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On söz
..

Tüm kaynaklar ca, Mazdaizm' in kurm:usu peyg amber Zer 
düşt' ün doğum yer inin Med U lkes i sınırlun içinde kalan Air
yan Vaejah olduğunun doA ru lanm usınu kur�ın; ZerdO� t 'Un
Med' l i olsa bile, Medter in KUrt kökenli boy lan ndan olmad ı
ğı, yani Kürtler ile ZerdUşt 'On hiçbir ilg isinin olmadı�ını iler i
s ür enler v ar dır.
Kür tler in Zer düşt ile bir ilgiler inin olmaması, onlar ın kök
lü bir kültüre sahip olduklan gerçeğini ortadan kaldır maz.
Gerçek olan bir başka konu, Zerdüşt ' ün esin kaynağının
Medter in de içler inde bulunduğu H urr ili boylar ın dini inanç
lan olduğudur .

Hurrilerin dini inançları
Kür t kökenli Hurr ili bo ylat ı n dini inançlar ının çeşitli dö
nemleri var d ır . B irinin bitip diğer inin başladığı anlamına gel
meyen, içiçe dönemlerin ilki çoktanncılık dönemidir. Bu dö
nemde, H urr ili boyların Mitra, İndra, Nasatia, Waruna gibi
9

H int-Avrupa kökenli tanrıların yanında; A lalu, Anu, Kumar
bi, T�şşup, Hepat, Sawuşka gibi ulusal tanrıları; her boyun,
şehir ve bölgenin yerel tanrıları v ardı .
Hurrili boyların dini inançlarda diğer halklardan özell ikle
aynı çağda yanyana yaşadıkları halklar ile bunlardan büyük
oranda etkilenen Persler ve Anadolu halklarından ayrılırlar.
Ölümsüz olan diğer halkların tanrıianna karşılık, Hurri tanrı
ları ölümlüydüler. Hurri tanrılar insan gibi görüldüklerinden,
onlar da doğar, evlenir, çocuk sahibi olur ve az rastlansa da in
sanlar gibi gömü lürlerdi. Tann-insan ilişkileri, patron-çalışan,
köle-efendi düzeyinde il işkilerdi. Bunların yanında hep iyilik
tanrıları olan diğer halkların tanrıları yanında Hurril i tanrılar,
bazı çelişkileri de beraberlerinde taşıyorlardı. Örneğin, Hurri
lerin ulusal tanrıçalarından Sawuşka, aşk ve savaş; Medlerin
yerel.tanrılarından Vayu, ölüm ve yaşam tanrısıydı.
Hurrili boyların evliya düzeyinde ve gökteki tanrı sırala
masında üçüncü sırayı alan tanrıları vardı. Bu düşünüş döne
minde, tanrılar insanlara tamamen yaklaşmakta, onlarla sıcak
ilişkilere girmektedirler. Evliya düzeyindeki tanrıların her bi
rinin, insanların ilişkileriyle uğraşacakları bir günleri ve ayla
rı vardı.
Bundan önceki iki dönem yerlerini korumakla beraber H ur
rili boylar, evliya düzeyindeki krallar inancı benimsediler. Bu
düzeydeki krallar, Med toplumunda tanrılardan daha az, efsa
ne kahramanlarından daha çok önem taşıyorlardı. Bu kralların
aileleri de evli ya düzeyindeydiler. Bu kralların ilki Cemşid (li
ma) idi. Aynı zamanda bir din adamı olari Cemşid'ten sonra
Feridu n (Thraetona), Kresaspa ve Zerdüşt gel i rl e r.

ıo

Dünyaya barış getiren Cemşid; tanrıların erkini de sahip
tenrnek istemesi, bir boğayı kurban etmesi ve insanlara ölüm
süzlüğü getirmesinden ötüıii toplumun tepkisini çekti. Bu dav
ranışlardan dolayı, Cemşid günahkar sayıldı. İnanışa göre kar
deşi Spitjura tarafından ikiye parçalanarak öldüıiil müştü.
Cemşid' in öldüıiil mesi üzerine, kötülük tanrısı Ahriman ta
rafından krallığa getirilen ve Babil'de oturan Sami kökenli De
hak'ın Feridun tarafından yaralanarak Demavend dağındaki bir
mağaraya kapatıldı. Son olarak Med toplumunun evliya düze
yinde gördüğü Zerdüşt, bütün öbür ağaçların kaynağı olan, çok
tohumlu ve ölümsüzlük getiren Gaokerana ağacının tohumu,
bir dağ bitkisinin suyu ile sembolle�tirilmi�ti. Bu bitki, mitolo
jide tanrı Haoma (Homa) olarak u<Handırılmı�tı. Haoma aynı
zamanda bir din adamıydı . Onun suyu tannlara kurban olarak
sunulduğunda, bu tanrılar ya�am ve güç kazanarak ölümsüzleş
tiği için yüceltilmesi Zerdü�t tarafından kaldırılmıştı.
Ele geçen bir metinde, Zerdüşt ve Haoma arasında geçen
bir konuşmadan; ölümli.l dünyada ilk kez bu bitkinin suyunu
sıkan Vivahvant olduğunu, ödül olarak kendisine oğlu Cem
şid' in (Jima) sunulduğunu, Cemşid' in de insan ve hayvanları
ölümsüzleştirmeye çalıştığını; ikinci olarak bu b itkinin suyu
nu ölümlü Athwia' nın sıktığını, ona ödül olarak oğlu Feridun
(Thraetana) ' un verildiğini, Feridun'un Dehak' ı yaralayarak
Demavend dağındaki bir mağaraya kapattığını; Dehak 'ın da
ölümlü dünyaya karşı olan Ahriman tarafından yaratıldığını,
Haoma ve bitkisinin suyunu üçüncü defa Trita' nın sıklığını,
ona ödül olarak Kresaspa'nın verildiğini, onunda öldürücü,
boynuzlu canavarı öldürdüğüni.i: dördüncü olarak da bu bitki
nin suyunu Pourrusaspa ' nın sıklığını, ona da ödül olarak Ah u-

ıı

ra Mazda' nın öğretisini sunan, insanlardan önce varolan şey
tanların dünyanın altında saklanmalarını sağlayan, yaradılan
ların en yücesi, en güçlüsü, en cesaretlisi, en gayretiisi ve en
faydalısı Zerdüşt ' ün verildiğini ( Haoma tarafından) söyledi
ğini öğreniyoruz.

Dualist Düşünce Dönemi
Tarih öncesi çağlardan beri Önasya' da kendilerine özgü bir
kültür yaratan H int-Avrupa kökenli Hurrili boyların çoktanrı
cılık dönemi düşüncesinde, Med dönemine gelindiğinde bo
zulmalar olduğu görülmektedir.
Çok tanrılı Med döneminin gök tanrıları, korkuldukları
için kutsanıyorlardı. İnsanlara güven vermiyor, insanlar da
onları sevmiyor, onlara karşı minnetkarlık duymuyorlardı. Bu
da Hurrili boyların düşüncesi ile çelişiyordu. B unun için, çok
tanrılı düşünce dönemi varl ığını sürdürürken; evliya düzeyin
de, tannlara inanma düşüncesi dönemi başlatıldı.
· Bu düşünce, bir yerde dualist düşüncenin başlangıcı idi.
Örneğin, dünyadaki ahlaki düzenin kurucusu, dürüstlüğü sa
vunan Asa' nın karşıtı; sadakatsizlik, .yıkım, kızgın ruhlar, bü
yücüleri dünyaya getiren İndra çıkmıştır. B u düşünüş döne
minde, yukarıda değinildiği gibi evliya düzeyindeki tanrılar
insana yönelmiş, onların işlerinin yapılmasını üstlenmişlerdir.
Yani insana eski önemi verilmiştir. Ama bu kez ölümsüzlüğü
getirrneğe çalışan Tanrı Haca ortaya çıkmışt ır. Fakat görüldü
ğü gibi Zerdüşt buna karşı çıkmıştır. Ölümsüzlüğü reddederek
manevi kültür değerlerini korumaya çalışmıştır. Zerdüşt bu
nun yanında Hurri ve bunlara bağl ı boyl arın birden fazla ka
rakterli tanrılarını dualist düşünce temel inde görmeye ba�l a12

mış ve de kurduğu Mazdaist düşünce tarzını bu temele oturt
muş; yani Med topluml:lnun dini düşüncesinde reform yap
mıştır. Bu düşünce Hurril i boyların dini düşüncelerini de için
de taşıyarak Zerdüştlük ve bundan esinlenen Mandakizm,
M an işeizm, Hurremizm ve Yezidilik gibi dualist düşünceleri,
kökeni oldukları Kürtlerle günümüze taşımışlardır. Bunu da
Med döneminde, Med'li Zerdüşt yapmıştır.'"
Dualist bir düşünce olan Yezidilik Şeyh Adiyy ile tek tan
rıl ı düşünce şeklinde açıklanmış, ancak B . N ikitin ' in de belirt
tiği gibi, bu düşünce Yezidi müritler tarafından tasvip görme
miştir.
Araştırmamda gören gözüm, yazan el im olan kızım Nadi
re' ye, çevirileriyle bana destek olan 'Oğlum İ rfan 'a sevgiler,
candan teşekkürler.

1) Hcı Lıııd van Zaradusıra Bcsdıavings Gcschicdcnis. Yan Hcı Oudc Ons
ıcn Universele Wcrcld Gcschicdcnis 11. Wı:rcld Godsdicnsıcn. - Grutc Rcli
gics Wrgclijkiııgen waardcriııg, Nnı: Holl:ıııdaca Çeviri: W. Tnril.
·

·

-
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YEZİDİLİK ÜNCESİ KüRTLERiN
DiNi INANÇLARI
•

Şeyh Adiyy'nin öğretisi, Kürt müridierinin kendi istedik
leri gibi çeşitli durumlara uyarlanarak hiç de Müslüman ol
mayan o aykırı biçimiyle yayılmıştır; çünkü Kürt ortamı bu
koşula iyice hazır durumdaydı. Daha Adiyy'nin ortaya çık
masından önce de, Kürtlerin temelde hiç de Müslüman olma
yan, ama çeşitli etkilerle olgunlaşmış kendi öz inançlarından
çıkardıkları dinsel görüşlerden ve uygulamalardan meydana
gelen bir Kürt ortamı vardı. Yezidilik, dinsel evrim aşamala
rından sadece biri olmuştur. Burada önemli olan nokta, genel
perspektifi gözden kaçırmamak ve Kürt ortamını bütün gir-
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disi çıktısıyla hesaba katmaksızın, sorunu sadece Yezidilikle
sınırlamak tır. (ı ı
Bu görüşten hareketle Yezidilik öncesi Kürt inançları irde
lendiğinde, aşağıda görüleceği şekilde çeşitli inanç dönemle
rine rastlanılır.

2 > K ü rtler.

s.

400.
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ı. ÇoK TANRILI DiNi İNANÇLAR
Bu dönemin tanrıları:

a) Hint-Avrupa Kökenli Tannlar
1- Mitra

2- İndra

3- Varuna
b) Ulusal Tanrılar
1- Alalu
2- Anu
3- Kumarbi
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4- Teşşup
5- Tanrıça Hepat
6- Tanrıça Sawuşka
7- Nerigal

·

c) Yerel Tanrılar
Kürt kökeni Ari boyların yerel tanrıları boylar düzeyinde
dir. Örneğin Mittaniler ' in yerel tanrısı Tanrı Zarvan, Urarlula
rın yerel tanrısıdır. Bu tanrı , tarihte Zarvanizm adıyla tanınan
ve Yukarı Mezopotamya ' yı etkileyen Zarvanist düşüncenin
baş tanrısıdır. Başlangıçta Tanrı Teşşup' un karşılığı olan Tan
rı Teşiba iken, sonraları bu boyun baş tanrısı Tanrı Haldi ol
muştur. Urartular ' ın ve Anadolu ' nun doğusundaki Hurrili
boyların baştanrısı Tanrı Teşiba iken daha sonraları yine Ana
dolu ' nun doğusundaki bağımsız Kürt boyların toplandığı
Urartu panteonunun baş tanrısı Haldi, bu boyların bir konfe
derasyon içinde birleştiği Urartu Kraliağının devlet tanrısı
konumuna getirilen Haldi yine bir yerel tanrıdır. Yine Kürt
kökeni Ari boylardan Medlerin yerel tanrısı Alıura Mazda,
daha sonra tüm Kürt coğrafyasının kutsadığı Mazdaist düşün
cenin baş tanrısı durumuna gelmiştir.
Kürtlerin çok tanrıları , dönemin belirgin özell iği çift ka
rakterli oluşlan gelir, başka bir deyişle, bu tanrılar kendi çağ
daşları halkların tanrıları gibi sadece iyilik tanrısı değil, bu
nun karşıtı bir başka karakter taşımış olmalarıdı r. Örneğin
Kürt tanrıçası Sawuşka, savaş tanrıçası olmasının yanında aşk
tanrıçasıdı da. Bunun gibi tanrı Yayu, yaşam tanrı sının olma
s ının yanında ölüm tanrı s ıdır d a .
18

Kürtlerin çok tanrılı döneminin bir başka belirgin özelliği,
başından beri bu tanrıların insan şeklinde betimlenmeleridir.
Hurri ülkesinin dinsel kültürü hakkında bilinenierin çoğunlu
ğu, Hurrice yazı.lmış belgelerde yer alıyordu. Eski bazı verile
re göre, günümüze kadar gelen mitolojiler Hurri kökenli idi
ler. Bu mitoloji tanrıları çoğunda insanca yaşamakta, insan gi
bi ·gösterilmekte ve sık göi·tilür biçimde olumlu olarak tanıtıl
maktaydılar. Onlar da insanlar gibi ölüyor ve gümi.ilüyorlardı.
İnsan, tannlara kölelerin efendilerine taptıkları gibi tap
ınakta ve onların iyiliği, refahı için ellerinden geleni yapınak
taydılar. Böylece insan ve tanrı arasmdaki ilişki, alıp-verme
ilişkisi haline girmiş ve bu ilişkilerin kuralları, dini ayin ku
rallarında da belirtilmiştir.'''
Din faktörü Kürt kökeni Ari boylarda aynıncı değil, birleş
tirici rol oynamıştır. Bunu, kurulan pallleonlarla sağlamışlar
dır. Bu panteanların dağıldığı dönemlerde merkezi yönetim
lerin zayıflayarak dağıldığı görülmüş, yönetim erki şehir kral
Iıkiarına geçmiştir.
Kürt kökeni Hurrili boylar ilk kez şehir'devletleri şeklinde
bir örgütlenmeye gitmişler. M.Ö. 2000 yıllarına gelindiğinde
bu şehir devletleri, Yukarı Mezopotamya ve Kuzey Suriye'de
varlıklarını koruyabilmişlerdir. Tüm Hurri şehir devletleri,
Zağros Dağları 'ndan Akdeniz' e kadar olan geniş bir alanda
yer almışlardı. Eski Hurri şehir devletlerinin bulunduğu böl
geler, Van Gölü'nün güneyinde, Dicle Innağı'nın orta bölge
lerinde yer almışlardır.
�) Kürt Kökeni

Büylik Roylar.

s.

150-151.
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Hurri şehir devletleri, başlangıçta prensler, daha sonra da
soylular tarafından yönetiliyordu. Hurri krallığı, bu şehir dev
letlerinden meydana gelmişti. Bu yapısı ile Hurrili boyların
kurdu�ları devletler, yukarıda değinildiği gibi şehir krallıkla
rından meydana gelen konfederasyonlar şeklinde idiler. An
cak bu konfederasyonlar önemli dış tehlikelerin olmadığı dö
nemde dağılıyor, yeni bir dıŞtehlike oluşmayıncaya kadar ku
rulma gereği duyulmuyordu. Krallık ordusu şehir devletleri
nin orduları tarafından kurulduğundan. bazı dönemlerde güç
lü şehir devlet kralları, devlet krallarına karşı sayaş açabili
yordu. Tüm bunlar da güçlü bir merkezi yönetimin önünde bir
engel oluşturuyordu. Merkezi bir yönetimin kurulmasının
önündeki bir başka faktör, inanç faktörü idi. İnanç faktörü
Hurri toplumunun toplumsallaşmasında etkili olduğu gibi,
Hurrili boyların merkezi bir yönetirnde birleşmesinin önünde
bir engeldi. Mesela, Hurrili boylar her ne kadar kutsadıkları
Hint-Avrupa kökenli Mitra, İndra, Varuna gibi tanrılar, Alulu,
Anu, Kumarbi, Teşşup gibi tanrılar, Hepat, Sawuşka gibi tan
rıçalara inanma konusunda birleşiyor idiyseler de, yerel tann
lara inanışları bakımından ayrılıyorlardı. Bu ayrılık da onların
merkezi bir yönetirnde birleşmelerine engeldi .
İşte b u ayrılığı gidermek için, ilk kez M.Ö. 1 500 yıllarında
Huı'rili boylardan Mittani kabilesinin yönetim merkezi olan
Arrapha (Kerkuk) �ehir krallıgıriın çeşitli şehir ve bölgelerin
deki toplumsal tapınaklar (Panteon) bütün krallığın toplumsal
tapınağında, yani Arrapha şehrinde birleştirildi. Böylece tüm
Hurrili boyların tanrılarının toplandığı "Hurri Ulusal Pante
onu''nun kurulması ve dolayısı ile merkezi krallık durumun-

20

daki Mittani krallığının yönetiminde birleşilmesi sağlandı. Bu
birliğin sonucudur ki, Hurri-Mittani Krallığı, dönemin en güç
lü krallığı olarak Önasya'da kuruldu ve Hitit, Mısır krallıkla
nnın yanında üçüncü bir güç olarak kendisini kabul ettirdi. Bu
güçlü krallık M.Ö. I 500- 1 200 yılları arasında 300 yıl varlığı
nı sürdürdü.<41
Mittani Devleti'nin, Hititlerin sürekli saldırıları, Asurların
güçlü baskıları karşısında tutunamayıırak yıkılması sonucu
Hurri-Mittanili boylar, Nahrima ülkesinden, yani Fırat ile Asi
ırmakları arasındaki bölgeden, Fırat Innağının doğusundaki
eski bölgelerine tamamen çekildiler. Hurrili hoylar, yine dış
kaynaklı ana etken olan Asur tehlikesi kıır�ısıııda bu ket. Lu
tipri, Arame gibi güçlü liderlerin öndcrli�indc birlc�crck önce
Nairi, sonra da Urartu konfederasyonlarını olu�uturdular.
Ancak, bu arada M.Ö. XIII. yüzyıldım beri sUregeten feodal
beylikler birliğinin kendilerine özgll düzenlerini ve iç yapıları
nı düşünmek gereklidir. Merkez Van Gölü çevresi olmak üze
re, Anadolu'nun doğusundaki yüksek yaylalarda ve dağlık
bölgelerde, aynı etnik kökenli veya akraba kabile ve boylara
ya da farklı topluluklara hükmeden, yönetimi altındaki toprak
larda kendi törelerine bağlı olarak dilediği gibi özgürce yaşa
mış, kendi geleneksel kurallanna bağlı, inançlarını uygulayan
feodal beyleri ve bunların oluşturduğu konfederasyonlan Asur
tehlikesi karşısında olsa bile, bir bayrak altında toplayabilıne,
muhakkaktır ki büyük bir organizasyonu gerektiımiştir.
Urarttı Kralı Sarduri I ' in tonımı Menua (8 10-786 ), devle
tin kuruluş evresinden sonra Urartu devletinin her alandaki en
4J Kiırı Kii"eııı Blıylı" Buylar.

büyük örganizatörü olarak görülür. Bu kral, babası İşpuni ile
birlikte, ortak saltanatları sırasında, çok atak ve akıllıca dü
zenlenen bir strateji uygulamış, egemen olduğu topraklarda
Hurri-Urartu kökenli boylar ve yabancı etnik gruplar tarafın
dan kutsanmakta olan bütün tanrı ve inançları içine alan çok
geniş tabanlı, ancak belirli kurallara dayanan, Urartu Konfe
derasyonu ve "devlet dini"nin kurmuştur.
Bu güçlü strateji ile öncelikle inanç birliği sağlanmış ve bu
öge birleştirici ana temel taş olarak devletin yapısında kulla
nılmıştır. Böylece ulaşılmak istenilen politik güç ve birlik,
herkesin ortak olduğu kutsal değerlerle perçinlenmiştir. Yerel
tanrı ve tanrıçaların yanısıra, fethedilmiş ülkelerin bölge ve
şehirlerinin tanrı ve tanrıçaları da Ura rı u Panteonu'na alınmış,
Panteon'un başına da "Baş Tanrı" olarak o zamana kadar Pan
teon' da olmayan Tanrı Haldi getirilmiştir. Böylece ilk kez
Devlet Tanrısı inanışı Hurrili boyların inanışı arasına ginniş
tir.'" Bu yolla Urartu Konfederasyonu'nun varlığı M.Ö. 9.
yüzyıldan 6. yüzyıla kadar korunmuştur. Bu tarihten sonra bu
devleti meydana getiren Hurrili boylar, Med Konfederasyonu
içinde yer almışlardır.
Gelişim kavramı, insan yaradılışının bir özelliği olarak var
olan bir şey değildir. İnsana ilişkin şeyleri bir gelişimin ürünü
olarak, yani bir iç ve dış etmenin birlikte yaptıkları etkinin
ürünü olarak görebilmek için yalnız ruhi bir ön şartın var ol
ması da yetmez. Bunun için ruh kültürünlin bütününün yük
sek bir dereceye vannış bulunması gerekir. Bunun için de ay
nı nitelikte olan şeylerin birbirine bağlı olarak gelişebileceği
:'i 1 L'rarıu Devletinin Yapısal Karakteri.
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düşünülebilir. Bu nedenle insan cinsinin niteliğinin aynı oldu
ğunun düşünülmesi gerekir.((''
Bu düşünce, Kürt kökeni Hurrili boylarda tanrıların insan
gibi, yani ölümlü olarak görülmesi ile başlar. Çünkü bazı eski
verilere göre, günümüze kadar gelen mitolojiler Hurri köken
li idiler.
Bu mitolojilerde, tanrılar çoğunlukla insan gibi yaşamakta
ve sık görülür biçimde ölümlü olarak tanıtılmaktadır. Onlar da
insan gibi doğuyor, evleniyor, çocuk sahibi oluyor ve gömü
lüyorlardı. İnsanlar, tannlara kölelerin efendilerine bağlandık
Iarı gibi tapınakta ve onların iyiliği, esenliği için ellerinden
geleni yapmaktaydılar. Böylece insan ile tanrı arasındaki iliş
ki, alıp-verme ilişkileri şeklinde biçimlenıniş ve bu ilişkilerin
kuralları dini ayin kurallarını belirlemiştir.'7'
Kürtler, inanç çizgilerinde Paleolitik dönemden başlayan
çoktanrılı inanıştan gelerek, zaman içinde evliya düzeyindeki
krallara, büyüye inanmış, dualist di.lşi.lnce olan Mazdaiznı' i,
Mazdakizm'i, Manişeizm'i, Hürremizm'i ve Yczidiliği be
nimsemiş, en son olarak da müslüman olmuşlardır. Bu dö
nemde de İslamın Şafi mezhebini, Alevilik gibi yaşanı biçimi
ni benimsemiş ve de bir kısmı Yezidi olarak kalmıştır. Tüm
bunlar, bazı politik güçler tarafından kötüye kullanılarak, bir
leştirici değil, bölücÜ, parçalayıcı olarak kullanılmışlardır.
Oysa Kürtler tarihleri boyunca inançlarında homojen bir
çizgi izlemiş, başka inançları da kendilerinin inancı gibi be
nimseınişlerdir. Bunun sonucudur ki, Kürtler, başka halklarla
birlikte yaşamasını bilmişlerdir.
fı) Tarih ilmine Giri�-Tarih Metodu. Fcl�cfc�i.
7ı Ev idence On The Eılınik Divisnıı The Hurriaııs. s. 77.
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2. DUALiST DüŞÜNCE İNANCI
Diğer bölümlerde Kürt Kökenli Ari boyların dini inançla
rı çeşitli başlıklar altında işlenmiştir. Her ne kadar halk dini
olan çoktanrıcılıktan ara dönemin evliya düzeyindeki tanrı,
evliya düzeyindeki krallar ve büyü dini inançlarına geçilmiş
ise de, bu, birinin bittiği yerde diğerinin başladığı anlamına
gelmez. Bunlar varlıklarını içiçe bir süre sürdürürler. Her dö
nemin inancında bir önceki ve daha eski dönemlere ait bir
miktar düşünce bulunabilir. Örneğin, ileride göreceğimiz
akımlarda çoktanrıcılıktan izler görebiliriz. Ya da bir sonraki,
kendisinden önceki düşünceden izler taşır. En son ıanıyacağı
mız Yez i d i l i kıe ise hepsinden i zl er vardır.
25

ZERDÜŞTLÜK
Zerdüştlükte iki aşama bulunmaktadır. İleriemişler ıçın
yüksek bir doruk ve yeni başlayanlar için düşük doruk. Y ük
sek dorukta Zerdüşt'e göre olu'şum zamanından beri iki tane
evrensel kuvvet (iyi ve kötü), birbirleri ile (yaşam ve ölüm
şeklinde) savaşmaktadırlar. Burada iyi Ahura Mazda'nın ve
Ahriman'ın savaşlarında evrensel güçlerin desteklerini almış
lardır. Ahura Mazda'nın altı gücü olan Amesya Spenta'lar (ke
lime anlamı : emir uygulayıcıları) vardır. İyi ve kötü arasında
ki savaş evrensel olduğu gibi, psikolojik ve ahlaki yönler de
göstermektedir.
Düşük bilgide Zerdüşt'ün vaaz'ları şunları veımektedir: İyi
ve kötünün mantiki bir ikiciliği vardır (evrenin madde ve zi
hin olarak iki prensipten meydana geldiği görüşü). Burada iyi,
şahsi tanrı olarak sunulana, Ahura Mazda'ya bağlıdır. Yüksek
bilgide ise ikiciliğin (evrenin madde ve zihin olarak iki pren
sipten meydana geldiği) görüşü yerini, Bireilik görüşü (Birey
sellik) almıştır.
Ahura Mazda artık iyi ile kötü arasındaki savaşta partizan
değildi. O, bu iki zıtlığın (ve öteki zıtlıklarıİı) üstüne yüceltil
miştir. İyi ve kötü (ve arta kalan zıtlıklar) ondan gelmektedir
ve onda çözülmektedir. Bu ve buna bağlı düşünceler Zer
düşt'iin son yaşam yıllarında görülmektedir. İyi ve kötü iki zıt
lık gibi kabul edilmektedir. Aynı aydınlık-karanlık, sağlık
hastalık, yaşam ve ölüm gibi . Bu zıtlıkların kökenieri aşırı şe
k

ild e birbirlerinden ayrılan formlar �ekl inde gösterilmektedir.

Zerdüşt iyi ve kötü arasındaki sava�ı gölge oyumı olarak gör
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mektedir. Çünkü sonuç önceden bellidir. Zerdüşılük'te tipik
olan başka birşey de tannlara saygının ateş yakmayla, kurban
kesmekle değil, allahları tapınınaya çağırınakla ve temizlik
getirmekle gerçekleşeceği düşüncesidir. Zerdüşt'ün getınesiy
le eski halk dini yenilenmiştir. Zerdüşt, halkının dinini sade
leştirrnek için çağrılmıştır. Halk tanrılarının hepsi ruhlara dö
nüştürülmüştür. Eski kabile tanrısı Ahura, Ahura Mazda adı
altında tek tanrı olarak yücelti lmiştir. Zerdüşt'ün öğretisi, ya
lan ve aldatma üstüne kurulmuş olan mevcut diniere karşı gel
mektedir. Zerdüştlük içinde ayinlcrc ve kurbaniara yer bıra
kılınamaktadır. Dindar kişinin kurban düşüncesi sadece bir ta
sarıdır. Zerdüştlükte kanlı kurbanlar ve kışkırtıcı Haoımı içki
si kesinlikle yasaklanmıştır. Bu tanrı ve tanrı nimeti arasında
ki dar ilişki yeni bir elementtir ve bu o zaman yalnızca Yahu
dilerde görülmektedir.
Zerdüşt'ün kötü problemini yenınede ilk atağını ahlaki tek
tanncılık olarak belirtebiliriz. Gerçek fiziki bir tanncılık daha
sonra oluşmuştur. Zerdüşt'te dahi bu, soyut bir plan olarak kal
mıştır. Zerdüşt'ün islahi yaradılışta dini bir islah idi. Orta Per
zaya'lı yazarlar bu öğretiyi, bilerek öteki dinlerin kavramıarına
zıt olarak geliştimıişlerdir. Zerdüştlük bazı Hindu öğretilerine
karşı idi. Zerdüştlük taraftarları Hıristiyanlık düşüncelerinden
olan (tanrının şeylana bir süreliğine dünyada kötülük yapınası
na izin verdiği) düşüncesine şiddetle karşı çıkmakıaydılar. Bu
düşünce, tamıyı kötünün yardımcısı olarak gösteımekteydi .
Zerdi.işt eski İnda-Avrupa payiaştırmasına (papazlar, askerler
ve çiftçiler) katışmamakıayclı. Ye herkesle bir allah ve hayırse
verliği uygulamaya çalı�ıyordu. O. kanlı kurbanları veya Ha-
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oma içkisinin kışkırtıcılığını arzulayanları değil, tanrı ile uyum
sağlayacak papazlan aramaktaydı. Zerdüşt'ün öğretisinin su
nulduğu dünyada düzgün bir düzene, kanuni bir düzene, bir
Asha'ya (evliya) rastlanabilir. Bunun karşısında yalan, düzen
sizlik ve uyuşturucu durmakta idi.
Altı Alıura'ların (Ahura Mazda yardımcılan) çevresini, kar
şı güç ve kötü ruh olarak etrafında toplanan Davea'lar kuşatmış-'
tı. Burada somut yaratıklardan bahsedilmektedir. Bunlardan
pratikte hiçbir zaman kişisel olarak bahsedilmemiştir. Bunlar il
kel Mazdaizm zamanında şeytanlık aşamasına indirgenen ve
Zerdüşt tarafından fazla önemsenmeyen İndo-İran tanrılarıdır.
Bu Daeva'ların halk üzerindeki tehlikeli etkisini engellemek
için onlar, tek tanncılık sistemi içinde düzeltilmeye çalışılmış
tır. İlkel Zerdüştlüğün içinde iyi ve kötü arasındaki zıtlıklardan
oluşan kutsal (Manangha) ve ölümlü (Ashavant) dünya içinde
ki ruhani ve maddi zıtlıklarda bulunmaktadır.
Zerdüşt'ün ölümünden sonra Zerdüştlüğün sıkı sistemi içine
halk dininden bazı elementler sızmıştır. Tek tanncılık artık ko
runamamış ve bazı ahlaki kurallar da zayıflamaya yüz tutmuş
tur. Çok zengin yeni (Diminores'lerin) yaradılışiarı ile Zerdüşt
lüğün gerçek ruhu kaybolmuştur. Ve kuvvetleneo papazlar din
darlığı, karışık, resmi cezatarla sistemleştiritmiş kainatı ölüm
den sonraki hayata ait bahislerle boğmaktaydılar.
Bu değiştirilmiş Zerdüştlüğe genç Avesta yazıtlarında rast
lamak mümkündür. Allura'lar tamamen kişilendirilmiş ve
bunlara Amesya Spenta'lar denmiştir (ölümsüz evliyalar).
Ahura Mazda bunlardan biri olarak al ça l t ı l m ış t ı r Bu Amesya
.

Spenta'ların (ölümsüz evliyalar) yanında bazı büyük Yazı-

ha'lar da oluşmuştur. Bunun geniş kelime anlamı (tapınmaya
·

değer kimseler)dir.

Zerdüşt tarafından önceden reddedilmiş tabiat tanrıları tek
rar onurlandırılmıştır. Mitra; Haoma, Verethragna, Atar (ateş),
1

.

Apo (su), Huar (güneş), May(ay), Zam(toprak), Asınan (gökyüzü}, Vaha (rüzgar) ve daha birçokları. Ve Rashnav (adillik),
Shistay (bilgi) ve Razishta Shista (doğru görüş) gibi canlandı
rılmış anlayışlar tekrar dine bağlanmıştır.'"1

DUALİZM
Zerdüşt, dünyadaki çeşitli olayların kaynağını meleklerin
ve şeytarıla�ın etkinlikleri olarak görmüştUr. Ona göre Tanrı
Ahura Mazda ve melekler bütün canlıları iyiliğe ve güzele
yönlendirirken; Ahriman (Angra Mainyu) ve emrindeki şey
tanlar da kötülüğe ve yanlış yola yönlendirmektedirler. Bu dü
şüncede Ahura Mazda en büyük tanrıdır. Yaratıcı tek güçtür.
Ahura Mazda düzen ve haklılığı, iyiliği sağlamaya çalışırken;
Ahriman düzeni bozan, haksızlığı yapan ve kötülükler eden
evrens.el bir güçtür. Bu güç kendiliğinden vardır ve Ahura
Mazda'ya bağlı değildir. Ondan bağımsız olarak vardır ve de
·

kötülüğün sahibi olduğu gibi, yaratıcısıdır da. Ahura Maz
da'nın istemlerine karşıt olan varlıkların yaratıcısı durumun
dadır. Bu nedenle bu iki evrensel güç, dünyada mutlak bir
egemenlik sağlamak için sürekli savaşım halindedirler. Zer
düşt, bu savaşımda zaferin, sonuçta Ahura Mazda'nın olacaX) Kürtlerin Din Kliltürii Tarihi, s. 7 7 . IOI'ı-109.

ğına inanmaktadır. Ahura Mazda'nın bu zaferi ve dünyaya

e gemen olması aydınlığı getirecektir. Bu nedenle Mazdaistler,
başka bir adla Zerdüşt düşüncesinde olanlar, aydınlığın sim
gesi olan ateşi kutsal saymaktadırlar.

YEZİDİ DUALİZMİ
Medler, Ahura Mazda'yı kanatlı olarak Tavuskuşu şeklin
de betimlemiş ve Bisitun Dağı 'ndaki kaya kabartmasında gös
termişlerdir. Yezidiler, Melek Tavus diye adlandırdıkları Şey
tanı; horoz, tavus kuşu karışımı, bazen genç ve güzel insan
başına benzeyen bir yaratık şeklinde algılanıaktadırlar. Bun
dan dolayı, Yezidiler, horoz ve tavus kuşu kanat tüyleriyle
süslü bir bibloyu Şeyh Adiyy'nin türbesi yakınındaki bir ma
ğarada saklı bulundurur, dini günlerde ortaya çıkarırlar.
Yezidiler tavus kuşuna Melek Tavus derler. Tavus sözcüğü
nün aslı Latince "Teyius" sözcüğü olup, Tanrı anlamındadır.
Yezidilerin, Melek Tavus'u tavus kuşuna benzetmeleri, tanrı
Ahura Mazda'yı kutsadıklarını, yine Melek Tavus'u, tavus-ho
roz karışımı göstermeleri de Zerdüşt'ün dualist görüşünü be
nimsediklerini ifade etmektedir. Çünkü, bilindiği gibi horoz
döğüşçü bir hayvandır. Horoz'u Tavus kuşu ile birlikte göster
meleri Ahura Mazda ile Ahriman arasındaki sürekli çatışmayı
vurgulamaktadır. Dövüş figürünü Tavus kuşu şeklinde göster
meleri de, Ah ura Mazda ile Ahriman 'ın aynı nitelikte göster
melerinin bir kanıtıdır.'"'

9) Kürılcriıı Din Kültiirii Tarihi.

s.
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YEZiDiLiGi ETKiLEYEN DiGER DUALiST
DÜŞÜNCELER
Pers hanedanlarından Ahamenid krallarının ve bu krallar
döneminde Persler'in dinine ilişkin belgeler çok az ve yeter
sizdirler. Ancak bu dönem Persler'in dininin, kendilerinden
daha uygar olan Elamlılar'ın dini oldu�u kabul edilmektedir.
Elam uygarlığı da, Elam ülkesine egemen olan Babillerin et
kisinde kaldığı gözönüne alınırsa, Pers dininin bir miktar da
Babil dininin etkisinde kaldığı söylenebilir.
Pers kralt Kurus I I. Med egemenli�ini yıkarak Pers ege
menliğini kurduğu zaman, Pers aristokrıısisi Maglar tarafın
dan temsil edilen ve yoksullara elverişli görlllen Zerdüşt dini
ne sempati göstermişlerdir. Çoğu Medler'den oluşan bu Mag
lar, Med krallarının yaptığı gibi, Ahmnenidler' in yardımcıları
olmamış, tersine Pers yönetimine karşı cephe kurarak, halkı
bu yönetime karşı isyana sevk etmiş, Persler' i yedi aristokrat
sorunuyla yıllarca uğraştırmışlardır. Bunun sonucunda,
İran'ın eski Elam etkisi altındaki dinlerine paralel olarak Ahu
ra Mazda'nın üstünlüğüne dayalı olan Mazdaizmi resmi din
olarak kabul etmişlerdir. Bu resmi dinde, İran'ın eski tanrıla
rı da yer aldı. Mazdaizm'in kabulü ile Ahura M azda, Pers
ler'in de en büyük tanrısı durumuna geldi. Persler, yeri ve gö
ğü yaratan tanrı Ahura Mazda'nın yardımcılarının karşılığı
olarak beş ögeyi kabul ettiler. Bu ögelerden biri ışıktı: Persle
rin tanıdığı iki ışık vardı. Bunlar gündüz ışığı olan güneş ve
gece içinse ay ışığıydı. Diğer dört öge de ateş, su, toprak ve
rüzgfırdı.

Medler ' in ikinci öğe·olarak katıldıkları Pers İmparatorluğu
yönetiminin M.Ö.

330 yılında Makedonya kralı Büyük İsken

der tarafından ortadan kaldırılması, Zerdüştlüğün de zayıfla
masını beraberinde getirdi. Çünkü Büyük İskender Med ülke
sinde tarihi ve dini eseriere ait ne varsa yazılı kaynakların
hepsini yaktırıp yıktırdı.
Büyük İskender'in ölümü v e Med ülkesinin Makedonyalı
kumandan Selefkus'un yönetimine geçmesi ile başlayan dö
nem; Zerdüştlüğün biraz daha gerilemesine neden oldu. Bu
nedenle, Selefkus yönetimini izleyen ve Kürt ülkesini yöneti
minin altında tutan Part ve Sasani dönemlerinde Zerdüştlük,
devlet dini olmasına karşın diğer din ve dini inanışiara sıcak
bakılmıştır. Bunun sonucu olarak Kürt ülkesinde bazı dini
akımlar gelişti ve bu akımlar Kürtler' in bir kısmının İslamlı
ğı benimsernesi dönen1ine kadar sarktı. Mandaizm, Manişe
izm, Hurremizm, Yezidilik ve benzerleri ortaya çıktı.

a) Mandaizm
Dilleri Medce olan, Medya'daki Tund Mada ya da Turad
M ada dağlık bölgesinin kendilerine · ait olduğunu ileri süren
küçük bir grup Mandaisı düşünceyi geliştirdi. Bu grup Part
kralı Arduvan'ı kendilerine lider olarak kabul ediyorlardı. Bu
grubun bir de GANZA (Ginza) adında bir din kitapları vardı.
Bu dini inanca ait yazılı bir belgede, kötülükler dünyası
şöyle anlatılmaktadır:
"Büyük yaşamın adına size sesleniyorum, söylüyorum ve
öğretiyorum. Siz özel görünümlü inanan baylar. Bu dünyanm,
32

kötü, yalancı huzursuzluklanndan kendinizi arındırın. Sizlere
en evvel aydınlatan ve devamlı aydınlatacak olan ışık dünya
sının saçtığı ışınlarından söz etmiştim. Şimdi sizlere lçaranlık
lar dünyası ve içeriğinden konuşacağım. Haksız, çirkin ve kor
kulu olan bu yer, sonsuza kadar genişleyen bir yerdir. Kötülü
ğün evi geniş ve çok derindir. Burada yaşayanlar hiç sadık de
ğillerdir. Kendilerinin yegane zenginlikleri evlerinin sonsuzlu
ğudur. Toprakları siyah su olup, gökyüzleri ise karanlığın karanlığıdır.
Karanlığın hükümdarı, siyah suyun kötO olan tabiatından
yapıldı. Sonra ordan çıktı. Büyü dü , güçlendi, zorba oldu. Çağır
ması ile bin kere bin cinsten sonsuz ye onbin kere onbin, sayı
sız çirkin yaratık doğdu. Karanlık böylece büyüdü ve genişledi.
Devler, canavarlar, cinler, kötü ruhlar, hortlııklar, şeytan ve di
ğer kötü ve çirkin olau tüm yaratıkları kendi çocukları olarak
aldı ve onları koruyup savundu. Her dili bilir. Haksız ve o ka
dar da aptaldır ki ne ilk geleni, ne de son geleni tanıyabilir.
Mandaisı görüşte insan ruhu gökteki ışık dünyasından yara
tılmıştı. Bu nedenle insan ışığın maddi yapısı idi. Bundan, ışı
ğın fizik yapısını oluşturan' insan, bu yapısından ötürü dünya
da kalmak zorunda kalmıştı. Ancak insanın ölümü ile ruh, bu
maddi yapıdan çıkarak, geldiği yer olan gökteki ışık dünyası
na dönecektir. Bu düşünce yapılarıyla Mandaisıler Zerdüşller
le birleşirler. Zerdüşt öğretisinde aydınlığın kaynağı olarak
ateş gösterilmiştir. Ateş de tanrı Ahura Ma:lda'nın ruhudur. İn
san dünyanın bir ögesi, dünyadaki tüm varlıklar tanrının bir
parçası olduklarından; insan da tanrının ruhu olan ateşten ya
ratılmıştır. Bu nedenle insan öldüğünde ruhu, onu yaratan güç
olan gökteki ateşe dönecek, tekrar onunla bütünleşecektir.
·
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Mandaİstler yeryüzünü bir azap ülkesi olarak görürler. Bu
nedenle kişinin ölümünü, onun azaptan kurtulması olarak gö
rürler. Bundandır ki Mandaİstler ölülerinin ardından ağlamaz
lar, üzülmezlerdi, çünkü onların ruhlarının azaplı olan bu dün
yadan ayrılarak, ışık dünyasına, ' cennete' gittiğine inanırlar.
Cenazelerini akan bir suyun kenarında yaptıkları ve pencere
leri olmayan bir odada kapısı da kapatılarak yıkarlar. Bu dü
şünce yapılarıyla da Zerdü§tlükten ayrılırlar.
·

Mandaİstler beş vakit namaz kılarlar. Mümkün oldukça
akar su ile taufen yaparlar ve yıkanırlar. Bu davranışlarıyla
kendilerinden çok sonra ortaya çıkacak olan islama, kanlı
kurbanı benimsemediklerinden dolayı da Zerdüştlere benzer
ler. Kurban konusunda olduğu gibi ateş konusunda da Manda
İstler Zerdüştlere yaklaşırlar. Mandaistler ateşin her şeyi yeni
leme gücüne sahip olduğuna inanırlarY01

b) Manişeizm
Manişeizm, Medli Mani 'nin M . S. I I I . yüzyılda kurduğu
seçmeci (eklektik) bir dindir. M.S. I I ve III. yy'larda yukarı
Mezopotamya ve çevresindeki bölgelerde din alanında bazı
karışıklıklar, belirsizlikler vardı. Bu bölgelerde Persler, daha
sonrada Sasaniler ' in egemen sınıfı egemendi. Sasanilerin bu
egemen sınıfı halk dini olan çoktanncılık dini düşüncesinde
idi . Bu dönemde tanrı Mitra ve tanrıça Anahita 'nın Zerwa
nizm'ine inanılıyordu, bu din kutsanıyordu. İrani halklar ara-

s.
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sında da Zerdüşt dini egemendi. Yine bu dönemde, Babil hal
kı arasında, tanrı EA ve tanrı Marduk düşüncesi egemendi, bu
tanrılar kutsanıyordu. Kendilerini cinlerden korumaları için
kendilerini koruma · suyu (yaşam yağı) ile yıkıyorlardı. Bu
bölgelerin güneyinde de Hıristiyanlık egemendi. Sabiler o dö
nemde Hıristiyan düşüncesinde idiler. Sabilik günümüze de
ğin sarkan düşüncelerden biri durumundadır.

Maninin YaŞam iJyküsü
Bu dönemde Medya ' da, Ekbatana (Hamadan) şehrinde Pa
tİk adında bir prens yaşamaktaydı. Prens Patik Meryem adın
da bir kadınla evliydi. Patik yaşamının bir yerinde Ekbatana
şehrinden Mezopotamya'nın Seleukia Ktesifon şehrine göç
ederek o şehire yerleşti. Dini düşünce Pat ik ' in en büyük ilgi
alanıydı. O dönemde zaten bir tanrı arayışı vardı. Patik de tan
rı arayışı içinde olanlardan birisi idi. Sonuçta, Hıristiyanlığı
benimseyen Sabiler arasında yer aldı.
Patik ve eşi Meryem' in, M ani adını verdikleri oğullan
M.S. 2 1 6 yılı Nisan ayının 1 4'ünde dünyaya geldi. Ancak
Mani, babasının benimsediği Sabiliği reddetti. Medli Mani
başlangıçta Mandaist görüşü benimsemişti . Mani, Zerdüştlük
ten farklı olarak, öğretisi Manişeizmi Mandaİst inanç temelin
de geliştirdi. Bundan başka, Mani öğretisini yaydığı ülkelerin
dini temellerine de oturttu. Daha iyi anlaşılması için öğretisi�
ni, yaydığı ülkenin dilinde yazdı. Bunun sonucu olarak düşün
cesine yaygınlık kazandırdı.
Öğretisini yayınada Sasani Kralı Şapur 'dan destek alan
Mani, yine Sasani krallarından Behram I. ( 274-277)'den aynı
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desteği görmedi. Sasani devlet dininin Zerdüştlük olması,
Zerdüştlüğün egemen sınıf arasında yaygın olması nedeniyle
Man i tutuklanarak zindana atıldı. Ancak Mani ' nin vücudu
zindan şartlarına dayanamadığ ından M . S . 277 yılının 2� Şu
batında öldü.
Manişeizme göre en yüce ve egemen güç aydınlıktır. Ay
dınlık tanrısal varlığın cevheri idi. Bu nedenle maddeden te
melinden ayrılır. Aydınlık dünyası bir yandan tanrısallığın te
melidir de. Maddi dünya tanrı tarafından yaratılmamıştır.
Madde daha önce de vardı. Sonradan olma olmadığı için ya
ratılmamış, hep olmuştur. Tanrı aydınlığın dünyasında, kendi
aydınlığı ile, kendi gücü ve bilgeliği ile çevrili, egemenlik et
mektedir. Aydınlık dünya doğudan, batı ve kuzeyden sınırsız
dır. Aydınlık yalnız güneyden, karanlığın dünyası ile sınırlıdır.
Karanl ıklar dünyası barıştan ve dünyanın dinginliğinden kıs
kançlık içindedir. Ona karşıttır ve onunla karşı durumundadır.
Bu karışıklıklardan, zulmün egemenleri ve yandaşları, zul
mün sınırına kadar gelirler. Orada aydınlık dünyayı görürler.
Gönnedikleri bu dünyaya özlem duyarlar. Bu ara döğüşten
vazgeçmeyi düşünürler. Bu yolla aydınlık dünyaya ulaşacak
Ianna inanırlar. Oradan, aydınlık dünyasına nasıl egemen ola
caklarını da düşünürler. Sonunda aydınlık dünyaya saldırırlar.
Aydınlık dünyanın bir bölümünü ellerine geçirirler. Aydınlık
dünyanın egemenlerine karşı kendi imparatorluklarını kurma
gereks inimini duyarlar. Bunun için de, içinde bulundukları
pasiflikten çıkarak etkinliğe geçerler.

·

Ayd ınlık dü ny a nın yü ce tanrısı, hep var olduğu için, savaş
ve döğüşü bilmez. Kötülüklerin egemenliğine karşı savaşmak
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·

üzere yaşamın anasını çağırırlar. Manişeistlerin inancına göre
o ilk yaratılan Hurmuz 'dur. Hurmuz, tanrı Zarwan ' ın oğludur.
Zarwanizm yukarda değiniirliği g ibi, çok tanrılı dönemin tan
rılarından Mitra ve onun ikiz i olan tanrıça Anahita ' nın kul
sandığ ı bir dindi. Bu durumda da Manişeistlerin çok tanrılı di

ne de inandıkları, o dönemin tanrılarını da kutsadıkları ortaya
çıkar. i ık insan Hurmuz, yaşamın anasının çağrısı üzerine ha
zırlığını yapar. Kötülüklerin egemeni ile savaşmak üzere yola
çıkar. İ lk insan, aydınlığın ve de kendi yaşamının temelini
oluşturan atar, rüzgar, aydınlık, su ve ateşten oluşan beş sila
hını yanına alır. B irinci karşıtaşınada kötülüklerin egemeni,
ilk insanı yenilgiye uğratır. Onu silahlarından yoksun bırakır.
Bu · silahlar c inler tarafından yutulurlar. Cinlerin ilk insanın
oğullarını yutmaları, onların ilk zaferleri o lur. Si lahsız kalan
ilk insan, karanlık ve maddi dünyaya iner, onda kalan aydın
lığa ait ögeler, maddi ve karanlık dünya tarafından yutulur.
Yenilginin amacı maddeyi zehirlemekdir. Aydınlık, maddenin
karşıtıdır. Bu nedenle madde, aydınlığın karşısında tutuna
ınaz. Bu nedenle madde, bu zehirle ölmektedir.
İ lk insan, aydınl ığın beş ögesi ile yüce tanrıyı, aydınlık
dünyasınm egemeninin yardımına çağırır. Tanrı bu çağrı üze
rine aydmlık dünyanın smırına gelir. Ordan insana seslenir.
Onu, içine girdiği karanlık dünyadan kurtarır. Yüce tanrının
ve yaşamın anasının yardımıyla yukarı çıkar. Bu şekilde ay
dınlığın cennetine düşer. Yine de karanlık dünyasında biraz
aydınlık kalmı ştır. Bu aydın lık da oradan kurtarılıtıalıydı. Bu
görev de kutsal yaşanı tarafından yerine getiri( ir. Kutsal ruh,
aydın l ı ğ ı kurtarma çabalarına giriş ir. Kirlenmedikleri taraflar37

dan güneş ve ayı, az kirli yanlarından da yıldızları yaratır. B u
yüzden haftanın beş günü kirli, ikisi, yani pazar v e pazartes i
günleri temizdirler.
Manişeizm, Zerdüştlükle Hıristiyanlığı uzlaştınnaya çalı
şan bir inanıştır. Manişeistler et yemez ve Zerdüşt yanlıları gi
bi kanlı kurbanı kabul etmezlerdi. Mani inancı, Zerdüştlük
inancının aksine bölgesel olmaktan çok evrensel değerleri içe
rirdi. Tüm kötülüklerin bir bölge ya da ülkede değil, tüm yer
yüzünde yenilgiye uğratılması gereğine inanırlardı. Bu yapısı
ile Mani inancı, cihan dini olma yolunu önüne almıştı. Buna
karşılık Zerdüştlük yurtseverliği savunurdu.
Mani ' nin altı kitabından dördünün Kürtçe olması, Manişeiz
min, Kürtler arasında daha fazla tutulduğunu gösterir. Bunun
yanında, Mani ve babasının Medli olmaları da, Mani düşünce
sini Kürtlere biraz daha yakınlaştınnıştır. Mani ' nin Kürtçe ki
tapları Riya Rast (Doğru Yol), Olperesti (Bağnazlık), Veşarti
(Gizlilik) ve Nivişta Gemesan (Kahramanların kitabı)dır. n ı ı

c) Hurremizm
Hurremistler dualist düşüneeye yakın bir görüşe sahiptiler.
Onlar da iki gücün varlığına inanırlar. Işık ile karanlık; iyilik
le kötülük; tanrı ile iblis onlara göre sonsuz bir savaşım içindedirler.
Ekonomik açıdan geri kalmış dağlık bölgelerde yayılan
·

Hurremist düşünce, giderek köylü hareketi ideolojisi şekline
dönüşmüştür. Hurremistler, toprak ve sosyal eşitsizl iğin; dünl l ) Başlanıı;tan günüm üze Dinler Tar i h i .
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ya düzenindeki adaletsizliğin kökenini oluşturduğunu ileri sü
·
rerler. Ö nde gelen istekleri, Harç ve vergilerden kurtulmak ve
kadınları da kapsamına alacak genel bir eşitliğin sağlanması
dır. Çünkü onlara göre, baskı ve sosyal eşitsizlik, karanlığı
oluşturuyordu. Bu tüm istekleri doğrultusunda hareket eden
Hurremistler, Arap hanedam ve islamiyete karşı amansız bir
savaşa g iriştiler. Kendilerini özgürlük uğruna kurban etmeğe
hazır olan Hurremistler, kan rengini kendilerine simge olarak
seçmişlerdir. Bu nedenle de Hurrem isler, kızıllar, kızıl bay
raklılar olarak adJandırılmışlardır.
Abbasi halifeleri dönümendi Hurremitler ile Şlilerin gö
rüşleri arasında bir yakınlaşma görtiltir. Bu görüşü savunan
köylü toplulukları, M.S. 745-750 yıllarında Kürt asıl lı Ebu
Muslim Horasani ' nin liderliğinde sosyal istemleri öne çıkara
rak , dile getirmişlerdir.
Hurremist hareketin merkezi, nUfusunun büyük bir bölü
münü Kürtler ' in meydana getirdiği Cibal eyaletiydi. Bu eya
let Hamadan, Dinaver, Kerrnanşah, Şahrozor, Sincar ve diğer
50 kadar Kürt yerleşim yerinden kuruluydu. Bu yerleşim yer
leri, özellikle yoksul köylüler, şehirli işsizler harekete aktif
olarak katıldılar. Ancak bu Kürt yerleşim alanlarının yöneti
mi; Arapların, özellikle Omeydi ve Abbasi halifeleri döne
minde çok sert tepki gördüler. Kürdü Kürde karşı kullanarak
binlerce kişi n in öldürülmesi ile hareket kanlı bir şekilde bas
tırıldı. Ö rneğin, Omeydiler döneminde iki bin kişilik halife
ordusu Kürt bölgesi Hulwan üzerine yürüyerek, bölgenin
Kürt güçlerini kontrolleri altına aldılar. Belli bir süre sonra
Hu lwan askerlerinden bir, grup hal ifeye karşı ayaklandı. Ha
life ordusu, bir başka Kürdün yardımı ile bu ayaklanmayı bas39
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tırdı. Bağdat hakimi Al Hacyaç, Kürt aşiret l iderlerini yanına
alarak bölge Kürtlerini kontrolü �itına aldı. Dilrumdan hoşnut
olmayan Musul, Cizre Kürtleri, B ağdat hakimine karşı ayak
lanma başlattılar. Buna, Zagros dağlarının doğu ve batı etek
lerindeki Kürtler de katıldılar. Sayısı yüzbini bulan bu ayak
lanma, hareketin lideri Al Aşas 'la bağışlama koşulu ile bir an
laşma yapılmak istendi ise de ayaklanma, M . S . 750 yılına de
ğin sürdü. Üç yıl süren direniş halife ordusu tarafından bastı
rıldı. Ama Kürt bölgesindeki rahatsızlıklar devam ediyordu.
Bir yandan da Kürt ve Arap halkları arasında eşitsizlik, Kürtle
rin aleyhiAe giderek bozuluyordu. Bu eşitsizlik özellikle siyasi,
kültürel ve din k\.lrallarının uygu lanması alanında oluyordu.
Egemen güçler Kürtler üstüne uyguladıkları baskıları ne kadar
arttırıyor iseler de, hareket hızından bir şey eksiltmiyordu.
Kürtler her fırsatta hoşnutsuzluklarını gösteriyorlardı. Bu tep
ki, özellikle Cibal ve diğer Kürt bögelerinde açıkça görülüyor. du. M.S. 744 yılında Şahrizor bölgesinde dört bin kişinin baş
lattığı hareket, kısa sürede diğer Kürt bölg�lerindeki köylü ve
yoksulların .katılımı ile genişledi.
Kürtler ' in bu ayaklanmaları üzerine islam peygamberi ve
Abbasi uluları , ayaklanmaiatın olduğu Kürt bölgelerine gele
rek hoşnutsuzluklarını bildirdiler. Bölgedeki Kürt direnişleri
ni kendilerinden yana çekerek, bu yolla halifeliği Omeydiler
den almayı amaçladı lar. Kürt l ider ve önderleri arasında geniş
bir propaganda başlattılar. Bu propagandaları ile Kürtleri yan
larına almayı başardılar. Kürt önderlerinden Ebu Muslim ' i
Kürt direnişini n başına getirdiler. Azerbaycan ' daki Rawadi
aşiretinden olan Ebu Musl im, direnişteki tüm köylü ve yoksul
Kürt gruplarını , liderliğinde topladı. Ayaklanmanın yönünü

Omeydi halifelerine çevirdi. Bu · grupl ar, kısa bir sürede
İ ran 'ın batısındaki bölgeleri ellerine geçirdiler. Önce Niha
wend, sonra Hulwan bölgelerini Omeydilerin yönetiminden
aldılar. S ıra ile bölgenin tüm şehirlerini denetimlerine aldılar.
Omeydi halifesi Merwan ' ın Kürtlerle giriştiği bir çarpışmada
öldürülmesi üzerine, M.S. 750 yılında halifelik Omeydilerden
Abbasi hanedanının eline geçti . Bu başarısına karşı Cibal ve
Horasan bölgelerinin yönetimi Ebu Muslim ' e verildi. Ancak
beş yıl sonra Abbas i halifes i Ebu Mansur, Ebu Muslim ' den
korkusundan onu öldürttü. Ancak Ebu Muslim ' in öldürülme
si Kürt köylü ve yoksul direnişini durdurrnadı. Musul ve Ciz
re ' de direnişler yeniden başladı. Bu direniş kısa sürede toplu
mun bazı sınıf ve .katmanlarında giderek alevlendi.
Tüm bunlara neden de, Omeydiler döneminde olduğu gibi
Abbasi döneminde de sürdürülen toprak mülkiyeti eşitsizli
ğiydi. B ir yandan kişi ve aileler geniş topraklara sahip olurlar
ken; onu işleyen köylü ve yoksulların ellerinde bir karış top
rağın olmayışı bu hoşnutsuzluğu derinleşti riyordu. Onlara gö
re toprak; özgür köylü ve yoksullar tarafından, toplum adına
kullanılmalıydı.
Hurremist hareket; Abbasi halifelerinin, hareketin egemen
oldukları bölgeleri denetimlerine almaları sonucu, Azerbay
can ' daki Kürt bölgelerine kaydı. Hareket, B abek tarafından
yönetiliyordu. Yirmi yıl süre ile etkin�te bulunan Hurremist
hareket kendi iç çelişkileri sonucu, giderek zayıfladı. Hareket,
hal ifelik ordusunun başında bulunduğu Tür� kökenli Afşin ta
rafından, Ermeni prens S ahl İ bn S imbat ' ı n da yardımı ile bas
tırıld ı . B öylece Hurremist hareket aktif, hareketten çekildi .''�'
1 2 ) Ge\·nıi�ıe R ugiiııc K li n ler v e K ü rdisıan. s . 1 2 J· I :n .
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3 . KüRTLERiN YEZİDİLİGİ

VE YEZİDİ KüRTLER
Kürtler arasında, Yezidilik öncesindeki atalarının Mazdaist
(Zerdüşt) oldukları düşüncesi yaygındır.
Arap yazarlarının eserlerinde, İ ran halklarının yaşamında
Mazdaistliğin (Zerdüştltik) yeri ve önemi açıkça yansımıştır.
İ bn Haukal ' ı n haberlerine göre, İ ran Fars ' ının bütün bögele
rinde sayısız ateş tapınakları v ardır. X. Xl. yüzyılın Arap kay
nakları Cibal ' de (Hamadan, Alani, Alişter, B ahar, Keftiyan
Kalesi, Derbendi Tae Hatun, Derbendi Zengi, Dezbil, Dina
ver, Cemcemal, Şehrizor, Kermanşah, Kerend ve Moşand
köyleri, Kengever, Mahideşt ve 50 yerleşim merkezi), Mu
sul ' daki ateş tapınaklarının varlığından zaman zaman bahse
derler. Bu bağlamda al-Masud i ' nin çalışmalarından birinde,
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Kürtlerin de aralarında bulunduğu bir dizi halkın Yezidilik ön
cesindeki dinlerine çok yüzeysel değinerek, "onların pek çoğu ateşe taparlar ve büyüyle (Med dönemi) ilgilenirler" diye

.
·

yazması ilginçtir. Kürt toplumundaki dini törenlerde ve diğer ·
dini kalınularda verileri ele alan bazı araştırmacılar Kürtlerin,
Yezidilerin dininden oldukların ı ispatlamaya meyillidirler.' 1 ) 1
B idlis Emiri Şeref Han, Şerefname adındaki Kürt Tarihi
kitabının giriş bölümünde, Yezidi Kürt topluluğunun durumu
nu da açıklamıştır. Şeref Han bu topluluk hakkında şunları
yazmıştır. "Musul ve Şam dolaylarında dolaŞan Tasni, Haldl
(Xaldl) , Besyani, Bohtl (bir kısmı), Mahmud!, Dimbill gibi
Kürt aşiretleri, İ slam ' ın sunni ve şafii mezheplerine bağlı de
ğildirler. B unlar Emevi halifelerine ve zincirine bağlı olan
Şeyh Adiyy Bin M isafir'in teba ve mürillerinden olduklarını
iddia eden Yezidilik mezhebine bağlı bulunmaktadırlar. Onla
rın, özel olarak uydurma inançlarına göre, Musul dolayların
daki Laleş dağında gömülü bulunan Şeyh Adiyy Bin Misafir,
onların namaz ve orucunu yerine getirmeyi kendi üzerine al
mış ve kendilerini bu yükümlülükten kurtarmış, namaz ve
orucu bırakınakla işledikleri günah karşılığında bir hesap ver
meden ve ceza görmeden cennete girecekler. Onların zahiri
(objektif) li>ilginler ve islam din bilginlerine karşı açık düş
manlıklan ve sert kinleri vardır." demiştir.
·

Şeref Han' ın dolaşan topluluklar olduklarını gösterdiği Ye

zidiler başka kaynaklarda, başka yerlerde de gösterilmektedir
ler. Yezidiler ' in yaşadıklari yerler arasında Van, Diyarbakır ve
1 3)

V I L:X. Y ü z y ı l l arda K ü rtler. s.

7 1 -72 .

44

B itlis yöreleri, Şeyhan, S incar ve Dihok bölgeleri, Erivan,
Tiflis, Gaziantep ve Kilis do laylan gösterilmektedir.
Ö zetle söylersek, Yezidiler S incar dağlarından, Ağrı Da
ğı ' na, Aras · nehrinin öbür tarafındaki Alagöz dağından ve de
Sevan gölü kıyılarından Karabağ ' a kadar geniş bir ülkeye ya
yılmışlardır. Yezidi Dimbili aşireti Hoy'dan Nahcivan 'a, Eri
van ' a kadar yayılmış, Yezidi M ahmudi aşireti Van Gölü etra
fını sarmış, Saray kazasını kaplamıştır. Bu yezid ovası, Yezi
di merkezi idi.
Yezidiler yayıldıkları yerlerde doğal olarak yalnız değil
lerdi. Kendileri gibi Yezidi olmayan diğer Kürt toplulukları
ile içiçe, yanyana yaşıyorl ar, d iğer Kürt toplulukları ile bir
likte bir ülkeyi paylaşıyorlard ı . Yine doğal olarak bu ü lke,
daha geni ş bir alanı kapsıyor. Bu alanda Kürtler'in yaşadık
ları alanlardı.(141

Bir başka kaynağa göre Yezidilerin Coğrafik Yerleşimleri
Yezidiler geniş bir alana yayılmışlardır ve birbirleriyle iliş
kileri oldukça kopuktur. Halep ' in Doğusundan başlayan dağı
nık yaşayış, Kafkils ve Gürcistan ' a dayanır. Bu nedenle bir
kısmı, Anadol u ' nun Güneydoğu ve Doğu Kürt yerleşim böl
geleriyle, İ ran Kürt yerleşim bölgelerinde, Asya 'da çeşitli ül
kelerde de Yezidilere rastlamak mümkün.
Görüldüğü üzere, Irak dışında da yerleşen Yezidiler mev
cuttur. Şöyle ki:
1 4 ) Şerc fnanıe. K ü r t Tarihi Şeref H a n . istanbul I Y75- V I I . - X . Yüzyıl larda
Kürtler.
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1 - M ardin, D iyarbakır ve Tordağı civarında,

2- Kilis, Entap, Cizire, Sem Dağı ve Halep civarında,
3- Türkiye ve Ermenistan s ınırında, özellikle Kars, Erivan,
Tiflis, B ayezid, B atum ve c ivarındaki Yezidiler.
Irak'tak i Yezidilerin yüzde 88 ' i Ninova (Musul ) 'da, yüzde
l O ' u ise Dihok civarında, kalan kısmı ise Kerkük , S üleymani
ye ve B ağdat'ta yaşamaktadır.
1 965- 1 977 yılları arasında Yezidilerin değişik coğrafi böl
gelere dağıldıkları görülür. 1 965 Ninova (Musul) şehrindeydi.
1 977 yılında ise, yüzde 8 8 ' den de az bir Yezidi nüfusu burda
yaşar. Aynı dönemd� Duhok 'ta yüzde 6, Kerkük'te yüzde 1 ,
S üleymaniye, Selaheddin, B ağdat ve diğer alanlarda d a Yezi
d i nüfusu nda bir artış mevcut, buralara da yeniden göçüp yer
leşlikleri görülür. B undan, Yezidilerin aynı dönemde başka
başka alanlara göçettiklerini anlamak mümkün.
Arap ellerinde, Güneydoğu ve Doğuya doğru yayıldılar.
Fırat' tan sonra, Dicle ovasına da yerleştiler. Sonra da Dic
le ' nin güneyinden İran Kürt bölgelerine doğru uzadıl ar.
Yezidilerin dağıldığı alanlar, onları Arap tehlikesine karşı
daha da savunmasız kılan etkilerden biri oldu. Özellikle de
İ ran ' daki etnografik ve startejik değişiklikler, Yezidileri yeni
den Kürt yerleşim bölgelerindeki şehirlerine doğru alt-üst
.
oluşlar içerisinde itiyordu. B ilakis Şengal ve Şeyhan kazaları
yöresinde yerleşim öne çıkıyordu. 1 "1
1 5 ) Jlyana N u gazete s i . 1 994, Sayı l l . s. 1 2 . Çev ir i : Sorani le.hçesinden K u r
ınançca lehçe s i n e Avdel Eli . K ürtçeden Türkçeye ise Ahmet üna l .

46

Nuseybin Kazasına Bağlı Yezidi Köyleri
1 - Mezra Mıhoka; 2- Gel iye Sora; 3- Efşe; 4- Qolika; 5 B irguriya (bir kısmı); 6 - Xenik (Yezidi şeyhleri oturur) veya
Xenika Şexa.

Yukarıda belirtilen köylere bağlı mezralar:
1 ) Şehrata jer ya da Şehrata jor; 2) Sıpiwani; 3) Şekrin; 4)
Hewşiye kevir.
Yukarıda belirtilen köylerde Mıhoka Yezidileri ikamet et
mektedirler, sadece Xenik köyünde oturan Yezidi şeyhleri Mı
hok kabilesine bağlı değiller.
Mıhokaliler dört aileye ayrılır:
Mala Hımıde, Mala Emerke, Mala Ebuzed ve Seydoka.

İdil ilçesine bağlı köy:
1 - Kiweğ köyü vardır. Bu köydeki Yezidiler, Kelika s � la
lesine aittir. B unlar Seliha aşiretine bağlıdırlar.

Midyat Kazasına Bağlı Yezidi Köyleri:

1 - Kefnas : Bu köyde B uta ve B ahcola aşiretine mensup
Yezidi1er otururu.
2- Deyvanke : Bu köyde E1iraşane Yezidileri oturur.
3- Koçan : Bu köyde B uta Yezidileri oturur.
4- Xerabya : Bu köyde Çomer ve Zeyne sülalesi oturur.
5- Taqa : Bu Köyde Sahli sülalesi oturur.
6- B acine : Bu köydeki Yezidiler Şemikan aşiretine bağlı
dırlar.
Ayrıca Desika aşiretine bağlı Yezidiler, Osmanlılara karşı
.
uzun süre sav aştıktan sonra köylerini terketmek mecburiye
tinde kalıp, S incer dağlarına sığınmışlardır.
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Desika Yezidi köyleri müslümanların eline geçmiş ve bu
köylerde şimdi müslüman Kürtler oturmaktadırlar.
Desika Yezidilerinin köyleri ( İ dil-Nuseybin ve M idyat İl
çelerine bağlı).
1 - Çemerlo; 2- Kengerlo; 3 - Hacilo;
wan; 6- Xerebe Qandike; 7Bezdan;

1 0- Gel ye Pira;

4- Kemine; 5- Ser
Kerwan; 8- Mezra Sehida; 9-

ı ı - Gel ye Kelihe; ı 2- Şuşeniya jer ya

da Şuşeniya jor; 1 3- Bazar; 1 4- Kunar; 1 5- Zıriq; ı 6- B akur
dan; ı 7- Kasırbeler: 1 8- Mıtwena jer· ya · da Mitwena jor; ı 9Fısqin; 20- Qolika; 2 ı - Xırbıhe Cı nata; 22- Xırbıhe Rame.
Bu yerleşim yerlerindeki Yezidi Kürtleri göçe zorlandıktan
sonra Müslüman Kürtler tarafından işgal edilmişlerdir.

Suriye f.arafında (yani Suriyedeki Yezidi Köyleri)
1- Gundike Derweş; 2- Tılxatunk; 3- Mızgaft; 4- Nerda
ham; 5- Alaraşa.< 1 5"1

YEZİDİ ADININ ANLAMI
Kürtler, genelde tanrıya Huda (Xweda) ve Yezdan derler.
Huda sözcüğü Kürtçe 'de ' kendini yaratan" sözcüğünden, yez
dan sözcüğü de Kürtçe' deki "ezdam" sözcüğünden türer. B u
sözcük de "beni yaratan" anlamına gelir. B u iki sözcükten de
anlaşılacağı gibi, Kürtler tanrının kendinde var olan güçten
varolduğuna inanırlar. Zerdüştlükte de var olan bu düşünce
qen hareketle Kürtler yemin ettiklerinde, Türkçe ' ye çevrildi
.
ğinde anlamı; "beni yaratan merhametli tanrının adına olan
1 )a) Mustafa Altıı r ' uıı özel arşivindeıı.
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"bi yezdane dilovan" derler. B üyük olasılıkla Kürtler bu ye
mini, İs laml ıktan önceki dönemlerde de ederlerdi. Çünkü
Kürtler· .rapların putlara taptıkları, yani putperest oldukları
dönemlerde, tek yaratıcı tanrı Alıura Mazda ' y ı kutsuyorlardı.
Araplar İ slamlığı yaymak için Kürtlerin yaşadıkları bölgelere
M . S . 637-639 yıllarında sefer düzenlediklerinde, ilk kez Kürt
lerle tanışmışlardı. Araplar, tanrıya yezdan dedikleri için
Kürtrer ' e Yezdani dediler. B u kelime daha sonra Yezidi söz
cüğüne dönüşerek Zerdüştl üğü benimsemeye devam eden
Kürt topluluklarına ad olarak verildi. Bu ad görüldüğü gibi bir
ırkın adı olmaktan çok, bir dine bağlı olan bir topluluğun adı
dır. Müslüman Kürt denildiği gibi, Yezidi Kürt ya da Yahudi
Kürt de denilebilir. Yezidiler, diğer dinleri benimseyen diğer
Kürtler gibi Kürtçe konuşurlar. Dillerinin Kürtçe olması, Ye
zidilerin Kürt olduklarını gösterir. Çünkü biı t oplumun dili, o
toplumun kökenini belirler. Yezidiler Kürtçe konuştukl arı gi
bi, tapınmalarını da Kürtçe yaparlar. Ö rneğin; sabah duası,
vaftiz ve sünnet duaları, ölüler için okunan telkin duaları,
Sencik denilen horoz-tavus karı şımı heykelc iğin tapınma ye
rine getiri l işini müjdeleme de Kürtçe yapılır. Hatta tanrını n
·
Kürtçe konuştuğu , bir başka Yezidi inancıdır. Vaftiz olayı da,
Yezidilerin çoktannc ılık dönemindeki bir inancın sürdürül
mesidir. Kürt tanrıçası Anah ita, yukarıda değiniirliği gibi, tüm
ırmakların tanrıçası olması nedeniyle Anahita adı temiz anla
mına gelir. O, suyun temizleyici özelliğine sahipti. Anahita,
ana kucağındaki çocuğun, yeni evlenen çifllerin temiz kalma
l arını , temiz olmalarını sağl ayan bir tanrıçadır. Anahita ' n ın bu
tenı izleyic i suyu Kürtler tarafından vaftiz suyu ol arak, tarihle-
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rinin çoktanncılık döneminden beri kullanılırdı. Bu temizleyi
ci su, daha sonra Hıristiyan topluluklara geçti. Bu gelenek gü
nümüzde bile Yezidi ve Hıristiyanlar tarafından kult�mlmak
tadır.

Yukarıda değinildiği gibi Yezidiler, ateşi ışığın kaynağ; ol

duğu için kutsal sayarlar. İslam inancına göre Şeytan ateşten
yaratılmıştır. Buradan hareketle Müslümanlar bir genel�meye
giderek; "Şeytan ateşten yaratılmıştır Yezidiler de ateşi kutsal
sayıyorlar, o halde Yezidiler şeytana tapıyorlar", yargısına var
dılar. Bu yargının sonucu olarak da Yezidilere şeytana tapan
lar" veya "atesperestler" yakıştırması yapıldı. Yine bundan ha
reketle Yezidilerin yoğun olarak yaşadıkları, ta Outiter'den be
ri bir Kürt bölgesi olan TOR bölgesine İslamlıktan önce, şey
tanların ülkesi anlamına gelen "Tor ul Şeyatin" denildi.
Yezidiler şeytana tapmadıkları gibi, putperest de değiller
dir. Putperest bir topluluğun tapınmak için en azından kulsa
dığı doğaüstü güç veya canlı, cansız varlığı simgeleyen bir
putunu yapması gerekir. Oysa Kürtler 'in, başlangıçta Med dö
neminin dini inançlarına bakıldığında tanrılarını insan şeklin
de, ve kendileri gibi, kendi aralarında gördükleri için tanrıla
rının resim ya da heykellerini yapmamışlardır. Ancak Med
döneminde kaya rölyeflerine rastlanır. Bu rölyeflerden; Kürt
lerin doğa tanrılarından su, ateş ve toprağı dini inançlarına te
mel aldıkları ve bu doğa tannlarını kutsadıkları görülür. Bu
nedenle Kürtler şimdi bile yemin ettiklerin�e, yer ve göğün
tanrısından gelen "bi xwedeye erd ı1 azmanan" derler. Ama
Kürtler 'in bir kaya rölyefini karşıs ;na alıp, o rölyefi kutsadığı
görülmemiş, hiçbir tarihi belge konuya tanıklık etmemiştir.
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Yezidilerin horoz ve tavus kuşu kanat tüyleri ile süslü bir
bibloyu Şeyh Adiyy'nin Laleş vadisindeki türbesinin yakının
daki bir mağ arada saklı bulundurduklarını; bunu dini günlerde
ortaya çıkardıklarını, bunun bir put, inançlarının da putperest
lik olduğunu söylemek, en azından Kürt tarihini ve de Yezidi
leri tanımamak anlamına gelir. Çünkü Yezidiler; Melek Ta
vus ' u ' şeytan ' olarak simgeleyen bibloya değil, bizzat taimya
tapar. B ibloyu yanlarında bulundurmalarının tek nedeni, kork
tukları Melek Tavus 'u yanlarında bulundurarak, kendilerini
güvenceye almaktan başka bir yorumu yapılamaz. Oysa Yezi
di inancına göre şeytan, çirkinlik ve kötülük tanrısıdır. B u ne
denle Yezidi insanı ondan korkar. Bu konuda Yezidiler hakkın
da araştırma yapanlar, bu kanılarını araştırmalarında belirtirler.

Yezidi admm başka anlamlara
Yezidi adı her ne kadar çeşitli kaynaklarda "Sultan Yezid"
şeklinde yazılarak, Emevi halifesi Muaviye ' nin oğlu "Yezid"
ile ilişkili gösterilmek istenmekte ise de, kanımızca bu görüş
doğru değildir. Zira Yezid i toplumunda konuşma dilinde dahi
bu ad, "Sultan Yezid" şeklinde değil, bizzat "Sultan Ezi" ve
ya "Sultan Izi" şeklinde kullanılır. Yezidiler, kendileri için de
" Ezidi"/"lzidi" (veya "Hezidi") adını kullanırlar.1 1",
Tanrının bil inen bir diğer adı da, Yezdan ' dır. Yezidiler,
Zerdüşt ' ü n adını vererek kurmuş olduğunu savladıkları Yezd
şehrini ilk çıkış yerleri olarak görmekte ve kendilerine Yezidi
denmeden önce "Yzedi", yani Yezd Şehri ' nden gelenler ya da
1 6 ) Yezidi l i k

i nancı.

s. X).
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Yezidiler denildiğini, bu nitelendirmenin daha sonra Yezidi
olarak değiştiğine inanırlar.
Yezd, Iran ' da X. Eyalet olarak bil inen Deşti Kebir ile Deşti Lut kenarında kurulu bir şehirdir. Fırınlanmamış ·tuğlalarla
inşa edilen şehre, konutların havalandırma hacaları ve çok sa
yıda sarriıcın kubbesi hakimdir. Yezd Şehri bir tahıl, kuru
üzüm, tütün, hayvan ve afyon ihraç merkezidir. Halkı tüm
İran ' da çalışkan tüccarlar ve birçok küçük el sanatlarının us
taları olarak anılır. Geleneksel el sanatlarıyla ilgilenenler,
Yezd Şehri ' nde bu işle uğraşan çok sayıda insan bulunduğunu
belirtirler. İ pekli ve yünlü kumaş, halı dokumacılığı, bakır eş
ya gibi kökeni yüzyıllar öncesine uzanan el sanatlarının geliş
tiği Yezd ' de, önceleri çok sayıda dini eğitim veren kurum da
bulunmasına karşın, bugün bunlar ortadan kalkmıştır.
Gebr ' lerin yaşadığı ve ateşe tapma dini olarak bilinen Me
cusi (Müslümanların Zerdüştlere verdiği isim ) ' lerin kutsal şe
hir kabul edilen bu şehirde, çok sayıda Mecusi din adamının
mezarları bulunur.
Yezdan sözcüğü eski Zerdüştlerce "Hayır ilahı ' ya da "İ yi
lik Tanrısı" olarak algılanmakta ve bu sıfatlar Zerdüşt'e yakış
tırılmaktadır. 1 1 71 Ancak Yezidilerin yerleşim alanları gözönüne
alındığında, bu denli geniş alanda yer alan tüm Yezidilerin
Yezd Şehrinden çıkmış olmalarını olanaksız kılmaktadır.

YEZİDİLİK iNANCI
Yezidi inancının kökeni Mani ya da Zerdüşt dinine daya
nır. Çünkü bu inançta da iki Tanrının varlığına inanı l ır ki,
1 7 ) Yczi diler ve S üryaniler. s. 1 X- 1 Y.
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bunlardan birisi Şeytan ' dır. Kötülükleri doğuran Şeytan ' dan
korunmak, onun kötülüklerinden uzak kalmak için kendisine
tapınmak gerektiğine inanılır. İ kinci Tanrı ise aydınlığı doğu
ran Güneştir.ı·ı
Yezidiler, dinlerinin çok eski olduğunu ve kuruluşu üzeri
ne tarihi bilgilerin zaman içinde unutulduğunu, kaynakların
kaybolduğunu söylüyorlar. Yezidiliğe bağlı olanların Hıristi
yanlık ve İs lam ' a geçmemelerini, inançlarının çok eski ve
köklü olmasına bağlıyorlar.
Yezidiler de, tanrısal varlığın iyil ik ve kötülük şeklinde iki
ye ayrıldığını kabul ederler. Tanrı 'nın iyiliği, Şeytan 'ın kötülü
ğü temsil ettiğini, Tanrı ile şeytan arasında sürekli bir çekişme
olduğuna inarırlar. Bu çekişmeye, Tanrı 'nın başlangıçta kendi
siyle eşit nitelikler taşadığı halde, sonradan Şeytan 'ın kutsal ni
teliklerinden ve Cennet 'ten uzaklaştıımasının yol açtığını ka
bullenirler. Tanrı 'ya isyanından ötUrti şimdi lik cezalı olduğuna
ve gökten yere indirildiğine inandıkları Melek Tavus, "Abta
vus" (Şeytan) çirkinlik ve kötülük tanrısı olduğundan, ondan
koı·karlar. Bu nedenle de, ona saygılı olmayı, onu kızdı rmamak
gerektiğini Yezidi inancını paylaşan her kişi kabullenir.
Yezidilik inancını ve onun oluşturduğu felsefeyi, diğer din
lerden ayıran bir özellik de , insanın bu dünyada bir "figüran"
olmadığı, belli bir iradeye sahip kıl ınıp, iyilik ve kötülüğün
bizzat insanın el inde olduğu, dolayısıyla cennet ve cehenne
min bu dünyada olduğu inancıdır. Yezidilik, bu özelliği ile bir
çok .dinde görülen kalıpçılığı, dogmatikliği redetmekte, za
man ve koşullara göre somut olaylara karşı somut hareket
edilmesi gerektiğini ve her dönem in kendisine özgü koşulları
olduğunu belirtmekted ir.
''' ) Kiirdistan Tarih i . s. 1 5 1 .
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Bu inanca göre, cennet ve cehennemin bu dünyada oluşu,
aynı zamanda insanın ödüllendirilmesi ve cezalandınlması
nın, yaşadığı süreç içerisinde Tanrı Azda (Ahura Mazda) ' nı n
kararı ile b u dünyada belli olacağına inanılmaktadır. Dolayı
sıyla bu dünyada Yezidilik inançlarına göre yaşayan, bu inan
cın gereklerini yerine getiren bir insan, ikinci yaşamında (ölü
münden sonra) daha üst bir dereceye ve başka bir şekilde dün
yaya geleceğine· inanılır. Buna karşı Yezidi inancının gerekle
rini yerine getirmeyenierin ise bir daha dünyaya gelmeyeceği
ya da daha alt derecede dünyaya geleceği ve böylece Tanrı
Azda 'nın kullarının bu dünyada ödüllendirileceği veya ceza
landırılacağı belirtilmektedir.
Aynı zamanda Yezidiler, dünyanın sonsuzluğuna inanırlar.
Çünkü, dünyayı yaratan Tanrı Azda' nın, tekrar dünyayı yık
ması iç in herhangi bir neden yoktur. Tanrı

A_zda, dünyayı

in

sanlara acı çektirrnek için değil, insanların mutlu olması ve
yaşamlarını sürdürmesi için yaratmıştır.
İ yilikterin de, kötülüklerin de insanın el �nde olduğu, insa
nın kötülükleri mahkum ettiği oranda iyiliğe ulaşıp yücelebi
leceği ve böylece iradesi ile mükkemmel insan olmaya ulaşı
labileceğine inanılmaktadır. B u da, Zerdüşt 'ün "Baveriya rast,
peyva xweş, kare baş" (Doğru düşünce, güzel söz, iyi iş) söz
lerinde en özlü ifadesini bulmaktadır. Düşünce, söz ve eylem
birlikteliğini sağlayan bu belirlemeler, Yezidilik felsefesinin
temelini oluşturduğu.-gibi, Yezidiliğin Zerdüştlük felsefesindeki dünyacı yaklaşımını da yansıtmaktadır.
.
Bu felsefik bakış açısıyla insanları öbür dünyacılığa sev
ketme, insanların yaptıkları kötülüklerin hesaplarını öbür
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·

dünyada sormaktan ziyade, insanların hatalarından, pratikle
rinden dolayı bu dünyada yargılanacağı, ya da mükafatlandı
rılacağı, dolayısıyla insanoğlunun kötü durumlara düşmemesi
için yaşamda sorunların kökenine inmesi, sorgulayıcı olması
ve bunlara ilişkin güçlü bir düşünce sistemaliğine ulaşması
gerektiğini ifade eder.
Zerdüştlük inancındaki çalışmanın, üretimde bulunmanın
insanoğlu için gerekli olan herşeyi oluşturduğu, iyil iğe, güzel
liğe, mutluluğa ulaşmanın, toplumsal birlik ve bütünlüğü sağ
lamaktan geçtiği inancı, sürece uygulanıtrak daha üst boyutta
Yezidilik inancında tems ilini bulmuştur.''"'
Yezidiler ' de üçlü inanç vard ır:
1 - Allah ' ın birliği,
2- Melek Tavus 'un Allah ' ı n elçisi,
3 - Şeyh Adiyy ' in de Allah ' ın vetisi (Yezidilerin mürşidi)
olduğu inancı. n �ı
Zerdüşt inanışının prensipleri Dersim ' in yüksek yayların
da bugün bile yaşamaktadır: Aydınlığın zaferine, karanlığın
ve fenalığın yenilgisine inancı gibi, Batı! inançlardan arınmış
ulu din; bütün satlığıyla varlığını korumaktadır.wıı

YEZİDİLİKTE MELEK TAVUS iNANCI
Yezidiler, Musaf-ı Reş ' te de belirtildiğine göre; Allah ' ı n
ilk olarak 'Tavus"u (= Tavus kuşu, "Melek Tavus") yarattığı
na, dünyada hiç bir varlık yok iken bu kuşun var olduğuna ve
I X) Mezopotamy a ' d a D i n l e r i n Doğ u � u ve Ge l i � i ın i , s . 234-236.
1 '.1 ) Yez i d i l i k I nancı. s . lJ9.
2 0 ) K ü rd istan T:ı r i h i nde Ders i m . s . 7 '5 .
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Allah ' ı n bunu diğe mahluklara "re is" yaptığına inanılır. Mus
haf-ı Reş 'teki diğer "yaradılış" rivayetlerinde de ilk yaratılan
varlığın "kuş" olduğunu görmekte ve bunun diğer bütün var
lıklardan daha üstün tutulduğunu anlamaktayızY"
Kutsal kitap Mushaf-ı Reş 'te Melek Tavus 'un yeri ve öne
mi şöyle ifade edilmektedir: "Tanrı ilk gün Azazil adlı mele
ği yarattı. İ şte o hepsinin başkanı olan Melek Tavus 'tur. . . On
dan Sonra Tanrı, yedi göğü, yeryüzünü, güneşi ve ayı yarattı. . .
İ nsanları, kuşları v e tüm hayvanları yarattı . . . "ıııı

TANRlNIN YARDIMCILARI
İ yi ruh Ahura Mazda, birinc i sırayı oluşturan gök yaratık
larından yardım görmekteydi. Hıristiyanların "Tanrı sevgidir"
sözünü, Zer�üşt yanlıları " Sevgi Tanrıdır" olarak kullanmak
taydılar. Zeıdüştlükte gök yaratıklarının çoğu, soyut güçlerde
tanrılaştırılmış ve bazen de canlandırılmışlardı. Ahura Mazda
yedi tane ölümsüz yaradılışa sahip idi. (Amesya Spenta'lar)
iyilik ve iyi ruh, doğruluk, akıllılık, zenginlik, itaat, kusur
suzluk ve ölümsüzlük. Bunlar aynı zamanda Ahura Maz
da'nın görünüşleriydiler de. Öldükten sonra doğru ruhlar, Vo
hu Mano ( iyilik) tarafından karşılanır ve göklere onun eşli
ğinde çıkarılırlar.
Bu yedi Amesya Spenta'lar gök s ı ralamas ında Ahura Maz
da'nın alt sıralarında yer alırlardı. Onların altında Yaztha'lar
(hürmete değerler) yer almakta"y dılar. Onlardan bazıları tabi2 1 ) Ycz i d i l i k inancı.

s.

KK.

2 2 ) Mczopoıanıya 'da Dinlerin Dnğ u � u Vl' Gl· l i � iııı i . s . 2 W .
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ata bağlanmışlardı. Örneğin Güneş ve Ay gibi. Ve bunlar Zer
düştlük içinden alınmış eski İ ran tanrılarıydılar da. Ötekiler
ise soyut tannlardır. Örnegin M itra gibi. Bu Yaztha'ların ara
sında sadece bir ölümlü bulunmaktaydı. B u da peygamber
Zerdüşt idi. İ yinin göklerdeki ordusuna karşı kötünün şe�tan
ordusu oluşturulmuş, Amesya Spenta'lara karşı dünyadaki
şeytanların kötü ruhları, sadakatsizlik, anarşi , memnun�uzluk
ve yaradılışı zehirlerneye çalı şan oldukça karanlık iki figür
durmaktadır. Yaztha'lara karşı öfke, yalan, açlık, kızgın göz
ve dişi Nasoe (bu ölü maddenin şeytanıdır) durmaktadır.
Bütün bu yaradılış, Zerdüşt yanlıları tarafından iyi güçler
ve kötü güçler olarak, mantıki bir biçimde böli.inmüştür. Ne
rede bir iyi varsa, orada derhal bir kötü oluşmuştur. Işığın gir
diği yerde karanlık derhal kaybolmuştur.
Ahura Mazda'nın her altı yardımcısının (veya Ahura Maz
da ile yedi) kendine özgü isimleri bulunmaktadır. Ve bu tann
lara çok sık bir şekilde rastlanmaktadır. Bu yardımcılar öyle
sine Avesta'daki düşünceyi veriyorlardı ki, bunl arın her biri
ayrı ayrı kabullenilmeye hak kazanıyorlardı.mı
Yezidi inancında Tanrının yardımcıları, Şex Adiyy, Şex Ha
san, Şex Şems, Nusreddin, S ıcaddin, Şerefeddin, Fahreddin' dir.
Meleklerin yeryüzünde temsilini bulduğuna inanılan bu yedi
kişi, Yezidilik 'te önemli yer tutan dini liderlerin ismidir.
Aynı inancı islamda da görebiliriz. İ slam inancında tanrı
nın yardımcıları Melek düzeyindeki Dardail, İ srafi l , Cebrail,
Azrail, Şemail, Nurail 'dir. ���·
2 3 ) Kürıkrin Din Külıürü Tarihi. s . 79-X 1 .
24) Mcwpotamya·da Dinlerin Dı,ğuşu ve Gel i�iıni. s. 24 1 .
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YEZİDİLER'QE TAPlNMA
Yezidiler ' in tapınması, B. Murat Ö ztemir tarafından detay
lı bir şekilde araştırılmıştır. Araştırmacı bu konuda şunları
söyl�mektedir. "Yezidiler"de, Hac 'da Hudaya (Xweda) yapı
lan tapİnma dışında toplu tapınma yoktur. Herkes kendi iba
detini yapar. Herhangi bir saldırı, istenilmeyen bir davranışla
karşılaşmamak için Yezidiler tapınmalarını gizli yaparlar. Ye
zidiler güneş doğarken ve batarken tapınırlar. Bu tapınınayı
güneş üç adam boyu yükselmeden yapması gerekir. Yezidi ta
pınırken yüzünü güneşe çevirir; sol el, sağ elin üstünden gele
cek şekilde tutup gökyüzüne doğru kaldırarak dua eder. Du
alar okunduktan sonra iki elini birden başının üstünden geçi
rerek tapınmalarını tamamlarlar. " Araştırmacının saptadığı
Yezidi tapınma şekli ile Zerdüştler'in tapınma şekilleri karşı
laştırıldığında, Yezidilikle Zerdüştlüğü karşılaştırma fırsatını
verecektir. a�ı
Akşam yatağa girerken, sabahl arı kalkarken ve yıkanırken
Xweda ' ya dua etmek, her Dersimli ' nin borcudur. Dersi mli sa
bahları pek erken kalkıp, muhteşem dağlar arasından doğ
makta olan güneşin ışıklarına karşı çeşitli hareketler yaparak
ibadet eder. Onlara göre Güneş Tanrı ' nın Nuru ' dur.1261
Yezidiler, Allah' ın birliğine ve sonsuz kudret sahibi oldu
ğuna, Şeyh Adiyy ' n in Al lah ' ın meleği ve Yezidiler'in mürşi
di olduğuna, Su ltan iz i ' nin Allah ' ı n meleği, yerin nuru ve in
sanlığın sevinci olduğuna, Melek Tavus ' unda Allah ' ın mele25 ı Yezidilcr ve Süryani ler.
2o) K ü rdistan Tar i h i nde Dersim.

s.

7o.
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ği ve elçisi olduğuna iman ederler. Sabah kalkarken, akşam da
yatarken tekrarlarhir. Yezidiler ş ve t harflerini şeytandan ötü
rü kullanmazlar. Mavi rengi sevmezler. Ruhlarının beden de
ğiştirdiğine inanırlar.

YEZİDİLİK!E ATEŞiN YERİ
Yezidiler, tanrmın göklerden önce varolduğuna inanırlar.
Kendiliğinden var olan tanrı : kendisinde var olan güneş, ay,
yıldız gibi ışık kaynaklarını yarattı. Bu nedenle güneş, ay ve
yıldız gibi ışık kaynağı varlıkl ar, tanrıdan, yani varolan güç
ten yaratılmışlardır. Tanrı gücünden yaratıldıklarından dolayı
bu gök varlıkları, Yezidiler tarafından kutsal sayılmaktadırlar.
Ateş 'in Yezidiler tarafından kutsal sayılm.a sının nedeni de,
ateşin bir ışık kaynağı olmasından ileri gelmektedir. Bu da bi
zi, ateşin bizzat bir tanrı gücü olduğu sonucuna götürür. Ye zi
_
diler bu kutsallığından ötürü, ateşe tükürmez, su dökmez, kor
halindeyken üstünden atlamazlar.
·
Yezidilerin, ateşi sıcaklığın ve aydınlığın sembolü olarak
görmelerinin yanında, gerçeğin de güneşten doğmuş olduğu
na inanırlar. Yezidilerin ateşi kutsamaları yanında, nur saçtık
ları için güneş, ay ve yıldızları da kutsarlar. Bunların karşıtı
olan karanlık, soğuk ve bunların sonucu olan kötülük ve fena
lıklardan nefret ederler. Sabah ve akşam güneşlerine dua eden
Yezidiler, sabah güneşinin öğleye kadar geçen zaman da bere
ket getirdiğine inanırlar.
Geçen yüzyılır. başlarında Mardin yöresinde, Şemsiye (gü
neşe ilişkin) adı verilmiş olan Kürt toplulukları yaşamaktay59

dılar. Şemsiye Kürtleri, Ye�idiler ve diğer Kürtler güneşe dö
nerek tapınırlar, dualarını yaparlardı.
Ailenin süreklil iğini; ateşin sürekli yanık kalmasına bağla
yan Kürt ' ler, ateşi sürekli yanık tutmayı bir gelenek haline ge
tirmişlerdi. B azil Nikitin, "Kürtler" adlı kitabında "Avrupalı
gözlemci L. Krajeski, Yezidiler güneşe karşı olan davranışla
,
rını şu şekilde belirtmişti" demektedir: " Yezidi hiçbir zaman
dua etmez. Bununla birlikte Güneşe bir ayrıcalık tanındığını
belirtelim. Güneş doğduğu zaman Yezidi, üç kez onun önün
de secde ederek, şunları söylemek zorundadır:
"Güneş üstümde yükseldi. Ey sefil kişi, kalk da ibadetini
yap. Tanrı birdir ve Şeyh Adiyy onun dostudur. Selam Şeyh
Adiyy. Gök kubbenin altında o bulunmakta ve Yezidi soyu
nun, Şeyh Adiyy ' in kolları arasında tanıklık etmektedir". Bu
duayı yaptıktan sonra ilk ışınların değdiği yeri öper ve topra
ğa Şeyh Adiyy ' in ziyaretgahını temsil eden bir taş diker, onu
üç kez çevirir. Bunu yaparken, başka bir dine bağlı hiç kimse
ye bakmayacaktır. Emir Kamuran Ali Bedir Han ' a göre; Ye
zidi ler güneşe tapınıyorlar. Ancak dindar Yezidilerin, ağaç
gövdelerinin üstüne düşen sabah güneşini öptüklerini kabul
ediyor. Tüm bu belirtiler, Kürtler de bazı Zerdüşt kalıntıları
nın bulunduğunu göstermektedir. . . "

YEZİDİ iNANCINDA ŞEYTAN
İ slami inanca göre Şeytan, ateşten yaratılmış bir ınelektir.
Tanrı Adem ' i yaratırken, meleklerden onun önünde secde et
me l erin i , yani onu tanımalarını istedi. Ade m ' in balçıktan,
kend isinin ateşten yaratıldığını , bu nedenle Adeın ' i tanınıanın
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onun içi n onursuzluk olacağını söyleyen Şeytan, tanrının buy
ruğuna uymadı. Tanrı, buyruğuna uymayan Şeytan 'ın boynu
na bir lahet halkası takarak, cennetten yeryüzüne indirerek ce
zalandırmıştır. Şeytan yeryüzüne indikten sonra tüm gücü ile
insanları, kendilerine buyurduğu iyi ve doğru olanı yapmama
ları konusunda yanıltmaya, kötü olanı yapmalarını sağlamaya
çalışmaktadır. Bu yaptırımlarından dolayı Araplar, Yezidileri;
şeytanı tanımalarından ötürü, şeytana tapanlar olarak görmek
tedirler. mı

YEZİDİ GELENEK VE GÖRENEKLERİ
Kirvelik, ahiret kar�eşliği, do�um, evlenme , cenaze tören
leri gibi sosyal olgular, Yezidi gelenek ve göreneklerinde
önemli bir yer oluşturur.
Yezidiler ' in çok zengin bir folklörü var; halk oyunları, ma
sallar, sözlü geleneğin sağladığı eski mitasiarın anlatılması ,
mahiler. Bütü n bunlar, sözlü gelenekler sayesinde günümüze
kadar gelmiştir, ama yazıya geçirilmediğinden, çoğu unutul
mak ve kaybolmak tehlikesiyle karşı karşıyadır.
B unun bir nedeni de, Yezidiler ' in yabancılardan korkması,
o eski korkunun sürüp gelmes idir. Yabancıya içierini açmaz
lar, sorulan sorulara kaçamak yanıt verirler, yalan söylemez
ler, ama sorulan soruya verilen eksik veya bir başka yanıt da,
sorularla elde edilmek istenen doğru bilginin kaydedilmesini
engellemekte veya yanlış yorumlara yol açabilmektedir.'�xı
2 7 ) K ürtlerin D i n K ü l türü Ta rihi. s . 1 40- 1 42 .
2 X ) Yez i d i l i k ve Yezidi lerin Köke n i . s. 60.
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Yezidiler (erkekleri) eşleri öldüğünde, baldızlarıyla evlen
miyorlardı. Öte yandan dul bir er:kekle, dul bir kadın evlendi
ğinde; önceki eşlerinden olan çocuklarının birbirleriyle evlen
meleri kesinlikle yasaktı ve böylesine bir beraberlik, zina ola
rak görülüyordu . . .
Evliliklerde önce dini nikah kıyılıyor, bunu d a P ir, Şeyh,
Fakir gibi ruhban sınıfına ait biri yapıyordu. Ve halk tabaka
sında herkesin bir "Ahiret ·kardeşi" vardı. Bu da yine ya bir
Şeyh, ya da Pir ya da Fakirdir.
Öldüklerinde Cennet 'e girmek için yaşarken Ahiret kardeşi
olarak seçtikleri kişinin, yardımcı olacağına dönük inanç; Sünni
topluluklarda şeyhten beklenenin dışında bir amaç taşımıyordu.
Gerek Sünnilerle birarada yaşadıktan karma köylerde, ge
rek yalnızca Yezidilerin bulunduğu yerleşim birimlerinde,
Sünnilerle kurulan ilişkilerin başlıcası "Kirvelik"ti. Pirden,
Şeyhten, Fakirden kirve edinmek halktan bir Yezidi için bü
yük bir onurdu ama, bu her zaman mümkün olmuyor ve Yezi
diler, kirveterini elden geldiğince Sünnilerden seçiyorlardı.
Yezidiler ne başkalarına kız verir, ne başkalarından kız alır.
Sünnilerin kirve olarak seçilmesinin nedeni, Yezidi adetlerine
"
göre kirve kızı alınmamasından ileri gelir. Zaten dar bir top
lum olan Yezidiler birbirlerinden kirve tutmaları durumunda,
birbirlerinden kız alıpvermeyi kendileri engellemiş olurlar.
Yezidilerde gözlenen bir diğer özellik, kadın-erkek ilişki
lerinin çok eşit bir düzeyde oluşudur. Kadınlar gerek erkekler
le konuşmalarında, gerek sohbetlere katılıp, sorulan soruları
yanıtlamada ya da bir konu hakkında görüşünü açıklamada
özgür ve rahattı rlar.
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Yezidi kadınlarını çevrede yaşayan diğer inançlardaki ka
dınlardan ayıran en önemli farklılık, etekleri altına giydikleri
uzun iç çamaşırlarının mutlaka beyaz oluşu ve çocukluktan
kurtulan her genç kızın iç çamaşırsız adım atmamasıydı.
Yezidiler gece yalısına kalan konukları için, şaHara sarılmış
misafir yataklan çıkarıyorlar ve mutlaka kurban kesiyorlardı.
Konuklara yemek çıkarılırken, konuk için kesilmiş kurbanın
başı, pişirilmiş olarak ayrı bir tepsi içinde odaya getiriliyor ve
sofrada oturan en yaşlı kişinin önüne bırakılıyordu. Sofrada
oturanlar, en yaşlı kişinin konukları yemeğe davet edişi önce
sinde, ellerini hiçbir şeye sünnüyorlardı. Yemek sonrasında ko
nukların ellerini yıkaması için hazırlatılan sıcak su, genç bir kız
ya da genç bir erkek tarafından dökUlUyor ve yıkananlar suyu
dökenin omzunda atılı havluyu kullandıktan sonra ellerini yı
kamakta olan diğer kişinin, havluyu almasını bekliyordu.1 2�1
Dersimiiter dini ve ahlaki aded itibariyle, eski Aryalılar ' ın
tabiata tapınma ve adaletin zaferi hakkındaki inancına sadık
kalmış, adet ve törelerini kısmen korumuşlardır. Örneğin: Ev
ren ' in çaranasll' (dört unsur) , ateş-su-hava-toprak'tan oluştu
ğu; insan, varlığının ve tüm maddi dünyanın bu dört unsurdan
meydana geldiği inanışı. Bu unsurlar kutsal kayılınakla ve her
birine saygı gösterilmektedir.
Temizliği temsil eden Ateş, her türlü fenalığı ve pisliği or
tadan kaldıran bir unsurdur. Ateşin yansıması, bir ailede haya
tın varlığına kanıt oluşturur. Ocağın sönmesi ise o ailenin fe
laketinin ve yok oluşunun kanıtı sayılmaktadır.
29) Yezidiler ve Süryaniler,

s.

X.

nı

Suya, toprağa ve havaya da bir derecede önem verilmekte
dir. Vücudun sıhhatini sağlamak için, suyla temizliğin gerek
liliğine inanılır ve suyla temizlenmek, dini kurallar arasında
yeralır.
Dersim ' in dini ananesine göre, Xweda ' ya (Huda) tapınma
anlamındaki bir takım törenlerle yetinmeyip, ruhen iyi ve te
miz adam olmaya çalışılmalıdır. B aşkalarına iyilik ederek
Xweda'ya yaranmak gerekir. Günahı işleyen birisi, bir takım
hediye ve kurbanlarla günahından kurtulamaz, günahın affı
için gerçekten pişma!llık şarttır.110'

YEZİDİ VE ALEVi KÜRT GELENEKLERİ İLE
İLGİLİ BİR KARŞlLAŞTlRMA
Ü lkenin parçalı durumu, Kürt halkı üzerinde süregelen
baskılar, uzun yıllar ülkenin değişik parçalarında yaşayan in
sanlarımızın birbirleriyle ilişkilerini önemli ölçüde zayıftattı
ğı gibi dil in, kültürün, inanç ve törelerin araştırılmasını, kar
şılaştırılmasını da önemli ölçüde zorlaştırdı. Aşılması güç sı
nır engelleri yüzünden, neredeyse birbirimizi tanıyamaz hale
geldik. Oysa ülkemizin farklı köşelerinde, birbirlerine çok zıt,
çok uzakta gibi gözüken kes imlerin dahi gelenek, töre ve
inançlar bakımından düşünülemeyecek ölçüde benzeriikiere
sahip olduklarını görmek, artık şaşırtıcı değil. Örneğin, gün
lük yaşamda karşı karşıya gelemeyecek durumda olan ülkenin
kuzeyindeki; esas olarak Ders im-Erzincan- Sivas-Malatya ve
Maraş yörelerinde yaşayan Alevi Kürtlerle daha güneyde;
�0) K ü rd i s t a n Tar i h i nde Ders im. s . 74· 75.
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M ardin-Siirt-Batman-Suriye Kürt bölgeleriyle Irak Kürt böl
gelerinin çeşitli bölgelerinde yaşayan Yezidi Kürtlerin duru
mu, buna tipik bir örnek te�kil ediyor. Son yıllarda Kuzeyde
araştı rma-inceleme türü çalı�ınaların kısmen hızlanması, öte
ki bir çok alanda olduğu gibi bu alanda da var olan sis perde
s i giderek dağılıyor, konuya il i�kin yazılar basında yer alıyor.
Örneğin, Deng dergisinin 2 1 , 22 ve 23. sayı larında yayımla
nan "Kırd, K ı rmanc, Dımıli veya Zaza Kürtleri" incelemesin
de M alriıisanıj, Dımıli ve Yezidi Kürt leri arasındaki il işkiye
değinilmişti. B en ise burada sözkonusu iki kesimin g ünlük
yaşamında yer alan inanç ve töreleri arasıııda bir karşı laştını1a
yapmak istiyorum. Ancak şunu hemen belirteyim; bu yazıda
yer alan bilgiler, derinlemesine hir ara�t ırınanın sonuç larına
dayanmı yor. Bunlar, Alevi bir ai leden gelmiş hiri olarak be
nim, kimi Yezidi arkadaşlarla yaptığını konuşma ve gözleın
ler sonucunda edindiğim bilgilere dayanmaktadır.
Beri taraftan, yeri gelnı i�ken �u noktayı da belirtmek gere
kir. Burada değinilen kimi gelenek ve törelere sadece Alev i ya
da Yezidi Kürt kesimlerinde rastlanıldığı sanılmasın. Tersine
bunların bir bölümü, genel olarak Kürt topl umunda varlığını
koruyan gelenek ve törelerdir.
Kuşkusuz böyle bir karşılaştı rmayı yaparken de ilk elde
üzerinde durulması gereken noktalardan biri, dinsel inançlar
d ı r. A leviler kendilerini müslüman olarak kabul ediyorlar. Pey
g amberlerle kutsal kitapların tümünü özde bir gönnelerine ve
saygı göstermelerine rağmen, Hz. M uhammed ile Kur 'an 'a
öncel ik tanır, onl arı kendi lerine daha yakın lı issederler. Ba�ka
h i r dey i ş l e, Alevil iğin d ı �a yansıtı lışı, islam din inin b i r mezhe-

bi biçimindedir. Yezidilik ise, tıpkı Hıristiyanlık ya da Budist
lik gibi İslamiyetİn dışında ayrı bir din şeklinde bilinir.
Ne var ki, kendilerini müslüman olarak kabul etmekle bir
l ikte Aleviler, İslamiyetİn temel kurallarını uygulamazlar.
Alevi Kürtler 'de, pratikte uygulanan asıl dinsel kurallar ve
ibadet şekilleri, çoğunlukla İslamiyet'ten önceki dönemlerde
yaşamış olan din ve inançların etkisi altındadır. Sözkonusu es
ki din ve inançlar içerisinde, Zerdüşt dininin ağı rl ıklı bir yere
sahip olduğu ise genellikle kabul gören bir görüştür. Kendile
rini Zerdüştlüğün en yak ın izleyicileri ol arak gören Yezidi
Kürtlerle Kürt Aleviler arasında mevcut benzeriikierin de,
esas it ibariyle sözkonusu eski ortak inanç ve törelerden k ay
naklandığı açıktır.
Örneğin, dinsel hiyerarşiye bir göz atalı m : Yezidilerde me
leklerin en büyüğü, daha doğrusu "meleklerin meleği, Tawus
Melek ( Melek Tavus)tir" ve o bütün yaratıklardan önce yara
tılmış olup, "Her yerde hazır ve nazırdı r." Onu sırasıyla pir ve
şex izlemektedir. B ir de arada merebi denilen kesim mevcut
ki, bunlar mutlaka bulunması gereken bir kesim değil, orda
burda rastlanılabilenlerdir. Alev ilerde ise, ziyaretierin (melek
lerin) hiyerarşik sıralamasında bir iyilik meleği olan Xızır
(Hızır) ' ı n bel l i bir üstünlüğe ve önceliğe sahip olduğu bilini
yor. Onun da kainat yaratılmadan önce yaratıldığına ve "Her
yerde hazır ve nazır" olduğuna inanılınaktadır.
Dersim'de bazı yerlerde, Melek Tawus ' un kutsal olarak
bil indiği ve seyrek de olsa üzerine yeınin edildiği hana anla
tıldı. Bunun söyleyenlerden biri, merkeze bağlı Korkez kö
yündendir. Yine, Nazımiye ilçes ine bağlı K i ng köylinden ta66

n ıdık bir bayan, 1 937-38 Dersi m direnişi s ı rasında dağda kal
mış yaşl ı kayınpederinin konuşma sırasında MelekTawus 'tan
bahsettiğini, kendisinin de bunun üzerine, "Baha him: iincc
sen Melek Tawus gihi bir şey s iiyledin . O nedir ? " diye sordu
ğunu , buna karşılık ondan, " Kı::.mı Meleke Ta"H'IlS hizim kut
sal meleklerim izden hiridir, ama anık o da unutu/du" diye ya
nıt aldığını söyledi.
Hem Alevilerde ve hem de Yezidilerde bazı rakamlar kut
saldır. Örneğin, üç, beş, yed i, oniki ile k ı rk rakamları böyledir
ki bunları inanç alanında \qit li � c k ill c rd e görmek mümkün.
"Hıristiyanlıkta Tanrı 'nın B a b a O� ı ı i -Rulı ıesl isiyle ( üçte
birlik, üçleme) Alevil iktc de bu n u n A l l ah - M u lı aınmed- A i i üç
lemesiyle ifade edimesi prensihi Yezidiliktc yerini Tanrı - Me
lek Tawıs-Şeyh Adi üçlemesine b ı rak ı r. " ( Mehmet B ayrak ,
Alev ilik ve Kürtler, Özge Yayı nları , W u ppert a i - A i ıııanya,
1 997-s. 28.)
Yezidi inancı na göre Tanrı- Melek Taw ıs-Şcyh Adi üçlüsü
özünde aynıdırlar. Farklı zamanlarda ayrı gözükmeleri, bir kı
ras (giysi ya da görünüm ) değiştiımedir. Alevilikle ise aynı
şey, Allah-Muhammed-Ali üçlüsü için söylenmekted ir. Yeni
ınelake, yedi kat yer ve yedi kat gök, hem Alevi, hem Yezicti
inancında yer alan değerlerdir.
Yezidilerde 40 pir ve 40 Şeyh var. Alev ilerde, "Kırk Kapı
Kırk Makam . " "Cenıe Qıl.reril ( K ı rklar Cem i )", değişik yer
lerde bulunan ve çocuğu olmayanların ziyaret ettikleri "Çel
derguş ::.iyarl't!eri", yine bir ziyaret olan Munzur gözes inin
"40 Klllıi'' ( K ı rk Çcşme)'si v e Xı:ır ( H ızır) ile birl ikte dara dü
�en ın i ın dacl ın a yeı i �en 40 llspor ( K ırk Süvar i ) , bu rakam ı n
-
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kullanılışma örneklerdir. Ehl-i Halq inancında ise, bunlara
denk düşen Kırk Güç (Çehel-Tan ya da Çihıltan) mevcut.
Din adamları sıralamasında, Alevilerde pir ve rehberierin
piri olan Mürş id, Yezidilerdeki Şeyh 'e, pir ve rehberler ise yi
ne Yezidilerin Pir' ine denk düşmektedir. Yezidi pirlerinden
Dr. Memo 'ya göre, Yezidilerde Şeyh ve Pir ' ler arasında hiye
rarşik yönden bir fark yok, bunlar eşdüzeyde iki dinsel ünvan
dırlar. Yine ona göre, Pirlik kurumu Şeyhlik 'ten daha eskidir.
Pir, İslamiyet öncesi inançlardan kalma iken, Şeyhlik islami
yetten sonra ortaya çıkmı ş.
Müritler, her iki kesimde de itaat eden (saygı gösteren) du
rumundalar ve bunlar normal halkı oluştururl ar.
Yezidilerde Pir ve Şeyhler aynı soydan değiller. Kural bu
dur. Ancak Alevilerde bu durum hayli karışık bir görünüm ar
zediyor. Dersim, Erzincan, Gımgım-Xını1s (Hınıs) ve S ivas
yörelerinde, herhangi bir din adamlığı sıfatına sahip bulunma
yan, normal halkın pirleri asıl olarak Kureşanlıdırlar. Aynı ke
simin rehberleri de, yine esas itibariyle aynı aşiretin mensup
larıdırlar. Bazen aynı aileden birileri pirlik görevini yerine ge
tirirken, birileri de rehberlik yapar. Ne var ki, bu kuralın istis
naları da mevcut. Örneğin, B atı Dersim 'de yerleşik olan Şıx
hesanan (Şeyh Hasanan) aşiret grubunun rehberlerİ, kendi aşi
retinden bazı ailelerdir ki, bunların en tanınınışı ve etkili olanı
Seyh Rıza ailesidir. Demenan ' larda Ali Axaye Arekiye ailes i,
Plemuriye (Pülümür) bölges indeki Tikme Gole ile Nazımiye
ilçesine bağlı Xarige (Harik)'deki Hernede Rayveri ailesi de
Kureşanlı olmamalarına rağmen, rehberlik vasfma sahip aile
lerdendir. 1 994 sürgününden önce, asıl ism i Mamek iye ol a n
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Tunceli il merkezinin kurulduğu yerin kuzeyine düşen Pilvank
köyünde oturan Sılemane S ı rma ailesi de, Pilvank aşireti men
subu olmakla birl ikte, Pir ' dirler. Ö rnekleri çoğaltabiliriz.
Kürt Alev ilerde , pirlik ile rehberlik görevlerinin aynı aile
nin elinde toplandığı haller de vardır. Örneğin, aynı aile bir
yöredek i talipler için pir iken, ba�ka bir yöredekiler için reh
ber olabiliyor. Ya da ai leden bazıları pirlik görevini üstlenir
ken, bazıl arı rehberl ik yapıyor olabilirler. Bu duruma da, asıl
olarak Kureşan aşireti içerisinde rasılanmaktadır. Maraş El
bistan yöresinden konuştuğum hazı kimseler, kendi pir ve
mürşidlerinin aynı kişi ya da aynı ailenin iki ayrı mensubu ol
duğunu dile getirdi ler.
Hem Yezidilerde ve hem de Alevilerde din adamlarının ke
ramet sahibi, kutsal bir soydan geldiğ ine inanılır ve dinsel
saygı da bel li kişilere değil, kadın -erkek, büyük-küçük ayırı
mı olmaksızın sözkonusu soyun tüm bireylerine gösterilir. Ya
ni dinsel hiyerarşinin üst katında yer alanla, bir alt katında yer
alan arasındaki fark , normal bir görevlendi rme farkı olmaktan
öte, Tanrı katında daha değerli, daha üstün niteliklere sahip
olmaktan ileri gelen bir farktır. Dinsel görev lerin bunlara ve
rilmesi ise bu fa rkın ; yani Tanrıya daha yakın olmanın bir so
nucudur. Müritler; yani· normal halk ise, bu yönden her hangi
bir ayınc ı nitel iğe sahip değil. Din adamları "Xas" (Has ) ' ı ,
Mü ridier ise " X am" ( H am) ' ı meydana getirirler.
Yezidilerde pir ile şeyh, yı lda bir kez müridierin evlerini
ziyaret ederler. Bu ziyaret sırasında m üridier onlara hürmet
eder, elini öpcr ve kendilerine " rı sım" (yıllık hak ) verirler. Bu
hak para , hayvan veya eşya şek l inde olabil ir. Buna karşılık
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şeyh ve pirler ise, müridieri için dua ederler. Bu kural, Alevi
Kürtlerde de aynı şekilde işlemektedir. Mi.irşid, pir ve rehber
Iere yıllık gezi sırasında para, eşya, ya da hayvan şekl inde ve
rilen hakka "çıralıx" (çıralık), onlar tarafından okunan duaya
ise "Gulbang/gulvang" denilir. Ne var ki, kural yılda bir kez
olmakla birlikte, bazan sözkonusu ziyaretler daha uzun bir sü
reyi alabilir. Alevi lerde mürşidlerin, pirler kadar sık ve düzen
li gezmedikleri biliniyor. Konuştuğum kişiler, Yezidi lerde de
Şeyhler 'in bu durumda olduğunu dile getirdiler. Yine her iki
kesimde de sözkonusu din adam ları n ın , bel li durumlarda bir
yı ldan daha kısa bir süre ile mi.irid ziyaretine gitmeleri de
mümkündür. Şeyh ve Mürşid ler asıl olarak sıradan halkın
oluşturduğu müridieri değil, pir ve rehberleri ziyaret eder,
kendilerinden yıllık hak alırlar.
Her iki kesimde de din adamları ipe bakar, dua eder, okur
lar. Müridier bunun kendilerine uğur getireceğine, kazayı-be
layı atiatmalarma yardımcı olacağına ve hastalıklarını iyileş
tirİcİ etki yapacağına inanırlar. Bu ipler genellikle farklı renk
Ierden oluşur ve saça, omuz başlarına ya da boyuna bağlanır.
K imi hallerde ise cepde taşınır. Kağıda bakmak aynı şekilde,
dinsel kişilerin y ine aynı amaçlarla başvurdukları bir yöntem
dir. Bu türden ip ve kağıtların evin beH i bir yerinde bulundu
rulması, bir beze sarı larak direğe ya da duvara asılması da
mümkün. Bunun uğur getireceğine inanılı yor. Ancak Yezidi
lerde kağıt bakmak, sadece bazı şex ler tarafından yapılabilir
ken, Alevilerde ınürşidin yanısıra pir ve rehberler de aynı şe
yi yapabil iyorlar. Tabii ip bağlama, kağıt bakma türünden iş
ler, her dini kişi tarafından yapı lnı ı yor. bu işi özel olarak bi70

len, tanrı veya melikeler tarafından kendilerine böyle bir ye
tenek verilmiş, meleklerle görüşüp konuşabilenlerce yerine
getirilir.
Ne var ki, gerek Alevilerde ve gerekse Yezidilerde, dini ki
şilerin fonksiyonunu sadece dinsel görevleri yerine getirmek
ten ibaret sanmamalı. Her iki kesimden de dini kişiler, top

lumsal yaşamda dirlik düzenlik sağlama, adaleti gerçekl eŞtir

me gibi görevlerle karşı karşıyadırlar. Ancak Alevilerde din
adamlarının, dini hizmetler dışında sosyal yaşama müdahale
etmeleri, adil hizmetler yerine geti rmeleri geleneği çok daha
güçlüdür. Yezidi Pir ve Mürşidleri, bu gibi işleri zaman zaman
görselerde, asıl görevlisi M i r 'dir. Mir en üst düzeyde yönetici
konumundadır. Tabii Alevilerde de dini görevler dışında ka
lan bu işlerin, mutlaka din adamları tarafından yerine getiril
mesi diye bir kural yok ama ağırlık olarak onların işidir.
Alevi dinadamları, halk arasındaik çelişki ve çatışmalara
müdahal e eder, anlaşmazlıkları kurallara uygun biçimde çöz
meye çabalar, bunun için gerektiğinde yeni kurallar koyar ve
ya haksızı cezalandırma yoluna. giderler. Anlaşmazlıklar nor
mal olarak yıllık geziler sırasında ele alınır ama gerekli haller
de bu amaca yönelik olağanüstü ziyaretler de yapılabilir. Ale
vilerde bu toplantıların ismi "cemat"dır. Bu tür toplantılar, ger
çek anlamda birer mahkeme niteliğine sahiptir. Taraflar bura
da karşılıklı oturur, görüşlerini ileri sürerler. Varsa ve gerekli
görülüyorsa, şahitler de ayrıca dinlenir. Sonuçta toplantıyı dü
zenleyen b irinci plandaki kişi, etrafındakilerin görüşlerini de
alarak bir karara varır. Bu kararlar hakiıyı ve haksızı belirler.
Eğer her iki tarafı n da kusuru varsa, bunun ne olduğu herkes i n
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önünde yüzlerine söylenir. Zarar sözkonusu ise bunun miktarı
ve karşıianma biçimi de ayrıca bel irlenir. İşlenen suçun ağır ol
ması hal inde, suçluyu tecrit cezasıyla cezalandııma (afaroz et
me ) yoluna g itmek de mümkün. Bu cezayı almış kişiye selam
verilmez, evine gidilmez, konuk olarak eve kabul edilmez, ni
yazı, kurbanı alınmaz, saçı sakalı tıraş edilmez, ölüsünü göm
mede kendisine yardımcı olunmaz vs.
Yezidilerde ise, afaroz cezası veııneye yetkili kişi Mir' dir.
Şex Adi ' nin türbesi Yezidiler için ziyaret yeridir. Kural
olarak yılda dört kez ziyaret edil ir. Bunların en öneml isi, M i
dali takviıne göre 6 Eki m ' de Cejni Cema nedeniyle yapılan
ziyaretıir. Dr. Memo, bu bayramın Mitra'dan kalma olduğunu
söylüyor.
Şex Adi türbesi, Irak Kürdistanı 'nın Esıvın (Şeyxan) böl
gesinde, Gel iye Laleş ' tedir. Laleş 'de, Şex ' in türbesinden son
ra gelen, yani daha alt kadernede yeralan bir dizi ziyaret var.
Örneğin, Ezi, Şex Şeıns ( Sesıms), Nasırdın, Amadin, Şex
Mand, Pir Afat, Melek Fexrebi, Hegi Vens ve Kerecal gibi . . .
Ancak Şex ' in tersine, sözk.onusu ziyaretler Yezidilerin tü
müne değil, her ziyaret belli kesimlere aittir. Başka bir deyiş
le her kesimin kendine ait saydığı ve bağlı gördüğü bir ziya
reti var.
Alevilerde de yine durum aynıdır. Hızır genel niteliktedir,
herkes için aynı ölçüde kutsal l ığa sahiptir. Kureş ' in durumu
yine buna yakındır ve onun köyü olarak kabul edilen Kureş
Köyü ( Dewa Kuresan/ Dwa K uresQ ya da eski adıyla Zeve)
genel ol arak herkese ait kabul edilir ve merkezi ziyaret duru
ımındadır. Yine Kure ş ' i ıı oğlu Şah Haydar ( Saheyder) ' i n ti.i r72

besinin bulunduğu kabul edilen Dutgın Bava da, buna yakın
bir özelliğe sahiptir. Bunun ötesinde aşiretlerin kendilerine ait
ziyaretleri var. Her aşiret kend i ziyaretini, kendisine birinci
dereceden sahip olarak kabul eder. Örneğin, Dese Muxundiye
( M uhundu Duvarı) Bam asur ' ların Kalmem Karsanan ' ların ,
Kalferat Arezan ' ların, Zele Haydııran ' ların, Kalo Sıp e Çare
kan 'ların, Do li B ava Demenan 'ların, Munzur B ava Şıxhasa
nan 'ların sahibi ya da ilk elden ziyaretidir vs. Ne var ki bu du
rum , ziyaretlerden herhangi birine bağlı bir kesimin, kendine
ait değildir diye öteki ziyaretleri kutsal olarak kabul etmediği,
oraları ziyaret etmediği anlam ına gelmez. Tersine, birinci el
den sahipleri ya da koruyucuları olmasalar bile, öteki ziyaret
ler de yine kutsal olarak görülür, gerektiğinde ziyaret edilirler.
B u kuralYezidilerde de geçerl idir.
Ziyarete g itmeden önce, ziyaret yerinde veya döndükten
sonra kurban kesilir. Yine ziyaret yerine, özel olarak hazırlan
mış yağlı ekmek ( Yezidilerde yumurta konulmasına karşılık
Alevilerde bu yok ), veya öteki yiyecekleri ziyaret yerine gö
türmek, oraya gelen insanlara dağıtmak, ya da ziyaretin bek
çiliğini yapana teslim etmek, ortak olarak uyulan kurallardan
bir diğeridir. Yezidiler, ziyaret yerine getirdikleri bu ekmeğe
"Sawık" ismi verirken Aleviler " Niyaz" ( Miyaz" ya da "Ni
yaz ekmeği ( N ane niyazi)" derler.
Sawık ile N iyaz kutsal ekmeklerdir ki, bu geleneğin Hıris
tiyanlı ktaki kutsanmış ekmek yedirme geleneğiyle benzerliği
dikkat çekic idir. Yezidilerde S awıke Sersale (Yılbaşı), Sawı
ke Miri ve Sawıke Belınde olmak üzere üç ayrı Sawık vardır.
Sawıke Sersale Rumi takv iıne göre 1 4, Miladi tavkime göre
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ise N isan günü pişirilip dağıtılanıdır. Buna Serbala Mıriya
(Ölülerin Yılbaşısı) da denilir. 25-27 Aralık günleri aras ında
da yine ölüler için yemek veril i r ki, buna Belinde denilir. Bu
nun, Alevilerin Gaxan bayramı ile aynı tarihe rastgelmesi dik
kat çekicidir.
Ölü hayrııuı yemek, Alev i Kürtlerde de biri ilkbahar, biri
de sonbaharda olmak üzere iki kez verilir. İ lkbahardakine Me
zele Wedardene denilir. Bunun zamanı Ş ilan (Kuşbumu ) ' ı n
çiçek açtığı günlerdir k i , b u d a genell ikle Mayıs ayına rastlar.
Beri taraftan bu periyodik olan bir gelenek değil, istisnaidir.
Kural şu: Şayet yıl içerisinde o ana kadar aileden biri ölmüş
se, bahsedilen günlerde onun için yemek verilir. Ayrıca mad
di durumu iyi olanlar, bunun yanısıra mermerden mezar yap
tırırlar ki, buna Kürtçe'nin K ı rmaneki lehçesinde, Türkçe'de
Mezar beyaziaştırma anlamına gelen Mezele S ipi kerdene de
nir. O yıl ölen olmaması durumunda ise bu serernoniye gerek
görülmez.
K ural olarak, her yıl yemek verme işi ise sonbahardadır.
Ancak bunun belli bir günü yok. Herkes kendine uygun düşen
bir günde ölüsü hayrına yemek verir.
Yezidiler'de ziyaretler Hac yerinde, yani Geliye Laleş'de
bir arada iken, Alevilerde ise oldukça dağınıktırlar. Genellikle
her kesimin ziyareti kendi bölgesi nde bulunur. Yezidilerde zi
yarete gitme işi, Alevilere oranla daha merkezi ve sistematik
bir durum arzediyor. Örneğin, günümüzde Şeyh Adi türbesini
ziyaret etmek belli bir zaman kesitinde ve düzenli olarak yeri
ne getirilen bir dini görevdir. Oysa Alevilerde, Kureş Köyü 'ne
ya da Duzgın Bava 'ya yapılan ziyaretler aynı durumda değil.
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İnsanlar genell ikle kendine yakın olan, birinci eldeki ziyaretle
rine giderler. Nişangahlar, yani ziyaretiere bakan ve onları
temsil eden yerler . durumundaki yerler de kutsaldır. İnsanlar
buralara uğradıkça yeri ya da n işangah taşı nı öper, dua ederler.
Güneş ve ay hem Alevilerde, hem de Yezidilerde kutsaldır.
Yine her iki kesimde de güneşin kutsallığı , aya oranla daha
üstün bir dereceye sahiptir. İ nsanlar bunlara bakar, dua eder
ler. Yezidiler güneş için "Roj"un yanısıra Şems, ona kutsallı
ğını veren melaike için de "Şexe Şems" adını takarlar. Alevi
lerde ise güneş, Tanrıya en yakın mertebedeki kutsal varlıktır,
Muhammed ' in nuru ya da Muhammed Ali ' nin nuru diye de
anılır. Her iki inançta da Güneş 'in sahibi ya da melaikesi,
ayınkinden daha üstün olarak kabul edilir. Güneş ' in Sahibi'ni
Alev iler Wayire Roji{fiji, Yzidiler ise aynı anlama gelen Xu
dane Roje diye isim lendirirler.
H aftanın bel l i günlerinde akşam ziyaretler/mclaikeler için
mum yakılır. Ancak Yezidiler bunu haftanın iki gecesinde; sa
lı yı çarşambaya bağlayan gece ile Perşembeyi Cumaya bağla
yan gecelerde yaparken, Aleviler sade.ce Perşembe gününün·
akşamı yapıyorlar. Yine her iki kesimde de belli günler uğur
lu, belli günler ise uğursuz kabul edilir.
Yezidiler, her yılın 1 2. ayının 1 2, 1 3 ve 14. günlerinde Cej
n a Roj iya, üç gün oruç tutar, b ayram ederler. B u geneldir. Bu
na ek olarak herkes, bir gün de kendi ziyareti ya da kendi sa
hibi olan melaike ( xwediye xwe ya da xudane xo) için oruç
tutar. Alevilerde kış aylarında t_u tulan iki oruç ve ardından
kutlanan iki bayram var. bunlardan biri Gaxan, ötekisi ise Xı
zır (Hızır) ' dır. Her iki bayramla ilgi li bi lgiler daha önceki bö75

tümlerde verildiğinden, burada ayrıca daha fazla üzerinde
durmaya gerek görmüyoruz.
Gerek Yezidi lerde, gerekse A levilerde bıyık kesilmesi gü
nah sayılır. Kirvelik ve musahiplik her kesimin oıtak gelenek
lerindendir. Ne var ki Alevilerde Musahip, erkek tarafından
belirlenir ve musahiplerden her birinin karısı da öteki tarafın
(hem kadının hem de erkeğin) musahibi sayılır. Yezidilerde ise
böyle olabileceği gibi, kadının kocasının musahibi olan kişinin
kansmı değil de başka bir kadını musahip olarak tutmaya hak
kı var. Musahiplere her iki kesimde de Bıraye Axrete/B ıraye
Axrete (Ahiret Kardeşi) denil ir. B unların hiçbir konuda ayrısı
gayrısı yoktur. Teorik olarak birinin malı ötekinin malıdır. B ir
birlerine karşı hiçbir şekilde hile yapmamaları, birbirleriyle il
gili olarak kötü şeyler düşünmemeleri gerekir.
Küıt Alevilerde musahiplik, hemen hemen her yerde va
rolmakla birl ikte, Türk Aleviler arasında bunun aynı ölçüde
yaygın olmadığı anlaşılıyor.
Yezidilerde kural olarak, ayrı dini tabakalardan olanların
· birbirleriyle evlenmemeleri esastır. Yani pirler, şeyhler, noımal
halktan insanlar karşılıklı olarak birbirleriyle evlenemezler. Her
tabaka mensubu, kendi tabakasından biriyle evlenebilir.
Bugün yürürlükten kalkmış olmakla birlikte, aslında aynı
kural Alevilerde de var. Kureşle ilgili söylencede de buna de
ğinil iyor. Buna göre, Kureş aile�inden kimse önceleri dışarı
dan birisiyle evlenemiyor, dolayısıyla da çoğalamıyorlarmı§.
Sonraları nüfusları artsın diye bozuyarlar bu kuralı .
Düğün yapma gelenekleri aynı �ek ilde oldukça benzerl ik
gösıermekıedir. Gel in alınaya giden kadınlar ( Berhiye ya da
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Berbil) her iki kesimde de var. Eve getirildiğinde gelin için
evin bir köşesinde ayrılmış köşe, her ikis inde de "Penıge" di
ye adlandırılır. Gelin ile damadın birleşmelerinden sonra · pen
cereden s ilah sıkıl arak etraf haberdar edilir. Yine gelinin eve
kız olarak geldiğinin kanıtı olan çarşaf gösterme usulü de her
iki kesimde var.'·ı

YEZİDİ BAYRAMLARI
Yezidiler ' in önem verdikleri dört dini bayramları var. B u
bayramlı:ı.ra cemaat dışından gelen yabancılar d a katılabil iyor.
Yezidilik bir sır dini olduğu için, tapınaktaki gizlitapımlara,
bu tapımlar sırasındaki serernon ilere cemaat dışından olan ka
tılamıyor. Ama böylesi seremonilerin, örneğin Melek Tavus
tapımlarının olduğu biliniyor.
Yılın ilk bayramı Nisan ayı n ın ilk Çarşamba günü başla
yan S arisal (Kürtçe Yeniyıl)dır. Bu bayram, Yezidilerin New
roz ' u olarak da tanınır. Kışın bittiği ve baharın başladığı an
dan itibaren onüç gün sürer.
Yeniyıl bayramı, Yezidiler ' in yaşadığı her köyde ve yerle
şim biriminde kutlanıyor. Bu bayramın ön hazırlıkları arasın
da aile mezarlarını ziyaret etmek de var. Mezarları çevreleyen
taşların üzerine, oradan yolu geçenlerin yemesi için, içinde
kuru üzüm, kuru incir, çeşitli çörekler ve paskalya yumurtala
rının bulunduğu tepsiler konur. Paskalya yumurtalar ı , renkli
dekorat if figürler, geometrik şekillerle bezenmiştir. Gece ya
rıs ı ölenlerin ruhlarını n, mezarların ı z i yaret e t t i ğ i ne, nıezarl a"
*) Ders im 'de A k v i l i l\ . s. 1 7 1 - I XO .
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rın yanı ndan meleklerirı: geçtiğ i ne inanılır. Mezar başına bıra
k ılan yiyecekler, ölenin mezarına yiyecek veya hayattayken
en sevdiği eşyanın konulması g i b i adetler, Yezidilik inançları
nın temelini oluşturan ruhların bir bedenden çıkıp, başka bir
bedene göç etmelerinin pratiğe yansımasıdır.
Yeniyıl bayramı, Laliş ' in doğusundaki Başiki ve B ahzan i
köylerinde çok coşkulu geçer. Emi r v e ailesinin refakat ettiği
B aba Şeyh töreni başlatır. Yerel bir aziz olan Şeyh Muham
med' in, Emi r ail.esinin atalarından olan M elki Miran ' ın türbe
leri ve d iğer türbeter ziyaret edi l ir; uzun dualar okunur. Melek
Tavus standardlarından biri köy meydanı na getiril ir, üzerinde
ki örtü indiri l i r; Melek Tavus st andardmın açılınası şen liğin
başladığını gösterir. Bayram süresince yapılan at yarışları en
büyük eğlencelerden birid ir. B u at yarışi arına çoğu zaman
Musul 'dan gelen ıııisaf'irlcr de katılır.
Sincar dağl arı ndaki tören, H i lmeran tepesindeki Şerafed
din t ürbesinin çevres inde ba�lar. Gece göğe fı rlatılan hava fi
şekleri Yeniyıl ' ı n başladığını mi.ijdeler.
Yalnız Lali ş ' te kutlanan ikinci bayram, Temmuz 'un 1 8 ' in
den 2 I ' ine kadar, i.iç gün süre r. Şeyh Acliyy bayramı veya
k ı rkgün bayramı olarak bilinir. Yaz orucunun tamamlandığı
günün ertes inele başlar. B ab a Şeyh v e Koçaklar, Şeyh
Adi yy ' in ele aynı orucu tuttuğunu anarlar.
Yılın en önemli bayramı , yedi gün süren Cemaat Bayra
ını 'dır. Şeyh Adi yy' nin biraraya getirdiği ilk cemaatın anı s ı n ı
t azelemek için yapı lır. Eskiden 2 3 Eyl ü l 'den 30 Eylül ' e kadar
s ü re n bu hayranı. l l) . yüzyılda 5 - 1 3 Eki m ve 20. y ü zy ı l d a da
6- 1 3 Ek i ı ı ı t a r i h kri ara s ı n a a l ı n m ı � t ır Ye�. i d i i na n c ı n a göre bu
.
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bayrama katılmak, her Yezidi için borçtur. Çeşitli aşiretleri
temsil eden çok sayıda heyet, eğer pol itik ve ekonomik koşul
lar el veriyorsa, her yıl katıl ırlar.' 1 1 ı

YEZİDİLERDE NAMAZ
Yezidiler 'de namaz, sabah ve akşam kılınır. N amazdan ön
ce eller ve yüz yıkanır. Sabahleyin dışarı çıkılarak, sarılığının
beli rgin olduğu sırada güneşe karşı ayakta durulur ve üç defa
eğilrnek suretiyle ona selam verilerek şu dua okunur:
"Güneş üstüme yükseldi. Ey sefil kişi, kalk da ibadetini
yap. All ah birdir ve Şeyh Adi yy Allah ' ı n dostudur. Selam
Şeyh Adiyy ! Gökkubben in altında o bulunmakta ve Yezidi so
yunun Şeyh Adiyy 'nin kolları arasından çıktığına tanıklık et
mektedir. . .
B undan sonra, ilk ışınların değdiği yeri öper ve toprağa
Şeyh Adiyy' nin ziyaretgahını temsil eden bir taş diker, onu üç
defa çev irir. Bunu yaparken başka bir dine bağlı hiçbir kimse
ye bakmayacak t ı r.
Akşam da güneşi n batışı sırasında ona karşı durulur ve du
ası okuımr. Yezidiler ibadetlerini başkalarının görmesini iste
mezler. B aşkalarının yanında ibadet etmek zorunda kalırlarsa,
ellerini güneşe karşı çevirip gözlerine sürerler; böylece na
ın azlarını kılmış olurlar.
Şunu önemle belirtmeliyiz ki Yezidiler, hiçbir zaman gü
neşe tapmazlar, sadece ona saygı gösterirler.
"
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YEZİDİLERDE ORUÇ
Yezidiler ' de oruç; özel ve genel olmak üzere iki çeşittir.
Özel orucu din adamları tutarl ar. B unlar, yirmi gün Aralık,
yirmi gün de Temmuz aylarında oruç tutarlar. Genel oruç, her
Yezidi' ni n Aralık ayının başından itibaren üç gün süreyle oruç
tutmasıdır. Oruç, sabahleyin güneşin sarılığıiun görülmesiyle
başlar ve akşam gün battıktan sonra sona erer. Gün boyu ye
mek içmek yasaktır. Ancak herhangi bir oruçluya bir şey ik
ram edilirse geri çevrilmez, yenir veya içilir. Ayrıca H ızır-İl
yas için üç gün oruç tutmak adeti de vardır.'ı�ı

YEZİDİLERDE ÖLÜM veya "Lıbas Guherin"
Yezidiler "ölüm" kelimesini pek sevmezler. Öldü kelimesi
yerine, genelde "Iıbase xwe guheri" derler. Cümleyi tam kar
şılığıyla Türkçeleştirdiğimizde, "elbisesini değiştirdi" anlamı
çıkar. Ancak ifade edilmek istenen, "ruhun bedenden ayrılma
sı"dır.·
Yezidi inancına göre bedenden ayrıl an "ruh", eğer dindar
ve A llah korkusunu yüreğinde taşıyorsa, iyi bir canlının bede
ninde yaşamına devam eder. B u bir şex veya pir olabileceği
gibi, topluma yararlı bir başka canlı da olabil ir. Eğer "ruh" gü
nahkarsa, topluma yararsız vahşi bir canlının bedeninde yaşa
mına devam eder.
Cennet ve cehennem konusunda, Yezidilerin inancıyla İs
l am i yet ara s ı nda benzerl i k ler o l m as ı n a rağmen, ölen kişinin
3 2 ) Yezidilik
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defnedi lmesi konusunda farklı lı klar görülmektedir. Daha ön
celeri Yezidi ler, ölülerini en güzel elbiseleri ve en değerli eş
yalan ile gömerlerrniş. Günümüzde ise, ölülere sadece en gü
zel elbiseleri giydirilir. B unun nedenini yaşlı bir Yezidi bize
şöyle ifade etti:
"Ölülerimizi çıplak ve varlıksız olarak Allah ' ın yanına
gönderrnek istemiyoruz. En yüce makama saygımızı ifade et
mek zorundayız. Onun içindir ki, ölülerimizi en güzel elbise
leriyle gömeriz."
Ö len kişinin mezarını hazırl amak veya gömme işleminden
sonra mezara toprak atmak, Yezidilerde de hayırlı bir iştir. Öte
yandan ölen kişiıün yüzü , İ slami inançtan farkl ı olara� güne·
şe dönüktür.
Ayrıca ölen kişinin ardından 3 . , 7. ve 40. günlerde dini
ayinler de yapılır. Yas ise, mezarın hemen başında "qubbe"
denilen yerde başlar. Öte yandan Yezidiler, adma "Behn le te"
ya da "Behn hılda" dedikleri ölü kokusunun ruhuyla yaşadığı
nı veya kaybolmadığı nı sembolize eden, yeni bir dini tören de
yapmaktadırlar. Bu törende çeşitli yemek ler ve " Sewık ' deni
len yağlı ekmek yapılarak, fak iriere dağıtırılr.
Ölen Yezidinin başında, herhangi bir şex ya da Yezidi piri ta
rafından, "Qewyle Ser Merg" denilen ve yaklaşık 50 dörtlükten
oluşan Kürtçe bir beyit okunur. Bunun dışında " Mecir u Qewal",
"Qewle Musa Pexeınber" denilen Kürtçe beyiller de okunur.''''
Yezidiler, büyüklerinden bi rinin vefatında büyük bir ele
me, üzüntüye gark olup, günlerce yas tutarlar. Ö lünün kıyınet� -' ) Yez i d i k r lizeriııe.
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li elbiselerini bir ağaç parçasına ( odun,. kütük) g iydirip, çeşit
li kokular da sürüp süsledikten sonra etrafında dönerler. B u
arada davut v e zurna çalarak, ölünün iyil iklerinden bahisle,
hazin nağmeler taganni ederler. Ağlayarak ve çığlıklar atarak
üst ba�larını yırtar, yüzlerine de tırnak atıp çizerler.
Bu tören üç gün kadar devam eder. B azan da cenaze bir
günden fazla bekletilmeyip "Şeyh" tarafından yıkandıktan
sonra, kendilerince yapılması gerekli olan bazı işler daha ya
p ı l ı r. Mesela cesedin bazı · uzu vlarına pamuk konulduğu gibi,
gözlerine ve kalbinin üzerine Şeyh Adiyy ' nin türbesinin top
rağından yoğrulmuş çamur sürülerek doğu yönüne çevrilir ve
gömülür. ı.ı � .
Ölen erkekse, başının altına bir taş yerleştiriliyor, ölen ka
d ınsa hem baş altına hem de ayak ucuna birer taş yerleştiril i
yor. Mezarın üstü örtütıneden önce, bir parça peynir ve bir
parça ekmek bırakılıyor.cıjı
Bundan sonra; üç gün sıra i le, yedinci ve kırkıncı gün ile
ölüm yıl dönümünde Yezidi yoksulianna yiyecekler ve sada
kalar veril ir. Ayrıca kurbanlar da kesilerek dağıtılırYr·ı
Yezidilerde Ölüye Okunan Telkin Duası

Yezidilerde ölü gömüldükten sonra, mezarın üzerinde, din
görevlisi tarafından "telkin" adı verilen bir dua okunmaktadır.
Diğer Müslümanlarda "Arapça" olarak okunan bu telkin, Ye
zidiler 'de Kürtçe (=Kurmançça) olarak okunmaktadır.
�4) Yczid i ı i k inancı. s . ı ı � Yi ı Ya i d i ı ik ve Yez i d i ı erin Köken i . s. o6.
Vı ) Yc z id i ı i k inancı . s . ı ı � -
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Elimizdeki mevcut bulunan Kürtçe "Telkin duası" �u şekil
dedir.
Mürit ki�i ! Altın ağaç, üstün ağaç.
Gelecektir üzerine Melek Azrail ve Cebrail.
Sana soru soracak ve cevap alacak. Sakın tasalanma
Mürit kişi ! Telkin güçtür.
Gelecektir üzerine Münker ve Nekir melekleri !
Hangi dinden olduğun sorulacak .
Sen Yezidi olduğunu söyle.
Musa Peygamber ile Turesin dağına ç ı k ı ı m .
İsa Peygamber i l e K udüs ve Halil'e g i t ı ini.
Muhammed Peygamber ile Mekke ve Medine ' ye gittim.
Mürit kiş i ! Altın taş, üstün ta�tır.
Gelecektir üzerine Azrail ve Ccbrail.
Önlerine Müshaflıareş, ekmek ve peynir koy.
Eğer bunlarla yetinmezlersc onları fakirin bastonu ile kovala.
Mürit kişi! Önce konu�uyordun, sonra da konuş.
Mehdi kalkacak, ezanları ve çanları kalchracak, cami, kili
se ve ( qadl)leri yıkacak; kim se İsa, Musa ve Muhammed adı 
na ant içemeyecek.
Herkes Sultan Yezid ve Sultan Hadi (Adiyy) adına ant içecek.
Amir, amin Tanrı dinin yardımcısıdır.m•

."' 7 )

Hawar. Sayı

49. 1 94 2 .

s.

4.

83

YEZİDİLERDE VAFTİZ GELENEGİ
Anahita, tanrı Mitra ile görülen bir tanrıça idi. Avesta dini
nin önceden gelen tanrıçalarından biri olan Anahita, suyun ve
tüm ırmakların tanrıçasıdır. Anahita adı, temiz anlamındadır.
O, suyun temizleyici özell iğine sahiptir. Bu adın taşıdığı te
miz ve temizlik, dini anlamda bir temizliktir. Buradaki temiz
leyici su, leke ve kiri çıkaran su değildir. Bu su, kendi yaşam
verici gücünü, onunla ilişki kuran kişilere sunan sudur. O, te
mizlerken hiçbir şeyi yok etmez. Aksine kendinden birşeyler
verir. Çünkü Avesta 'daki temizl ik; düzeltmek, yaşamın emri
ne sunmak anlamına gelmektedir. Anahita temizleyic idir. O,
tç:miz olmayanı temizleefiği iç in değil, su tanrıçası olarak ya
şam düzenini (Yazo-da) gerçekleştirdiği ve varlığını bütün ya
radılışa sunduğu için ondan temizleyici olarak söz ediliyor.
Anahita 'nın, �na kucağındaki çocuğu temizlediğ i kabul edili
yor. O, aynı zamanda erkeği ve kadını, evlilikte temiz olmala
rı için temizlemektedir. A n ahita; yeni doğan çocuğu ve evle
nen kadın ve erkeği, hıristiyanlıktaki vaftiz olayı gibi vaftiz
ediyor. . .. <>Kı
Yezidi toplumunda çocuk doğduktan sonra, kırk gün sonra
Şeyh veya Pir tarafından Laliş 'teki ayaımadan alınan kutsal
suyla vaftiz ediliyor; eğer çocuğun doğduğu köy Laliş'e uzaksa,
içine Şeyh Adiyy 'nin türbesinden alınan tozun karıştınldığı bir
suyla vaftiz ediliyor. Bazı yerlerde vaftiz için kırk gün beklen
miyor. Doğumdan birkaç hafta sonra çocuk vaftiz ediliyor.1"'1
.� X ) K ü rt lerin Din K ü l t ü r ü Ta r i h i . s.M-65.
W) Yez i d i l i k v e Yezidi l e riıı K iikcıı i . s . 65.
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YEZİDİLERLE ILiŞKİLERi
XIII. yüzyılın sonlarına doğru; gerek Şeyh Adiyy yandaş

larının bağlanmış olduğu reisierin iradesizliği nedeniyle halk
arası nda bir takım fikir ayrılıklarının belirmesi , bunun yanı sı
ra eski boş inanç ve inançların terk edilmeyip rağbet görrnek
te devam edegelmesi ve gerekse Orta Doğu 'da Müslümanlar
arası ndaki düşünce ayrı lı klarının yol açtığı siyasi gelişme ve
gruplaşmalar, bu topluluğu da öneml i ölçüde etkiledi.
Aslında büyük ve kitaplı dinlerin hiçbiri, zaman içinde es
ki Cahiliye devri dinlerinin bıraktıkları kalı ntıların saldırıla
rından kurtulaınamışlardır. Halk tabakasının, eski dinlerinin
gelenek ve göreneklerinin bazılarından ayrı lmadıklarını bütün
kitapl ı di nlerin tarihleri göstermektedir. Halk tabakası ilahi di-

ni öğreten peygamberlerinden zaman bakımından uzaklaştık
ça, eski Tanrıya ortak koşan dinlerinden k alma boş inançları
nı, hatta ayinleri canlandınnışlar, n ihayet i ş i putperestliğe ka
dar götürmi.işlerdir. . . B u kavim lere Allah tekrar peygamberler
göndermiş ve doğru yol a çağırmıştır. Peygamberlerin öğret
tikleri dinin esaslarına sadık olan din b i lginleri her yerde bu
boş inançlada m ücadele etmişler, bunların kutsal ilahının di
nin talimatın.a aykırı olduğunu, bunlardan çoğunun mürninle
ri küfre ve tanrıya ortak koşmaya kadar götürdüğünü anlat
m aya çalı�mışlardır. Bu din adaml arı ndan bazıları , boş inanç
larta mücadelede yetersiz kalmı şl ardır, vaazları ile kaldırama
dık ları bazı boş inançları , siyasi veya kişisel çıkar düşüncele:
riyle, "k itaba uydurmak" aymazlığı içine düşmüşlerdir.
Dinler tarihinde buna dair pek çok misaller vardır. Hz.
i s a ' nı n öğrettiği i lahi dinin müminleri, peygamberlerinden üç
dört asır geçer geçmez kutsal dinlerini eski Roma ve Yunan
paganizmi ile doldurmuşlardır. Hıristiyan din bilginleri bu pa
ganizm (=çok tanncılık, putperestlik) kalıntılarıyla mücadele
de yetersiz kalarak, bunların çoğunu Hıristiyanlık bakımın
dan açıklamışlar, inanç k i tapl<ırına ve ayİnlerine sakmuşlar ve
böylece İsa Peygamber' in öğrettiği ilahi d inden uzaklaşmış
lardır. Yahudiler için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Yine Müs
lüman kavimlerde de bir çok boş inançlar, İslam dininin emir
leri imiş gibi yerleşmiştir. B azı diniere mensup olan kavimler
Müslüman olduktan sonra, bu boş inançlar çoğalmaya başl a
mıştır. Cahiliye devrinin kalıntıları olan bu boş inançlar, din
ler tarihi araştırmalarından anlaşı ldığına göre, ilahi gerçek ve
son din ( islam ) için her dev irde bulaşıcı bir "sosyal hastalık"

olmuştur. Gerçek din bilginleri her dev irde bu boş inançlarla
mücadele etmişlerdir. Gerçek din bilginleri yerine cahiller
geçtikçe, boş inançlar bulaşıcı hastalık gibi yayılmaya devam
etmiştir. İşte "Yezidilik" düşüncesi, buna t ipik bir misaldir.1�0'

"Ş EYH ADİYY'NİN YAŞAM ÖYKÜSÜ
Yezidi dininin "peygamberi" ve "kurucusu" olarak bilinen
Adiyy bin M isafir 1 075 yılında, Uihnan 'da, antik Baalbek ' i n
güneyinde v e Bekaa vadisinin batı yamaçlarında kurulmuş
olan Beyt Far/Kirbet Kanafar köyünde doğdu.
B abası M isafir bin İsmail, soyu Enıevi Halifesi Mervan
el- H akim 'e dayanan bir din adaınıydı. Annesi Yczda adını ta
şıyordu. Adiyy'nin babasının türbesi, Bckaa vadisine bakan
bir yamaçtadır. Ailenin evinin yıkıntı ları türbenin aşağısında
ve annesinin ve kızkardeş inin mezarları da, türbenin yanında
ki meşe ağıemın dibinde duru yor.
Selçuklular ' ın B ağdat ' ı istila ettikleri l 055 yıllarında.
kentteki hukuk ve ilah iyat öğreten medreselerde, Ebu Amit
el-Gazali ' nin yol gösterdiği okutmanlar ders veriyorlardı . El
Gazali Sufi ' ydi; vaazlarıyla, müridierinin çalışmalarıyla Sufi
lik öğretisini yayıyordu. Adi bin M isafir gençl iğ inde B ağdat 'a
giderek, El-Gazali 'den ve diğer Sufi okuımanlardan dersler
aldı. Bu yıllardaki medrese arkadaşlarından biri de, sonradan
Kadiri tarikatını kuracak olan Abdülkadir el-Geylani idi.
4(1 ) Yc zidilik

i nancı.

s.
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Adiyy bir süre sonra B ağdat 'd�n ayrılarak, Musu l ' un gü
neydoğusundaki, bir zamanlar ünlü Hıristiyan asketlerinden
ith Alaha ' nı n yaşadığı Kutsal Laliş vadisine gitti.
O yıllarda Hakkarili Kürt aşiretlerinin yerleştiği bu dağlık
bölge, Ortodoks İslam 'ın gazabından kaçan ünlü Sufi ler ' in sı
ğınağı olmuştu. Ölümünden sonra evliya mertebesine çıkan
Ebu el-Hasan Ali (ö. 1 093), Adiyy ' ye ilk Sufilik cübbesini
giydiren el-Mambici ve öldükten sonra bedenini Adiyy' nin
yıkadığı Ebu el-Vefa el -Halvani buraya sığınan Sufi ler' de n
yalnız b i r kaçıydı.
Adi bin Misafir 1 1 1 6 yılında, medrese arkadaşı Abdülka
dir el Geylani ile hacı olmak için Mekke ' ye gidişinin dışında,
ya� arnının sonuna kadar Laliş vadisinde ve Laliş 'te yaşadı.
Arada ovaya iniyordu ve burada yaşayan köylülere vaaz veri
yordu. Hakkarili Kürtler' in yoğun olduğu bu yörede, dini bir
cemaatin l ideriydi ve Şeyh Adiyy adıyla tanınıyordu. Eski
Şamlı lakabını, el-Hakkari, H akkari l i ile değiştinn işti.
Zaman içinde Şeyh Adiyy, mucizeler yapan bir kişi olarak
tanındı. Şeyh Adiyy' nin yarattığına inanılan çe�itli mücizeler
den biri, Trablus 'tak i Haçlı kalesinde bulunan kırk Müslüman
esiri kurtararak, onları bir gece içinde Nusaybin 'e g�tirınesidir.
Her gece Kur 'an-ı iki kez halınettiği söyleniyordu. Dağ
yamaçlannda yetişen yabani üzüınlerden , böğürtlenlerden
başka bir şey yemiyordu: müridierinin yetiştirelikleri pamuk
tan örme giysiler giyiyordu. Kısa aralıklarla uzun süreli oruç
tutan Şeyh Adiyy için, ··oua etmek için ba�ını eğdiği zaman,
beyninin k a fatas ın ı n içinde dev inirken çıkardığı sesler" i n du
yul duğu söy l en i r.

Şeyh Adiyy 'nin ünü ve yaptığı mucizelerin öyküleri yayı
lıyordu. Uzaktan yakından, Ş eyh Adiyy 'den feyz almak için
gelenlerin sayısı da artıyordu.
Şeyh Adiyy 'nin Sufi öğretisi dört risalede ve bazı ilahiler
de toplanmıştı. Bunların heps i de Arapça yazılmıştı. Bu risa
leler Ortodoks İnan ( 1 5 yaprak), Ruh Nasıl İyileştirilir? (3
yaprak), kısa bir risale olan Halife 'ye Uyarılar ve Şeyh
Kayd ' a ve Diğer Çömezlere Uyarılar ' dır.
Bu son risalede, İsa'nın oruç tutmanın erdemleri üzerine
verdiği bir vaazdan alıntılar yapılmıştır. Risalelerde esas ola
rak, geleneksel İslam inancına bağlı düşüncelerin yanı sıra, or
todoks öğretinin yenileştirilmesi, yaşamın çile ve duayla güzel
leşeceği, böylece tanrı ya erişmenin kolaylaşacağı öğretilmekte
dir. Bu risalelerin hiçbiri Yezidiler tarafından onaylanmamıştır.
Şeyh Adiyy tarafından yazı lan risalelerin toplu metni
l 509 'da, Ş am ' da hattedilmiş bir kopyasıyla günümüze kadar
gelmiştir. Bu toplu metin şimdi Berlin Devlet Kitaplığı Arşi. vi ' ndedir. İlahilerinden biri aynı kitaplıkta, ikisi British Lib
rary ' dedir. 1 934 ' te Cebel S i ncar' da bulunan bir şiiri de, .
A B D ' deki Amerikan Kongresi Kitaplığı' ndadır.
İ slam yorumcuları 1 3 . ve 14. yüzyıllara kadar, Şeyh
Adiyy ' nin öğretilerinin İ slam ' a uygunluğunu kabul ediyorlar
dı. Yalnız bu dönemde, Şeyh Adiyy ' ye atfedilen Arapça ya
zılan Ki tab el-Cilve(Tanrısal Açıklama Kitabı) ve Mushafa
Reş ( Siyah Kitap) kutsal sayılan iki kitabıdır.
Daha sonraki yüzyıllarda Müslüman din adamlarının Şeyh
Acl iy y · ye ve öğretil e r i ne karşı tavı rları değişt i . Berlin ' deki
dört r i s a l eden birinde A d iy y ' n i n adı n ı n acem ice s i l i ne re k , ye89

rine Adyy ' nin Bağdat 'taki medrese arkadaşlarından olan ve
kendi adını taşıyan Rifai tarikatının kurucusu Ahmed bin Ali
el-Rifah i 'nin adının yazılmış olduğu görülüyor.•• ı ı
Şeyh Adiyy; Şam, Halep, Musul v e Bağdad gibi beldeler
de ömrünün ilkyarısını geçirdi ve bu arada pek çok mana pir
leriyle tanı ştı. Sonradan H�cri 500 yıllarında Hakkari ' ye geldi
ve Laleş denilen yerd� kendis ine bir zaviye (tekke) yapıldı.
Şöhreti gittikçe artarak ufukları tuttu. O ve zaviyesi halkın ta
zimle ziyaretine sebep oldu . . .
Şeyh Hammad ed- Debbas, Şeyh Ukeyl El- Muncibi,
Ebu ' lVefa El-Hulvani, Ebu 'n-Necib Es Sühreverdi, Ebu Be
kir bin Abdülhamid Eş-Şeybani, Şeyh Ömer El-Kays, Ebu
Muhammed Es-Sumbuki, S uveyt Es-Sencari, Macid El-Tur
ki, Şeyh Reca El-Barustaki, Şeyh İ smail Et-Tunusi, Ş<?yh
Ömer El-Kabisi, Şeyh Muhammed bin Reşa, Şeyh Ali El
Müttevekkil gibi alim ve sufilerle sohbet etti, dostluk kurdu.'•21
Şeyh Adi yy din kitaplarını Arap dili ile yazmıştır. Oysa din
dilinin halkın dili olması gerekir. Yezidiler Kürtçe konuşur ve
Kürtçe düşünürler. Dilleri Kürtçe olan Yezidilerin, din kitap
larının da Kürtçe olması gerekirdi. Üstünde düşünülmesi ge
reken konu , Şeyh Adiyy ' nin Arapça yazılmış bu kitaplarının
ne kadar Yezidi din kitapları olduğudur. Konunun bir başka il
ginç yanı, Şeyh Aidyy ' nin Müslüman olmanın beş koşulun
dan biri olan "hac" görevini yapmış olması ve ölünceye dek
Müslüman kalması ve Arap kökenli, yani Yezidi dininin Müs
lüman bir şeyhidir.
4 ı ı Yczid i ı i k ve Yczi d i lcriıı K ö k e n i .
42 l Yı;zi<l i ı i k i na n c ı , s . 3 ı - :Q .
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Yezidilik konusunda araştırm a yapan Lescot' a göre: "Şeyh
Adiyy ' nin öğretisi İslamiyet ilkelerinden ayrılmaktadır. Şeyh
A idyy, 'Tanrı ' nın her şeye kaadir göksel güç olduğu ' yorumu
nu getirmektedir. Şeyh A idyy'e göre unutulmaması gereken
konu, şeytan ve kötülüğün yaratıcısı tanrıdır. Eğer şeytan ve
kötülükler tanrı tarafından yaratılsaydı, bunların tanrının ira
desi dışında, bağımsız olmal arı gerekirdi. Bu da, tanrınrn güç
süzlüğü sonucunu doğurur. Oysa tanrı herşeyde güçlü ve ye
terlidir. Yani eski deyimle kaadiri mutlaktır. " Bu görüşüyle
Şeyh Adiyy, Zerdüştlük öğretisine aykırı savdadır. Zerdüşt
lükte eğer tanrı en iyisi ise, belki de en güçlüsü değildir, eğer
güçlü ise bütün yönleriyle iyi olamaz. Zerdüşt mitolojisinde
ve Zerdüştlüğün esasında tanrı bütün yönleriyle iyidir. Bütün
kötülük, acı , elem ve ölüm şeytanlardan kaynaklanmaktadır.
Şeyh Adiyy M.S. 1 1 62 yılında 90 yaşında öldü. Lal iş vadi
sinde gömüldü. Layard 'ın izleniınlerine göre Şeyh Adiyy 'nin
türbesi dar bir vadide, daha doğrusu bir bağazda bulunuyor.
Her iki yanında yalçın kayalıkların yükseldiği bu boğazın, kü•
çük bir ırmak dışında tek bir giriş yolu var. Türbe geniş bir avlunun ortasında inşa edilmiş. Ortadaki büyük sütunlar ve ke
merlerle çevrili salonun ortası nda, kaynağı uzaklarda, kaya
lıklarda olan bir pınarın suyuyla beslenen bir havuz var. Salo
nun gerisinde daha ki.i çük ve Ş eyh Adiyy ile bir başka birinin
sandukalarının bulunduğu iki yapı görünüyor. Havuzdaki su
ya büyük bir saygı gösteril iyar ve suyun Zemzem pınarından
geldiğine inanıl ıyor. Çocuklar bu havuzda vaftiz edi liyor ve
sudan diğer bazı kutsal amaçlar için de yararlanılıyor.
Şeyh Adiyy ' nin sandukası, Müslüman ev l i y a l arında görül
düğü gibi, büyük ve dörtköşe ve üzeri alçıyla s ı va n m ı � ; ayrı91

ca sanduka, işlemel i bir örtüyle örtülmüş. Sandukanın bulun
duğu bölmenin iç duvarına, küçük bir kandilin aydınlattığı
Kur' an ' ın ikinci suresinden alınan Ayet el-Kürsi'nin işlendiği
bir kuşam asılmış.
Yapının iki yanındaki beyaz kuleler, yapıyı saran ağaçların
arasından sevecenlikle yükseliyorlar. Kulelerin koni şeklinde•
k i uçlarına yaprak altından süslemeler işlenmiş; kulelerin ivmeli yapısı ışığın ve gölgelerin hoş bir biçimde yer değiştir
melerini sağlıyor. Türbe kapısın ın iki yanındaki duvarlara ars
lan, balta, insan, güneş, tarak motifleri işlenmiş. Kapının ya
nındak i duvara oyulan siyah renkli bir yılan motifi, daha iyi
ve net görülüyor. Bu sembollerin özel bir anlamı olduğunu
tahmin etmeme rağmen, Şeyh Nasır'dan birkaç yüzyıl önce
türbeyi onaran Hıristiyan ustaların, kendi beğ<milerine göre
bu süslemeleri yaptıklarından başka bir açıklama gelmedi .
Yapının daha birçok yanında balta ve tarak motiflerinin bu
lunduğuna işaret ettim. Ama bana bu motiflerin, yalnız yapı
onarılırken yardım edenlerin veya bağış yaparll a rın istekleri
nin yerine getirilmesinden başka bir şey olmadığı söylendi.
İç avlunun ortasındaki bir asmanın altında dört köşe, alçı
dan yapılmış bir kutu var. B u k utuya Aziz ' in türbesinden alı
nan topraktan yapılan, küçük mileler doldurulmuş. Bu mileler
gelen hacılara dağıtıl ıyor veya satılıyor. Kötü ruhlara ve has
talıklara karşı çok etkili olan kutsal relikler olarak görülüyor.
Yalnız belli rahipler ve eşleri türbeyi çevreleyen binalarda
oturuyorlar. Bu rahipler, bu kutsal tapınağın korunması ve te
m iz tutulması i ç i n seç i l m i ş ler. B ağlı oldukları aşiretler onlara
yiyecek get i r i yor ve toplanan paral ar da o nla ra veril iyor.
92

Avlunun dış duvarlarına b itişik, alçak küçük dükkanlar, /
hacıların bayram sırasında alışveriş yapmaları için kurulmy(.
Sayısız dev ağaç, açıklığı ve türbeyi gölgelendiriyor. Yapının
çevresindeki dar kanallardan serin, taze pınar suyu akıyor.
Hemen hemen öğleye kadar etraftaki kalabalıkla birliktey
dim. Daha sonra Şeyh Nasır ayağa kalktı; ben de onu izledim
ve tapınağın dış avl usuna g irdik. Önden gelen Şeyhler ve Ka
wallar havun etrafına oturmuşlardı ve flüt va davullarla yapı
lan müziği dinliyorlardı.
Yaşamımda bu kadar canlı ve pitoresk bir sahne görme
miştim. Hacıların bir kısmı ağaçlara çıkmışlar, otunnuşlardı.
Uzun buklel i saçları, insanın iç ini okuyan bakışları ve düzgün
yüz ç izgileriyle esmer S inearlılar hemen göze çarpıyordu.
Harmaniyelerinin etekleri rüzgarda uçuşuyor, omuzlarına as
tıkları tüfekleri sallanıyordu . Daha sonra Koçaklar, eski Adı
ebene' nin dağ biçimindeki yüksek höyüklerindc ve ovadaki
çadırlarında yaşayan göçebe aşiretler geldi ler. Erkeklerin can
lı renklerle bezeli ceketleri ve renkli sarıkiarı ve belierindeki
kuşaklarının arasına yerleştirdikleri işlemeli tabanca ve han
çerleri; kadınların işlemeli ipek entarileri göz alıyordu. Saçla
rının örgüleri omuzlarından aşağıya akıyordu ve kır çiçekle
riyle bezenmişti. Alınlarındaki alınlıklar, altın ve gümüş para
lada kaplanmıştı. Uzun ipiikiere taktıkları inciler, renkli bon
cuklar, metal paralar ve işlenm iş taşlardan yapılmış boyunluk
lar gerdanlarını kaplıyordu.
Gelen gruplar tüfek atışlarıyla karşılanıyor ve bu atışlardan
kimlerin geldiği anlaşılıyordu. Yeni gelenler kendilerine ayrılan
yere geçmeden önce, havuzun yanına gelip, silahlarını bırakıyor93

lar ve sonra da Şeyh Nasır' ın, Hüseyin Bey' in ve benim elimi
öpüyorlardı. Daha sonra oradaki rabipleri de selamladıktan son
ra, dağ yamacında, kendileri için ayrılmış yerlerine gidiyorlardı.
Kutsal vadiye gelmeden önce, kaynağı dağda olan ırınakla
yıkanmışlar ve giysilerini de y ıkamışlardı . Doğu ' da daha önce
temizliğe bu kadar dikkat eden, benzeri bir topluluk gönne
miştim. Beyaz renkli g iysilerinde en ufak bir leke bile yoktu.
Öğleden sonra Hüseyin Bey ile beraber dans edenleri izle
dik. Havuzun önündeki ufak alana toplanan gençler, biraz
Arap Dabka 'sına, biraz da Kürtlerin Çopi oyununa benzeyen
toplu bir dans gösterisi sundular. Diğerleri ise müzik eşliğinde
toplu türküler söylediler. Kendi halk oyunlarını oynayan bu
gençlerin görebileceği her yer dolmuştu. Ağaçların başımızın
üzerindeki dalları bile küçük çocuklar tarafından ele geçiril
mişti. Küçük bir çocuk ince bir daim hemen hemen ucuna ka
dar tırmanmıştı ve dal da tam benim başımın üzerindeydi. Ba
şımı kaldırıp bakar bakmaz, gelen tehlikeyi gördüm ve eğer bu
küçük şeytan . . . dedim ve sonunu getiremedim. Aslında Do
_
ğu ' da böyle kurnaz, afacan çocuklar için kullanılan bir söz
cüktü bu, ama geç kalmıştım, ağzımdan çıkmıştı bir kere. Söz
cüğü tam da kullanmamıştım, ağzımda boğulmuştu, ama etki
sini hemen gördüm. Çevremdeki i nsanların yüzlerindeki o ne
şeli ifade birdenbire değişivermişti. B ana yakın olanlar, d iğer
lerine aniatıyorlardı ne dediğimi. Hüseyin Bey ' in genç yüzün
deki dostça, tatlı gülümseme, yerini ciddi ve korkulu bir ifade
ye bıraktı. Ev sahiplerinin duygularını, istemeyerek de olsa in
cittiğim için özür diledim. Ama etraftaki insanların tekrar es
ki neşelerini bulmalan için, aradan bir süre geçmesi gerekti.
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Benim halılanın SeıillrFde n gelenlere ait olan bir evin da
m ın a serilmişti. Semile 'den gelenlerin oturduğu evlerin ara
s ındaki küçük ve alçak bir yapının üzerinde, .yine küçük bir
beyaz kule bulunuyordu. Yezidiler ' in diğer bütün kutsal yapı
ları gibi, bu kuleli yapı da terteınizdi. Burası Şeyh Şeın s ' in"
türbesiydi ve öyle inşa edilmişti ki, doğan güneşin ilk ışınları
uzun süre türbenin üzerine vuruyordu. Güneş kulesi de deni
len türbenin içi loştu; birkaç küçük kandille aydınlatılıyordu.
Güneş batarken, türbenin kapısının önünde oturuyorduın. Bir
çobanın türbenin yanındaki bir bölüme, birkaç beyaz öküzü
iterek soktuğunu gördüm. Yakınımda bulunan bir Kawal ' a, bu
hayvanların kime ait olduğunu sordum. Kawal, bu öküzler
Şeyh Şeıns 'e adanmıştır, dedi. Yalnız büyük bayramlarda kur
ban edilirler ve etleri yoksul lara dağıtılır.
Yemekler yenildikten sonra sayıları beşbini aşan topluluk,
yanlarında getirdikleri uzun ve kalın çıra çubuklarını yaktılar.
B u çıraları ormandan geçerken toplam ışlardı. Yanan çıraların
etksi büyüleyiciydi. İnsanlar bu akşamın geç saatinde, çıra ışı
ğı altında hayal meyal görülüyor, erkekler ordan oraya koşuş
turuyor, kadınlar çocuklarıyla birlikte evlerin damlarında otu
ruyorlardı. B inlerce çıranın alevleri havuza ve diğer göletiere
yansımıştı. Ağaçların arasında pırıl pırıl parlıyor, gölgelerde
dans ediyorlardı .
Ben bu olağanüstü görüntüye dalmış bakarken, birdenbire
insanların sesi kesildi ve v adiden melankolik bir ilahinin tını
lan yükselmeye başladı. B irkaç yıl önce, uzak bir ülkenin bir
katedralinde diniediğim görkemli bir korodan yükselen sese
benziyordu. Böyle etkili ve s ıcak bir müziği, o zamana kadar
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Doğu 'da ne işitmiş, ne de dinlemiştim. Erkeklerin ve kadınla
rın sesleri, yoğun bir flüt sesine uyuyor, karışıyordu. Belirli
aralarda ziller ve davullar çalınıyor, flütler susuyordu ve tür
benin çevresinde oturan melodiye sesleriyle katılıyorlardı.
Tapınağa gittim ve iç avluda etrafındaki rahiplerle konuşan
Şeyh Nasır ' ı gördüm. Avlu kandiller, lambalar ve çıralardan
yükselen alevlerle aydınlanmıştı. Beyaz sarıklı, uzun cüppel i
Şeyhler; bütün b u uzun sakallı saygın erkekler b i r yanda otu
ruyorlardı. Karşılarmda ise, taşların ve kilimierin üzerinde gri
ve beyaz işlemeli giysilerle otuz kadar Kawal oturmuştu. Her
biri ya bir flüte üflüyor ya da elindeki davula vuruyordu. Et
rafta yalnız sade giys ileri içinde Fakirler ve ruhhanların beyaz
giysili eşleri vardı. Diğerleri avluya almmıyordu.
Aynı ağır ve coşkulu müzik, bu kez değişik melodilerle bir
saat kadar sürdü. Müziğin bir bölümü Makam Azerat Eşau,
Rab İsa'nın Ezgisi adını taşıyordu. Bu ezgi Şeyhler, Kawallar
ve kadınlar tarafından söyleniyordu; ayrıca avlunun dışında
kiler de sesleriyle ezgiye katılıyorlardı. Ezginin sözleri Arap
ça'ydı. Yezidiler ' in ancak pek azı bu dili aniayıp konuşabil
dikleri için, bana refakat eden Torna Hoca'nın eğitimli kulak
ları bile ezginin sözlerini anlamaya yetmemişti. Aynı anda ça
lınan davullar, rahiplerin söylediği ezgileri bel irli yerlerde ke
siyorlardı. Tempo hızlandıkça, davullara daha kısa aralıklarla
vurulmaya başlandı. Ezgiler yavaş yavaş çok hoş bir melodi
eşl iğinde söylenmeye başlandı; bu arada ezgi hızlı .bir tem
poyla söylenmeye başlandı ve sonunda değişik tınılarla bitti.
Davullar olağanüstü bir serılikle döğülmeye başlandı, flütle
rin yanık sesleri hızlandı; erkek ve kadın sesleri yükseldikçe
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yükseldi; dışardaki erkekler naralar atıyor, evlerin damlarında
ki, kayaların üzerlerindeki kadınlar zılgıt i.istüne zılgıç çekiyor
lardı. Toplu bir coşkunun doruğuna erişen müzisyenler çalgıla
rını havalara atıyor, düşen çalgı yı yakalayıp tekrar çalmaya baş
lıyorlardı . Herkesin yorulup yerlere serilmesiyle bu coşkulu
ayin de sona erdi. Bu tür coşkulu ayinler, belki antik çağda
Kybele, rahiplerinin gizli tapımiarını da görülüyordu. Müzis
yenler ve ezgi söyleyenler yorulunca, g � rültü birden bire sona
.
ermişti.
Bu tapınağın bulunduğu vadi, Yezidiler ' in kutsal topraklan . Rahiplerden ve önde gelen cemaat liderlerinden başkası,
tapınağın yakınlarına, vadiye gömülüyor. Hacılar tapınağın
yanına yaklaşırlarken, ayakkabılarını çıkartıyorlar ve yalına
yak yürüyorlar.
Etrafımdakilerle birlikte ti.irbeye doğru gitmeden önce, ti.ir
bede yabancıların katı lmasının kesin yasak olduğu bir ayin
düzenlenmişti. Bu ayinin karakterini Kawallar'dan da öğrene
medim. Şeyh Nasır bana, kendi kutsal sembolleri olan Melek
Tavus tasvirinin rahiplere gösterildiğini söyledi. Ona kalırsa,
benim bu ayinlere katılınama karşı bir şey görmüyordu, ama
Şeyhler'in çoğu oradaydı ve aşiretler arasında tatsız bir olay
çıkmasını istemiyordu.'�'�

ŞEYH ADİYY'YE İLİŞKİN OLARAK
SÖYLENENLER .
Takiyuddin Muhammed El -Yaiz, Adiyy ' nin doğum sebe
bini şöyle anlatır:
4�) Yez id i l i k
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Babası İsmail oğlu Misafir, bir mağaraya girip orada kırk
sene ibadet etti. Gece rüyasında bir ses duydu:
"Ey Misafir! mağaradan çık, git eşinle Allah ' ın emrini ye
rine getir. Çünkü adı, doğu ve batıyı çevreleyecek bir veli oğ
lun dünyaya gelecektir."
Misafir, uyanınca mağaradan çıkıp doğru eşinin yanına
geldi ve hanımına rüyayı anlattı. Hanımı :
"Şu minareye çıkıp; e y nas ! Ben İsmail oğlu Misafir ' im,
geldim ve emir aldım. Her kim Allah ' ın emrini yerine getirir
se, ona bir veli gelecektir, diye sesleneceksin" dedi.
O gece, bu sesienişten ötürü tam on üç veli dünyaya geldi.
Sonra annesi ona, (Adiyy'e) hamile kaldı.
Şeyh Mesleme ile Şeyh Ukeyl bir yerden geçerlerken ne gör
sünler, Şeyh Misafir'in hanımı çeşmede hayvanlarını sulamakta!
Şeyh Mesleme, Şeyh Ukeyl'e:
"Kadının karnından çıkıp gökyüzüne yükselen nuru gör
·
dün mü," diye sorunca, Şeyh Ukeyl: "Evet, o yavrumuz
Adiyy 'dir," diye cevap verdi.
Gelip iki kere selam verdiler, sonra yollarına devam ettiler.
Şeyh Mesleme ile Şeyh Ukeyl, yedi yıl sonra döndüklerin
de, Adiyy' nin doğmuş olduğunu ve çocuklarla beraber sokak
ta oynamakta olduğunu göıünce, ona hemen selam. verdiler.
Adiyy, üç defa: "Ve aleykümesselam.,:· diyerek mukabele etti.
Bunu duyunca şaştılar ve sebebini öğrenmek istediler.
Adi yy:
"Ben annemin karnında iken iki defa selam verıni�tiniz, bir
defa da �imdi verdiniz, üç oldu. Bu yüzden i.iç kere "Ye aley
künıesselanı '· diyerek selanıımza kar�ı lık verdim. Eğer Mer98

yem oğlu İsa'dan utanmasaydım, daha annemin karnında iken
selamınızı rahatlıkla alabilirdim," diye keramet gösterdiler.
İlk öğrenimini mem�eketinde yapan Adiyy'nin zamaİıın
ünlü sufilerinden Şeyh Hammaad Ed-Debbas ile Şeyh Ukeyl
El-Muncibi 'den ders aldığı r�vayet edilir. Adiyy'e "hırka"
giydiren �e Şeyh Ukeyl'dir.
Nihayet Adiyy, erginlik çağına gelince, bir gece rüyasında
kendisine şöyle seslenildi:
"Makam seç ! Allah, sayende ölmüş kalpleri diril�ecek ! .."
"Adiyy ' ye" veya "Sohbetiyye" adı verilen Sugi tarikatının
kurusucu olarak bilinen Şeyh Adiyy bin Misafir, doğunun sa
yılı şeyhlerinden ve mertebece en yükseklerinden idi.
Nefisle mücadele ve çabasında hayli mesafeler katetmiş,
bir çok alimin eremediği derecelere ermiştir.
Önceleri mağara, ova, dağ, tepe gibi yerieri kendine mes
ken tutmuştu. Oralarda vahşi hayvanlarla oynaşırdı da hiçbi
risi kendisine zarar vermezdi. Hatta yılan, akrep ve çeşitli
yırtıcı hayvanlarla dolaşırdı da hiç biri ona dokunmazdı. İşte
onların arasında türlü nefis mücadelesine girişmiş, nihayet
nefsani arzuları, uçan eğilimleri alt etmiş ve umulan merte
beye ermiştir.
Doğu ülkelerinde müritlerin yetiştirilmesi için ilk defa te
şebbüse geçen o olmuştur!
Evliyarlan bir çokları Oni\ çömezlik etmiş, onun yanında
bir çok insan kemale ermiştir. Her memleketten halk, onu zi
yaret etmiş, ona son derece hürmet göstermiştir.
Hakikat ehlini ağlatacak, vecde boğacak çok tesirli sözleri
ve öğütleri vardı.
·
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Şeyh Adiyy şöyle der:
"Asıl Şeyh o kimsedir ki, yanında olduğun zaman tatlı ve
yumuşak sözleri ile seni büyüler, kendinden uzak olduğun za
man seni korur, üstün ahlakıyla seni eğitir, nurlu yollarla seni
edepli eder, nurları ile içini aydınlatır."
Mürit o kimsedir ki, fakirleri kendi nuru ile aydınlatır, onla
ra arkadaşlık yapıp gönüllerini alır, S\;Jfilere karşı gayet hürmet
kar ve edepli olur. Her şeyde güzel ahlak ve tevazu gösterir.
Bilim adamları yanına geldiği zaman, onlardan ders dinle
mesini bilir, ehl-i rnarifet yanında sessizliğini korur. Makarna
ermişlerin·yanında ise birliğe devarn eder.
İşte (ey insan), büyük adarnlar mertebeye; yemek, içmek
ve zevk safaya dalrnak, birini dövrnek, berikini kırmak, öteki
ne sövmek gibi şeylerle ermerniştir.
Onlar, mertebeye, nefisle mücadele, şehvetlerle boğuşma,
dünya ile çatışma sayesinde vasıt olmuşlardır.
Çünkü ölmek bilmeyen, yaşamak bilmez.
Telefi Allah için olan kimseye Allah uzun ömür ihsan eder.
Nefsini Allah yolunda körletrneyi başarana, Allah. ruh yüceliği ihsan eder:
"Nefislerirnizi felaket çukurlarına atrnamız, ya karına, ya
zararınadır. Karlı çıkarsa, amaca erişir. Zararlı çıkarsa, eceli
yetişir."
Ey insan, eğer bu uğurda öldürülürsen, bizdensini Şu hal
de yaşarsan mutlu olarak yaşa, ölürsen şehit olarak öl !
Allah buyurmuştur:.
"Bizim uğrurnuzda çaba gösterenleri elbette yoUanınıza
i letiriz. Şüphesiz ki Allah, ·iyiliği , güzelliği huy edinenlerle
beraberdir. "
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Yüceliklere ucuz yoldan erişmek istersin! Arılar sokmadan
hiç bal yiyebilir misin?"
Keramet sahibinin kerametine, ilahi emir ve yasaklara ri
ayeti oranında önem veren Şeyh Adiyy' i, Büyük Mutasavvıf
Abdülkadir Geylani, "Sultanu '1-Evliya" ( -Evliyaların Sultanı)
olarak vasıflandırmış ve onun hakkında, "Eğer Peygamberlik,
çalışınakla elde edilen bir şey olsaydı, onu mutlaka Şeyh
Adiyy bin M isafir elde ederdi" demiştir.Pek çok alim ve tarihçinin de Şeyh Adiyy bin Misafir hak
kında açıklamalar yaptıkları gözlenmektedir. Bunlar:

Abdülkadir Geylani
"Bağdad 'dan ilk defa Tay-yı Mekan ettiğim zaman henüz
gençtim. Ummü ' l-Kurun ismindeki yere geldiğimde Şeyh
Adiyy bin Misafir 'e rastladım. O da o zamanlar gayet genç
bir delikanlı idi. Bana;
"Nc:reye böyle" dedi.
"Mukaddes Mek.ke ' ye" dedim.
"Yanında arkadaşın var mıdır" dedi.
"Ben Tay-yı Mekan sahibiyim" dedim.
"Ben de .. " dedi.
"Öyleyse beraber gidelim" dedim ve yolda yürürneğe başladık.
Biraz ilerledikten sonra, yamalı ve vücutça gayet zayıf bir
Habeşli kıza rastladık. Önümde durup bana manalı manalı
baktı. Ye dedi ki:
"Sen nerel isin ey delikanlı?"
·
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·"Bağdat' lıyım" diye cevap verdim.
"Beni bugün yordun" dedi.
"Neden" dedim.
"Biraz önce Habeşistan'da idim. Senin kalbine lütfu ve ke
remi ile Allah öylesine belirdi ki, bundan önce hiç kimsenin
kalbinde öyle belirtisini görmedim. Bunun üzerine seni gör
meyi ve seninle tanışmayı arzuladım. Onun için geldim bura
ya. Şimdi sizden ayrılmayacağım, nereye giderseniz beraber
gideceğiz ve bu akşam iftarı hep beraber yapacağız" dedi.
Sonra o, vadinin bir tarafından; biz diğer tarafından yürü
rneğe başladık.
Nihayet akşam oldu, yemek zamanı geldi. Oturduk. Baktım,
gökten içi dolu bir tabak indi. Önümüze kondu. Açtım baktım
ki içinde altı ekmek, sirke ve bakla var. Her zaman iki ekmek
inerdi, o akşam altı ekmek iniverdi. Derhal, "bana ve misafirle
rime ikram eden Allah'a hamd ederim" diye şükrettim.
B iraz sonra da ibrikler içinde bize öyle sular sunuldu ki
hayretten. şaşakaldık. Çünkü o sular dünya sularından fiiçbiri
'
ne benzemiyordu. Gayet lezzetli ve tatlı idi. Sonra o genç kız
birden ayrılıp gitti.
Nihayet Mekke'ye gelip, ziyaret etmeye başladık. Allah,
arkadaşım Adiyy bin Misafir 'e nuru .ile öylesine belirdi ki o,
dayanarnayıp bayıldı.
Sonra bana da aynısı oldu.
"Eğer peygamberlik çalışınakla elde edilen birşey olsaydı
onu mutlaka Şeyh Adiyy bin Misafir elde ederdi."
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İbni Kesir
"0, Şeyh Adiyy bin Misafir bin İsmail bin Musa bin Mer

van bin El-Hasan bin Mervan El-Hakkari 'dir.
Adiviyye düşüncesine bağlı kişilerin şeyhidir. Şam ' ın batı
sına düşen Beyt-i Far denilen bir köyün Buka adlı mahallesin
dendir. Sonra Bağdad' a göçtü ve orada Şeyh Abdülkadir,
Şeyh Hammad Ed-Debbas, Şeyh Ukeyl El-Muncibi ile buluş
tu. Ebu ' I - Vefa EI-Hulvani ve Ebu 'n-Necib Es-Sühreverdi gi
bi alimlerle sohbet etti. Sonra Hakkari dağında bir tür tekke
de oturdu, orada inzivaya çekildi. Halkın ona son derece gü
veni vardı. Onun büyük adam olduğuna ve çeşitli kerametler
belirttiğine sonsuz inançları vardı."

EI-Hajiz Ez-Zehebi
"Ona Şamlı Adiyy derlerdi. Uzun yıllar seyahatler yaptı.
B irçok alim ve velilerle tanıştı. Onların sohbetinde bulundu,
feyizlerinden kana kana içti. Sonra Musul dağlarında inziva
ya çekildi. Orada Allah 'tan başka kimsesi yoktu.
Sonra Allah o yeri şenletti. Her taraftan oraya akın akın in
sanlar gelip, onu orada ziyaret etti. Allah ona uzun ömürler
bahşederek, çok insan ilminden ve feyzinden bir çok faydalar
elde etti.
Çok tesirli konuşurdu. Gerçeği bel irtmek konusunda hiç
kimseden korkusu yoktu; eleştiride bulunanların kınamasına
da aldırmazdı.
Onun bir şey sattığını, dünya malından bir şeye el si.irdi.i
ğünü duymadık.
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Kendi öz tarlası vardı. Kendi eliyle eker, biçer, azıklanırdı.
Pamuk eker, giyeceklerini de ondan edinirdi. Hiçkimsenin
malından yemez, kimsenin evine girmezdi.
Çoğu zaman oruç tutardı. O kadar ki; onun birşey yemedi
ğine, devamlı oruç tuttuğuna inanınıştı artık halk ... Halkta bu
inanç hüküm sürmeğe başlayınca, kendisinin zannettikleri gi
bi olmadığını ispat etmek amacıyla, huzurlarında eline birşey
alarak yemeğe başladı. .. "

İbni Hallikatı
'

"Şeyh Adiyy bin Misafir, H akkarili idi. "Miskin, Abid ve
zahid" idi. Ünlü bir veli idi. Her taraftan h�lk ona bağlanmış
ve onun bir veli olduğuna artık iyice kanaat getirmişti.
Ba'albek yakınlarında Beyt-i Far denilen bir köyde doğ
muştur. Doğduğu ev hala ziyaret edilir. 555 ( Hicri) yılında
Hakk ' ın rahmetine kavuşmuştur. Kabri, ziyaret yerleri arasın
da yer almıştır."
İbni Hallikan, Ebi ' I-Berekat bin Müstevfi 'nin Tarih Er
bil 'den naklettiğine göre, Erbil Atabeyi Muzaffereddin Gök
börü gençliğinde, Musu l 'da Şeyh Adiy ' i · gördüğünü, onun or
ta boylu ve esmer renkte olduğunu söylediğini yazar.
Yafi i, Şeyh Adiyy 'nin büyük şeyh, keramet ve sır sahibi
bir veli olduğunu, Adiviyye adını alan lifesenin çok kalabalık
bulunduğunu ve ona inanmakta çok aşırı gittiklerini yazar.
Yakut EI-Hamevi'de Şeyh Adiyy ' i Ş afii mezhebinde gös
terir.
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İmam-ı Gazzal i ' nin· de, "El-Hakkari" lakabıyla andığı
Şeyh A idyy ile dostluğu ve mektuplaşmalarını da burada kay
da değer buluyoruz. Gazzali 'nin mektupları, İstanbul Beyazıd
Kütüphanesi, 3750 sayılı kitap içindedir.<441

ŞEYH ADİYY'NİN KERAMETLERi

Yüce Allah'ın veli kullarına bir lütuf olarak bahşettiği " �e
ramet"in sırrına da vakıf olan Şeyh Adiyy; nitekim yılanlara
hükmediyor, vahşi hayvanları uysallaştırıyor, muhatabının
düşüncelerini okuyor, kerpiç topraklardan sular, kaynaklar
fışkırtıyor, elini hizmetkarlarından birinin göğsüne bastırarak
'
Kuran-ı Kerim' i ezbere öğrenmesini ve müritlerinin uzakta
olan kişileri görmesini sağlıyor, istediğini denizierin göbeğin, deki adalara götürüyor, mesafeleri kısaltıyor, dağlara yer de
ğiştiriyor, ölüleri diriltiyor, uzaktakilerin en g izli düşünceleri
ni biliyor, kalplerini okuyordu . Ölülerle konuşuyor, Frenkle
rin eline esir düşen bir müridini Laleş 'e getiriyor, esaretten
kurtarabiliyordu. Nehirlerin seyrini değiştiriyor, uzakta olan
kişileri görebi liyordu.

Şeyh Adiyy' den Başkaca Kerametler
Ebu İsrail Muktedir oğlu Yakub, üç sene dağlarda yaşadı.
Üstü başı peri-şan oldu. Hatta cesedindeki deriler soyuldu da,
bir ikinci olarak yeniden derilendi. B ir kurt gel ip onu yaladı,
44 ) Ycz idi l i k i nancı.

s.

27-3 1 . 46-5 1 .
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taş gibi sipsivri bıraktı, kurta hayretle bakınca, kurt ona sinir
lendi ve üzerine idrarını yaptı. Adam son derece üzüldü ve
içinden, "bir veli gelse de beni bu kötü durumdan kurtarsa"
gibi temenniler geçti.
Şeyh Adiyy bin Misafir hemen oracıkta beliriverdi. Selam
vermeden yanına oturdu. Adam içinden, "neden bana selam ver
medi" gibi bir soru geçirmeğe kalmadı, hemen Şeyh konuştu:
"Kurtların üzerine bevl (işemek) edip kirlettiği insanlara
biz selam vermeyiz, merhaba da demeyiz! .. "
. Adam, başından geçenle�i bir bir anlatınca, Şeyh ayağını
yere vurdu, su fışkırdı. Bir daha vurdu, bir nar ağacı beliriverdi. Ağaca:
"Ben Adiyy bin Misafir ' im, bir gün tatlı, bir gün acı mey
va ver," dedi.
Sonra adama (yani, Ebu İsrail Yakub' a) dönerek, "bu ağaç- ,
tan ye, bu pınardan da su iç ! Beni istediğinde ben hemen .ge
lirim" dedi ve oradan uzaklaştı.
Yukarıda adt geçen Ebu İsrail Yakub anlanyor:
"Bir gün Abadan'a gitmek için Şeyh'den izin istedim, verdi
ve şöyle tembih etti: "Yolda vahşi hayvanlar görürsen ve korkar- .
san ona, "Şeyh Adiyy benden uzaktaşınanı söylüyor" de , hemen
senden uzaklaşır. Eğer denizden geçmek için bir kayığa biner de
dalgaya tutulursan, dalgalara ·'Şeyh Adiyy sakin olmanızı isti
yor" de, hemen dalgalar durur, sen de esenliğe erersin .. " dedi.
Onun bu tembihlerini iyice kulağıma koyarak yola revan
oldum. Yolda bir arslana rastladım , fena halde korktum.
Şeyh' in bana dediğini ona söyleyince hemen oradan uzakla
şıp gitti.
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Basra denizinden kayıkla geçiyordum, şiddetli bir dalgaya
yakalandım. Şeyh' in bana tembih ettiği sözleri dalgalara söy
leyince, hemencecik durdu ve sağ salim kıyıya çıktım .. "
-

'

Şeyh Omer El-Kays, Şeyh Adiyy' nin bir kerametini dile getiriyor:
"Ona tam yedi sene hizmet ettim . Bir çok kerametler gös
terdi. Bir defasında bana:
"Bahr-i Muhit'teki altıncı dağa git; orada bir mescit göre
ceksin, oraya gir; orada yaşlı bir Şeyh göreceksin, ona Şeyh
Adiyy 'nin selamı var; "ikide bir ilirazda bulunmasın! Allah ' ın
tüm iradesine karşı gelmesin . . , diyor de" dedi.
Omuzuma vurduğu gibi, kendimi, dedi�i yerlerden geçe
rek o şeyhin yanında buldum . Şeyh 'in selamını ve emrini ken
dilerine ulaştırınca bana, "şu anda, yedileı;den bir tanesi ölüm
döşeğindedir, ben, onun yerine ölmeği temenni etmiştim" de
mez mi, hayretten düşüp bayılacaktım. Sonra o da benim om
zuma birvurdu, kendimi Şeyh ' in yanında buldum ... "
Reca EI-Barustaki, onun hir kerametini şöyle aktarmıştır:
"Şeyh Adiyy, bir gün tekkesinden çıkıp çiftlik yoluna ko
yulmuştu. Bir kabristandan geçiyorduk. B ir ara, 'şu kabirde
yatan adamın benden yardım istediğini duyabiliyor musun'
diye sordu, ' Hayır ' dedim.
Kabre doğru bakınca, şiddetli .şekilde duman çıkmakta ol
duğunu gördüm. Kabre yanaşıp dua edince, duman gitmeğe
başladı. Sonra kabirdeki adama, Kürtçe hitap ederek; "tu xwe
�1" ( Nasıl, hoş musun) diye ·sordu . Adam: "Sen Allah'a yal-
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vardın, Allah da günahlarımı affetti ve yanmaleta olduğum
ateşi sav dı' dedi. Be:n kabirdeki adaml a yaptığı konuşmayı ra
hatça işitebiliyordum. Sonra tekrar tekkeye �öndük".
Şeyh Ömer de bir gözlemini anl�tıyor:
"Bir gün Şeyh ' in yanındaydık. İkindi namazım kılmış otu
ruyorduk . El-Hadi adında bir arkadaşımıza kaside okumasını
emretti. O, okudu. Orada bir çok fakirler (veliler) de bulun
maktaydı. Fakat bir türlü Şeyh oturduğu yerde rahat değildi.
Oturup kalkıyordu, kalkıp yine oturuyordu. Nihayet akşam ol
du. Müezzin akşam ezamnı okuyunca Şeyh büsbütün kızıp
söylendi :
"Yani ezan okudun da ne oldu sanki? Biz Arş ' da idik . .
Ferş ' e doğru adım atıyorduk. Sen bizi rahatsız ettin' dedi."
Şeyh Ömer bir gözlemini daha anlatıyor:
"Şeyh'ın yanındaydım . . Kürtler 'den bir cemaat ziyaretine
geldi. İçlerinde El-Hatib Hüseyin adında bir adam vardı. Ona
hitaben, 'haydi Hüseyin, cemaatını al da kalk; biz hep beraber
bu bostana bir duvar yapacağız' dedi.
Hepsi çalışmak üzere kalktılar. Şeyh de tepeye çıkıp taşla
rı yu varlamağa başladı . Oradaki halk, Şeyh ' in yuvarladığı taş
ları iş yerine taşımaktaydı. . . Derken Ş'e yh ' in yuvarladığı taş
lardan bir tanesi orada çalışan işçilerden bir tanesine isabet et
ti, adamı yerle bir etti.
Hatip Hüseyin aşağıdan bağırdı: 'Ey Şeyh ! Filan adam
Hakk ' ın rahmetine kavuştu .. '. dedi. Bunu duyar duymaz Şeyh
hemen aşağıya indi. Öli.inün yamna gelip ellerini göğe kaldı-

rarak dua etti. Adam hiç bir şey olmamış gibi dipdiri .olarak,
Allah 'ın izni ile ayağa kalktı. . . "
El-Cerahiye kalesinin sahibi Emir İbrahim El-Mihrani, bir
gün yanına sufilerden bir çok kimseleri alarak Şeyh' in bulun
duğu yere geldi. Orada kimseyi bulamadıkları için biraz daha
beklemek zorunda kaldılar. Orada beklerlerkeh bir tanesi,
Emir İbrahim 'e Şeyh' in hikayesini anlattı. Öte yandan başka
biri (kıskanmış olacak ki), ' gelince onu bir imtihan edelim ba
kalım, ne derece bir alim olduğunu anlarız ' diye söylendi.
Emir İbrahim ' in Şeytı 'e karşı saygısı ve sevgisi vardı.
Aradan çok geçmeden Şeyh çıka geldi. Herkes ayağa kalktı.
"Ofiırun; rahatsız olmayın" diyerek onları yerlerine oturt
tuktan sonra gözlemledi. Tam o sırada biri bir soru sordu, fa
kat cevap vermedi.
Orada bulunanlar onun bu sessizliğini yetersizliğine vermek
istemiş olacaklar ki, Şeyh başını kaldırarak şöyle haykırdı:
"Allah ' ı n öyle kulları var ki, şu karşıki iki ayrı dağa haydi
Allah 'ın izni ile birleşiniz, derse, hemen birleşirler.. " dedi.
Şeyh, bu sözü söylerken onlar başlarını kaldırıp o iki dağa
bakıyorlardı. B ir de ne görsünler; iki dağ biracaya gelip birle
şiverdi.
Hemen, Şeyh' in eline sarılıp af dilediler... Şeyh son derece
dalgındı. Sonra eli ile bir işaret etti. Dağlar yine ikiye ayrılıp
eski haline geliverdiler.. Büsbütün şaşırdılar, ne diyeeelerini
bilemediler:
"Özür dileriz; bizleri bağışla, hakkında leötü düşünmüştük '
diyerek huzurunda tövbe ettiler, ondan sonra ona kayıtlarını
yaptırıp talebesi oldular . ?'
.
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Şeyh Ömer anlatıyor:
.
Bir gün Şeyh Adiyy'nin yanında otururken, söz uysal kişiler
den ve onların gösterdikleri kerametierden açılınca Şeyh, 'bura
da da öyle bir adam var ki, körleri iyi eder, cüzzamlılan tedavi
eder, ama hiçbir zaman peygamberlik iddiasında bulunmaz' de
di ... İçimden, "böyle şey olmaz' dedim ve Şeyh'e veda edip git
tim. Aradan bir kaç gün geçtikten sonra Şeyh' i tekrar ziyaret et
tim. Eğer anlattıklan doğru ise belki bana bir şeyler gösterir, gi
bi düşünceler yol boyu zihnimi işgal etti durdu.
Şeyh ' in yanına girdim, selam verip oturduktan sonra bana
dönerek:
"Ömer, yolda konuşmamak şartıyla benimle yolculuk ya
par mısın" diye sordu.
"Evet, yaparım" dedim.
Ertesi sabah beraberce yola çıktık, yürürneğe başladık. Ni
hayet büyük bir ovaya vardık. Ben çok acıkmıştım. Bu yüz
den yürürneğe halim kalmamıştı. Sık sık Şeyh'den geri kalı
yordum. Şeyh bana, 'bakıyorum da bana yetişemiyorsun' , di
ye içederneğe başlayınca, ' ne yapayım açlık başıma vurdu '
diye özür dilernek istedim.
Bunun üzerine yerden mantar toplayarak ağzıma atmağa
başladı. Bir de baktım ki, ağzıma attığı mantarlar tadına doyul
maz birer hurma oldu. İyice doymuştum. İçimden "bir de ağzı
ma bu mantarlardan kendim atayım" dedim ve attım, fakat bi
berden daha acı buldum, hemen yere fırlattım attım. Şeyh'e
doğru baktım. Şe.yl� farkına vardı ve "Debir! " diye çıkıştı. Evet
"Debir" dedim ben de. Derken bir köy göründü. Yanı başında
bir pınar ve bir de büyük ağaç vardı. Ağacın al t ı nd a kör ve ay! lO

nı zamanda cüzzamlı bir genç yatıyordu. İçimden, 'tam zama
nı, bakalı m Şeyh ne yapacak' gibi düşünceler geçirdim.
Şeyh, 'sırrımızı kimseye açıklama' diye tembih etti. Ben
de söz verdim, kendilerine.
Ondan sonra o tertemiz sudan abdest aldı. İki rekat namaz
kıldı ve 'şimdi ben dua edeceğim, sen de amin de' diye tem
bih etti. Dua yaptı, ben de amin dedim.
Sonra kalktı, mübarek elini gencin vücuduna sürüp, 'Al
lah ' ın izni ile kalk' dedi ... Genç hemen, sanki bir şey yokmuş
gibi ayağa kalkıverdi.
Genç, köye gidip onun kerametini halka haber verince,
halk başımıza hücum etti. Şeyh o anda beni önüne oturtu.P
cübbesiyle gizledi. Böylece insanlar bizi göremeden, geri dö
nüp gittiler. Sonra Şeyh kalktı, 'haydi gidelim' dedi. Yürüdük ,
çok geçmeden kendimizi Şeyh ' in tekkesinde bulduk. Allah
ondan razı olsun ..
"

Şeyh ' in bir başka kerameti daha:
Bir gün Barstak camisinde bulunuyordu. Onun işaretiyle
El-Hadi ilahiler okuyup halkı neşelendiriyordu. Aniden Şeyh
kalkıp tekkesine girdi ve biraz sonra kemerini bağlamış, eline
bir baston almış olduğu halde dışarıya çıktı ve yürürneğe baş
ladı. Halk da peşinden yürüdü.
'Zuk-u Beni Fadl ' adı ile bilinen bir kabristana geldi. O
Barstak ' a yakın bir köydedir. Orada bir kabrin başında durup,
başını açarak ellerini göğe kaldırdı, dua etti. Halk da ' amin '
dedi. Sonra oradan ayrılıp tekrar yerine dönüp oturunca halk
dayanamadı , bunun nedenini ve anlam ın ı öğrenmek istedi.
ı

ll

Şeyh aniatmağa başladı: " B iz o cana neşe katan ilahileri
dinlerken içeriye, öldüğünü bildiğim ve tanıdığım bir adam
geldi, silahlı idi. Kendi kendime, bu adam buradaki toplulu
ğun neşesini bozacak, meclisi dağıtacak galiba diye söylen
dim. Fakat konu hiç de düşündüğüm gibi değilmiş, çünkü
adamın derdi varmış, meğer yanına Davud isminde günahkar
bir Kürd'ü gömmüşler de, o azap çekerken kendisi ve akra
daşları tahammül edemiyorlarmış ve bu yüzden sıkıntı için
deymişler. Bana, ya kendilerinin başka bir yere nakledilip
adamın kötülüklerinden kurtulmaları, ya da adamın işkence
den kurtulması için Allah'a dua etmeınİ rica etmek için gel
miş. Onun için sizi alıp oraya götürdüm, dua edip siz de amin
•
dediniz. Netice ne oldu bilmiyorum ama her halde Allah onu
affetıniş ve ondan mezar işkencesini kaldırmıştır' .
Şeyh İsmail Et-Tunusi bir görüşünü anlatıyor:
" B ir gün ben ve Tunusiyye 'den bir topluluk, Şeyh
Adiyy'nin yanına gittik. Selam verip oturduktan sonra, söz,
velilerin kerametlerinden açıldı. Şeyh söze karışıp şöyle dedi:
"Batıda veya doğuda olsun, bir şeyh, müridinin gecede kaç
defa yatağında kımıldadığını bilemezse ben ona şeyh demem! '
Bu söz benim çok tuhafıma gitti. ' Demek ki, ben ailemle
alakalanıken Şeyh beni görecek ha' gibi düşüncelerle Tunu
siyye ' ye döndüm ve tam bir ay hanımımla alakalanmadım.
Şeyh bunun farkına varmış olacak ki, bir gün ziyaretine giden
Tunus i yyeliler 'e:
''Tunusiyye 'ye döndüğünüzde Şeyh İsmail 'e söyleyin de,
bir zahmet buraya kadar buyursun" diye tembih eder.
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Onlar geldiklerinde , Şeyh' in em rini bana bildirdiler. Ben
de, "Başüstüne" diyerek, hemen Şeyh' in yanına vardım, se
lam verdim. B iraz kırılmış bir tavırla, "söyle bakalım: Şeyhi
nin, seni helal bir iş yaparken mi, yoksa haram bir şey yapar
ken mi görmesi iyidir, bu gibi batıl davranışlardan vaz geç,
hanımınla ilgilen" diye öğüt verdi.
"Emriniz başüstüne, efendi hazretleri" diyerek yanlarından
ayrıldım".
Şeyh Muluımed hin Reşa . Şeyh ' in hir kerametini şöyle ak
tardı:
"Bir gün Şeyh Adiyy, kalabalık bir kitle ile yeğenimin ha
nımını gelin olarak getirmek için yola çıkmıştı. Ben de bera
berlerindeydim. G iderken yolumuz dikenlik bir yoldan geçi
yordu. Kendi kendime, "kimis inin ayağında pabuç var, kimi
si de hayvana binmiş; zavallı Şeyh yalın ayak yürüyor, vah
vah .. ' deyip sızianınaya kalmadı, hemen Şeyh ' in onlardan ye
di arşın kadar yüksek bir yerde, nurdan bir araba ile gitmekte
olduğunu gördüm . . .
"

Şeyh Ömer EI-Kabisi anlatıym:
"Şeyh Ali El-Mütevekkil ve Şeyh M uhammed bin Reşa
ile birlikte Şeyh Adiyy'nin yanına vardık.
Şeyh Muhammed, Şeyh Ali El-Mütevekki l ' in yerine ,
Şeyh ' in sağına oturdu.
Şeyh Ali bundan pek hoşlanmamıştı. Şeyh de bunun farkı
na vardı.
B ir ara kimse konuşınadı, sessizce durdular. Sonra Şeyh
Ali El- Mütevekk i L Şeyh ' e dönerek :
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"Ey Şeyh, izin verirseniz, kardeşim Şeyh Muhammed 'e bir
soru sorayım" dedi.
"Buyurun ! "
Şeyh Ali, Şeyh Muhammed'e hitaben:
"Şeyh Muhammed, dün derekatta idin, değil mi" diye sordu.
"Evet".
"Pekala, oradak ilerin sayısı ne kadardı ve hangi kabilelere
bağlıydılar" dedi.
Şeyh Muhammed:
"Araplar'dan 1 7 bin, Kürtler'den 2 5 bin, Türkmenler'den
7, Hindliler 'den 8, H indovan 'dan 3 kişi vardı" dedi . Şeyh Ali:
"Doğru söyledin" dedi .
Ve buna Şeyh Adiyy pek sevindi. O, arkadaşlarından çok
sevdiği dostları ile baş başa kaldığı zaman böyle sohbetlerden
hoşlanırdı.
O, Şeyh Ali'ye sordu:
"Yemeden, içmeden ne kadar sabredebilirsin?"
"Bir yıl yemek yer, su içmem; bir yıl da su içerim, yemek
yemem, üçüncü yıl ne yerim, ne de içeri m" dedi.
Şeyh Adiyy:
"Çok sağlam bulmadım seni" dedi.
Sonra Şeyh Muhammed'e dönüp sordu
"Ya sen?"
Şeyh Muhammed:
"Ben Şeyh Ali kardcşimden, bu yönden daha zayıfım: Do
kuz ay yerim, içmcm, dokuz ay içerim, yemem, üçüncü dokuz
ay ne yerim, ne de içerim," ded i .
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Sonra bana doğru başını çevirerek:
"Ömer, sen nasıl yaparsın", diye sordu. Cevap verdim:
"Bana gelince, ben altı ay yerim, içmem; altı ay içerim, ye
mem; altı ay ne yerim, ne de içerim . .
Bizi dikkatle dinleyen Şeyh, kendini şöyle demekten alamadı:
"Dostlarım arasında s izin g ibileri yaratan Allah ' a sonsuz
şükürler olsun"
Hemen Şeyh Muhammed atıldı ve şöyle dedi :
"Şeyh Ukeyl v e Şeyh Mesleme 'nin aşkına, n e olur bir de
Allah ' a karşı olan durumunuzdan bahsediniz! "
Şeyh Adiyy, ' sen otur e y Kürt ' , diye bağırdı ve ilave etti,
"size söylerim ama, yemin edin bakalım, ben ölüp gidinceye
kadar size 'söylediklerimi kimselere söylemeyeceğinize dair"
dedi ve biz yemin ettikten sonra sözlerine başladı :
"Şu gördüğünüz adam var ya, işte ona Allah yediriyor, içi
riyor ve onu kötülerin kötülüklerinden, bir ananın yavrusunu
koruduğu gibi koruyor. " .
Şeyh Ömer devam ediyor: "Yemyeşil bir bahçede, bir pı
nar başında içtik. Teklifsiz bize bolca ikramda bulundu. Onu
içince, sırların bulunduğu yere doğru bir sevgili göründü. Or
taya saçtığı ışınlar, beni ve arkadaşlarımı helak eder en�işe
siyle ona, "dur, kımıldamit yerinden" diye haykırdım ..
"

Şeyh Adiyy ' n in yeğeni Ebu ' I-Berekat anlatıyor:

"Bir gün arncam Şeyh Adiyy' nin yanına otuz fakir girdi.
İçlerinden on kişi ileri atılıp Şeyh 'e, ''bize hakikat ilminden
halıset", diye ricada bulundular. Şeyh onlarla konuşmağa baş1 15

layınca, oldukları yerde donakaldılar, buz gibi eriyip su hali
ne geldiler.
Sonra on kişi daha ileri atıldı, "bize de muhabbetin hakika
tinden bir şeyler anlat", ricasında bulundu. Onlarla da konuş
ınağa başladı. B ir süre sonra ne görsem: Adamlar oldukları
yerde süzülüp kalmışlar, ruhları çıkmış, ölmüşler.
On kişi daha ileri atılıp, "bize, fakirlik nedir, bunu anlat"
dediler... Onlarla konuşmağa başladı . Epeyce konuştuktan
sonra, sözlerine dayanamadılar, üzerlerinden elbiselerini çıka
rarak, çırılçıplak dışarı çıkıp dağıldılar.
Bir gi.in, bir topluluk gelerek Şeyh' den keramet gösterme
sini rica etti. Şeyh, "biz fakir kimseleriz" diye sözlerini karşı
layınca ... Onlar, 'hayır, mutlaka bir şeyler göstermelisin biz
lere' diye ısrar ettiler. � unun üzerine Şeyh Adiyy:
"Allah' ın öyle kulları vardır ki, şu ağaçlara haydi Allah' a
secde ediniz, derse hemen secde ederler" derneğe kalmadı,
ağaçlar secde etmeğe başladılar. O gün, bugün o ağaçlar, hala
tekkenin yanında dimdik durmaktadırlar. "(4�1

ŞEYH ADİYY'NİN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE
YAPILAN TÖREN
Yezidiler toplantı ve bayramlarını yılın belli zamanlarında
kutlarlar. Bu bayramlardan biri Şeyh Adiyy'nin elbiselerini
değiştirme, yani ölümünü anma günü toplantısıdır. Bu anma
yedi gün sürelidir. Birinci gün, yani gömülmeden bir önceki
45) Yezidi l i k
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güne rastgelen günde Yezidi aşiretleri kutsal Laleş vadisine
doğru yola düşerler. Laleş vadisine bakan tepelerde her aşiret
için bir yer ayrılmıştır. Aşiretler, bu kendilerine ayrılan yerde
toptandıktan sonra, Laleş v adisine inerler. Orada Şeyh
Adiyy' nin makamma hareket ederler. B urada, ilk gelen üç aşi
ret için bir öküz kesilerek, yemek hazırlanır. Bunu takip eden
diğer aşiretler de bu şekilde ağırlanır. Şeyh Adiyy'nin maka
mında Şeyh Adiyy'nin Şam 'dan gelişiyle birlikte gelen sekiz
aile, Şeyh Adiyy'nin ev ve makamının hizmetçileri ve bakıcı
ları idiler. Bu aileler Şemsani, Pirani, Adanye, Koçek adı ile
tanınırlardı. Bu aileler akşamdan Şeyh Adiyy'nin sedyesini,
dayalı olduğu pencerenin önünden indirirlerdi. Sabahleyin an
maya gelen Yezidi aşiretleri temsil eden birer kişi gelir, bu
sedyeyi omuzlarlar. Sedye buradan alınarak, Keloke havuzu
nun başına götürülür. Şeyh Adiyy 'e ayrılan binada, Şeyh
. Adiyy 'nin yıkandığı yatağın üstüne sedye konur. Bu havuzun
suyu ile sedye yıkanır. Bu yıkanan sedye içeriye alınarak,
Şeyh Adiyy'nin gömüldl.iğü yerin üstüne konur. Burada Şeyh
Adiyy için yedi gün yas tutulur. Bu, ölümünün ilk gününden
başlayarak, günümüze kadar her yıl tekrarlanır.
Bazı bilgilere göre, Şeyh Adiyy Yezidi toplumuna ölüler
için yedi günden fazla yas tutmamayı öğütlemiştir. Çünkü
inanışa göre, ölünün ruhu ölmez, her zaman· sağ kalır. Yezidi
inanışına göre ölünün ancak vücudu topraktan olduğu için yi
ne toprağa karışır, ruh ise canlı olduğu için canlı kalır. Bunun
için ölümü, elbise değiştim1e olarak görürler. Yezidi inanışına
göre ölü için yedi günden fazla yas tutulmaz, buna ölünün an1 17

ne ve babaları hoşnut olurlar. B undan ölüm için üzülmek ge
reksizdir, çünkü doğum ve ölüm Allah ' ı n emridir.
Ölüyü anma gününde kutsal Laleş vadisine gi�!<n '11 lidi
genç kız ve erkekleri, yaşlıları bu vadideki beyaz çe�ı nin
başında halay tutarlar.
Her yıl, onuncu ayın altıncı günü tüm Yezidi dininin bil
ginleri, 5-6 Yezidi yöneticisi ile iki takım def, gençler ve Şeyh
Adiyy ziyaretgahlarının bakıcıları, Şeyh, Pir, Şeyhlerin M ir ' i,
toplumun hatırı sayılır kişileri, Yezidi büyükleri ve tüm Yezi
di bölgelerinden gelen binlerce Yezidi birleşerek, kutsal Laleş
vadisine giderler ve beyaz çemşe. (Kanya S ipi) olarak bilinen
kutsal binanın çevresinde topl anırlar.
Bu anma gününde tüm Yezidi din bilginleri, Şeyh Adiyy' y i
anma toplantısında hazır bulunurlar, binlerce Yezidi bunların
çevresinde, bunların da dışında kadınlar, yaşlılar, çocuk ve
gençler toplanırlar, hep beraber okunan Yezidi dinine ait be
yit, dua ve konuşmaları dinlerler, bu din uluları orada bulunan
Yezidilere toplumsal birliğin, beraberliğin, kardeşl iğin ve sev
ginin önemini anlatırlar. Bunun ardından sazlar, deflerin eşli
ğinde gençler tarafından semahlar okunur, bu sırada Yezidi
kadınlar, okunan semahlar, çalınan def ve sazlara zılgıt çeke
rek eşlik ederler.
Ertesi günün sabahı Yezidi yöneticileri (qewal), ellerinde
def bulunan gençlerin eşliğinde cindinin beytini okurlar, bu
nunla sabah beytini (dua) okurlar, bundan sonra orada bulu
nan Yezidiler günde üç öğün Şeyh Adiyy ziyaretgahının
önünde toplanırlar, ziyaretgahın bakıcıları, toplanan bu Yezi
dilere yemek verirler. Bu anma günleri içinde Laleş vadis ine
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gelen Yezidiler, yine bu vadide bulunan kutsal binaları, zem
zem ve beyaz çeşme sularının bulunduğu yerleri ziyaret eder
ler, bu günlerin gecesinde vadiye gelen genç kız ve erkekler
saz ve deflerin eşliğinde ziyaretgahın kapısı önünde halaya tu
tuşur, çeşitli oyunlar oynarlar.
Ertesi gece semahlar okunur, dini şarkılar söylenir ve bu
etkinliklerini yedi gün süresince sürdürürler.'4hı

KUTSAL LALEŞ VADİSİ
Kutsal Laleş vadisi, sırtını dağlara yaslamış olan bir vadide
kurulmuştur. Musul 'un 40 km. kuzeyinde bulunan (Sincar böl
gesi) Laleş vadisi üzerinde kurulu olan Kutsal Laleş, Yezidilik
inancında kutsal yer ve mekan olarak kabul edilmektedir.
Laleş vadisinde bulunan kutsal tapınaklar kompleksi üç
yandan duvarlarla korunuyor ve kuzeyde de dağın yamacm
daki kayalar doğal bir duvar görevi görüyor. Tapınak komp
leksinin (mergehlerinin) önünden akan ırmak, dağlardan akan
yeraltı sularıyla besleniyor. Yine dağdaki bir pınardan akan
ayazma, doğrudan Şeyh Adiyy 'nin türbesinin ve diğer türbe
lerin bulunduğu büyük avlunun ortasındaki havuza akıyor. Bu
suya Zemzem suyu deniliyor.
Mergeh, Laleş vadisinde bir yerin adıdır. Tapınak komp
lekslerinde yer alan binaların herbiri bir Yezidi büyüğünün
adına yapılınıştır. Bu isimlerden anlaşılacağı gibi Yezidiler es
ki dinlerini unutmuş; yeni inançlarına bağl ı kişilerin adlarını
bu kişilere vermişlerdir:
s.

1 2.
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Melek Fahrettin kapısı, Şeyh Mend toplantı salonu, Melek
Şeyh Hüseyin kubbesi, Sinan ' ı n binası, Şeyh Şems kubbesi,
Nasreddin binası, Şerafeddin Mehdi binası, Şeyh Bekir bina
sı, (Pirlerin başkanı) Hasan Mema binası, Şeyh Muhammed
Reşa binası, Amadin binası, Şehsivar binası, H ıdır ve İl yaz bi
nası, Şeyh H ıdır Şernsan binası, Şeyh Hale Şernsan binası,
Şeyh Hasan Şernsan binası, Şeyh Hevinde Şernan binası,
Şeyh Tokile Şernsan binası, Babadine Şernsan binası, (Pir)
Hesnalek binası, Hatun Fehra binası, İsibiya binası, Şeyh Mi
şelih binası (Bu Şeyh beğenınediği kişileri soyar), Şeyh Bedir
binası, Muse Sor binası, Şeyh İbrahime H itmi binası, Şeyh İn
dirise (terzi) binası, Habub marangoz binası, Pire Kar binası,
Mornin H icala binası, Pir Hetibsi binası, Ali binası, Pir Bali
binası, Pir B utari binası, Şeyh Zendi binası, Şeyh Sea binası,
İsmail Emeli binası, Şeyh Abdulkadir Rahmani binası, Mu
hammed Huristani binası, Hec Ali binası , Hec Receb binası,
Şeyh Romi binası, Çel Meran b inası, B ilele Ebeş binası, Şeyh
Heme binası, Şeyh Deke Mera binası.
Bu binalardan başka binalar olmasına karşın, bu binaların
adları yazılınası uygun görülmemiştir. Bu binalardan başka
Mergeh'de Asılı Karataş, Zemzem, B�yaz Çekme ve kayası,
dört ziyaretgah vardır ki bunlar görülmeden Yezidilerin haccı
kabul görülmez.
ı - Asılı Karataş, Zemzem suyunun bulunduğu binanın iç
kısmında asılı bulunmaktadır. Hac görevini eksiksiz yerine
getirmek isteyen her Yezidi, elini bu kara taşa değdirmesi ge
rekir, bunun sonunda kişinin haccı kabul olunur.
2- Zemzem : Bir gölün adıdır, bu göl Kaf ınağarasmdan çı
kar. İki avuç kadar sU bu kayadan akar.
120

3- Mihar (Mixar): Zemzem suyu mağarasının üst kısmına
verilen bir addır.
4- Beyaz Çeşme (Kaniya-Sipi): Bu su Zemzem suyunun
on arşın ortasından çıkar. Yezidi Hacılar bu su ile yıkanırlar,
bu yıkanma onların hacı olmalarının bir şartıdır. Bu suyun
önünde üç havuz vardır. Bu havuzlardan biri adamların, biri
delikanlıların, biri de kızlarındır. Bu havuzların dışında kimse
kendini yıkamaz.<471

Celsa Mir
Celsa Mir tüm kutsal binaların içinde en büyük ve en say
gını olanıdır. Bu yere giden yol, zemzem suyu mağarasının
aşağısından geçerek gider. Bu yol 300 adım uzunluğundadır.
Bu yol 3 bitişik mağaradan geçtikten sonra Celsa Mir 'e ula
şır. Bu mağarada altın renginde, bir adam boyunda bir taht
yeralmaktadır. Bu tahtın dört ayaklarından her biri bir kür
sünün üstüne konmuştur, bu tahtın çevresinde kitabı olan
dört Peygambere ait dübek taşları, büyük Yezidi dinine ait
20 adet dübek taşı yapılmıştır. Bu yirmi dübek taşı mağara
nın duvarına yapıştırılmışlardır. Her dübek taşı renkli bir
perde ile çevrilmiştir.
Tahtın çevresi altından çubuklarta çevrilmiştir. Her çubuğun
başı portakal büyüklüğünde altından bir topla süslenmiştir.
Yezidi inancına göre yılda üç gece Melek Tavus Peygam
ber ve Yezidi dininin ululan Celsa Mir 'de toptanır ve dünya
47 1 K iirt\·e Metinler ( Renıeil de ıextes Kourmaııdj i ) . s. fı(l.fı7 .

ı 21

işleyişinin yol ve yöntemlerini belirlerler. Bu toplantılarda Al
lahın emirleri Melek Tavus tarafından Peygamberlere ve Ye
zidi ulularına bildirilir. Melek Tavus hazır olmadığı zamanlar
da herkes kendi dübek taşının üstünde yeralır. Melek Tavus
gelip tahta oturduğunda, herkes yerinden kalkarak seccadele
rin üstüne oturur. Bu gelişlerinde Melek, Tavus, Tavuz kuşu
şeklinde görülür. Bundan dolayı Yezidiler bu tavuz kuşuna
saygı duyarlar ve meleklerini bu isimle, yani Tavuz kuşu ola
rak adlandırırlar. Bu Melek Tavus'un Celsa Mir'e geldiği 3
gece şunlardır.
1 - Yılbaşı'nı takip eden ilk çarşambanın gecesi,
2- Yazın başlangıç bayramının gecesi,
3- Kışın başlangıç bayramının gecesi.
Her dindar Yezidi bu iki bayramda oruç tutar.
Tapınaklarda bulunan kişilerden, Şeyh Adiyy 'nin ilk yandaşlarından Şeyh Şemseddin' in türbes i, Şeyh ' in türbesinin
yakınında yer alıyor. Bina o şekilde yapılmıştır ki, güneşin ilk
ışıkları onun üzerinde gelir. İçerisi loştur. Ayin güneş battık
tan sonra başlar ve Şeyh Adiyy'nin mezarının yakınında bü
yük bir ahır vardır. O ahırda beyaz öküzler bulunur, bunlar
sonradan Şeyh Şemse, Şeyh A:diyy'ye ve diğer Yezidi büyük
lerine kurban edilirler. Kardeşi Fahreddin ' in türbesi de, ağa
beyinin türs�bine pek uzak olmayan bir yerde kurulmuş. Ye
zidiler ' in dini törenlerini yöneten Baba Şeyh 'ler, Fahred
din ' in aşiretinden seçiliyor.
Emeviler soyundan gelen ve hem Şeyh Adiyy'nin yoldaşı
hem de baba tarafından akrabası olan Ebu Bekir ' in türbesi de
bu kompleksin içinde yer alıyor. Şeyh Adiyy 'nin yeğeninin .
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oğlu Hasan bin Adi, Şeyh 'ın sandukasının yanındaki bir oaya
gömülmüş.(4K'

Kadir Gecesi
Bu gecenin hayrına kavuşabilmek için her Yezidi aile bi
reyleri ile birlikte kutsal binaların etrafında toptanırlar ve sa
baha kadar açık havada ibadet ederler.
Yezidi inancına göre, Laleş ovasının üstüne denk gelen
gökyüzünde bir çeşme vardır ve bu çeşmenin kenarında dal
ları aşağıda, kökleri yukarıda olan büyük bir ağaç vardır. Bu
gecede Melek Tavus bu çeşmenin önüne gelir, kanatlarını su
ya batırır, kanatlarını çırparak bu çeşmenin suyunu ibadet
edenlerin üzerine silkeler. Bu sudan bir damla ile ısianan her
Yezidi artık cehennem yüzü görmez. Bu gecenin sabahında
"Şeyh Şems" adı ile bir bayram kutlanır.w"

Şeyh Adiyy'i Etkileyen Düşünür
Maninin düşünceleri Erjeng adlı, resimlerle süslü kitabın
daki özdeyişlerde yazılıdır. Onun üzerinde durduğu başlıca
konu, iyilik, kötülük arasındaki karşıtlıktır. Ona göre evren,
evrene benzeyen insan; iyi ile kötünün savaş alanıdır. Evren
de göriilen bütün olayların kaynağı iyi ile kötüdür. Bu neden
le iyi ile kötü birer varlık ilkesidir. Aydınlık, tin, ışık, güzellik
4H) Ycz i d i l i k ve Yczidilerin Kökeni. s. 60-6 1 .
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iyinin görünüşleridir. Karanlık, gövde, izbe, şeytan ise, kötü
nün duyulur evrendeki yansımalarıdır.
İnsan gövde ile tİnden (aydınlıkla, karanlıkta) kurulu bir
bütündür. İnsanın mutlu olabilmesi için, bu iki karşıt güç ara
sında bir dengenin sağlanması gerekir. Denge sağlanınca ça
tışma durur. Uzlaşmaya varan bir evren başlar. Dengeden
uzaklaşmaya, ondan da birliğe geçince mutluluğun temelini
oluşturan durgunluk ortaya çıkar.
Mani ' nin düşünceleri bir din oluşturına amacını taşımakla
birlikte iyi, güzelden kaynaklanan bir ahlak öğretisidir. Bu öğ
retiye göre insanlar kardeşçe barış içinde yaşamalı, dünya
varlıklarından ortaklaşa yararlanmalı, aşırı kazanç ardında
koşmamalı, herkes kendi emeğiyle geçinmeli, sömürü yoluna
sapılmamalıdır. Bu düşünceleriyle Mani, Şeyh Adiyy' i etkile
yen bilimadamı sayılmıştır.<�oı

50) Yt·zidi ler ve Sürya n i l er.
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5 • YEZİDİ DiN ADAMLARI
Yezidilerin bir adının da "Halidi" olduğu bilinmektedir.
Bu ad Urarlu devlet tanrısı "Haldi"nin adından gelir. Bu da
bize Yezidi dininin bir kısmını, Urartuların tarih sahnesine
ç ıktıkları M.Ö. 1 3 . yy'dan günümüze değin taşıdıklarını gös
termektedir. Haldiler 'de de şimdi Yezidiler 'de olduğu gibi ve
oldukça zengin bir din sınıfı vardı . Bu din sınıfı Med dönemi
ne geldiğinde varlığını, Magi adı altında korudu. Çünkü du
alist düşüncenin gelişme döneminde, Medya'da Magi adı ile
bi� büyücü topluluğu vardı. Magi adına, . Zerdüşt 'ün din kita
bı Zend-Avesta'da rastlanıyor. Bu ada, doğu İran 'da bulunan
Avesta metinlerine sonradan eklenen bölümün bir yerinde
rastlanabilir. Yunanlı tarihç i Heredoı 'a göre Magi topluluğu
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Medya'da ortaya çıkmış. Medya'da doğa yakınlarında, açık
havada yapılan çok tanrılığın dini ayİnlerine ünlü büyücüler
katılmaktaydı. Med asıllı büyücüler, Medce bazı metinlere
göre; Zerdüşt' ün yaşamı boyunca Medya'daki takipçiteri ol
muşlardır. Çalışmaları Perslerin kaldıkları bölge Parsuwa sı
nırına kadar uzanmaktaydı. Kendilerini Zerdüştlüğün ulusu
olarak sayan Magiler, Med döneminde nüfus açısından birin
ci derecede yer aldılar. Büyük İskender döneminde yakıldığı
söylenen Zerdüşlüğün din kitabı Zend-Avesta'nın yeniden
yazılmasına Magiler, büyük ölçüde yardımcı olmuşlardır.
Med din adamları Magiler, Assur başkenti Ninova' nın M. Ö.
6 I 2' de düşüşünden sonra yeniden sahneye çıktılar. Med baş
kenti Ekbatana 'da (Hamadan) kurban kesme Magiler 'e ait bir
ayrıcalıklı. Bu kurban kesme ayrıcalığını Yezidiler de, din
adamlarına kurban kesmekle gösteriyorlar. Çünkü Yezidi din
adamları da, Magiler gibi toplum yaşamında bir ayrıcalığa sa
hiptirler. Yezidilerin Şeyh Adiyy 'e beyaz bir sığırı kurban
olarak seçmelerinin bir nedeni de, Magiler ' in uzun ve beyaz
elbise giymelerinden kaynaklanıyor. Hatta Yezidi bölgelerin
deki Kürt erkeklerin uzun ve beyaz elbise giymeleri bundan
kaynaklanıyor olabilir. Yezidilerin, Zerdüşt inancında olan
lardan farklı olarak kanlı kurban kestikleri, bu nedenle Yezi
dilerin Zerdüşt dini inancında olmadıklarını gös,termek, ko
nunun kaynağından araştırılınadığı sonucunu verir. Bundan
amaç konuyu saptırmak, gerçekleri çarpıtmaktır. Ama tarihi
kanıtlar, aksi dü�üncede olanların savlarını yalaniayacak nite
lik ve niceliktedirler.
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Yezidi topluluğundaki din a0amları çeşitli ad ve görevler
le halen konumlarını sürdürmektedirler. Bunlar şu sınıfıara
ayrılırlar: 1 İhtiyar, 2 - Mir, 3 Şeyh, 4 - Pir, 5- Fakir, 6- Ko
çek şeklinde hiyerarşik bir şekilde sıralanırlar. Bu da Yezidi
lerin, teokratik ilkeler üstünde kurulu bir toplumsal yapısının
olduğunu göstermektedir.
Bu din adamları ve görevleri:
-

1-

-

İhtiyar

Yezidiler arasında ihtiyarın yeri, islam halifesi ve hırısti
yanlıktaki papaza denktir. İhtiyar, Yezidilerce kutsal sayılan
Laleş vadisinde Esya köyünde oturur ve Yezidi din kuralları
nı öğretir. Bir anlaşmazlık halinde en son söz ihtiyara aittir ve
o ne söylediyse doğru olandır. Din dışı davranışlarda bulunan
ları İhtiyar Yezidiler afaroz eder. Günah işleyen bir kimse af
fı ·için ihtiyara gittiğinde, İhtiyar bir merasim sonucu onu af
fedebilir.
Yezidi kişi 3 şeyi yapmakla afaroz edilebilir.
1 - İhtiyar, Şeyh, Mir ve Pir ailesinden biri ile zinada bulunması,
2- Yezidi olmayan biri ile zina etmesi,
3- Kendi isteğiyle başka bir din benimsemesi.
Bu üç günahlardan birini işleyen Yezidi kişi, ihtiyarın fer
manı ve İhtiyarların bu ferman duyurması ile afaroz edilir. Bu
günahı işleyen kişiden diğer Yezidiler uzak dururlar. Bu kişi
ile kimse konuşınaz, evine gitmez, evlerine almazlar. Bu kişi
yi evlerine alanlar da afaroz edil irler.
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Eğer o kişi gerçekten o günahı işlememişse, ihtiyara gide
rek affedilmesini ister. İhtiyar bu kişinin günah işlemediği ka
n!sına varırsa o kişinin bu günahlardan arınması emrini verir.
Günahtan arınan kişi Zemzem ve Beyaz çeşmenin suyu ile yı
kandıktan sonra gidip İhtiyarın seecadesini öper, kişi bu şekil
de günahından arınır.
İhtiyarın Seçimi
İhtiyar kişi Şeyh ailesi içinden seçilir. Ancak bu kişinin sır
ve kerem sahibi olması gerek. İhtiyar törelere aykırı bir dav
ranışta bulunmadıkça İhtiyarlık görevinden alınmaz. İhtiyarın
bir yolsuzluk yapması halinde Yezidi büyükleri toplanır, o ki
. şi İhtiyarlık görevinden alınır ve Şeyh ailesinden bir başkası
İhtiyarlık görevine getirilir. İhtiyarın evlenmemesi gerekir:
Ancak evlendiği zaman değerinden düşer ve bir kadından baş
ka biri ile evlenemez.
Şeyh aile�;;inden bir başkası sır ve kerem sahibi olunca ken
dini öne çıkarır ve bu şekilde bu kişi İhtiyarın seecadesini ele
geçirirse kimse onunla ilişki kurmaz.
2-

Mir

Mir bütün Yezidilerin büyüğüdür. Yezidi toplumunda her
aşiretin bir başkanı vardır, bu aşiret başkanlarıda M ir'e bağlı
dıı·Jar. Bu görevi ile M ir, dini bir kişilik olmaktan çok yöneti
cidir. Her Yezidi Mir'e gelirini sağlamada bir ödemede bulu
n ur. B u ge l i r bazı kişiler tarafından top l a n ara k M i r ' e veri l i r.
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Hiçbir Yezidi, Mir ' in buyruğu dışına çıkamaz. Ancak M ir
ler Hükümetten yana olduklarında, Yezidiler arasındaki say
gınlığı azalır.
Söylentilere göre Mirlerin kökeni Şeyh Adiyy ' nin hizmet
ç ilerinden birine dayanır. Bu hizmetçi Şeyh Adiyy' nin sağlı
ğında kendisini sevdirmesini bitmiştir. Şeyh Adiyy öldüğünde
bu kişiyi kendisinin yerine atamıştır. Bundan sonra bu kişi Ye
zidilerin büyüğü olmuş, oğullan da Yezidiler tarafından Mir
olarak tanınmışlardır.
3-

Şeyh

Yezidi Şeyhleri kendilerini Şeyh Adiyy ' nin çocukları sa
yarlar.Yezidi dininin büyüklüğü bu kişinin elindedir. İnanç,
namaz, oruç ve din törenlerinin kuralları Şeyhlerden öğrenilir.
En yakın Şeyhler 23 babadan sonra Şeyh Adiyy'ye yaklaşır
lar. Ancak bu sayı kesin olarak bilinmemektedir.
Büyük Yezidin sitiya Zin ve sitiya Ereb adlarında iki eşi
v ardı. Melek Fahredin ve Şeyh Şems bu ilk eş sitiya Zin 'den
olmuşlardır. Şeyh Secadin ve Şeyh Nasredin ikinci eş sitiya
Ereb ' den olmuşlardır.
Şeyh Adiyy 'den önce Şeyh Fahredin ve Şeyh Şems Yezidi
dininin uluları olarak tanınmaktadırlar.
Bugün aşiret düzeni içinde yaşayan Yezidiler, bu Şeyhlerin
yönetimindedirler. Her Şeyhe birkaç Yezidi aşireti bağlıdırlar.
Bu aşiretler bağlı oldukları Şeyhe yardımda bulunurlar. Her
Şeyh kendi halkı arasında bağlanma ve ayrılma erkine sahip1 29

tir. Bu nedenle Yezidi dininde ihtiyardan sonra büyük olarak
Şeyh gelir. Bu nedenle Şeyh ' in isteği dışında hiçbir şey yapıl
ması mümkün değildir.
Beyaz cüppe giyerler, başlarına siyah bir külah giyerler ve
külahın etrafma da kımı ızı bir kuşak takarlar.
4-

Pir

Yezidi dininde �eyhten sonra Pir gelir. Pirler köken olarak
Şeyh Adiyy 'nin oğlundan gelirler. Ancak din işlerinin bölüşü
münde bazı Şeyhler ve Pirler tanmmışlardır. Her Pir, Şeyh ' in
yönetimi altındadır ve halk arasında şeyh ' in yardımcıları ola
rak tanınırlar.
Şeyhlikte olduğu gibi Pirlikte babadan oğula geçer. Her Pir, ,
Pir süfalesi dışında biriyle evlenemez. Pir sıradan bir Yezidinin
kızını isteyemeyeceği gibi, kendi kızını da bir Yezidiye vere- 1
mez. Bir Pire ancak diğer bir Pir' in kızı yakışır. Baba Pirler ev
lenemezler ve idari işlerle uğraşmazlar. Kendilerini duaya ve
ibadete verirler. Gelen ziyaretçi ve Laliş 'e gelen hacıların ihti
yaçları ile ilgilenirler. Baba Pirler genellikle yaşlılar arasından
seçilirler. Yezidilere yol ve erkan göstennek, p irlerin görevlidir.
Pirler gelirlerini halkın Şeyhlere yaptıkları yardımdan sağlarlar.
Halkın verdiği gelirin iki payı Şeyh 'e, bir payı Pir'e ayrılır.

·

1

1

5- Fakir
Yezidi dininde Pirden sonra Fak ir gelir. Ancak Şeyhlik va
P i rl ikte olduğu gibi Fakirlik babadan oğula geçmez. Şeyh v
·
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Pir ' in yanında hizmette bulunan müridier Fakir olurlar. Za
manlarının çoğunu duaya, ibadete ve vaaz vermeye ayırırlar.
Fakirierin görevi, Yezidiler arasında dolaşarak Yezidi inanı�ı
hakkında bilgi vermektedir. B u kutsal görevlerinden dolayı
cennete gideceklerine inanılır. Bunların geçimi dilenrnek su
ret iyle olur.
Fakirierin kendilerine özgü giysileri vardır. Özellikle bır
kanın giyilmesi şarttır. Fakirler siyah renk içinde kırmızı be
yaz renkteki bir kumaştan şerit geçirilerek yapılmış elbiseler
giyerler. Başlarına siyah renkten bir sarık bağlarlar. Sırtına
giydiği kutsal hırkayı ölünceye kadar çıkannaz. Yezidilerde
hırka kutsal sayılır. Hırka giyen kişiler birini öldürselcr bile,
Yezidiler arasında dokunulmazlığı vardır. inanca göre büyilk
Yezid bu hırkayı kendi üstünden çıkartarak Fak ire venniştir.
Bu nedenle hırkanın saygınlığı büyük Yezid ' in saygınlığı an
lamına gelir.
6- Koçek
,

Şeyh, P ir, Fakir , Müridierden hangisi bir keramet sahibi
o lduğunu ihtiyara bildirir. Bu kişi kendi kerametini ihtiyara
gösterdikten sonra ancak Koçek olabilir.
Yezidi ler arasında Koçekierin sayı sı az olduğundan Ko
<.;ck lerin saygın l ığı büyüktür. Koçekierin görevi olayları bil
d i rım�k ve hastaları iyileşt inncktir, bunun yanında kutsal ya
p ı l a rdan bi rinde ilaç olabilecek toprağı hastal ara s a l ı k verirler.
H ı ı b i l g i le n d i rm e kar�ı l ı ğ ı nda hasta yak ı n l arından arın ağa n l a r
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alırlar, bu armağanlarla geçimlerini sağlarlar. Meleke Ta
vus 'un tunçtan yapılmış dörtlü sembolünü ve çıradan yapıl
mış meşaleleri taşıyarak, köylerde, halk arasında dolaşırlar ve
bu yolla halkı Yezidilik inancı etrafında toplamaya, birleştir
ıneye çalışırlar.�� 1 '

5 1 l K lirı\·e Metinl er ( RN·eucl de Te x ıes Kournıandj i ) . s . o0-o7.
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6 • YEZİDİLİGİN

KUTSAL KiTAPLARI
Yezidiliğin kutsal iki .kitabı Kitab El-Celve ve Mushafa
Reş (Kara Kitap) ve Şeyh Adiyy'nin ilahisi 'nin yeni elyazma
sı metin leri, l 934 yılında Dr. Henry Field tarafından bulun
muş ve Bağdat Üniversitesi 'nden Dr. Anis' Frayha'nın yaptığı
İngilizce çevirileri 1 946 'da yayımlanmıştır.
Türkiye'de bazı tarihçi ve yazarlar, Yezidilerin bu iki kut
sal kitabının şifreli bir yazıyla kaleme alındığını ve bu yüzden
okunmasının olanaksız olduğunu ileri sürüyorlar. Asılları
Arapça olan bu kitaplar, Şeyh Adiyy 'nin risale ve ilahilerinin
ve yazdığı tek bir şiirin, değişik tarihlerde hattatlar tarafından
ço ğ a l t ıl m ı ş elyazmaları, bugün dünyanın belli başlı araştırma
kitaplıklarında bulunmaktadır. Şeyh Adiyy 'nin eserleri. yaza1 33

rın adını taşır. Kutsal kitaplar ise imzasızdır; yazarı veya ya
zarları bilinmemektedir.
İstanbul ' da önce Yıldız Sarayı Kitaplığı ' nda bulunan ve
Yezidiler ' in din ve geleneklerine il işkin bir incelerneyi ve kut
sal kitapları içeren Arapça elyazması metinler, bugün İstanbul
Üniversitesi Kitaplığı 'ndadır. Bu kitaplıkta l 889'da Süryani
ce yazılmış Yezidiler ' in Tarihi ' nden Bölümler adlı elyazması nın, I 906 tarihli, imzasız bir Arapça çevirisi de bulunmakta
dır. Musul ve Çevres indeki Yezidi ler ' in Tarihi başlıklı, 1 907
tarihli Arapça bir el yazması ve yine Arapça yazılmış ikinci bir
çift kutsal kitap, bu kitapl ıktaki söz konusu koleksiyonu ta
mamlamaktadır.ı.' 2'
Yezidiler ' in ibadet dili ve b izce malum olan bütün Yezidi
duaları Kuımançcadır. Örneğin: esas dua, sabah duası, vaftiz
ve sünnet duası , ölüler için okunan telkin duası, Sencık deni
len horoz heykelciğinin gelişini müjdeleme sesleri, hatta Al
lah 'da, Mushaf-a Reş ' in belgelenmeyen i lavesine göre, Kur
mançca konuşur.
Asıl nüshası 1 892 tarihinde Laleş 'teki Ba'adriye köyünde
molla Haydar ' ın evinde bulunan ve yılda iki defa Şeyh
Adiy y ' nin mezarına götürülüp orada okunan K itab-ı Celve,
küçük bir eserdir. Kitabın tamamı 8 sayfa olup, 1 09 satırdan
ibarettir ve beş bölümden meydana gelmektedir.
Mushaf-ı Reş ise daha geniştir. Kürtçe aslı, 1 52 satırlı şifre
li bir yazı ile yazılmış bir tomar halindedir. Bu, daha çok dün'i2 ) Yez id i l i k
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yevi, daha nonnal ve esasında Kitab-ı Celve'den daha anlaşı
lır haldedir. Çelişkiler ile doludur ve birden bire kesiliverir.''1'
Aşağıda vereceğimiz K itap EI-Celve (Tanrısal Açıklama
Kitabı) ve Mushaf-ı Reş (Siyah Kitap) Kürtçe 'nin Mukri lehçe
si ile yazılmış daha sonra bu �mmanci lehçesine çevrilmiştir.
Adı geçen iki k itap daha sonra da Türkçeleştirilmişlerdir.

KİTAP EL-CELVE (Tanrısal Açıklama Kitabı)
Giriş

I.

2.

3.

Her yaratıktan önce var ol an Melek Tawus 'tur,
O ki Abtawus 'u bı:to aleme öz halkını ayırıp bilgilendire
rek sapıklık ve kuruntulardan kurtarsın diye gönderdi.
B u işin temini önce şifahi sözle, sonra okunması bu mil
letin dışındakilere caiz olmayan celve adındaki bu k itap
ile oldu.
Birinci Fasli

I.

2.
3.

Ben vardım ve halen varım, yine sonuna kadar var kalı
rım. Hükmüm her yaratık üstünde var, maiyetimde bulu
nanların tedbir ve işlerini temin ederim.
Bana güvenerek ihtiyaçlarında beni çağıranlar için hazır
.,...
ve hızlıyım.
H içbir yer benden boş değil. Haricilerin arzuları doğrul
tusunda yapılınadığı iç in �er dedikleri her olaya ortağım.

5 .' ) Yez i d i l i k
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Her zaman bir müdebbiri var, o da benim danışmamla
olur. Her nasıl için bu alemin reisi değişir. Her biri kendi
devir ve nöbetinde görevini tekmil eder.
5. Tabiata karakterine göre yaratma izni veririm.
6. Bana rekabet eden herkes aciz kalır ve üzülür.
7. Diğer tanrılar teniin işlerime karışamaz. Arzu ettiğim
herhangi bir şeye müdahale edemezler.
8. Hariciterin elindeki kitapların hepsi doğru değildir. Pey
gamberler onları yazmamıştır. Sapıtıp, isyan ederek de
ğiştirdiler. Herbiri diğerini fesh ve iptal eder.
9. Hak ile batı! ikisi de malumdur. Onlar tecrübe ile anlaşıl
mıştır.
l O. Misakım aleyhine konuşanlar haldeında vaidim var. Bir sü
re için vekil ettiğim uzman müdebbirlerin muhalefetleri
irademledir. Hatırlatının ve yaptıklarını da haram kılarım.
1 1 . Talimatıma uyarak bana uymaktan haz duyanları irşad bi
linçlendiririm.
4.

İkinci Fasıl

1.
2.
3.
4.

5.

İnsanların iyiliklerine karşı bildiğim gibi mukafatını veririm.
Yerde, yer üstünde ve yer altında bulunanların hepsine
sultam vardır.
Alemierin birbirine düşüp savaşmalarını istemem.
Onların faydalarına mani olmam, bilhassa bana ittaat
eden öz adamlanma.
Tecrübe ettiğim ve İsteğim doğrultusunda hareket eden
zatlara iş veririm.
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Bana güvenen ve sözümü tutan kimselere bir türlü ve bir
şekilde kendimi gösteririm.
7. Mekan ve zamana göre alır veririm, zengin eder fakir ya
parım, said veya şaki ederim.
8 . Hiç kimsenin işlerime müdahale veya men etme hakkı
yoktur.
9. Bana karşı gelenlerin üzerine acı ve elem yağdırırım.
I O. Bana ittaat edenler diğer insanlar gibi ölmez!er.
ı ı . Kendisine tayin ettiğim zamandan fazla kimsenin bu dün
yada kalmasını istemem.
1 2. Eğer istesem onu defalarca bu aleme veya başka bir ale
me ruhların tenasuhu ile gönderirim.
6.

Üçüncü Fası/

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Kitap olmadan da has ve sevgili adamlarıma yol gösterip
gaybi öğretirim. Öğretmem zor değildir.
Başka alemlerde dahi şeriatıma uymayaniara hal ve za
mana göre zarar veririm.
Ş u beniademler şeriattan anlamazlar.
Yerdeki canlılar, havadaki kuşlar ve denizdeki balıkların
hepsi benim elimde zaptımdadır.
Yer altında bulunan define ve hazineleri bilirim ve insanlar
dan biri diğerine halife olmak üzere birer kişiye bildiririm.
Mucize ve acayiplerimi isteyen ve kabul edenlere göste
rırım.
Bana karşı gelenler, beni ve bana uyanların sözünü tutma
yanlar zarar ederler. Zira onlar büyüklük ve zenginliğin
elimde olduğunu ve insanların iyilerine verdiğimi bilmezler.
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8.

Alemierin tedbirleri, nesillerin devrim i ve müdebbirlerin
_ değişmesi benim tarafımdan özelden tanzim edilmiştir.
Dördüncü Fasli

ı.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

D iğer tanrı ların hiçbirine hakkımı vermem.
Yaratıkların ihtiyaçlarını tem in etmek için dört unsur, dört
zaman ve dört rükun bahşettim.
Yabancıların kitapları �eriatıımı uyarsa doğrudur. Uymayanları onlar deği�tirmiştir.
Üç �ey benim düşmanımdır ve üç isimden buğzederim.
Sırlarımı koruyanlar ödüllerime nail olurlar.
Benim için eziyet çekenlerin mukafatlarını alemierin bi
rinde veririm.
Yabancı larla savaşmak için bana tabi olanların hepsinin
birlikte ve beraber olmalarını isterim.
E y vasiyetime uyanlar! B ana ait olmayan söz ve talimata
inanmayın, adımı ve sıfatımı anmayın ki günahkar olma
yasınız, çünkü yabancıların ne yaptıklarını bilmezsiniz.
Beşinci Fasti

ı.

2.

Zat ve suretime saygı duyun, çünkü onlar önceden ihmal
ettiğiniz şeyleri hatırlatır.
Şiarlarıma tabi olun ve hizmetçilerimin benden size anlat
tıklan ilmi gayba kulak verin.
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MUSHAF-A REŞ
•

I.

II.

III.
I V.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

XII.

Her şeyden önce Allah, Aziz sırrından bir beyaz cev
her yarattı ve Enfer adında bir kuş yarattı ve cevheri
kuşun sırtına bindirdi, böylece Kırkbin yıl kaldı.
İçinde yaratılan günlerin ilki Pazar günüdür. O günde
A llah Azrail adında bir melek yarattı. Odur Melek Ta
wus k i hepsi nin başkanıdır.
Pazartesi günü Melek Derdail-i yarattı ki, o Şeyh H a
san 'dır.
Salı günü İsrafil-i yarattı ki, o Şeyh Şems 'tir.
Çarşamba günü Melek Mikail-i yarattı ki, Şeyh Ebu
bekir 'dir.
Perşembe günü Melel< Cebrail-i yarattı ki Şeyh Seca
deddin ' dir.
Cuma günü Melek Şemnail-i yarattı ki, N asireddin ' dir.
Cumartesi günü Melek Narail-i yarattı ki, Şeyh Falıreddin 'dir.
Melek Tawus-u hepsine başkan yaptı.
Sonra yedi gök, yer, güneş ve ayrn suretlerini yarattı.
Fahreddin, İ nsan, hayvan, kuş ve vahşileri yarattı ve
H ı rkanın ceplerine koydu. Sonra meleklerle birlikte
cevherden çıktı ve üstüne çıkıp büyük bir nara çekti.
Cevher dört parçaya ayrıldı. Kar�ından çıkan su deniz
oldu. O vakit Dünya yuvarlak ve deliksizdi.
A llah, Cebraili bir kuş şeklinde yarattı ve gönderdi.
Arzın dört köşesini eline verdi, sonra bir gemi yaratıp
bindi ve otuzbin yıl kaldı , sonra geldi Laleşe sakin ol1 39

du. Dünyaya nara att-ı, taş dondu ve Dünya arz oldu ve
titremeye başladı, Cebrail 'in emriyle sakinleşti. Sonra
Cebrail beyaz cevherden iki parça alarak birini yerin
altına, diğerini gökün kapısına yerleştirdi teskin için.
Sonra beyaz cevherin ufak parçalarından Güneş ' i ,
Ay' ı v e Yıldız'ları yarattı göklerin tezyini için.
XIII. Meyva ağaçları, bitki ve dağları Arzın tezyini için ya
rattı. Farş 'ın üstünde Arş ' ı yarattı.
XIV. Büyük Rab Melaikelere (Adem ve Havva 'yı yarataca
ğım ve onları beşer kılacağım. Ademin sımrdan Sefer
oğlu Şehr olacak ondan yer yüzünde bir millet oluşa
cak. Dahcı sonra Azrail (melek Tawus) milleti ki Yezi
diyedir) oluşacak dedi.
XV.
Daha sonra Şeyh Adiyy Şam toprağından Laleş 'e gön
derdi.
XVI. Sonra Rab Karadağ'a indi, bir nara attı otuzbin mela
ike yarattı, üç kola ayırdı, kırk yıl ibadet ettiler, sonra
Melek Tawus 'a teslim edip birlikte Gök'e çıktılar.
XVII. Sonra Rab Kudüse indi. Cebraile Yerin dört köşesin
den toprak getirmesini emretti. Toprak, Su, Hava ve
Ateş 'ten Adem' i yarattı ve kudretinden can verdi.
Cebrail 'e Firdews götürüp, buğday hariç her nimetten
yiyebilmesi için talimat verdi.
XVIII. Yüzyıl sonra Melek Tawus Allah'a dedi ki, Adem ve
nesli nasıl çoğalacak. Dedi ki, emir ve tedbiri senin
eline verdim. Geldi ve Ademe buğdaydan yedin mi?
dedi. Hayır dedi, ye senin için daha iyi olacak dedi.
Yedikten sonra karnı şişti. Tawus melek onu cennetten
çıkarıp Yere bıraktı. Göğe ç ı ktı .
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XIX.

XX.
XXI.
XXII.

XXIII.
XXIV.

Adem karnından fena halde sıkıştı. Çünkü dışkı de
liği yoktu. Allah bir kuş gönderdi. Gagasıyla delik
açınca rahatladı.
Cebrail yüzyıl ona görünmedi ve yüz yıl Adem merak etti, ağladı.
.
Allah'ın emriyle Cebrail nazil oldu. Ademin sol kol
tuğu altından Hav a ' yı yatattı.
Sonra Melek Tawus yaradılmış taifemiz için nazlı
oldu ve eski Asuri hükümdarlarından başka, bize ba
zı melekleri düzenledi. Bunlardan biri Nesrohtur ki
Nasırıddin 'dir ve Gamuş ki odur M elik Fahreddin ve
Ertimus ki <> da Melek Şemseddin'dir. Bunlardan
sonra birinci ve ikinci Şabor olmak üzere iki hüküm
darımız daha var. B unlar yüzelli yıl hükmettiler. On
ların neslinden bugüne kadar da beylerimiz vardır.
Dört hükümdardan buğzederiz.
Marul (Has) bitkisini kendimize haram ettik. Çünkü
adı ' Hasiye Peygamber adına benzer. Fasulye ve ma
vi renkte bize haramdır. Yunan Peygamber hürmeti
için balık yemeyiz. Ceylan, bir peygamberimizin ko
yunu olduğu için yemeyiz. Şeyh ve şagirtleri horoz
etini yemezler. Çünkü adları geçen yedi tanrıdan bi
ri olan Melek Tawus horoz şeklindedir. Şeyh ve şa
girtleri kabak da yemezler. Ayakta işemek, edepha
nede suya dokunmak ve harnarnda yıkanmak bize
haramdır. Şeytan kelimesini söylemek caiz değil,
çünkü tanrımızın adıdır. Hem de buna benzer keli
meleri de mesela kaytan, şat, şer telaffuz etmek caiz
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X XV.

XXVI.

XXVII.

XX V I I I .
XXIX.
XXX.

X XX I .
XXX I I .

XXXIII.

değil, ayrıyeten melu n veya benzeri, mesela lane, nal
gibi kelimeleri telaffuz etmek caiz değildir.
İsa bu aleme gelmeden önce diyanetimize putperest
lik denirdi. Yahudi, Hıristiyan ve İsl am diyanetimiz
karşısında tavır almış lar. Acemler de böyle.
Ahab bir Hükümdarımızdı . Bizden olan herkese
kendisine özel bir ad takmasını emretti. ilah Ahab
veya Baalzbob dediler ki, şimdi Pirbob'tur.
B ir hükümdarımız Babil 'de vardı, adı Buhtunas
sar 'dı. Bir de Acem 'de vardı, adına Ahşoreş derler
di. Bir de Ağrankalos adında İstanbul 'da vardı.
Yer ve gökten önce A llah Deı�i z üstünde idi, kendi
ne bir gemi düzenlemişti, denizlerle seyrederdi .
Kendinden bir cevher yarattı. Kırk yıl yönetti, sonra
gazaba gelip bir tekme vurdu.
Hey acayiplerin acayibi ki, o cevherden çıkan ses dal
galarından dağlar, tozundan tepeler ve dumanından
gökler oluştu. Sonra Allah yukarı çıktı, gökleri bağla
yıp tesbit etti ve direk olmadan dunnasım sağladı .
Arzı kil itledi ve eline bir kalem alıp tüm yaratıkları
yazmaya başladı.
Sonra zatından ve nurundan Altıtane Tanrı yarattı.
Bunların yaratılmaları nasıl k i bir lambayı o bir lam
.
dan tutuşturması gibi oldu.
Birinci tanrı ikinciye, "Ben Göğü yarattım. Sen de çık
bir şey yarat ! dedi çıktı ve Güneş oldu. Diğerine söy
ledi o da Ay oldu. Dördüncüsü felekleri yarattı. Beşin
ci sabah
yıldızı oldu. Altıncı Feza (Uzay)yı yarattı .''''
__:,

_
_
_
_
_
_
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Mushaf-a Re ş ' te yer alan Yezidi inancının yaradılı ş m ito
lojisi ile Zerdüşt düşüncesinin yaradılış mitoloj isi arasında
farklılık görülür. Bunları karşılaştırdığımızda Yezidiliğin ya
radılış m itolojisinin Adem ile Havva mitolojisinin etkisi altın
da kaldığı görülür. Zerdüştlüğün Yaradılış mitolojisi ise Ahu
ra Mazda düşüncesinin özüne uygundur.

YARADILIŞ MİTOLOJİSİ
Zerdüşt'ün m itolojisinin özü; çoğu dinlerdeki soru işareti
ni oluşturan iyi ve kötü konusudur.
Eğer tanrı iyi ise belki de en güçlüsü değildir. Eğer güçlü
ise bütün yönleri ile iyi olamaz. Zerdüştlüğün m itoloj ilerinin
ve Zerdüştlüğün esasında tanrı bütün yönleri ile iyidir. Bütün
kötülük, acı, elem ve ölüm şeytanlardan gelmektedir.
B u m itolojinin yaratıcısı, sonradan ortaya Persia'da Ormo
ezd ( Hurmuz) diye tanınan (bil ge bey) Ahura Mazda'dır. Ahu
ra Mazda sonsuzluktaki göklerde iyilik ve ışıkta oturınaktadır.
Aşağıda ise karanlıklarda kızgın ruh Angra Mainjoe (Manyu)
(daha sonradan Ahriman olarak b i linmektedir) oturmaktadır.
Ahura Mazda ilk önce gök yaratıklarını ve daha sonra da kö
tünün yok edilebileceği evreni yaratmıştır. O, evreni önce ruh
sal şekilde yaratmış sonradan bu maddi şekle dönüştürülmüş
tür. Evren elips şeklindeydi ve dünya ise bunun ortasında ge
zinen düz ve yuvarlak bir d i l i m idi. Ahriman yok etme dürtü
süne sahip idi. Ve böylece Ahura Mazda'nın iyi yaradılışma
saldırmaktaydı. Bu ınanevi dünyanın üçbin senelik oluşumun
dan sonra Aluıra Mazda, Ahriınan'a barı� yapmalarını öner1 43

miştir. Bütünü ile tahribat isteyen Ahriman bu teklifi red et
miştir. Ve sonradan zaman i çindeki savaşı kabullenmiştir.
Sonradan düşündüğünde, bu açık savaş ilanını kabul etmekle
kendi düşüşünü hazırladığını anlayınca güçsüzlük içinde ken
dini cehennemine geri çekmiştir. Ve Ahura Mazda'yı ideal,
maddi bir dünya yaratmak ve gelecek üçbin sene içinde hü
küm sürmek için arkada bırakmıştır. Bu üçbin senelik zama
nın bitmesinde Ahriman; kirliliğin dişi ruhu Jahi tarafından
uyandırılmıştır. Jahi, Ahriman'a kutsal adam Gajomart'ı ve
öküzü yollarından çıkaracağına ve dünyayı üzüntüye boğaca
ğına söz vermiştir. Bu atağı hazırlamak için Ahriman, Jahi'yi
çekici bir kadın haline getirmiştir. Bu atak başarıyla sonuçlan
mış ve Ahriman kazanmıştır. Ama Ahriman yaradılışı dağıt
tıktan ve İ11sanlığı öldürdükten sonra ke.ndi güvenli karanlığı
na dönmek istemiş ve katı hava örtüsü tarafından kaplanan
Dünya'da tutsak kaldığını anlamıştır. Ahriman dünyada tutsak
idi ve üçbin yıllık devrenin sonuna kadar iyi ile birlikte yaşa
mak zorundaydı. İyi yenilgiye uğramıştı. Sonuç olarak, bura
daki kutsal adamın ölü öküzünden hububatlar, tedavi edici ba
haratlar oluşmaktaydı ve kutsal adamın ölüsünden ise metal
ler oluşmuş ve adamın tohumundan, Ahriman'ın insanları yok
ettikten sonra ilk insan çifti Masjie ve Masjiane oluşmuştur.
Bunlar önce onbeş yapraklı bir bitki olarak büyümüşler (on
beş ideal sayıdır). Bundan büyüyen mexvalardan insanlığın
on ırkı oluşmuştur. Onlar insan şeklini aldıkları anda Ahriman
tarafından kötü yola çevrilmişlerdir ve bunlar şeyt�nlara tap
ınaya başlayınca üretici güçlerini yitirınişlerdi. Böylelikle
dünyaya insan doğurmamakla, başka bir günah daha işlemiş
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oluyorlardı. Elli seneden sonra yine çocukları olmaya başla
mıştı. Ve Ahura Mazda çocukları daha az tatlı yapıncaya ka
dar, çocuklarınr yemişlerdir. En sonunda insanlığı sürdürmüş
ler ve Ahura Mazda onların kötülüğe karşı olan savaşlarında
onlara yardımcı olmuştur. Bu savaş, tanrı için ve insanlar için
yaşam boyunca devam etmektedir. Öldükten sonra dahi şey
tanlar üç gün üç gece, özellikle dindar insanların ruhlarına
saldırmak için pusuda beklemektedirler. Saoja bunları aile
fertlerinin duaları ile korumaktaydı. Aile fertleri ölüleri için
fazla yakınmamalıydılar. Çünkü, onların gözyaşları, ruhların
ölüm sonrası yaşamlarında onlara engeldiler. Bu üçgenden
sonra ruh Sraosja, Asjonoe ve M itra tarafından bir terazide
tartılarak yoklanmaktadır. Dindar ruhlar genç, güzel bir kadın
tarafından ve güzel kokulu bir rüzgarın eşliğinde geniş sırat
köprüsünden geçerek dört istasyona ayrılmış göklere çıkarı
lırlar. Her istasyon, bir öncekinden daha yüksektir. Ve bunlar
zevk içinde yaşamak için yapılmışlardır. Bunlar güzel yastık
lar ve halılarla döşenmişlerdir. Günahkar ruhlar ise yaşlı bir
cadı tarafından ve kötü kokulu bir rüzgar eşliğinde sırat köp
rüsüne götürülür. Bu köprü o zaman daralır ve kötü ruhlar ce
hennemin derinliklerine düşerler. Eğer yaşam sırasında iyilik
ler ve kötülükler birbirlerine eşit iseler, bunlar orta istasyona
getirilirler. Bu yer Hanestagen diye adlandırılır. Cehennemin
genelindeki korku verici şeyler, kalabalık, pis hava, sıcak, so
ğuk, karanlık, zamanın yavaş ilerlemesi ve kızgın yaratıklar
ile kızgın ruh hak ettiği cezayı çekmektedir.
İyinin zaferi Zerdüşt'ün varlığını açıklaması ve öğreti s i
için yol gösterınesi ile sonuçlanmıştır. Zerdi.işt'ün öğretisini
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yayması şeytanlar tarafından engellenememiştir. Üç bin yıllık
ilk iki dönem , kötü nerede ise Dünyayı dağıtacaktı. Ama ya
radılış Dünya şeytanlarının öldürülmesiyle' kurtarılacaktır.
Üçüncü dönemde kurtarıcı Sosj ianti iyinin katı zaferini yaşa
yacaktır. B urada Dehak Keresaspa tarafından öldürülecektir.
İnsanların ıuhları tekrar dünyaya dönecektir. Erimiş metalin
akımı ile Dünya yine eski durumuna dönecek ve Sosj iant son
kurbanı , insanlığın hizmetçisi öküzü getirilecek ve insanlık
ölümsüzlüğe kav"uşacaktır. Hayatı ölümsüzleştirdiği kabul
edilen madde, öküzün yağından ve Gaokerena ağacından çı
kıp birleşecek ler. Ahriman ve Az dışındaki bütün şeytanlar öl
dürülecek ve Ahriman ile Az cehenneme kaçacaklar. Orada
erimiş metal tarafından sonsuza dek tutsak kalacaklar. Gerçek
kainat her yönü i le onarılacak ve yenilenecek. Sadece kötülük
red edilecekY5'

'i 'i l Kii n kr i ıı D i n Klilt lirli Ta rı h ı . ' · X'I-<J2 .
.

1 46

7.

KüRTLER'İN İSLAMLAŞTIRIL
MASI

Her şeyden önce bizim, Kürtlerin İslamiyet öncesi inançla
n hakkındaki düşüncelerim izin günümüzde bütünüyle karan
lık olduğu belirtilmel idir, çünkü bilim gerekl i yazılı verilere
sahip değildir. Kürt topl umundaki dini törenlerden ve diğer
dini kalıntı lardan verileri ele alan bazı araştırınacılar Kürtle
,
rin, Yezidilerin dininden olduklarını ispatlamaya meyillidir
ler. B u bakış açısına gö�e Kürtler, İslamiyetİn kabulünden ön
ce diğer İran halkları gibi bu dine inanıyorlardı.
Kürtler arasında da İslamiyet önces indeki atalarının Zoro
atriytsmadjus olduklan düşünc�si yaygındır.
Arap yazarlarının eserlerinde İran halk larını n yaşam ında
Zoroastri zm in yeri ve önem i açıkça yansıınışt ır. İlın Ha·
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ukal 'ın haberlerine göre İran Fars ' ının bütün bölge ve rustak
larının sayısız ateş tapınakları ( buyut an-nar) vardır. X.-XI.
yüzyılın Arap kaynakları Dj i bal ' de, Musul 'daki ateş tapınak
larının varlığından zaman zaman bahsederler. Bu bağlamda
al-Masudi ' nin çalışmalarından birinde, Kürtlerin ' de araların
da bulunduğu bir dizi halkın İslamiyet öncesindeki dinlerine
çok yüzeysel değinerek, "onların pek çoğu ateşe taparlar ve
büyüyle ilgilenirler" diye yazması ilginçtir.
H al ifeliğin vergi politikası materyalleri temel alınırsa,
Kürtler 'in I X : - X . yüzyıllarda İslamiyeti kabul etmeye başla
dıkları yargısına varılabilir.
Djibal, Musul ve diğer bölgelerdeki vergiler hakkında bil
gi veren Arap yazarları, bu bölgelerde yaşayan halkları zikret
mezler. Onların verilerine göre, IX.-X. yüzyıllarda bu bölge
lerden haraç toplanmıştır. Bu bağlamda "haraç" teriminin
şartlı olabileceği belirtilmelidir, çünkü bu terim gerek toprak,
gerekse adam vergisini kapsayan vergi de demektir.
Yukarıda belirtildiği gibi IX.-X. yüzyıllarda İran halkları
arasında �öroastrizm korunmuştur: Arap kaynakları da he
men hemen onların ödediği vergiler hakkında bilgi vermezler.
YIL-X. yüzyıllarda Kürtler ' in yukarıda söylenen Hariciler
hareketine katıldıkları da bilinmektedir. Baricilerin düşünce
leri, hareketin başlangıç döneminde Kürtler arasında da yayıl
mıştır. AI-Masudi 'ye göre VII. yüzyılda Harici hareketinin
ocağı, Musul 'a dek uzanan Sindjer bölgesidir. Al-Masudi
Kürtler arasında yayıl an düşüncelerin "Osman ve Ali 'yi yad
sıyan H aricilerin düşünceleri gibi" olduğunu bel irtir. Daha
sonra A I -Masudi, "Azerbaycan 'da yaşayan Kürtler ' in Şaruki·
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ler (yani Hariciler-A.P. ) olarak bilindiğini" eklemektedir.
Kürtler ' in Harici dini-politik hareketinin yandaşlan olduğunu
bel irten İbn Haldun da aynı düşünceyi ifade etmektedir. Kürt
lerin Harici olduklannı diğer olgular da doğrulamaktadır.
İslam iyetteki bu sektant hareketinin programı, halifeliğin
topraklannda yerleşen halkın aşağı katmanlarının isteğini ifa
de ediyordu. Hareketin temel problemlerinden biri Müslüman
lar arasında eşitliğin sağlanmasıdır. Onların düşüncelerine gö
re imam halife, inananlardan seçilıneli, onun sorumluluğunu
sadece Kureyşliler değil, yeterliyse Negrablar da alabilmeli.
Bu taleplerin, harekete önemli bir genişlik sağlayan geniş halk
kitlelerinde olumlu bir yankı uyandırmış olduğu açıktır.
Kürtler için Haricileri desteklemenin Müslüman olmak an
lamına gelmediğini belirtmek zor değildir. Fakat bu konuda
öneml i bir koşul belirmektedir. Kürtler bu harekete İslamiyet
ideoloj is iyle y aklaşmışlar, İslamiyetİn onlar tarafından kabu
lü için yeni şartlar oluşturmuşlardır.
Merkezi iktidarın zayıflığından, kısmen de olsa 945 yılın
da Buidie tarafından B ağdat ' ı n alınmasından yararlanan Küı1
feodalleri kendi konumlarını güçlendirdiler ve bir dizi Kürt
prensliği kurdular. Onlar tarafından İ slam iyet düşüncesi ken
di iktidarlarını güçlendirmek için kullanılmıştır; halifelikte
egemen sınıfın ideoloj isini temsil eden İslam iyet Kürt aristok
rasİsinin dini de olmuştur. B i r dizi Kürt prensliği arasmda
başkenti D inavar olan, prensliğini 96 1 yılında kurmayı ve bir
dizi Kürt kabilesini çevresinde toplamayı b aşaran güçlü Kürt
feoda l i H asan-vayh İ bn a l -Kurd i ' n i n k urduğu H asanvayhidler
p re n s l i ğ i n i ( % 1 - 1 0 1 5 y ı l l a rı ) a n lamak gere k i r. Onun
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ilk

hare-

keti cami yaptırmak olmuştur. Hasanvayhidler ' in bu faaliyeti
açıkça Kürtler ' in İslamlaştırılmasında Kürt aristokras isinin
rolünü göstermektedir.
Hasanvayh ' ı n ölümünden sonra iktidarın oğlu Badr ' e
( 979- l O 1 5 yılları ) geçtiği bilinmektedir. Has anvayhidler
prensl iğine Hamadan, Dinavar, Nahevend, Asadabad ve d iğer
bölgeler, yani Dj i bal ' in bütün toprakları girmiştir. Şarahfan
B idlisl, S adr ' ın "Dinavar'dan Ahvaz, Huzistan, Burudj i rd
( Luristan'daki dağ) Asaciabad ve Nehavend ' e kadar bütün ka
lelere , dağlara ve ovalara . . . " sahip olduğunu beliı1ir. Badr,
halk ı n arasında islamiyetİn yayılması ve kuvvetlenmesine bü
yük önem verıni�tir.
Sadr ' ın dini hizmetleri hakkında pek çok yazar bilgi ver
mektedir. Bu konuda İ bn al-Djauzi ( X I I . yüzyıl) şunları yaz
maktadır: "Her yıl Badr, hac görevini yapacak 20 adam için
bin dinar ödedi . . . Her cuma fakiriere ve dullara I 000 dirhem
bağı�ladı. Her yıl Hamadan B ağdat arasında yer alan, Haca
gideceklere ayakkabı yapan kunduracılara 3000 dinar ödedi .
Her ay ölenlerin kefenleri için 20.000 dirhem verdi . . . Kendi
topraklarında 3000 cami yaptırdı ve yabancılar için kervansa
ray yaptırdı.. Her yıl Badr sakinlerine sadaka, yolların korun
ması ve ai-Haramayn ' ın (yani Mekke ve Medine) diğer mas
rafları için I 00.000 dinar verdi. Öldüğünde bütün bunlar son
buldu. Badr ç9k dua etti ve Allah ' ın övgüsünü aldı, . . . Ali 'ye
inananların mezarlığına gömüldü.
Eğer yukarıda verilen din i şleri ölçüsü ve yekünü büyükse
de, bunlar ancak X . - X I . yüzy ı lda ve daha sonra Kürt toplu
ımı nda islamiyel in geni� ölçüde yayı lması hakk ında �üphe hı1 50

rakmamaktadır. İncelenen dönemde Kürt Müslümanlan ara
s ında hem Ş i iliğe, hem de Sünniliğe inananlar vardı.
Böylece İslam iyet Kürt toplumuna, Kürt bölgelerini Arap
lar ' ın fethi sırasında VII. yüzyı lın 30'lu yıllarından ba�laya
rak girmi�tir. Fakat Kürtler ' in İslamiaşma süreci gerçekte IX.
yüzyılda ba�laınıştır. IX . - X . yüzyıllarda ise kendi etki alanını
genişletmek isteyerek, ekonomik ve politik çıkarlarından ha
reket eden Kürt feodal aristokrasisi zamanında kitle karakteri
kazanmış, halkın geni� kitlelerini kendine çekmiştir.';"'
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YEZİDİ KüRTLERiN DURUMU
Yezidi olan Kürtler, Kürt coğrafyasında, Kürtler 'den ayrı
ne bir ulus, ne de bir ulusal azınlıktırlar. Bunlar Kürt halkının
bir bölümü olup, dini inançları dışında onunla her türlü ortak
değerlere sahiptirler, yani Kürt halkının bu kesimi Kürt halkı
içerisinde olup, dini inançları nedeniyle bir dini azınlığın
mensubudurlar.
Yezidilerin dini inançları her ne şekilde ele alınır veya yo
rumlanırsa yorumlansın, İslami Arap dini inancının bölgede
zorla hakim kılınması öncesinde Kürdistan ve bölgede hakim
olan, Kürt halkının esas dini inancı olan Zerdüşt dini inancı
nın, bölgedeki yegane koruyucuları ve temsilcileridirler. Za
man süreci içerisinde ve bölgedeki diğer etkilenmelerle bün
yesinde ufak tefek değiş ikl ik lerin olduğu görülebilirse de, di-
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ni inançlarının temel düşünceleri ve yönelişi Zerdüşt dini
inancı ile aynılık içerisindedir. Yezidilerin gerçek anlamda
Kürt dini inancına bağlı olmalarından dolayı tüm dini ayİnle
'
rini Kürtçe yaptıkları gibi, yazılı olan iki adet kutsal dini ki
tapları da sonradan öz Kürtçe yazılmıştır.
İslami Arap dini inancının yayılınacı ve zorba karakteriyle
bölgeye kabul ettirilmesi sonrasında, bölgede eski dini inanç
larını korumaya çalışan bu Kürt halk kesimine karşı süreklili
ğini koruyan baskı, katliam, yağma ve talan gibi işlev ve uy
gulamalar sürdürüldü. Zaman zaman bölge müslüman halkla
rı onları dinsizlikle ithaın ederek, sömürgeci devletlerin de
onay ve destekleri ile onları imha hareketlerine giriştiler. Za
man zaman da söınürgeci devletlerin işgal güçleri bizzat Ye
zidi Kürtlerin imha edilmesinde kullanıldılar. Bu gibi, kendi
lerini toptan yok etmeye yönelik saldırı ve girişimiere karşı,
Yezidi Kürt halkı kendi varlıkl arını koruyabilmek için, zaman
zaman güçlü direnişler gösterınişse de sürekliliğini koruyan,
dengesiz olan güçler ve şartlar nedeniyle çoğu zaman büyük
zararlar görmüş ve giderek verimli yaşam alanlarını onlara
terk ederek kendi lerini koruyabilecekleri dağlık bölgelere çe
kilmek zorunda kalmışlardır.
İslami Arap dini inancının bölgeye hakimiyetini kurmaya
çalışınasından itibaren, bölge Kürt halkı büyük direnişler gös
termiş olmasına rağmen, zamanla bölgenin çoğunluğunda ha
kimiyetini sağlaması sonrasında ise, kendilerinin dini inançla
rını benimsememiş ve yerli dini inançlarında direnen bölge
halkına karşı çokça zalim davranıldığından. İslamiyetİn iç sa
vaşlarla bölünme döneminde Yezidi Kürtler, Mervan ' ın anne1 53

sinin Kürt olması yanında, esas olarak kendilerine yapılanla
rın bir nebze intikamını almak için Mervan 'ın tarafını tutarak
İslamiyet içi savaşııniara da katıldılar.
İslami Arap inancı yönetiminin 750 tarihinde Abbasilere
geçmesi sonrasında Yezidiler üzerinde yoğun haskılara giri
şildi. İslami Arap dini inancının ilk dönemlerinde bölge Kürt
halkının direniş göstermesi ile Yezidiler İslaıniyete karşı dire
nişlerinde bel l i oranda da olsa müttefik bulmuş olurlarken,
çevre Kürt halk ının İslami Arap dini inancını benimseıneleri
üzerine, onların desteklerini kayıp ettikleri gibi, onlar da ken
d ilerine dü�man olmu�lardı. İslamiyelin be lirli bir sürecinden
sonra iç karı� ıklıkların ba�laınası ve sonrasında da doğudan
gelen barbar kavimterin bölgeyi işgal etmeleri sürecinde Ye
zidi Kürt halkı, bölge Kürt halk ından çok farklı bir durum ya
şamadı. Ancak bölgenin sömürgeci Osmanlı ve Safavi devlet
leri arasında paylaşılmasından bir süre sonra, Yezidi Kürt hal
kına kar�ı baskı ve imha hareketleri yen iden başladı.
İslamiyeti benimsemiş olan çevre halkı arasında, İslam iyet
mensupları tarafından Yezidilerin dinsiz "Zındık" ( Zındık:
Zerdü�t dini inancından büyük oranda etkilenmiş bölgede
geçmişte varlığını korumakta olan bir mezhebin ismidir. ) ol
dukları ve zamanl a da bunların " iblis"e taptıkları yolundaki
propagandalarla, bölge Kürt halkı devamlı bir �ekilde, bu
Kürt halkı kesimine karşı kışkırtılıp dü�man edildi. Böylece
İslamiyet içerisinde, "Zındık"; dinsiz, tanrı ve insanlığın düş
manı olan " iblis"e tapanlar, İblis ' in çocukları, din ve kitapla
rı yok, dünyaya v e insanlığa uğursuzluk getirmektedirler �ek
l i nde niıelendiri ldi. � ıristiyan ve Yahudi lerin köpek leı: inden
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daha kötü gösterilen ve böylesine propaganda yapılarak de
ğerlendirilen Yezidi Kürt halkı kesimine karşı, onların toptan
imha edilme leri ve ortadan kaldırılmaları yönünde her müsait
fırsat ve ortam, çevre müslümanları tarafından onların aleyhi
ne değerlendirilirken, bölgeye hakim bulunan sömürgeci dev
let yönetimleri tarafından gerekl i yardım, mükafatlandırma ve
desteklemelerle de cesaretlendirildiler.
Yezidi Kürtlerin bölgede yoğun oldukları S i ncar, Şeyhkan
ve Tur Abidin alanlarına kaqı girişilen her imha hareketinde
müftiler, hocalar ve islamiyete inanmış olan halk için motif,
"dinsiz, A l l ahın düşmanı olan Zındıklara, A ll ah ' ın dini olan
islamiyeti benimsetmek için girişilen bir eylem olarak be
n imsetilirken, Allah için, A l l ah ' ın yarattığı kulları fanatikçe
katliamlarla öldürme ve kendi lerini de bu yaptıklarında hak
lı görmeleri neticesi, her türlü zulüm ve insanlık dışı uygula
ma i le bu insanların bölgeleri , evleri yakılıp yıkılırken, mal
varlıkları yağmalanıp talan edi lerek, çocuk, ltadın ve k ızları
esir alınıp esir pazarlarında satıldıkları g ibi, pek çoğu da fa
natik düşüncelerin etkisiyle esir alınmalarından sonra ölümle
cezalandırıldılar.
Sörpürgeci devlet yönetimleri ya da siyasi olarak bölgede
ki etkin k işileri açısından, esasta sorunun kökeni sömürü yö
nünde olup, ekonomik çıkarları iken, bu alanda aracı rolünü
üstlenen islami din adamlarına göre Yezidiler d insiz oldukla
rından, şeriatça bunların pişmanlık duyarak veya başka bir
dinden islamiyete dönmeleri mümkün olmadığından, bunların
şeriatça katl iamlarla köklerinin kesilmesi, halka tavsiye edilip
önerilmekteyd i . Müslüman halk açısından ise hem devletleri1 55

nin yönetimlerine yaranma, siyasi ve ekonomik menfaaller el
de etme ve hem de islamiyete yaranarak Allah ' ın sevabını ka
zanıp cennete gitme düşünceleri hakim olmaktaydı. Böylece
hiçbir yönden cezalandırma söz konusu olmadığı gibi, büyük
menfaatlerin kazanılmasına inandırıldıklarından, onların bu
yönde yapacağı girişimlerin ne derece boyutlu olacağı anlaşı
lır. Böylece sınır tanımayan vahşet uygul amalarına Yezidi
Kürtleri konu edildiler. Elimizdeki belgelere dayanarak Yezi
di Kürtleri ' ne bu yönde yapı lmış uygulamaların bazı önemli (
olanlarını şöyle sıralayabi 1 iriz:
1 3 . yüzyı lda, Yezidi Kürtlerin önderi Musu l ' da kaçırı ldı.
İdam edilmesinden sonra cesedi bulunamadı. B unun üzerine
bölgede senelerce devam eden bir savaş başladı. Bu dengesiz
savaş sürecinde Yezidiler dağlık alanlara çeki lmek zorunda
kalı nca, kutsal şehirleri yakılıp yıkıldı ve yağmalandılar.
I 4 I 4 yılında, çevre müslümanları ile Yezidiler arasında ya
pılan bir savaşta Yezidiler katl iamlara uğradılar.
1 640/4 1 : S incar bölgesi Yezidilerinin, Musul yakınlarında
ki birkaç köyü yağmalamaları üzerine, Diyarbakır Osmanlı
Valisi Ahmet Paşa komutasındaki 70.000 kişilik .Osmanlı or
dusu ve yardımcı grupları, Yezidilerin üzerine saldırıya geçti
ler. Bölgede yapılan kanlı çarpışmalardan sonra Yezidiler ye
nilince dağlık bölgelerine çekildiler.
1 647/48: Ş eyhkan Emi ri Ş eyh Mirza, Musul bölgesini de
hakimiyetine almak istemesi üzerine, Musul bölgesini yöne
timine bağlamak için, bölgesinde Osmanlı devleti yönetimi
ne karşı ayak l a n d ı . Bunun üzerine Yan Osmanlı Vali s i Şemsi
Paşa emrinde k i k u vvetl erle Seyhkan böl ges i n e s a l d ı rd ı . Bu1 56

rada yapılan savaşta Yezidi kuvvetleri yeniidi Ye Şeyh Mirza
esir düştü. Sonra Van Osmanlı valisi tarafından Şeyh Mirza
as tın ldı.
I 7 1 5 'de, bölgedeki Yezidi Kürtlerin cezalandırılması için,
Osmanlı B ağdat Valisi Hasan Paşa, Sincar Bölgesine saldırı
ya geçti. Burada yapılan dengesiz savaştan sonra Yezidiler
Xatuniye ' ye çekilmek zorunda kaldılar. Hasan Paşa bölgede
Yezidiler üzerinde yaptırdığı geniş bir katliamdan sonra, böl
genin yönetim ve hakimiyetini de Bedevi Arap Tayy aşireti
nin reisine verdi. Bu Tayy Arap aşireti sonraları da bölgede
Kürt halkına karşı değişik alanlarda kullanıldı .
1 733/34: Zap nehri çevresindeki Yezidi Kürt köyleri, Os
manlı Ahmet Paşa tarafından harabeye çevrilip, bölgedeki Ye
zidi halk üzerinde katliamlar uygulandı.
1 752/5 3 : Sincar bölgesi Yezidileri, Osmanlı Paşası Süley
man ' ın hışmına uğradı. Paşa bölgede iki sene gibi bir süre ile
katliamlar yaptırıp sayısızca Yezidi Kürdü öldürttü.
1 767/68: Musul Osmanlı Valisi Amin Paşa, Sincar bölge
sinin yağmalanmasına oğlunun emrinde bir ordu gönderdi.
Burada Yezidilerden istenilen I .000 baş koyuna karşılık 800
adet verilmesi üzerine saldırıya geçen Osmanlı müslüman or
dusu sayısızca Yezidi Kürdü öldürdü.
. l 770/7 1 : Y�zidilerin Şeyhkan bölgesi Em iri olan Bedağ
· Bey, Osmanlı yönetimine karşı isyan ettiyse de, bu isyan kısa
bir sürede bastırılınca acımasızca Yezidiler üzerinde katliam
lar yapıldı.
1 773/74: Sincar bölgesi Osmanlı devletinin Musul valisi
tarafından yak ı lıp yıkı larak yağma ed ildi .
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1 779: Osmanlı devleti nin Musul valisi, kardeşinin emrine
verdiğ.i müslüman Osmanlı ordusu S incar bölgesini yeniden
.
yağmalamaya gö nderdi.
1 785/86: Musul Osmanlı Valisi olan Abd el Baqi, S incar
Yezidi Kürtlerini cezalandırmak için bir ordu ile saldırıya geç
t i . Bölgede yapılan savaşta yeniidi ve ordusunun büyük bir
kesimi öldürüldü . Aynı süre içi nde S incar bölgesi Arap aşiret
lerinin de saldırısına uğradı .
1 786/'8.7: Şeyhkan cmiri olan Colo B e y i l e Aınadia paşası
arasında çarpışmalar başlayınca Colo Bey yenildi.
1 7 89/90: Colo Bey ' in bölgesi Bedevi Arap Tayy aşiretinin
yönetimine veril ince, Colo onlar tarafından öldürüldü. B öyle
ce iki taraf arasında çatışmalar başlayınca, Arap Tayy aşireti
büyük kayıplar verdi.
1 790/92: Arap Bedevi Tayy aşireti, S i ncar bölgesine sal�ı
rıya geçti . Şeyhkan bölgesinde İsmail Paşa, Kancar Bey ' le
çarpıştı ve Kancaı' Bey ' i hapse attırdı. Colo ' nun oğlu Hesen
Bey bölgenin yönetimini yeniden eline geçirdiyse de sonra
Amadiye emiri Hesen Bey ' i astırdı.
1 792/93: Osmanlı Paşası Muhammet, Musul valisi olarak
Sincar bölgesinde sekiz Yezidi köyünü yakıp yıktırdı .
1 793/94: Yine Musul val isi, S incar bölgesindeki M ihmkan
mevk iindeki Yezidileri cezalandırmak için harekete geçtiyse
de burada yapılan savaşta yenilgiye uğradı.
1 794/95: Bağdat 'tan gönderilen Osmanlı Süleyman Paşa,
emrindek i kuvvetlerle Sincar bölgesini yakıp yıkarak yağma
lad ı , 60 kadını kaçı rdığı gibi altıyüz baş hayvanı da çaldı .
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1 799/ 1 800: Obeyd Ham da ve Tayy bedevilerinin yardım
ları ile B ağdat 'tan gönderilen Abd el Aziz Bey, Şeyhkan böl
gesini ve 25 Yezidi köyünü harabeye çevirdi.
1 802/03: Musul Valisi Ali Paşa, S incar bölgesini hakimi
yetine alınaya karar verdi. Ordusu ile kuzeyden saldırıya ge
ç ince, güneyden de Arap bedevilerinin saldırıya geçmelerirtı
sağladı . B ölgede savaş aylarca sürdü. Pek çok yerleşim birimi
yerle bir edildi. Onuanlıklar yakıldı. Yezidi Kürtleri yenilince
Osmanlı devletinin hakimiyetini tanıdılar ve yerleşim bölge
lerine geri döndüler.
1 809/ l 0: Osmanlı devlet i n i n Bağdat Valisi Süleyman Qa
til, Sincar bölgesine saldırıya geçt i. Balad, S incar, Mihirkan
şehirleri ile daha kuzeyde olan bazı köyleri yağmaladı ve çok
sayıda Yezidi Kürdünü öldürttü.
1 83 2 sonrası Yezidilerin en kanlı geçen dönemlerinden bi
ri olma özelliğini taşır. Bothan (Cizre) eıniri Bedirhan Bey,
Şeyhkan bölgesi Yezidilerine karşı saldırıya geçti. Yezidilerin
yiğitçe direnmelerine rağmen , Bedirhan Bey ' in kuvvetleri ,
Yezidi Kürt halkının yerleşim bölgelerini ellerine geçirdiler.
Yezidilerin önderi Ali Bey esir alındı ve sonra da yapılan iş
kencelerle öldürüldü. Şeyhkan bölgesinin müslüman Kürtler
ce ele geçirilmesinden sonra, müslüman Kürtler, Yezidi Kürt
lerin bölgedeki tüm yerleşim birimlerini yakıp yıkarak yağ
maladılar. İriançlarına göre dinsiz dedikleri Yezidi Kürt kar
deşlerini katliam lara uğrattılar. Yaşamlarını kurtarabilmek
için Şeyhkan Yezidileri Sincar'a doğru kaçmaya veya göçe
ba� l ad ı l ar. Kendileri ni takip eden müslüman k u v vetleri n e l i n 
den k u rt u l m a k i ç i n , M usul önleri nde s u l a rı y ük se l m i ş olan
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Dicle nehrine kendilerini atmak zorunda kaldılar. Bunlardan
bazıları yüzerek kurtulmayı başardıysa da kendilerini nehire
atmamış olanlar, müslüman Kürt kuvvetlerinin eline esir düş
tüler ve onlar tarafından hepsi de öldürüldüler.
1 832/3 3 'de M ir Muhammed Revanduzi, Akre bölgesi Ye
zidi Kürtlerine saldırıya geçti. Yukarı Zap nehri bölgesindeki
Yezidi Kürtleri üzerinde katliamlar yaptıktan sonra Akre'yi
de ele geçirdi. Akre yöneticisi İsmail Paşa Zikar dağlarına çe
kilmek zorunda kaldı. Mir Muhammed 1 83 3/34'de Bothan
bölgesinin bir kesimini almasından sonra, bu defa Sincar böl
gesindeki Yezidi Kürtlerin üzerine saldırıya geçti ve bölgede
ki Yezidi Kürtlerden çoğunu katliamlarla öldürttü.
1 83 8 : Osmanlı devletinin Diyarbakır valisi, Yezidilerin
S incar bölgesine yeniden saldırı düzenledi.
1 838: Musul Osmanlı Valisi Tayyar Paşa, Cebel bölgesinde
ki Yezidileri cezalandırma saldırısına girişti. Bölgedeki Yezidi
Kürt halkı uzun zamandan beri ağır Osmanlı devleti vergileri
ne itiraz ediyorlardı. Bunun üzerine Osmanlı paşası bölgeye gi
dip kendisi durumu göıinek istedi. Böylece büyük bir Osmanlı
müslüman ordusunun· başında bölgeye doğru harekete geçti.
Mihirkan yakınlarına vardıklarında niçin geldiklerini anlatmak
için aracılarını gönderdi. Bu aracıların öldürülmesi üzerine
Tayyar Paşa, bu yerleşim bölgesini yaktırdı. Dağlara kaçıp ma
ğaralara sığınan Yezidi Kürtleri, çok sayıda Osmanlı . müslüman
askerlerini öldürdüler. Bunun üzerine Musul valisi saldırısın
dan vazgeçip gerisin geriye M usul 'a dönmek zorunda kaldı.
Bir süre kendi hallerine bırakılan Yezidi Kürtleri I 890 yı
lında Osmanlı ordusuna asker vem1eyince, üzerlerine yapılan
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baskılardan sonra, bölgelerinde Osmanlı. yönetımıne karşı
ayaklandılar. Osmanlı ordusunun bölgeye yaptığı birçok saldı 
nlarından sonra, Yezidilerin orduya alınmasın dan vazgeç ildi.
Fakat bu huzurlu dönemleri uzun sünnedi. 1 892 yılından itiba
ren Yezidiler Osmanlı devleti tarafından baskı altına alınmak
i stendi. Bunun içi n bölgeye bir Osmanlı müslü man ordusunun
başında Ömer Vehbi Paşa gönderildi. Ömer Vehbi Paşa, Şeyh
kan bölgesi Yezidilerine, islamiyeti kabul ederek vergilerini
vermelerini, aksi halde yok edilmey i göze almalarını dayatan
ikilemli bir ultimatom verdi. Yezidi Kürt halkının lideri bunu
reddetti. Ömer Vehbi Paşa yaptığı propaganda ile bedevi Arap
aşiretleri ve müslüman Kürt a�iretleri tarafı ndan da destekleni
yordu . Böylece Ömer Vehbi Paşa kuvvetleri ve yardımcıları ilc
Sincar ve Şeyhkan Yezidi Kürt bölgelerine girdi. Tüm Yczidi
leri öldürtmekle tehdit ettiğinden, bazı kaynaklarca bu dönem
de 1 4.000 Yezidi Kürdün islam iyeti kabul ettikleri belirlen ir.
Bunların canlarını böylece kurtardıkl arı anlatılır:
Osmanlı pa�ası, yardımcılarının da desteği ile bölgeyi işgal
edip katliamlar gerçekleştirdikten sonra, Şeyh Hadi Mabedi'ni
de yağmalattırdı . Yezidiler için kutsal olan eşya ve yapıtları top
latıp Musul 'a gönderdi. Şeyh Hadi Mabedi'ni bir islami medre
se hali ne getirdi. Bu medre�e bölgede 1 2 yıl süre ile kaldı.
Bu yapılanlara karşı hıri stiyan halk ı ve Osmanlı devletin
de bulunan yabancı devletlerin koıısolosluk ları protestolarda
bulununca, Ömer Vehbi Paşa 1 893 yılında bölgeden merkeze
çağırı ldı.
Bu dönem sonrasında Yezidi Kürtler ile m üslüman K ürt ler
arasında bazı ufak çatı�malar meydana gelm i�se de, Nuri Pa-
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şa'nın, Ömer Vehbi Paşa yerine Musul'a vali tayin edilmesi
üzerine, Yezidi Kürtleri bölgelerinde biraz rahat yüzü görebil
diler. Nuri Paşa, Şeyh Hadi Mabedi'nde kurulmuş olan med
reseyi de kaldırdı.
Osmanlı ve çevre müslümanların baskı ve zulümlerinden
usanmış olan Yezidi Kürtleri 1 9 14/ 1 8 I. Dünya Savaşı 'nı, bu
zulüm ve katliamlardan kurtuluş fırsatı olarak değerlendirdi
ler. O sıralarda Osmanlı devleti içinde yapılmakta olan Erme
ni halkının katlİarnı süresince, kendilerine sığınan Ermeni
kardeş halkına kucaklarını açıp yardımcı oldular. Yalnız Sin
car bölgesinde yaklaşık 20.000 Ermeni'ye yardımcı olup, on
ların katliamdan kurtulmalarını sağlamışlardı. Osmanlı devle
ti ve makamlarının, Ermeniler' in kendilerine verilmesi için
yaptıkları tüm başvuru ve çabalarına rağmen, Yezidi Kürt hal
kı, kardeş Ermeni halkından kendilerine sığınmış olanları, on
lara teslim etmemiş ve onların tüm tekliflerini reddetmişler
dir. 1 9 1 8 Şubat'ında Osmanlı ordusu, Arap bedevi aşiretleri
ve müslüman Kürt aşiretlerinin yardımcı kuvvetleriyle Yezidi
Kürtleri cezalandırma harekatına girişti. Bu dengesiz savaşta
tüm yiğitçe direnmelerine rağmen yenilen taraf Yezidi Kürtle
ri oldu. Osmanlı ve yardımcı kuvvetleri B alad ve Sincar ya
kınlarına kadar ilerlediler. Böylece Yezidi Kürt halkı dağlık
alanlarına çekilmek zorunda kaldılar. Bu bölgelerinde yar
dımsız ve umutsuz, muhtaç olarak beklediler. Bundan kısa bir
süre sonra bölgeye yetişen İngiltere kuvvetlerini kurtarıcı ola
rak karşılamak zorunda bırakıldılar.<�71
57) Osmanlı·Safevi Döneminde Kürdistan Tarihi. Cilt I I I . Ethem Xemgin. s.
3HX-397.
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·· ŞEYH ADİYY'NİN iLAHİSİ HUZUR İÇİNDE
YATSIN!
Benim bilgim, tüm varlıkları kuşatır
Benim varlığım, benden gelir.
Benim gelişimin nedeni, yine benim;
Zamanını da bilen benim.
Evrende var olan her şey, benim buyruğumdadır
Her yer, insanlar otursun oturmasın,
Ve tüm yaratılmı.şlar, benim buyruğumdadır
Benim egemenliğim, başka egemenliklerden üstündür.
Sözlerim her zaman doğrudur
Yeryüzünün yargıcı ve yöneteniyim.
Benim yüceliğime tapınır insanlar
Bana gelirler, öperler ayaklarımı.
Benim, gökleri kat kat yayan.
Başlangıçta haykıran, benim.
Şeyh ' im ben, benden başka yoktur tapacak.
Benim, kendimi mücizelerle gösteren.
Bana indirildi mutluluklar kitabı,
Dağları eriten efendimden.
Tüm yaratılmış insanlar bana gelirler
Saygıyla öpmek için ayaklarımı.
Meyvalar üretirim gençliğin ilk özsuyundan,
Kendi gücümle ve bana yönelirler öğrencilerim.
lşığımın önünde sabahın karanlığı dağılır.
Yol gösteririm, isteyenlere.
Benim, Adem ' in Cennet 'te yaşamasına neden olan,
Nemrud ' un k ızgın ateşte kalmasına da.
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Ahmed 'e adaletli davranmasında önderl ik ettim
Benim yolumda ileriett im on u
Bana gelir ti.iın yaratık l ar
Sevgimi, armağanlarımı kazanmak için.
En yüksek yerlere. bile uğrarım ben
İyilikler benim acımamdan kaynakl anır.
Benim, tüm yi.ireklere k or k u salan
Bana uysunlar diye; ve yi.iccllirler gücün ü ve görkemini
.

kö tlil i.iğünı ün .

K arşuna çıktı o öl d ü rücü a rslan
Öfkeyle ve hen haykırdım ve ta şa çevirdim onu.
Karşıma çıktı yılan
Ve ben irademle kuma çev irdim onu.
Benim, vurup titreten kayayı
Ve yanı ndan fışkırtan suların en tatlısını.
Benim bildiren, kesin gerçeği�
Benden gelir, acı çek enleri avutan kitap.
Benim, biricik yargıç,
Yargılamak hakkımdır.
İlkyazları yarattım su versinler diye,
Suların en tatlısını ve gi.i zel ini.
Eli açıklığımla ben neden o ldum bel i ımesine
Ve gücümle saflaştırdım onu.
B ana dedi ki Cennet ' in Efe ndisi,
"Sensin tek yargıcı ve yöneticisi yeryüzünün. "
Bazı mucizelerimi kendim sergilerim,
Bazılarıyla, varlıkların kendilerinde açığa vurulmuştur.
benim. dağlara boyun eğdiren,
Benim allımda, benim irademe göre.

1 64

Ürkünç görkemimin karşısında haykırır canavarlar
Gelir tapınırlar bana, öperler aya� larımı.
Şam 'lı Adiyy ' iın ben, Misafi r ' in oğlu.
Yüce bağışlayıcı, çeşitli adlar verdi bana.
Göksel tacı, makamı, ve yedi göğü ve yeryüzünü.
Gizlerimc erenterin yüzünde, benden başka Tanrı yoktur.
Her şey benim buyruğum altındadır.
Onun için, benim öndediğimi yadsımayın.
Ey insanlar! B ana karşı çıkacağınıza, boyun eğin,
Yargılama Günif nde, karşıımı geldiğinizde,
mutlu kılınırsınız.
Her kim, bana bağlı olarak ölürse
Cennet"e göndereceğim onu,
Ama kim ki, beni tanımadan ölür
Acı içinde kıvrandıracağım onu.
Diyonım ki, yücelikte yoktur dengim. 
Yaratırım ve istediğimi zengin yaparım,
Övgüler bana, her şey benim irademle olur,
Işığı ben bağışlarım evrene.
B en o hükümdanın ki, büyüklüğüm kendimden gelir,
Yaratılmış tüm zenginl ikler benim buyruğumdadır.
İzlemeniz gereken bazı yolları gösterdim size, ey insanlar,
Sözlerim her zaman doğrudur.
.
Yükseklerdeki bahçe, beni hoşnut edenler içindir.
Ben, gerçeği aradım ve onaylayıcısı oldum onun;
Aynı gerçeği kavrayanlar, en yüksek yere ulaş·acaklar
benim gibi.'''"
5 !< ) Ycz i d i l i k
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T O R 1

Bi r K ü rt D ü ş ü n c e s i

Ye z i dilik ve Ye z i di l e r
Kürtlerin islam inanc ı ndan önceki din i inançları Yezidili k
idi . Dualist düşünce tarzı o l a n Yezidili k kendisinden önce
olan Zerdüştlü k , Mandakizm, Manişeizm ve H u rremizm
düşü nce tarzların ı n bir devam ı d ı r. Yezidilikte de Zerdüşt
i nancı nda olduğu gibi iki tan r ı n ı n varl ı ğ ı na inan ı l ı r. Bu
tanrı iardan bi rincisi ayd ı n l ığ ı doğ u ran G üneş, iki ncisi ise
Ahriman ve onun emrinde olan Şeytan'd ı r. Kötü lü kleri
doğ uran Şeytan'dan koru nmak, onun kötülü kle rinden
uzak kalmak için kendisine tapı nmak gerektiğine i nan ı l ı r.
Günümüz Yezidiliğinde Tanrın ı n üç büyük meleğin varlığına
inanıl ı r. Bu meleklerden en büyüğü "Melek Tavus", "Şeyh
Hadiy" (=Şeyh Adiyy bin M üsafir) ve en son "Sultan Tzi"
olduğu söylenmektedir. Yezidile rin i man esasları ; Hüda'n ın
birliği ve mutlak kudret sahibi olduğuna inanmanı n yanı nda:
1 - Şeyh Adiyy'n ı n Hüda'nı n meleği ve Yezidiler'in mürşidi ;
2- Su ltan Ezi/Tzi'nin H üda'n ı n meleğ i , yerin n u ru ve
i nsan l ığ ı n sevinci ;
3 - Melek Tavus'un H üda'n ı n meleği v e elçisi olduğuna
i nan maktan ibarettir.
Eski Yezidi d i n i inançları ile yeni Yezidi dini inançları
karşılaştırıldığında yeni Yezidi dini inancında islami etkilerin
olduğu görülü r. Bu da Şeyh Ad iyy'n ı n Yezidiliğe getirdiği
yeni dini inançt ı r. Şeyh Adiyy Arap kökenli bir islam
'd üşünürü idi. Bunun son ucu olarak Şeyh Adiyy Yezidi liği
kendi inanışiarına göre yönlendirmiştir. Ama Şeyh Adiyy'nin
ölümünden sonra Yezidili k i nanc ı eski düşü nce tarzına
dönüşmekle beraber yap ıs ı nda islami düşünce tarzları
izlerine rastlamak olasıd ı r.
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