YEZIDILER VE INANÇ ESASLARI
Prof. Dr. MEHMET AYDIN *
Men~eleri uzun zaman esrar~ m koruyan Yezidiler, Rusya'da, Tiflis ve
Erivan bölgesinde; Irak'ta, Seyhan ve Sincar'da, Cebel Sim'an'~ n yirmi
kadar köyünde; Türkiye'de Siirt'in Kurtalan, Be~iri ve Batman ilçelerinin
köylerinde ve Hakkari'nin da~l~k bölgelerinde ya~amaktad~rlar
Yezidiler üzerinde çal~~ an ilk ara~t~rmac~lar, bu dini harekette
Mazdeizm ve Maniheizm gibi Do~unun antik kültürlerinin bakiyesini
görüyorlard~ . Hatta bu teoriye inananlara göre, Yezidilerin inand~klar~~
melekler, Paganizmin tanr~lanyla ayn~~ kabul ediliyordu 2. Nau gibi di~er
baz~~ ara~t~ rmac~ lar da Nesturiyen dökümanlar~n~~inceleyerek Yezidili~i,
H~ ristiyan kaynaklar~ na ba~lamaya çal~~~ yorlard~~ 3. Fakat, bu konuda daha
derinlemesine yap~lan bir tak~m çal~~ malar Ahmet Teymur Pa~a 4 , Abbas
Azzavi ve Guidi 6 taraf~ndan yürütülmü~~ve yukar~ daki teoriler büyük
ölçüde tesirsiz hale gelmi~tir 7. Bu yap~lan son çal~~ malara göre Yezidilik, bir
Islamdan sapma (hertique) hareketidir. Yani sap~k bir dini cereyand~r.
Bugünkü görünümü alt~ nda Islamla hiçbir ilgisi olmayan bu hareketin
temelinde Guidi'ye göre bir gulüvv hareketi bulunmaktad~r 8. Bu gulüvv
hareketi, Abbasi hanedan~mn ilk as~ rlar~~ boyunca devam eden bir proemevi gulüvvüdür. Bu hareket k~sa zaman sonra, Do~u Anadolu'nun güney
k~sm~ nda, Musul'a kadar olan bölgede tutulmu~tur 9 .
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Hicretin V. ve VI. yüzy~llar~ nda ortaya ç~ kan bu gulüvv hareketi, bu
bölge sakinleri aras~ nda çok say~ da sempatizan bulmu~ tur. Siyasi
platformda bu sempatizanl~ k sebepsiz de~ildir. Emevi halifelerinden
Merva'n~ n bu bölgeden bir kölenin o~lu olmas~~10 bölge sakinlerinin Emevi
halifeleriyle iyi ili~kiler içinde olmas~ na neden olmu~ tur. Emevi hanedanl~~~~
y~k~l~ nca, bu hilafet taraftarlar~~Hakkari da~lar~ na çekilmi~ ler, devrin siyasi
çalkant~s~ ndan uzak bir hayat ya~amay~~ tercih etmi~lerdir.
~erefnameye göre 11 Ceziretu'bni Ömer, Ardelen, Gurgil, Finek
emirleri neseben Halid bin Velide; Süleymaniye, Meyafarikeyn emirleri ise
ikinci Mervana ve Culamerki ve Mehmildi ~efleri ise Emevilere
ba~lan~yordu 12.
I~te bölge kabileleri tarafindan hüsnü kabulle kar~~lanan bu politik
mülteciler, bölge sakinlerinin hayatlar~ na dinamizm getirmi~lerdir. Çünkü,
bunlar, Abbasi iktidar~n~ n ilk dönemlerinde Emevi taassubu ile birkaç kere
ayaklanm~~lard~ r 13. Fakat, zamanla siyasi dinamizmlerini kaybeden
Emevilerden baz~lar~ , kendilerini mistik pratiklere vermi~lerdir 14 . I~te esSem'ani'den, Azzavi'nin nakletti~ine göre, ~eceresi Halid b. Velid'e varan
Hakkari'li Ebu'l-Hasan Ali (4.09-484) Sincar'da inzivaya çekilmi~~ve orada
çok say~da mürit elde etmi~tir 15 . Me~hur ~eyhülislam Ibn Teymiyye ( 263'328) bu zattan, ~eyh Adi b. Müsafir'in öncüsü olarak bahseder 16 .
Böylece Hicri V. as~ rdan itibaren, Anadolu'nun tüm güney dokusu,
Emevi davas~ na kazan~lm~~~bulunuyordu. Ebu'l-Hasan Ali'nin ölümünden
sonra bir as~ r bile geçmeden YEZ ~ D'in imametine inanan ve kendi
cemaatlerine onun ismini veren bir mezheple kar~~la~t~~~ n~~ Sem'ani
belirtmi~; Hilvan da~~ nda ve onun etraf~ ndaki bölgelerde çok say~ da Yezidi
ile kar~~la~t~~~ n~~ söylemi~tir. Da~larda zahidane bir hayat süren ve HAL 17
10

Encyc. Isl. Art. Kurdes.
~erefname, Bitlis prensi ~erafeddin taraf~ ndan 1598'de Farsça olarak yaz~lm~~ t~ r. Bu
kitap, 186o-1862'de Petersburg'da Veliaminof-Zernof taraf~ndan ne~redilmi~~ve 1868-1893'te
Petersburg'da Charmoy tarafindan Frans~zcaya çevrilmi~tir. Yine 193o'da Kahire'de
bas~ lm~~t~ r. (BK. Jaques Jarry, Annales Islamologiques, Kahire, 1967, VII. P. 2, dipnot 1)
12 R. Lescot, P. 21; ~erefname, P. 339.
13 E.I. Art. Kurdes, Jaques Jarry, Annales, VII. P. 4.
14 R. Lescot, P. 21.
15 A. Azzavl, S. 12.
16 Ibn Teymiyye, Mecmuatu'r-Resaili'l-Kübra, Kahire, 1328, 1, s. 273.
17 A. Azzavl, S. 9; Dipnot 2: Burada verilen bilgiye göre, baz~~sufiler, bu bitkiyi kullanarak
orucun yorgunlu~una kolayca katlan~yorlard~ .
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denen bir bitki ile beslenen bu insanlar~n, di~er insanlara az kar~~ t~~~ n~~ ve
Yezid'in imametine gönül verdiklerini belirtmi~tir 18.
I~te bu toplulu~un içine VI. Hicri asr~n ba~~nda ~eyh Adi b. Müsafir
yerle~mi~tir 18 ~eyh Adi b. Müsafir Baalbek'in Beyt-Fr kasabas~ nda Hicri
465 veya 470 ( o72- ~~073) veya ( o77-1o78) tarihlerinde do~mu~a benzer.
Yine onun, go ya~~ na kadar ya~ad~~~~söylenir 2°. Onun neseben I. Mervan
soyundan geldi~ini söyleyenler de vard~r 21 . Böylece, ~eyh Adi, Abbasi
ihtilalinden ve Emevi hanedammn do~uda devrilmesinden sonra,
Anadolu'ya kaçm~~~olan Emevi taraftarlar~n~n içine gelmi~~bulunuyordu 22.
~eyh Adi, hayat~n~ n bir k~sm~n~~Ba~dat'ta geçirmi~, orada, es-Sühreverdi ile
Gazali karde~lerle ve tarikat arkada~~~olan Abdülkadir Geylani ile
kar~~la~m~~t~r 23.
Ayr~ca ~eyh Adi'nin ~eyhlerininde isimlerini kaynaklar zikretmektedir.
O, Hammad ed-Dabbas'la, Ukeyl el-Menbiji, Ebu'l-Vefa el-Hulvani ile
tedris etmi~ tir. Yine Hamid el-Endelüsiye mürid olmu~tur 24. K~sa zaman
sonrada ~eyh olmu~ tur. Abdülkadir Geylani gibi bir mutasavv~f onun
takvas~n~n hayran~d~r. A~a~~ daki sözler Abdülkadir Geylani'ye isnad
edilir:"E~er çal~~ arak peygamber olunsayd~, ~üphesiz ona, ~eyh Adi
ula~~ rd~." 25 ~eyh Adi, yap~~ itibariyle münzevi bir hayat~~seviyordu. Belkide
sadece bunun için Hakkari'nin ~ss~z da~l~ k bölgesine çekilmi~ tir. Yine onun
bu bölgeye gelmesini; Islamdan daha çok, mahalli hurafelere ba~l~~ olan
bölge halk~n~ , Kur'a'mn prensiplerine ça~~ rmak niyeti ile de aç~ klayabiliriz 26. ~eyh Adi'nin yaymaya çal~~ t~~~~doktrini ona isnad edilen bir kaç eser
gayet aç~ k bir ~ ekilde ortaya koyar. Bu eserleri ~öylece s~ ralayabiliriz:
— Itikadu Ehl-i Sünne ve'l-Cemaa
2 - Kitabu'n-Fihi Zikru Adab'~n-Nefs
3 — Vesaya ~eyh Adi b. Müsafir ile'l-Halife
es-Sem'ani, Azzayl, S. g-io.
R. Lescot, P. 22.
20 A. Teymur, S. 2-17; R. Frank, Scheikh Adi der Grozse Heiliye der Yezidis, Türk Bibl.
XIV, Berlin, 1911, Azzavi, S. 29-30.
21 M. Guidi, R.S.O. T. XIII. P. 382-383.
22 Jaques Jarry, Annales... VII, P. 4.
23 R. Lescot, P. 22.
24 A. Teymur, S. 14-15; e~-~atanayfi, Behcetu'l-Esrar, Kahire, (Tarihsiz), S. 144-146.
25 R. Lescot, P. 23.
26 A.g.e. P. 25; Thomas Bois, Les Yezidis, P. 194.
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4 — Vesaya ii Muridihi Gaid ve li Sairi'l-Müridin 27 .
~imdiye kadar ~eyh Adi'nin eserleri üzerinde baz~~ çal~~malar
yap~lm~~t~r. Bu çal~~malar~ n en ciddisini Frank yapm~~t~ r. R. Lescot, bu
konuda yapt~~~~ara~t~rmalarda Frank'~ n tahlillerine çok yer vermi~ tir. Bu
tahlillere göre "~~tikadu Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaa" risalesi, ~eyh Adi'nin
iman ikrar~n~~ihtiva eder. Risalenin muhtevas~, Ortodoks ~slam inançlar~na
uygundur. Hatta ~eyh Adi birçok konularda selef itikad~~ ile yetinir.
Risalenin sonuç k~sm~ nda her türlü yenili~e kar~~~ç~kar 28 . Eser, Allah'~n
birli~ine, Allah'~~bilmeye bizi götüren vas~talar~~ aç~ klar. ona göre bütün bu
bilgiler, iki vas~ tadan meydana gelir: Semi', di~eri ise Akl'd~ r. Bunlardan
birincisi gelenekle, di~eri de ak~lla elde edilir. ~eyh Adi, daha sonra Allah'~n
s~fatlar~n~~ tasvir eder. Özellikle Allah'~ n "Her ~eye kadir olma" s~fat~~
üzerinde durur. Bundanda çok önemli bir sonuç ç~kanr: ~eytan~~ve kötülü~ü
yaratan Allah' t~ r"bunu Kur'an-~~Kerim ayetleriyle ve Hadislerle teyid
eder 2°. Daha sonra ise, a~a~~ daki muhakemeyi yürütür: "E~er kötülük
Allah'~n iradesinden ba~~ ms~z olsayd~ , Allah güçsüz olurdu. O halde güçsüz
bir varl~ k ise Allah olamaz. Onun bilmedi~i ve arzu etmedi~i hiçbir ~ey,
onun mülkünde olamaz" 30
~eyh Adi eserinin ikinci k~sm~ nda iman etüdüne girer. Ona göre iman,
niyet, ikrar ve pratiktir, iman itaatle artar ve itaatsizlikle azal~r. ~eyh Adi'ye
göre Müslümanlar, sadece Kur'an~~ ve Sünneti rehber almal~d~rlar. Ona
göre sadece Ebu Bekr'i, Omer'i, Osman'~ , Ali'yi örnek alanlar
mü'mindir 31. Eserinin son k~sm~ nda Adi, müridlerinin bilmesi gerekti~i
di~er hakikatleri s~ralar. Nihayet Allah'~ n, ahiret gününde mü'minlerin dini
emirlere itaatleri kadar; bidatçilere kar~~~alacaklar~~ tav~ra da önem
verece~ini belirtir 32. Bidatle ve Müslümanlar~ n 73 firkaya bölünmeleri ile
ilgili bir çok hadisi eserinin sonuna ilave eder.
~eyh Adi'nin ikinci eseri olan "Kitabu'n-Fihi Zikru Adab~'n- Nefs" de
birinci risalenin mant~ ki bir sonucunu te~kil eder. Yani birinci eserdeki
27 Frank, bugün hâlâ ne~ redilmemi~~olan metinlerin bir tahlilini sunmu
~tur. Kr~. R.
Frank, Scheikh Adi, P. 10-28.
28 R. Lescot'tan naklen P. 25; Frank, P. 16.
29 XVII, 66; LXXXXI, 7; IV, 80.
30 A. Azzavi, P. 6o.
31 ~eyh Adi, ilk dört halife gibi Muaviye'ye sayg~~
gösterir. Hem Hz. Ali'nin, hem de
Muaviye'nin iyi niyetli imam olduklar~n~~kabul eder. Bu ikisi, hakk~~aramak için sava~m~~lard~ r.
Kendi arzular~n~~tatmin için de~il.. Her ikisi de karde~ini öldürmek istemiyordu. Bunun için her
iki taraf~nda mensuplar~~ cennete gireceklerdir (Kr~ . R. Lescot, P. 26, not: 3).
32 R. Lescot, P. 26.
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doktrinel yönü, bu eserde pratik tamamlar. Salih bir kulun on vasf~ n~~ ~eyh
bu risalesinde dile getirir. Ayr~ ca, melek ve peygamberler taraf~ ndan
insanlara tahsis edilen inayetleri s~ ralar. Daha sonra ise yap~c~~nasihatlerle
eserin can damar~ na girer. Burada müride, ~eyhlerin yiyerek içerek,
uyuyarak, vurarak ve çarparak ~eyh olmad~ klar~ n~~ bilakis onlar~ n zahidane
çile ve dini gayretlerle ~eyh olduklar~ n~~ hat~ rlat~ r... Allah'~ n a~k~~için kendi
hayat~ n~~ telef edene, Allah'~ n ebedi hayat~~ verece~ini söyler. ~eyh Adi
mecazlar yaparak zahidi, kendi benli~ine kar~~~sava~taym~~~gibi gösterir.
Nihayet mutasavv~flara ~ unlar~~söyletir: "Biz ne cennet ne huni arar~ z. Biz
sadece ru'yetullah~~ isteriz. Çok yorgunluklara maruz kald~ k. Ruhumuz yok
oldu." 33 ~eyh Adi'nin üçüncü eseri olan "Vesaya ~eyh Adi b. Müsafir
Halife" ise hiç bir orijinal unsur ihtiva etmez 34 .
~eyhin dördüncü eseri "Vesaya ~i Müridihi Gaid ve Veli Sairi'lMüridin" ise ahlaki tavsiyeleri ihtava eder. ~eyh müritlerine dünyay~~ terk
için bask~~ yapar ve ihtiraslar~ na hâkim olmalar~ n~~ ister 35 .
Asl~ nda ~eyh Adi'nin eserlerinde çok büyük bir orijinallik görülmez.
Di~er Sünni Islam kaynaklar~~ gibi o da Islam prensiplerinden ayr~lmaz.
Böylece onun eserlerinin Yezidi dogmalar~ na temel te~kil edecek bir özelli~i
yoktur. ~eyh Adi'nin mistik çileleri, oruçlar~, kerametleri 36, ona k~sa
zamanda Hakkari çevresinde, büyük bir dini otorite olmas~ n~~ sa~lam~~t~ r.
~eyh Adi'nin ~öhretinden bahseden biyografi kitaplar~, onun ününü Irak'a
ve Suriye'ye kadar yay~ld~~~ ndan bahseder. Hatta her taraftan bir çok
dindar insanlar, ~eyh Adi'nin yan~ na yerle~mek için LALE~'e
gelmi~lerdir 37 .
I~ te ~eyh Adi, kendine ba~l~~ olan bu insanlarla Adeviyye tarikat~ n~~
kurmu~ tur. Hatta R. Lescot'a göre Yezidilikte hâlâ mevcut olan fakirler
kasti, bu tarikat~ n son kal~ nt~s~ n~~ te~kil eder 38. ~ifahi gelenek içinde
Yezidiler, Hasan el-Basriyi (643-728), Bistamiyi (875) ve özellikle Hallac~~
R. Lescot, P. 27.
R. Lescot, P. 27.
35 R. Lescot, P. 28.
36 "Kitabu'l-Menak~ b~ '~-~eyh Adi" Frank taraf~ndan tahlil edilmi~~ve onun kerametlerinin uzun bir listesini vermi~ tir. Bu kerametlere göre o, y~ lanlara ve vah~i hayvanlara emirler
veriyordu (Frank P. 26). Muhataplar~ n~ n fikirlerini biliyordu (P. 57). Çorak bir araziden su
ç~ kart~ yordu. (P. 58, 8o). Bir gün hizmetçisinin gö~süne elini koyarak ona Kur'an-~~ Kerim'i
ezberletmi~tir (P. 59) (Kr~. R. Lescot, P. 28).
33

37
38

R. Lescot, P. 29.
R. Lescot, P. 29.
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(922'de Ba~dat'ta idam edilmi~tir) s~k s~k anarlar. Ancak Yezidiler milli
azizleri olarak ~eyh Adi'yi kabul ederler. ~eyh Adi b. Müsafirin ilk kurdu~u
zaviyenin Adeviyye ismiyle an~lmas~~olay~n~~ilk defa Ahmet Teymur Pa~a
ortaya ç~karm~~t~r 3°. ~eyh Adi taraf~ndan tesis edilen bu tarikat~n
prensipleri konusunda fazla bir ~ey bilmiyoruz. Fakat yukar~da tahlillerini
sundu~umuz Adi'nin eserleri, bu tarikat~n kurallanndaki sertlik konusunda
bir fikir verir. Bugün fakirler kasti= yapt~~~~gibi Adeviyye mensuplar~~da
her y~l seksen gün oruç tutuyorlard~. Ayr~ca sert yerlerde yatmak, kan
ak~tmaktan sak~nmak, özel bir elbise giymek gibi ~eylerle de Adeviler
ayr~llyorlard~. Onlar~n dini pratikleri, daha çok nefis çileleri düzeyinde ve
Kur'an okumaktan ibaretti. ~eyh Adi'ye göre zikr bir bidatti
Adeviyye tarikat~n~n yeni salikleri çok sert bir disiplinle kar~~~kar~~ya
idiler. Ve üstlerine kar~~~kay~ts~z-~arts~z itaat etmek zorundayd~lar 4'. ~eyh
Adi'nin ölümünden sonra ise Adeviyye tarikat daha da kompleks bir hale
gelmi~tir...
~eyh Adi b. Müsafirin ölümünden hemen sonra, cemaat iki rakip gruba
aynlm~~t~r. Bunlardan biri islam prensiplerine ba~l~~kalm~~, di~eri ise bir
tak~m Heterodoksluklar ihtiva ediyordu. ~slama ba~l~~kalan ekol az~nl~kta
kald~. Ve k~sa zaman sonrada islam cemaati içinde kayboldu. Birbirine
kar~~t olan bu iki ekol aras~ndaki mücadele ise bir asra yak~n sürmü~tür. Bu
mücadele, Hakkari'de Heterodoks taraf~n galibiyeti ile ve Yezidizmin
ortaya ç~kmas~yla sona ermi~tir. Böylece Suriye ve M~s~r'daki Adeviyyelerde
Sünnilik galip gelirken; tarikat~n Hakkari bölgesi mensuplar~, Adi'nin
Sünnili~ini bir çe~it milli din haline getirmi~lerdir. Arap unsurlar~~içinde ise
tarikat, bir konformizme ula~m~~t~r 42.
~eyh Adi ölmeden önce yerine geçece~i kimseyi tayin etmi~ti. Bu zat
~eyh Adi'nin ye~eni Sahr Ebu'l-Berekatt~. Beyt-Far do~umlu olan Sahr
Ebu'l-Berekat, ~eyh Adiye mülaki olmak için buraya gelmi~~ve kendini,
sofulu~u ile kabul ettirmi~tir. Bu olay~~(Behçetül-Esrar 43) ~öyle dile getirir:
"~eyh Adi, Hakkari'de ~öhrete ula~~nca ye~eni Sahr Ebu'l-Berekat, ~eyh
Adi'yi bulmak üzere Beyt-Far'~~terketmi~tir. ~eyh Adi, Ebu'l-Berekat'~~
küçükken tan~d~~~~meziyetleriyle tan~d~. Çünkü onu, çok küçükken

39 Thomas Bois, Les Yezidis, P. 194; R. Lescot, P. 29.
40 R. Lescot, P. 30.
41 R. Lescot, P. 30.
42 R. Lescot, P. 32; Jaques Jarry, Annales... VII, P. 5.
43 Behcetu'l-Esrar, Kahire, Tarihsiz, S. 215.
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babas~n~n yan~nda b~rakm~~t~ . Sahr Ebu'l-Berekat, Adi'ye, babas~n~n ve
di~er akrabalar~n~n ölmü~~oldu~unu söyler. Neticede onunla birlikte kal~r.
Adi'nin müritleri de ona büyük sayg~~gösterirler. ~~te ~eyh ölünce Adinin
arzusuna uygun olarak herkes ~eyh Sahr Ebu'l-Berekat'a ba~lan~r. Art~k
herkes onu, ~eyh Adi'nin halefi olarak görür 44.
Sahr, uzun müddet tarikat~n~ n kaderini elinde tutmu~~o da Adi gibi
bidate ve a~~r~~doktrinlere dü~ man olarak Sünni çizgide kalm~~t~r. Böylece
onun zaman~ nda da LALE~~dini merkez olma karakterini korumu~tur 45 .
~eyh Adi'nin ye~eni Ebu'l-Berekat'tan sonra tarikat~~ o~lu Adi b. Ebu'lBerekat yönetmeye ba~lam~~t~ r. Bu da seleflerinin yolundan ayr~lmam~~~ve
Sünni ekole ba~l~~kalm~~t~ r. Onun Sünni istikametinden ~~bn Teymiyye
bahseder 46 . Adi b. Ebu'l-Berekat'~n Mo~ol istilas~~ alt~ nda ölmesi sonucu
onun yerine büyük o~lu Hasan b. Adi ~emseddin geçmi~~ve tarikat~n
sorumlulu~unu üstlenmi~ tir. Hasan'~n ki~ili~i kendinden bahseden
tarihçiler taraf~ ndan çok münaka~ a edilmi~tir. Baz~~tarihçilere göre Hasan,
koyu dindarl~ kla, di~er baz~lar~ na göre ise, sadece ihtiraslann~~tatmin için
çal~~an bir ki~idir... Ahmed Teymur'un ibn Tulun'a atfetti~i bir derleme 47
onun alt~~ y~ l boyunca dünyadan el etek çekti~ini söyler. O, bu müddet
zarf~ nda "Kitabu'l-Cilve ii Erbabi'l-Halve" isimli kitab~n~~telif etmi~tir 48 .
Yine baz~~kaynaklar, Hasan'dan isimsiz bir risalenin intikal etti~ini ve
Frank'~ n onun da analizini yapt~~~n~~belirtir 49 . Bu risale, Adi'nin fikirlerine
tamamen uygun, tasavvufi bir risaledir. ~eyh Hasan, risalenin ilk
sahifelerinde ~ eyh ile mürit aras~ ndaki birlikten bahseder ve eserinin
devam~ nda sahte sufilere ~iddetle çatar. Hasan, risalesini, oruca, namaza ve
uzlete davetle bitirir 59.
Bütün bunlara ra~men o, gittikçe tehditkâr hale gelen a~~r~l~~a; selefleri
gibi ayn~~enerji ile muhalefet etmemi~tir. ~~bn Teymiyye bu konuda ~öyle der:
"Adeviler onun zaman~nda hatalar~n~~ anlam~~lard~. ~~bn ~akir'in bir
rivayetine göre, e~er ~eyh Hasan, bizzat kendisi sap~k olmasayd~ , hiç olmasa
A.g.e. S. 215.
R. Lescot, P. 33; A. Azzavt, P. 4 2-45.
46 R. Lescot, P. 34.
47 A. Teymur, el-Yezidiyye, S. 20.
~ildir. Bunun metni sadece
46 Bu kitap, modern Yezidilere atfedilen "Kitabu'l-Cilve" de
birkaç sahifeyi ihtiva eder. Onun redaksiyonu da çok gerilere gitmez. Böylece bu kitap, kutsal
oldu~u ileri sürülen kitab~ n muhtevas~ na hiç uymamaktad~ r (Kr~. R. Lescot, P. 34)•
46 Frank, Cheikh Adi, P. 46-50.
50 R. Lescot, P. 35.
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müritlerinin a~~ r~~ e~ilimlerini ~l~ mla~t~ rmaya meylederdi 5 '. Onun co~kun
müritleri vard~. ~eyh ~emseddin ez-Zehebi derki: "onunla ~eyh Adi
aras~ndaki mesafe, ba~la ayak aras~ ndaki mesafe kadard~ r" Adeviler, ona
kar~~~a~~ r~~gitmi~lerdir. Mesela bir gün bir vaiz gelir. öyle konu~ur ki ~eyh
Hasan bay~l~ r ve ~uurunu kaybeder. Müritler vaizin üzerine at~l~r ve onu
bo~azlarlar. Hasan kendine gelir ve yap~lan~~ görür. "Bu nedir der?"
Müritler, "Bu köpektir. ~eyhimizi nas~l a~latabilir" derler. Bunun üzerine
~eyh Hasan hiç bir ~ey demez. Durumunu korumak için, olup bitenlere kar~~~
sayg~l~d~r 52.
Müritleri içindeki bu gulüvv hareketine kar~~~Hasan'~ n toleransl~~tavr~,
onun politik fikirlerinden ileri geliyordu. Hatta bu konuda Ebu'l-Firas
Ubeydullah daha da ileri gider, Adeviyye'nin ~eyhini bu gulüvvü aç~ kça
yaymakla itham eder 53 . Azzavi'nin ve Lescot'un bu görü~ lerine Jaques
Jarry'de kat~l~ r. Böylece Hasan b. Adi'den itibaren Adeviyye'nin ifrata
kayd~~~ n~~ve Sünnilikten uzakla~t~~~n~~ belirtir.
I~te Adeviyye ~eyhi Hasan'~ n bu tutumu ve tarikat içindeki gulüvv
hareketine olan kay~ts~zl~~~ ndan endi~ e eden Musul Atabe~i Lu'lu
Bedreddin, putperest bir hareketin yeniden sahneye ç~kmas~ndan korkarak
~eyh Adi'nin kemiklerini kabrinden ç~ kartarak da~~tm~~~ve Hasanda 1254.1255 y~llar~nda idam edilmi~tir 54 .
Adeviyye hareketine kar~~~yap~lan böyle bir bask~, onlar~~yola getirmek
yerine, fikirlerini silahla savunmaya sevketmi~~ve ~slami kökenli bir gulüvv
hareketi gittikçe ç~~~ r~ndan ç~km~~~ve yeni bir din olarak görünmeye
ba~lam~~t~r ".
Adeviyye'nin müessisi olan ~eyh Adi b. Müsafir'den itibaren dördüncü
~eyh olan ~eyh Hasan b. Adi ~emseddin'in ölümünden sonra, Adevilerin
oldukça ~üpheli temayüllere sahip olduklar~n~~~eyhu'l-tslâm tbn Teymiyye
(1263-1328) ve Ebu'l-Firas Ubeydullah aç~ klam~~lar ve onlar~~ Ortodoks
Islam çizgisine çekmek için gayret göstermi~lerdir. Bu vesile ile tbn
Teymiyye, "Risaletü'l-Adeviyye"yi yazm~~t~ r 56 . Asl~nda tasavvufi hareketlere kar~~~hassas olan !bn Teymiyye bu risalesinde Adeviyye'nin XIII.
A. Teymur, S. 19; R. Lescot, P. 36; Il~n Teymiyye, Risale, Kahire, 1323, 1, P. 262-317.
A. Azzavi, S. 81-82; R. Lescot, P. 36.
53 Jaques Jarry, Annales, VII, P. 7.
54 R. Lescot, P. 36; Jaques Jarry, Annales...VII. P. 7.
55 R. Lescot, P. 37.
56 Ibn Teymiyye, Mecmuatu'r-Resail, 1 , 262-317.
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yüzy~l içinde bulundu~u durumu dile getirmektedir. Yazar ayn~~ konuya,
"Minhacu's-Sünnet" isimli eserinde 57 yeniden döner. Fakat risalesindeki
fikirleri aynen burada da tekrar eder. Ebu'l-Firas Ubeydullah ise,
"Kitabu'r-Redd ala'r-Raf~da ve'l-Yezidiyye Muhalifin li'l-Milleti'lIslâmiyye"yi 58 yazar.
I~ te Yezidili~in evrimini bu iki risalenin sundu~u bilgiler ~~~~~ nda takip
edece~iz. Hakkari bölgesindeki Yezidilerin belli ba~l~~ inançlar~, Yezid'in
imametine inanmalanyd~. Hatta baz~lar~~ Yezid'i, peygamber olarak
görüyorlard1 5°. Ebu'l-Firas, bu gulat~~ ~u ifadelerle belirtir: "Bu cahiller,
Yezid'i azizle~tirmeye ve onu övmeye ba~lam~~lard~. Hatta ~öyle ~öyle
demi~lerdir: Yezid'i sevmeyenlerin can~~ ve mal~~ bize caizdir. Biz ba~ka
Müslümanlar~ n arkas~ nda ibadet etmeyiz." 60 Ibn Teymiyye de ayn~~
sitemleri Adevilere yapt~ ktan sonra, ~u sonuca var~r: "Islam hukukçular~na
göre Yezid sadece bir krald~ r. Onu ne aziz yapmak ne de lanetlemek do~ru
de~ildir." 61.
Adeviler, ilk parlak zaferlerden sonra, ~eyh Adi'ye ve onun haleflerine
kar~~~gösterdikleri sayg~y~, Yezid'e söylediklerine ilave etmi~lerdir 62 . ~eyh
Adi b. Müsafir'in, Adeviyye hareketini Sünni çizgide tutma gayretlerine
ra~men; ölümünden sonra onun faziletleri abart~lm~~~ve kerametleri dilden
dile dola~m~~t~r. K~sa zaman sonra taraftarlar~~ onu en büyük veli olarak
tamm~~lard~ r 63 .
XII ve XIII. yüzy~llarda tarikat mensuplar~ndan biri taraf~ndan
kaleme al~nan "Kitabu'l-Menak~b~'~-~eyh Adi b. Müsafir" 64 ~eyh Adi'nin
söylemedi~i ~eyleri nakleder. Asl~nda bu nakiller, tarikat mensuplar~n~n
halet-i ruhiyelerini gösterir. Bu nakillerden biri ~öyledir: "~eyh Adi'nin
tekkesine yap~lan bir ziyaret, Mekke'ye yap~lan Hac'dan daha iyidir."
~üphesiz menak~ plardaki bu ifadeyi, ~ifahi gelene~in kat kat geçmesi
mümkündür 65. Yukar~da da belirtti~imiz gibi tamamen Sünni Islam
Ibn Teymiyye, Minhacu's-Sünneti'n-Nebeviyye, Kahire, Tarihsiz, ~~ , 237 vd.
Ebu'l-Firas bu risaleyi 725 H. de (1325) kaleme alm~~t~ r. Bu risale, hâlâ
ne~redilememi~ tir. Bu konudaki bilgileri, A. Azzavrnin verdi~i k~sa tahlillerden al~yoruz. (Kr~.
A. Azzavi, S. 81-83).
59 Ibn Teymiyye, Minhac, 11, 246.
60 A. Azzavi, S. 82.
61 Ibn Teymiyye, er-Risale, S. 302.
62 R. Lescot, P. 39.
63 R. Lescot, P. 39.
64 R. Frank, Scheikh Adi, P. 82-83.
65 R. Lescot, P. 39.
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çizgisinde olan ~eyh Adi b. Müsafir, hayat~~boyunca hem kendisini hem de
taraftarlar~n~~ bu çizgiden d~~ar~~ ç~ karmam~~t~ r. Bu konu üzerinde özellikle
'bn Teymiyye çok durur 66 .
Yine Frank taraf~ ndan ~~ 91 I de ne~redilen ~eyh Adi'nin bir kaç yaz~s~~
da ayn~~ görü~leri teyid eder 67 . Mesela ~eyh Adi'ye nisbet edilen sözlerden
birkaç~ n~~ ~öylece s~ ralayabiliriz:
I — Amelsiz sözden memnun olan ki~i, Allah'dan uzakt~ r.
II — F~ k~ hs~z dindarl~ktan memnun olan ki~i, dinden ç~ km~~t~ r.
III — Allah korkusu olmadan fik~ hla yetinen, Allah'Ia alay etmi~tir.
IV—Vazifesini yapan ki~i, kurtulmu~tur 68 .
Bu Sünni Islam çizgisindeki Adeviyye'ye dayanarak Ibn Teymiyye,
Yezidi kültü ile Adi ailesinin konu oldu~u kült aras~nda net bir ba~lant~~
kurar. Bu ba~lant~ y~~ ~ öyle dile getirir: "Onlar, Hasan b. Adi'nin bir veli
oldu~unu naklederler. ~eyh Hasan döneminde, buna çok ilaveler
yap~lm~~ t~ r. Çünkü ~eyh Adi'nin ö~retisi tam olarak Islamd~~ ve hiçbir bidat~~
kabul etmiyordu 69.
~~te dördüncü ~eyh olan ~eyh Hasan'dan itibaren Sünni Islam
çizgisinden ayr~lmaya yüz tutan bu Adeviyye hareketi, gittikçe efsanelerle ve
muhtelif kültürlerin kal~ nt~lanyla syncretik bir ~ekle bürünmü~~olarak
geli~mi~ tir. Neticede baz~lar~~ ~eyh Adi'yi ilahla~t~r~ rken, di~er baz~lar~~ da
~eyh Adi'yi ve halefierini bedenle~mi~~melek olarak görmeye
ba~lam~~lard~ r 70.
~eyh Adi'nin üçüncü halefi, ye~eninin o~lu Tac el-Arifin ~emseddin
Ebu Muhammed Hasan'~ n, Muhiddin Arabi ( ~~ 165-124o) ile ili~ki
kurdu~u 71 ve böylece baz~~fikirlere de sahip oldu~u da söylenmektedir 72.
I~te ~eyh Adi'ye kar~~~yap~lan a~~r~~ kültlerin, onun zaman~ nda olu~tu~u
66 I bn Teymiyye, er-Risale, S. 300; Kr~. Jaques Jarry, Annales.. VII, 7; R. Lescot, P. 39;
Thomas Bois, Les Yezidis, P. 210.
67 R. Frank, Scheikh Adi, P. 82-83; R. Lescot, P. 39; A. AzzavI, S. 34-38; Damlooji, elYezidiyye, Musul, 1949, S. 78-80.
68 Kr~. Thomas Bois, Les Yezidis, P. 210.
69 Ibn Teymiyye, er-Risale, S. 300.
70 R. Lescot, P. 41.
71 Thomas Bois, P. 212.
72 Thomas Bois, P. 213.
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konusunda hemen hemen kaynaklar müttefiktir 73. Hatta ~eyh Adi'ye
yaz~lan ilahinin de sorumlusu odur. O, ba~ka ~iirler de yazm~~t~r 74 .
I~te 1bn Teymiyye, onlar~~ Kur'an yoluna davet etmi~~ve bu yolda
ir~atlarda bulunmu~tur. Bunun için o, "sefahatla ruhunuzu öldürmeyiniz.
Islâm'~n be~~ ~art~n~~yerine getiriniz. H~ ristiyanlar~~ ve Yahudileri taklid
etmeyiniz der. Allah'~n izin verdi~i ~eyleri niçin kendinize yasakl~yorsunuz?
Hz. Peygamberin arkada~lar~~ aras~nda ayr~ m niye? Hz. Ali ile ~eyh Adi b.
Müsafiri ölçüsüz bir ~ekilde yüceltmek niye? Allah'tan ba~ka tanr~~yoktur.
~eyhlerinizin mezarlar~ n~~ziyareti kald~r~n. Sadece Kur'an'~~kabul edin" 75
diyerek 1bn Teymiyye, do~ru yoldan sapan Adevile~-i Islami çizgiye ça~~r~r.
~eyh Adi'nin sade Islam çizgisinden gittikçe sapan Adeviyye hareketi,
siyasi olaylar~n da etkisi ile her geçen gün kompleks hale gelmi~~ve içinde
çe~itli inanç ve kültürlerin birle~ti~i bir dini syncretizm ortaya ç~km~~t~r.
Bugün Yezidi doktrinindeki tutars~zl~ klar büyük ölçüde bu syncretizm
hareketine dayan~r.
Yezidiler üzerinde ciddi ara~t~rma yapan tüm ara~t~ rmac~lar, Yezidilik
hareketinin temelini, ~eyh Adi b. Müsafir'in Adeviyye tarikat~n~n te~kil
etti~ini ve Yezidilerin bunlar~n bir devam~~ oldu~unu kabul etmi~lerdir 76 .
Bugün Adevilerin XX. yüzy~ldaki soylar~~ XIII. yüzy~l Adevilerinden daha
çok Yezidi doktrinindeki çeli~kilerden endi~e etmi~ler bunun için de
kültürlerini göstermek için uygulad~klar~~ pratikler, onlara dogmalardan
daha önemli gelmi~tir 77 .
Yezidi cemaatindeki velilerin mezarlar~n~~ziyaret ve orada icra edilen
seremoniler, Yezidilere çabucak Islami vazifele~-i unutturmu~tur. I~te 1bn
Teymiyye'nin nasihatlar~n~n bu ölçüler içinde daha da anlaml~~yan~~ ortaya
ç~k~yor. Fakat bu çe~it nasihatlar, Adevi gulüvvünün önüne geçememi~tir.
Art~k bu inanc~n salikleri, Hac için Mekke'ye de~il; Hakkari bölgesinde ~eyh
Adi'nin mezar~n~n bulundu~u LALE~'e geliyorlard~~78 . 1bn Teymiyye'nin
Thomas Bois, P. 213.
Thomas Bois, P. 213.
75 Ibn Teymiyye'nin yazd~~~~için kr~. Teymur, S. 44-45; A. Azzavi, S. 16-17; Damlooji, S.
422-427.
78 Bu konudaki ara~t~rmalar için Bk. A. Teymur, el-Yezidiyye, Kahire, 1347; A. Azzavi,
Tarihu'l-Yezidiyye, Ba~dat, 1935; R. Frank, Scheikh Adi, Berlin, 1911; R. Lescot, Enquete Sur
tes Yezidis, Beyrut, 1975; Thomas Bois, Les Yezidis, Beyrut, 1961; Jaques Jarry, La Yezidiyya,
Kahire, 1967; Nuri Beg, Abede-i Iblis, Ist. 1328.
77 R. Lescot, P. 41.
78 Thomas Bois P. 193; R. Lescot, P. 41.
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risalesinde dikkatimizi çeken bir ba~ka yön ise, Yezid'e kar~~~her hangi bir
telmihte bulunulmamas~d~r. Öyle anla~~l~ yor ki Yezidilerde Yezid'e kar~~~
gösterilen sayg~; ~eyh Adi'ye gösterilen sayg~~ taraf~ndan gölgelenmi~tir.
Böylece Yezid, uzun müddet Yezidili~in belli ba~l~~sayg~~ unsuru olduktan
sonra, Yezidi panteonunda ikinci plana dü~mü~tür". Böylece, taraftarlar~~
için efsanevi bir varl~ktan ba~ka bir ~ey olmayan Yezid'in hat~ras~,
hissedilmeden silinmi~; buna kar~~n, LALE~~vadisindeki beyaz kubbeli
türbeler, cemaatin ilk ~eflerinin hat~ ras~m halk~ n vicdan~nda ya~atm~~t~r 8°.
Yezidili~in temeli ve esas~~hakk~ nda bilgi veren ibn Teymiyye ve Ebu'lFiras Ubeydullah'~n, XIII. asr~n sonlar~ nda Yezidi doktrinin yap~c~~birçok
unsuru bünyesinde toplad~~~ n~~ göstermektedir. Mesela Ebu'l-Firas
Ubeydullah'~n Yezidili~e reddiye olarak kaleme ald~~~~"Kitabu'r-Redd
ala'r-Raf~da ve'l-Yezidiyye" isimli eserinde Yezidili~in daha sonra temel
inançlar~ndan biri olacak olan "~eytana Tapma" iddias~ na yer verilmez.
Böylece bu inanc~n daha sonra ortaya ç~km~~~olmas~~ ihtimali belirmekte-

dir 81

Yezid'in imametinin, ~eyh Adi'nin krall~~~ n~ n, ~eytan~n sayg~nl~~~ n~ n
yan~ nda, Yezidi doktrinin te~ekkülünde hurafenin oynad~~~~rolü de ihmal
etmemek gerekir. I~te bu hurafe perestlik, Hakkari da~lar~ nda ya~ayan
insanlara sathi Islam cilas~m kaybettirmeye yard~m edecektir 82 .
~üphesiz Yezidili~in ilkel dönemden aktüel duruma geçi~ini detayl~~bir
~ekilde takip oldukça zordur. Bu konuda sahip oldu~umuz tek belgenin ise
ne zaman yaz~ld~~~~belli de~ildir. Bu belge, Molla Salih'in bir risalesidir. Bu
risale, Rescher taraf~ndan 1936'da Istanbul'da ne~redilmi~tir 83. Bu
yazmaya göre "Yezidi cemaati üç guruba ayr~lm~~t~r. Birinci grup ~eyh
Adi'nin tanr~l~~~ na inamr. ikinci grup, kadir-i mutlak gücün Allah ile ~eyh
Adi aras~ nda taksim edildi~ini kabul eder. Üçüncü grup ise, ~eyh Adi'nin,
Allah'~n her yerde haz~ r ve naz~ r bir vekili oldu~unu kabul eder 84 ." Suriye

79 R. Lescot, P. 42.
80 R. Lescot, P. 42.
81 R. Lescot, P. 43.
82 B. Nikitine, Superstition des Chalde'ens du Plateau d'Ourmia: Revue d'Etnographie,
1923.
83
84

Kr~. R. Rescher, Orientalische Miszelleu, Ist. 1936, ~~ I. P. 30-37.
R. Rescher, ~~ . P. 30-37.
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grubunun ~eyhi olan Cemil Axa ise, H. 921 (1515-1516) Dunbeli
kabilesinden biri taraf~ndan yaz~lm~~~bir yazmaya sahiptir. Bu yazma, bir
çok Kur'an ayetiyle ba~lar, ~eyh Adi'nin ~eceresini ihtiva eder ve ~eyh
Adi'nin müritlerinin listesini verir 85 .
Bütün bunlara ra~men Yezidili~in XVI. asr~n ba~~ na kadar saf
karakterini muhafaza etti~ini söyleyenlerde vard~ r 86 . Fakat bunun yan~nda
Yezidili~in kökenini Islam d~~~nda arayanlar da eksik olmam~~t~r. Özellikle
Jaques Jarry'nin savundu~u bu görü~e göre, Yezidiler VI. yüzy~lda
Iran'dan koyulan ve Bizans topraklar~ na yerle~en Mazdeklerin bir
devam~d~ r 87 . Bu Mazdek itizalinin, Jüstinien zaman~nda Kuzey Suriye'ye
yerle~ti~ini kaynaklar belirtir 88 . Barhebraeus'un yazmas~n~n kenar~nda (s.
2 I 5) ~öyle bir ifade vard~ r: "Hos puto esse schemschanaie. Talis erat eorum
antiquus usus qui apud eos hodie in desuetudinem abiit" 89 . I~te bu sahife
kenar~ndaki nota dayanarak Lemmens, Cebel Sim'an'daki Yezidilerin
Suriyeli Mazdeklerin torunlar~ndan ba~kas~~ olmad~~~ n~~söylemi~tir 90.
Yukar~da da belirtti~imiz gibi, Thomas Bois bu görü~e kat~lmaz. Fakat
Thomas Bois ile Jaques Jarry'nin görü~lerinin belkide tek birle~ti~i nokta,
Yezidi hareketinin kökeninde bir philo Emevi (ommeyade) unsurun
bulunmu~~olmas~d~ r 9'. Yezidili~in kökenini, Mazdekizmin heretique bir
hareketine ba~layan görü~; Yezidilikteki Islami unsurlar~~ nas~l izah
edecektir? I~te bu soruyu bizzat Jaques Jarry sorar ve ~öyle cevap verir: "Bu
iki dini unsurun kombinezonunun nas~l oldu~unu kolayca izah edebiliriz.
Mervan soyundan gelen ~eyh Adi Hz. Ali'ye dü~mand~. Hakkari bölgesine
çekilmi~ti. Orada gulüvv dozajh ~slami, Mazdek kökenli yerlilere empoze
etmi~ti. Fakat çok h~zl~~ bir ~ekilde Mazdekizmin eski gelene~i üste ç~km~~t~.
Böylece, ~eyh Adi ve haleflerinin sufizminin a~~ r~~temayülleriyle kolayla~m~~~
bir syncretizm, iki inanç aras~nda gerçekle~mi~~oldu. I~te bugünkü Yezidilik,
Islam ve Mazdek gnosizminin bir meyvesidir 92. Bu görü~ü savunanlar,
R. Lescot, P. 44.
R. Lescot, P. 44.
87 Jaques Jarry'nin bu görü~ leri için Bk. Jaques Jarry, Heresies et Factions Dans l'Empire
Byzantine du IVe au VII Siecle, Caire, 1968, P. 341; Jaques Jarry, La Yezidiyya, VII. Cilt.
88 Jaques Jarry, I-1€1.6ie et Factions, P. 340.
89 Barhebraeus, "Chronicon Syriacum" ed. P. Bedjan, P. 420; Jaques Jarry, P. 34I'den
naklen.
90
Lammens, Melanges de la Faculte Orientale, Beyrut, 1906, P. 366-394.
91 Jaques Jarry, La Yezidiyya, VII, P. 4; R. Lescot, P. 22.
92 Jaques Jarry, La Yezidiyya, VII, P. 5.
95
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tezlerini ~öyle ortaya korlar: Ramicho 93 ve Barhebraus 94 tarafindan
zikredilen Tayrahitesler bu problemin anahtar~n~~ te~kil ederler. Guidi ve
Furlani "RIVISTA DEGLI STUDI ORIENTALI" dergisinde, gulat
(müfrit) noktas~ndaki Yezidilerin Islamdan uzakla~t~klarm~~ ve Sünni
Müslümanlar~ n gözünde heretique duruma dü~tüklerini söylemektedirler 95. Burada hemen i~aret edelimki, Guidi makalesinde Yezidili~in
ba~lang~ç tarihini iyi bir ~ekilde ayd~nlatm~~t~ r. Ona göre, Adi b. Müsafir
~~16 ~~tarihine do~ru vefat etmi~tir. Oysa 1198'de ISCHO SABRA manast~r'
faaliyetteydi. Manast~r rahiplerinin katliam~~ olay~~ ise ~~2 ~~9-1220
tarihlerinde vuku bulmu~tu. Bu durumda e~er manast~ r 1198'de hâlâ
faaliyetteyse, bu katliam~ n faili, ~~~~6 ~~'de ölen Adi b. Müsafir olamaz. Belki
burada söz konusu olan Adi b. Müsafir'in küçük ye~eni Adi b. Ebi'l-Berekat
Ebu'l-Mefahir'dir 96 . Bu durumda Ramicho, Adi'nin kâh bir Müslüman,
kâh Yezidi oldu~unu söylerken, Guidi ise Adi'nin küçük ye~eninin
devrinden itibaren art~k Islam ve Yezidilik iki ayr~~ inanç olarak telakki
edildi~ini kabul ediyordu. Hatta Guidi daha da ileri giderek Ramicho'nun
bahsetti~i Tayrahites teriminin Yezidi kelimesinin sinonimi oldu~unu
söyler 97. Gerçekten Ramicho'nun metni incelendi~inde onun Adi'nin
saliklerinden ve Yezidilerden bahsetti~i görülür. Ancak her iki metinden de,
Yezidilerin Müslüman oldu~u anla~~lmaktad~r. Fakat Tayrahitesler ne idi?
LA REVUE de L'ORIENT CHRETIEN" ise Tayrahiteslefin de
Müslüman oldu~unu ileri sürerek ~öyle der: "Müslüman olan Adi'nin
adamlar~n~~saymazsak, Yezidilerin say~s~~650 çad~rd~. Tayrahitesler ise ~~000
den fazla çad~ra sahipti 98 . Fakat Süryanice metin incelendi~inde ~öyle bir
anlam ç~kmaktad~r: Onlar~n say~s~~650 çad~r civar~ndayd~. Müslüman olan
Adi'nin adamlar~ndan ba~ka Tayrahitesler ~~000 çad~r olu~turuyordu." 99
Bu metne göre Tayrahitesler henüz Müslüman de~illerdir. J. Jarry'nin
Ramicho, Beit-Abe manast~r~n~n rahibidir. Bunun Guidi taraf~ndan ne~redilen bir
yazmas~~ vard~r. (Bk. "Document inedit du XVe Siecle, Sur le Couvent Nestorien de
Maryouhanan et d'Icho' Sabran et les Yezidis") Bu konuda Bk. Jaques Jarry, La Yezidiyya,
P. 5.
94 Barhebraeus, "Chronicon Syriacum" Jean-Babtiste Abbeloos et Thomas Joseph, Lamy,
Louvain, ~~872.
95 R.S.O. XIII, G. Furlani, "Sur Yezidi" P. 97-132; M. Guidi, Origine dei Yezidi e Storia,
P. 266-300; M. Guidi, "Nuove Richerche Sui Yazidi", P. 337-427.
96 Jaques Jarry, La Yezidiyya, P. 5.
97 Jaques Jarry, P. 6.
98 La Revue de l'Orient Chretien, XX, P. 188-189.
99 Revue de l'Orient Chretien, XX, P. 177.
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dayand~~~~bu metin, Barhebraeus'un Araplardan bahseden bir metni
taraf~ndan da do~rulanm~~t~ r. Bu metne göre, Tayrahitesler, ~slami kabul
etmemi~ler bilakis putperestli~i ve Zerdü~t dinini tatbike devam etmi~lerdir.
Üstelik Müslümanlarla Tayrahiteslerin aras~ nda öldürücü bir dü~manhkta
mevcuttu 1°°. Yine Jaques Jarry, ~eyh Adi b. Müsafir'in, birtak~m YezidiTayrahitesleri nisbeten Ortodoks bir ~slama getirmi~~oldu~unu da kabul
etmez 1°1. Ona göre, 2. Adi döneminde (~eyh Adi b. Müsafir'in küçük
ye~eni) bir yanda Yezidiler di~er yanda Tayrahitesler vard~ r. Bu
Tayrahitesler, Barhebraeus'a göre 1206
y~l~ nda hala Zerdü~ti idiler. Durum
böyle olunca, 2. Adi dönemi olan 1198'de haydi haydi Zerdü~ ti olurlar 102.
~~te bu Zerdü~ tiler, Jaques Jarry'ye göre, yukarda bahsetti~imiz,
Zerdü~tlü~ün heretique bir mezhebinin saliklerinin torunlar~d~ r. Yine ona
göre, bunlar~ n Barhebraeus'un yazmas~ n~ n kenar~ nda bahsetti~i ~emsiyyelilerle alakas~~ vard~ r. Çünkü bunlar~ n adetleri, Mazdekilerin adetlerini
hat~ rlatmaktad~ r. ~~te bu Mazdekçi karakterli Tayrahites-~emsiyye ekolü,
2. Adi zaman~ nda ~slami kabul etmi~ler ve fakat ecdad geleneklerini terk
edememi~lerdir 103.
Böylece burada Thomas Bois ile Jaques Jarry'nin ileri sürdü~ü fikirleri
belli bir senteze ula~t~ rmak mümkündür. Yani bugünkü Yezidilerin politik
bir kökeni vard~ r. Bu onlar~ n Emevi taraftar~~ olu~lar~d~ r. Emevi halifesi
Yezid'e ba~l~~ kalan bu siyasi grup, varl~ klar~ n~~ devam ettirmi~ler, ancak
Abbasi hanedanl~~~~iktidar~~ ele geçirince pasifizmi tercih ederek da~l~ k
bölgelere yerle~mi~lerdir. Ba~lang~çta tamamen Ortodoks ~slam çizgisinde
olan bu hareket, Emevi olma politik vechesinin yan~ nda ~slam d~~~~hiçbir
dü~ünceyi bünyesinde ta~~mamaktad~ r. ~eyh Adi'nin aralar~ na girmesiyle
zaten ~slami çizgide olan cemaat, Sufizme do~ru kaym~~ t~ r. Bir çok tarikatta
oldu~u gibi, hareket, ba~lang~çtaki safiyetini k~sa zamanda kaybetmi~, cahil
~eyhlerin ve müritlerin elinde Adeviyye hareketi, ~slam d~~~~birçok unsuru
bünyesine alarak ya~amaya devam etmi~tir. Hareketin ç~~~r~ ndan ç~kma
zaman~~ olarak gösterilen Hasan b. Adi (Adi b. Ebi'l-Berekat Ebu'lMefahirin o~lu) dönemi Adeviyye'nin en parlak dönemidir. Bu dönemde bir
çok insan gurubu bu harekete girmi~tir. ~~te 2. Adi döneminde bu harekete
kat~ lan Ramicho'nun ve Barhebraus'un Tayrahitesleri de Yezidi harekette
yerlerini alm~~lard~ r. 2. Adi'den sonra gittikçe gerçekle~meye ba~layan
100 Barhebraus, "Chronicon Syriacum" ed. P. Bedjan, P. 420.
lo~~Jaques Jarry, VII, P. 6.
102
Jaques Jarry, VII, P. 6.
103 Jaques Jarry, VII, P. 7.
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dinler syncretizmi ise bu günkü ça~da~~Yezidili~in te~ekkülünü
haz~rlam~~t~r. Çünkü aktüel Yezidilik, sadece Mazdekçi Tayrahiteslerin
de~il Yahudili~in, H~ristiyanl~~~n, Islam~n, di~er kültürlerin ve hurafenin
izlerini ta~~maktad~r. Bu izlere yeri geldikçe i~aret edilecektir.
YEZ~ D~ L~ KTE ALLAH VE MELEKLER
Yezidilerin Allah inançlar~~çok net hatlarla ortaya konmu~~de~ildir.
Fakat yine de Yezidiler, kadir-i mutlak bir tannya inan~rlar. Onlar, bu
yönleriyle monoteist bir karakter ta~~rlar. Yezidilerin inand~~~~Allah, sonsuz
~ekilde iyidir. Bu Allah inanc~, Epikürcü tannlara benzer. Allah, dünya
i~leriyle uzaktan ilgilidir. Allah kudretini, kendisine yard~m eden meleklerle
gösterir i". Monoteist, bir karakter ta~~yan Yezidilerin Allah inanc~,
Yezidilerin gerçekle~tirdikleri inançlar syncretizmi ile zaman zaman
kompleks bir durum arzeder. Özellikle yarad~l~~~efsanesi, cennet, Adem ve
Havva, Iblis konular~ndaki çok zengin Yezidi muhayyilesi bu monoteist
karakterli Yezidi tanns~na bazen insan üstü bir kudret tevdi ederken; bazen
de tamamen be~er? özellikler isnad etmektedir. Yezidi muhayyilesindeki
Allah, dünyay~~kendi kudretini ihsan etti~i yedi melekle yönetmektedir ~ os
Böylece bu yedi varl~k, Tanr~-Melek ~eklinde Yezidilerce kabul edilmi~tir.
Bu Tanr~-Melekleri ~öylece s~ralayabiliriz:
— Melek Azazil (Tavus Melek)
2 — Melek Dardael
3 — Melek ~srafil
4 — Melek Mikail
5 — Melek Cebrail
6 — Melek Samuel
7 — Melek Nurael 106
Yezidi inanc~na göre bu Tann-Melekler, mezhebin emirleriyle
bedenle~mi~tir. Bu yedili ~ema böylece aynen muhafaza edilmi~tir. Buna
göre bu bedenle~me a~a~~daki ~ekilde meydana gelmi~tir:
I — Melek Azazil — ~eyh Adi
2 — Melek Dardael — ~eyh Hasan
'" R. Lescot, P. 45.
1°5 Jaques Jarry, VII, P. 9.
106 Jaques Jarry, VII, P. 9.
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3 — Melek ~srafil — ~eyh ~emseddin
4 — Melek Mikail — ~eyh Ebubekir
5 — Melek Cebrail — ~eyh Saceddin
6— Melek Samuel — ~eyh Sadreddin
7 — Melek Nurael — ~eyh Fahreddin 107
Bu yedili Tanr~-Melek inanc~ n~ n ça~da~~Yezidilikteki akisleri üzerinde
bir anket yapan Lescot, yedi rakam~~ üzerinde her Yezidinin müttefik
oldu~ unu, ancak her Yezidinin bu konudaki listeyi tam olarak ve ayn~~
~ekilde sayamad~ klar~n~~ belirtir "8. Onun verdi~i listeye göre Sincarl~~ bir
Yezidi olan Eli Wüsa bu listeyi ~öyle s~ ralar:
— Tavus Melek
2 - S ul tan Ezi
3 — Isa
4— Azrail
5 — Cebrail
6— ~eyh ~ems
7 — ~eyh Fahreddin 109
Ayn~~ bölgeden Eli Kas~ mko da ~öyle s~ ralar:
— Tavus Melek
Ezi
2
3 — ~eyh Hadi
4— ~eyh ~ems
5—Isa 11°
Yine bir Suriyeli Yezidi ~eyhi olan Eyyube Xelef, Lescot'ya ~u listeyi
verir:
~~ —Tavus Melek
2 - Meme ~ivan
3 — Amadin
4— Sicadin
Jaques Jarry, VII, P. g.
R. Lescot, P. 46.
109 R. Lescot, P. 46.
1° R. Lescot, P. 46.

107

108

Belleten C. LIl, 4
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5 — ~eyh Evdelkadir
6 — Sultan Ezi 111
Görüldü~ü gibi bu listeler üzerinde ittifak söz konusu de~ildir. Baz~lar~~
bu melekleri, islamiyet'in takdim etti~i meleklerle ayn~~kabul ederler. ~smail
Beg tarafindan ne~ redilen listede ise ~~ ~ems Azrail'e, ~~Fahreddin
Dardail'e, Amadin Mikaile, Sicadin Zarzaile, Sultan Ezi Nurael'e
benzetilmi~tir '12. Listelerde görüldü~ü gibi baz~~ Yezidi meleklerinin ~eyh
Adi'nin ilk halefleriyle dikkat çekici benzerlikleri dikkati çeker. Belkide
Adeviler bir müddet dini liderlerinin melek olarak bedenle~tiklerine
inanm~~lard~ r 113.
Ça~da~~Yezidiler hâlâ meleklerin periyodik olarak yere indiklerine ve
insanlara yeni kanunlar verdiklerine inan~ rlar. Bu inanca göre "Her bin
y~ lda bu yedi melekten biri, bu dünyay~~ düzeltmek için gelir. Yezidi
toplumuna ve di~er mezheplere kutsal metinler ve birtak~m hareket
kaideleri vahyeder" 114. Görevi biten melek cennete ç~ kar ve oradaki yerini
al~ r. Böyle olan meleklerin ço~u bu dünyada nesiller b~ rakm~~lard~ r. ~~ te ~ex
ailesini onlar~ n nesilleri olu~turur 115. Ayr~ca Yezidiler, belli ba~l~~ bir
tanr~ n~ n varl~~~ n~~ kabul ettikten ba~ ka mezhebin muhtelif ~eyhlerinde
bedenle~ en ikinci derecede alt~~ ilah~n varl~~~ n~~kabul ederler 116 . Bazende
yukar~da görüldü~ü gibi Tanr~n~n d~~~ nda yedili bir sistem kabul ederler. Bu
~ekildeki inanç, Zerdü~tlü~ün,
Zoroastre-Ohrmazd
Medyomah-A~vahi~t
Vi~tasp-~ahrevar
Hutos-Spandarmat
Fra~ostr-Hordat
Jamasp-Amurdat, ~eklindeki inanç ~ekliyle alakal~~ görülmektedir 117 .
Di~er bir yedili sistem ise, Zerdü~t ve çocuklar~~ tarafindan meydana
R. Lescot, P. 46.
R. Lescot, P. 47.
113 R. Lescot, P. 47.
114 R. Lescot, P. 47.
115 Bu konuda fazla bilgi için Bk: Siouffi, Notice Sur le Cheikh Adi et sur la Secte des
Yezidis'den, R. Lescot, P. 47. Dipnot. 6.
116 Jaques Jarry, P. 8.
117 Jaques Jarry, P. 8.
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112

YEZIDILER VE INANÇ ESASLARI

51

getirilmi~ tir. Zerdü~ t'ün üç o~lu (Vahumana, Artvahiste, Sahrev) üç k~z~~ise
(Spendarmata, Hordata, Amurdata)ya uygundur. Zerdü~t daima
Ohramazd ile mukayese edilmi~tir 118 .
MELEK TAVUS
Yezidilerin sayg~~ gösterdikleri Tavus Melek'in tabiat~ , çok nazik
problemler ortaya koymaktad~ r 119 . Do~uda kaim olan kanaate göre Melek
Tavus, H~ ristiyanlar~ n ve Müslümanlar~ n inand~klar~~ ~eytanla ayn~d~ r.
Lescot'ya göre, Yezidilerin Melek Tavus'a kar~~~yapt~ klar~~ kült, di~er
insanlar~ n Yezidilere hakaretine neden olmaktad~r 12°. Baz~~ bat~l~~ yazarlar,
bu "~eytan kültü" içinde Iran dualizminin izini bulduklar~ n~~sanm~~lard~ r.
Onlar, Yezidilerin; ~eytan~ n zarar~ n~~ önlemek için Kötülük Ruhu ile
uzla~may~~ arad~klar~~ için böyle bir kültün do~du~unu söylemi~lerdir 121 .
Oysa Yezidiler için Melek Tavus, meleklerin en güçlüsü ve en iyisidir.
Bunun için onlar, ibadetlerini ona yaparlar. Bu durumda Yezidilikteki
~eytan kavram~, hilekâr, inkarc~, asi bir varl~ ktan ziyade iyilik unsuru ile
mücehhez bir varl~ k olarak görülür.
Yezidilikte ~eytan, Iblis gibi kelimelerin kullan~lmas~~yasakt~ r. Çünkü
bu kelimeler, Müslümanlar taraf~ ndan Melek Tavus'a hakaret için
kullan~lm~~ t~ r. Yezidiler, Hz. Muhammed'den nefret etmektedirler. Ça~da~~
bir Yezidi olan Cemil Axa bu konuda ~unu anlatm~~ t~ r: "Bir kelime vard~~ki,
onu biz hiç söylemezdik. I~te nedeni: Bir defa Muhammed, cennete ç~km~~t~.
Orada Allah'~, Tavus Mele~i ve di~er melekleri bir toplant~da bulmu~tu.
Hz. Muhammed'de toplant~da konu~mak ister. Fakat Melek Tavus ona
müdahale eder ve onu yeryüzüne atar. öfkeli bir ~ekilde do~rulan
Muhammed, Melek Tavus'u '~eytan' diye ça~~ r~ r? I~te o vakitten beri
Müslümanlar onu bu isimle ça~~r~ r. 122 Lescot'ya göre bu hikaye yerel
kavgalar~~ ilahi bir plana yerle~tirdi~i için dikkat çekicidir. Fakat yinede o,
uzun zamandan beri, anahtar~~unutulan bir bilmecenin sadece popüler bir
çözümünü te~kil etti~i için önemlidir 123 .
~eytana Tavus Ku~u (un paon) ~eklinin verilmesi, sadece Yezidi
doktrinine ait bir husus de~ildir. Mande'en'ler, Dürziler, Tahtac~larda
Jaques Jarry, P. 8.
R. Lescot, P. 48.
120 R. Lescot, P. 48.
121 R. Lescot, P. 48.
122 R. Lescot, P. 49.
123 R. Lescot, P. 49.
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119

52

MEHMET AYDIN

~eytan~~ "Tavus Ku~ u" ~eklinde dü~ ünmektedirler 124 . Yine ~slam
gelene~inde ~eytanla Tavus Ku~ u aras~ nda ilgiler kurulmu~ tur. Otantik
~slam kaynaklar~ nda bu konuda aç~ k bir ~ey olmamas~ na ra~men,
müfessirler ~eytan~ n cennete girmesi olay~ nda önce tavus ku~ una
ba~vurdu~u; onun tereddüt etmesi üzerine y~lana ba~vurdu~u anlat~l~r.
Asl~nda bu olay~ n kökeninin Tevrat'a dayal~~ bir Israiliyat oldu~unu ve bu
konudaki Kur'an ayetlerinin baz~~müfessirlerce bu istikamette yorumland~~~ n~~ belirtmek isterim.
Yinede, ~eytanla Melek Tavus aras~ nda bir yak~nl~ k söz konusudur.
Mushaf-~~ Re~ 'in metinlerinden birinde Melek Tavus: l'Angepaon, Azazil
olarak adland~ r~lm~~ t~ r 125 . Bu olay kovulmadan önceki ~blis'in durumunu
hat~ rlatmaktad~ r. ~~ te bu konu üzerinde duran R. Lescot, Yezidilerin
~eytan~ n ilk fizyonomisini bozarak onu Allah'~n bir yard~ mc~s~~ yapma
nedenlerini ara~t~ rmak amac~ yla, Ahmet Teymur ve Abbas Azzavi'Mn
sundu~u metinlere ba~vurur 126 . Buna göre, Hicri V ve VI. as~ rlarda
Müslüman mistikleri, ~eytan~ n lanetlenmesi problemi, kayg~land~rm~~~ve
~ slami kader doktrini ile ~eytan~ n u~rad~~~~cezan~ n nas~l uzla~aca~~n~~kendi
kendilerine sormu~lard~ r. Hatta ayn~~ soruyu ~eyh Abdülkadir Geylani'de
sormu~~ve cevaps~z b~ rakm~~ t~r 127. Fakat Hallac gibi di~er baz~~sufiler, ~bn
Arabi, Ahmed el-Gazali bu problemi çözmekte tereddüt göstermemi~lerdir.
Onlar, ~eytan~ n, Adem'in önünde secde etmeyi~ini, onun sadece Allah'a
ba~l~~ olu~una ba~layacaklard~ r. Çünkü o, Allah'a a~~ r~~muhabbet
beslemektedir. Bundan dolay~~ da ba~kas~ n~ n önünde secde etmemi~ tir. I~te
bundan dolay~~Ahmed el-Gazali ~eytan~ , muvahhidlerin efendisi görür 128 .
Lescot'ya göre, ~eyh Adi b. Müsafir ve müritleri, ~eytana kar~~~
gösterilen bu muhabbet fikrini Ba~dat'ta kazanm~~lard~ r. Daha sonra da
Hakkari da~lar~ nda bu ö~retinin propagandas~ n~~ yapm~~lard~ r. Fakat, bu
ö~retiyi kavramaktan uzak olan bu da~l~ k bölge sakinleri, bu ö~retiyi
deforme etmi~lerdir 129 . ~eytan~n cezas~ n~n ebedi olmad~~~~kabul edildikten
sonra affa nail olacak ve semavi hiyerar~ideki yerini yeniden alacakt~ r. ~~te
R. Lescot, P. 50.
R. Lescot, P. 51.
126 A. Teymur, S. 45-48; A. Azzavi, S 55-60; R. Lescot, P. 51.
127 Abdülkadir el-Geylani, Futuhu'l-Gayb, Kahire, Tarihsiz, S. 49-50; L. Massignon, Les
Yezidis du Mont Sindjar, Opera Minora, Beyrut, 1963, Il, P. 29.
128 A. Teymur, S. 45-48; A. Azzavi, S. 55-60.
129 R. Lescot, P. 53.
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hatas~~ böyle unutulan Melek Tavus, Lescot'ya göre at~ lmas~~ kolay bir
ad~md~r 130 .
Bu inançtan dolay~~Melek Tavus, Yezidi doktrininde zamanla Allah'~ n
yard~mc~s~~mevkiini alm~~t~ r. Fakat bu transformasyon çok yava~~olmu~tur.
Yezidiler hakk~nda sahip oldu~umuz ilk belgeler, XII. yüzy~l~ n tarihini
ta~~maktad~r. Fakat XVI. yüzy~ lda kompoze edilen bir kitapta ilk defa ~eyh
Adi'nin mensuplar~n~n ~eytana kar~~~ yapt~klar~~ kültten bahsetti~ini
görüyoruz 131 . öyleyse, böyle bir doktrinin katetti~i menzilleri tan~mak
gerekecektir. Bunun için önce Ismail Be~'in "el-Yezidiyye Kadimen ve
Hadisen" isimli 132 eserinde verdi~i "Briq el-A~ghar"dan bahsetmek
gerekir 133 . Bu yazma ~öyle bir efsaneden bahseder: "Bu devirde babam~z
Briq do~du. Iyilikleri nedeniyle bu, Briq el-Asghar diye tan~nm~~t~r. Yedi y~l
boyunca onun gözleri, burnu, elleri ve ayaklar~~ona ~zd~rap vermi~tir. Onun
sar~~bir vazosu vard~. Yedi y~l boyunca göz ya~lar~~bu vazoya akm~~t~. O, onu
cehennem ate~ine att~~~~zaman, cehennem ate~i sönmü~t~i. Art~k insana
i~kence yapmay~~cehennem b~rakm~~t~ . Briq el-A~ghar di~er dünya karde~i
için göz ya~~~dökmü~tü. Art~ k bundan sonra cehennem ate~i sönük kalm~~t~.
Bunun için her Yezidinin bir ahiret karde~ i olmal~d~ r 134 .
Bu hikayenin hedefinin, cehennemin yok olmas~~ kar~~s~nda, ~eytana
sayg~nl~k kazand~rmak oldu~u söylenebilir 135 . Çünkü baz~~rivayetlere göre
bu ahiret karde~inin, Adem'in en kötüsü olarak Melek Tavus oldu~unu
söylemi~lerdir 136 .
Yine bu Melek Tavus doktrininin seyrini daha iyi anlayabilmek için bir
de Yezidilerin kutsal kitab~~ oldu~u söylenen Mushaf-~~ Re~'e göre yarat~l~~~
tarihini vermeye çal~~aca~~z. Bu efsane ~öyle ba~lamaktad~ r: Allah 137 , yedi
günde yedi melek yaratt~ . Sonra, büyük bir inci biçimlendirdi. Onun
merkezinde k~rk bin y~l tek ba~~na ya~ad~ . Bu devrenin sonunda inciyi k~rd~.
Onun parçalar~~ yeri, gö~ü, denizi meydana getirdi. O zaman harfianlar~,
R. Lescot, P. 53.
Michel Febvre, Thtre de la Turquie, Paris, 1682, P. 363-373.
132 Ismail Beg, Çol, el-Yezidiyye Kadimen ve Hadisen, Beyrut, 1 934133 M. Zorayq, bu yazmay~~ "Briq el-A~qhar" olarak okumu~ tur. R. Lescot ise "Briq elA~far" olarak okur.
134 Ismail Beg, S. 78.
135 R. Lescot, P. 55.
136 R. Lescot, P. 55.
137 MUShaf-1 Re~'in nakletti~i kar~~~ k efsanelerin çok güzel bir tahlilini, Th. Menzel'in,
Islam Ansiklopedisi ekine yazd~~~~"Kitab-~~ Celve" maddesinde bulabiliriz.
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bitkileri, yeryüzü cennetini yaratt~ . Nihayet topraktan Adem'i yaratarak
ona ruh verdi. Adem'i dünya cennetine koydu. Bu~daydan ba~ka her~eyden
yemeye izin verdi... Adem'in zaman~~ doldu~unda Melek Tavus Allah'a
vard~; "Adem nas~l ço~alacak" dedi. Allah'da "Bu benim sana b~rakt~~~m
bir i~ tir." dedi. Orada Melek Tavus, Adem'e gider ve ~öyle der: "Bu~daydan
yedin mi?" Adem, "hay~ r" der. Melek Tavus, "ondan ye daha iyi bir halde
olacaks~ n" der. Adem, ondan yiyince karn~~~i~er, Melek Tavus onu cenetten
ç~ kar~ r. Onu terkederek gö~e ç~ kar. Adem karn~ndan ~zd~ rap çeker. Hallaj
denen bir ku~~gönderirler. Ondan bir delik açar. Adem böylece ~zd~ raptan
kurtulur 138 .
Görüldü~ü gibi ~eytan burada, Allah'~ n yard~mc~s~~ durumundad~ r.
Melek Tavus Adem'i, Allah'~n emri gere~i i~va etmi~tir 139 .
Di~er bir k~s~ m efsaneler de Melek Tavus'a daha önemli roller atfeder.
Bunlara göre, ilk insan~, toprak, su, ate~le biçimlendiren odur 1". Yine
Yezidi gelene~ine göre, Adem'e ruhu üfleyen Melek Tavus'dur 141 .
Yine burada belirtmek gerekir ki Yezidi inanc~ n~n en canl~~yönlerinden
birini halk gelene~i olu~turmaktad~ r. Buna göre, Melek Tavus'a olan inanç,
halk ruhunda kristalle~mi~ tir. Bu inanc~~ ~öyle ifade edPbiliriz 142 :
"Ba~lang~çta dünya tamamen denizle kapl~yd~ . Hiçbir insan yoktu. Allah'~ n
emriyle bir a~aç yükseldi. Kökleri yerin alt~na, dallar~~ ise gökle e ula~m~~t~.
Deniz devrinde Allah, bu a~ac~ n üstündeydi (Bir ku~~ ~eklinde). Melek
Tavusda bir ku~~ ~eklindeydi. Tüm dünyay~~ dola~m~~~ve yorulmu~tu.
Tüneyebilece~i bir yer yoktu. Bu a~aca do~ru geldi. Allahda ona bir gaga
vurdu. Melek Tavusda a~aca konamad~. Melek Tavus, onun yarat~c~s~~
oldu~unu bilmiyordu. Oradan uzakla~t~~ ve daha sonra Allah'Ia yeniden
kar~~la~t~. Allah, ona kendini normal ~ekliyle takdim etmi~ti. O vakit Allah,
Melek Tavus'a ~öyle der: 'Dünyay~~ gezdin. Bir ~ey gördün mü?' Melek
Tavus 'Hay~ r dünya tamamen deniz. Bir a~aç var. Bu a~ac~n üzerinde olan
bir ku~, oraya tünemek için gitti~imde bana izin vermedi.' Bu defa Allah,
ona 'Git, onun bir yarat~c~, senin ise bir yarat~lan oldu~unu söyle', der.
Melek Tavus ayn~s~n~~ yapar. Bu defa Allah onu tünemeye b~ rak~r.
Ismail Beg, S. 102.
R. Lescot, P. 56.
140 el-Hasani, Abdurrezzak, es-Sabia, Sayda, Tarihsiz, S. 32.
141 R. Lescot, P. 57.
142 Melek Tavus hakk~ nda verilen bu halk inanc~, Sincar bölgesi Yezidilerinden Eli Wf~sa
tarf~ ndan R. Lescot'ya verilmi~tir. R. Lescot, P. 57.
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Daha sonra Allah, yak~n ve uzak gökleri yarat~r. Yerin alt~na bal~~~~ve
bo~ay~~ koyar. Böylece sallanan yer, istikrara kavu~ur. Melek Tavus,
dünyada kimsenin olmad~~~ndan ~ikayet eder. O vakit Allah, Melek
Tavus'a dünyay~~ gezmesini söyler. O da dünyay~~ dola~~r ve bir kad~n
gördü~ünü söyler. Melek Tavus, Allah'a 'Bu kad~n~n erkeksiz bir ~eye
yaramad~~~n~' söyler. O zaman Allah, bir erkek yarat~r ve ismi Adem olur.
Allah, Adem'i topraktan yaratm~~~ve ona ruh vermi~tir. Bir gün Adem
uyumu~tu. Havva ona do~ru yönelmi~~ve ona kar~~olmu~tur. Adem'den
Havva, k~rk k~z, k~rk erkek çocu~a hamile kalm~~t~. ), 143
Concekilerden daha tabii olan bu efsane, Yezidilerin Melek Tavus'unun
Islam~n tasvir etti~i ~eytandan ayr~ld~~~n~~ ortaya koymaktad~r 144.
Yezidilerin tap~nma konusu olan Melek Tavus'unun (l'Ange-paon)
Yunanl~lann Theos (Dieu)undan ba~kas~~olmad~~~n~, dolay~s~~ile Yezidilerin
~eytana de~il, Melek Tavus ~ekli alt~nda Allah'a tapt~klann~~söyleyenler de
olmu~tur 145 . Yine Yezidilerin Melek Tavus'unun, Allah'~n lanetine
u~ramadan önceki Islamdaki Iblis ve H~ristiyanlann Luciferi (~~~k ta~~y~c~s~)
ile ayn~~ varl~k oldu~u da dü~ünülmü~tür 146 .
Yezidi kozmogonisindeki Melek Tavus, Tannn~n günahs~z
dan~~man~d~r. Rabb~na kar~~~onu suçlu yapan ilgisizlik, onu geçici bir
cezaya sevketmi~tir. O, insana zarar verme yerine, ona yard~m etmeye
çal~~~r. Çünkü insan~n yarat~l~~~nda onun da pay~~vard~r. Ça~da~~Yezidilik,
~eytandan onun i~va edici rolünü kald~rarak yeryüzü cenneti mitini ve asli
suçu reddeder. Fakat Yezidi salikleri, ~eytan~n bu dünyada onlar~~maruz
b~rakt~~~~ i~valann~~ da kabul etmek zorundad~rlar. Ancak bu, ilk
ebeveynlerinin hatas~n~n sonucu de~ildir. Böylece, hayat~n pesimist anlay~~~,
onlar~n trajik tarihi ile tam olarak uyu~maktad~r 147 .
Melek Tavus'dan sonra, Yezidi efsanesinde en önemli yeri Melek
Sultan Ezi i~gal eder. Ona verilen tüm s~fatlar, halife Yezid'i tan~ tmaktad~r.
Böylece Yezid, tüm rivayetlerin kahraman~~olmaktad~r 148 .

R. Lescot, P. 59.
R. Lescot, P. 6o.
Thomas, Bois, Les Yezidis, P. 128.
1 " Thomas Bois, P. 205.
147 R. Lescot, P. 6o.
148 R. Lescot, P. 6o.
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TENASUH AKIDESI
Yezidi doktrinine göre, ~eytana ald~ rmayan Yezidiler, cehenneme de
ald~ rmazlar. Bu dünyada i~lenen filler, bu dünyada cezaland~ r~ lmaya veya
mükafatland~ r~lmaya müsaittir. Buna göre her fert, yarg~~ gününü beklerken
sürekli enkarnasyon s~ ras~ nda, dünyadaki f~ illerinin mükafat~ n~~ almaktad~ r.
Yezidilerdeki bu inanc~~ Ismail Beg, ~öyle ifade eder: "Kötü insanlar, köpek,
domuz, e~ek, k~srak veya di~er hayvanlar ~eklinde bedenle~irler. Belli bir
müddet ac~~ duyduktan sonra, yeniden insan bedenine sahip olurlar. E~er
ölen bir emir, bir vali, bir prens ise ve hayat~ nda do~ru hareket etmi~se,
tenasuh sayesinde yüksek bir düzeye yükselir. Ölen fakir bir adam ise ve
do~rulukla hayat sürmü~se, o da bir dereceye kadar yükselir. Onun
davran~~lar~~ kötü ise, o da köpek, domuz gibi hayvan k~ l~~~ na girer. Sonra
sefil bir adam k~l~~~ nda ve geçimini temin etmekte güçlük çeken biri
k~l~~~ nda görünür ve ona kar~~~hiç kimse merhamete gelmez. E~er birinin
iyilikleri ve kötülükleri e~it hale gelirse, o ki~i öldükten sonra, koyun, keçi,
ceylan ~ekline girer. Daha sonra insan ~ekline gelir. Baz~lar~~ yedi renk ve
deriye kadar de~i~ir" 149
YEZIDILERIN KUTSAL KITAPLAR'
Yezidili~e iki kutsal kitap atfedilir. Bu iki kitapda on iki sahifeyi
geçmez. Bu kutsal kitaplar "Kitab-~~ Celve" ve "Mushaf-~~ Re~"tir.
Bunlardan birincisi vahiy kitab~~ (Livre de la Revelation). Di~eri de siyah
kitapt~ r (Bible Noire). Bu kitaplar XIX. asr~ n sonuna kadar meçhul
kalm~~ t~ r. Ancak 1724'ten sonra Müslüman ~eyh, Abdullah el-Rabatki,
Yezidilerin `Celve' adl~~ bir kitaba sahip olduklar~ n~~ söylemi~ tir. Bu kitap,
~eyh Fahreddin olarak bilinen birine atfediliyordu. Daha sonra 1895'te
E.G. Browne Ingilizce bir çeviride bu yaz~lar~, Avrupal~~ okuyuculara
sunmu~ tur ' 5°. Fakat bütün bunlar, Peder Anastase'~ n sansasyonel ke~fine
kadar ara~ t~ r~c~lar~ n kafas~ n~~ kar~~ t~ rmam~~ t~ r ' 51. Bulunan bu iki Yezidi
kutsal kitab~ n~ n yazmas~~ üzerinde en ciddi çal~~ may~~ Dr. Bittner
yapm~~ t~ r 152. Bu iki yazmada kullan~ lan dilin ~eyhan ve Sincar bölge
halk~ n~ n kulland~~~~mahalli dilin kullan~ lmad~~~, daha ziyade Süleymaniyye

Kr~. Ismail Beg, S. 87-88.
E. G. Browne, The Yazidis of Musul, dans O. Parry, Supra No: 13.
151 P. Anastase-Mare, La Decouverte Recente de deux livres Sacres des Yezidis, Antropos,
VI, 1911, P, 1-39.
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M. Bitner, Die Heiden Heiligen Bucher der Yezider, Antropos, VI, 1911, P. 628-629.
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bölgesindeki dilin hâkim oldu~u ortaya konmu~tur 153. Fakat yine de bu
lehçenin kullan~lmas~~bir tarih tesbitine imkân vermemektedir. Mushaf-~~
Re~'i XIV. yüzy~la kadar ç~kararak Hasan el-Basri'ye atfetmek ise oldukça
zor. Di~er yandan, Kitab-~~Celve'nin muharriri oldu~u söylenen ~eyh
Fahreddin kimdir? Böylece, sahte bir yaz~n~n kar~~s~nda olma ihtimalimiz
artmaktad~r. Çünkü böyle olaylar, dini alanlarda nadir de~ildir 154.
Di~er yandan her iki kutsal metinde birbirinden oldukça farkl~d~r. Bu
farkl~l~k, hem görünüm hem de muhteva yönünden dikkatimizi çekmektedir.
KITAB-I CELVE 155 (VAHTY KITABI):
Yezidilere isnad edilen bu kutsal kitap, bir mukaddime ve be~~
bölümden meydana gelmektedir. ~onsözde Melek Tavus'un, tüm varl~klann
ilki oldu~u ve halk~n~~Kitab-~~Celve vas~tas~~ile igad etmek istedi~i belirtilir.
O zaman Melek Tavus ilk insana hitap eder ve onun evrensel iktidar~n~~ileri
sürer. Kendine tabi olanlar~~mükafatland~raca~~n~, di~erlerini cezaland~raca~~n~~bildirir. Tenasuha telmihte bulunur. Yezidi doktrinin s~rnn~, resmine
tebcili, hizmetinde bulunanlara itaati hat~rlat~r. Bu konuda daha geni~~bilgi
için Kitab-~~Celve'nin tercümesini a~a~~da sunuyoruz 156:
KITAB-I CELVE:
MUKADDIME
— Bütün yarat~klardan önce var olan Melek Tavus'dur.
2 — Kav~nini kötülüklerden ve bo~~hayallerden kurtarabilmek, di~er
kavimlerden farkl~~k~ lmak ve yol göstermek için Abd-Tavus'u bu dünyaya
gönderdi.
3 — Bu ilk defa sözlü olarak Kelam-~~Teslim ile olup daha sonra Celve
(Cilve) olarak adland~r~ lan kitap vas~ tas~yla vukubuldu. Bu kitab~~
Yezidilerin d~~~ndakilerin, okumas~~yasakt~r.
Thomas Bois, Les Yezidis, P. 117.
Thomas Bois, P. 117.
155 Bunu Kitab-~~Cilve olarak da okuyanlar olmu~tur. Kr~. Dr. Mehmet Ayd~n, Yezidilerin
Inanç Esaslar~, Ank. Üniv. Ilahiyet Fak. Cilt, XXIII, 1978, S. 359-366.
156 Tercümeler G. Furlani, The Religion of the Yezidis, Bombay, 194o, P. 47-53'den
yap~lm~~t~r. Ayr~ca bu konuda Bk: Dar. Fun. hah. Fak. Mecmuas~~(Prof. A.A. SemaoLun,
Bulletin de l'Universite de l'Asie Centrale, Polloneme Satane u Penedne Aziatskh KurdovYezidov, Tercüme, Türkiyat Enstitüsü Asistan~, Abdulkadir b.) 5. sene, 20 say~, 1931, S. 14.0.
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~~ . BÖLÜM
— Ben vard~ m, hâlâ var~ m ve sonsuza kadar idarem alt~ ndakilerin
hepsinin i~lerini ve te~ebbüslerini tedbir alt~ na alarak var olaca~~ m.
2 — I h ti y aç an~ nda benim himayemi dileyenlerin ve bana itimat
edenlerin yan~ nda hemen haz~ r olurum.
3 — Hiçbir yer benden yoksun de~ildir. Toplumun yetkisi d~~~ nda
kalanlar~ n kötülük olarak adland~ rd~ klar~~ bütün olaylarda ben var~ m.
Çünkü bunlar onlar~ n isteklerine göre olmazlar.
4 — Her zaman bir hâkim vard~ r ve bu her~ey benim vekaletimle olur.
Dünyan~ n reisi her yüzy~lda de~i~ iktir, öyleki her bir reis, kendi ça~~nda ve
yerinde görevini icra eder.
5 — Kendi tabiat~ n~ n kurallar~ n~~ izlemesi için herkese izin veririm.
6 — Bana kar~~~gelen nadim ve müteessir olur.
7 — Di~er tanr~lar benim i~lerime kar~~mazlar ve neyin olabilece~ine
dair niyetlerimden beni al~ koyamazlar.
8 — Cemiyetin yetkisi d~~~ ndakilerin ellerindeki kitaplar gerçek
de~ildir. Bizim taraf~ m~zdan gönderilenler onlar~~ yazmad~lar. Fakat hatalar
yapt~lar, isyan ettiler ve kitaplar~~de~i~ tirdiler. Bunun için bu kitaplar~ n her
biri di~erini yarars~z hale getiriyor ve feshediyor.
— Do~ru ve yanl~~, denendi~inde bilinir ve a~ikâr olur.
~~ o Verdi~im gözda~~, akdimi konu~anlar içindir. Belirli periyodlarda s~ r verdi~im becerikli yöneticilere karar~ ma göre muhalefet ederim.
Belirli ~eylere izin verir ve zaman~ nda gerekli i~leri yasaklar~m.
ii — Doktrinimi izleyenlere dosdo~ ru yol gösterir ve talimat veririm.
Onlar benimle uyum içerisinde bulunmaktan sevinç ve zevk duyacaklard~ r.
. BÖLÜM
~~ —Bildi~im yöntemlerle insan~~ cezaland~ r~ r ve mükâfatland~ r~ r~m.
2 - Yeryüzünün üstündeki ve alt~ ndaki her~eyin yüceli~i, benim
kudretim içerisindedir.
3 — ~ nsanlar~ n biribirleri ile kavga etmelerini arzu etmiyorum.

4 — Bana itaat edenlerin, bilhassa benim olanlar~n kesinlikle
iyiliklerini engellemiyorum.
5 — i~imi, isteklerime göre olanlar~ n ve seçtiklerimin ellerine havale
ederim.
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6—Bana sad~ k olanlara ve maksad~ ma boyun e~enlere her türlü
~ekilde kendimi gösteririm.
7 — Ben, zamana ve ~artlara göre verir, al~ r, fakir ve zengin yapar,
mutlu ve mutsuz ederim.
8—Mukadder k~ld~ klar~ma mani olmaya çal~~an yada i~lerime
kar~~maya hakk~~ olan hiç kimse yoktur.
9—Bana kar~~~olanlara ac~lar ve dertler getiririm.
~~ o — Benimle mutab~ k olanlar di~er insanlar gibi ölmezler.
~~~~ — Taraf~ mdan kararla~t~ r~lan sürenin d~~~ nda; kimseye, bu dünyada
ikamet için ihsanda bulunmam.
I2 — isterse onu tekrar bu dünyaya ikinci yada üçüncü kez,
oldu~undan, farkl~~ ~ekilde tenasuh yoluyla gönderirim.
III. BÖLÜM
— Kitaps~ z yol gösteririm. Seçtiklerimi ve dostlar~ m~~ gizlice do~ru
yola sevkederim. Böylece doktrinim güçlük olmaks~z~ n izlenir.
2 — Kurallar~ ma uymayanlar~, varl~ klar~n durumuna ve zamanlara
uygun olarak yaln~z bu dünyada de~il; di~er dünyalarda da cezaland~ r~ r~ m.
3 —Bu çe~it insanlar, onlar için nasip k~l~ nan durumlar~~ bilmezler ve
bu sebepten ço~u zaman hataya dü~erler.
4 — Yeryüzündeki hayvanlar, göklerdeki ku~lar ve denizdeki
bal~ klar~ n hepsi elimde ve otoritem alt~ ndad~ r.
5 — Yerin alt~ nda sakl~~ olan defineler ve cevherler malumumdur. Ben
onlar~n bir ki~iden di~erinin eline geçmesine sebep olurum.
6— Uygun zamanlarda mucizelerimi ve kerametlerimi isteyenlere ve
kabul edenlere gösteririm.
7 — Yolumdan sapanlara ve bana yabanc~~ gelenlere zorluk ve
muhalefet, onlara zarar getirir. Çünkü onlar, elimdeki güç ve zenginlikleri,
onlara lay~ k bir insan soyundan seçti~imi bilmezler.
8 —Alemlerin idaresi, yüzy~llar~ n devri ve onlar~ n idarecilerinin
herbirinin de~i~imi uzak ça~lardan beri tarafimdan düzenlenir.
IV. BÖLÜM
— Hükmümü benden ba~ka di~er ilahlara vermem.
2 — ~ nsanlar~ n istekleri için dört kaide, dört zaman, dört anas~ r~~
verdim.
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3 Yabanc~ lar~ n kitaplar~ ndan benim kurallar~ ma uygun ve hem fikir
olanlar kabul edilebilir. Fakat ayk~ r~~ olan tahrif olmu~ tur.
4 — Üç ~ey bana terstir ve üç isimden nefret ederim.
5 — S~ rlar~ m~~ koruyanlar taraf~mdan söz verilenleri elde edeceklerdir.
Kader rüzgârlar~ na benim için dayananlar mutlaka bu
6
dünyalardan birinde mükâfatland~ r~ lacaklard~ r.
7 — Kullar~ m~ n tek vücud halinde kendilerini birle~ tirmelerini ve
böylece onlara yabanc~~ gelenlerin muhalefetlerinin sonucunda tam yolunda
gitmelerini isterim.
8
Emirlerimi takip eden sizler! Benden gelmeyen bütün fikirleri ve
sözleri reddedin. Yabanc~lar~ n yapacaklar~ n~~ bilmedi~iniz için ad~ mdan ve
s~fatlar~ mdan onlara bahsedip günah i~lemeyin.
V. BÖLÜM
~ahs~ m~~ ve suretimi tekrim edin, çünkü onlar, sizlere y~llard~ r
unuttu~unuz i~i hat~ rlat~ r.
2 — Kullar~ m~~ dinleyin ve bütün emirlerime itaat edin. Çünkü onlar
size benden gelen mahremiyetin bilgisini ö~reteceklerdir.

MUSHAF-I RE~~(KARA KITAP) 157
Yezidilerin bu kutsal kitab~~ ise yarat~l~~~hikâyesiyle ba~lar. Orada
Melek Cebrail'in ve Fahreddin'in rolü ba~ tad~ r. Daha sonra Yezidi
krallar~ n~ n listesi verilir. Uzun bir tabular katalo~undan sonra yeniden
Yezidi krallara dönülür. Kitap, tamamlanmam~~~intiba~ n~~ veren ikinci bir
yarat~l~~~rivayetiyle sona erer 1 58 .
Thomas Bois'ya göre yazar~~ ve tarihi ne olursa olsun "Kitab-~~ Celve:
Vahiy Kitabl"n~ n yaz~ l~§ tarihi "M ushaf-~~ Re~: Kara Kitap" tan öncedir 159.
157

"Re~" kelimesini Ri~~~eklinde okuyanlarda vard~ r. Bk. Dar. Fun. hah. Fak. 4. say~, S.

2 73-2 74158 Thomas Bois, P. 17; Dar. Fun. Mecmuas~, 20. Say~, S. 141; "Kitab-~~ Re~" konusunda
daha fazla bilgi için Bk. G. Furlani, The Religion of the Yezidis, P. 54-60; P. Ignace Abdo
Khalife, Yezidiyye, Beyrut, 1953, S. 586-588.
159 Thomas Bois, P. 1 ~~ 7; Mushaf-~~ Re~'in metni için Bk. G. Furlani, The Religion of the

Yezidis, Bombay, 1940, S. 54.
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Yine ona göre "Vahiy Kitab~"mn "~eyh Adi Ilahisi" olarak bilinen ilahi ile
ilgisi vard~ r. Çünkü her ikisindeki fikir ayn~d~ r. Yine burada daha geni~~bilgi
için Mushaf-~~ Re~'in (Kara Kitap) tercümesini a~a~~da sunuyoruz: 160
MUSHAF-I RE~: KARA KITAP
~~ —Bidayette s~ rr-~~ azizinden Allah beyaz bir inci halkay~~ yaratt~ .
Yine Angar (Anfar) nam~ nda bir ku~~halkederek, halkay~~ onun s~ rt~ na
koydu. K~ rk bin sene bu inci ku~ un s~ rt~ nda kald~.
Tanr~ n~ n yaratt~~~~ilk gün pazard~. O gün Azrail isimli mele~i
yaratt~. Bu hepsinin reisi olan Melek Tavus'dur.
2—

3 — Pazartesi Melek Dardail'i yaratt~ . O ~eyh Hasan'd~ r.
Sal~~ günü Melek Israfil'i yaratt~ . O ~eyh ~ems'dir.
5

Çar~amba günü Melek Mikail'i yaratt~. O ~eyh Ebu Bekir'dir.

6—Per~embe günü Melek Cebril'i yaratt~. O Saceddin'dir.
7 — Cuma günü Melek Samnail'i yaratt~ . O Nasru'd-Din'dir.
8

Cumartesi Melek Nurail'i yaratt~. O Fahruddin'dir.

g — Tanr~, Melek Tavus'u onlar~ n reisi yapt~.
~~o

Onun ard~ ndan yedi kat gö~ü, yeryüzünü, güne~i ve ay~~ yaratt~ .

— Fahreddin, insanlar~, ku~lar~, hayvanlar~~ yaratt~ . Onlar~~
torbalara yerle~ tirdi. Inciden ç~ kt~~ ve melekler onunla beraberdi. Incinin
üzerinde çok yüksek sesle ba~~rd~. Inci ikiye ayr~ld~~ ve dört parça oldu.
Içinden bir su ç~ kt~~ve bir deniz oldu. Bu dünya deliksiz yuvarlak oldu.
Tanr~~ Cebrail'i bir ku~~ ~eklinde yaratt~~ ve gönderdi. Elleriyle
yeryüzünden dört kö~e yapt~ . Bir gemi yaratt~~ ve içinde otuz bin y~l kald~ .
Sonra gitti ve Lale~'e yerle~ ti, sonra dünya üzerinde ba~~rd~~ ve ta~lar~~ ta~~
haline getirdi. Bu dünya yeryüzü oldu ve titremeye ba~lad~. Tanr~, Cebrail'e
beyaz incinin iki parças~ n~~ gönderdi ve onlardan birini yüryüzünün alt~ na,
di~erini de cennetin kap~s~ na yerle~ tirdi. Sonra, onlardan güne~i, ay~~ yapt~.
Küçük parçalardan y~ld~zlar~~ yaratt~~ ve onlar~~ gökyüzüne zinet gibi ast~ .
12

~~ 3 — Yeryüzündeki bitkileri ve meyveli a~açlar~, yeryüzünün
dekoruna ni~an olarak da~lar~~ yaratt~ . Sonra yeryüzünün üzerinde
gökyüzünü yaratt~ .
160 "~eyh Adi Ilahisi" olarak bilinen ilahi ilk defa Bodger taraf~ ndan Arapça ve Ingilizce

olarak ne~redilmi~ tir. Damlooji'de bu ilahiyi arapça ve ~erhi ile birlikte ne~retmi~ tir. Damlooji,
~eyh Hasan'a isnad edilen bir dini ~iirler antolojisi içinde onun bulundu~unu söyler. Bu
derleme ise, Hicri VIII. yüzy~ la aittir (Kr~. Damlooji, S. 1 ~~ 5-135). Mushaf-~~ Re~'in tercümeside
G. Furlani, The Religion of the Yezidis, Bombay, 1940, S. 54-60'dan verilmi~ tir.
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Kudretli Tanr~~dedi ki: "Meleklerim, Adem ile Havva'y~~ insan
olarak yarataca~~ m. Sahr b. Sefer, onlardan vücuda gelecek. Sonra
yeryüzünde onlardan dindar bir millet olacak. Demek istedi~im, Melek
Tavus, Azrail'in dindar milleti, Yezidilerin dindar milletidir."
— Sonra Suriye'den Lale~'e gelen ~eyh Adi b. Müsafiri gönderdi.
16 —Sonra Tanr~~ karada~lar~ n üzerine indi ba~~ rd~~ve otuz bin melek
yarat~ p onlar~~ üç guruba ay~ rd~. Melekler ona k~ rk bin y~l ibadet ettiler.
Daha sonra onlar~~ Melek Tavus'a teslim etti ve onlarla cennete ç~ kt~.
~~ 7— Ve sonra Tanr~~ kutsal topraklara indi. Cebrail'e bu dünyan~ n
dört kö~esinden toprak getirmesini emretti. ~ kinci olarak, toprak, su, ate~~ve
hava getirtti. Bütün bunlardan Adem'i yaratt~~ ve kendi gücüyle ona ruh
verdi. Cebrail'e Adem'in cennete girmesine izin vermesini ve oradaki bütün
a~açlar~ n meyvelerini yiyebilece~ini fakat bu~day yememesi gerekti~ini
emretti.
18— Yüzy~l sonra Melek Tavus Tanr~ya dedi ki: "Adem nas~l
ço~alacak ve soyu nerededir?" Tanr~~ ona dedi ki: "Meseleyi ve gere~ini
yerine getirmeyi sana b~ rak~yorum." Melek Tavus Adem'e gelip dedi ki:
"Bu~day yedin mi?" Adem: "Hay~ r Tanr~~ onu bana yasaklad~~~~için
yemedim." diye cevap verdi. Tavus, "Ye, o seni iyile~ tirecek" dedi. Adem
bu~day~~ yedikten hemen sonra karn~~ ~i~ti ve Melek Tavus onu cenneten
ç~ kard~~ve tekrar kendisi cennete döndü.
~~ 9 — Adem kend ni karn~ ndan dolay~~ ~zd~rap içinde buldu. Tanr~~ ona
derhal bir ku~~gönderdi. Ku~~Adem'i gagalad~~ ve onun için bir delik açt~ .
Sonra onun s~ k~ nt~s~ n~~ hafifletti.
20 — Cebrail Adem'den yüzy~l uzak kald~. Sonra a~lad~~ ve bundan
dolay~~ yüzlerce y~l üzüldü.
2 1 - Bu s~ rada Tanr~, Cebrail'e, Havva'y~~ yaratmas~ n~~ emretti.
Cebrail geldi ve Adem'in sol kotluk alt~ ndan Havva'y~~ yaratt~.
22 — Melek Tavus daha sonra bizim mezhep için ve eski Asurlular~ n
krallar~ n~ n yan~~ s~ ra krallar olan Nasruh, Kamus, Artimus için yeryüzüne
indi. Onun ard~ ndan 1. Sabur olmak üzere iki kral~m~z oldu. 1. ve 2.
Sabur'un hükümdarl~~~~15o y~l sürdü. Ça~~m~za dek reislerimiz onlar~ n
soyundan gelmi~tir.
23— Kinimiz dört krala kar~~~yönelmi~tir.
24 — A~a~~dakiler bize yasaklanm~~t~ r: Marul, çünkü ad~, Tanr~ m~z
Alhasyah'a benzer. Fasulye, koyu mavi renk ve ilah~ m~z Jonas'a a~~ r~~
sevgimizden dolay~~ bal~ k yemeyiz. Ceylan etini de ilahlar~m~zdan birinin
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yaratt~~~~oldu~undan yemeyiz. ~eyh ve müritleri Melek Tavus'a olan
tap~nma hat~ r~ na horoz etini yemezler. Melek Tavus, yukanda bahsedilen
yedi tanr~dan biridir. Çünkü onun ~ekli horoz tasviridir. Bize, ayakta su
içmek, otururken pantolon giymek, tuvalette konu~mak ve genel
hamamlarda y~kanmak yasakt~ r. (Tanr~ m~z oldu~undan dolay~ ) Ne ~eytan
kelimesini ne de buna benzeyen ba~ ka kelimeleri (~att, ~err gibi) ve Mel'un,
la'ana, na'l gibi ve bunlara benzeyen kelimeleri söylemek bize (Yezidilere)
yasakt~ r.
25 — Mesih'in (Isa'n~ n) bu dünyaya geli~ inden önce dinimiz
putperestlik olarak adland~ r~lm~~~ve Yahudiler, H~ ristiyanlar, Müslümanlar
dinimize kar~~~ ç~ km~~lard~ r. Nitekim Perslerde (Iranl~ larda) ayn~~ ~eyi
yapm~~lard~ r.
26 — Kullar~ m~zdan biri Ahab't~ r. O hepimizi kendisine tuhafgelen bir
isimle onu ça~~rmam~z~~ emretti. Ki~iler onu, Tanr~~ Ahab yada Ba'lzabüb
diye ça~~rd~lar. ~imdi aram~ zda Pirbub olarak adland~nl~ r.
27 — Babirde ad~~Buhtunasar (Arapça ismi Nabucadnezar olan Babil
kral~ ) olan bir kral~ m~z vard~. Iran'da Ah~upara~~(Ahasverus), Istanbul'da
Agriqalus (Agricola) vard~.
28 — Yeryüzü ve göklerin yarat~l~~~ ndan önce Tanr~~ yukar~da denizi
yaratt~. Kendisi için bir gemi yap~ p onunla kendini e~lendirmek için
denizler ortas~ nda yolculuk etti.
29 - Kendi ne bir inci yaratt~~ ve ona k~ rk y~l hükümdarl~k etti. Sonra
inciye k~zd~~ ve onu parçalad~.
30 — O ne büyük s~ r! Incinin gürültüsünden da~lar, velvelesinden
tepeler, duman~ ndan gökyüzü has~ l oldu. Sonra Tanr~~cennete ç~kt~. Oray~~
güçlendirdi ve destek olmaks~z~n sa~lamla~t~ rd~.
31 — Tanr~~ daha sonra bir anahtarla yeryüzünü kapad~. Sonra eline
kalem ald~~ ve onunla bütün yarat~ klar~~ yazmaya ba~lad~.
32 — Sonra, Tanr~~ kendi ~~~~~ ndan ve cevherinden alt~~ ilah yaratt~.
Onlar~ n yarat~l~~~, t~ pk~~bir insan~ n bir lambadan di~erini ayd~nlatmas~~ gibi
meydana geldi.
33—Sonra ilk ilah ikincisine dedi ki: "Ben semay~~ yaratt~ m. Fakat sen
gö~e git ve bir ~ey yarat." O da gidip güne~~oldu. üçüncü gitti ay oldu.
Dördüncü ilah ufu~u yaratt~. Be~incisi sabah y~ld~z~~ oldu ve alt~nc~s~~ da
havay~~ yaratt~.
Asl~nda Yezidilerin kutsal kitaplar~~ olarak bilinen Kitab-~~ Celve ve
Mushaf-~~ Re~'in kesin olarak kime ait olduklar~~ bilinmemektedir. "~eyh Adi
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~ lahisi" olarak bilinen dini ~iirin ise, ~eyh Hasan'a ait oldu~u ileri sürülürse
de, bu kitaplar~ n ~eyh Hasan taraf~ ndan kaleme al~ nmas~~ oldukça
~üphelidir 161.
D~ N~~GÖREVLER
— NAMAZ: Yezidiler güne~in do~du~u s~ rada ve batt~~~~ s~ rada
ibadet ederler. Bu ibadet Müslümanlar~ n namaz~~ ile mukayese edilebilir.
Eller ve yüz y~ kand~ ktan sonra kollar gö~üs üzerinde çapraz yap~larak
güne~e do~ru ayakta durulur. Bu s~ rada Eli Wüso'nun R. Lescot'ya
okudu~u ~u dua okunur: "Ey ~e ~ems, bizi bedbahtl~~a ve dü~manl~~a kar~~~
koru. Rabb! Milletine kar~~~lütufkâr ol! Rabb! Milletini müreffeh k~l. Rabb!
Çocuklar~ m~z! koru! Rabb! Tan~~~ m~z Melek Tavus'un ismidir." 162 Sadece
güne~in do~u~u ve bat~~~~ ile ilgili olan bu dua bitti~i zaman Yezidi
gömle~inin yakas~ n~~ dudaklar~ na al~ r ve secdeye kapanarak topra~~~öper.
Güne~in do~u~u ve bat~~~~s~ ras~ nda Yezidilerin yapt~~~~bu kültün men~ei
üzerinde, ara~t~ rmac~lar durmu~tur. Yukar~da da k~saca temas etti~imiz gibi
bu güne~~kültünün men~eini, kozmik ~~~~~ n parçalar~ na çok önem veren
Zerdü~ tilere ba~layanlar oldu~u kadar 163 , Babil'in me~hur güne~~tanr~s~,
Tammouz, Shamash ile de onu alakadar görenler olmu~tur 164 . Fakat
Thomas Bois, Yezidilerin güne~e kar~~~dönmelerinin bir tap~ nma anlam~ na
gelemeyece~ini aç~ klamak sadedinde vaktiyle baz~~H~ ristiyan kiliselerinin de
do~uya do~ru dönerek ibadet ettiklerini hat~ rlatm~~~ve bunun ise güne~e
tap~ nma anlam~ na gelmedi~ini belirtmi~tir 165 .
2 —ORUÇ:
Yezidilerde Müslümanlar gibi alacakaranl~ ktan ak~ama kadar hiçbir
~ey yemeden ve içmeden oruç tutarlar. Bunlar~ n oruçlar~~ üçer gün olmak
üzere y~lda iki defad~ r. Bunlardan biri, Güne~~Bayram~~ (ida Roza) s~ ras~ nda
tutulur. Di~eride 18 ~ubatta olan H~z~ r-~ lyas bayram~ ndan öncedir 166 .
Fakiran Kast~ mn mensuplar~, bu oruçlara ilaveten ~eyh Adi ~erefine nefis
terbiyelerine önem verirler. Yine bunlar, ~ex Hadi gibi ya~amak olan
161 Bu
162

konuda fazla bilgi için Bk. G. Furlani, The Religion of the Yezidis, Bombay, 194.0.
Bu dualar için Bk. Anastase Mare, el-Yezidiyye, 1899, P. 312; H. Makas, Drei

Yezidengebete, Heidelberg, 1900 R. Lescot, P. 70.
163 Jaques Jarry, La Yezidiyya, P. 9.
164 Litzbarski, Ein Expose dei Yeziden, Z.D.M.G. LI, P. 592-604.
165 Thomas Bois, p. ~~ 21.
166 R. Lescot, P. 70.
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MURBANIYYE ve SERSAL (yeni sene) dönemlerinde de perhize devam
ederler 167.
3 —YEZIDI BAYRAMLARI:
Iki çe~it Yezidi bayram~~ vard~ r:
~~— Sabit Bayramlar.
2 — De~i~ ik Bayramlar.
a) Sabit Bayramlar:
Yezidilikte dört çe~it sabit bayram vard~r:
I — IDA ROZA (Güne~~Bayram~ ): Aral~~~ n birinci günü kutlan~r.
Bu bayramda üç gün oruç tutulur.
II — IDA EZI (Sultan Ezi Bayram~ ): Bu bayram Ida Roza orucunun
akabinde kutlan~ r. Bu büyük bir festivale neden olur.
III — IDA XIDIR ELYAS (H~z~ r-Ilyas Bayram~ ): Bu bayram 18
~ubatta kutlan~ r. Bundan önce üç günlük oruç tutulur.
IV— IDA SERSALE (Yeni Sene Bayram~ ): Bu bayram nisan~ n ilk
çar~ambas~~ kutlan~ r. Her mürit evini çiçeklerle süsler, ak~amda sevinç
ate~leri yak~l~ r. Hayvanlar kurban edilir 168 . Sersale gecesi, Sincar sakinleri
için tüm yarat~ klann kaderlerinin tesbit edildi~i gecedir.
Ismail Beg'e göre bu gece Kadr gecesidir. Brockelmann, Yezidi
bayramlar~~ ile Asur bayramlan aras~ nda bir yakla~t~rma yapm~~t~r 169 .
b — De~i~ken Bayramlar:
I — IDA DAHIYE (ölüler Bayram~ ): Bu bayram üç y~l nisanda; üç
y~l yaz~n ilk ay~ nda; üç sene sonbahann ba~~nda ve üç y~l aral~k ay~nda
kutlan~ r. Geçen y~lda bir akrabas~n~~kaybeden ki~i fakirlere yemek verir.
II — IDA REMEZAN (Ramazan Bayram~ ): Müslüman Ramazan
bayram~n~ n bitmesinden iki gün önce.
III — IDA HECIYA-IDA KURBAN (Hac Bayram~ ): Müslüman
Kurban Bayram~ ndan iki gün önce.
IV — IDA ISA (Isa Bayram~ ): Bu bayram a~a~~~yukar~~ paskalyaya
rastlar 17°.
Ismail Beg, P. 92-93.
R. Lescot, P. 71.
169 C. Brockelmann, Das Neuzahsfest der Yezidis, Z.D.M.G. LV; R. Lescot, P. 71-72.
170 R. Lescot, P. 72.
167

168

Belleten C. LII, 5
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4 — HAC:
Yezidilerde dikkatimizi çeken bir di~er dini rituel de Hakkari
bölgesindeki Adi b. Müsafir'in kabrinin bulundu~u yer olan LALE~'i
ziyaret mecburiyetidir. Yezidi gelene~ine göre LALE~~kutsal bir bölgedir.
Çünkü Adi b. Müsafir'in zaviyesi ve kabri orada bulunmaktad~r. Oray~~
ziyaret Yezidiler nezdinde Hac yapmak demektir. Bunun için Eylül ay~ n~n
onbe~inden-yirmisine kadar ki devrede tüm Yezidiler bu bölgede
toplan~ rlar 171 . Kutsal me~eliklerle kapl~~ da~~n bö~ründe Lale~~bo~az~ nda
yap~lm~~~olan bu zaviye ye~illikler aras~ nda çok güzel bir manzara arzeder.
Birbiri ard~nca üç avluyu geçtikten sonra, abdest almak üzere tahsis edilmi~~
havuzlara ula~~l~ r. Daha sonra üç nefli eski NESTURI Kilisesi görünümdeki
mabede girilir 172. Sol tarafta ~eyh Adi'nin mezar~~ vard~ r. Oraya
ayakkab~s~z girilir. Sadece mabedin içinde de~il; da~~görüldükten sonra
ç~ plak ayakla yürünmezse kafir olunur "3. Buras~~Mekke'ye benzetilmi~tir.
Lale~ 'te birçok yerler, Mekke'deki yerlere göre adland~r~lm~~t~r. Arafat da~~~
burada ARABFAT diye söylenir. Burada Hacer-i Esved'de vard~ r. Onun
etrafinda yedi defa Tavaf edilir. Orada Zemzem ad~~verilen bir de su vard~ r.
Burada al~ nan abdestler, Islam rituellerini hat~rlatmaktad~ r.
Bu Ide Hac merasimi nedeniyle Harisa denen bir yemek haz~rlan~ r. Bu
yemek etten, k~ r~k danelerden ve sudan olu~ur 174. Musul valili~i yapan
Nuri Bey ise ~eyhlerin, pirlerin ve di~erlerinin toplanarak bir öküz
kestiklerini, tüm olarak bir kazan içinde kaynatbklannt sonra gençler
ellerini dirseklerine kadar s~ vayarak pi~mi~~öküzü yine bütün olarak
ç~ kard~klar~n~~ söyler. Bu esnada elleri yananlar, asla ~ikayet etmezler ve bu
esnada ölenler veli olarak kabul edilirler. Bu et azar azar Yezidilere da~~ t~l~ r
ve kar~~l~~~ nda para toplan~r 175 . Daha sonra, türbe yan~ nda akan bir
nehirde önce erkekler sonra kad~nlar y~ kan~ r. Hazine-i Rahmanda sakl~~olan
horoz ~ eklindeki büyük sencikleri ç~ kar~p, ad~~geçen nehirde y~ kayarak bir
yere dikerler. Halk kar~~lar~ nda durup köçekler ve kavallar etraf~n~~tavaf ile
raks ve ~ark~~ söylerler. Senciklerin y~kand~~~~su ile, elde edilen çamurdan her
Yezidi bir miktar~n~~ teberrüken al~ r ve saklar. Bunu ancak para kar~~l~~~~
takdim ederler. Hac Bayram~~ da böylece biter 176 . Yine Damlooji'ye göre
171 Nuri Beg, Abede-i Iblis, S. 27; Milliyet Gazetesi, Mardin yada Midyat'tan daha büyük
yer var m~~ bu dünyada, 22 Ocak 1971.
172 Thomas Bois, P. 126.
173 Thomas Bois, P. 126.
174 Thomas Bois, P. 193.
173 Nuri Beg, Abede-i Iblis, P. 28.
176 Nuri Beg, P. 28.
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Lale§ da~~nda bulunan her~ey kutsald~r '77. Bunun için ölen bir kimsenin
gözlerine, kalbine ~eyh Adi b. Müsafir'in mezarmdan al~ nan bir parça
toprak konur '78.
5 -SENC~K KüLTO
Yezidilerde dini bir s~n~f olan kavallann Melek Tavus'un tunçtan
yap~lm~~~horoz ~eklindeki heykelini her y~l köy köy gezdirmeleri olay~n~n
etraf~nda olu~an külte Sencik Kültü diyebiliriz 179. Yezidilerde çok önemli
bir yer tutan bu kült, Melek Tavus'un bir sembolü olan sencike gösterilen
sayg~ya dayamr. Yezidiler bu sencikleri put olarak de~il, onlar~~kutsal bir
kal~nt~~ve Melek Tavus'un bir sembolü olarak görürler 180 . Mesela Midyat
civar~ndaki bir Yezidi ~eyhi, ~öyle beyanatta bulunur: "Müslümanlar ve
H~ristiyanlar tap~naklanm~zda s~k s~k gördükleri bizce Melek-i Tavus'u
temsil eden tavus ku~u yada horoza benzeyen heykele tapt~~~m~z~~
zannederler. Halbuki bu bizim sadece sembolümüzdür 181." Fakat Melek
Tavus'u temsil eden bu heykel, Yezidilerce kutsald~r. Sencikler üzerinde
birçok yazar durmu~tur. Fakat Yezidiler onlar~n foto~rafim çekmeye izin
vermemi~lerdir. R. Lescot, Sincar Yezidilerinden Cemil Axa'n~n sahip
oldu~u iki tavus heykeli gördü~ünü, onlardan birinin yeni bir yap~m
di~erinin de eksik fakat yeni görünmedi~ini ifade etmi~tir. Bu senciklerin
sökülüp tak~labildi~ini belirterek onlar~n sar~~bronzdan bir aya~a sahip
olduklar~n~~söylemi~tin Bu uzun bir ~amdana benziyordu. Ona göre bu
sencikler üç parçaya aynlabiliyordu: Tepede bir ku~~kafas~~vard~. Bu ku~,
tavus olarak kabul ediliyordu. Fakat o daha ziyade bir güvercine veya bir
örde~e benziyordu. Tabii bu sadece onu yapan sanatkârm beceriksizli~inin
bir ifadesiydi 182. Çünkü Empson'un foto~raf~n~~ ne~retti~i British
Museum'un muhte~em tavusu, temsil edilen ku~un tabiat' konusunda hiçbir
~üpheye yer b~rakma~. Burada temsil edilen, tavus ku~udur 183.
~
Senciklerin say~s~~yedidir. Herbirinin özel bir ismi vard~r 84. Ismail
Beg'e göre bu sencikler vaktiyle Hz. Süleyman'a aittirler. Daha sonra
Thomas Bois, P. 193.
Milliyet Gazetesi, 23.1.197 ~~
129 "Sencik" kelimesini Sincek ~eklinde okuyanlarda vard~r. Ek. R. Lescot, p. 73.
1 " R. Lescot, P. 73.
181 Milliyet Gazetesi, 22.1.1971.
182 R. Lescot, P. 73.
1 " R. Empson, the Culte of the Peacock Angel, Londra, 1928.
184 l'Article Yazidi in En. Isl.
122

178
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muhtelif Yezidi krallar~ mn eline geçmi~tir. Bugün bu heykellerden ço~u
~eyhan emirinin elindedir. Bunlar ~ex Hadi tap~na~~nda muhafaza
edilmektedir. Di~er senciklerden iki tanesi Cemil Axa'da biri Sincar
pe~imam~nda idi. Bunlar Birinci Dünya Sava~~'ndan önce Birecik
civar~ndaki KEKE EZIZ tap~ na~~nda idi 185 .
Kavval turnesi y~lda bir veya iki defa olmaktad~r. Ilkbaharda ~ex Hadi
tap~na~~ ndan gelen bir sencikle, Sincar ziyaret edilir; sonbaharda da
pe~imam~n muhafaza etti~i sencik, Sincar bölgesine getirilir 186. Bu
turnelerde, kavvallar tarafindan gezdirilen sencikler, orijinal de~ildir.
Bunlar taklittir. Çünkü bunlar~~ ta~~mak risklidir. Hem yol güvenli~i
aç~s~ ndan, hem de a~~rl~k yönünden 187 .
Bu turne esnas~ nda kavallar, ziyaret edilecek köye yakla~~ nca köçekler
köye haber verirler. Köylüler tarafindan kar~~ lamrlar ve en çok para verenin
evine inerler. Melek Tavus'un misafir kald~~~~eve Yezidiler ak~am-sabah
toplan~ rlar. Ayakl~~olan horoz (tavus ku~u) tunçtan yap~lm~~~olan kaidesine
konarak etraf~nda dizilirler. Köçekler uzun saçlar~n~~ sal~ p dans ederler.
Kavallar da def çalarlar. Evlere toplanan Yezidiler, sabah-ak~ am teberruda
bulunurlar 188 . Toplanan paralar, muhtelif senciklerin ait oldu~u
tap~ naklar~n emrindedir. Bu kutsal emanetler taraf~ndan sa~lanan gelirler,
çok önemlidir. ~eyhan prensleri, ona sahip olmak için mücadele
etmektedirler 189 .
Kavallar, mezhebin en uzak yerlerde oturan saliklerini bile ziyaret
ederler 19°.
YEZIDILIKTE DINI TE~KILAT:
Yezidi dini te~ kilat~~ birtak~ m hiyerar~ ik yap~lardan olu~ur. Bu
hiyerar~ik yap~y~~ a~a~~daki ~ekilde s~ ralayabiliriz:
I — EMIR:
Yezidi dini hiyerar~ isinin en yüksek seviyesi ~eyhan emini ve ailesine
aittir. Gelene~e göre bu aile, halife Yezid'den ve ~~Hasen'den gelmekte ve
~eyh Adi'nin ilk haleflerinin soyunu devam ettirmektedir. Emir, hem maddi
hem de manevi otoriteyi elinde tutar. Kararlar~na ayk~r~~davranan her saliki
R. Lescot, P. 74.
R. Lescot, P. 75.
197 En. Isl. Les Yazidis.
1911 Nuri Beg, Abede-i Iblis, S. 26-27.
199 Abede-i Iblis, P. 43.
190 R. Lescot, P. 75.
185

186
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aforoz edebilir. ~eyhan bölgesi d~~~ nda iktidar~ , pek geçmesede tüm
Yezidiler ona sayg~~gösterirler. Senciklerin ve ~ex Hadi'nin vak~flar~n~ n ona
sa~lad~~~~gelirler, ona büyük maddi imkân vermektedir. Kayd-~~ hayat
~art~yla emirlik devam etti~i için, bu gelirlere göz dikenler ona sahip
olabilmek için cinayete bile te~ ebbüs etmektedirler. Bunun için çok az Yezidi
emin, tabii ölümle ölmektedir 191 .
II — BABA ~EYH (Ixtiyare Marge):
Efsaneye göre Baba ~eyhler, insanlara kanun vermek için bedenle~en
meleklerden meydana gelmi~tir. Bu ulu ki~iler ~eyh Adi'nin ye~eni Sahr
Ebu'l-Berekat'~ n muhtelif kollar~n~~ temsil ederler. Bunlar ~ifahi olarak
nakledilen gizli ilme sahiptirler 192 . Bunlar daha do~umlar~ndan itibaren
belirli imtiyazlara sahip olurlar. Her birinin me~gul olaca~~~mürit bellidir.
Baba ~eyhin görevi esas itibariyle din sahas~d~ r. O, müritlerinin manevi
rehberidir. ~nsan hayat~n~ n muhtelif sahalar~ nda onlar ad~ na gerekli ritleri
icra ederler 193. Bunlar~n sahip oldu~u manevi otoriteden dolay~, ba~~~
daralan her mürit ona ba~~vurur. Ondan bir çare ve ~ifa ister 194 .
Baba ~eyhler, bayram vakitlerini belirlerler. Evleri mabed niteli~indedir. Ziyaret makamlar~n~n bekçili'~ini de onlar yaparlar. Baba ~eyhlik
görevi bedava bir görev de~ildir. Müritler, Baba ~eyhlere vergi ödemek
zorundad~ rlar. Bu, Suriye'de y~ lda bir defa iken; Sincar bölgesinde ilkbahar
ve sonbahar olmak üzere iki defad~r 195 .
~~!— P~RLER:
Rolleri Baba ~eyhlerle ayn~~ olan Pirler, ayr~~ etnik guruptan
gelmektedirler. Baba ~eyhler (Ixtiyare Marge), ~eyh Adi'nin soyundan
geldi~i halde; Pirler, ~eyh Adi'nin müritlerinden gelmektedir. Böylece Baba
~eyhlerle Pirlerin soyu ayr~d~r 196 . Baba ~eyhlere, Pirler ayinlerde yard~ m
ederler. Baba ~eyhler, bir yere gittiklerinde yerlerine Pirleri b~rak~ rlar.
Pirlerin de gelirleri, benzer kaynaklardan gelmektedir 197 .
Ismail Beg, P. 42.
Thomas Bois, P. 196.
193 R. Lescot P. 87; Thomas Bois, P. ~ g6.
194 Thomas Bois, P. 196.
195 R. Lescot, P. 87-90.
196 Thomas Bois, P. 196.
197 R. Lescot, P. go.
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I V — KAVVALLAR:
Bunlar özellikle ~eyhan bölgesinde Be'~ ika ve Behzane köylerinde
oturmaktad~ rlar 198. Bunlar~n ba~l~ca görevi, ~ex Hadi'nin ~enlikleri
s~ ras~ nda ilahiler okumakt~r. Bunlar~ n belli ba~l~~fonksiyonlar~, her y~l iki
veya üç ki~ilik guruplar halinde muhtelif Yezidi toplumlar~n~~ ziyarete
gitmek ve sencikleri, Yezidilerin takdisine sunmakt~r 199. Bu turneler
s~ ras~ nda bunlar, yapt~ klar~~ konu~ malarla Yezidi saliklerinin iman~n~~
güçlendirirler. Yezidili~in gerçek misyonerleri olan kavallar~n görevi, belli
bir haz~ rlanma devresi gerektirir. Bunlar çocuklar~~ boyunca dini e~itim
al~ rlar. Baba ~eyh taraf~ ndan imtihan edilirler ve daha sonra ilk turnelerine
ç~karlar 200 . Bunlar, Damlooji'ye göre ~am kökenli Araplard~ r. ~eyh Adi'ye
LALE~'teki zaviyesinde refakat etmi~lerdir. Tamburlarla, flütle ~eyh Adi
~ enliklerinde müzik icra etmekle görevlidirler 2°1.
V — FAKIRLER:
Buraya kadar aç~klad~~~m~ z dini hiyeraqinin içinde, sadece bu kast
mensuplar~, hiçbir dini fonksiyon ifa etmezler 2°2. Bunlar Yezidi cemaatinin
zahidleridir 203. Kendilerini çok sert riyazata tabi tutmaktad~rlar. Bunlar~n
y~lda 92 gün oruçlar~~ vard~ r. Ayr~ca, tütünden, alkolden ve yün yataklardan
uzak dururlar. Bunlara tra~~olmak ve sakal~ n~~ kesmek yasakt~ r. Silah
ta~~yamad~ klar~~ gibi kan da ak~ tmazlar.
Bunlar di~er Yezidilerden, özel elbiseleriyle ayr~l~ rlar: Kullik denen bir
fötr giyerler. Boyunlar~ nda mehek veya meftul denen siyah ve k~ rm~z~~ bir
kolye ile dola~~ rlar. Sert yünden siyah bir gömlek üstlerini kaplar. Bu
gömle~in yakas~, normal Yezidi gömle~inden daha aç~ kt~ r 204. Beyaz geni~~
bir pantolon ve yünden bir ceket giyerler. I~te bu k~yafet Yezidi saliklerine
korkulu bir sayg~~vermektedir 205. Hiç kimse bu elbiseyi ta~~yan kimseye
elini kald~ ramaz. Hatta fakir birini dövse, öldürse de mazlum s~rt~n~~
dönmekle yetinecektir 2°6. Fakirin bir di~er imtiyaz~, bir evde ho~lar~na
Ismail Beg, P. 91.
R. Lescot, P. 91.
200 R. Lescot, P. 92.
20 ' Thomas Bois, P. 196.
202 R. Lescot, P. 92.
203 Thomas Bois, P. 196.
204 R. Lescot, P. 93; Thomas Bois, P. 196.
203 R. Lescot, P. 94.
206 R. Lescot, P. 94.
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giden tüm ~ eylere el koyabilmeleridir. Ev sahiplerinin bu konuda hiçbir
protesto haklar~~ yoktur 207 . R. Lescot'ya göre fakirlerin tutumlar~, onlar~~
Islam tarikatlar~ na yakla~t~ r~ yor. Bunun içinde Lescot, fakirleri Adeviyye'nin varisi olarak görür 208 . Fakirlerin evlenmeleri bir yana b~ rak~l~ rsa; onlar
H~ ristiyan ke~i~ leri ile mukayese edilebilirler 209. Fakirlik kast~ na girme
do~umla ilgili de~ildir. Michel Febvre göre XVII. yüzy~lda isteyen bu
unvana sahip olabiliyordu 210 . Günümüzde ise fakirlik, babadan okula
intikal eder. Bu unvan~n irsi karakterine ra~men fakir olarak do~ulmaz.
Fakir olan gençler, di~erlerinden ayr~~ de~ildir ve hiçbir imtiyazlar~~ da
yoktur. Bunlar, olgunluk ça~~ na geldiklerinde merasim elbiselerini giyerler.
Febvre, bu merasimden..önce, k~ rk günlük bir inzivadan bahseder 211 . I~ te
merasimle giyilen bu elbiseden sonra art~ k fakirlik ba~lam~~t~ r 212 . Lescot'un
bildirdi~ine göre Sincar'da ~eyhan emin, isteyen ki~ iye fakirlik liyakat~ n~~
verebilmektedir 213 .
VI - MCCAV~~RLER:

~eyhan bölgesinde temsil edilen bu kast mensuplar~ n~ n görevi, ziyaret
konu~malar~ n~~ denetlemek ve çar~amba sabah~ na kadar, mabetlerdeki
214 .
lambalar~~ yakmakt~ r
YEZIDILIKTE DI~ER KASTLAR:
Yezidilikte ba~ ka kastlar~ n da bulundu~unu söyleyenler olmu~tur.
Gerçekte onlar, sadece ~eyh Adi tap~ na~~ n~ n hizmetçilerini meydana
getirirler. Böylece orada üç erkek tarikat~~ vard~ r:
— Köçekler.
2 — Çavu~lar.
3 — Ferra~lar.
Bir de kad~ n tarikat' vard~ r: Fekreyalar 215 . Bu kad~ n tarikat~ na sadece
genç k~ zlar ve dullar kabul olunmaktad~ r. Bu konuda Lescot, ~üpheli
R. Lescot, P. 95; Thomas Bois P. 196.
R. Lescot, P. 95.
209 Thomas Bois, P. 196.
210 Michel Febvre, P. 370.
Michel Febvre, P. 348-349; Siouffi, Notice Sur le Cheikh Adi et la Secte.
211
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R. Lescot, P. 96: Thomas Bois, P. 197.
R. Lescot, P. 96.
214 R. Lescot, P. 97.
215 R. Lescot, P. 97.
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Oldu~unu beyan eder 216 . Çavu~lar ve ferra~lar, özel bir kast durumunda
de~illerdir. Bunlar, herhangi bir sosyal kategoriden seçilen dini
memurlard~ r. Sioufli'ye göre, çavu~lar dört veya be~tir. Buna kar~~l~ k sadece
bir ferra~~vard~ r 217 . Çavu~lar, ferra~lar ve köçekler babadan o~ula geçmez.
Bunlar hayatlar~ n~, ~eyh Adi'nin hizmetine adam~§ kimselerdir 218 .
Köçek kelimesi, kabilede dini oldu~u kadar politik bir soyu da belirtir.
Bunlar yar~~ peygamber yar~~ sihirbaz bir manzara arzederler. Hele bugün
Sincar'da köçek Ibrahim'in ve Mirza' n~ n kerametlerinden bahsedilmektedir 219 .
Yezidi toplumunun orijinal bir yönünü te~kil eden belli ba~l~~ dini
hiyerar~ik yap~ lar ve kast sistemleri genelde bunlard~r. Dindar olmaktan çok
hurafeci olan Yezidiler, bu hiyerar~ik yap~ya derinden ba~l~d~ rlar.
Yezidilerde dini te~ kilat, politik te~ kilattan daima önce gelir. Bunun içinde
manevi ~eyhler, politik ~ eyhlerden daha yüksektir 220.
Bunlar~n di~~ nda Yezidilikte dikkatimizi çeken bir di~er nokta; her
Yezidinin be~~ödevle yükümlü olmas~d~ r. Bunlar~~ ~öylece s~ ralayabiliriz:
—Bir Rab tammal~~ d~ r.
2 — Bir Baba ~eyh tan~mal~d~ r.
3 — Bir Pir tan~ mal~d~ r.
4—Bir ahiret kar~edi tan~mal~d~ r.
5—Bir hami, bir mürebbi tan~mal~d~ r 221.

R. Lescot, P. 97.
Notice Sur le Cheikh, P. 93.
218 R. Lescot, P. 98; Thomas Bois, P. 197.
219 R. Lescot, P. 98.
220 R. Lescot, P. 98.
221 R. Lescot, P. 83.
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