isen, 1-993: 307). İbrahim Hakkı bu korkunun altındaki psikolojik nedenler üzerinde 
durmuş ve insanların yedi sebepten dolayı ölümden korktuklarını ve hepsinin altında ya
tan ana nedenin ise cehalet olduğunu ifade etmiştir (1330: 249). Ancak, her şeye rağmen 
ölümün temenni edilmemesi esastır. Çünkü Kuşeyri'nin (ö.465/1072) ifadesiyle Allah'ın 
huzuruna çıkmak çetin bir iştir (1991: 480). 

Çünkü bir silfi için ölümün korkutucu iki yönü vardır. Bunlardan ilki, sekerat anındaki 
acı; diğeri ise akıbet düşüncesidir. Onu maddi acıdan çok, akıbet; yani sil-i hatime endişe
si korkutur. Ancak ölümün bu korkutucu yönleri bile silfinin aşk duygusunamani olamaz. 
Bu nedenle doyumsuz bir aşık için hayat bir çeşit işkencedir. Bir an önce sevgiliye ka
vuşmak için bir vasıta olan ölümü adeta dört gözle bekler hale gelir (Mensia, 1987: 100). 
Çünkü ölüm, onun için Sevgili ile karşılaşma ve buluşma anıdır (Kuşeyri, 1972: 257). 
Nitekim böyle bir ölüm, gerçek fişıkiara bir zarar vermeyecektir (Kelabilzi, 1992: 218). 
Hatta Sultan Veled (ö. 712/1312), İbtidaname adlı eserinde aşıkların ölümünün düğün 
olduğunu kaydeder (1976: 393 [beyit: 6771]. Yunus Emre gibi gerçek bir Hak ilşığı ise 
ruh emanetini kime teslim edeceği konusunda şöyle nazlanacaktır: "Bana canı sen verdin 
Azrail'e buyurdun 1 Senden artuk kimseye emanetvermezem" (Uludağ, 1991a: 382). 

Allah'ın •. ölümü ve hayatı "kimin daha güzel davranacağını sınamak için" yarattığını 
(el-Mülk, 67/2) hatırdan çıkarmayan silfiler, ölüme hazırlığın yine ölümle son bulacağı
nın da bilincindedirler (Kuşeyri, 1972: 165). Bu nedenle onlar, içinde bulunduklan am 
değerlendirmelerine engel olacak ileriye dönük her türlü istek ve arzudan, ilgi ve ala
kadan ( till-i emel sahibi olmaktan) uzak dururlar. Çünkü uzun emel, ölümü unutmanın 
kaynağı ve cehaletin zirvesidir (Gazzill, 1978: 206). 

Silfilerin ölümle iç içe olan bazı kavrarnlara yaklaşımlarını kısaca ifade etmeye çalış
tıktan sonra, şimdi onların ölüme bakışlanna3 ve onu algılama biçimlerine geçebiliriz. 

1. Ölüm Çeşitleri 
Sohbetlerinde mutlaka ölüm konusuna yer veren ve onu iştiyakla bekleyen tek zümre 

olan (Suad el-Hakim, 1981: 1028) silfiler, hayatı olduğu gibi ölümü de genellikle tabii 

3) Tasavvufı düşüncede ölüm ile ilgili bir yüksek lisans tezi hazırlanmıştır. Bk. Ayhan, Müslüm (2002). 
Tasavvufi Düşüncede Ölüm. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
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(iradeye bağlı olmayan) ölüm ve ihtiyari (iradeye bağlı) ölüm olmak üzere iki kısımda ele 
almışlardır. Ancak iradeye bağlı ölüm bakış açısına göre farklı şekillerde ifade edilmiştir 
(İbnü'l~Arabi ı994: I, 73-74). 

a) Tabii (lztırari) Ölüm 

Sfifiler, "Hakk'a yürümek", "kalıbı diiılendirınek", "vuslat", "göçmek" vb. kavram
larla, tabtl/fiziki ölümün bir yokluk olmadığım, onun Allah'a bir kavuşma aracı olduğu
nu, insan hakikatine bir zarar vermediğini (İsfahani ı997: 78 ı -782; Gazzaıt ı978: 226) ve 
nurun Nfir'a kavuşması, bir vuslat ve bir hediye olduğunu ifade etmişlerdir. Tabii ölümü, 
"halin deği~mesi" olarak ifade eden Gazzaıt, ruhun cesetten ayrıldıktan sonra yok olma
dığım, baki kaldığım ancak ceset üzerindeki tasarrufunun sona erdiğini söyler (ı995: ıv, 
4ı9). Tabii ölümü, bedeni hayatın yok olması ve yaşamı devam ettiren ateşin sönmesi 
olarak yorumlayan İbnü'l-Arabi (19ı9: 202) ise, Cenab-ı Hakk'ın insam öldürmesinin 
onu "yok etmek" anlamına gelmediğini; bununla kastedilen şeyin insamn ruh ve beden
den oluşan terkibinin aynlarak kendine cezp etmesi anlamına geldiğini kaydeder (1994: 
III, 30ı). 

Yunus Emre (ö. 721lı32ı), "Mana eri bu yolda melul olası değil 1 Mantı duyan gö
nül/er her giz ölesi değil! 1 Tenfanfdir, can ölmez; çün gitti geri gelmez 1 Ölür ise ten ölür, 
canlar ölesi değ if' diyerek ölümün bir yokluk ve son olmadığına işaret ederken; Niyazt-i 
Mısri (ö. 1106/ı694) de "Ne gam giderse dünyadan Niyazfl Visaline erer elhamdülillah" 
diyerek aynı duyguları terennüm eder (Bilginer ı976: 85). Yine o tabii öİümü, Hakk'ın 
kendisine bir daveti olarak algılar ve bunu şöyle dile getirir: "Hüdtı davet eder elhamdü
lillah 1 Bu can dosta gider elhamdülillah 1 Hakikat şehrine çün rihlet oldu 1 Gönül durmaz 
uyar elhamdülillah "(Bilginer ı976: 84). 

İsmail Hakkı Bursevi (ö. ı ı37 /1725), "Her canlı (nefis) ölümü tadacaktır" (Al-i imran, 
3/ı85) ayetinin tefsirinde, tabii ölümün ruhun cesetten ayrılması olduğunu ve hayatın 
zıddı olarak yaratıldığını ifade ettikten sonra, onun "vücfid" ile ilgili bir sıfat olduğuna 
dikkat çeker (199ı: II, ı38). İbrahinı Hakkı da "Hakkı! Sen mevti bil huzur u sürur 1 Etme 
matem bu bale, deme bela" diyerek tabii ölümün, hayvaru ruhun bedenden aynimasından 
ibaret olduğuna; bir yokluk ve başa gelmiş bir bela olmadığına işaret eder (1330: 25ı). 

Diğer yandan dünya hayatından ahiret hayatına geçişte bir yükseliş olan (Öztürk 
ı979: ı79; Bıçak 2004: ı60-ı61) ölümün ikinci bir doğuş için atılmış adım olduğu da 
ifade edilmiştir. Bu doğuş, yeni bir hayat için Berzah alemine yapılmaktadır (Mensia 
1987: 90). Nitekim İbrahim Hakkı, "Ölmek gibi bu yandan, doğmak gibi o yandan 1 Ab-ı 
hayat iç andan kim Kevser oldu ölmeR' mısralarıyla bu hususa işaret ederek (1330: 252) 
tabii ölümün netice itibariyle hayatın bir meyvesi olduğunu söyler (1330: 25 ı). 

İbnü'l-Arabl'nin Füsusü'l-hikem adlı eserini tercüme ve şerh eden A. Avni Konuk, 
şehadet alemindeki ölümü, "sfiretin yok" olması, bir daha ortaya çıkmamak üzere bo
zulması ve ruhun ondan aynlması, tabiat perdelerinin ve kesif olan bedendeki ahkiimın 
kalkması olarak ifade ederek yukarıdaki görüşleri özetlemiştir. Aynca o, tabii ölüm konu
sunda cemadat, nebatat, hayvanat ve insanların ortak olduğunu kaydetmiş ve onun insan 
için bir "lika-i hassa" olduğunu belirtmiştir (İbnü'l-Arabi ı994: I, 73; 4, 329). 
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b) İhtiyari (İradi) Ölüm 

------EKEV AKADEMİ DERGİSİ 

Sadece insana has bir özellik olan ihtiyaıi (iradi) ölüm, yaşarken ölmek; ölmeden önce 
ölmek; öldükten sonra yaşamak; nefsin arzu ve isteklerinden (heva) ve bedemi zevklerden 
ölmek demektir. (Eraydın ı997: 86). Ölümün bu çeşidi tasavvufi eğitimle ilgilidir. 

İhtiyaıi ölümün esasım, arnellecin tartılması ve bedenin ölü kabul edilerek kalpteki 
dünya sevgisinin, kalpteki dünya ilgisinin azaltılması teşkil eder. Nitekim Sufiler, tasav
vufi terbiyede "tefekkür-i mevt", "tezekkür-i mevt" ve "rabıta-i mevt" gibi kavramlarla 
ifade edilen bazı usuller geliştirmişlerdir. Bununla, her nefesi "son nefes" bilerek ölü
me her an hazır olmayı amaçlarmşlardır. Bu nedenle, ihtiyaıi ölümün, nefis terbiyesinde 
çoğu kez yardımcı unsur ve bazen de ana unsur olarak kullamldığı olmuştur. Mesela 
Kübrevilik, ihtiyaıi ölümü yolun ana esası yapmıştır, Kurucusu Necmeddin Kübra (ö. 
6ı8/ı241), Usulü Aşere adlı eserinde Allah'a ulaşan yolların sayısız olduğunu belirttik
ten sonra, bunların üç ana grupta toplandığım söyler". Bu gruplardan üçüncüsünü, yani 
aşk, cezbe ve muhabbet sahiplerinin yolunu (tarfk-ı şuttar) benimseyenlerin, başlangıçta 
ulaştıkları mertebenin, diğer sulllk yollarım tutanların nihayette ulaştıkları mertebeden 
daha yüksek olduğunu belirttikten sonra aşk ve muhabbet yolunun iradeye bağlı ölüm 
üzerine kurulduğunu kaydetmiştir (ı980: 33-43). iradi ölüme ulaştıran usul ve esaslar ise 
tasavvuf kaynaklarında onlu, yüzlü ve binli makarnlar ve haller şeklinde gösterilmiştu-s 
(Acer ı998: 33). 

Allah 'ın insanlar için bir ecel tayin ettiğini ( el-İsra, ı 7 /99), hiçbir beşere ebedilik veril
mediğini (el-Enbiya, 21134) ve bütün canlıların fani olduğunu batırdan çıkarmayan sufiler, 
ruhun bedene galip gelebilmesi için müdihede ve riyazet yaparak onu güçlendirmeye ça
lışmışlardır (İbnü'l-Arabi 1972: I, 275). Nitekim Mevlana, "Riyazet ile bedenin ölmesi di
riliktir; bedene zahmet vermek, ruhu ölümsüzlüğe uliıştırmaktır" diyerek konunun önemi
ni dile getirirken (2001: ID, 268 [beyit: 3365]) İbrahim Hakkı da ihtiyari ölümün öfke ve 
şehvetin öldürülmesi olduğunu söyleyerek (1330: 25ı) riyazetin önemini vurgularmştır. 

Tasavvufi eğitim ve terbiyedekısaca "ölmeden önce ölmek'06 sözü ile ifade edilen ihti
yaıi ölümü Mevlana şu şekilde açıklar: "Ey dost, dirilik istiyorsan ölmeden önce öl! Çün
kü İdris Peygamber, böyle öldü de bizden önce cennetlik oldu ... Ölmeden önce ölmediğin 
için can çekişmenuzadı. Uzay ıp gitti. Ey Tır az mumu sabahleyin sö n, eri, yok ol!" (200 ı: 
VI, 393-394 [beyit: 722, 730]). Yine o, ihtiyaıi ölümü gerçekleştiren bir kimseyi şu şekil
de tasvir eder: "Ne mutlu o kişiye ki, ölümden önce öldü; yani bu bağın, bu üzümün aslın
dan bir ko ku aldı" (200 ı: IV, 481 [beyit: 1373]). O bağın aslından ko ku alan, yani kalbine 
zati-ilarn tecelliler geldikçe bu ilahi tecelli karşısında vücudu yok olan bir sfifi, kendi 
vücudunu hissetmez hale gelir. Böyle bir sfifi için ölüm, hakiki manasıyla bir vuslat ve bir 
hediye olarak telakki edilmiştir. Nihai vuslatın çoğu kez ölümden, yani ruhun bedenden 
4) Gruplardan ilki, namaz, oruç, Kur'an tilaveti, hac vb. ibadetlere devam etmekle gerçekleştirilen bir 

yoldur (tarik-ı ahyar). İkincisi ise, mücıüıede ve riyazat aslıalıının yoludur (tarik-ı ebrt:ir). 
5) Makamlar ve haller le ilgili bilgi için bk. el-Ensiiri, Meruizi/ü :S-sairin; el-Bakli, Meşrabü '1-ervah; 

Ankaravi, Minht:icü'l-fukara. 
6) Sufiler, "Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz" (Tırmizi, Kıyame 25) ve "Dünyevi zevk

leri kıran ve tUI-i erne/i unutturan ölümü çokça hatzrlayınr%' (Tirmizi, Zühd 4) hadislerini "Ölmeden 
önce ölüniiz'' sözünün mesnedi olarak göstermişlerdir. Hadis ile ilgili bilgi için bk. Acilini 1985: II, 
384 (hadis nr. 2669). Aynca bk. Uysal 2001:341-342. 

ı 
,ı 
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ayniması ile gerçekleştiği bilinmekle beraber, bazen bu fani hayatta da vuslat mümkün 
olabilmektedir. Nitekim "ölmeden önce ölünüz" sözünün sırrına mazhar olanların daha 
dünyada iken buna muvaffak oldukları kaydedilmiştir. Yunus Emre bu durumu, "Canlar 
etinını buldum, bu canım yağma olsun 1 Assı ziyandan geçtim, dükkanım yağma olsun ... 1 
Yunus ne hoş dimişsin bal u şeker yimişsin 1 Ballar balını buldum kovanım yağma olsun" 
(fimu~ 1986: 141) şeklinde ifade eder (Köprülü 1991: 310; Demirci 1997: 56). 

Öte yandan ilıtiyaıi ölümü gerçekleştirebilmenin ancak kamil bir mürşidin terbiyesine 
girmekle mümkün olduğu kaydedilmiştir (İbnü'l-Arabi 1994: I, 73-74). İhtiyaıi ölümü 
tedrici olarak gerçekleştirmeye çalışan tasavvufi anlayış hakim olmakla birlikte, bazen bu 
ölüm mürşidin huzurunda yapılan biat töreninde de gerçekleşebilir. Mesela, Bektaşilerde 
iki tür ölüm algılayışı vardır. Bunlardan biri tabii ölüme tekabül eden "biyolojik" ölüm, 
diğeri ise "ölmeden önce ölmek" olarak da ifade edilen ihtiyaıi ölümdür. Bu ölüm, biatin 
yapıldığı nasip töreninde gerçekleşir ve Bektaşi eğitiminin en çarpıcı ve en zor aşaması 
olarak kaydeclilir (Temren 1994: 177-178). 

Tabii ölüm ile ihtiyaıi ölüm arasındakifarkada temas eden İbnü'l-Arabi, tabii ölümle 
ölen kişinin iyi-kötü bütün vasıflarının kesilmesi gibi, ilıtiyaıi ölüm ile ölen kimsenin 
de iyi-kötü bütün vasıflarının ortadan kalkacağını ve böyle bir kimsenin zatının yerine 
Allah'ın zatının, sıfatlarının yerine de Allah'ın sıfatlarının kilim olacağını söyler (1961: 
14). İsmail Hakkı Bursevi ise Kitabü'n-netlce adlı eserinde, tabii ölüm ile ilıtiyaıi ölüm 
arasındaki bazı farklara işaret eder. Şöyle ki, enbiya, evliya, şüheda vb. kişilere ait ceset
lerin dışındakiler tabii ölümle yok olurlar. İhtiyaıi ölümde cesetler bakidir; fani olanlar 
ise insanın kalbini meşgul eden dünyevi şeylerdir (masiva). Tabii ölüm, fena içinde beka; 
ihtiyaıi ölüm ise beka içinde fenadır. "Rücu" kelimesi ile ifade edilen "dönüş" işi, cesedin 
değil; ruhun sıfatıdır (1997: I, 38-39). Yine Bursevi'ye göre, tabii ölümde ahiret aleminin 
ah vali, ihtiyaıi ölümde isemana aleminin esrarı müşahede olunur (1997: I, 425). 

Tasavvufi eğitim ve terbiyede ölüm çeşitleriyle ilgili bir başka tasnif de "beyaz", "si
yah", ''kızıl" ve "yeşil" renklerle ifade edilen ölüm çeşitleridir ki bunlarla kişinin kemale 
ermesi amaçlanır. Bu nedenle bu ölüm çeşitlerinin ilıtiyaıi ölüm içerisinde değerlendi
rilmesinin daha doğru olacağını düşünüyoruz. Bunlardan ilk defa bahseden sufi, tespit 
edebildiğimiz kadarıyla, Hatem-i Esam (ö. 237/851-852)'dır. Kuşeyıi, onun "Bizim bu 
mezhebimize (tasavvufyolu) giren, ölümün şu dört çeşidini kendine mal etsin" dediğini 
ve bunları ayn ayn açıkladığını kaydeder (1991: 131). Buna göre, "beyaz" renk ile ifade 
edilen ölüm, açlığın; "siyah" renk ile anılan ölüm, halkın eza ve cefasına tahammülün; 
"kızıl" renk ile anlatılan ölüm, heva ve hevese karşı koyarken her çeşit şaibeden uzak 
olarak yapılan halis arnelin ve "yeşil" renk ile ifade edilen ölüm ise yama üzerine yama 
atılnuş hırka giymenin sembolü olmuştur. Nitekim daha sonraki sufiler tarafından da aynı 
renklerin aynı anlamlar için kullanılmaya devam edildiği görülmektedir. Hepsinin ortak 
hedefi, nefsi terbiye etmektir (İbnü'l-Arabi 1972: m, 337). 

Tasavvufi terbiyede bir eğitim vasıtası olarak kullanılan bu ölüm çeşitleri sonraki dö
nemlerde sufilerce şu şekilde açıklanmıştır: 7 

7) Bu ölüm çeşitleriyle ilgili bilgi için bk. Sülemi 1953: 93; Kuşeyri 1972: 26-27; İbn Arabi 1392: 1, 
258; Kıişani 1977: 57-60; Tehanevi 1853/1862: 1317. 
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ı. Beyaz Ölüm: Nefsi aç ve susuz bırakmaktır. Bu ölüm, Allah dostlannın süsüdür. 
Ölümdeki sır, elem-i hissi ile atinaktadır (İbnü'l-Arabi 1972: IV, 352). Bu ölüme "beyaz" 
denilmesinin nedeni, açlığın batını nuriandırması ve kalbin yüzeyini beyazlatmasıdır. Sa
lik, karnını tıka basa doldurmaz ve açlığa bu şekilde devam ederse, beyaz ölümle ölmüş 
olur. Bu durumda onun zekası ve anlayışı açılır (Kiişfuıi 1981: 92. krş. Ref'ık el-Acem 
1999: 952-953). 

2. Siyah Ölüm: Halkın eza ve cefasına sabretmektir (İbnü'l-Arabi 1972: II, 187). Si
yah ölüm nefsi hüzünlü kılar. Gam ise nefsin zulmeti, yani karanlığıdır. Zulmet ise renk 
olarak "siyah"tır. Bu nedenle, halkın eza ve eziyetine sabretmeye "siyah" ölüm denil
miştir (İbnü'l-Arabi 1972: I, 258; IV, 352). İsmail Hakkı Bursevi, bu ölüm çeşidini "fena 
fillah" kavramıyla açıklar (1980: 43-44). Çünkü salik, bütün fiilierinin Sevgili'nin fiilinde 
fani olduğunu görür. Hatta hem kendi nefsi ve hem de eziyet edenlerin nefisleri Sevgili' de 
fani olmuştur. Böyle bir salik, Mutlak sevginin kendisine yetişmesinden dolayı Hakk'ın 
vücuduyla ihya olmuştur (Kaşani 1981: 93. krş. Ref'ık el-Acem 1999: 953). 

3. Kızıl Ölüm: Nefse muhalefet etmek, yani nefsin arzulanna karşı gelerek sıfatlannı 
yok etmektir<!. Nefis, sıfatıanndan soyulunca, Hakk'ın sıfatlanyla muttasıf olur ve kesafe~ 
ti letafete dönüşür (İbnü'l-Arabi 1994: IV/51). Bu ise, heva ve hevese karşı koyarken her 
çeşit şaibeden uzak, halis bir şekilde amel etmek (Kuşeyıi 1991: 131) demektir. "Ölme
den önce ölünüz" sözünün, "kızıl" ölüme işaret ettiği kaydedilir (İbnü'l-Arabi, 1994: I, 
73-74; 1972: IV, 354). Bu ölüme niçin "kızıl" denilcliğine dair İbnü'l-Arabi şu açıklamayı 
yapar: "Kızıl ölümde kanın kırmızılığına teşbih vardır. Çünkü nefsin heva ve heveslerine 
muhalefet eden kimse kendini kesmiş gibidir" (1972: II, 187; IV, 352). 

Sufiler, "Yaratıcınıza tövbe ediniz ve nefislerinizi öldürünüz" (el-Bakara, 2/45) ayeti
ni kızıl ölüm ile ilişkilendirmişlerdir. Mesela, Kilşam (ö. 730/1329), ''Tövbe eden bir kirn
se nefsini öldürmüştür. Bu nedenle, Sufiler nefse muhalefet etmeyi "kızıl" ölüm olarak 
ifade etmişlerdir" der (1981: 91. krş. Ref'ık el-Acem 1999: 952). Yine onun kaydettiğine 
göre sufiler, kızıl ölümü, bütün ölüm çeşitlerini bünyesinde toplayan anlamında "mevt-i 
cami" olarak da adlandırmışlardır (1981: 92). 

4. Yeşil Ölüm: Yanıalı elbise giyrnektir (Sülemi 1953: 93; İbnü'l-Arabi 1972: IV, 352; 
Cürcaru 1983: 235; Uludağ 1991: 331). Bu ölüm çeşidinin "yeşil"e benzetilmesinin se
bebi, sufinin yaşarnını kanaat ile yeşillendirmesi ve yüzünün Zati Cemal'in parlaklığı 
ile terü taze olması ve geçici güzelliklerden müstağni kalmasıdır (Kiişaru 1981: 92. krş. 
Refik el-Acem 1999: 953). Yeşil ölümün "Yamalı elbise giymek" olarak ifade edilme
sinin nedeni ise sfifinin halinin, yeryüzündeki çiçek ve bitkilerin değişik renklerindeki 
haline benzemesidir. Yarnalann çeşitliliği, farklı çiçek ve bitki renklerine teşbih edilmiştir 
(İbnü'l-Arabi 1972: I, 258; II, 187). 

Sufiler arasında ölümle ilgili zikredilen kavrarnlardan biri de "manevi ölüm" dür. Bu 
ölüm çeşidi, tespitimize göre, olumlu ve olumsuz olmak üzere iki farklı şekilde algılan
mıştır: Olumlu algılama şekline göre o, kulun, iyi-kötü bütün vasıflannı kaybettiği bir 
makama ulaşmasıdır. Bütün durumlarda onun yerinde Hak durur. Bu, hissi ölüme göre 

8) Nefsin gıdası kesilirse hareketi zayıflar. Bu durumda arzu ve istekleri de kesilir. Revası (Hewi unsu-
ru) kesilince, şehvet ateşi (ateş unsuru) de keşilir ve ölür (Suad el-Hakim 1981: 1029). · 
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kulun fenası, Hakk'ın bekasıdır (Suad el-Hakim 1981: 1033; Refik el-Acem 1999: 954). 
Bu ölüm çeşidi, ihtiyari ölüm ile başlayan sürecin ulaştığı son nokta olmalıdır. Fena ve 
beka kavramlarıyla ifade edilmesinden de anlaşılacağı üzere, fena fillab ve beka billah 
makamlarına delalet eder. "Kulum bana nafileler/e yaklaşhkça ben onu severim. Ben onu 
sevdikçe de işiten kulağı, gören gözü ve tutan eli olurum ... " (Buhan, Rikak 37) şeklindeki 
kudsi hadis, manevi ölüme işaret eder. 

Ol~suz algıİama şekline göre manevi ölüm, "cehalet" (İbnü'l-Arabi 1972: 356), 
"dalgınlık" ya da "gafiet" ile eşdeğer kabul edilmiştir. Cehalet ölümünden ancak ilim ile 
diri olanlar kurtulabilir. Böyle bir kimse için ne sükfin ve ne de sükfina sebep olan ölüm 
vardır. O, Hakk'ın vücfiduyla billdir (İbnü'l-Arabi 1994: IV, 238). Burada ölü veya diri 
olan kalptir. Nefis süfii aleme çekilince kalp ölür, ulvi aleme yükselince de kalp ve ruh 
hayat bulur (Sülemi 1953: 223; İbnü'l-Arabi 1972: 193). Görülüyor ki manevi ölüm ister 
olumlu algılansın isterse olumsuz, her iki algılama şeklinin ulaştığı nokta beka billabtır. 

Buraya kadar Sfifllerin insana, hayata, ölüme, ölüm çeşitlerine ve ölümden sonrasına 
bakışiarım ele almaya çalıştık. Makalemizin bu kısmında ise sfifllerin cenaze merasimleri 
ile bu konuda ihdas ettikleri usuller üzerinde duracağız. 

B. Cenaze Merasimleri 
Arapça'da "cenaze" ve "cinaze" kelimeleri hem ölü hem de tabut anlamlarına kullam

lır. İslam' da ölmek üzere olan kişiye "muhtazar", ölü için genel olarak yapılması gereken 
hazırlıklara "teçhiz", yıkanmasına "gasil", yıkandıktan sonra kefenlenmesine "tekfin", ta
buta konulup namazımn kılınacağı yere ve daha sonra kabrine taşınmasına "teşyi", kabre 
konulmasına da "defin" denilir (Demirci 1993: 353). 

Türk Tasavvuf kültüründe, "adap ve erkan" olarak arnian ve gelenek haline gelmiş 
·bazı temel kurallar vardır ki bunlara kısaca "usul'' denir. Bunlardan biri de tekkelerin 
kapatıldığı (sırlandığı) tarihe kadar sfifllerin titizlikle uyguladıkları ve gelenekler halinde 
yaşattıkları cenaze merasim usulleridir (Revnakoğlu 1968a: 3693). 

Ölüm arnndan itibaren cenaze merasimlerinde ve sonrasında tarikat ebiinin uyguladığı 
(cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, gidiş çeyizinin hazırlanması, tabuta yerleştirilmesi, 
tezkiye edilmesi, namazının kılınması, defin yerine götürülmesi, kabre indirilmesi, gizlice 
telkin verilmesi, defin gecesi veya sonrasında yapılanlar vb.) bazı usulleri başlıklar halin
de ele almaya çalışacağız: 

ı. ÖlümArn 
Revnakoğlu'nun kaydettiğine göre, şeyh olsun, derviş olsun ölüm (sekerfit) belirtileri 

ortaya çıktığı zaman tarikat mensupları (ihvan) başucuna toplanır. Tarikata has günlük 
olarak okunan dini dualar (evrfid-ı şerife) vefat edecek kişinin kulağına çok hafif sesle 
okunur. Ardından yine aym şekilde "tevhid" kelimesi (UJ ilahe illa/lah), "Celal" (Allah) 
ve "H u" isinileri çekilir!~. Vefat eden şeybin veya dervişin göçüşü, zikir esnasında olursa10 

9) Etrafında "Hfı" ismine bu şekilde devam edilirken gözlerini yumup, ruhunu teslim eden ve kendisini 
dergili-ı Kibriya'da bulan şeyh efendilerin çokça görüldngnnn ifade eden Revnakoglu, bu şekilde 
vefat edenler için "Şeyh'in ermişi, tekkesinin hafta gnnnnde (ayin gDnD) göçer ve ayin esnasında 
gider ... " denildiğini kaydeder (1968b: 3750; 2003: 224-225). 

----~---~-.-. --~----~--,cc-
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ya da böyle bir haber zikrin sırasında gelirse, ayin-i şerif -hangi esma üzerinden olursa ol
sun- derhal "Hay" ismine çevrilir ve sesin perdesi düşürülür. (1968b: 3749; 1968c: 3803; 
2003: 223, 241) Ölen şeybin tarikatından şeyhlik etmeye yetkili ve izinli olduğu bilinen 
bir oğlu mecliste ise zikrin idaresini hemen üzerine alır ve zikri kaldığı yerden yürütür11 • 

Ayin-i şerif, usUl, erkan bozulmadan sonuna kadar bu şekilde devam eder ve asla hare
ketli ilahiler (oynak besteli eser/er) okunmaz. Zakirin "taksim" etmesi de ağır ve sakin 
bir tavırda olur (1968a: 3696; 2003: 223-224). Bu sırada şeyh efendinin naaşı, mihrap 
postunun önüne konulur. Başucunda buhurdan yakılır (uyandırılır) ve üstü mümkünse 
Kabe örtüsü ya da bir şal ile örtöldükten sonra üzerine şeybin uzun kollu geniş cübbesi 
(jeracesi) çekilir. Kabe örtüsü veya şal bulunmazsa, şeyh efendi doğrudan doğruya fera
ce altına alınır. (1968a: 3696; 2003: 224) Zikir sona erince herkes dışarıya çıkar, ancak 
dergabın kendi ihvanı, şeyh efendinin başucunda sıra ile nöbet tutar (1968a: 3696). Gasil 
başlamadan önce abdest verilineeye kadar cenazenin yanında hiçbir şey okunmaz ve tev
hidhaneye de indirilmez. Ancak makam postu yanına bırakılır (1968b: 3749). 

Bilindiği gibi İslam'da cenazenin bekletilmemesi ve bir an önce defnedilmesi esastır. 
Bu nedenle tarikatlarda da bu usule riayet edilmiştir12• Cenazenin bekletilmemesi ve bir 
an önce defnedilrnek istenmesi, topraktan gelenin toprağa karışmasının geciktirilmemesi 
içindir. Öte yandan kabrin sade olmasına da dikkat edilir. Mesela Bektaşilerde kabrin üze
rine taştan ve mermerden mezar yapılmaz; sadece baş ve ayakuçlarının belli olması için 
-derviş olsun şeyh olsun fark etmez- kenarları çentikli incecik tahtalar konulur13• 

2. Yıkanması 
Cenazenin gasil, teçhiz ve teldinini yapacak zatın, şeyh olması 14 usuldendir. Gaslin 

devarnı müddetince yanında tarikat ehli birisi yardımcı olarak bulunur. (Revnakoğlu 
1968b: 3750-51; 2003: 227-228). 

Tarikat kültüründe cenaze üç defa yıkanır. Birinci gasilde15 bilinen şekilde yıkarup ab
dest aldınldıktan sonra, orada bulunan kıdemli bir şeyh efendi, "Fatiha" der; salavatlanır 
ve hangi tarikata mensup ise onun evradı okunma ya başlanır16• İkinci yıkamada, "tevhid" 

1 O) Zikir esnasında vefat eden bir şeyh e örnek olarak Koca Mustafa Paşa Sünbüli dergahı şeyhi Mehmed 
Nureddin Efendi'yi gösterebiliriz. O, 1160/1747'de talebeleri ile Allah'ı zikrederken herkesi derin
den hislendiren ~'Allah" nidasıyla vefat etmiştir (Muslu 200~: 154). 

ll) Bu şartları taşıyan bir oğlu yoksa dergahın halifelerinden kıdemli bir zat, iiyini idare etmeye başlar. 
Şayet o da yoksa zikir meydanı, kendi "yol"una en yakın bir başka tarikatın şeyhlerinden kıdemli bir 
zata bırakılır (Revnakoğlu 2003: 223). 

12) Ancak şeyh efendinin dergiihta bir gün bekletilmesi için bir vasiyeti varsa yerine getirilir (Revnakoğ
lu 1968b: 3749). 

13) Revnakoğlu'na göre kabriniçine çimento lahit yapmak, üzerine beton atmak, gösteriş hastalığından 
doğmuş ve çabucak revaç bulmuş bir husustur. Manevi hiçbir değeri olmadığı gibi altında yatana da 
bir şey kazandırmamakta ve hatta cesedin toprağa karışmasını geciktirdiği için ölüye eziyet vermek 
anlamına gelmektedir (1968a: 3695; 2003: 219-220). Aynca bk. Noyan 1987:300. 

14) Şeybin bulunmadığı hallerde bu vazife kıdemli halifelerden birisine verilir. O da yoksa, bu işleri 
yapabilen yine tarikat mensubu diğer bir zata havale edilir ve o da usule göre cenazeyi yıkar (Revna
koğlu 1968b: 3750-51; 2003: 227-228). 

15) Yıkamanın ne şekilde yapıldığına dair bilgi için bk. Özdamar 1997:211-213. 
16) Nakşibendiye şeyhlerinin vefatında gasilleri yapılırken ilk önce Mülk suresi okunur, sonra evrada 

başlanır. Arkasından tevhid kelimesi, "Celal" ve "HO" isimleri çekilir. Halvetilerde de böyledir. An-
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kelimesi; üçüncüsünde ise "CeHil" ismi okunur. Birinci yıkamada okunan evriid bittikten 
sonra, ilivan aynı şeybin idaresinde tevhld-i şerife girerken, zakll:ler de ilahiye başlar 
yahut hafif bir eda ile "taksim" edilir. Göçen şeyh efendi, Halveti-Devrilııi tarikatlardan 
birinin şeyhi ise, tevhld-i şeriften sonra devran edilir17

• Devran yürürken okunan ilahiler, 
burada da sırasıyla tekrarlanır (Revnakoğlu 1968b: 3752; 2003: 231). 

İlabilerin çoğu, ölümün esrarından, tecelliyatından, hikmet ve felsefesinden bahseden 
sözlerden oluşur. (Revnakoğlu 2003:228-229. Krş. Özdamar 1997: 210-211) Gasil işlemi 
yapılırken okunan ilahllerden bazıları şunlardır: "Neyleyim dünyô.yı bana Allah 'ım gerek 
1 Gerekmez miisivô.yı bana Allah'ım gerek! ... " (Hüdayi), "Taşdı rahmet deryası 1 Gark 
olsun cümle asi. .. ", "Allah adı dillerde 1 Sevgisi gönüllerde 1 Şol korkulu yerlerde 1 Aman 
Allah, Kerim Allah ... ", "Aşkın ile aşıklar 1 Yansın Ya Rasulallah ... " (Yunus Emre). (Rev
nakoğlu 1968b: 3751; 2003: 229-231; Özdamar-1997: 217). 

Mevlevilerde ise gasil işil 8 yapılırken önce Na't-i Mevlana sonra da ayin-i şeriflerden 
biri okunur. Bu sırada orada hazır bulunan cemaat de ağır bir tempoda "Celal" ismini 
zikre devam eder (Revnakoğlu 1968a: 3694). 

Daha sonra bir zakir veya güzel sesli bir başkası, yıkama işini idare eden şeyh efendi
den "destur" alarak teneşirin ayakucuna gelir ve kıbleye dönerek ayakları mühürlü bir şe
kilde "sala"19 vermeye başla.r20. Bu sala, hüzünlü ve duygulu bir şekilde okunu:r21• Bir ör
nek vermek gerekirse, Cerr1ihl Asitanesi şeyhi Abdülaziz Zihni Efendi'nin (ö. 1270/1853-
54) vefatında Sünbüli Asitanesi zakirbaşısı el-Hac Muhammed Nfui Efendi "salli" vermiştir 
(Erenden (t.y.): IV/160-162; Yücer 2003: 625). Bu usul, Şeyh Muzaffer Ozak'ın (ö. 1985) 
cenaze merasiminde de uygulanmıştır (Özcan-Uzun 1993: 359). Bektaşilikte de Hakk'a 
yürüyen zat, Dedebaba veya değerli bir Halife Baba ise yıkandıktan sonra cenazenin ya-
nında sala verilir (Noyan 1987: 302). -

Sala bittikten sonra merasimi idare eden şeyh efendi "fatiha" der. Bu sırada yıkama 
işini yapan kişi de cenazeyi kurular, örter ve kefenler. (Revnakoğlu 2003: 224, 236-237; 

cak her gasilde Mülk suresi okunmaz (Revnakoğlu 1968b: 3750; 2003: 225). Ancak Bektaşilikte, 
Noyan'a göre, zikir ve evrad olmadığı için Mülk suresinden sonra doğrudan ölilmle ilgili nefesler ve 
Yunus Emre ilahileri okunur (Noyan 1987: 301). 

17) Gaslin yapıldığı yer, devran açmaya müsait değilse, o zaman yerinde sayar gibi bir sağa, bir sola ha
fifçe gidip gelen, ahenkli, ölçülü sallanmalarla "Hu" isinine ayakta devam edilir (Revnakoğlu 2003: 
231). 

18) Mevlevilerde cenaze Matbab-ı şerif ya da Meydan Odası'nın önündeki taşlıkta yıkanır. Mesela 
Revnakoğlu'nun kaydettiğine göre, Bahariye Mevlevihanesi şeyhlerinden Hüseyin Fahreddin Dede 
Efendi'yi, dergiilim meydan odası önündeki taşlıkta yıkamışiardı (1968a: 3693-94). 

19) Cenaze sal11sı, ölüm haberinin duyurulması maksadıyla minarelerden okunan saliitn selam ile cena
zenin kabrine götürülüşü sırasında tertip edilen cenaze alayında ve definden sonra okunan salii olmak 
üzere iki çeşit!ir (Özcan-Uzun 1993: 358). Salii ile ilgili bilgi için aynca bk. Can 1966: 14; Pakalın 
1946: I, 279; Öztuna (1990): I, 183. 

20) Usul olarak her şeyhe salii verilmez. Şeybin "kudemii-yı meşiiyih"ten olması gerekir (Revnakoğlu 
1968c: 3801; 2003: 236). 

21) Bazı farklı metinleri olmakla birlikte en yaygın sal ii şöyledir: "Lii iliibe iliallah u vahdehu la şerike leh 
ve Iii nazire leh (ve lamisiile leh) Muhamrnedün rasOiüllah (eminOIIah) hakkan ve sıdkan. Allahüm
me salli ala seyyidinii Muhamrnedin ve ala ali Muhammed ve salli ve selJim ala es'adi (eşrafi) nuri 
cemi'i'l-enbiyiii ve'l-mürselin, ve'l-hamdü lilliihi rabbi' I-alemin". Aynca okunuşu için bk. Özcan
Uzun 1993: 358-359. 
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Özdamar 1997: 213) Vefat eden şeyhin, kendisini kimin yıkayacağına dair bir vasiyeti 
varsa yerine getirilir. Mesela, 16. yüzyıl Bayrfuni meşayihinden Akhisarlı Şeyh İsa'nın 
cenazesini vasiyeti gereği oğlu Şeyh İlyas yıkamış; kefenleme vazifesini de Abdi Ha
life yerine getirmiştir (İbn İsa 2003: 250-251). Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi Mehmed 
Celaleddin Dede'nin (ö.1326/1908) vasiyeti üzerine de cenazesini Topkapı İmaını Edhem 
Efendi yıkaınıştır (Mehmed Ziya 1911: 251; Küçük 2003: 136; Yücer 2003: 625). 

Bektaşllerde ise bir can Hakk'a yürüyünce önce sedirli su, ardından saf su ile yıkanır. 
(Noyan 1987: 297) Cenazeyi yıkama işi "Baba"nın22 görevidir. Kendisi bulunmadığı veya 
cenaze yıkamak elinden gelmediği takdirde, bu işe eli yatkın bir Bektaşi "Can"ını görev
lendifi.r23. Şayet böyle bir kimse de bulunmazsa, diğer tarikat mensuplarından Caferi mez
hebine bağlı silsilesi Hz. Ali'ye ulaşan tarikatların önde gelen şeyh veya dervişlerinden 
biri, yılçama işini üstlenir. Ancak ne şekilde olursa olsun, tarikat ehli olmayanlara, yani 
"zahir" sınıfına cenaze kesinlikle gösterilmez ve yıkatılmaz (Revnakoğlu 1968a: 3695; 
2003: 221-222; Noyan 1987: 300, 302). Tarikat kültüründe şeybin bedenizahir sınıfına 
gösterilmez. Bu yüzden gaslin ve teçhizin kapalı yerde yapılması şarttır. Bu usul, "Cem 
ayini"ne yabancı bir kimsenin katılmasının kesinlikle yasak olması prensibine dayaııır24• 
Çünkü tarikat ehlinin bedeni, ancak tarikattan olana mahremdif25. Yıkandıktan ve abdest 
aldınldıktan sonra cenazenin kefelenmesi26, emanetlerinin koynuna konulmak suretiyle 
kendisine teslim edilmesi (çeyizlenmesi)Z1 de yine Baba'ya ait görevlerdendir. 

Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra -vasiyeti varsa- bir gece evinde ya da tevhidha
nede milırabın önüne bırakıJır28 ve orada bekletilir. Şeybin tekkedeki bu son misafirliğine 
"dinlenme" tabir olunur (Revnakoğlu 1968b: 3749; 2003: 224). 

Bektaşllerde de vefat eden "Baba" ise, tabutıına konulmadan önce isteyenler onu zi
yaret ederleı-29 (niyaza gelirler) ve kendisine hayatta iken nasıl saygı gösteriyor idiyseler, 

22) "Baba", bazı mutasavvıftara, tarikat şeyhleriyle halifelerine veya meczuplara verilen bir unvandır. 
Bilgi için bk. Uludağ 1991b: 365-366. 

23) Alevilikte cenaze merasimi için bk. Yaman 2003: 16-33; Gülçiçek 2004: 747-752. Alevi-Bektaşi 
Türk Kültüründe ölüm ve mezar kavramları için ayrıca bk. Tuğcu 1999: 231 vd. 

24) Ay in esnasında tekkenin dışında gözelilük yapanlara "pervane" denir. b k. Sunar 1975: I Ol. 
25) Revnakoğlu'nun kaydettiğine göre, eski Bektaşiler bu yüzden hamama bile gitmezlerdi. Ancak na

sib aldığı geceden vefatma (göçüşüne) kadar dergahın ham.amında yıkanırlardı (Revnakoğlu 1968a: 
3695; 2003:221, 228). Ayrıca bk. Noyan 1987: 300. 

26) Bektaşilerde tek:fin, ikrar ayinlerinden biridir ve İslamlığın esaslarındandır bk. Sunar 1975:70. 
27) Evvela eski ve yeni kefeni (nasip aldığı gece üzerine giydirilen beyaz gömlek entari ile hilafetinde 

tekrar giydiği diğer gömlek) üst üste giydirilir, şayet kollarından geçirilemiyorsa vücuduna sarılır; 
dışarıdan alınan son kefeni de en üstüne konularak uçlarından bağtanır ve bir daha açılmaz (Revna
koğlu 1968a: 3695; 2003: 221). 

28) Revnakoğlu'na göre, şeyh efendilerin tevhidhanede gasledilmesi sonradan ihdas olunmuş bir usul
dür. Bununla birlikte anlamlıdır. Zira tarikata alınırken o kapıdan girip nasiplendiği, feyizlendiği 
(giyindirildiği) _için yine orad; o meydanda soyundurulur. Bu sebeple ~eneşir tahtası, tevhi?fıanede 
kapıya yakın bır yere konur. Ustünde son hamamını yapan şeyh efendı de bu kapıdan -usul ve er
kan üzre- uğurlanır. Onun içindir ki, "Nerede giyindin ise orada soyun" derler (1968b: 3750; 2003: 
225). 

29) Önce babanın başındaki arakıye, sonra göğsü, daha sonra eli ve dizleri öpülür. Niyazmı bu suretle 
bitiren can1ar, geri geri çekilerek yerlerini, sırada bekleyenlere bırakırlar (Revnakoğlu 1968a: 3696; 
2003: 222). 
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aynı şekilde saygı gösterirler. Baba, vasiyetinde "Bir gece dinleneyim" (aranızda kala
yım) dediyse, Meydan Odası'nda bir gece bekletilir. Etrafında on iki çerağ30 (şamdan), ba
şucunda da ayn bir şamdan yakılır (uyandırılır). Mumu tamamıyla eriyip bitmeden şam
danlar kaldınlınaz. Cenazenin yanında hiçbir şey okunmaz ve hiç kimse bulunmaz; kapıyı 
kilitleyip herkes dışanya çıkar (Revnakoğlu 1968a: 3696; 2003: 222; Noyan 1987: 301). 

Erkt;k olsun, kadın olsun tarikata ginniş bir dervişin gasil işlemindeki usUl ve esas, 
pek az farkla hemen hemen aynıdır. 

3. Kefenlemnesi 
Şeybin yıkama işlemi bittikten sonra kefenleme işine geçilir. Ayin sırasında üzerine 

oturduğu postu (makam postu) kefenin altındaki birinci katın arasına uzunlamasına se
rilir. Şeyh efendi bu postun üstüne yatınlır ve kemeri, kuşağı, iç kadernede entari yerine 
giydirilen kefeni göınleğin üzerine; intisapta biat ederken giydiği tekbirli arakıyesi, ev
rad-ı şerifesi ve diğer emanetleri ise -kendisinden destur alınarak- koynuna konuluı-3 1 • 
Bektaşllerde olduğu gibi buna "gidiş çeyizi"32 denilir (Revnakoğlu 1968b: 3750). Gidiş 
çeyizini koyma işi kabirde de yapılabilir; hatta kabirde yapmak, mahremiyet açısından 
daha çok tercih edilir. Bu vazifeyi kendi tarikinden yahut diğer tarikatlardan ancak kı
demli bir şeyh efendi yapabilir. Merhum şeyh efendinin oğlu, halifesi veya bir başka 
halife kesinlikle bu hizmeti yerine getiremez. Çünkü hırka giydirmeye (ilbfJs) ve yerine 
halife tayin etmeye (istihlaj) mezun değildir. Kimin eliyle giydirildi ise, yine onun eliyle 
giydirilmesi gerekir. Bu mümkün değilse aynı tarikata mensup kıdemli başka bir şeyh 
efendP3

, giden şey hi çeyizler (Revnakoğlu 1968b: 3750; 2003: 226; Özdamar 1997: 213). 
Revnakoğlu, Cerraru Asitanesi son şeyhi İbrahim Fahreddin Efendi'nin cenaze merasi
minde bu usUle uyulmadığını söyler ve şey hi çeyizleme işini iki genç dervişin yaptığına 
dikkat çeker (1968b: 3750). 

Bektaşllerde gidiş çeyizine "muhib" veya "baba"nın "falır"i, "tac"ı, "kemer"i, 
"kanberiyye"si34 konulmaz; sadece tarikata girdiği zaman ilk giydiği örgü arakıyesP5 ba
şına geçirilir. Arakıyenin giydirilmesinden sonra boynuna kuşağı (tfğ-ı bend)36 vurulur 
ve uçlan eline verilir. Mühim hizmetlerden sayılan gidiş çeyizinin hazırlanması, babalar-

30) Bektaşilikte çerağ, ışık ve nur anlamına gelmektedir. Bilgi için bk. Sunar 1975: 72-79. 
31) Alevi ve Bektaşilerde kefenlemenin yapılışı için bk. Yaman 1995: 274-275. 
32) "Gidiş Çeyizi" tabir edilen bu merasirnin bazı değişikliklerle diğer bir şekli için bk. (Revnakoğlu 

1968b: 3750-51; 2003: 227-228). 
33) Şayet orada tarikat şeyhlerinden ktdemli bir zat bulunmazsa, o vakit bu işi ancak en kıdemli ve en 

yaşlı bir başka halife yapabilir. Bu da bulunmadığı takdirde, tekkede ve zikir meydanında pişmiş en 
eski dedelerden birisi -ihvanın ortak muvafakatieri ile- bu işi Uzerine alır. Revnakoğlu'na göre, bir 
dervişin en yüksek mertebesi, zikirde pişmesi ve meydan hizmetinde olgunlaşmasıdır. Zikre girme
yen, zikretmesini bilıneyen, zikre vücudu yatmayan bir kimse, tekkeye girse de dervişten sayılınaz 
(2003: 226-227). 

34) Terimierin anlamları için bk. KorkmazJ993. 
35) Revnakoğlu'nun kaydettiğine göre, bu örgü arakıye eskiden evlerde ya da tekkede hacılar tarafından 

işlenirdi. Sokakta satılınazdı. Daha öncesinde ise bunun yerine beyaz keçe külalı kullanılırdı (2003: 
221). 

36) Bektaşilikte kıırbanın yilnUnden örUien ve hele bağlanan kuşak demektir. Rehber, tarikata girmek 
isteyeni babanın huzuruna götürürken onun boynuna takar (Uludağ 199Ia: 492). 
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dan başkasına37 yaptınlmaz (Revnakoğlu 1968a: 3695-96; 2003: 221-222; Noyan 1987: 
300)38. 

Vefat eden bir derviş ise, tekbii'li aralayesi giydirilir ve üstüne "şemle"si (tarikatinin 
rengindeki ince sanğı) kat kat dolanır, ancak ucu dışan çıkanlmaz (Revnatcoğlu 1968a: 
3696; 2003: 239 vd.). 

4. Tabuta Yerleştirilmesi 
Gasil ve kefenleme işi tamamlandıktan sonra "Gülbank"39 çekilerek cenaze tabuta 

yerleştirilir. Vefat edenin kendi şeyhi orada bulunuyarsa onun eliyle, değilse kıdemli bir 
şeyh efendi, merhumun icazetnamesini hürmetle öpüp (niyaz edip) ve "Şeyhuna destur!" 
diyerek sağ eline verir ve kefeni sıkı sıkıya sarar. Tabut kapağırun örtülınesiyle "Celal" 
isminin zikrine başlanılır. Ağır ağır okunan beş, yedi, on iki veya on dokuz "Celal" ismin
den sonra on iki "Hu" ismi çekilir ve sonunda zikri açan şeyh efendi tarafından "fatiha" 
denilir ve saHl.vatlarur (Revnakoğlu 1968b: 3752). 

Bu sırada şeyh efendinin bohça içinde emanetleri getirilir; tac-ı şerifi, "fatiha" deni
lerek bohçadan çıkanlır ve tekbirler ile tabutun başlığı üzerine konulur. Üzeri ayru bohça 
ile yahut "pfişide" denilen üzeri yazılı beyaz veya yeşil bir tülbent yahut ince bir örtü ya 
da bir havlu ile örtülür. "Rida" isimli boyun atkısı da, tabutun ensesine (önden arkaya) 
çaprazlama dolanarak uçlan aşağıya doğru sarkıtılır. Müstesna günlerde giydiği feracesi 
de tabutun üstüne konur ve cemaatin gelmesi beklenir. (Revnakoğlu 2003: 231-232) 

Vefat eden derviş ise tabutun kapağı üzerine ve şey he teslim olup vefa göstermenin bir 
işareti olan kuşak (şed) daha çok boyun tarafına atılır; uçlan tabutun iki yarundan aşağı 
sarkıtılır. Kuşak atılırken tabut kapağırun ortadan yukansına, yani başucuna en yakın 
tarafa gelmesine dikkat edilir. Çünkü tabutun o kısım, içinde yatan dervişin boynuna rast
layan taraftır. Hayatında olduğu gibi, kuşağın boynuna sanlması gerekir. Kuşak bağlama 
işini (şed vurma), şeybin tensibi ile kendi İlıvarundan "pirdaş" denilen birisi de yapabilir. 
Merhumun yakınlanndan biri de ister ve usulü de biliyorsa, şeyh efendiden izin alarak bu 
vazifeyi görebilir. (Revnakoğlu 1968a: 3696; 2003: 239-241) 
37) Merhuma ilk defa nasip veren ve sonra çeyizleyen (giydiren) kendi ''Baba"sı orada değilse, diğer 

Babalardan kıdemli birisi, bu hizmeti vekalet suretiyle görebilir. Bu esnada orada yabancı bir kimse 
bulundurulmaz. (Revnakoğlu 2003: 222) 

38) Gidiş çeyizi için ayrıca bk. Atasoy 2000: 284-287. 
39) Glilbang, ''guı sesi" anlamında Farsça bir terkiptir. Özel olarak tertip edilmiş bazı dualar hakkında 

kullanılan genel bir tabirdir (Özcan 1993: 357). GUibang çekilirken, eller çaprazlama omuzda bulu
nur. Etrafındakiler hep bir ağızdan devamlı olarak "Allah, Allah, Allah, Allah" derler (Revnakoğlu 
2003: 246). Gülhang şu şekilde çekilir: "Vakt-i şerif hayr ola! Hayırlar feth ola, şerler der ola! 
Merhum (veya merhurne) ........ 'nin ruh-i revanı şad U handan, garga-i garik-i Ralıman ola!.. Kab
ri, ravza min riyazi'l-cinan (cennet bahçelerinden bir bahçe) ola! Ahiret hayatında kendisine imanı 
yoldaş; ibadeti, taatı, hayr u haseniltı muin ola! Şefaat-ı Rasulüllah (a.s.)'a miil buyrula!.. Dereciitı 
ali ola! Menzili mübarek ola! Münkereyn hazretlerinin suallerinin cevabı iisan ola! Geride bıraktık-

. !arına sabr-ı cemi!, ecr-i cezil ihsan ola! Biz dahi bu hal ile hallendiktc iman ile çene kapamak nasib 
ola!.. Merhurna (veya merhurneye) ve cUmlemize haYf!:!'I-halef evliid ihsan buyrula!.. üs:Ier, yediler, 
kırklar, erenler, veliler demine Ya Allah hı1ı1ı1ı1ı1! .. " (Ozdamar 1997: 219) Ayrıca bk. Ozcan 1993: 
357-358. 



TllRK TASAWUF KaLTaRUND E SUFfLERİN ÖLflM.E BAKIŞI 
VE CENAZE MERASİMLERİ ---- 75 

5. Tezkiye Yapılınası 
Cemaat gelince kendi tarikatından kıdemli bir şeyh efendi tarafından tezkiyesi40 yapı

lı.r"1. Bir örnek vermek gerekirse, CerraiU şeyhi Abdülaziz Efendi'nin (ö. 1270/1853-54) 
cenaze merasiminde dua ve tezkiye vazifesi, Şeyh Murad Tekkesi şeyhi Mesnevihan Fey
zullah Efendi tarafından yapılmış ve ardından "tevhid" kelimesinin zikrine başlanmıştır. 
(Erenden (t.y.): IV/160-162; Yücer 2003: 625). Ancak ne kendi tarikinden ne de başka 
tarikatlardan bir halife, bir şeyhi tezkiye edebilir. Hele kendisinden hilafet veya icazet 
almış olan bir kimse, bu işe kesinlikle kanştınlmaz. Şeybin yakınlan arasında bu işi bilen 
ve takva sahibi olan bir kimse varsa, tezkiye vazifesi ona da verilebilir. Fakat bu zatın da 
mutlaka bir tarikat mensubu olması ve orada bulunan kıdemli şeyhlerden birinin bu vazi
feyi ona aynca tevcih etmesi gerekir. (Revnakoğlu 1968b: 3752; 2003: 232) 

Tezkiye ve dua sonunda "fatiha" denilmesi, yine kıdemli şeyh efendiye aittir. Bununia 
birlikte bu şeyh efendi, isterse bir başka kıdemli şeyhe tevdi edebilir ya da tezkiye eden 
zata da bırakabilir. Kıdemli şeybin "Efendi, fatihaya buyurun" demesi üzerine tezkiyeci 
"fatiha" der ve hep birlikte salavatlandıktan sonra tabut saygıyla kaldırılır. Dergahın ka
pısından dışanya çıkineaya kadar elde götürülür ve omuza alınmaz42• Tabut, en az yedi 
adım gidildikten ve tekkenin hududu geçildikten sonra omiıza alınır. Dışanya çıkarken 
kapı önünde birazcık durulur, kıdemli şeyh efendilerden biri "fatiha" der ve salavatlanıp 
fatiha okunduktan sonra tam ve toplu olarak hareket edilir. Yine meşayihten birisi, terci
hen en kıdemlisi, tabutun önüne geçerek herkesin duyabileceği bir sesle "Ya Allah Hu!" 
der ve Abdülaziz Zihni Efendi'nin cenazesinde Hüdayi Asitanesişey hi Ruşen Efendi'nin 
yaptığı gibi, "Hu" zikrine başlanır. Ceinaatin hepsi, "Hu" isminin söyleniş tarzına, tempo
suna ve ahengine ayak uydurarak yürür (Revnakoğlu 2003: 233; Noyan 1987: 304). · 

Bektaşilerde tezkiyeden sonra cenazeye son ziyaret yapılır. Bu tıpkı yatır ziyareti43 

gibidir (Noyan 1987: 306). 

6. Cenaze Namazı 
Cenaze namazım,''Ehl-i tarflan namazını ehl-i tarik kıldırır" düstfirunca bir şeyh efen

di kıldım (Revnakoğlu 1968c: 3802). Eğer vefat eden şey bin, namazım kirnin kıldıracağı 
konusunda bir vasiyeti varsa, bu yerine getirilir. Mesela, Mehmed Celaleddin Dede'nin 
(ö. 1326/1908) cenaze namazını vasiyeti üzerine Sütlüce Sa'dl Dergiihı şeyhi Elif Efen
di kıldırmıştır (Mehmed Ziya 1911: 254; Olgun 1908: 15-17; Küçük 2003: 136). Cenaze 
namazım kıldımcak herhangi bir şeyh bulunmadığı takdirde ihvan arasından hal ehli ve 
muttaki bir zatın kıldırması tercih edilir. (Revnakoğlu 2003: 238-239) Bektaşller, maaşlı 
imaını gerçek imam olarak kabul etmezler; soydan ve kandan gelen manevi imameti esas 
alırlar (Noyan 1987: 300). Bu nedenle, onlara göre bu vasfı taşımayaniann imamlığı caiz 

40) Ölünün kefenlendikten sonra hazır bulunanlardan nasıl bir kişi olduğunun sorulması ve iyi halli bir 
kimse olduğunun ortaya konulmasına "tezkiye" denir (Deve Ilioğlu 1996: I ı 07). 

41) Tezkiyenin yapılışı ile ilgili bilgi için b k. Özdamar 1997: 215-2 ı 7. Alevi ve Bektaşilerde tezkiye için 
ayrıca bk. Noyan 1987: 302-303; Yaman ı995: 275. 

42) Halifenin cenazesi de dergahtan çıkarken elde gider ve kesinlikle yukarıya kaldırılmaz. Şeyh olsun, 
halife olsun tabutu yükseğe kaldırmak, dergah türbesinde yatan tarikat bUyüklerinin tepesine çıkmak 
gibi uygunsuz bir hareket sayılır (Revnakoğlu 1968c: 3800; 2003: 234). 

43) Yatır ziyareti için bk. Noyan ı987: 323 vd. 

-~~'---'---.----. 
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ve salıili olmaz. Onlan mihraba geçirip arkasında namaz kılmadıklan gibi, cenazelerini 
de böyle birimama yıkatmazlar. (Revnakoğlu 1968a: 3695; 2003: 220; Aynca bk. Yaman 
1995:281) 

Diğer tarikat mensubuşeyhlerinde katılınuyla cenaze namazlanmn Fatih Camii'nde 
kılınması, Sünbül1 Asitanesi şeyhlerinin cenazelerinde olduğu gibi bir gelenek haline gel
miştir (Yücer 2003: 625). 

7. Defin Yerine Götürülmesi 
Bir tarikatın merkez tekkesi olan asitfuıede şeyhlik yapanlarla kıdemli şeyh efendile

rin cenazelerinde, tabut defin yerine götürülürken, gelenlerin çokluğuna göre cemaat üç 
gruba aynlır. En önde şeyh efendiler (meşayih), arkasında ziikirler (zaldran), daha arkada 
da dedeler ve dervişler (dedegô.n ve dervişô.n) yer alırlar. Tabut bunlardan sonra geli.JM. 
Önünde buhurdan yanar. Buhurdanı biatli bir derviş elinde tutar ve ara sıra tütsüsünü 
tazelets. (Revnakoğlu 1968c: 3800; 2003: 233) En önde ağır ağır adımlarla "Hfi" ismine 
devam edilir. Onun arkasında tevhld-i şeri.fl6, daha arkada da saliit ve selam okunur47• 

Bunlar kendi tavnnda ağlar gibi hazin hazin okunurken güzel sesli bir zakir, en öne geçer 
ya da safiann arasına girer ve münacat, nat-ı şerif veya kaside okur (Revnakoğlu 2003: 
237 -238). Tabut ka bre götürülürken okunanlardan biri, "Tartk-ı Hakk' da b ür hanım 1 Rifô.t 
Seyyid Ahmed' dir ... " ile başlayan ilahidir (Revnakoğlu 2003: 229-231). 

Göçen şeyh efendi, tarikat kurucusu şeybin (pir) ayak ucuna veya şeyhinin yattığı tür
beye gömülüyorsa (sırlanzyorsa) tabut o tarafa getirilirken, tacın üstündeki örtü açılmaz 
ve "taylasan" denilen renkli destann ucu yandan bırakılmaz; alttan içine sokulur. (Revna
koğlu 1968c: 3800; 2003: 234) Çünkü bir şeyh efendi, tekke veya zaviyede postnişin de 
olsa kendi şeyhinin yamnda tacı ile oturamaz. Vefatında da bu usule aynen raiyet edilir. 
Tarikat terbiyesi, usul ve adabı, bunu gerektirir. Bunun için tabut, pirin türbesi önünden 
geçirildikten ve dergabın kapısından dışanya çıkanldıktan sonra, sankiann uç kısımla
nnın aşağı bırakılmasına (tay/asan) izin verilebili(IB. Bir dergabın şeyhliğinde bulunmuş 
ise, tacın sol tarafından inen destann ucu, tabutun yan tahtası kenanna kadar sarkıtılır, 

44) Mevlevilerde cenazenin götürülüşü ile ilgili bk. Revnakoğlu 1968a: 3694-95. 
45) Buburdanın dınnanlı olması, uzaktan görünür şekilde buram buram rutınesi şarttır. Zira tütsü ve du

man hürmet ve davetİn sembolüdür. Nitekim asitane şeyhleri, misafir geldikleri dergahta buburdanla 
karşılanır ve ayrılırken de avlu kapısına kadar yine buburdanla uğurlanır. (Revnakoğlu 1 968c: 3800; 
2003: 233) 

46) Mesela, Rifiii şeyhlerinden Alyanak Ali Efendi (1287/1870) Abdülaziz Zihni Efendi'nin cenazesinde 
tabutun tür)Jeye nakline iştirak etmiş ve yetriıiş bin kelime-i tevhid çektirmiştir (Erenden (ty.): IV/1 60-
162; Yücer 2003: 625). 

47) Abdülaziz Zihni Efendi'nin cenazesinde Galata Mevlevihanesi'nden Kudretullah Dede, Beşiktaş'tan 
NazifDede ve Galata'dan Osman Dedelerin yaptıkları gibi (Yücer 2003: 625), ikinci grup zakider 
"Celiil" ismini çekerler. Bu sırada hafız efendiler de Şeyh Giilib'in "Sulttin-ı rusUI ştih-ı müneccedsin 
efendim! 1 Biçtire/ere devlet-i sermedsin efendimf' mısralarıyla başlayan na'tini ve ardından Nasiihi 
Mehmed Efendi'nin "Eyleyen uşştikı şeydti daimti 1 Tal'atındır yti Rasiılallah seninf 1 Derdile tih 
ettiren subh u mesti '1 Hasre/indir yti Rasiılallah sen inf' mısralarıyla başlayan na'tini o kurlar. Üçüncü 
grup zakiri er ise, Yunus Ernre'nin "Yarın kab re varınca 1 Melek sual sorunca 1 Rabbin kimdir deyince 
1 Allah Allah Kerim Allah! 1 Rahim Allah, Aman Allah diyelim Yti Hiıf' ve Seyyid Nizamoğlu'nun 
"Aşkınla çtik olsa bu ten 1 Ben yine iliallah diremt 1 Yansa kül olsa bu beden 1 Ben yine ilailah diremf' 
iliilıilerini okurlar. (Özdamar 1997: 225-228) 

48) Taylasan bırakınakla ilgili aynca bk. Müstakimzade: 145a vd. 
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fakat alt kenannı aşmaz. (Revnakoğlu 2003: 234) Bir dergiDım meşihatı.nda bulunmuş 
bir halife ise vefatında onun tacı da tabutun başlığına konur, fakat tacındaki destann ucu 
kulak memesine kadar indirilir. Çünkü hayatında iken de böyle idi. Omuzdan aşağıya 
sanğın uç kısmını bırakmak, destar salıvermek, tekkede şeyhlik yapanlara mahsustur"9• 

(Revnakoğlu 1968c: 3800; 2003: 234) 

"Mül."ltesib" veya "müntesibe" denilen erkek veya kadın deı:vişlerin cenazelerinde ta
but giderken yalnız "tevhid" kelimesi okunur (Revnakoğlu 1968c: 3803). Buna başlamak 
ve idare etmek de her zaman olduğu gibi en kıdemli şeyh efendiye aittifSO. Şeyh efen
dilerin cenazelerinde olduğu gibi, erkek veya kadın dervişlerin cenazelerinde de evin
den itibaren gömüleceği yere kadartabutun önünde tütsülük (buhurdan) taşınır. Ara sıra 
tütsüleri tazelenir. Fakat tütsüyü elinde tutan zatı.n, mutlaka emanet sahibi bir "nakip", 
yani dergah hizmetinde derece almış, oldukça eski ve kıdemli bir derviş olması gerekir 
(Revnakoğlu 1968a: 3696; 2003: 239-241). 

8. Kabre indirilmesi 
Şeybin cesedi, tarikat kültüründe "sırevi" ya da "halvetgaıı" olarak da ifade edilen 

kabre indirilınek üzere iken, tabutun başlığından tac-ı şerifi alınıp merhumun oğlunun 
başına orada iken geçirmek ve eli şeyhzadenin başı üstünde iken usulü ile tekbirleyip 
"fatiha" demek ve bundan sonra şeybin cesedini tabuttan kucaklayıp kabre indirmek, onu 
teneşirde yıkayan ve çeyizleyen şeyh efendiye ait husus! vazifelerdendir. (Revnakoğlu 
1968c: 3803; 2003: 241) Bektaşllerde ise şeyhlik babadan oğula geçmediğiiçin böyle bir 
usul yoktur (Noyan 1987: 309). 

Bir şey hi, şeyhten başkası kalırine indiremez. Şeybin bulunmadığı yerde bu işi, ancak 
kendi tarikatından kıdemli bir halife ve tercihen baş halife yapar. Fakat ne suretle olursa 
olsun, şeybin kendi halifesi onu kabre indiremez. Şeybin tabutu önünde ona ait yapılan 
usul ve erkanın başına geçip, hayatında iken onun yanında "fatiha" demediği ve deme
yeceği gibi, cenazesinde de asla "fatiha" demez. Çünkü fatihayı ondan almış ve ondan 
nasiplenmiştir. Şayet orada bir asitane şeyhi bulunursa, tevhidhanede olduğu gibi her şey 
onun idaresine bırakılır (Revnakoğlu 1968c: 3803; 2003: 241-242). 

Merhum şeyh efendi kabrin içine yatınlır yatınlınaz kabrin üstü hemen bir örtü ile 
örtülüii1• Bu usul, daha ziyade ayakta zikir usulünü benimseyen (kıyamf) tarikatiara mah-

49) Revnakoğlu'na göre cenazenin bu şekilde götilrlllmesi halcikaten pek azametli olur, gören herkesi 
hayran ederdi. En cazip tarafı, en güzel tesiri ö!Omün sevirnsizliğini, soğukluğunu ortadan kaldırıp, 
üzgün gönüllere şifa ve teselli vermesi ve dolayısıyla manevi tedaviler yaparak huzura kavuşturmuş 
olması idi. Cenazenin böylece semavi, ruhani bir debdebe ve gayet! e mehabetli olan ilahi bir koro ile 
ebediyete uğurlanması, gerçekten pek manalı bir hal alır ve her yönden göz alıcı ve sürükleyici bir 
mahiyet taşırdı. (2003: 238) 

50) Şeyh efendi lüzum görürse, tevhid-i şerili münasip bir yerde keser, bir başka kıdemli şeyhe devrede
bilir. Dervişin cenazesinde okunan tevhid-i şerit: şeyhin tabutu önünde okunantlan tavır itibaoyla pek 
değişik o 1 mamakla birlikte makamı, Hüseyni çeşnisi veren bir tarzdadır. Ağır ve dalgalı bir tempoda 
devam eder (Revnakoğlu 1968c: 3802; 2003: 239-241). 

51) Bu örtü, derviş in bi at ve inabetinde, (tarikate girdiği ilk gündeki mübayaa denilen alıd-u peymarun
da), yemin töreninde ve yahut İstililaf edildiği hilafet gününde altına girip ikrar verdiği yeşil, kırmızı 
veya siyah renkte, üstlinde milbayaa ayetleri yazılı, dört köşeli geniş bir kumaştır. Buna "sitare" veya 
"mahfi!" denir (Revnakoğlu 2003: 242). · 
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sustur. Nakşibendilerde, Bektaşilerde böyle bir usul yoktur (Revnakoğlu 1968c: 3803; 
2003: 242). 

Şeybin teneşirde çeyizlenmesi ve kabre indirilmesi gibi, kabcin üzerine mahfi! kurul
ması da, yine o tarikattan kıdemli bir şeyh efendiye mahsustur. Bir halife, aSla "mahfil" 
kuramaz. Mahfil altında ve kabcin içinde olup bitenler son derece malıremdir. Hiç kim
seye gösterilmez ve sezdirilmez. Bunun için kabcin üstüne gerilen örtüyü, dervişler dört 
bir ucundan ve kenarlarından sımsıkı tutarlar. Kabcin içinde yapılan telkinin dışarıdan 
duyulmaması için de yüksek sesle "tevhid" kelimesi okunur (Revnakoğlu 1968d: 3829) . 

. Kabcin üstüne "mahfi!" kurduran ve merhum şeyh efendiyi kabre indiren şeyh, bir 
müddet dışarıya çıkmaz ve kendisi de onunla beraber içeride kalır. Örtünün altından yu
karıdakilere duyumcak şekilde "fatiha" der ve sonm yine yüksek bir sesle "fa 'I em ennehfi 
Hi ilahe. illallah" (Bil/d Allah 'tan başka ilah yoktur) diyerek tevhid-i şerife başlar. Kabcin 
başındakiler ve etmfında bulunanlar, tevhidi usUle uygun şekilde alıp, tatlı bir ahenk içe
risinde yürütürler (Revnakoğlu 1968d: 3829-30). 

Kefenlenirken merhum şeyh efendiye emanetleri (çeyizleri) verilmemiş ise kabre in
diren şeyh bunları içeride gizlice tamamlar. Evvela tac-ı şerifini, sonra bırkasını kefenin 
üzerine giydirirve beline kemerini koyup (vurup) postunu da altına serer. İcazetnamesini, 
üst ucundan ve ortasından öperek (niyaz ederek) "Destur!" diyerek sağ eline verir. Ema
netlerin, daha önce ifade edildiği gibi, gasilden sonm teslim edilmesi de mümkündür, 
ancak malıremiyeti dolayısıyla kabcin içinde ve örtü altında yapılması öteden beri tercih 
edile gelmiştir. Kabcin içinde yapılanlar, kabcin üstündekilere ve hiç kimseye gösterilme
miştir. Erkfuıın esası budur (Revnakoğlu 2003: 242-243). 

Şeyh efendi, merhum şeyhe emanetlerini teslim ettikten sonm, içeriden "fatiha" der 
ve. ardından "CeHil" ismini zikre başlar. Yukarıdakilerin toplu halde katılımıyla bu da bir 
müddet devam eder ve sonm "Hu" ismine geçilir (Revnakoğlu 1968d: 3829-30). 

9. Telkin Verilmesi ve Defnedilmesi 
"H u" ismi kendi ahenginde devam ederken, kabcin içindeki şeyh efendi, merhum şeyh 

efendiye -hay~tında ve biatinde olduğu gibi- usul usul telkin yapaı-52• Tarikat noktasından 
gerekenleri sağ.kulağına söyler. Şeyh olsun, derviş olsun, definden sonm kabcin üstünde 
aynca telkin verilmemesi bundandır53• Telkin yapan Şeyh efendinin, telkin yaptığı şeyh 
efendiden mutlaka kıdemli54 olması gerekir (Revnakoğlu 1968d: 3830; 2003: 243). Bek-
52) Revnakoğlu'nun kaydettiğine göre, bu telkin, bilinen telkinin aynıdır. Fakat içine tarikat dersleri 

katılmıştır: Tarikattan olmayana söylenilmez, bildirilmez. Bu itibarla son derece gizli tutulur. Ele 
geçecek bir kitapta yazılmamıştır. Tarikat erklinnamesi olan fiitüvvetnamelerde bile tamamıyla açık
lanmamıştır. Falır-i Kainat'ın bizzat kendisinden İmam-ı Ali'ye gelen ve yine ondan şifahi şekilde 
tarikatiara giren telkinin bu kısmı, ancak nispet ve hizmet ile öğrenilir (1968d: 3830; 2003: 244). 

53) Tarikata ilk girdiği zamanlarda kendisine şeyhi tarafından yine böyle bir örtü altında telkin verilmiş
tir. Hele vefat eden zat, şeyh, halife veya baba ise asla telkin yapılmaz. Zira şeyhin meşihat hayatı, 
kendi terbiyesi altına girenleri daima telkin ve teslik ile geçmiştir. Kendisi telkin sahibidir, telkin 
edendir. Telkin edene, telkin verilmez. Sonra telkinin hususiyet ve malıremiyeti vardır. Bu nedenle 
herkesin içinde yapılmazdı. İlk günde ve ilk biatte olduğu gibi, sonradan kabrin içinde yapılan en son 
telkinin de örtü altında olması bundandır (Revnakoğlu 1 968d: 3830). 

54) Kıdemli olmak demek, telkin ve tesliki ondan önce görmüş, ondan önce hilafet ve icazet almış, ondan 
önce irşat postuna oturup, meydan açmış demektir (Revnakoğlu 1968d: 3830; 2003: 244). 
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taşilerde ise telkin, yola ilk defa girildiğinde verildiğinden, ölüye telkin verilmez. Cenaze
nin örtü altında bir işleme tabi tutulması da söz konusu değildir (Noyan 1987: 301, 309). 

Telkin tamam olunca şeyh efendi, kabriniçinden daha yüksek bir sesle "illaJ.lah" der 
ve kabrin başında bir süredir devam eden tevhid-i şerif gulgulesi hemen sona erer. Şeyh 
efendi "fatiha" der. Herkes yüksek sesle salavat getirir. Fatihalar içten sessiz bir şekilde 
okunmakta iken, şeyh efendi, kabirde ni yaz haline geçerek merhum şeybin yüzünü açar; 
ayaklarını çözer ve bir "fatiha" daha dedikten sonra yukandan örtü kaldınlır. Şeyh efendi, 
"destur" diyerek kabirden dışanya çıkar5• 

Kabrin örtülüp kapanması tamamıyla bittikten sonra etrafında atıınılup Kur'an-ı Ke
rim okunur ve bilinen şekilde dua edilir. Duayı şeyh efendiden başka birisi yapıyorsa, 
duanın sonunda "fatiha" demez ve hürmeten şeyh efendiye bırakır. Şeyh efendi, dilerse 
fatiha der ya da dua eden efendinin fatiha demesine müsaade eder. Fatiha denildikten 
sonra cemaat hep bir ağızdan gür bir sesle salavat getirirken ayağa kalkılır ve kabrin 
başında bir halka çevrilir. Şeyh efendinin başlaması ile "kabir tevhidi" denilen kısa bir 
usul icra edilir. Önce tevhld-i şerif, arkasından "Celal" ve "Hu" isimleri okunur ve en 
sonunda gülbank çekilir. Gülbangı çekmek de şeyh efendiye aittir. Şeyh efendi isterse 
gülbangın çekilmesini orada bulunan şeyh efendilerden birisine bırnkabilir (Revnakoğlu 
1968d: 3830-31; 2003: 245-246; Özdamar 1997: 218-219). 

Revnakoğlu'na göre Nakşi-Hiilidilerden başka bütün tarikat mensuplannın kabul ve 
tasdik ettiği usul, budur (1968d: 3830; 2003: 245). Bektaşilerde de elde olmayan ne
denlerle cenazeyi tabutla gömmek gerekirse, o zaman tabut kapağının ayak ucuna gelen 
kısmı kesilmez ve ceset kimseye gösterilmez. (Revnakoğlu 2003: 220) 

10. Defin Gecesi 
Bektaşllerin uygulamalannda biraz farklılık olmakla birlikte diğer tarikat mensupla

nnın uygulamalarına göre, cenazenin gömüldüğü (sırlandığı) gece merhumun vasiyetine 
göre, evinde veya dergab-ı şerifte bütün ihvan toplanır ve beraberce hatim indirilir. Fakat 
bu hatim, para ile tutulmuş hafızlar tarafından değil, dergabın kendi ihvanı ve merhuınun 
yakınlan tarafından herhangi bir maddi karşılık beklemeden (teberrüken) yapılır. Çünkü 
Allah için yapılan ibadetler karşılığında para vermek, para almak, tekkelerde adet değil
dif56. 

Vefat eden şeyh veya dervişin kabrine sırlandığı gece tekkede helva pişirilir, kurban 
kesilir (tığlanır) ve ihvana yemek verilir. O geeeki bütün masraflar merhuınun hayatta 
iken bu iş için ayırdığı paradan (nezir) verilir. Akşam yemeğinden ve hatm-i şerif duasın
dan sonra yetmiş bin tevhid kelimesi çekmek üzere oturulur. Bu tevhidin usul, erkan da
hilinde çekilmesi ve kolaylıkla yürütülmesi için zikre oturanların mutlaka tek:kenin kendi 
ilivarundan veya diğer tarikat mensuplanndan olması gerekir. Ancak sayı doldurmak için 

55) Revnakoğlu'nun kaydettiğine göre, bu çıkış ve aynlış, kemal-i edep ile olur. Sağlığında iken huzu
rundan geri geri çıkmaya benzer. Çıkarken de cesedin üzerine toprak dilşünnemeye dikkat eder. Artık 
tarikat usulline göre yapılması gereken her şey yapılmış olduğundan kabir mezarcıya teslim edilir. 
Mezarcı da bilinen şekilde kabri kapatır (2003: 244-245). 

56) Revnakoğlu'nun kaydettiğine göre, hiçbir şey beklemeden dergiilılara koşaniişıklar pek çoktu. Tev
hidhane tahtalarını terler ile ısiatarak saatlerce zikrederler; vecd ve heyecan içinde kendilerinden 
geçerierdi (1968d: 3831; 2003: 246-247). 
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merhum yakınlannın ve tarikattan olmayaniann da bu zikre girmelerine izin verilebilir. 
Zikr-i şerif, şeyh efendinin idaresi altında bu şekilde topluca devam ederken, ara vermek 
gerektiğinde şeyh efendi "illallah!" diyerek tevhid-i şerifi durdururS?, "fatiha" der ve bir 
aşr-ı şerif veya bir münacat okunup dinlendikten sonra tekrar tevhide başlatır (Revna
koğlu 1968d: 3831; 2003: 247). Şeyh efendi cübbesinin veya feracesinin altında içeriden 
gizlice çektiği tespih ile yetmiş bin kelime-i tevhidi devredip tamamladıktan sonra yine 
"illillah" diyerek tevhidi keser ve "fatiha" deı-58 (Revnakoğlu 1968d: 3831; 2003: 248). 
Hediyelerini bu şekilde sunduktan sonra yeri öperek oturduğu yerden kalkar. Onunla 
birlikte merhumun oğlu (şeyhzfıde) veya halifesi orada iseler onlar da kemal-i hürmetle 
yerlerinden kalkarlar. Mihrap içinde veya önündeki makam postuna boyun kesip geri 
geri çekilerek dışanya çıkarlar. Diğer zevat da kıdeınleri sırasına göre onlan takip edeı-59 

(Revn~oğlu 1968d: 3832; 2003: 249). 

Şeyh efendinin göçüşünden sonra- dergalıta uygulanan usul, kıy1lmi-devrfuıi de olsa -
en az kırk gün müddetle kesinlikle ayağa kalkılmaz. Gündüz veya gecenin bütün usulleri, 
oturularak (kuuden) icra edilir. Gönüllerdeki tabii teessür dolayısı ile. zikrin perdesi hafif
ler ve tevhid kelimesi, diğer esmadan daha çok çekilir. Ara yerde tekrar edilen fatihalar, 
merhumun ruhuna ithaf olunur ~evnakoğlu 2003: 250). 

Bektaşilerde ise cenazenin gömüldüğü (sırlandığı) akşam kendi tekkesinde veya göç
tüğü yerde büyüklü-küçüklü çerağlar yakılır (uyandırılır). Haynna helva yapılır; kurban 
kesilir (tığlanır) ve dağıtılır. Akşam yemeğinden (lokma/ıı1 sonra namaza girilir ve "ayin-i 
cem" açılır (Noyan 1987: 301). Kur'an-ı Kerim, mevlid-i şerif veya mersiye okunur>ı. 
Sonunda baba gülbank çekerek merhumun ruhunu şad eyler. Merasim bu şekilde bazen 
sabaha kadar devam edebilir. Ancak bitse de bitmese de meydan sabaha kadar açık tu
tulur. Kabre konulmasının yedinci ve kırkıncı gecelerinde bu usul, aynen tekrar edilir. 

57) Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır: Yetmiş bin tevhidin çekilmesi sırasında 
şeyh efendi bir ara yüksek sesle "illallah" deyip zikri durdurduğu vakit, her zarnarıki mutad şekli ile 
"Muhammediln ResCtlullah" dememesi gerekir. Şayet diyecek olursa teselsill kesilmiş olacağından 
tevhidin seyri ile devri bozulmuş sayılır. Bu durumda tevhid-i şeritin o ana kadar çekilen sayısı sayıl
maz ve zikrullaha yeniden başlamak lazım gelir (Revnakoğlu ı 968d: 383 ı; 2003: 247-248). 

58) Tevhid-i Şeritin yetmiş bini bulduğunu bildiren son "fatiha"dan sonra Şeyh Efendi, "Ya eyyilhe'l
ihvan" diyerek orada bulunanlara hitap eder ve şöyle der: " ... kusurlan ile beraberacziçinde okudu
ğumuz Kur'an-ı Mübin'i, tevhid-i şerifi bugün (veya akşam) alem-i cemale intikal eden şeyhirniz, 
azizimiz el-merhUm vel-mağfür, el-muhtac ila rahmeti rabbihi'l-gafür es-seyyid, eş-Şeyh ......... . 
efendi hazretlerinin", yahut "ilıvanımızdan, derviş kardeşimiz zatın rUh-i pür filtfıhuna, ben hediye 
eyledim; sizler de bana imtisalen hediye eylediniz mi? diye sorar ve biraz duraklar. Bütiln herkes hep 
bir ağızdan: "Hediye ettik!" derler. Bunun üzerine Tevhid-i Şerifi idare eden şeyh efendi, o tarikat 
pirinin, makam sahibi merhum şeyh efendinin ve bütün ihvanın geçmişlerinin ervah-ı şeriflerine 
"nzaen iilialı ve nza-yı ResU!illah" diyerek Fatiha der. Mutad tarzda hep birden saliivatlanır ve Fati
ha-i şerifeler içten okunur (Revnakoğlu ı 968d: 383 ı -32; 2003: 248-249). 

59) Vefat eden zat, şeyhin ailesinden veya dergalıın müntesiplerinden biri ise yetıriiş bin kelime-i tevhid 
yine aynı tarzda çekilir (Revnakoğlu 2003: 250). 

60) Üçünçü, yedinci veya kırkıncı gününe kadar herhangi bir günde aynca "lokma" töreni yapılır. bk. 
Noyan ı987: 301. Lokma erkiinı için aynca bk. Noyan ı987: 3ı8-323. 

6ı) Noyan'a göre ilk akşam Kur'an-ı Kerim, münacatve salavatniime okunduktan sonra mersiye okunur. 
bk. Noyan ı987: 301. 
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Bu geceler, vefat haberini sonradan duyanlann ve uzaktan gelenlerin iştiraki ile _daha da 
kalabalık olur. Buna "hayır gecesi" ya da "lokma gecesi" denir (Revnakoğlu 1968~: 3696; 
2003: 222-223; Noyan 1987: 301). 

Sonuç 
Sufilere göre ölüm, bir yok oluş değil; berzah alemine yapılan yeni bir doğuştur. 

Ölüm; hayatın bir meyvesi, hayvan! ruhun bedenden ayrılması neticesinde kul ile yaratı
cısı arasındaki ayrılığın son bulması, Allah'a kavuşma aracı ve nihai vuslattır. Mutasav
vıfların çoğu, "ilıtiyari ölüm" ile salikin çeşitli temrinlerle nefsini gemierne ve hevasını 
kırma amacıyla yaptığı riyazet eğitimini kastetmişlerdir. "Sfui" veya "iradi" olarak da 
adlandırılan bu ölüm çeşidi, "tefekkür-i mevt", "tezekkür-i mevt" vb. kavramlarla bir 
eğitim aracı olarak kullanılmış ve kısaca "ölmeden önce ölmek" şeklinde ifade edilmiştir. 
Özellikle aşk, cezbe ve muhabbet ehlinin ilıtiyari ölümü tarikatlarının:esası yapmalan göz 
önünde tutulduğunda, bu prensibe mutasavvıfların verdiği önem daha iyi anlaşılır. Dört 
farklı renk ile ifade edilen nefsi terbiye metotlan, tasavvuf yoluna girenierin uymalan 
gereken hususlardır. "Beyaz" renk, nefsi aç ve susuz bırakmayı; "siyah" renk, halkın eza 
ve cefasına sabretmeyi; "kızıl" renk, nefsin isteklerine muhalefet etmeyi ve "yeşil" renk 
ise mütevazı olmayı sembolize eder. Bütün bunlann insan yapısını iyi bilen bir rehber 
gözetiminde yapılması gerektiği de aynca vurgulanmaktadır. İnsan, nefsin ruh üzerindeki 
hllimiyetini kırdıktan sonra fena fillaha ulaşabilir ve daha dünyada iken vuslata erebilir. 

Türk Tasavvuf kültüründe sfifilerin bilinenin dışında cenaze merasimine dair özel ola
rak geliştirdikleri bazı usuller vardır. Şeyhin, halifenin veya dervişin vefatında yapılan 
cenaze merasirni, bazı küçük değişikliklerin dışında hemen hemen ayındır. Sekerat ala
metleri görülmeye başladığı zaman ihvan, hastanın başucunda toplamr ve bağlı bulundu
ğu tarikatın evradını okur. Ruhunu teslim ettiği andan itibaren cenaze sırasıyla yıkanır, 
kefenlenir ve tabuta konur. Her birinin ayn ayn usulü vardır. Cenazeyi yıkama, kefenle
me, tabuta koyma ve kabre indirme gibi vazifeleri Bektaşilerde "Baba"; diğer tarikatlar
da ise "Şeyh" yerine getirir. "Baba"mn veya "Şeyh"in bulunmaması halinde ne şekilde 
hareket edileceği de aynntılı bir şekilde tespit edilmiştir. Bir halifenin şey hi yıkaması ya 
da ehli tarik olmayan bir kimsenin ehli tarik olan bir kişiyi yıkaması ve diğer hizmetleri
ni görmesi gibi, usule aykın durumlar da merasim kurallan çerçevesinde belirlenmiştir. 
Cenazenin bekletilmemesi ve hemen defnedilmesi esas iken, vefat eden zatın bir gece 
dinlendirilmesi veya kabiriçinde şeyh efendi tarafından merhum şeyh efendiye gizli tel
kin verilmesi tarikat kültürüne ait usullerdendir. Gerek yıkama gerekse cenazenin defin 
yerine götürülmesi sırasında okunan ilahiler ve çekilen zikirler, bir cenaze merasiminden 
çok bir düğün merasiınini andırmakta ve sfifilerin ölüme bakışlanyla uyumlu olarak tam 
anlamıyla bir vuslat törenine dönüştürülmektedir. 
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