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ÖNSÖZ
Alevi-Bektaşi toplumunun inançsal birliğini sağlamak,
inanç alanında tarihin birikimiyle toplumumuzun önüne
yığılmış müşküllere çözümler üretmek amacıyla, adına
“Dergâh’ta Birlik” dediğimiz bir yola koyulduk.
27 Aralık 2010 tarihinden başlayarak Anadolu’da ve
Avrupa’da kırkı aşkın muhabbet erkânı içinde
“Dergâh’ta Birlik” toplantıları yaptık. Bu toplantılara
katılan canlar, ayrıca demokratik örgütlerimizin yöneticileri, Dedeler, Analar, Babalar ve Zakirler kendi düşüncelerini ve gördükleri müşkülleri dile getirdiler.
Dergâh’ ta Birlik
Bu çalışma sonunda 10–11 Eylül 2011 tarihinde Hacıbektaş’ta geniş katılımlı bir toplantı yapıldı. Toplantıya
ocaklarımızın temsilcileri, Dedeler, Analar, Babalar ve
Zakirlerin yanı sıra demokratik örgütlerimizin genel
merkez, federasyon ve konfederasyon yöneticileri, bağımsız kurumlarımızın temsilcileri davet edildi. Bu toplantıya katılan tüm canlar müşküllerimizin nasıl çözüleceği konusundaki önerilerini dile getirdiler.
Toplantıda yapılan tespit ve öneriler temelinde
“Dergâh’ta Birlik” yolunda çalışmalarımızı derinleştirmek için yapılması gereken işler üzerine bir dizi tavsiye kararları alındı.
Alınan bu tavsiye kararlarını hayata geçirmek üzere
adımlar atılmaya başlandı. Tarihteki ismiyle “Hünkâr
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Hacı Bektaş Veli Vakfı’nın" kuruluşu tamamlandı ve 4
Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanarak
ilan edildi. Yasalar gereği hiçbir ticari işle uğraşmasına
izin verilmeyen vakfın, çalışmalarını sürdürebilmesi
için vakıf içinde gereken iktisadi işletme kuruldu. Bu
iktisadi işletmeyle sürekli yayınımız Serçeşme Dergisi
ve kitaplar yayımlanmaya başlandı.
Erkânlarımızı Özümüze Uygun Hale Getirmek
Tavsiye kararlarının en önemlilerinden biri de erkânlarımızın uygulamalarındaki bozulmaların giderilmesi için
çalışmalar yapılmasıydı.
Toplantının ardından erkânlarımızın gözden geçirilmesi
için çalışmalar başlatıldı. Yüzyıllardır yol ulularımıza
yapılan baskı, kıyım ve sürgünler; dergâhlarımıza uygulanan yasaklar; Alevi-Bektaşi toplumuna yönelen katliamlar ve Yolumuzu devletin İslam anlayışına teslim olmaya teşvik ve zorlama girişimleri, Alevi-Bektaşi toplumu üzerinde sınırlı da olsa bir etki yapmıştır. Toplumumuzun bazı kesimleri sindirilmiş, yol süreğimiz, erkânlarımız bozulmuş, batinî değerlerimizin yerine zahirî
ibadet biçimleri geçmeye başlamıştır.
Her biri birer eğitim kurumu olan dergâh ve ocakların
çalışmalarının kesintiye uğraması ve zorlaşması karşısında topluluklarımız, var olan birliğin daha da bozulmaması için “Yol bir, sürek bin bir” anlayışıyla hareket
etmek zorunda kalmıştır. Her yöre ve bölge atadan ne
gördüyse erkânı, yolu öyle sürdürmeye çabalamıştır.
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Yaşanılan hızlı göç süreci ile birlikte dayatılan resmi
din ve ibadet anlayışı doğrultusunda yürütülen eğitim,
erkânlardaki bozulmaları hızlandırmıştır.
Bugün bazı cemlerimiz, baskın inancın etkisi altında kalarak yolumuzda yeri olmayan biçimlerde yapılmaktadır. Böyle cemlerde Dede/Baba/Analar gülbenkler yerine vaizler gibi dualar okumaktadır. Bu nedenle erkânlarımızı özümüze uygun hale getirmek, inanç birliğimizi
güçlendirmek ve gönüllerimizi birlemek yol için yapılabilecek en önemli çalışmadır.
Hakk’a Yürüme Erkânı Çalışması
Bu çerçevede ilk ele alınan erkân, Hakk’a Yürüme Erkânımız oldu. Bugün erkânlarımızdaki bozulmaların en
çarpıcı örnekleri bu alanda görülmektedir.
Birçok cemevinde cenazelerimiz, sanki camideymiş gibi kaldırılmaktadır. Dede ya da erkânı yürüten ehil kişi
Diyanet’in cami hocası gibi giyinip, kuşanmakta, devletin İslam anlayışını taklit eden bir cenaze erkânı uygulamaktadır.
Alevi-Bektaşiler, Hakk’a yürüyen canlarımızın hizmetini, cemde yaptığımız gibi katılan canların anladığı anadilde yapmalıdır. Başka bir inanca dönüşerek yok olmamak ve kendi erkânlarımızı yürütmek için AleviBektaşi-Kızılbaş inancının özü öne çıkarılmalıdır.
Bu amaçla çeşitli yörelerde uygulanan farklı Hakk’a yürüme erkânlarını kılı kırk yararak inceledik. Yurt içindeki ve yurt dışındaki demokratik Alevi örgütlerinin
Hakk’a Yürüme Erkânı
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inanç kurullarının bu amaçla yaptığı daha önceki çalışmalarından yaralandık. Avrupa federasyonlarımızın
inanç kurulu başkanlarının, dedelerimizin, Yol’u/Erkân’ı bilen canlarımızın, akademisyenler ve aydınlarımızın görüşlerini aldık. Bu görüşme, değerlendirme ve
çalışmalar iki yılı aşkın bir süreyi aldı.
Ortak akılla ulu ozanlarımızın deyişleri ışığında inancımızın özünü öne çıkararak hazırladığımız bu “Hakk’a
Yürüme Erkânı’nı” toplumumuzun hizmetine sunuyoruz.
Rızalık
Ancak, burada sunduğumuz erkân, “Sözümüz demirin
kertiği değildir” özdeyişindeki gibi anlaşılmalıdır. İlla
ki böyle olacak demiyoruz. Bu erkân, “Dergâh’ta Birlik” için bir araya gelerek yolumuza, inancımıza ve yaşam felsefemize sahip çıkanların uygulaması için bizim
uygun gördüğümüz erkândır.
Bu erkân, yolun gereklerine göre hazırlanmış ve AleviBektaşi-Kızılbaş toplumunun hizmetine sunulmuştur.
Bu erkânın uygulanmasını var gücümüzle tavsiye ediyoruz, ancak bir dönüşüm süreci gerektiğinin bilincinde
olarak aşağıdakilere özel olarak dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyoruz.
Bu erkânın uygulamasında, yolumuzun temel düsturu
olan rızalık en ön planda tutulmalıdır;
“Yol bir, sürek bin bir” anlayışıyla bölgesel farklılıklar
gözetilmelidir;
Hakk’a Yürüme Erkânı
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Farklı uygulamalar anlayışla karşılanmalı ve hiçbir gönül incitilmemelidir.
Kapsam
Bu erkânda kullanılan Alevi-Bektaşi ifadesi, tüm Alevileri, Dedegânları, Çelebi kolunu ve Babagân Bektaşilerini, Kızılbaş, Tahtacı, Çepni, Sıraç topluluklarını ve
Balkan Bektaşilerini kapsamaktadır.
Birleme (Tevhit)
Bu erkânda, birleme (tevhit), Alevi-Bektaşi yolu ve
inancı uyarınca “Varlığın Birliği’ni” ifade eder. Bu anlamda birleme, nefes, düvaz ve gülbeng okunarak yerine getirilir.
Telkin (Talkın)
Alevi-Bektaşi-Kızılbaş süreğinde bedeni toprağa sırlanan cana “telkin” verilmez. Nasihat etme, öğüt verme
anlamına gelen telkin (talkın) canlara yaşarken cem ve
muhabbetlerde verilir.
Dar Erkânı (Dardan İndirme)
Bugün artık Hakk’a yürüme erkânımızın içeriğine uygun bir şekilde Dar cemlerimizin de yapılması geleceğimiz açısından önem taşımaktadır. Bazı yörelerimizde
Dar Erkânı unutulmuş olup, yerine mevlit okutulmaktadır. Yolumuzda mevlit okutma geleneği yoktur.
İnsanların rızalığını almadan Hak kimseden razı olmaz.
Özümüze dönüp, ulu ozanlarımızın ve erenlerin kelamHakk’a Yürüme Erkânı
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ları doğrultusunda erkânlarımızı güncelleyip hep birlikte uygulamaya çalışacağız.
Organ Bağışı
Alevi-Bektaşi inancının beden ve can anlayışı temelinde, Hakk’a yürüyen bir canın organlarının, rızalıkla ihtiyacı olan bir cana verilmesi, yani organ bağışı uygundur.
Her cana, organ bağışı için gerekli ön hazırlığı yaşarken
yapması, bunu aile bireylerine ve yakınlarına anlatması
önerilir.
Vasiyet
Bu erkânın hazırlanmasında öncülük eden Hünkâr Hacı
Bektaş Veli Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri vakti geldiğinde kendileri için bu “Hakk’a Yürüme Erkânının” uygulanmasını vasiyet etmişlerdir.
Alevi-Bektaşi inancına sahip tüm canlarımızın da bu
doğrultuda davranmalarını öneriyoruz.
Aşk-ı muhabbetlerimizle!
Safa Ulusoy

Veliyettin Hürrem Ulusoy

Hacı Bektaş Veli Dergâhı Postnişini

Hacı Bektaş Veli Dergâhı Postnişini
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Erkek, dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde
Hakk’ın yarattığı, her şey yerli yerinde
Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok
Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde

GİRİŞ
Alevi-Bektaşilikte erkek, kadın, masum ve çocuk
ayrımı yapılmaksızın herkese “Can” denilir. Bu
herkesin Hakk’ın ve halkın huzurunda eşit olduğu
anlamına gelir. Başka inançlarda, “ölüm" kavramı” yok oluş, geri gelmeme, bu dünyadan ayrılış
anlamına gelirken, Alevi-Bektaşi düşüncesinde
“ölüm” kişinin, don değiştirerek Hakk’a kavuşmasıdır. Öğretimizde ölmek terimi yerine genellikle
"Hakk'a Yürümek", bunun yanı sıra “kalıbı dinlendirmek”, “don değiştirmek”, “Dünya’dan göçmek” gibi adlandırmalar kullanılmakta; gömülme
durumu ise "sır etmek", “sırlamak” şeklinde söylenmektedir. Bu “Hak’tan geldik, yine Hakk’a
döneceğiz” sözüyle ifade edilir ve “Hakk’a Yürüme” olarak adlandırılır.
Hakk’a uğurlanacak canın her türlü hizmeti,
“Hakk’a Yürüme Erkânı” doğrultusunda yapılır.
Alevi-Bektaşi inancında canın bedeni terk etmesine, “Hakk’a Yürüme” adı verilir. Hakk’a yürü-
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mek, insanın “biçim” halinden kurtulup, “Öz’e”
dönmesini ifade eder.
Hakk’a yürüyen canın Hakk’a ulaşması için ölmeden evvel ölmesi gerekir.
Ölmeden Evvel Ölmek; canın kötü huy ve alışkanlıklarından arınarak nefsini terbiye etmesidir.
Yolumuzda bu süreç; İkrar, Görgü, Musahip
erkânlarında, canlar huzurunda “Öz’ün” dâra çekilerek sorulması, yunup arınarak bir ömür sürmesi
şeklinde gerçekleştirilir. İnancımızda asıl ölüm budur. Bedensel ölüm, kalıbın dinlendirilmesinden
başka bir şey değildir.
İkrar, Görgü, Musahiplik erkânlarında Pençe/Tarik’den geçecek canların üstüne örtülen ya da
meydana açılan “beyaz örtü” de ölmeden evvel
ölmenin simgesidir.
Ölmeden önce ölmek, Alevi-Bektaşi âşıklarının
deyiş, nefes ve devriyelerinde de dile getirilmektedir.
Ali’nin Sırrına Ereyim DersenI
Men Aref Sırrını KardaşII
İnancımıza göre kişi toprağa gömüldüğü andan itibaren sır olmaktadır. Bu nedenledir ki, gömmek
yerine “sırlamak” terimi kullanılır.

Hakk’a Yürüme Erkânı
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Hakk’a yürüyen canın üstündeki giysilerin çıkarılmasından sonra üstüne örtülen beze de “Sır Örtüsü” denir.
Hakk’a Yürüme Erkânı bu anlamıyla bedeni1 toprağa, canı Canan’a uğurlama erkânıdır.
Canlarımız, “Hakk’a Yürüme Erkânı’nı” yolumuza uygun yürütürken, “Yol bir sürek bin bir”
anlayışı doğrultusunda, yerel özgünlük ve farklılığı da gözeterek gülbenk, deyiş, nefes, düvaz
ve devriyelere yer verebilirler.2

İlk Hizmetler
Bir canın Hakk’a yürümesi durumunda yapılması
gereken bazı hizmetler vardır. Bu hizmetler, aile
fertlerinden rızalık alınarak Yolumuza/Erkânımıza
uygun olarak yürütülür.
1İnancımızda,

esas olan candır. Beden, canın yaşamı boyunca tanınmak için giydiği bir elbise gibidir. İnancını akıldan alan, AleviBektaşi toplumu bu esas görüş doğrultusunda, organ bağışını da yolun
bir gereği saymaktadır. Görevi bitmiş bir bedenin yaşamını daha
sağlıklı bir şekilde yürütecek bir cana verilmesi inancımızla ve can
anlayışımız ile tamamen uyuşmaktadır. Bu şekilde organ bağışı
yapılan canın bedeni de hastane koşullarında kefenleneceğinden
“Rızalık Darı’na” kadar bir hizmete gerek kalmayabilir.
2

Hakk’a Yürüme Erkan’ına katılacak her canın gülbenk, deyiş/nefes,
düvaz ve devriyeleri öğrenmesi/bilmesi önerilir.
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Hakk’a yürüyen canın gözleri aileden biri ya da bir
can tarafından:
“Destur-u Pir... Bismişah… Allah Allah…”
Hakk’a yürüyen canımızın;
Ten gözleri erdi sırra,
Can gözüyle Hakk’a vara!
Gerçeğe Hü!” gülbengi okunarak baş ve orta
parmak birlikte ya da avuç içi ile kapatılır.

Hizmetlere Başlama
Bundan sonraki hizmetleri yürütecek kişinin belirlenmesinde bir sınırlama olmamakla birlikte bu kişi/kişilerin ehil olması ve düşkün olmaması önemlidir. Bu hizmetleri aileden ya da musahip aileden
biri üstlenebilir. Bu konuda bir ya da birden çok
hizmetli belirlenebilir. Hizmetin yürütmesinde asıl
olan rızalık alınmasıdır.
Hakk’a yürüyen canın;
Çenesi; uygun ölçülerde bir bezle, çene altından
başa doğru; “Destur-u Pir... Bismişah… Allah
Allah…” denilerek bağlanır.
Ayakları; uygun ölçülerde bir bezle, ayak başparmaklarından; (dar duruşundaki gibi) “Destur-u
Pir... Bismişah… Allah Allah…” denilerek
bağlanır.
Hakk’a Yürüme Erkânı
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Bedeni; ortamın durumuna uygun olarak yön aranmaksızın, hazırlanmış olan Hak/Rahat Döşeği’ne; “Destur-u Pir... Bismişah… Allah Allah…” denilerek yatırılır.
Üzeri; bir çarşaf ya da örtüyle, “Destur-u Pir...
Bismişah… Allah Allah…” denilerek tamamen örtülür ve bulunduğu ortam hizmetlerin
yürütülmesine uygun hale getirilir.
Duyuru:
Hakk’a yürüme durumu, günün koşullarına uygun
iletişim araçları kullanılarak duyurulur. Duyuruda;
Hakk’a yürüyen canın erkânının yürütüleceği ve
sırlanacağı yer (Cemevi, ev, mezarlık vb. ) ve zamana ait bilgi yer alır.
Örneğin;
“…….…....canımız Hakk’a yürümüştür. Hakk’a
Yürüme Erkânı…….……… (evinde/ cemevinde/
mezarlıkta) ……saatinde yürütülecektir.……...
Mezarlığında toprağa sırlanacaktır.”

Hakk’a Yürüme Erkânı
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YIKAMA HİZMETİ
Hakk’a Yürüyen Canın Yıkanması
Yıkama hizmeti; Hakk’a yürüyen canın bedeninin
dünya kirinden arındırılarak yolculuğa hazırlanmasıdır.

Yıkama
Yıkama hizmetini yapacak olan ehil kişi, önlük,
çizme, eldiven vb. malzeme hazırlığını yapar.
(EKLER tabloya bakınız.)
Ehil kişi:
“Destur-u Pir... Bismişah… Allah Allah…”
“………. canımızın bedenini Hak rızası için
yıkamaya geldik. Biz ondan razı olduk; Hak
da ondan razı olsun.
Gerçeğe Hü!”
Yıkama esnasında deyiş, nefes ve düvazlar okunabilir.
ÖRNEK NEFESLER
Kalktı Havalandı, Gönülün KuşuIII
Sofu Bizi Niçin Ta’an Edersin,IV

Hakk’a Yürüme Erkânı
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Ön Temizlik:
Hakk’a yürüyen canın bedeni baş ve omuzlardan
tutularak, oturur duruma yakın şekle getirilir. Üç
kez yukarıdan aşağıya doğru karın boşluğu sıvazlanır. Böylece karındaki gaz ve atıkların dışarıya
çıkması sağlanır. Ardından gaz ve atıkların geldiği
kısımlar sabunlanıp yıkanır, bir parça pamuk ile
kapatılır. Bu işlemden sonra kullanılan eldiven ve
sünger değiştirilir.
Birinci Yıkama:
İlk olarak ıslak pamuk ya da bez parçası ile ağız ve
burun temizlenir ve durulanır. Sabunlu su ile
Hakk’a yürüyen canın başının bir tarafından başlanarak, karın altına kadar yıkanır. Diğer taraftaki
kol üzerine yan çevrilerek sonra da sırt bölgesi yıkanır ve geri yerine yatırılır. Yıkama ayaklara kadar yapılır. Sık sık köpüklü su dökülür. Kullanılan
eldiven ve sünger değiştirilir.
İkinci Yıkama:
Sabunlu su dolu kaptaki sünger ile Hakk'a yürüyen
canın başının öteki tarafından başlayarak, karın altına kadar yıkanır. Diğer taraftaki kol üzerine yeniden yan çevrilerek, sırt bölgesi yıkanır ve geri
yerine yatırılır. Yıkama ayaklara kadar yapılır.
Kullanılan eldiven ve sünger değiştirilir.
Hakk’a Yürüme Erkânı
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Üçüncü Yıkama:
Kaptaki sünger ile başından başlanarak ayaklara
kadar yıkanır. Hakk’a yürüyen canın yakınları
“Rızalık Suyu” döker.
Son Kontrol:
Oturma pozisyonuna getirtilerek karnına bastırılır.
Bedeninden atık ya da gaz gelmesi durumunda yeniden yıkanır. Şişmişse ya da dokunulamıyorsa üstüne su dökülür ve kurulanır.
Bu ortamda oluşan olumsuz kokuları gidermek
için “tütsü” yakılması gelenektendir.
Ehil kişi:
“Destur-u Pir... Bismişah… Allah Allah…”
Kem bizden kerem erenlerden,
Eksik bizden tamam erenlerden,
Hak eksikleri tamama kaydeyleye,
Bedenini dünya kirinden arındırdığımız
………….…………..…canımızı;
Hak Muhammed Ali didarından,
On İki İmam katarından,
Şah Hüseyin yolundan ayırmaya,
Dil bizden nefes; Pirimiz Hünkâr Hacı Bektaş
Veli’den ola,
Gerçeğe Hü!”
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Kurulama
Havlularla canın bedeni kurulanır ve kefenleme
hizmetine geçilir.

Kefenleme/Yolculuk Gömleği Giydirme3
Hakk’a yürüyen can ikrarlı ise; ikrar kurbanının
yününden eğrilerek örülmüş ipten ya da ikrarında
bağladığı ve görgülerinde kullandığı ikrar kemeri,
kefenlemeden/yolculuk gömleği giydirilmeden önce; Ehil kişi tarafından; “Destur-u Pir... Bismişah… Allah Allah…” Diyerek, “İkrar Kemeri”
Hakk’a yürüyen canın beline bağlanır.4
Hakk’a yürüyen canın bedeni dâr duruşuna getirilir. Eller, göğüs hizasında birleştirilir. Ayaklar,
başparmaklarından bir bez ile birbirine bağlanarak
“mühürlenir.”
3

Kefenleme yerine bazı bölgelerimizde canlarımız temiz elbiseleri ile
sırlanmaktadır. Bu uygulama Yolumuza aykırı değildir.
4 Nasıl ki bir can dünyaya geldiğinde, temiz ve beyaz bir beze sarılıp
kundak edilirse, Hakk’a yürümede de beden temiz ve beyaz bir beze
sarılıp kundak edilir. Bu saflığı, arılığı ve duruluğu simgeler. Tıpkı
“ikrar kemeri” benzerindeki gibi, bedenin kundak bezi, önce baş
tarafından, sonra belden, daha sonra da ayaklardan bağlanır.
Hakk’a yürüyen can yetişkin ise Yol’a bağlılığı belirten “ikrar kemeri”; ikrar vermemiş genç bir can ise “kırmızı bir kuşak” başucuna
konur. Bu, “Elime, Dilime, Belime sahip oldum. Aşıma, İşime, Eşime
sadık kaldım” anlamına gelir.
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Erkek için:
Kefenleme/Yolculuk Gömleği erkek için 5 parçadan oluşur. Bunlar boyuna göre beş kat gömlek5/kefen bezi, eteklik bezi ve sargı bezinden
oluşur.
Gömlek: Ortasından baş geçecek ölçüde açılır.
Açılan kısım baş tarafa gelecek şekilde etekliğin
üzerine serilir. Bir katı başucunda toplanır, bir katı
ise beden kaldırılarak açılan yerden baş geçirilir ve
giydirilir.
Eteklik: Hem başından hem de ayakuçlarından 40
cm geçecek şekilde iki ayrı bez katı biçilir. Hem
bedenin altından hem de üstünden bu bezler örtülür ve beden tümüyle kapatılır.
Sargı: Alt ve üstten bedene sarılması için biçilen
bezdir. Baş ve ayakucu bitiminde düğüm atılabilmesi amacıyla boydan ve ayaktan 60 cm uzun olacak şekilde kesilir. Sargı bezi birden fazla olabilir.
Hakk’a yürüyen canın bedeni bir tarafa çevrilerek
sargı bezi altına yerleştirilir. Beden bu sefer de
diğer taraftan çevrilerek alttaki bez çekilip, düzeltilir. Beden normal şekilde yatırılır. Sargı bezinin
5

Hakk’a yürüme gömleğini bâtın gömleğini, yolculuk gömleğini,
ahiret gömleğini, yakasız gömleği, kefeni olarak bölgelere bağlı
olarak farklı adlandırılır.
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diğer katı bedenin üzerine örtülerek sarılır. Beden
sarıldıktan sonra, baş ve ayakucundan düğümlenir.
Taşıma Bağı: Uygun ölçülerde (genellikle 150cm)
3 adet taşıma bağı kesilir. Bu bağlar ile Hakk’a yürüyen can başından, belinden ve ayaklarından olmak üzere bağlanır. Bu bağlar taşımak amacıyla
kullanılır ve toprağa verme sırasında çözülür.
Kadın için:
Kefenleme/Yolculuk Gömleği kadın için 5 parçadan oluşur. Bunlar boyuna göre yedi kat gömlek/
kefen bezi, eteklik bezi, sargı bezi ile baş ve göğüs
örtüsüdür.
Gömlek: Açılan kısım baş tarafa gelecek şekilde
etekliğin üzerine serilir. Bir katı başucunda toplanır, bir katı ise beden kaldırılarak açılan yerden
baş geçirilir ve giydirilir.
Eteklik: Hem başından hem de ayakuçlarından 4050cm geçecek şekilde iki ayrı bez katı biçilir. Hem
bedenin altından hem de üstünden bu bezler örtülür ve beden tümüyle kapatılır.
Baş ve Göğüs Örtüsü: Kadınlarda göğsü kapatacak şekilde örtülür.
Sargı: Alt ve üstten bedene sarılması için biçilen
bezdir. Baş ve ayakucu bitiminde düğüm atılabil-
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mesi amacıyla boydan ve ayaktan 60 cm uzun olacak şekilde kesilir. Sargı bezi birden fazla olabilir.
Hakk’a yürüyen canın bedeni bir tarafa çevrilerek
sargı bezi altına yerleştirilir. Beden bu sefer de diğer taraftan çevrilerek alttaki bez çekilip, düzeltilir. Beden normal şekilde yatırılır. Sargı bezinin
diğer katı bedenin üzerine örtülerek sarılır. Hakk'a
yürüyen canın bedeni sarıldıktan sonra, baş ve
ayakucundan düğümlenir.
Taşıma Bağı: Uygun ölçülerde (çoğunlukla 150
cm) 3 adet taşıma bağı kesilir. Bu bağlar ile
Hakk’a yürüyen can başından, belinden ve ayaklarından olmak üzere bağlanır. Bu bağlar taşımak
amacıyla kullanılır ve toprağa verme sırasında çözülür.
Ehil kişi:
“Destur-u Pir... Bismişah… Allah Allah…”
Suyum ısıttılar, tenim yudular,
Bendimi bağlayıp, bele sardılar,
Hizmetim bitirip dâra durdular.
Dârımın kıblesi sensin ya Ali!

Tabuta konma
Hakk’a yürüyen can tabut ile taşınacak ise tabuta
konulur.
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RIZALIK ALMA HİZMETİ
Rızalık alma hizmeti; Hakk’a yürüyen canın evi,
Cemevi ya da musalla taşında; bunlardan sadece
birinde olabileceği gibi birden fazla yerde de olabilir. Rızalığın nerede alındığından ziyade anlamı
önemlidir.
Rızalık alma hizmeti, Rızalık Meydanı’nda Hakk’a
yürüyen canın yakınlarının, çevresinin önem verdiği kişilerin toplandığı gündüz ve aydınlık vakitte
yapılır. Burada önemli olan halkın toplanmasıdır.
Rızalık verecek canların mümkün olduğunca meydanda toplanmış olması gerekir.

Hizmete Başlama
Ehil kişi, Hakk’a
yürüyen canın
yanında “Rızalık
Meydanı’nda”
uygun bir yerde
durur. Kadın erkek ayrımı olmaksızın cümle canlar, halka/yarım
ay şeklinde cemal
cemale durur.

•
••

EHİL
KİŞİ

I •

•

••
••

.1

Şekil 1 Cemal Cemale Duruş
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Hakk’a yürüyen canın yakınları önde yer alır. Canlar; ayakta, sağ el göğüste sol el yanda, ayaklar
mümkün olduğunca bitişik durur.
Ehil kişi toplanan canlara yapılacak hizmet ile
ilgili açıklamalarda bulunur. Bu sırada dilerlerse
yakınları ve dostları Hakk’a yürüyen can ile ilgili
konuşmalar yapabilirler.
Ehil kişi aşağıdaki gülbenk ile hizmetlere başlar.
Ehil kişi:
“Destur-u Pir... Bismişah… Allah Allah…”
Muhammed’in gül cemaline,
Hasan’la Hüseyin’in kemaline,
Aliyyel Murtaza’nın yoluna,
Allah dost Eyvallah, Hü!
Divana geldik dârına durduk. Özümüzü öze
bağladık. Hakk’a yürüyen bu can için, yar
olup, birleştik.
Ya Hak!
Saklımız gizlimiz yok. Sen bilirsin halimizi.
Senden geldik sana döneriz.
Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Kırklar’ın, On İki
İmam, On Dört Masum-u Pak, On Yedi
Kemer-best’ in, Kerbela Şehitlerinin aşkına,
Fatıma Ana haldaşımız,
Bozatlı Hızır yoldaşımız ola,
Hakk’a Yürüme Erkânı
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Nur-u Nebi, kerem-i Ali, Pirimiz Hünkâr Hacı
Bektaş Veli
Dil bizden nefes; Hak erenlerden ola.
Gerçeğe Hü!
Geldi Geçti Ömrüm Benim V
Geldi geçti ömrüm benim
Şol yel esip geçmiş gibi
Hele bana şöyle gelir
Bir göz açıp yummuş gibi
…
Değerli canlar!
Yunus Emre’nin söylediği gibi, bugün yine bir
canımız “Bir göz açıp yummuş gibi” aramızdan
ayrılarak, Hakk’a yürümüştür. Onun canını Hak
katına, tenini toprağa sırlamak üzere toplanmış
bulunmaktayız.
Hakk’a Yürüme Erkânı’mızda üç hizmetimiz
vardır. Bunlar; “Rızalık, Birleme (tevhit) ve
Toprağa Sırlama’dır.”

Rızalık
Geldim Gider Oldum İllerinize, VI
Geldim gider oldum illerinize
Dostlar safa ile gönderin bizi
Doyamadım tatlı dillerinize
Dostlar safa ile gönderin bizi
Hakk’a Yürüme Erkânı
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…
Himmet eylen, şu dağları aşalım
Pir aşkına kaynaşalım, coşalım
Gelin birer birer rızalaşalım
Dostlar safa ile gönderin bizi
Yol ulularımızdan Pir Sultan Abdal’ın dediği gibi;
Şimdi, Hakk’a yürüyen canımızla rızalaşacağız.
Canlar!
Size “Hakk’a yürüyen canımızdan razı mısınız?”
diye sorulduğunda, hep birlikte “Allah eyvallah”
diyerek rızalık vereceğiz.
Kendi amelince;
Hakk'ı, hakikati özünde gören,
“Yetmiş İki Millete Bir Nazarla Bakmayı”
“Eline, Diline, Beline Sahip Olmayı” ilke edinen,
Kıblesi insan olan, Hakk’a yürüyen bu can;6
Sizin içinizde yiyip içti, kondu göçtü. Şimdi cümle
dostlarının, yakınlarının ve sevenlerinin huzurundadır.
Bilerek ya da bilmeyerek, sizleri incitmiş, gönlünüzü kırmış veya üzerinde haklarınız kalmış olabilir.
6

Hakk’a yürüyen can masum ise “dünyaya tertemiz gelip, tertemiz
giden” ifadesi ile yetinilir.
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Hakk’a uğurladığımız bu canımıza gönül birliğiyle;
Rızalık gösteriyor musunuz?
Canlar:
Allah Eyvallah!
Ehil Kişi:
Rızalık gösteriyor musunuz?
Canlar:
Allah Eyvallah!
Ehil Kişi:
Rızalık gösteriyor musunuz?
Canlar:
Allah Eyvallah!
Ehil Kişi:
Allah Eyvallah!” diyen diller dert, keder, ağrı,
acı görmeye!
Verilen rızalıklar, Hak Muhammed Ali Divanı’nda kabul ola!
Hakk’a yürüyen cümle canlarımızın devr-î
daim/devr-î asan ola!
Bu gülbenkten sonra bölgesel farklılıklar da gözetilerek, Hakk’a göçü anlatan üç nefes, bir düvaz
mümkünse zakirlerce saz eşliğinde ya da ehil kişi/
Hakk’a Yürüme Erkânı
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zakirler tarafından sözlü olarak okunabilir. Bu
amaçla aşağıya bazı bilinen nefes, deyiş, devriye
ve düvazlar alınmıştır. Bunlar söylenirken; sağ el
göğüste, ayaklar mühürlü (bitişik) durulur.
İlahi Mustafa Murteza hakkı
İnsan-ı Kâmil'den ayırma bizi
Yüz yirmi dört bin Enbiya hakkı
İnsan-ı Kâmil'den ayırma bizi
Desti-gir' imizdir İmam-ı Hasan
Hüseyn-i Kerbelâ Şah-ı Şehidan
İmam Zeynel, İmam Bakır elaman
İnsan-ı Kâmil'den ayırma bizi
Cafer Sadık cümlemizin serveri
Musa Kazım, Rıza yolun rehberi
Medet Mürvet Taki, Naki, Askeri
İnsan-ı Kâmil'den ayırma bizi
Muhammet Mehdi’dir Şah-ı Velayet
Işıtır cihanı nur-u hidayet
Niyazımız budur her dem her saat
İnsan-ı Kâmil'den ayırma bizi
Sıtkı'ya dünyaya eyleme heves VII
Ruh pervaz eder de kalır bu kafes
Ya ilahi evvel ahir son nefes
İnsan-ı Kâmil'den ayırma bizi
Hakk’a Yürüme Erkânı
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*
Ali’m Hasan Hüseyin Zeynel-i Bakır
Cafer Kazım Musa Rıza’ya zikir
Taki Naki Askeri Mehdi’ye şükür
İbrahim’in desti demanı Haydar VIII
*
Muhammed Mustafa hem Murtaza’yı
Hatice Fatıma Hayr ü Nisa’yı
Şah Hasan Hüseyin Zeynel Aba’yı
Bakır Cafer Kazım Musa Rıza’yı
Takı Naki Askeri Mehdi Liva’yı
On dört masumeyn piri sefayı
Sev bunları eyle hem ilticayı
Dilersen Hürremi derde devayı

Birleme (Tevhit)
Ehil kişi:
Hakk’a yürüyen ……………... canımız ve cümle
göçmüşlerimiz için gönül birliğiyle;
“Destur-u Pir... Bismişah… Allah Allah…”
Hak Muhammed Ali birliğine,
Hünkâr Hacı Bektaş Veli Pirliğine,
Evliyalar keremine,
Gerçek erenler demine Hü!
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Hakk’a yürüyen canımızın mekânı Hak katında kaim,
Makamı sevenlerinin gönlünde daim ola,
Geri kalanlar sabır ve metanetle dola,
Hak cümle canları gençlikte göçmekten, yaşlılıkta yoksunluktan koruya!
Ya Hak!
Ehlibeyt aşkına yanan ışıklarımız sönmeye,
Açık kapılarımız kapanmaya,
Yeşil yapraklarımız solmaya,
Akan pınarlarımız kurumaya,
Hakk’a yürüyen …………….……….canımız
erenlerin katarına didarına erişe,
Güruh-u Naciye dahil ola!
Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Kırkların, On İki
Sadr-ı Velayet, On Dört Masum-u Pak, On
Yedi Kemerbestin, Yetmişüç Şehidin, Seksen
Bin Rum Ereninin, Doksan Bin Horasan
Pirinin, Yüz Bin Gayb Ereninin hüsn-ü himmeti, keşf-i kerameti, safa nazarları üzerimizde hazır ve nazır ola!
Kadıncık Ana haldaşımız,
Bozatlı Hızır yoldaşımız ola,
Dil bizden nefes Hünkâr Hacı Bektaş Veli’den
ola! Gerçeğe Hü!
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Canlar, şimdi Hakk’a yürüyen canımızı sırlamak
üzere,……………….... Mezarlığına götüreceğiz.

TevhitIX
Hak Muhammed Ali dostum
Kerem kılmak size geldi
Hariciler Mansur’u astı
Nesimi’yi yüze geldi
…
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TOPRAĞA SIRLAMA HİZMETİ
Taşıma
Mezarlığa, götürülmek üzere Hakk’a yürüyen can,
omuzlarda, eğer mesafe uzak ise araç ile taşınır,
hazırlanmış mezarın yanına dikkatlice konur.
Omuzlarda taşınırken arzu edenler, el vermek,
taşımak isterler. Bu nedenle kolaylık sağlamak ve
karışıklık olmaması için omuza alacak kişiler tabutun ön başından tutarak arkaya doğru çekilirler.
Tabutun üzerine, genel de tabutu kapatacak ölçüde, sade kırmızı bir örtü örtülür. Ailenin özel bir
isteği olması durumunda ise gelinlik, yazma vb.
konulabilir. Örtünün görünür yüzüne devriye dörtlükleri yazılabilir.

Toprağa Sırlama
Hakk’a yürüyen can, baş batıya gelecek şekilde
hazırlanmış olan mezarın yanına dikkatlice konur.
Mezara indirme, yakınları ve yardımcı olabilecek
kişilerce yapılır.
Hakk’a yürüyen canlar, genellikle kefen/yolculuk
gömleği ile toprağa sırlanır. Ancak bazı bölgesel
uygulamalarda tabutla konularak sırlanma uygulamaları da bulunmaktadır.
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İki kişi mezara iner. Hakk’a yürüyen canın konulacağı yere ince toprak serer. Mezara indirilen canın bedeni başı batıya gelecek şekilde yerleştirilir.
Taşıma ve kefen bağları çözüldükten sonra, beden
toprak ile sırlanır.
Bazı bölgelerde sırlanan canın önce yüzü yarım
açılır. Yine bazı bölgesel uygulamalarda üzeri çapraz olarak tahtalarla ya da belli bir yükseklikte tuğla ile örüldükten sonra toprakla kapatılır.
Eğer tabutla konulacaksa; salgı iplerinin çıkarılabilmesi için bir miktar toprak ile mezar zemini
hazırlanır. Tabutun baş, bel ve ayak kısımlarından
olmak üzere üç adet salgı ipi geçirilir. İpler, yavaş
yavaş bırakılarak mezara baş batıya gelecek şekilde dikkatlice indirilir. Tabutun tam ve düzgün yerleştiği kontrol edilir. Gerekirse aşağıya inilerek
yerleşmesi sağlanır ve ipler çekilir.
Hakk’a yürüyen can yerine yerleştirildikten sonra
yumuşak toprak ile sırlanır. Bu sırada ilk toprağın
serilmesi ya da atılması yakınlarına bırakılabilir.
Yakınları isterlerse, Hakk’a yürüyen canın mezarına sevdiği bir eşya, çiçek vb. şeyler de bırakabilirler.
Hakk’a yürüyen can toprağa sırlanırken;
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Ehil kişi:
“Cümle canlılar aslına döner, Hak’tan geldik,
Hakk’a gideriz.” Der ve sonrasında aşağıdaki
gülbengi okur:
“Destur-u Pir... Bismişah… Allah Allah…”
Muhammed’in gül cemaline,
Hasan’la Hüseyin’in kemaline,
Aliyyel Murtaza’nın yoluna,
Allah dost eyvallah Hü!
Gülbenkten sonra deyiş, nefes, düvaz imam ve
devriye (uygun koşullarda saz ile) okunabilir.

Ervahlar Ezelden X
Ervahlar ezelden evvelki safta
Elest hitabında ben belâ dedim
Koma beni anasırda hilafta
Canım cemaline müptela dedim
Ruhlar aşk meyinden oldu mestane
Kimi küfre daldı kimi imana
Saf be saf oluban durduk divana
İnkârlar lâ dedi ben illâ dedim
Ne çare kûn emri zuhura geldi
Eşyayı mahlûkat hep zahir oldu
Her ervah kendini bir yolda buldu
İmanım ikrarım ben sana dedim
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Dertli çok hikmetten irşat olmadı
Sensiz mahşer yeri küşat olmadı
Çok Nebiye vardım imdat olmadı
Şefaat kânısın Mustafa dedim

Cihan Var Olmadan Ketmî ÂdemdeXI
Cihan var olmadan ketm-i âdemde
Hak ile birlikte yekdaş idim ben
Yarattı bu mülkü çünkü o demde
Yaptım tasvirini nakkaş idim ben
Anasırdan bir libasa büründüm
Nar-ü bad-ü ab-u hâk’den göründüm
Hayr-ül beşer ile dünyaya geldim
Âdem ile bile bir yaş idim ben
…
ÖRNEK NEFESLER

Fırsat Elde İken Bir Amel KazanXII
Dostlar Beni HatırlasınXIII
Nefesler okunup, Hakk’a yürüyen canın bedeni
toprağa sırlandıktan sonra; canlar, ayakta sağ el
göğüste sol el yanda, ayaklar mümkün olduğunca
bitişik, dara dururlar.
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Ehil kişi:
Erenler, canlar,
Yüzümüz yerde, özümüz dârda,
Elimiz bağlı, yüreğimiz dağlı,
Gözümüz yaşlı, bağrımız ataşlı
Hakk’a yürüyen …. canımız
Anasırdan var oldu,
Bir bedende can buldu,
Şimdi toprakta sır oldu.
Yedi kat yerde, yedi kat gökte, arşta, kürşte,
levh-i kalemde, on sekiz bin âlemde varlığını
her nesneye nakş’eyleyen, kendini âdeme
bahş’eyleyen, Hak aşkına;
Toprağa sırladığımız …………….……canımız
ve hazırda bulunan cümle canların göçmüşleri
için gönül birliğiyle;
“Destur-u Pir... Bismişah… Allah Allah…”
Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Kırkların, On İki
Sadr-ı Velayet, On Dört Masum-u Pak, On
Yedi Kemerbest’in, enbiyanın, evliyanın, âşıkların, sadıkların, ariflerin, bilgelerin aşkına;
Tenini toprağa sırladığımız ………. canımızın
ve geçmişteki Hakk’a yürüyen cümle canlarımızın devirleri daim/devirleri asan ola,
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Dil bizden nefes Hak erenlerden ola,
Nur-u Nebi, kerem-i Ali, Pirimiz Hünkâr Hacı
Bektaş Veli. Gerçeğe Hü!

Yandım da GeldimXIV
Bir kandilden bir kandile atıldım
Turap olup yeryüzüne saçıldım
Bir zaman Hak idim, Hak ile kaldım
Gönlüme od düştü yandım da geldim
Ezelden evveli biz Hakk'ı bildik
Hak’tan nida geldi Hakk'a Hak dedik
Kırklar Meydanı’nda yunduk pak olduk
İstemem taharet yundum da geldim
Şah Hatayi eder senindir ferman
Olursun her kulun derdine derman
Güzel Şah'ım sana bin canım kurban
İstemem kurbanı kestim de geldim

Hüda Kıl Mağfiret Cümle GünahımXV
Bu arada isim levhası7 dikilip, mezarın üzerine su
dökülürken;
7

Hakk’a yürüyen canın adının, soyadının ve Hakk’a yürüme tarihinin
yer aldığı metal ya da tahta levha. Bu levhada bir nefes, devriye
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Ehil kişi:
“Destur-u Pir... Bismişah… Allah Allah…”
Eyledik bu hizmeti;
Hak, Muhammed, Ali aşkına,
Eyledik bu hizmeti;
Fatıma Anamız, Bozatlı Hızır aşkına,
Eyledik bu hizmeti;
Pirimiz Hünkâr Hacı Bektaş Veli aşkına,
Eyledik bu hizmeti;
Hallac-ı Mansur, Seyyid Nesimi aşkına,
Eyledik bu hizmeti;
Abdal Musa, Kaygusuz Sultan aşkına,
Eyledik bu hizmet;
Kalender Çelebi ve cümle evliya aşkına,
Eyledik bu hizmeti;
Hakk’a yürüyen can aşkına,
Hak Muhammed Ali birliğine,
Hünkâr Hacı Bektaş Veli Pirliğine,
Gerçek erenler demine Hü!
Hakk’a Yürüme Erkânı ile toprağa sırlanan canlar
için “telkin” verilmesi söz konusu değildir. Nasi-

dörtlüğü ile birlikte “devri daim ola” ya da “devri asan ola” ifadesi
yer alabilir.
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hat ve öğüt verme anlamına gelen “telkin” canlara
yaşarken cem ve muhabbetlerde verilir.
Ancak, mezarlıkta bulunan canlara herkesin
Hakk’a yürüyeceği, kimsenin sonsuza değin aynı
bedende kalamayacağı, bu nedenle her anın özenle
yaşanması, Yol’a uygun hareket edilmesi, gönül
yıkılmaması, hak yenilmemesi, ikrardan dönülmemesi gibi konularda öğütler verilebilir. Hakk’a
yürüyen canın durumu gözetilerek, geride kalan
yakınlarına maddi ve manevi destek verilmesine
dikkat çekilebilir.

Duyurular
Toprağa sırlama işleminden sonra, Hakk’a yürüyen canın yakınlarına baş sağlığı dilenir.
Lokma verilecek ve başka çağrılar yapılacaksa
bunlar duyurulur.
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Hakk’a Yürüyen Can İçin Verilen Lokma
Gülbengi
Ehil kişi:
“Destur-u Pir... Bismişah… Allah Allah…”
Hakk’a yürüyen can için;
Meydana gelen lokmalar kabul ola,
Yiyene helâl, yedirene delil ola,
Pişirip yetireni sofraya getireni
Hak saklaya, Hızır bekleye,
Hakk’a yürüyen canın devr-i daim/devr-i asan
ola,
Dil bizden nefes; Hünkâr Hacı Bektaş Veli’den
ola,
Lokma hakkına, evliya keremine, gerçek erenler demine Hü!

Acının Paylaşımı/Taziye Gülbengi
Hakk’a yürüyen canın toprağa sırlanmasından
sonra ve ileriki günlerde yakınlarına acının paylaşımı/taziye ziyaretleri gerçekleştirildiğinde ehil
kişi ya da Yol-Erkan bilen bir can tarafından:
Hakk’a yürüyen ……………………….…. canımızın devri daim/devri asan olması, yakınlarının
sağlık ve sabırla kalması aşkına, gönül birliğiyle
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diyelim, Allah Allah! Der; aşağıdaki, düvaz ve
gülbengi okur.
“Destur-u Pir... Bismişah… Allah Allah…”
Ali’m, Hasan Hüseyin Zeynel’i Bakır
Cafer Kazım Musa Rıza’ya zikir
Taki Naki Askeri Mehdi’ye şükür
İbrahim’in desti demanı Haydar
Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Kırkların, erenlerin, enbiyaların himmetleri üzerimizde hazır ve
nazır ola!
Hak erenler, Hakk’a yürüyen canımızın geride kalanlarının gözlerinden yaş, duvarlarından taş düşürmeye!
Bu acıyı unutturacak başka acılar göstermeye!
Hakk’a yürüyen …………………...can daima
gönlümüzde ola!
Cümle canları, Hak erenler katarından, didarından ayırmaya,
Nur-u Nebi, kerem-i Ali, Pirimiz Hünkâr Hacı
Bektaş Veli,
Gerçeğe Hü!
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EKLER
Yıkama ve Kefenleme İçin Gerekli Malzemeler
S.N.

Adı-Cinsi

Miktarı
Ve
Ölçüsü

Özelliği

Açıklama

1.

Çene Bağı

5x50 cm

Beyaz bez

2.

Ayak Bağı

3x20cm

Beyaz bez

3.

Örtü

2x750cm

Beyaz bez

4.

Pamuk

2 paket

5.

Sabun

2 kalıp

6.

Sabunlu Su

Canlı bedenin
dayanacağı
sıcaklıkta
olmalıdır.

Hizmet yerinde gerekli düzenek olmazsa
hazırlanmalıdır. (duş sistemi, hortum vb.)

7.

Durulama Suyu

Canlı bedenin
dayanacağı
sıcaklıkta
olmalıdır.

Hizmet yerinde gerekli düzenek olmazsa
hazırlanmalıdır. (duş sistemi, hortum vb.)

8.

Eldiven

1 paket

Lateks

Görev alan kişi sayısınca

9.

Çizme

1 çift

1. Hakk’a yürüyenin bedenini sarmak için,
2. Hakk’a yürüyenin bedenini üstten örtmek
için
Bedenden sıvı/yarı sıvı maddelerin çıkmasını
engellemek için kullanılır .(kan, dışkı, idrar vb.)

Görev alan kişi sayısınca

Görev alan kişi sayısınca
10. Önlük

1 adet
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S.N.

Adı-Cinsi

11. Sünger

Miktarı
Ve
Ölçüsü

4 adet

Özelliği

Açıklama

Yumuşak

Eğer ortamda gerekli düzenek olmazsa bulundurulmalıdır. (duş sistemi, hortum vb.)

12. Maşrapa

Başı bedenin alt ve üstü bölgelerini kurulamak
için kullanılmalıdır.

13. Havlu

3-4 adet

Yolculuk Gömleği/
14. Kefen Bezi
(erkekler için)

250 cm
3 kat

Beyaz bez

3 parça (yakasız gömlek, eteklik, sargı)

Yolculuk Gömleği/
15. Kefen Bezi
(kadınlar için)

250cm

Beyaz bez

5 parça (gömlek, eteklik, sargı, başörtüsü, göğüs
örtüsü)

16.

(Yeteri kadar)

Baş ve Göğüs
Örtüsü

17. Taşıma Bezi

Göğsü örtecek kadar

15x150 cm

Beyaz bez

Omuz, bel ve ayaklardan bağlayıp taşımak için
kullanılır.

18. Sargı Bezi

Hakk’a yürüyen Can’ın bedenini sarıp, baş ve
ayakucundan bağlamak için kullanılır.

19. Tabut Örtüsü

Tabutun tamamını örtecek kadar
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Yol Diliyle (Sözlük)
Allâm’el Esma-ı Burcu: On iki takımyıldızının güneşi.
Andelip: Bülbül.
Aref (Arif): Anlayış ve sezgisi güçlü olan, olgun, bilgin.
Bahr-i aşk: Aşk denizi, aşk deryası.
Bismişah: Şah’ın adıyla.
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Damen: Etek.
Dâr-ı fena: Fani dünya, bu dünya.
Dar-ül aman: Korunaklı yer, sığınak. Aman dilenilen
kapı.
Dest-i gir: Elden tutan, yardımcı, kurtarıcı.
Destur-u Pir: Pir’in izniyle.
Devr-i Daim: Alevi- Bektaşi inancına göre; yola ikrar
vermiş bir can Hak ile Hak oluncaya kadar bir dönüşüm
yaşar Buna yol dilinde “devri daim” denir.
Devr-i Asan: Yol’a ikrar vermeden dünyadan göçmüş
canın, “Devri, dönüşü kolay olsun” anlamında kullanılır.
Didar: Çehre, insan yüzü, Alevi Bektaşi inancında
cemal cemale muhabbet etmek; didar görmektir.
Don Değiştirme: Hakk’a yürüyen canın bir başka bedende yaşama dönmesidir.
Dürr-i Meknun: Muhafazalı parlak inci, yol dilinde
ariflerin, kâmillerin, gönüllerde yer eden sözleri.
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Ebu Tûrab: Toprak, toprağın babası/Şah-ı Velayet
Ali’nin lakabı.
Envar-ı bahr: Nurlar/aydınlıklar denizi.
Farraş: Temizleyen paklayan anlamında, On İki Hizmet içerisindeki süpürgeci.
Gülbeng/Gülbank: Alevi Bektaşilere özgü erkânların
da yürütülen hizmetler sonrası dede veya ehil kişinin
söylediği şiir ya da düz yazı biçimde düzenlenmiş metinlerdir.
Güruh-u Naci: Alevi Bektaşilerin varoluşlarının ilk
kaynağı olarak inandıkları soy. Yola ikrar vermiş, görgüden geçen kâmil insan topluluğu.
Hâk-i pay: Ayak tozu, ayak dibindeki toprak.
Hayr-ül beşer: Faydalı insanlar.
İmam-ı dü Cihan: İki cihanın önderi.
İrfan bezm-i: Tanrısal sır ve gerçeklerin konuşulduğu
muhabbet meclisi.
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Kadem: Ayak.
Kemter: Aciz, fakir, hakir.
Kerem kani: Gönlü bol, bağış kaynağı.
Kerem-i Ali: Şah-ı Velayet Ali’den yardım istemek
için kullanılan deyim¸ Ali’nin cömertliğini, anlatan
tanımlama.
Ketm-i âdem: Âdem’den önce.
Kibriya: Büyüklük, ululuk.
Kutb ül Arifan: Bilginlerin, ariflerin başı.
Küll-i var: Varlıkların tümü.
Levh-i kalem: Bâtıni anlamda; olacakları önceden
yazan kalem.
Lal-ü mercan/ lûlü-i mercan: İnci ve mercan.
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Matlup: Talep olunan, maksat, istenilen şey, istek.
Menat : (Cahiliye devrinde) Kâbe’de “Huzeyl” ve
“Huzaa” kabilelerinin mabudu olan sanem. (put)
Mihr-i kân: Güneşin hazinesi.
Musalla: Hakk’a yürüyen canın tabutunun konulduğu
yer.
Mücrim: Suçlu, günahkâr.
Mükteda: Örnek tutulan.
Mürşit: Kılavuz, uyarıcı, önder, Yol ulusu.
Nar-bad-ab-hâk: Ateş-hava-su-toprak.
Nur-u Nebi: Peygamberin nuru.
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Pençe-i Âli Âba: Bir elin beş parmağı ile simgelenen,
Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’den oluşan
Ehlibeyt. İkrar, görgü, musahip erkânlarında talibin sırtının elle (pençe) sıvazlanması.
Pişiva/Pişva: Peşinden gidilen, uyulan.
Rah: Yol,
Rah-i Hak: Hak yolu.
Rehnüma: Yol gösteren, kılavuz.
Remz/rumuz: işaret, iz, im, sembol, sır.
Rihlet: Göç, göçme.
Rûz-u mahşer: Mahşer günü.
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Sahip Liva: Sancak sahibi, zamanın sahibi.
Savn: Koruma, muhafaza.
Sekahüm hamri: Şarap küpünden sakinin dağıttığı
dolu/dem.
Seyrifillah: Hakk’a doğru yapılan yolculuk, bir olma
yolculuğu.
Seza: Uygun, yaraşır.
Sırr-ı men Aref: Nefsini bilen.
Aşiyan: Kuş yuvası.
Şah-ı Şehidan: Şehitlerin başı, Kerbela’ da şehit olan
İmam Hüseyin’in lakabı.
Şefi-i rû siyah: Karanlık kalpleri aydınlatan.
Şek: Şüphe.
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Tarik: Yol.
Tarik-i müstakim: Doğru yol.
Teneşir/Salaca: Hakka yürüyen canın üzerinde yıkandığı yer.
Tevhit/Birleme: Varlığın birliği.
Tûrab: Toprak, toz.
Ümmehat-ı ekber: Değerli, kutsal kurallar, esaslar.
Yarlık: Dostluk, yarenlik.
Yevm’ül: Günlük.
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Örnek Nefesler, Deyişler ve Düvaz İmamlar
Ey Erenler Çün Bu Sırrı Dinledim
Ey erenler çün bu sırrı dinledim
Huzur-ı mürşide vardım bu gece
Hakikat sırrını andan anladım
Evliya Merdan’ın gördüm bu gece
Mürşidim Muhammet buldum yolumu
Rehberim Ali'dir verdim elimi
Tiğbend ile bağladılar belimi
Erenler sırrına erdim bu gece
Erenler rahına eyledim iman
Kalmadı gönlümde şek ile güman
Ne bilir bu sırrı Yezid'le Mervan
Küll-i varım Hakk'a verdim bu gece
Andelip misali avaz ederek
Kati sema üzre pervaz ederek
Yedi aza ile niyaz ederek
Ayn-ı cem güllerin derdim bu gece
Pir Sultan'ım Hakk'a niyaz ederim
Erenler rahına doğru giderim
Küll-i varım Hakk'a teslim ederim
Hakk'ın cemalini gördüm bu gece
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Zahit Bizi Tan Eyleme
Zahit bizi tan eyleme
Hak ismin okur dilimiz
Sakın efsane söyleme
Hazrete varır yolumuz
Sayılmayız parmak ile
Tükenmeyiz kırmak ile
Taşramızdan sormak ile
Kimse bilmez ahvalimiz
Erenlerin çoktur yolu
Cümlesine dedik beli
Gören bizi sanır deli
Usludan yeğdir delimiz
Muhy-i ola sana himmet
Âşık isen cana minnet
Cümle âlemlere rahmet
Saçar şu yoksul elimiz
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I

Ali'nin Sırrına Ereyim Dersen

Ali'nin sırrına ereyim dersen
Muhabbet gölüne dal da andan gel
Küfrünü imana katayım dersen
Var kendi küfrünü bil de andan gel
Tarikat marifet hakikat sözdür
İtikat da gece ile gündüzdür
Gönül bahr-i aşktır derya denizdir
Bahri ol ummana dal da andan gel
Pişiri pişiri söyle sözünü
Hâk-i paydan ayırma gör gözünü
Mürşidine teslim eyle özünü
Musahip kapısın bul da andan gel
Canını cellada ver de kıya gör
Arif olup her manadan duya gör
Kendi cesedini kendin yuya gör
Kendi namazını kıl da andan gel
Şah Hatayi'm mana söylerim dilden
Başına gelmeyen ne bilir halden
Ölmeyince nasip almaz bu yoldan
Var ölmezden evvel öl de andan gel
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II

Men Aref Sırrını Kardaş

Men Aref sırrını kardaş
Bildim sanma bilemedin
Ölmeden öl şu dünyada
Öldüm sanma ölemedin
Göçmeden dâr-ı fenadan
Samanı ayır daneden
Kuş gibi iki kez anadan
Geldim sanma gelemedin
Boz bazınan kaz kazınan
Vaz vazınan vız vızınan
Beş vakti bir niyazınan
Kıldım sanma kılamadın
Gerek gücen gerek kakı
Gerek Dürr-i Meknun oku
Sen bu amel ile Hakk'ı
Buldum sanma bulamadın
Mürşit bir ince elektir
Ondan elenmek gerektir
Benlik bir dipsiz külektir
Doldum sanma dolamadın
Pir Sultan Abdal'ım birdir
İkrarına duran erdir
Cümle sırra aklın erdir
Erdim sanma eremedin
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III

Kalktı Havalandı Gönülün Kuşu

Kalktı havalandı gönülün kuşu
Uçmayınca gönül yardan ayrılmaz
Suyum ısıtsalar, tenim yusalar
Yunmayınca gönül yardan ayrılmaz
Ustalar getirin tabutum çatsın
Terziler getirin kefenim biçsin
Ak göğsüm üstünde çimenler bitsin
Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz
Düşünce hey deli gönül düşüne
Değirmenler döner çeşmim yaşına
Cenazemi musallanın taşına
Koymayınca gönül yardan ayrılmaz
Sana derim sana ey âdem ata
Daha yol mu gider buradan öte
Eyersiz yularsız ağaçtan ata
Binmeyince gönül yardan ayrılmaz
Pir Sultan Abdal'ım, canım cezada
Bir candan yârim yok yolum gözede
Ecel şerbetinden bir tas bize de
Vermeyince gönül yardan ayrılmaz
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IV

Sofu Bizi Niçin Ta’an Edersin

Sofu bizi niçin ta’an edersin
Hakk’ı bilmek midir suçumuz bizim
Leheb gibi puta baş eğmedik biz
Yoktur menatımız haçımız bizim
Haramdan zinadan kovdan kaçarız
Hakk’a doğru menzil menzil göçeriz
Can baş meydanında serden geçeriz
Kurban-ı ilahidir koçumuz bizim
Kırkımızı bir tel ile yederler
Azmeyleyip Hak’tan yana giderler
Gönül kabesini tavaf ederler
Günde yüz bin kere hacımız var
Sırrı Bektaşi’yiz ayrı gayrı değiliz
Hemen sağ gezeriz sayrı değiliz
Birlikteyiz gayrı değiliz
Bir kişi sayılır üçümüz bizim
Sırrı men arefden nefsimiz bildik
Mürşit karşısında tövbeye geldik
Gönül aynasını pak edip sildik
Taşradan görünür içimiz bizim
Güzide seyretti arşta zeminde
Hakkı ispat eder birlik ceminde
Akıl meclisinde irfan bezminde
Bulunur bir iki kaçımız bizim
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V

Geldi Geçti Ömrüm Benim

Geldi geçti ömrüm benim şol yel esip geçmiş gibi
Hele bana şöyle gelir, bir göz açıp yummuş gibi
İşbu söze Hak tanıktır bu can gövdeye konuktur
Bir gün ola çıka gide kafesten kuş uçmuş gibi
Miskin âdemoğulların benzetmişler ekinciye
Kimi biter kimi yiter yere tohum saçmış gibi
Bu dünyada bir nesneye yanar içim göynür özüm
Yiğit iken ölenlere göğ ekini biçmiş gibi
Bir hastaya vardın ise bir içim su verdin ise
Yarın anda karşı gele aşk şarabın içmiş gibi
Bir miskini gördün ise bir eskice verdin ise
Yarın anda sana gele Hak libasın biçmiş gibi
Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler
Meğer Hızır İlyas ola ab-ı hayat içmiş gibi
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VI

Geldim Gider Oldum İllerinize

Geldim gider oldum illerinize
Dostlar safa ile gönderin bizi
Doyamadım tatlı dillerinize
Dostlar safa ile gönderin bizi
Şöyle bir güzele gönül verdim
Sözüne münasip söz bulamadım
Ya bir daha geldim, ya gelemedim
Dostlar safa ile gönderin bizi
Himmet eylen, şu dağları aşalım
Pir aşkına kaynaşalım, coşalım
Gelin birer birer rızalaşalım
Dostlar safa ile gönderin bizi
Çıkalım yaylaya, inelim düze
Himmet eylen yaran ahbaplar bize
Bir selam göndersem, gelir mi size
Dostlar safa ile gönderin bizi
Pir Sultan Abdal’ım Hakk'a yakındır
Edebi, erkânı hemen takın dur
Ölüm uzak değil, hemen yakındır
Dostlar safa ile gönderin bizi
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VII

İnsan-ı Kâmil’den ayırma bizi

İlahi Mustafa Murtaza hakkı
İnsan-ı Kâmil’den ayırma bizi
Yüz yirmi dört bin enbiya hakkı
İnsan-ı Kâmil’den ayırma bizi
Dest-i girimizdir İmam-ı Hasan
Hüseyni Kerbela Şah-ı Şehidan
İmam Zeynel, İmam Bakır elaman
İnsan-ı Kâmil’den ayırma bizi
Cafer Sadık cümlemizin serveri
Musa Kâzım Rıza yolun rehberi
Medet mürvet Taki Naki, Askeri
İnsan-ı Kâmil’den ayırma bizi
Muhammed Mehdi’dir Şah-ı Velayet
Işıtır cihanı nuru hidayet
Niyazımız budur her dem her saat
İnsan-ı Kâmil’den ayırma bizi
Sıtkı’ya dünyaya eyleme heves
Ruh pervaz eder de kalır bu kafes
Ya ilahi evvel ahir son nefes
İnsan-ı Kâmil’den ayırma bizi
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VIII

Düvaz İmam

Muhammed Mustafa hem Murtaza’yı
Hatice Fatıma Hayr-ü Nisa’yı
Şah Hasan Hüseyin Zeynel Aba’yı
Bakır Cafer Kazım Musa Rıza’yı
Takı Naki Askeri Mehdi Liva’yı
On dört masumeyn piri sefayı
Sev bunları eyle hem ilticayı
Dilersen Hürremi derde devayı
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IX

Tevhit

Hak Muhammed Ali dostum
Kerem kılmak size geldi
Hariciler Mansur’u astı
Nesimi’yi yüze geldi
Fatma Ana firkate düştü
Uçmak kapıların açtı
İmam Hasan zehir içti
Münafıktan eza geldi
Şimir Mervan karşı geldi
Kerbela al kanla doldu
Şah Hüseyin şehit oldu
Yezitlerden eza geldi
Aktı imamların kanı
İmam Zeynel mürüvvet kanı
Ana rahminde zindanı
Levh-i kalem mi yaza geldi
Ol münafık yüzü kara
Kast eyledi İmam Bakır’a
Emreyledi İmam Cafer’e
Denizi yutmağa geldi
Didar gözleri gözümden
Sevdası gitmez özümden
İmam Musa-i Kazım’dan
İmam Ali Rıza geldi
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Takî’ nin dârına durduk
Nakî ’ye can feda kıldık
Kendi özümüzden sitem sürdük
Can cesetten teze geldi
Hasan-ül Askerî sensin
Erenlere mihr-i kânsın
Mehdi-i sahip zamansın
Hünkâr-ı evliya geldi
Hüseyn’im der yara neden
Yaralandık çare neden
Konan göçtü bu haneden
Şimdi sıra bize geldi
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X

Ervahlar Ezelden

Ervahlar ezelden evvelki safta
Elest hitabında ben belâ dedim
Koma beni anasırda hilafta
Canım cemaline müptela dedim
Ruhlar aşk meyinden oldu mestane
Kimi küfre daldı kimi imana
Saf be saf oluban durduk divana
İnkârlar lâ dedi ben illâ dedim
Ne çare kûn emri zuhura geldi
Eşyayı mahlûkat hep zahir oldu
Her ervah kendini bir yolda buldu
İmanım ikrarım ben sana dedim
Dertli çok hikmetten irşat olmadı
Sensiz mahşer yeri küşat olmadı
Çok nebiye vardım imdat olmadı
Şefaat kânısın Mustafa dedim
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XI

Cihan Var Olmadan Ketmî Âdemde

Cihan var olmadan ketm-i âdemde
Hak ile birlikte yekdaş idim ben
Yarattı bu mülkü çünkü o demde
Yaptım tasvirini nakkaş idim ben
Anasırdan bir libasa büründüm
Nar-ü bad-ü ab-u hâk’den göründüm
Hayr-ül beşer ile dünyaya geldim
Âdem ile bile bir yaş idim ben
Âdem’in sulbünden Şit olup geldim
Nuh'u nebi olup tufana daldım
Bir zaman bu mülke İbrahim oldum
Yaptım Beytullah'ı taş taşıdım ben
İsmail göründüm bir zaman ey can
İshak, Yakup, Yusuf oldum bir zaman
Eyyup geldim çok çağırdım el’aman
Kurt yedi vücudum kan yaş idim ben
Zekeriya ile beni biçtiler
Yahya ile kanım yere saçtılar
Davut geldim çok peşime düştüler
Mühr-ü Süleyman’ı çok taşıdım ben
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Mübarek asayı Musa’ya verdim
Ruh-ül Kudüs olup Meryem’e erdim
Cümle evliyaya ben rehber oldum
Cibril-i Emin’e sağdaş idim ben
Sulb-ü pederinden Ahmed-i Muhtar
Olup da cihana geldim aşikâr
Ali ile çok takındım Zülfikâr
Kul iken zat ile sırdaş idim ben
Tefekkür eyledim ben kendi kendim
Mucize görmeden imana geldim
Şah-ı Merdan ile Düldül’e bindim
Zülfikâr bağladım tığ taşıdım ben
Sekahüm hamrinden içildi şerbet
Kuruldu ayn-i cem ettik muhabbet
Meydana açıldı sırrı hakikat
Aldığım esrarı çok taşıdım ben
Hidayet irişti bize Allah’tan
Biat ettik cümle Resulullah’tan
Haber verdi bize seyr-i fillah’tan
Selman-ı Pak ile yoldaş idim ben
Şükür matlubumu getirdim dile
Gül oldum feryadı verdim bülbüle
Cem olduk bir yerde Ehlibeyt ile
Kırklar Meydanı’nda ferraş idim ben
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İkrar verdik cümle dizildik yola
Sırrı faş etmedik asla bir kula
Kerbela’da İmam Hüseyn’le bile
Pakettim damenî gül taşıdım ben
Şu fena mülküne çok geldim gittim
Yağmur olup yağdım ot olup bittim
Urum diyarını ben irşat ettim
Horasan’dan gelen Bektaş idim ben
Gahi nebi gahi veli göründüm
Gahi uslu gahi deli göründüm
Gahi Ahmet gahi Ali göründüm
Kimse bilmez sırrım kallaş idim ben
Hamdülillah şimdi Şirî dediler
Geldim gittim zatım hiç bilmediler
Kimseler bu remzi fehmetmediler
Her gelen mahlûka kardaş idim ben
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XII

Fırsat Elde İken Bir Amel Kazan

Fırsat elde iken bir amel kazan
Gül cemalin bir gün solsa gerektir
Zevkine aldanma kanma dünyaya
Dünya malı burda kalsa gerektir
Yarın Hakk’ın divanına varılır
Rûz-u mahşer günü sual sorulur
Günahın tartarlar nizam kurulur
Orda haklı hakkın alsa gerektir
Genç Abdal’ım Hakk’a yanık olana
İtikadı bütün sadık olana
Hakikatte Hakk’a âşık olana
Divanda şefaat olsa gerektir
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XIII

Dostlar Beni Hatırlasın

Ben giderim adım kalır
Dostlar beni hatırlasın
Düğün olur bayram gelir
Dostlar beni hatırlasın
Can kafeste durmaz uçar
Dünya bir han konan göçer
Ay dolanır yıllar geçer
Dostlar beni hatırlasın
Can bedenden ayrılacak
Tütmez baca yanmaz ocak
Selam olsun kucak kucak
Dostlar beni hatırlasın
Ne gelsemdi, ne giderdim
Günden güne arttı derdim
Garip kalır yerim yurdum
Dostlar beni hatırlasın
Açar solar türlü çiçek
Kimler gülmüş kim gülecek
Murat yalan ölüm gerçek
Dostlar beni hatırlasın
Gün ilkindi akşam olur
Gör ki başa neler gelir
Veysel gider adı kalır
Dostlar beni hatırlasın
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XIV

Bir Kandilden Bir Kandile Atıldım

Bir kandilden bir kandile atıldım
Turap olup yeryüzüne saçıldım
Bir zaman Hak idim, Hak ile kaldım
Gönlüme od düştü yandım da geldim
Ezelden evveli biz Hakk'ı bildik
Hak’tan nida geldi Hakk'a Hak dedik
Kırklar Meydanı’nda yunduk pak olduk
İstemem taharet yundum da geldim
Şah Hatayi eder senindir ferman
Olursun her kulun derdine derman
Güzel Şah'ım sana bin canım kurban
İstemem kurbanı kestim de geldim
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XV

Huda, Kıl Mağfiret Cümle Günahım

Hûda kıl mağfiret cümle günahım
Muhammed Mustafa hakkı bağışla
Velayet mülkünün sultanı şahım
Aliyy-ül Murtaza hakkı bağışla
Resul-ü Kibriya’ya hem ser olan
Şefaatle talibe rehber olan
Muhakkak ümmehat-ı ekber olan
Hatice-tül Kübra hakkı bağışla
Budur ol envâr-ı bahrin esası
Getirir lûlü-i mercan-ı hası
Sürüp yüzün Fatıma’dan ricası
Bu dem Hayr-ü Nisa hakkı bağışla
Bunların kapısı dar-ül amandır
Şefi-i rû siyah-ı aşiyandır
Kerem kânı imam-ı dü cihandır
Hasan Hulki Rıza hakkı bağışla
Allâm’el esma-ı burcu el’aman
Ziyasından ayırma eyle ihsan
Kusurum çok aman Şah-ı Şehidan
Hüseyn-i Kerbelâ hakkı bağışla
Yüzüm yerde, özüm didar içinde
Talibim, muhibim ikrar içinde
Yandırma fakiri ol nar içinde
İmam Zeynel Aba hakkı bağışla
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Muhibbi Ehlibeyt’e eyle rahmet
Divan-ı dergâhında bula şefkat
Niyazım dü cihanda verme zahmet
İmam Bakır Baha hakkı bağışla
Güruhu Naci’nin hem pişivası
Tariki müstakimin müktedası
Kul beşerdir olur belki hatası
Cafe-i rehnüma hakkı bağışla
Dedi Mürsel bunlar size emanet
Biri Kur’an biri evlat temamet
Seveni yarlığa yevmü-l kıyamet
İmam Musa Kazım hakkı bağışla
Horasan mülkinin Şah’ı emiri
İmam heşt’erinin sahip seriri
Cümle mücriminin hem dest-i gir’i
İmam Ali Rıza hakkı bağışla
Bunlardan isterim her car-ı himmet
Ne kadar kul günah işlerse elbet
Yine bir zerredir ol şems’e nispet
Şah Muhammed Taki hakkı bağışla
Açık rahmet kapısı bi nevaye
Durup didara gelir ilticaya
Bu demde affeyle koyma cezaya
Naki-i Mukteda hakkı bağışla

Hakk’a Yürüme Erkânı

71 / 72

Serçeş me Yayınları

Buyurmuş mümini rihletlerine
Bu dem cem olmuşuz hâk-i derine
Seza kıl rahmetin kemterlerine
Hasan-ül Askeri hakkı bağışla
Muhammed Mehdi, her iki cihanın
Savnında haşr-i kıl sahip liva’nın
Muhibbi muhlis-i al-i Aba’nın
Hünkâr-ı evliya hakkı bağışla
Cihanda ol mahzunu bildim ekrem
Sığındı Feyziya affına her dem
Huzur-u hazretinde durdum epsem
Medet al-i Aba hakkı bağışla
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