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ÖNSÖZ 
 
 

Viranşehir’de yezidiler konulu çalışma yapılan çalışmaların azlığı göz önüne 

alındığında anlamlı ve önemlidir.  İnançları, ibadetleri, gelenekleri, dini hükümleri ile 

bambaşka bir dini grup olan Yezdiler araştırmacılar için hayli ilginç bir konudur. 

Yezidiler, Irak, Suriye, İran, Gürcistan, Ermenistan, Rusya, Türkiye’yi de içine alan 

geniş bir coğrafyada yaşamaktadırlar. Son yıllarda çeşitli etkenlerden dolayı başta 

Almanya olmak üzere çeşitli  Avrupa ülkelerine göç etmiş olmaları bu alanı daha da 

genişletmiştir.   

Yezidilerin birbirinden kopuk bir coğrafyada, farklı kültürlerin hakim olduğu 

ülkelerde yaşamaları birbirlerinden kısmen de olsa farklı yaşam tarzlarına sahip olmaları 

sonucunu doğurmuştur. Bu durum Yezidilerle ilgili yapılan çalışmaları oldukça zorlaştıran 

bir etkendir. Bunun yanında Yezidilerle ilgili kaynakların ve belgelerin sınırlı oluşu, 

Yezidilerin tarih içerisinde kendilerini gizlemeye çalışan bir topluluk olmaları, Yezidi 

olmayanlara dinleri ile ilgili bilgi vermek istememeleri Yezidilikle ilgili  olarak yapılan 

çalışmalarda farklı sonuçlara ulaşılmasına neden olmuştur. Konuya farklı bakış açılarından 

yaklaşan araştırmacıların çalışmalarında birbiriyle örtüşmeyen bilgiler yer almıştır. 

Yezidiler arasında yazılı kültürün sözlü kültür kadar gelişmemiş olması da dikkat 

çekicidir. Yezidiler tarafından kendi inançları ile ilgili yapılmış olan çalışmalara pek 

rastlanmamaktadır. 

Bunun gibi pek çok etken yüzünden Yezidilerle ilgili yanlış kanaatler edinilmiş, 

yanlış bazı bilgiler yapılan çalışmalara da aktarılmıştır. 

Çalışmalarıma başladığımda Yezidilikle beraber  yöreye ve kültüre yabancı oluşum 

kimi zorluklarla karşılaşmama neden olmuştur.Bununla birlikte  kimi Yezidi aileleri ile 

kurulan yakın ilişki aslında beklemediğim düzeyde sevindiriciydi.  
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Çalışma, Giriş, 3 Bölüm ve Sonuç kısımlarından oluşmaktadır.Giriş bölümünde 

araştırmanın konusu, amacı sınırlılıkları ve yöntemi hakkında kısaca bilgi verilmiş ve 

varsayımlar belirtilmiştir. Çalışmanın I. Bölümünde Viranşehir’de yaşayan Yezidiler 

araştırıldığı için Viranşehir hakkında bilgi verilmiştir. II. Bölümde Yezidiliğin ortaya çıkışı 

ve iman esasları ile ibadetleri üzerinde durulmuş, III.Bölümde ise Viranşehir Yezidilerinin 

dini ve sosyal yaşantıları hakkında bilgi verilmiştir.   

 Daha önce hiç tanımadığım Yezidilerle beni tanıştıran ve her türlü yardımı benden 

esirgemeyen Ahmet Taşğın hocama  çok şey borçluyum. 

Çalışmalarımda bana yardımcı olan tez danışmanım Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit’e, 

Doç. Dr. Bünyamin Solmaz’a ve Doç Dr. Mehmet Akgül’e teşekkür ederim.  

 
 
                                                                                                 H.Kübra ERGUN 
                                                                                                    Konya - 2008 
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GİRİŞ 

1- ARAŞTIRMANIN KONUSU 

Bu araştırmada, Şanlıurfa İli’ne bağlı Viranşehir İlçesi ve köylerinde yaşayan 

Yezidilerin sosyal ve dini hayatları sosyolojik metotlarla incelenmektedir. Diğer bir deyişle 

Yezidilerin kendilerine has gelenekleri, görenekleri, ibadetleri; kısaca sosyal, kültürel ve 

dini yaşamları, Viranşehir ilçesi ve köyleri bağlamında incelenmesi araştırmanın konusunu 

oluşturmaktadır.   

Yezidiliğin kökeni, ortaya çıkışı, geçirdiği tarihi süreç konusunda çok farklı 

görüşler mevcuttur.  Hatta ismin nereden alındığı ne anlama geldiği konusunda bile birçok 

farklı görüş söz konusu. Yezidilikle ilgili en önemli unsurlardan biri olan Şeyh di b. 

Müsafir dinin peygamberi olarak kabul ediliyor. Adeviye tarikatının kurucusu olarak 

bilinen Adi b. Müsafir’den sonra cemaatin geçirdiği tarihi süreç ise tam olarak aydınlı 

değil. 

Yezidilik inanç yapısının temelinde tanrı inancı yanında melek inancı da önemli bir 

yere sahip. Melek Tavus, Yezidilikle ilgili farklı görüşlerin ortaya atıldığı en hassas konu.  

Yezidi toplumundaki tabakalaşma inanç konusundan ibadete ve toplumsal 

uygulamalara kadar her hususta kendini gösteriyor.  

Yezidiliğin belirtilen genel yapısı dikkate alınarak Viranşehir Yezidilerinin dini ve 

sosyal yaşantıları, toplum içindeki konumları ve Avrupaya göçün  etkileri  incelenmiştir. 

 

 
2-ARAŞTIRMANIN AMACI 
 
Kendilerine has inanç ve ibadetleri olan Yezidiler, gerek toplumsal baskılar, 

gerekse sosyo-ekonomik sebeplerden dolayı bilhassa Avrupa ülkelerine göç etmektedirler. 

Günümüzde Viranşehir’de az sayıda Yezidi yaşamaktadır. Bu insanlar da gelecekteki 
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yaşamlarının nerede olacağından emin değildir. Ayrıca modernitenin kaçınılmaz bir 

sonucu olarak; yeni nesil kendi kültürünü unutmaktadır. Sözlü kültür geleneğine sahip 

Yezidilerde, gün geçtikçe kültürel ve dini hasasiyetlerin zayıfladığı görülmektedir.   

İşte bu noktadan hareketle, araştırmamızda Viranşehir ilçesi ve bağlı köylerinde 

yaşayan Yezidilerin sosyal, kültürel ve dini yaşamlarının objektif bir şekilde yazıya 

geçirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

 
3- VARSAYIMLAR  

 
Bu araştırmamızdaki varsayımlarımızı maddeler halinde yazarsak: 

1- Kendi içinde kapalı bir dini grup olan Yezidilerde sözlü kültür hakimdir. Dini 

bilgiler daha çok sözlü kültür çerçevesinde öğrenilmektedir. 

2- Yezidilerin kendine has inançlarından dolayı, beraber yaşadıkları Müslüman 

toplumla uyum problemi çekmektedir. 

3- Yezidilerin, gün geçtikçe dini hassasiyetlerinin zayıfladığı görülmektedir.  

4- Yezidiler sosyal, ekonomik ve de dini nedenlerden dolayı yurtdışına göç etmeyi 

tercih etmektedir. 

5- Bu göçler beraberinde Yezidi toplumunda değişikliklerin ortaya çıkmaya 

başlamasına neden olmuştur. 

 
 

4- ARAŞTIMANIN SINIRLILIKLARI 
 

Bu araştırma, Viranşehir İlçesi ve bağlı köylerde yaşayan Yezidilerin sosyal ve dini 

hayatları ile sınırlıdır. Farklı ülkelerde( Irak, İran, Suriye, Gürcistan, Ermenistan; Rusya ) 

yaşayan Yezidlilerle Türkiye’nin değişik yörelerinde(Beşiri, Kurtalan, Bismil, Midyat, İdil, 

Cizre, Nusaybin) yaşayan Yezidiler araştırma kapsamı dışında tutulmuştur. Viranşehir 
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Yezidilerinin de sadece Viranşehir’de yaşamaya devam edenleri ele alınmış; Avrupaya göç 

eden Viranşehir Yezidileri de çalışma kapsamında ele alınmamıştır. 

 
 

5- ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
 

Viranşehir’de yaşayan Yezidilerin sosyal, kültürel ve dini yaşamları, bizzat yoğun 

gözlem yaparak, mülakat tekniği ile incelenmiştir. Ayrıca konunun teorik kısmı 

açıklanırken, sınırlı sayıda olsa da Yezidi kaynaklarını ve bu konuda yapılmış bilimsel 

kaynaklara başvurulmuştur.   

           Anket tekniğinin uygulanamamasının nedeni grubun uygulamayı imkansız hale 

getiren özellikleridir. Yezidilerin çoğunluğunun okuma yazma bilmemesi,  önemli bir 

kısmının Türkçe bilmemesi(Kürtçe konuşmaları) anket yapmayı oldukça zorlaştırmıştır. 

           Yezidilerin kapalı bir toplum olması, Yezidi olmayanlara karşı güven sorunu 

yaşamaları Yezidilerle rahat görüşmeyi zorlaştıran etkenlerdendir. 
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                                                             I. BÖLÜM 

 

VİRANŞAHİR HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

1. COĞRAFİ YERİ VE SINIRLARI 

                 Viranşehir ilk çağlardan beri verimli toprakları elverişli iklimi ve ticaret yolları 

üzerinde bulunması nedeniyle önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Tarihi süreç 

içerisinde çeşitli uygarlıklara beşiklik etmiş bugün hala geçmişin derin izlerini taşıyan bir 

bölgedir. Tarihsel geçmişi çok eskilere dayanan Viranşehir ve çevresi çeşitli isimlerle 

anılmıştır. Bu isimlerden birisi de  Hani-Galbat’tır. Günümüzde tarımsal faaliyetleri 

hayvancılık, sanayi ve sınır ticareti ile birlikte turizm alanlarına sahip bulunması ilçenin 

önemini giderek arttırmaktadır. Viranşehir Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Şanlıurfa iline 

bağlı bir ilçesi olup 39-45 Doğu meridyeni, 37-28 Kuzey paralelleri arasında yer 

almaktadır. Şanlıurfa’nın Harran ovasının doğusunda, Karacadağ’ın güneyinde 

kurulmuştur. İlçenin denize yüksekliği 569m.dir. Viranşehir doğuda Kızıltepe, 

kuzeydoğuda Derik, Mazıdağı (MARDİN), kuzeyde Çınar, Diyarbakır, batıda Şanlıurfa, 

kuzeybatıda Siverek, güneyde Ceylanpınar, güneybatıda Harran yer almaktadır.1 

                    İpek Yolu olarak tarihe mal olan ve günümüzde E-90 olarak adlandırılan 

karayolu ilçenin merkezinden geçmektedir. Bu yol Şanlıurfa ilini Silopi-Habur kapısı 

üzerinden Irak’a bağlamaktadır. Bundan dolayı bölgede sınır ticareti gelişmiştir.2 

 

 

                                                 
1 İDİKURT,Hasan,Geçmişten Günümüze Viranşehir,Barış Ofset,Mersin 2000,s.8 
2 Viranşehir;Virane Şehirden Kültür Şehrine Doğru, Viranşehir Belediyesi Kültür Yay,Kardelen 
Ofset,2003 
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2. YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ 

İlçenin yeryüzü şekilleri açısından büyük bir sadelik göstermektedir. Harran 

ovasının bir uzantısı olarak kabul edilen VİRANŞEHİR ovası düz bir alana yayılmıştır. 

İlçenin kuzeyinde bulunan KARACADAĞ (1938)’ın geçirdiği volkanik evreler sonucunda 

çevreye büyük oranda bazalt birikintileri yaymıştır. Bu bazaltlık alanlar geniş yer 

kaplamasına rağmen büyük yükseltiler göstermez. Bunun sebebi Çıkan materyalların 

akışkan bir özellik göstermesidir. İlçenin güneyi ise düz bir ova görünümündedir. Yalnız 

köylerin bazılarında eski tarihlere dayanan höyükler bulunmaktadır. Viranşehir doğu ve 

batısında çeşitli akarsular bulunmaktadır.3 

             Viranşehir tabii bitki örtüsü bakımından fakirdir. nedeni yaz aylarının sıcaklığı ve 

kuraklığı tabii örtüsünün gelişimini engellemektedir. Tabii bitki örtüsü Karacadağ 

mıntıkası hariç diğer bölgeler steptir. İlkbahar yağışlarıyla yeşeren ot toplulukları yazın 

sıcakların artmasıyla erken sararırlar. Genellikle papatya, gelincik, lale, deve dikeni, sarı 

çiçekler, çimen, yabani buğday....vb. bitkilerdir. Karacadağ eteklerinde ise burada yetişen 

ot toplulukları güney bölgesine göre daha uzun ömürlüdür. Karacadağ eteklerinde meşe 

ağaçlarına rastlamak mümkündür. Viranşehir'in genelinde özel olarak açılan artezyenler 

sayesinde erozyonu önlemek için ağaçlandırma faaliyetleri görülmektedir.4  

 

          3. İKLİM 

Viranşehir, konumu itibariyle, iç bölgede olduğundan, karasal iklim ile Akdeniz 

iklimi arasında bir geçiş özelliği sağlar. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı 

geçmektedir. Kuzeyi tamamen karasal iklimin etkisi altındayken, güney kesimlerinde de 

etkisi görülür. Kuzeyi daha yüksek olduğu için, daha fazla yağış alır. Yaz aylarında 43 

                                                 
3 İDİKURT,a.g.e.,s 10 
4 İDİKURT,a.g.e.,s 12 
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dereceye varan sıcaklar görülür. Viranşehir karasal bir iklime sahip olduğundan dolayı nem 

olayı düşüktür. Yalnız açılan sondaj kuyuları ile yapılan sulamalarla, Viranşehir 'in 

kuzeyinde yapılan YAYIK (persörek) ve TOPRAK su göleti ve Atatürk Barajı’nın 

bitmesiyle hissedilecek derecede nem oranı artmıştır. Sonuç olarak Viranşehir ve 

çevresinde karasal yağış rejiminin hakim olduğunu söylenebilir.5 

 

4. VİRANŞEHİR TARİHİ 

Sümer, Hitit ve Asurlular döneminde “Tilla, Tella, Tilli” Romalılar döneminde 

“Constantina” , İslam Uygarlığı döneminde ise ”Tell-Mevzelaht, Tel-Mevzen , Tel-Muzin , 

Tilmuz ve Örenşehir “ isimlerini alan şehir, tarihte çok yıkılıp yakıldığı için şehre harap 

anlamına gelen “Viran” kelimesi eklenerek “Viranşehir” ismini almıştır. M.Ö. 2750 

yılından itibaren tarih sahnesinde yerini alan Viranşehir’in tarihi her ne kadar M.Ö. 2500-

3000 yıllarına kadar inmekteyse de bulunan yeni mezar taşları, kentin tarihinin ilk 

insanların tarihine kadar uzandığını işaret etmektedir. Viranşehir, tarihi ipek yolunun 

üzerinde yer alışı ve çok verimli bir ovaya sahip olması nedeniyle ticaret ve tarım alanında 

yukarı Mezopotamya’nın önemli bir merkezi olmuştur. Bu konumundan dolayı eski 

devirlerde bir çok saldırılara, istilalara maruz kalmıştır. 6 

M.Ö. 1900 yıllarında Viranşehir bir Hitit kentidir. Hititler,bu Viranşehir’i Asurilere 

bağlı beyliklerin elinden almıştır. Bir ara Lidya Kralı Krezos’un idaresinde kalmışsa da 

M.Ö.4.yüzyılda tekrar Hitit imparatorluğuna katılmıştır. Arzana adlı bir beyliğin hükümet 

merkezliğini de yapan Viranşehir, M.Ö. 1115’te Asurluların eline geçti. Daha sonra 

İranlıların egemenliğine (M.Ö. 521-485), Makedonyalılar (M.Ö. 336-323), ardından da 

                                                 
5 İDİKURT,a.g.e.,s 12 
 
6 İDİKURT,a.g.e.,s.34 
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Seleukosların ve Romalıların (M.Ö.173) egemenliği altına girmiştir.Milattan önceki 

tarihinde Hurri-Mitanni, Asur, Arami, Med, Pers , Keldani ve Roma (Bizans) 

medeniyetlerini yaşayan kent, milattan sonra ilk dönemlerde İran-Roma arasındaki daimi 

çekişmeye neden olmuştur. Hicret’e kadar (M.S.623) bu çekişmenin içerisinde bulunan 

Viranşehir, hicretten sonra güneyden gelen İslam ordularının Komutanı Ganem tarafından 

fethedilmiştir. Kısa bir süre Hamdanilerin eline geçtiyse de (M.S.873) Abbasiler, Mü’tezit 

komutasında tekrar Viranşehir’i fethetmiştir. (M.S.894) Melikşah zamanında Selçuklular 

Devletine bağlanan Viranşehir zaman zaman Bizans, Selçuklu, Arap, İran ve Artuklular 

arasında el değiştirmiştir. M.S.1071’e Selçuklular, 1108’de Mardin Artukluları 1202’de 

Musul Atabeyi Nurettin Zengi tarafından fetih edilir. 13.yüzyılda Viranşehir’de bir fetret 

devri yaşatan Hülagular’ın işgali başlar(1258). Hülagular, kenti yakıp yıktıktan sonra 

Mardin’e çekilir. M.S.14. yy’ın 2. yarısında ise,Timur’un işgaline uğrar (1400). 

Hülagular’ın etkisinden kurtulan kentte yine taş üstünde taş bırakılmaz. Timur tarihin en 

büyük katliamını burada yapmış, bir söylentiye göre de Timur’un “Taş üstünde taş,omuz 

üstünde baş bırakmayacağım” sözünü burada söylediği sanılır.Viranşehir, daha sonra 

Akkoyunlu, Karakoyunlu, Arap ve İran’lıların (Sasaniler) arasında el değiştirdikten sonra 

1516 yılında Osmanlı egemenliği altına girmiştir.7 

 

 

 

 

                                                       

 

 
                                                 
7 İDİKURT,a.g.e.,s 35, KÜRKÇÜOĞLU,A.Cihat, KARAHAN KARA Zuhal, ,Adım Adım Viranşehir, 
Viranşehir Kaymakamlığı Kültür ve Turizm Yay, Ş.Urfa,2005, s.1-3 
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                                                               II. BÖLÜM 

 

YEZİDİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE İMAN-İBADET  ESASLARI 

1. YEZİDİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI 

1.1. YEZİDİ KELİMESİNİN ANLAMI 

Yezidilik hem ismi hem menşei konusunda muhtelif görüşlerin ortaya sürüldüğü bir 

fırkadır. 

Klasik mezhepler tarihi yazarları, yanlış olarak, “Yezidi” isminin Haricilerin 

İbadiye kolundan ayrılmış olduğu söylenen Yezid b. Ebu Uneyse’den geldiğini ve bu 

topluluğa bundan dolayı “Yezidiyye” denildiğini ileri sürerler.8 E.Behnan Şapolyo, 

Mezhepler ve Tarikatler  tarihi kitabında; Şehristani’nin el-Milel ve’n-nihal adlı eserinde 

Yezidi  taifesini Havaricden İbadiyyenin reisi olan Yezid b. Enise’nin kurduğunu 

belirtmektedir.Yezid ehli sünnet tarafından tekfir ve ehli şia tarafından takip edilince 

müridlerini alarak Sancar dağına firar etmiştir ve buraya yerleşmişlerdir. Yezid burada 

tarikatını yaşatmıştır. 9 

Yezidi  isminin Yezdi b. Enise’den geldiği görüşüne, İbadiye’nin inanç sistemi ile 

Yezidilerin itikat ve ibadetlerinin tamamen farklı olduğunu söyleyerek karşı çıkanlar da 

vardır. 10 

Bir iddiaya göre de “Yezidi” ismi, eski İran dinindeki “hayır” tanrısı olan “izd” 

veya “Yezdan” kelimesinden gelmektedir. Esasen Yezidilik de İrani ve Asurî unsurların 

karışmasından ortaya çıkan bir nevi Mecusiliği temsil etmektedir. Bu anlayışa göre, 

                                                 
8 FIĞLALI, Ethem Ruhi,  Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri, 19. Baskı, Birleşik Yay., İst., 1999, s.257 
9 ŞAPOLYO,Enver Behnan, Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi, Elif Kit.,İst.,2006,s.418 
10 ÇAĞATAY, Neşet, ÇUBUKÇU İ.Agah, İslam Mezhepleri Tarihi, Ankara Ünv. Basımevi,1976,s.219 
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kötülük var oldukça şeytan, Yüce Tanrının yaratıcı eli sıfatıyla yüceltilmeye layık bir 

varlıktır. Diğer taraftan Zerdüştlükte “horoz” kutsal bir hayvandır. Yezidilikte de 

mukaddes ve her şeyin yaratıcısı durumunda olan Melek Tavus, horoza benzer bir şekilde 

tasvir edilir. Ayrıca bu topluluğa göre, Âdem peygamberden sonra ikinci ataları Ezda 

(Tanrı verdi)’dir. Bunlara, O’na nispetle Ezdai (Ezidi=Yezidi) denmiştir. Nitekim 

kendilerinin Ezda’ dan geldiklerine inanan Yezidiler, kendi soylarından olmayan birinin bu 

mezhebe girebilmesini mümkün görmezler; çünkü onlara göre yezidi soyu temizdir, 

üstündür. Onlar saf olarak Hz. Âdem’in kanından yaratılmıştır; oysa diğer insanların 

kanında Havva’nın da kanı vardır11.  

Diğer bir görüş ise  Yezidi sözcüğünün birleşik (türemiş) bir sözcük olduğudur. Bu 

görüşe göre Yezd veya Yezdan, tapınış ve meth anlamına gelen “Yez” sözcüğünün 

Avesta’daki mastarından türemiştir. Bu sözcük Sanskritçede Yej (Yaj) olarak kullanılmıştır 

ve o sözcükten gelen Yazata, Avestaya has vasıflanarak, Halk ve Mabut anlamında 

kullanılmaktadır. Pehlevi dilinde Yezte ismi başlangıçta hafifletilmiş, TA sesi DAZ sesine 

dönüştürülmüş ve YEZD şekli ortaya çıkmıştır. Onun çoğulu da YEZDAN olmuştur. İslam 

döneminde ise Yezdan olmuştur ve Araplar Yezdan’ın anlamını bilmedikleri için onu 

Yezid olarak tabir etmişlerdir12. 

 

            1.2. YEZİDİLİĞİN KÖKENİ 

Yezidilik, Emeviler soyundan ünlü mutasavvıf Şeyh adi b. Misafir’e dayandırılan 

dinsel akımdır. Zerdüşt dini, Manicilik, Yahudilik, Nasturilik ve İslam’ın bir tür karışımı 

niteliğindedir. Şeytanın tanrıya karşı geldikten sonra tövbe edip bağışlandığına inandıkları 

için Yezidiler halk arasında şeytana tapan olarak anılırlar. Yezidiliğin kökeni konusunda 

                                                 
11 FIĞLALI, Ethem Ruhi,  a.g.e., s.257. 
12 BAYRAK, Mehmet, Alevilik ve Kürtler, Özge Yay., İst., s.704. 
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değişik görüşler öne sürülür. Hariciliğin İbadiye kolundan ayrıldığı söylenen Yezid b. Ebi 

Uneyse’ye dayandığını ileri sürenler olduğu gibi, eski İran inançlarından kaynaklandığını 

savunanlar da vardır. Akımın Şeyh Adi b. Misafir’le ilişkisi ise büyük ölçüde 

tartışmasızdır. Şeyh Adi’nin ölümünden sonra yerine geçen Şeyh Hasan döneminde, 

özellikle Şiilerin Emevi halifesine saldırması karşısında Şeyh Adi’nin izleyicilerinin hem 

Yezid hem de Şeyh Adi ile ilgili yeni inançlar geliştirdikleri sanılmaktadır. Bu inançlar 

zamanla Şeyh Adi ve Yezid’in insanüstü varlılar olduğunu savunan Yezidiliğin temelini 

oluşturmuştur.13  

Diğer bir iddia Yezidilerin Emevi sülalesinden Yezid b. Muaviye’ye dayandığı 

iddiasıdır. Bu olay Yezidiler tarafından bizzat şöyle tanımlanmaktadır. Allah 

Müslümanların peygamberi Hz. Muhammed’e bir baş ağrısı verir. Bunun üzerine Hz. 

Muhammed berberi Muaviye’den kendini traş etmesini ister. Muaviye onu traş ederken 

başını kanatır ve akan kanın yere damlamaması için dili ile yalar. Hz. Muhammed buna 

çok kızar ve Muaviye’ye böyle yapmakla hata ettin, çünkü sen bu davranışınla soyundan 

ümmetim ile savaşacak ve onu yenecek bir toplumun meydana gelmesine neden olacaksın, 

der. Muaviye eğer sonuç böyle olacaksa hiç evlenmem, der. Bir süre sonra Allah 

Muaviye’ye bir akrep musallat eder. Muaviye bundan dolayı amansız bir hastalığa 

yakalanır. Bu hastalığından ancak evlenirse kurtulabileceği sonucuna ulaşılır ve 80 yaşında 

yaşlı bir kadınla evlendirilir. Evlendiğinin ertesi günü 25 yaşında bir genç kadına dönüşür. 

Kadın hamile kalıp Yezid’i doğurur. Bu hikâye Yezidilerin kendilerinden ve kitaplarından 

başka yerde görülmez. Ayrıca Yezid’in Hz. Muhammed döneminde doğmadığı 

bilinmektedir14. 

Yezid b. Muaviye ile kurulan bağ Davut Okçu tarafından Adi b. Misafir’in 

müritlerinin, Şiilerin Yezid’e yönelik ithamlarına karşı çıkmaları ile açıklanmıştır. Adi b. 
                                                 
13 Ana Britannica,c.22,s.396 
14 TURAN, Ahmet, Yezidiler, O.M.Ü Yay., Samsun, 1993, s. 4–5. 
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Misafir’in müritleri Yezid’in  iddia edildiği gibi katil olmadığını savunmuşlardır. Okçu’ya 

göre Şeyh Adi’nin ölümünden sonra görüşleri mensupları tarafından abartılı bir biçimde ve 

taassup derecesinde savunulmaya başlamış, bu savunma refleksi Yezid b. Muaviye’yi 

melek yaratılışlı ve insanlığı kurtarmak üzere yeryüzüne gönderilmiş bir peygamber olarak 

kabul etmeye kadar götürmüştür.15 

  Tarihçilerin bir kısmı Yezidileri, Emevi halifelerinden Muaviye oğlu Yezid’e, 

diğer bir kısmı da Farsça’da Allah demek olan Yezdan’a veya yine Allah demek olan 

İzzet’e, diğer bir kısmı da İran’da bulunan Yezdücerd şehrine, diğer bir kısmı da Üneyse 

oğlu Yezidi Hariciye nispet ederler. Yezdan’a nispet edenler bu dini ayrı bir din olarak 

kabul ederler.Lakin bazı tarihçiler bu dini Müslümanlıktan bozulmuş bir din olarak kabul 

ederler.Yezd şehrine nisbet etmelerinin sebebi ise Yezidilerin orda çokça bulunmaları veya 

bu dinin oradan zuhuru olarak tevil edilir.16 

Guest  Yezidi dininin  kurucusunun  bilinmediğini, dinlerini ilk kuran kişinin  

adının ne kendi geleneklerinde ne de Hristiyan ve Müslüman komşularının kronolojisinde 

geçmediğini belirtir. Bazı bilimciler  bu tuhaf boşluktan, onüçüncü ve ondördüncü yüzyılın 

kaos ortamında Hristiyan ve Müslüman mezheplerin uyguladıkları iyi sindirilmemiş 

doktrin ve ayinlerden bir biçimde yamalı bir bohça gibi bir din oluşturulduğu sonucuna 

varmışlardır.17 Yezidi inancının temel ilkesinin başlangıçta Zerdüşt düalistlerinin kavramı 

olan Kötülük İlkesini yatıştırmak olduğu ama bunu eskiden dünya çapında ağaç,pınar ve 

ateş ile gökyüzünün bütün sahiplerine gösterilen tapınma yani doğaya tapınma ile 

birleştirdikleri, bunun üzerine de Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlardan aldıkları sayısız 

                                                 
15 OKÇU,Davut, Yezidilik ve Yezidiler, Tablet Kit., Konya, s.14 
16 BİLGE,Mahmut,Yezidiler-Tarih,İbadet,Örf ve Adetler,Kalan Yay.,Ankara,s.17 
17 GUEST,John S.,Yezidilerin Tarihi,Avesta Yay.,İst., s.63 
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doktrinleri aşılayarak oluşturdukları karışımın bu günkü halini aldığı görüşü de bunu 

destekler niteliktedir.18 

Yezidilerin ateşe ve güneşe dair görüşleri ile iyi-kötü konusundaki inançlarından 

hareket ederek Yezidiliği Zerdüştlüğün devamı olarak kabul etmenin bilimsel bir dayanağı 

bulunmamaktadır.  

Yezidiliğin kökeni ile ilgili olarak M.Aktok Kaşgarlı Rus ve batı ekolünün 

görüşlerine de yer verir.  Buna göre Rus  Ekolü ve ondan doğan çağdaş Kürdoloji Ekolü 

Yezidilerin inanışlarından faydalanarak bu dinin asıl Kürt dini olduğunu, eski 

Mezopotamya dinlerinin kalıntısı olduğunu iddia ederek Kürt adı ile tanınan toplumun eski 

bir Fars kavmi olan Medlerden geldiğini kabul ederler. Ermeni yazarlara göre ise yezidiler 

vaktiyle ermeni kilisesinden ayrılmışlardır. Batı ekolüne göre ise Yezidilk antik doğu 

dinlerinin Yahudilikle karışmış bir türüdür. Kaşgarlı bu bilgileri verir ama bunların gerçeği 

yansıtmadığını da ekler.Kaşgarlı’ya göre Yezidilik Türk ve İslam mezhebidir.19 

Erol Sever Yezidilik ve Yezidilerin Kökeni adlı eserinde Yezidiliği oluşturan 

inançlarla ilgili olarak Gnostisim, Manicilik, Mandeizm, Harran Güneş Kültü, Sabilik, 

Zerdüştçülük ve İslam Sufizminden bahseder. Bu inançlar hakkında ayrıntılı bilgi vererek 

adeta Yezidilikle aralarındaki benzerliklere dikkat çekmektedir.20  Layard da benzer bir 

ifadeyle Sabilik, Hristiyanlık ve Müslümanlığın garip bir karışımı olan mezhebin üzerinde 

az da olsa Gnostikliğin ve Manizmin etkisi olduğunu söyler. Mezhebin eski keldanilere 

dayanması ihtimalinden de bahseder.21 

 

 
                                                 
18 WİGRAM,W.A.,WİGRAM,Edgar,İnsanlığın Beşiği-Kürdistan’da Yaşam-,Avesta Yay,İst,2004,s 131 
19 KAŞGARLI,M.Aktok,Doğu ve Güneydoğu Anadolu Uygarlığına Giriş, Türk Kültürünü Araştırma 
Ens.,Ankara,1984,s.42 
20 Ayrıntılı bilgi için bakınız; SEVER,Erol,Yezidilik ve Yezidilerin Kökeni,Berfin Yay.,İst.1996,s 20-50 
21 LAYARD,Austen Henry, Ninova ve Kalıntıları, Avesta Yay.,İst.,2000, s.213 
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   1.3. ŞEYH ADİ  B. MÜSAFİR 

 

Yezidi dininin peygamberi olarak görülen Adi b. Müsafir yaklaşık olarak 1075 

yılında Lübnan’da, Baalbek’in 60 km güneyindeki Bekaa vadisinin kurak yamaçlarında 

kurulmuş Beyt Far(şimdiki adı Kirbet Qanafar) köyünde dünyaya geldi. Babası Müsafir b. 

İsmail, soyu Emevi halifesi Mervan b. Hakem’e dayanan Müslüman bir din adamıydı. 

Annesinin adı Yezda idi.22 

Adi b. Müsafir gençliğinde Bağdat’a giderek Gazali ve diğer sufi hocalardan ders 

aldı. Birlikte öğrenim gördüğü arkadaşları arasında sonradan sufi Kadiri tarikatını kuracak 

olan Abdülkadir Geylani de vardı. Geylani ile birlikte 1116’da Mekke’ye yaptığı hacc 

dışında, yaşamının geri kalan kısmını Laleş Vadisinde inzivaya çekilerek geçirmiştir.23   

Adi bin Musafir 1162 yılında öldüğü zaman Laleş’teki dergâhına gömülmüş ve 

türbesi çok geçmeden hac ziyareti için gelinen tapınağa dönüştürülmüştür. Şeyhin 

vefatından sonra makamına yeğeni Ebu’l Bereket bin Sahr seçilmiş; O’nun önderliğindeki 

müritleri "Adaviler" adıyla anılmaya başlamıştır. Tarikat ise Adavilik ve daha sonra 

“Sohbetilik” diye adlandırılmıştır. Adaviliğin antik inançlarla sentezlenmesi ve Hakkâri 

yöresindeki aşiretler arasında yaygınlaşması, tarikatın başına geçen Şeyh Adi’nin torunu 

Hasan bin Adi döneminde olmuştur. Şehy Adi, Hakkâri bölgesine çekilip, orada yavaş 

yavaş yeni bir dinin çekirdeğini kurmuştur.  Şeyh Adi, Hakkâri ve çevresindeki oldukça 

ilkel şartlar altındaki halkın ruhunu okşayabilecek yeni bir dini, çevresindeki insanların 

seviyesine uygun bir inançlar sistemini, bir ipek böceğinin kozası gibi sessizce örmüştür. 

                                                 
22 GUEST,John S.,Yezidilerin Tarihi, Avesta Yay., İst .2001,s.42 
23 GUEST,a.g.e.,s.43-44,  BİLGE,Mahmut,a.g.e.,,s24 
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Diğer bir ifadeyle peygamberliğini ilan etmiştir. Zira Yezidilerin kutsal kitaplarından biri 

(Vahiy Kitabı anlamında) “Kitabu’l Cilve” adını taşımaktadır ve bu kitap Şeyh Adi’ye 

vahyolunmuştur. Demek oluyor ki, o bir peygamberdir. Şeyh Adi’nin hayatı hakkında 

yazıldığını bildiğimiz yegâne monografiyi Rudolf Frank isimli bir Alman araştırmacı 

yazmıştır. Gerçekten yaşadığı bilinen bu mutasavvıfın, iddiaya göre Sünni bir Müslüman 

iken, nasıl olup da sonradan Şeytana Tapanlar diye adı çıkmış bir camianın başına geçip, 

yeni bir din kurduğunun ayrıntılarını bilmiyoruz. Şeyhlikten peygamberliğe yükselen Şeyh 

Adi bununla da kalmamış, bu defa Tanrılığa yükseltilmiştir. Malum sözdür; “Şeyh uçmaz 

müritleri uçurur.” Onu da müritleri, Tanrı katına kadar uçurmuşlardır. Fakat işin dikkat 

çekici tarafı şudur ki, onu ancak asıl kendi mıntıkasındakiler, yani müritleri Tanrılığa 

yükseltmişlerdir. Başka yerlerdeki Yezidiler, hürmetleri baki kalmak üzere, Tanrılık 

mertebesini ondan esirgemişlerdir. Bizce onun büyük bir şeyh olduğu anlaşılıyor. Çünkü 

en azından çevre halkını etkileyip kendine bağlamasını bilen ve bu işi ustaca başaran, 

onlara uygun gelen bir dini yaratan insanın alelade bir insan olmadığına, Tanrısal bir 

yönünün olduğuna inanılması tabiidir.24 

Şeyh Adi ile ilgili olarak verilen bu bilgilerle ilgili olarak farklı kaynaklarda 

Adeviye tarikatının onun döneminde hiçbir bozulma yaşamadığı da iddia edilir.  Sohbetiye 

olarak da anılan tarikatte sapmanın Şeyh Adi’nin ölümünden belli bir süre sonra sonra 

Şeyh Hasan döneminde başladığı belirtilmektedir. Fakat tarikatın ne zamandan itibaren 

Yezidilik ismiyle anılmaya başlandığı ise tam olarak açıklanamamıştır.25  

                                                 
24 AKPINAR, Turgut, Yezidilik ve İlgi Çekici İnançları Adetleri, Tarih ve Toplum Dergisi, 1995, 
Sayı:133, s. 41. 
25 Ahmet Teymür Paşa,  Arap Kaynaklarına Göre Yezidiler ve Yezidiliğin Doğuşu,  Ataç Yay.,  2008,   
    s. 57-59 
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Şeyh Hasan’ın dedesi Ebu’l-Berekat’ın Şeyh Adi’nin kardeşi Sahr’ın oğlu olduğu 

belirtilmektedir. Şeyh Adi’nin vefatından sonra yerine Ebu’l-Berekat, onun ardından oğlu 

Adi b. Ebu’l-Berekat geçmiş, bundan sonra ise Şeyh Hasan tarikatın lideri olmuştur. 

 

Şeyh Adi b.Müsafir’den sonra tarikatın sevk ve idaresini üstlenen Ebu’l-Berekat ve 

Adi b. Ebu’l-Berekat döneminde herhangi bir sapma hareketi bulunmamaktadır. Ancak 

Hasan b. Adi ile birlikte  el-i sünnet itikadından sapma eğiliminin hız kazandığı 

görülmektedir. Şeyh Adi b. Müsafir’in kimliği, yaşantısı ve görüşleri hakkında Yezidiler 

tarafından ileri sürülen çok farklı ve abartılı görüşler, onu insanüstü özelliklere sahip olan 

Şeyh Hadi’ye dönüştürmüştür.Bu iddialar Yezidiliğin İslam’dan ayrılmasındaki kırılma 

noktasını teşkil etmektedir.26  

 Adevilerin Şeyh Hasan’a olan aşırı bağlılığlı ve Şeyh Hasan’ın bu bağlılık 

karşısındaki tavrı ile ilgili nakledilen çeşitli rivayetler de vardır. Bu rivayetlerden birine 

göre bir gün vaizin biri Şeyh Hasan’ın huzuruna çıkar ve ona nasihat etmeye başlar. Şeyh 

Hasan’ın yüreği yumuşar ve ağlamaya başlar, kendinden geçer. Bunun üzerine müritleri 

vaizin üzerine atlarlar ve hemen öldürürler. Şeyh Hasan kendine gelip vaizin 

öldürüldüğünü görünce neler olduğunu sorar. Müritleri, bu adam kim oluyor da Şeyhimizi 

ağlatıyor şeklinde cevap verirler. Bu durumda Şeyh itibarını ve saygınlığını korumak için 

sesini çıkarmaz.27 

Şeyh Adi’ye ait olan üç eser mevcuttur. Bunlardan en önemlisi “İtikad-ı Ehl-i 

Sünne”, ikincisi “Vesaya” diğeri ise “Adab-ı Nefs”dir. Bu eserlerde kıyamet, cennet ve 

cehennemden İslamiyetteki gibi bahsedilmektedir.28 

                                                 
26 OKÇU, Davut, a.g.e., s.23 
27 A.Teymûr Paşa, a.g.e., s.23 
28 KAŞGARLI,M,Aktok,a.g.e.,s.43 
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       2. YEZİDİLİKTE İNANÇ 

 

2.1. TANRI İNANCI 

Zaman ve mekanla sınırlı olmayan, bütün her şeyi yaratan tek bir Tanrı inancı 

vardır.Bu Tanrı yarattığı her şeyi idaresi altında tutar ve yönetir.29 Birliğine ve mutlak 

irade sahibi olduğuna inandıkları Tanrıyı Huda(Xodê) olarak isimlendirirler.30 

Sonsuz iyi olan bu Tanrı (Xudê)  yeryüzündeki meselelere çok uzaktan ilgi duyar; 

bu yüzden iktidarını kendisine yardımcı olan meleklere devretmiştir.31  

 

2.2. MELEK İNANCI 

Melek inancı, Yezidilik inançlarının önemli bir kısmını teşkil eder. Melek inancının 

önemli bir mevkiini de Melek Tavus inancı oluşturur. Melek Tavus hiçbir şey yokken 

vardı.Melek Tavus tanrının katında mütemadi olarak Yezidilerin sıkıntılarını gidermek ve 

onlara yardım etmek için yeryüzüne gelir.32 

Yezidi inancına göre yaratılışla ilgili bilgiler Mushaf-ı Reş’de yer almaktadır. Bu 

kitaba göre “Allah önce bir inci yaratır, sonra da Angar veya Enger adlı bir kuş yaratarak 

inciyi kırk bin sene bu kuşun üstüne koyar. Ondan sonra haftanın yedi günü ve bu yedi 

günde de her gün bir tane olmak üzere yedi melek yaratır. Şöyle ki, Allah ilk önce Pazar 

gününü ve bu günde de birinci büyük melek olan “Azrail”i yaratır. Bu melek Melek 

Tavustur. Melek Tavus bütün meleklerin başıdır. Pazartesi gününü ve bu günde de 

“Derdail”i yaratır. Bu da Melek Şeyh Sin dedikleri Şeyh Hasan’dır. Salı gününü ve bu 

                                                 
29 TAŞĞIN,Ahmet,Yezidiler,s.20 
30 FIĞLALI, a.g.e., s.262. 
31 LESCOT,Roger,Yezidiler,s.41 
32 Taşğın,Ahmet, Yezidiler, Aziz Andaç Yay.,Ankara,2005, s.20 
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günde “İsrafil”i yaratır. Bu da Melek Şeyh Sin dedikleri Şeyh Şemseddin’dir. Çarşamba  

gününü ve bu günde “Mikail” i yaratır. Bu da Melek Şeyh Ebu Bekir’dir. Fakirlerin 

ruhlarını alan olarak bilinen bu meleğe Yezidiler, ikinci Azrail de derler. Perşembe gününü 

ve bu günde de “Cebrail”i yaratır. Bu da Melek Şeyh Şecaaddin’dir. Cuma gününü ve bu 

günde de “Semnail’i yaratır. Bu da Şeyh Nasuruddin’dir. Cumartesi günü ve bu günde de 

“Nevrail-Nurail”i yaratır. Bu da Şeyh Fahreddin’dir. Sonra Allah yarattığı Melek Tavus’u 

bu meleklerin başına başkan yapar. Bu meleklerin hepsi Allah’ın zatından ruhlar, nurundan 

varlıklardır. Ezeli olup Allah’ın kanunlarının uygulayıcılarıdırBu müddet içinde Allah inci 

içinde oturmaktadır. Yedinci günde içinden çıkar, bütün melekler etrafını kuşatarak onu 

tesbih ederler. Ancak adı sonradan Melek Tavus diğer meleklerin başına başkan olunca, 

Allah’a karşı gururlanır. Bunun üzerine Allah onu cehenneme atar. Orada yedi bin yıl kalır. 

Bu müddet içinde şeytan bu hareketinden dolayı pişmanlık duyar ve çok ağlar. Bu 

ağlaması ile meydana gelen gözyaşlarından yedi büyük küp dolar. Sonunda Allah şeytan’ın 

pişman olmasına, af dilemesine ve ağlamasına acıyarak, affeder. İşte bu sırada diğer 

meleklerin bunu kıskanarak ayıplamaları ve yermeye kalkmaları üzerine, Allah onları bu 

hareketlerinden men ederek, şeytana yeniden eski itibarını vermek suretiyle diğer 

meleklere başkan yapar. İsmini de değiştirerek, “Melek Tavus” adını verir. Gözyaşları ile 

doldurduğu küpte de Şeyh Adiy’in yeryüzünden dönüşüne kadar cehennem ateşini 

söndürmek için cehennem de saklanır. Başka bir rivayete göre de cehennem ateşini 

söndürür.Bütün melekler yaratıldıktan sonra , her melek kendilerine göre uğraş edinirler. 

Bu sırada Angav kuşu sırtında bir inci ile görünür. Melek Fahreddin bu kuşa bağırınca, 

sesinin şiddetinden inci parçalanır. İncinin içinden sular çıkar ve her tarafı basar. Allah bu 

durumu düzenlemek için Melek Tavus’u âlemin her tarafına gönderir. Sular çekilince bir 

gemi yaratıp bu gemide bin sene dolaşır. Gemi en son Laleş’de durur. Allah burada 

yerleşir. Melek Tavus, Melek Fahreddin’in bağırmasından parçalanan incinin kabuklarını 
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getirir. Bunlardan bir parçasını yerin altına, bir parçasını da gökyüzüne yerleştirir. Güneş, 

ay ve yıldızları yerleştirirken kabına işlenir. Allah bu sırada yeryüzünde de ağaçları, 

bitkileri, dağları ve ırmakları yaratır.Bundan sonra Allah melekleri toplayarak insanoğlunu 

Âdem’i yaratacağını, bunu yeryüzünde bir millet, yaratacağı bu milletin Melek Tavus’a 

hürmet edeceğini söyler. Sonra Allah otuz bin melek yaratır. Ve bu melekler kırk bin sene 

Allah’a ibadet ederler. Sonunda Allah onları Melek Tavus’a teslim ederek Kudüs civarında 

yeryüzüne indirir. Bir adı da Cebrail olan Melek Tavus bu otuz bin meleği bırakarak 

Allah’ın bulunduğu yere koşar. Allah ondan dört şey getirmesini ister; su, toprak, ateş ve 

hava. Melek Tavus bunları hemen getirir. Âdem bu malzemenin karışımı ile vücut bulur. 

Allah ilahi gücü ile ona can ve ruh verdikten sonra, Melek Tavus’a Âdem’i cennete 

yerleştirmesini, orada her şeyden yiyebileceği halde “buğday”dan yememesini tembih 

eder. İşte bu sırada Melek Tavus şeytanlaşmaya başlar. Allah’ın huzuruna çıkarak bana 

hürmet edecek bir toplumun kendisinden çoğalması için Âdem’i yaratır. Ama yasakladığın 

bu meyveyi yemez de nasıl çoğalır der. Allah’ın böyle bir başvuru karşısında Melek 

Tavus’a verdiği cevap Mushaf-ı Reş’in on sekizinci ayetinde “Emir ve komutayı sana 

bıraktım…” şeklindedir.  Ne yaparsan yap anlamına gelen bu üstü kapalı müsaadeden 

sonra Melek Tavus (iyice şeytanlaşmış bir halde) Âdem’e gelerek buğday üzerine övgü 

şeklinde uzun bir nutuk çeker ve ardından da sorar: “Bundan yedin mi?” Âdem buğdaydan 

yemesinin Allah tarafından yasaklandığını dilinin döndüğünce anlatır. Ama Melek Tavus 

ne yapar yapar; Âdem’in buğdaydan yemesini sağlar. Bunun üzerine Âdem’in karnı şişer, 

yani tuvalet ihtiyacı ortaya çıkar, Melek Tavus da onu tutup yeryüzüne atar.Böylece Âdem 

yeryüzüne indikten sonra gökten bir kuş inerek gagası ile Âdem’in vücudunda bir delik 

açar da rahatlatır. Allah Melek Tavus’a, Âdem’i yalnızlıktan kurtarmak için Havva’yı 

yaratmasını emreder. Melek Tavus da Âdemin sol kaburgasından Havva’yı yaratır.Âdem 

ve Havva Yaratıldıktan sonra Melek Tavus kendisine hürmet edilecek bir toplum istemiş. 
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Bu durumda nasıl çoğalacakları sorusu akıllarına gelir. Doğadaki birtakım hayvanlardan 

bunu öğrenirler. Ancak çocuğun kime ait olacağı sorunu çıkar. Bunu üzerine herkes kendi 

terini bir testiye koymaya karar verir. Dokuz ay sonra Âdem’in testisinden biri kız biri 

erkek olmak üzere iki çocuk doğar. Erkek Şehid b. Cerra, kız Mercem’i Nisan’dır. 

Bunların birbiri ile evlenmelerinden ilk çocukları Yezdan (Ezda), bunun oğlu Merc-i 

Miran, abunun oğlu Sabur, bunun oğlu Nuh ve Nuh’un üç oğlu Şiş, Aniş ve Marmiş’den 

bugünkü Yezidiler meydana geldi33. 

Günümüzde Yezidiler, meleklerin uluslara yeni yasalar getirmek için belli 

dönemlerde yeryüzüne indiklerine inanırlar. Her bin yılda bir yedi melekten biri 

yeryüzünde hükmetmek ve dünyanın diğer tarikatlarında olduğu gibi Yezidi halkına da 

davranış kurallarını vahyetmek için gelir. Bu şekilde insan şekline bürünen meleklerin bir 

çoğu yeryüzünde bir soy bırakmışlardır ve şu anki şeyh ailelerini oluşturan da onların 

soyundandır.34 

 

 

2.3. KİTAP İNANCI 

Yezidilerin kutsal kitapları olarak kabul edilen iki kitap bahis konusudur. Kitabü’l 

Cilve veya Celve (Vahiy Kitabı) ve Mushaf-Reş(Kara Kitap).Kitabü’l Cilve’nin Melek 

Tavus tarafından Şeyh Adi’ye vahyolunduğuna inanılır. Asıl Tanrı dururken kutsal kitabın 

Melek Tavus tarafından vahyolunması ilk bakışta ters gibi geliyorsa da, belki de dünya 

işlerinin Melek Tavus’a havale edilmesi, dünyadaki insanlara hitap eden bir kitabın Melek 

Tavus’a gönderilmiş olmasını anlamlı ve mantıklı kılabilir. Kitabü’l Cilve’nin Bağdat’ta 

yetişmiş mutasavvıf Şeyh Adi tarafından sekreteri Fahreddin’e dikte ettirildiği; Mushaf-

                                                 
33 TURAN, a.g.e., s.76-80 

34 LESCOT,a.g.e.,s.43 
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Reş’in ise Hasan el Basri’nin elinden çıktığının kabul edildiğine göre ve bu zatın da H.642-

728 arasında yaşayıp Arap kültürü ile yetişmiş olduğu bilindiğine göre Kutsal kitapların 

Arapça olmasının nedeni anlaşılabilir.35 

Kitabü’l-Cilve, Mushaf-ı Reş ve Şeyh Adiy’in ilahisinin yeni elyazması metinleri 

1934 yılında Dr. Henry Field tarafından bulunmuş ve Bağdat Üniversitesi’nden Dr. Anis 

Frayha’nın yaptığı İngilizce çevirileri 1946’da yayımlanmıştır36. 

 

2.3.1. KİTABÜL CİLVE∗ 

Vaaz ve nasihatlerden oluşan Kitabül Cilve beş bölümden ibarettir. Bu bölümlerden 

birincisinde, Melek Tavus'un vazifesinin insanları ıslah ve onlara yardımcı olduğu; 

ikincisinde, Melek Tavus'un insanları istediği şekilde cezalandırıp, mükâfatlandırdığı, arzın 

altına ve üstüne hükmettiği ifade edilmektedir. Üçüncüsünde, kâinattaki bütün 

mahlûkatların, Melek Tavus'un hâkimiyeti altında olduğu; dördüncüsünde, Melek Tavus'un 

haklarını başka ilahlara vermeyeceğini, Müslüman, Yahudi ve Hıristiyanların onun 

inançlarından kendilerine uygun düşenleri alıp, diğerlerini bozduğu; beşincisinde ise, 

şahsına ve resmine saygıda bulunulmasını ve inançları ile eşyasının olduğu gibi korunması 

emredilmektedir.37  

             

 

 

 

                                                 
35 AKPINAR, a.g.e., s.45. 
36 SEVER, Erol, a.g.e.,s.130. 
∗ Kitabül Cilve’nin bölümleri Ek-1’de verilmiştir. 
37 SEVER,a.g.e.,s.131 



 21

2.3.2. MUSHAF-REŞ∗ 

Yaratılış nazariyelerinin anlatıldığı yeryüzüne ait bir kitap olup Yezidilere dair 

geçmişteki olaylar ile Yezidilik adabını içerir. Ayrıca Kara Kitap’ta renkler ve yiyecekler 

ile ilgili bazı yasaklar da yer almıştır. 

 

             2.4. MELEK TAVUS 

Yezidi inancı içinde Melek Tavus inancı oldukça önemli bir yer tutar. Bu öneminin 

yanında niteliği de problem oluşturur. Yezidiler Melek Tavus’a olan inançlarından ötürü 

küçümsenmiş ve çok ciddi baskılara maruz kalmışlardır. Yezidi inancı dışındakiler Melek 

Tavus’un şeytan olduğuna ve Yezidilerin şeytana taptığına inanırlar. Melek Tavus’un 

niteliğinin, mahiyetinin neden bu kadar belirsiz olduğu bilinmiyor. Yezidiler Melek 

Tavus’un mahiyeti hakkında pek konuşmak istemiyorlar.   

Mushaf-Reş ve Kitabu’l Cilve de belirtildiğine göre, bütün yaratılmışlardan önce 

Melek Tavus vardı. Allah başlangıçta beyaz bir inci yaratarak bunu Anfar adlı kuşun 

üstüne koydu. Kırk bin yıl onun üzerinde oturdu. Daha sonra ilk gün olarak Pazar gününü 

yarattı ve bu günde Azrail’i yarattı. Azrail de Melek Tavus’dur. Allah Melek Tavus’u 

meleklerin reisi yaptı. Arkasından diğer yedi meleği yarattı. Şeytan kibre düşünce 

cehenneme atıldı ve orada yedi bin yıl kaldı. Yaptığından pişmanlık duyarak öyle ağladı ki, 

gözyaşlarından yedi büyük küp doldu. Allah onu bağışladı. Diğer meleklere üstün kıldı. 

Ona Melek Tavus adını vererek onunla birleşti.  Gözyaşlarıyla dolu olan yedi küp Şeyh 

Adi’in yeryüzünden dönüşüne kadar cehennem ateşini söndürmek üzere orada saklı 

bulunmaktadır38. Lescot’a göre şeytanın tövbesi ile ilgili öğreti gerçek anlamını 

                                                 
∗ Mushaf-Reş için bknz Ek-2 
38 İslam Ansiklopedisi, Şamil Yay., İst.,1994, C.6, s.404 
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anlaşılamadığından değiştirilmiştir. Şeytanın cezasının ebedi olamayacağı kabul edildikten 

sonra tövbesi sayesinde bu meleğin şimdiden affa nail olduğun ve semavi hiyerarşideki 

yerine tekrar kavuştuğu düşünülmüştür. Bu noktadan da Tavus Meleğin işlediği hatayı 

unutmak için kolay bir adım kafi olmuştur. Geleneğin son bir değişimi sayesinde de 

Allah’ın en önemli yardımcısı o olmuştur.39   

Ayrıca Lescot, bazı batılı bilim adamlarının Melek Tavus inancında İran 

düalizminin kalıntılarını bulduklarını zannettiklerini belirtir. Batılı bilginler Yezidilerin, 

kötülük yapmasını engellemek için Kötülüğün Ruhuyla barışmaya çalıştıklarını sandılar.    

Lescot’un açıklamasına göre ise Yezidilere açısından Tavus Melek, meleklerin en güçlüsü 

ve en iyisidir; bu yüzden de Yezidiler daha çok ona dua ederler. Demek ki Yezidilik 

şeytana tapmayı değil de onun varlığını yadsımayı temel almaktadır. Söylenmesi yasak 

olan şeytan ve iblis gibi terimler, Müslümanların Peygamberlerinin nefret ettiği Tavus 

Melek’e kara çalmak için Müslümanların kullandıkları küfürlü adlandırmalardır. 40 

Yezidilerde tunçtan yapılmış Melek Tavus heykeli bulunmaktadır. Bu heykellere 

Sancak adı verilir. Bir kaide üzerine oturtulmuş bu heykellerin etrafında ayinler yapılır. Bu 

heykeli köçekler korur. Köçekler Yezidi köylerini ziyaret ederler ve en çok para veren 

Yezidinin evinde Melek Tavus misafir edilir. Melek Tavus eve girer girmez Yezidiler 

hemen toplanarak heykelin etrafında dans etmeye başlarlar. Kavallar, defler çalınır,her 

yezidi bu ayin sırasında Melek Tavus’un önüne bir miktar para bırakır.41 

 

 

 

                                                 
39 LESCOT,a.g.e.,s.49 
40 LESCOT, a.g.e.,s.44 
41 KAŞGARLI,a.g.e., s.41 
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            2.5. TENASÜH 

Tenasüh kelime anlamı olarak, ruh göçü anlamına gelir. Terim anlamı ise, bir 

insanın öldükten sonra ruhunun, dünyadaki amellerine göre iyi bir bedene geçmesi ya da 

kötü bir bedende yaşamını sürdürmesidir. Bu inanca göre, eğer bir insan iyi bir amel 

işlemişse ruhu iyi bir insanda can bulur. Aksi takdirde ruh hayvanlara, bitkilere geçer. 

Yezidiler bizim anladığımız manada ne cennete ne de cehenneme inanırlar. 

Yaratılış hikâyelerine göre Melek Tavusun cehennemde yedi bin yıl tövbe gözyaşlarıyla 

doldurduğu yedi testi ile cehennem ateşi söndürülmüştür. Ebedi cehennemin olmadığına 

dair görüş, sürekli doğuşlarla tedrici bir temizlenmeyi mümkün kılan tenasühün varlığına 

inanışa tekabül eder. Ruhların göç etmesiyle dünya, yaşamdan ölüme ve ölümden tekrar 

yaşama doğru çevrimsel bir hareket  sürdürür. Birisi ölünce yezidiler onun “elbise 

değiştirdiğini” söylerler. Beden geçici ama ruh ölümsüzdür.42 

Yezidilerin kutsal kitabı olan Kitabu’l Cilve’de “Eğer istersen öldürdüğüm kimseyi 

ruhların tenasühü yoluyla bu dünyaya iki veya üç defa tekrar gönderirim. Bu inanca göre 

Yezidiler insan ruhunun öldükten sonra iyilik ve kötülüğe göre değerlendirildiğine, iyi bir 

insan ise ruhunun iyi insanlara, kötü bir insan ise ruhunu hayvana geçtiğine inanırlar. Bu 

kötü ruhlar kötülüklerin cezasını çektikten sonra iyi insana dönüşürler. Ayrıca iyi ve temiz 

insanların ölümünden sonra ruhlarının semada yerlerini alarak hayırları, gizli sırları 

keşfettikleri de inançları arasındadır.43 

Yezidi dini sadece reenkarnasyon anlayışını içermiyor, ayrıca kutsal varlığın insan 

şeklinde yeniden doğabileceği ve insan vücuduna da aynı şekilde ibadet edildiği anlayışı da 

yer alır. Dolayısıyla Yezidi inananlara göre, Şeyh Adi ve ardılları, tam da gerçek anlamıyla 

                                                 
42 YALKUT,Sabiha Banu, Melek TAVUS’UN Halkı Yezidiler, Metis Yay, İst. 2001, s.53 
43 LESCOT,a.g.e.,s.61 
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yaradılışı yöneten Yedi Melektirler; 1254 yılında idam edilen Şeyh Hasan da büyük 

yedinci yüzyıl sufisi Hasan el-Basri’dir.44  

 

            3. YEZİDİLERDE DİNİ VECİBELER 

3.1. NAMAZ 

Yezidilerde namaz, sabah ve akşam kılınır. Namazdan önce eller ve yüz yıkanır. 

Namaz güneşe karşı durularak yerine getirilen bir ibadettir. Tek başına kılındığı gibi, din 

adamı olduğunda toplu ve tek sıra halinde kılınır. Ama bir ibadethaneleri yoktur. Güneşe 

dönülür ve eller çapraz olarak göğüste birleştirilir. Üç defa rükuya varılır ve dualar okunur. 

Namaz böylece tamamlanmış olur. Bu ibadet gizli yapılır. Başka dinden birisi kendilerini 

görecek olursa, bu gizliliğin korunması için rükuya eğilmezler, sadece avuçlarının içini 

güneş ışığına tutarak ellerini ağızlarına götürür ve öperler.45 

 

3.2. YEZİDİLERDE DUALAR 

Yezidilerin abdest duası ve sabah ve akşam duaları vardır. 

 

3.2.1. Abdest Duası 

Şeyhim Şeyh Hasan, pirim Hasan Manan , 

Ey dostlarım, yakınlarım, akrabalarım! 

Dinim Şeyh Şerafeddin ve mezhebim Şeyh Şems’tir 

Derecem Melek Şemseddin ve feryadım Şeyh Şems’tendi 

Nesebim Yezid, Şeyhim, Mevlam, derdim ve dermanım 

                                                 
44 ALLİSON,Christine, a.g.e., s.108 
45 TORİ,Bir Kürt Düşüncesi Yezidilik ve Yezidiler, Berfin Yay.,İst.2000,s.79,  TAŞĞIN,a.g.e.,s.22 
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Yol göstericim, ustam, tek Hudadır taptığım; Melek Tavus’tur inanın 

Sabah biter ve akşam gelir ve iki cellât sureti bana gözükür 

Cellâtlar ben miskin ve fakirden dinimin şehadetini sorarlar 

Dinimin şehadeti Allah birdir ve Melek Şeyh Hasan onun sevgilisidir 

Laleş’deki büyüklere selam olsun, selam size ey Laleş ehli 

Selam olsun Kafe’ye, mağaraya, cirime, birime ve kubbelerin ilahına 

O Ezidhaneye ki başlar o yere secdeye gider, kıble telakki edilir 

Şeyh Hadi’nin türbesi imanımızın evidir, Nasreddin canımızın cellâdıdır 

Şeyh Hadi gerçek padişahımız ve Şeyh Hasan evimizin aydınlığı, çırasıdır 

Melek Tavus adına ve Şeyh Adiy’in hırkasına şehadetimiz vardır 

Aileme minnettarım. Ve o kimseler kördürler ki 

Bu isimleri her daim hürmetle anmayı ihmal ederler 

Rahman kürsüsü tan yerindedir 

Haccımız kaf ve mağaralı olup pencerelidir   

İşte orasıdır Şeyh Adiy ve muhterem zevatın yeri 

Rahman kürsüsünün yönü göğe doğru ve beyaz çeşmelerle çevrilidir 

Orası Sultan Yezid’in mekânıdır ve sünnetleri tasdik mercidir 

Ön cephesi karadır. Haccımız kafe, mağara ve beyaz çeşmedir 

Orası Sultan Yezid’in mekânıdır, hürmetle tavaf olunur 

Sunniyim, suniyim ve kutsal bir incinin eseriyim 

Beyaz çeşmenin bekçisiyim, büyük şeyhin müridiyim 

Sultan Yezid için kurbanlık koyunum 

Elhamdülillah bu din ve erkândan razıyım 

Laleş’i nuraniye gittim ve çifte kubbe mevkiye secde ettim 

Melek Tavus’unismine iman getirdim 
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Ya Şeyh Adiy biz bilmeyiz, her şeyi bilen sensin.46 

 

 

3.2.2. Sabah Duası 

Ya Rabbi sen Hudasın, sen Ezda’sın. Sen övgü ve meth sahibisin 

Tertemiz ve günahsızsın, bin bir isim sahibisin 

“Huda” ismin bu isimlerden en şirini en güzelidir 

Ya Rabbi sen daimsin, sen kadimsin, yeri göğü yaratansın 

Bütün dertlere sen hekimsin 

Ya Rabbi sen şefkatsin şefkatlisin yer ve göğün sahibisin 

Bütün dertlerin dermanısın 

Ya Rabbi; Şeyh Şems ve güneşin, Melek Şeyh Hasan ve Adanın 

Şeyh Ebubekir ve Katanın hatırı için bizi bağışla 

Ya Rabbi âmin, âmin, dinin mübarek ve huzur doludur 

Şeyh Hasan, Huda’nın sevgilisidir ve kuludur 

Şemseddin, Nasreddin, Secadeddin, İmadeddin, Babadin 

Melek Fahrettin ve Şeyh Hasan’dır kuvveti dinin 

Şeyh Adiy evvelden ahire kadar vardır ve rahmet saçar 

Sultan Yezid rahmet kapılarını açar ve şer kapılarını kapar 

Elhamdülillah, Huda’ya ve Âlemin rabbine olsun 

Güneşin kızıllığı zahir olmadan Melek Emin orada olur 

Evlerden evlere kadar Şeyh Şems’tir veren o aydınlığı 

Şeyh Şems’imi aydınlıktan ayrı düşünemem 

Dereceden dereceye kadar Şeyh Şems’tir veren aydınlığı 

                                                 
46 TURAN,Ahmet, Yaşayan Yezidilik, Ankara ilahiyat Fak. Dergisi, 1986, c.28, s.35 
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Şeyh Şems’imi hac yerine tavaf ederim 

Sütundan sütuna kadar kırk anahtar hazinede 

Şeyh Şems onları marifetli ve ölüye hürmet edene dağıtır 

Şeyh Şems’imin mührü göklerden ayağa kadar dolaşır 

Baştan ayağa kadar Şeyh mührü dolaşır 

Şeyh Şems’imden ümidimi asla kesmem 

Ya Şeyh Şems, bizler zaten taltif edilmiş bir nesebiz 

Hareketlerimizde bir hayır kapısı bir aydınlık isteriz 

Sünniler ki takatsiz ve güçsüzlerdir 

Şeyh Şems’den aman dilerler 

Şeyh Şems nurdur ve Melek Hasan gafurdur 

Din ve imanımızı bize açıkla senden kabulüz 

Şeyh Şemsim güzeldir, fakirlere kısmet ve vazifelerini vermiştir 

Şeyh Şems’den aman dilerler 

Şeyh Şems nurdur ve Melek Hasan gafurdur 

Din ve imanımızı bize açıkla senden kabulüz 

Şeyh Şemsim güzeldir, fakirlere kısmet ve vazifelerini vermiştir 

Şeyh Şemsimi aydınlıktan ayrı düşünemem 

Şeyh Şemsim nurdandır, altın tahttan kaididir ve kudret asası elindedir 

İyiliğin ve cennetin anahtarı elindedir 

O kişiyi yetmiş bin kez kıskanırız ki gerçek Yezididir 

Huda ve Şeyh Şems o kişiye yardımcıdır…47 

 

 

                                                 
47 TURAN,a.g.e., s.27 
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3.2.3. Akşam Namazı 

Ya Huda bizi güneş doğumu ve gün batımının keremi, 

Bizi analık ve Beyzadaki civanmerdin hatırı için bağışla 

Ya Rabbi beni ve bütün Yezidileri kazadan ve beladan esirge 

Ya Rabbi bizi levh ve kalem, Âdem-Havva’nın sırrı ve İsa b. Meryem’in hürmeti için 

bağışla. 

Sen dünya ve diyanetimizden, ahvalimizden her zaman haberdarsın 

Ya Rabbi, bizi cennet, buğday ağacı, zemzem suyu, mağara 

Beyt-el Fark’daki kırk civanmert için din ve diyanetimizde bu gece vakti için bir aydınlık 

lutfet. 

Ya Rabbi, bizi felek ve çark hatırına huri ve melek hatırına on dört tabakanın sahibi sırrı 

Melek-i Tavus hatırı için bağışla. 

Ya Rabbi bize, din ve diyanetimize bu akşam vakti bir çıkış kapısı göster 

Ya Rabbi bizi beyaz inci, perilerin padişahı ve sultan Yezid’in nefesi hatırına bağışla 

Ya Rabbi din ve diyanetimize bir ışık göster 

Ya Rabbi bizi sarı inci hatırı için bağışla 

Ya Rabbi bizi yer, gök ve atmosfer hatırına; su, toprak ve ateş hatırı için bağışla 

Ya Rabbi bizi incinin, Kafe’nin hatırına bağışla 

Deniz altındaki ihtiyarlar hatırına bizi ve bütün Yezidileri bağışla 

Ya Rabbi bizi kubbeler ve türbeler, hayır sahiplerinin ve Melek Fahreddin(ki dört bir 

taraftan bilinir) hatırı için bağışla 

Bu akşam vakti hatırı için bütün Yezidilere din ve dünyalarında bir kurtuluş göster 

Ya Rabbi marifet pazarının marifeti, genç delikanlılar, gece gündüz ibadet eden 

dervişlerin, beş hakiki farzın hatırı için biz Yezidilere din, dünya ve sair işlerimizde 

muvaffakiyet nasip et 
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Ya Rabbi Rahman kürsüsü ve cananlar rızası için  

Mukaddes Kudüs ve Şeyhimiz Melek Fahreddin hatırı için 

Şeyh Adiy’in Laleş’deki mezarı başında bizi bağışladığını müjdele 

Ya Rabbi on dört kat yer ve gök hakkı için, Tanrı kürsüsü hakkı için bütün Yezidileri af 

buyur. 

Hayır sahipleri ve çocukların duaları, Melek Fahreddin ve dört yardımcısı için bize ve tüm 

Yezidilere bir çıkış dergahı göster. 

Ya Rabbi, Azrail, Cebrail, Derdail, Mikail, Şemnail, İsrafil ve Nevrail ki yedi büyük 

melektirler, eşsiz ve bedelsizdirler. 

Kilit ve anahtarlar ellerinde olup Huda’nın hazinesini beklerler 

Ya Şeyh sen çok büyüksün, sen gözlerimin nurusun, feryat ve imdadımsın 

Ya Şeyh Şems, sen hem ruh hem nefesimsin, müracaat merciimsin 

Ya Rabbi bizi imanlı ve itaatkâr kıl, vesveseden kurtar 

Ya Rabbi Şeyh Şems’in hatırı için bizi bağışla ki kilit ve anahtarlar elindedir, ondan 

hediyeler dağıtır. Suniler dahi ondan ümit bekler, ona yalvarırlar 

Ya Rabbi akşam vakti hatırı için biz doğu ve batı Yezidilerini mahcup eyleme ve lütfunla 

aydınlat.48 

Bu dualardan başka sabahları okunan ve sabah duasından daha uzun olan Evger 

Duası ile Güneş Batışı duası da vardır. Bu sonuncu duaya Güneş Duası da denilmektedir. 

53 beyitten meydana gelir ve şiir şeklinde yazılmış oldukça uzun bir duadır.49 

 

           

 
                                                 
48 TURAN,a.g.e., s.27-29 
49 TURAN,a.g.e., s.29 
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         3.3. ORUÇ 

          Yezidilerde Oruç Yezidilerde genel ve özel olmak üzere iki tür oruç vardır:  

 

            3.3.1. Genel Oruç 

 Eylül ayinin 3 ile 5 inci günleri arasında tutulan bu oruç halk tarafından tutulur. 

Ayrıca Hızır İlyas için üç gün oruç tutmak da Yezidi geleneklerindendir. Yezidi inancına 

göre, Allah üç gün oruç tutulmasını emretmiştir. Bu inanca göre kutsal kitaplarında oruçla 

ilgili yazılan üç gün kelimesini yabancılar yanlış olarak yani otuz seklinde anlamışlardır. 

Yezidiler tutulan üç günlük orucun otuz olarak kabul olunacağına inanırlar. Sabahleyin 

güneşin sarılığı ile başlayan ve aksam gün battıktan sonra sona eren oruçta yemek içmek 

yasaktır. Ancak herhangi bir oruçluya bir şey ikram edilirse geri çevirmez, yenir içilir.50 

 

3.3.2. Özel Oruç 

Yalnızca din adamlarına özgü olan özel oruç, Aralık ayında 20, Temmuz ayında 20 

ve 15–20 Eylül tarihleri arasında Şeyh Adiy'in türbesine yapılan ziyaretin ardından da 40 

gün olmak üzere toplam 80 gün tutulur. 51  

 

3.4. HAC 

Ekim ayının ilk haftasında Irak'ta bulunan Şeyh Adiy'in mabedine yapılan hac, 

Yezidiler için yapılması şart olan dini ve milli bir vazifedir.  Şeyh Adiy'in sandukasını üç 

kez tavaf edip kaideye yüz süren her Yezidi, hacı olmuş sayılır. Şeyh Adiy'in sandukasını 

üç kez tavaf edip kaideye yüz süren her Yezidi, hacı olmuş sayılır. Şeyh Adiy'in Laleş 

                                                 
50 BAŞBUĞ,a.g.e.,s.103, LESCOT, a.g.e., s.64 
51 BAŞBUĞ,a.g.e.,s.104 
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Vadisi'ndeki dağın eteğinde olan mabedine Sırat Köprüsü denilen bir köprüden geçerek 

giden Yezidiler, kaynağı mabette bulunan zemzem adını verdikleri su ile çocuklarını vaftiz 

ederler. Bu hac merasimi; nehirlerde yıkanma, sancakların yıkanıp vaftiz edilmesi, 

rahiplerin dansları, mukaddes kabul edilen mezarlara kandil yakılması, kurban edilen bir 

öküzün etinin dağıtılması, özel yapılmış yemeklerin yenmesiyle kutlanır. Ayrıca bu hac 

sırasında saygı gösterilen ve şahıs isimleri verilen dut ağaçları ziyaret edilir. Çevreden tek 

ağaç dalı kesmek bile günahtır. Kutsal vadinin hiçbir yerinde ayakkabıyla dolaşılmaz.52 

 

3.5. BAYRAMLAR 

Yezidilerde yılın ilk bayramı Nisan ayının ilk Çarşamba günü başlayarak ay sonuna 

kadar devam eden bu bayram ayının ortasında Melek-Tavus ve diğer meleklerin yeryüzüne 

inmesi ve her şeyi yönetim altına alması münasebetiyle kutlanır.Yeni yıl bayramı 

Yezidilerin yaşadığı her köyde ve yerleşim biriminde kutlanır. Bu bayramın ön hazırlıkları 

arasında aile mezarlarını ziyaret etmek de var. Mezarları çevreleyen taşların üzerine, 

oradan yolu geçenlerin yemesi için, içinde kuru üzüm, kuru incir, çeşitli çörekler ve 

paskalya yumurtalarının bulunduğu tepsiler konur. Paskalya yumurtaları, renkli, dekoratif, 

figürlü, geometrik şekillerle bezenmiştir. Gece yarısı ölenlerin, ruhlarının mezarlarını 

ziyaret ettiği mezarların yanında meleklerin geçtiğine inanılır. Ortadoğu ve Anadolu 

inançlarına göre yumurta yaşamı simgeler; paskalya yumurtası ise Hıristiyan geleneklerine 

göre İsa’nın çarmıha çakılarak öldürülmesinden sonra, dirilişinin, dirilip göğe çıkışının 

simgesidir. Bu mezar başına bırakılan yiyecekler, ölenin mezarına yiyecek veya 

hayattayken en sevdiği eşyanın konulması gibi adetler, Yezidilik inançlarının temelini 

oluşturan ruhların bir bedenden çıkıp başka bir bedene göçmelerinin pratiğidir.Yeni yıl 

bayramı Laleş’in doğusundaki Başiki ve Bahzani köylerinde çok coşkulu geçer. Emir ve 
                                                 
52BAŞBUĞ,a.g.e.,s.104-106  
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ailesinin refaket ettiği Baba Şeyh töreni başlatır. Yerel bir aziz olan Şeyh Muhammed’in 

Emir ailesinin atalarından olan Melki Miran’ın türbeleri ve diğer türbeler ziyaret edilir, 

uzun dualar okunur. Melek Tavus standartlarından biri köy meydanına getirilerek, 

üzerindeki örtü indirilir. Melek Tavus standardının açılması şenliğin başladığını gösterir. 

Bayram süresince yapılan at yarışları en büyük eğlencelerden biridir. Bu at yarışlarına 

çoğu zaman Musul’dan gelen misafirler katılır.Sincan dağlarındaki tören, Hilmeran 

Tepesindeki Şerafeddin Türbesinin çevresinde başlar. Gece göğe fırlatılan havai fişekler 

yeni yılın başladığını müjdeler.Yalnız Laleş’de kutlanan ikinci bayram Temmuz’un 18 

inden 21’ine kadar üç gün sürer. Şeyh Adi Bayramı veya 40 gün bayramı olarak bilinir. 

Fakirlerin(din adamlarının) 40 gün kışın 40 günde yazın, yani hem kısa hem de uzun 

günlerde oruç tuttuktan sonra kutladıkları bir bayramdır.  Baba Şeyh ve Koçaklar, Şeyh 

Adi’nin de aynı orucu tuttuğunu anarlar.Yılın en önemli bayramı yedi gün süren Cemaat 

Bayramıdır. Şeyhin bir araya getirdiği ilk cemaatin anısını tazelemek için yapılır. Eskiden 

23 Eylül’den 30 Eylül’e kadar süren bu bayram 19. yüzyılda 5–13 Ekim ve 20. yüzyılda da 

6–13 Ekim tarihleri arasına alınmıştır. Yezidi inancına göre bu bayrama katılmak her 

Yezidi için borçtur. Çeşitli aşiretleri temsil eden çok sayıda heyet eğer politik ve ekonomik 

koşullar elveriyorsa, her yıl katılırlar. Yezidilerin dördüncü bayramları ise, herkesin üç gün 

oruç tutarak karşıladığı ve 1 Aralık günü sabah başlayıp akşam biten bir bayramdır. Bu 

bayram Halife Yezid’in doğum günü olarak anılmaktadırDiğer bir bayram ise her yıl 21 

Eylül tarihinde kutlanır. Her Yezidi 15–20 Eylül tarihleri arasında, Hac süresi sonunda 

haccı tamamladıktan sonra bir kurban keserek evine döndüğünde tekrar bir kurban daha 

kesip kutladığı bayramdır. Bu bayram bir gün olup, Hac’dan eve dönünceye kadar kurban 

kesilmez. Ancak bundan böyle hacı olan Yezidi her yıl düzenli olarak 21 Eylül’de kurban 

keser, bu bayramı kutlar. Hacca gitmeyen Yezidiler bundan muaftır.53 

                                                 
53 GUEST,a.g.e.,s.77-78,  SEVER, a.g.e.,s.67,  TORİ,a.g.e.,77-78 
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            3.6. YEZİDİLERDE DİN ADAMLARI 

 

Yezidilerdeki kast sistemi esas olarak üçe ayrılır . Şeyh, Pir ve Mürid. Din adamları 

sınıfı Şeyh ve Pirlerden oluşur. 54 

                    Yezidilikdeki dini örgütlenme, inanç içinde yapısı çok fazla değişmeden 

muhafaza edilebilmiş nadir unsurlardan biri. Müritlerin üstlerine karşı görevleri, Yezidi 

dininin müritlerine koştuğu en önemli farzlar arasındadır. Şeyh ve pir rütbeleri kendilerine 

düşen manevi rehber rolünün yüksek bilincini yitirmiştir. Yine de müritleri onlara sıkı 

sıkıya tabidirler.Bu bağlılık hem hiç bitmeyen saygı gösterileriyle  hem de verilen 

vergilerle tezahür etmektedir. Bu vergi sancak dolaştıran kavallar tarafından toplanır.  

Lescot, günümüzde Yezidi toplumunun sağlam yapısını bu dini örgütlenmeye 

bağlar. Bütün Yezidiler doğdukları günden itibaren ait oldukları kastta büyürler, evlenirler 

ve ölürler. Görevleri ve imtiyazları dünyaya gelişlerinden itibaren belirlenmiştir.55 

 

a. Mirler 

Dini ve dünyevi olarak en yüksek derecedeki sınıftır. Soyları, Şeyh Adi b. Misafir’e 

dayanır. Mirler Şeyh Adi’nin yeryüzündeki vekilleridir. Her zaman dine hizmet ederler, 

onlar için dünya işlerine dalmak yoktur. Bütün işleri dua ve niyazdır. Şeyh Adi’nin 

vekiline Mirlere her türlü dini ve dünyevi işlerde itaat etmeleri gerektiğini tavsiye ettiği 

söylenir. Yezidileri dışta temsil etme hakkı da bunlara aittir. Bunlar Irak’ta Ba’adri’de 

otururlar. 56 

 

                                                 
54 OMERXALİ, Xanna, Ezdiyati –Civak,Sembol, Rituel, Avesta Yay.,İst.2007,s.55 
55 LESCOT,a.g.e., s.76 
56 YALKUT, a.g.e., s.33 
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b. Şeyhler 

Şeyh Adiy'in müritlerinden veya kardeşlerinin soyundan olmaları gerekir. 

Şeyhlerin soyundan geldikleri üç aile var. Adani,Şemsani ve Katani aileleri. Bu 

ailelerden gelen şeyhlerin aşiretlerinin ve ailelerinin isimleri Omerxali’nin eserinde daha 

ayrıntılı belirtiliyor.57  

 Beyaz bir elbise giyip, siyah bir sarık sararlar. En önemli görevleri irşattır. Her 

türlü dini görevi yürütürler. Evleri Yezidiler için mabet olarak kabul edilir. Okuma-yazma 

isleriyle uğraşırlar, cenaze törenlerini yönetirler. Oruçta, bayramlarda, evlenmelerde ve 

sünnet merasimlerinde de görev yaparlar. Sakallarını kestikleri halde bıyıklarını asla 

kesmezler.58 

 

c. Pirler  

Şeyhlerden sonra Yezidilere yol gösteren yaslı ruhanilerdir. Elbiseleri siyah olup 

baslarına siyah veya kırmızı tüylü sarık takarlar. Hacca gelenlerin yiyecek, içecek ve diğer 

ihtiyaçlarının karşılanması bunların görevi olup dini törenlerin düzenlenmesinde şeyhlere 

yardım ederler. Şeyhler ve pirler, dokunulmazlık haklarına sahip ruhani reislerdir. 

Vazifeleri, müritlerini ve cemaatlerini kötülükten uzak tutmaktır. Bayram günlerinde, 

oruçlarda, evlenme ve ölümlerde, vaftiz, sünnet ve hastalıkların tedavisindeki dini 

görevleri yerine getirirler.59 

 

            

                                                 
57 OMERXALİ, a.g.e., s.56-57 
58 YALKUT, a.g.e., s.33 
59 YALKUT, a.g.e., s.33 
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            d. Fakirler 

Fakir dünyada din yolunu tutan kişi demektir. Bunlar Ahdahi sülalesinden Şeyh 

Hasan Basri’nin neslinden gelmektedir. Yezidiler arasında vaaz, telkin, nasihat ve aileler 

arasındaki uyuşmazlıkları çözmekle görevlidir. Bu görevler ağır ve yorucu olduklarından 

dolayı bu kişilerin cennetle müjdelendikleri söylenir. Sadaka ile dünyevi zevklerden 

kaçınırlar.60  

 

d. Kavallar 

Bunlar Şeyh Adiy bin Musafir'in türbesi civarında oturan görevlilerdir. Dini 

bayramlarda ve dinsel törenlerde ilahiler söyleyip çalgı çalarlar ayrıca ruhanilere hizmet 

ederler. Kavvallar, Yezidiler arasında birliği sağlamak, imanı kuvvetlendirmek ve köy 

halkının verdiği zekâtı toplamak amacıyla Yezidi sancakları (Melek Tavus'un heykeli) ile 

yılda bir defa köyleri dolaşırlar. Emir adına toplanan gelirin yarısı Şeyh Adi’nin türbesine, 

dörtte biri Emire son dörtte biri ise kavallara düşer. Her büyük kavval, kavalların 

çocuklarını bir araya toplayıp, onların kalplerine gayb ilimlerini sokmak zorundadırlar. 

Onlara bütün din işlerini de öğretirler. Büyüyüp sınavı da başarıyla kazandıkları zaman, 

her yerdeki ve Yezidi köylerinde sancak dolaştırma hakkı elde ederler.61 

 

 

 

 

                                                 
60YALKUT, a.g.e., s.34  
61 YALKUT, a.g.e., s.34 
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e. Kuçekler 

Irak’ın Laleş bölgesinde oturan Kuçeklerin sayıları azdır. Şeyh Adiy'in türbesinde 

hizmet ederler. Türbeye bekçilik edenlere de başkanlık yaparlar.  Kavvallara yardımcı 

olarak köylere gezilerde, sancakları (Melek Tavus heykeli) taşırlar. 

Yezidilerdeki sınıflar arasında geçiş kesinlikle yasaktır. Her Yezidi kendi sınıfı 

içinde doğar ve ölür62.  

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 TURAN, a.g.e., s. 122. Ayrca bkz., YILDIZ, Hakkı Dursun, “Yezidiler” İslam Ansiklopedisi, Milli 

Eğitim Basımevi, C.13, İst.,  s. 421., AĞIRAKÇA, Ahmet, Türk Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, 

Ankara, 1980, s.442., ZENGİN, Adnan, Bir Yezidi Şeyhinin Ağzından (İsmail Beğ Çöl) Yezidi İnanç ve 

Adetleri, O.M.Ü., Samsun, 1987, s. 23-27., AYDIN, Mehmet, Yezidiler ve İnanç Esasları, T.T.K. Yay., 

Ankara, 1988,  s.70-74.  
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                                                            III.BÖLÜM 

 

                       VİRANŞEHİR YEZİDİLERİ 

 

       1. AŞİRET YAPISI 

 

1990’lı yıllarda Türkiye’de otuzbin civarında Yezidi yaşadığı söylenir. Şu anda 

bu sayı göçler nedeniyle oldukça düşmüştür. Yapılan toplu göçler sonucunda bir çok 

Yezidi köyü şuan boştur. Bu durum Viranşehir Yezidileri için de geçerlidir.  

Yezidilerin yerleşim birimlerindeki sayıları hakkında resmi bir rakam yok. Bunda 

en önemli etken Yezidiliğin Türkiye’de bir din olarak kabul edilmeyişi. Türkiye’deki 

Yezidilerin nüfus kâğıtlarındaki din haneleri ya boş ya da (x) işareti var. Sayılarının ortaya 

çıkarılması için yapılan resmi bir çalışma da yok. Yezidilerin sayıları ile ilgili veriler ancak 

Yezidilerle ilgili yapılan çalışmalarla ortaya konulabiliyor. Fakat Yezidilerin eskisi  kadar 

olmasa da içe dönük yaşamları kesin bir sayı vermeyi güçleştiriyor. 

Viranşehir’de yaşayan Yezidilerin sayıları ikiyüz civarında. Bunların tamamına 

yakını Viranşehir’in merkezinde ikamet ediyor. Göçlerle birlikte köylerin yavaş yavaş 

boşalması ve çocuklarını okutmak isteği kalanların da köylerini bırakıp merkeze 

yerleşmelerine neden olmuş. Bir kısmının hala köylerindeki arazileri ekip biçmeleri bile 

ilçe merkezine yerleşmelerini engellememiş. 

Viranşehir’deki belli başlı Yezidi köyleri şunlar: 

Altınbaşak, Burç, Bozca, Dinçkök, Oğlakçı ve Yaban. 
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Bu köylerden Burç ve Bozca’da 10’ar aile Oğlakçı’da ise 8 aile yaşıyor, diğer 

köyler ise boş. Fakat bu ailelerin bir kısmının ilçe merkezinde de evleri var. Mesela 

Oğlakçı’dan Yüksel ailesinin bir kısmı yılın büyük bölümünü Viranşehir’de geçiriyor. 

Diğer Yezidi köylerinin isimleri ise şunlar: 

Büyükçavuş, Diktaş, Tepeyolu, Aşağıkoşanlar, Çörekli, Çınarlı, Küçükaltınbaşak, 

Soğanya, Hırbiyai, Üçgül, Dirgen, Işıklı, Gezdik, Aşağışölenler, Yaprak, Halti, Yukarıbağ 

ve Yukarıanıt. 

Bunların içinde de sadece Yukarıanıt’ta 4 aile var. 

Viranşehir’deki Yezidiler 4 büyük aşirete mensup; Şarkiyan, Davudî, Masekân ve 

Halti. Bu aşiretlerin alt aşiretleri(kolları) de mevcut.63 

 

Viranşehir’deki Yezidi aile resilerinin isimleri şunlar;  

Süleyman Yüksel 

Nuri Benzer 

Derviş Kahraman 

Ali Kılınç 

Sabri Kılınç 

Şevket Benli 

Muhittin Barış 

Mahmut Tabul 

Temir Deniz 

                                                 
63 Şerkıyan Aşireti   ( Adi-Adiyan-,  Blikan , Mervanî  ,Kopani ,Toruni Aşiretleri] , Davudi Aşireti ( Reşî Aşireti) ,  Masekân Aşireti  

( Reşikî ve Zungurî Aşiretleri) ,  Haltî Aşireti  ( Celka ,  Belekerî ,  Şedkî , Ankosî ,  Mehemdî , Hındıkî,, Pivazî ve  Kilerî Aşiretleri) 
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Eyüp Arat 

Hamit Avanaş 

İbrahim Dur 

Süleyman Bezek 

Selim Toru 

Mehmet Elkatmış 

 

Sincar’daki Yezidi aşiretlerinden Fekîran aşiretinin yoğunlukla Şerkiyan aşiretine 

bağlılar. 

Viranşehir Yezidileri’nin lideri olan Yüksel ailesi Şerkiyanların Torunî 

aşiretinden. Bu aşiretin Osmanlı döneminde Türkiye’ye doğudan getirildiğini anlattılar. 

Bölgenin asayişini sağlamak amacıyla Osmanlı padişahı Sultan Abdülhamit tarafından 

kurulan Hamidiye Alaylarının başına 1893 yılında getirilen Milli aşireti reisi İbrahim 

Paşa’nın yanında mücadele ettikleri Viranşehir Yezidileri tarafından anlatılmaktadır.. 

Konya’da Blikan aşiretinden olanların varlığından da bahsettiler ama bunların 

artık Müslümanlaştığını da eklediler. 

Doğuda aşiret yapısı eskisi kadar olmasa da önemini koruyor. Yezidiler için 

aşiretin din adamları sınıfı ile olan ilişkileri açısından ayrı bir önemi var. Yezidiler toplu 

halde yaşamadıkları için Şeyh ve Pirler ile Mürid sınıfı arasındaki bağlantı da bir bakıma 

aşiretlere göre ayarlanmış. Her Şeyh ve Müridin sorumlu olduğu mürid aşiretleri var. Ama 

bu yapı artık çözülmeye başlamış durumda. Din adamları artık Türkiye’deki müridlerine 

pek gelmiyor. Bunda Irak savaşının ve sınırdan geçişlerin zorlaşmasının rolünden 

bahsediyor Yezidiler. 

Viranşehir Yezidilerinin söylediğine göre sorumlu şeyhleri iki Şeyh ailesinden; 

Katanî aşiretinden Şeyhûbekir( Şeyh Ebû Bekir) ve Şemsanî aşiretinden Şeşims(Şeyh 
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Şems ed-Dîn) aileleri. Bu şeyhler; Ramazan Gündüz, Ferman Gasko, Külli Birsen ve Sait 

Daban.  

Pirleri ise Ali Temi, Ahmet Temi(Ali Temi’nin oğlu) ve Osman Kınık. 

Daha önceden sorumlu Şeyhlerin arasında bayan olanların da varlığı söz konusu. 

Yılda bir kez uygulanan bir ritüel olan Tavus Geran da Viranşehir de uzun 

zamandan beri yapılmıyor.Yanlarında Melek Tavus’un sembolünü(sancak) taşıyan kavallar 

Yezidi köylerini ziyaret ederler, köy halkıyla bir şeyh ya da pirin ya da köyün önde 

gelenlerinin evinde toplanırlardı. Ayinler böyle kapalı bir alanda olduğu gibi ziyarette de 

yapılabiliyordu. Şeyh ve Pirlerin Türkiye’ye gelişlerinin zorlaşması gibi kavvalların gelişi 

de zorlaşmıştır artık. Viranşehir’de sadece çok yaşlı olanlar sancağı gördüklerini söylüyor. 

Yaşlı Yezidilerin dışındakilerin arasında Kavalları ve sancakla yapılan ayini görmüş olan 

yoktu. 

 

2. İNANÇ YAPISI VE DİNİ YAŞANTI 

Yezidiler inanç konusunda çok sorgulayıcı değiller. Yezidi dininin bir sır dini 

gibi oluşunun bir nedeni de bu olsa gerek. Tanrı, Melek Tavus gibi konularda çok fazla 

konuşmuyorlar ama koşulsuz itaat ettikleri kesin. Bu gibi inanç konularını olduğu gibi, 

sorgulamadan kabul ediyor olma ihtimalinin yanında bu konulardaki düşüncelerini 

kendilerinden olmayanlarla paylaşmaktan kaçınmaları ihtimali de söz konusu. Pek çok 

hususta özellikle de inanç esasları bunların mahiyeti konusunda ya yüzeysel cevaplar 

veriliyor ya da söyledikleri şeyler birbirini tutmuyor. Bu da diğer bir ihtimali, bu konuları 

fazla bilmediklerini akıllara getiriyor. Özellikle orta yaş ve altındakilerin  dinleri 

konusunda daha az bilgi sahibi oldukları görülüyor. 
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Mahiyetleri konusunda çok açıklama yapılmasa da tüm Yezidilerde bir ilah 

inancı,Melek Tavus inancı ve Şeyh Adi’yi din kurucusu ve en büyük mürşitleri olarak 

kabul etme söz konusu.  

Onlara göre her Yezidi de bir rab inancı dışında bir Baba Şeyhe , bir Pire bağlılık 

olmalı ve her Yezidinin bir ahiret kardeşi bulunmalı. 

İnanç konusunda hassasiyetleri devam ediyor olsa da Viranşehir Yezidileri 

ibadetler konusunda hassasiyetlerini önemli ölçüde yitirmiş durumda. Sadece yaşlı 

Yezidiler namaz kılıp oruç tuttuklarını söylüyorlar. Yezidilikte toplu ibadet ve buna bağlı 

olarak ibadethane yok. Herkes namazını(sabah ve akşam dualarını) kendi evinde kendi 

başına yapıyormuş. Buna hiç şahit olmadım, zira Yezidiler farklı inançtan olanların 

yanında kesinlikle namaz kılmıyorlar.  

Hac ibadeti namaz ve oruçtan farklı olarak Yezidilerin daha fazla istekli oldukları 

bir ibadet. Kutsal toprakları olan Laleş’e hemen hemen hepsi gitmek istiyor. Ama aynı 

şekilde hac ibadetini de en çok yaşlı Yezidiler yerine  getiriyor.        

  

3. YASAKLAR 

Yezidilerle ilgili olarak bazı kitaplarda ve Yezidi olmayanların anlatımlarında bir 

çok yasaktan söz ediliyor. Bunlara göre Yezidilerin marul, lahana yemeleri, mavi renk 

giyinmeleri, saç-sakal traşı yapmaları, okuma-yazmaları, Şeytanın telaffuzuna yakın olan 

Ş,L ve H harfiyle başlayan kelimelerin kullanılması yasak. Hatta bazıları Yezidilerde 

helaya ve hamama gitmenin dahi yasak olduğunu söylüyorlar.64 Viranşehir Yezidileri 

bunların daha önce uygulanıp uygulanmadığına dair kendileri de pek fikir sahibi değiller. 

Ama özellikle orta yaş ve altında olanlar bu yasakları saçma buluyor.  

                                                 
64 YAŞAR,Tanıl, Çemberin İçindeki İnanış Yezidilik, Nokta Kitap,İst.2008,s.171-173 
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Bu yasaklardan okuma yazma yasağı ve saç-sakal traşı yasağı Yezidi yaşlılarını 

göz önüne aldığımızda geçmişte uygulanıyormuş izlenimi veriyor. Çünkü yaşlı Yezidilerin 

bir çoğu uzun ve gür bıyıklara sahipler. Ayrıca yaşlı olanlar okuma-yazma bilmiyor. Bunu 

söylerken bölgedeki sunni Kürtlerin yaşlıları için de aynı durumun söz konusu olduğunu da 

belirtmek gerek. Orta yaş üstündekiler okuma yazma bilmedikleri gibi Türkçeyi de 

bilmiyorlar. Bilenler de çok az bildikleri ve az konuştukları için Türkçe konuşurken 

zorlanıyorlar.  

Diğer yasakların hiçbirinin uygulandığına şahit olmadım. Yezidiler anlatıldığı 

gibi temizlikten bihaber insanlar değil. Mavi renkte kıyafetleri rahatlıkla giyiyor, marul da 

yiyorlar. 

 

4. EVLİLİK VE AİLE 

Yezidilikteki kast sisteminin en katı uygulanan, değişmez uygulamasını evlilikte 

görüyoruz. Bu kast sistemi evlilik konusunda bazı düzenlemeler ve kısıtlamalarla yapısını 

korumaya devam etmiş.  

Evlenme her tabakanın kendi içerisinde gerçekleşir. Gelin ve damadın nikahı 

köyün şeyhi veya piri tarafından kıyılıyor. Şeyhler ve şeyh kızları yalnız kendi aşiretleri 

içinde evlenebiliyorlar.Bir şeyh aynı tabaka içinde olmalarına rağmen başka bir şeyh 

aşiretinden evlenemiyor. Yezidilerde bir alt veya üst tabakadan evlenmek yasak. Müridler 

sadece kendi tabakalarında olanlarla evlenebiliyorlar. Kawalların sayıları azalmaya 

başladığı için son yıllarda bu tabakadan olanların en alt tabakayı oluşturan müridlerden kız 

almalarına izin verilmiş.65 

Yezidilerin sayılarının son yıllarda önemli ölçüde azalması dahi bu konudaki 

uygulamayı değiştirmemiş, hala kastlar arası evlilik söz konusu değil. Yezidiler başka 
                                                 
65 SEVER,a.g.e., s.65-66 
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inançtan olanlarla da evlenemiyor. Bu da Yezidilerin evlenme konusunda sıkıntı 

yaşamasına neden oluyor. Viranşehir’deki Yezidilerden Kuzey Irak’tan bayanlarla 

evlenenler de var. 

Fakat son yılarda Yezidi olmayanlarla evlilik konusunda bu yasağı delenler de 

söz konusu olmaya başlamış. Bunda yurtdışına göçün etkisi büyük. 

Yezidi gençleri genel anlamda küçük yaşta evlenirler. Bunun nedeni olarak da 

gençlerin cinsel yönden kontrol altına alınma isteği gösteriliyor. Evlenecek çiftler eskiden  

gelin ve damadın ailesi tarafından belirlenirmiş. Şimdi bazı gençler evlenecekleri kişileri 

kendileri seçebiliyorlar. Bazen daha çocuk doğmadan kimin kızıyla ve ya oğluyla 

evleneceği belirleniyor. 

Başlık parası ve berdel güneydoğu’daki diğer Kürtlerde olduğu gibi Yezidilerde 

de görülüyor. Başlık parası(naht) erkeğin ailesi tarafından kızın ailesine verilen paradır. Bu 

para kimilerine göre kızı yetiştirip büyüten aileye bu emekleri karşılığında verilen bir 

paradır ki artık kız başka bir aileye dahil olacaktır, kimilerine göre de kızın ailesinin 

hazırlayacağı çeyiz için destek amaçlı verilir. Ama başlık parası genellikle kızın çeyizi için 

harcanmıyor.  

Yüksel ailesi kendi içlerinde başlık parasını kaldırdıklarını belirttiler. Bunun 

aileler için zorluk yarattığını ve alınmamasının daha iyi olduğunu düşündüklerini 

söylediler. Bu kararları sadece kendilerini bağlıyor, lider aile olarak diğer Yezidilere bu 

konuda karışılmıyor. 

Berdel ise evlenme çağındaki iki erkeğin kız kardeşlerini birbirlerine 

vermeleridir. Yani iki kardeş diğer ailedeki iki kardeşle evlenir. Bu tip evlenmede bir 

tarafın anlaşamayıp boşanması halinde diğer taraf da kızını geri alır. Aileler arasında 

takasla gerçekleşen berdelin amaçları ise aşiretin ile mirasın parçalanmaması ve ailelerin 
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başlık parası ödeyecek güçlerinin olmamasıdır. Mirasın bölünmesini istemeyen akrabalar 

özellikle de kardeşler çocuklarını karşılıklı takasla evlendirir. Çocuğunu evlendirmek 

isteyen bir aile başlık parasını ödeyemeyecek durumdaysa evlenme çağındaki kızlarını o 

aileye verir. Böylelikle her iki aile de oğulları için başlık parası ödememiş olur.  

Berdelin en kötü yanı kurulan iki yuvadan birinin mutsuzluğunun diğerinin 

mutsuzluğunu da beraberinde getirmesidir. Kurulan ailelerden birinin yıkılması, diğer 

ailenin de  ayrılmalarını- istemeseler bile- gerektirir. 

Kız kaçırma olayları eskiden görülürmüş ama şu an pek gerçekleşmiyor. 

Kız isteme ve nişan törenleri sunni Kürtlerden çok farklı değil. Aile büyükleri ile 

birlikte kız isteme gerçekleştikten sonra söz verilmesi durumunda evliliğin ilanı için 

yapılacak olan nişanın tarihi belirleniyor. Nişan ve düğünlerinde sunni Kürtlerin 

törenlerinde olduğu gibi kadın erkek bir arada  coşkulu kutlamalar yapılır, halay çekilir, 

eğlenilir. Viranşehir Yezidilerinin Avrupadaki akrabaları aynı coşkulu nişan ve düğün 

merasimlerini bulundukları yerlerdeki düğün salonlarında gerçekleştiriyor. 

Nikahlarını din adamları kıyar. Eskiden gelin ve damat arasında ekmek 

bölüştürülürmüş, gelin ve damat bu ekmeği yerlermiş. Bunun nikah için gerekli olduğu da 

söyleniyor. Ama şimdi bu şekilde bir uygulama yok   

Viranşehir Yezidilerinde yaygın olan evlilik tipi tek eşle evliliktir. Çok eşlilik 

eskiye nisbeten daha az görülür. Erkek çocuk sahibi olamamak sunni Kürtlerde olduğu gibi 

Yezidilerde de ikinci evlilik için en önemli gerekçe. Çünkü soyun devamı için erkek çocuk 

sahibi olmak güneydoğuda çok önemli. Tabi Yezidiler arasında bu konuda farklı 

davrananlar da var. Süleyman Yüksel iki kızı olduğu halde tekrar evlenmeyeceğini kesin 

bir dille belirtiyor, kızlarını çok sevdiği ve onları erkek çocuğa değişmeyeceği kızlarıyla 

kurduğu güzel ilişkiden de anlaşılabiliyor. 
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Aile tipi ataerkil geniş ailedir. Anne ve baba oğulları evlendikten sonra da 

yanlarındadır. Birden fazla çocuk varsa genelde en büyük oğulla beraber yaşanır. Son 

yıllarda Avrupa’ya göçün artmasıyla çocukları Avrupa’ya giden Yezidi anne-babalar kendi 

topraklarında yaşamak istediklerinden Türkiye’deki çocukların yanında kalmayı tercih 

ediyorlar.  

                 

5.VAFTİZ (MOHR KIRİN) VE TRAŞ (BISK BIRÎN) 

Yezidilerde doğum sonrasında genellikle doğum sonrasındaki 3 ve 7 günler 

arasında çocuğun vaftiz edilmesi söz konusudur. Çocuğun Laleş’deki Kaniya Spi(Beyaz 

Su) adı verilen kutsal suya üç kere batırılıp çıkarılması ile gerçekleştirilir. Vaftiz sorumlu 

pirin gözetiminde yapılır. Fakat artık Laleş’ten uzakta yaşayan yezidiler için Kaniya 

Spi’den getirilerek çocuğun başına serpilmesi ile de gerçekleşiyor. Kavallar Yezidi 

köylerini dolaşırken bu gibi kutsal su ve toprakları köylülere verirmiş eskiden. Şimdi hacca 

gidenler Laleş’den Kutsal su ve toprak getiriyor. 

Bısk Bırin çocukların saçlarının ilk 7 aydan sonra din adamı tarafından 

kesilmesidir. Yemek yapılır, komşular akrabalar ağırlanır, hatta güç yetirebilenler kurban 

keser.    

 

6.SÜNNET VE KİRVELİK 

Sünnet Yezidilerin en önem verdikleri adetlerinden biri. Her erkek çocuğu 

muhakkak sünnet ediliyor. Sünnet esnasında çocuğu tutan kişiye kirve deniyor. Yezidiler 

de kirvelik o iki aile arasına evlilik yasağı koyuyor, sünnet edilen kişi kirvesinin kızı ile 

evlenemiyor. Bundan dolayı zaten sayıları azalan Yezidiler kendi mürid sınıflarından 

birinin kirvelik yapmasını istemezler. Yezidiler tabiî ki öncelikli olarak din adamlarının 
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kirve olmasını isterler. Fakat bu da pek mümkün olmadığı için zaten evlenmedikleri 

müslümanlardan kirve seçerler. Yezidilerin Müslümanlardan kirve seçmeleriyle bu aileler 

arasında dostluk da temin edilmiş olur. Bu kendilerini Müslümanların baskısı altında 

hisseden, dışlandıklarını düşünen yezidiler için oldukça önemli. 

 

7.AHİRET KARDEŞLİĞİ (BRAYE AHERETE) 

Ahiret kardeşliği her Yezidi tarafından yerine getirilmesi gereken bir zorunluluk. 

Ahiret kardeşleri birbirlerinin her şeyinden sorumludur, birbirlerinin cenazelerinde 

bulunmaları gerekir. Kirvelikte olduğu gibi ahiret kardeşliğinde de evlenme yasağı 

vardır.Bu yüzden yezidiler ahiret kardeşlerini kendi kastlarından değil de ruhban sınıfından 

seçerler. Bu durum, kendi içinde evlenen gruplar olarak ruhban sınıfı ile sıradan yezidiler 

arasındaki ilişkiyi düzenler. 

E.Sever bu kardeşliğin pratikte adoptif kardeş anlamına gelmediğini, yalnız 

yüzeyde bir kardeşliğin söz konusu olduğunu belirtiyor. Çünkü Yezidilikte tabakalar arası 

geçiş mümkün değil. Ona göre bu adetle belki de en alt tabakadaki müridlerin gönlü 

alınmak isteniyor.66  

Yezidiler ahiret kardeşlerinin ahirette de birbirlerinden sorumlu olacaklarına 

inanıyorlar. İyi kötü yapılan her şey ortak görülecek. Cenazede hazır bulunan ahiret kardeşi 

Yezidi kardeşin kefeninin baş kısmına düğüm atar. 

 

8.EĞİTİM VE EKONOMİ 

Yezidi geleneğinde din adamları dışındakilerin okuma yazma öğrenmesi yasaktır. 

Yasaklanma nedeni dinsiz olmaları korkusudur. Dini ve dünyevi her şeyi din adamları 

sınıflarındakilerden öğrenirler. Ancak bu durum artık geçerliliğini kaybetmiştir. Yezidiler 

                                                 
66 SEVER,a.g.e., s.65 
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artık çocuklarını okullara göndermekteler. Ancak kız çocuklarının zorunlu olan 

ilköğretimden sonra eğitime devam etmesi konusunda hala tereddütlüler. Bunun nedeni ise 

yöredeki diğer din mensupları tarafından inançları nedeniyle rencide edildiklerini 

düşünmeleridir. 

Yezidilerin geneli maddi açıdan iyi durumda oldukları için çocuklarının eğitimleri 

konusunda da harcama yapmaktan çekinmiyor. Yezidi çocuklarının çoğunun evlerinde 

bilgisayar ve internet var. Ayrıca bu teknolojik imkan onların yurtdışındaki akrabaları ile 

görüşmeleri için de önemli bir fırsat. 

Yezidilerin eğitimle ilgili durumlarında üzerinde durulması gereken bir husus da 

din eğitimi. Yezidiler, Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretimde zorunlu olan Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi derslerinden muaflar. Öğrenciler bu derse girmek zorunda değil, girip 

girmemek kendi isteklerine bırakılıyor. Bu durum Viranşehir’in genelinde bütün Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri tarafından aynı şekilde uygulanıyor. Fakat 

Yezidilerden bazıları kendi çocuklarına  zorla din eğitimi verildiğini iddia ediyor. Bunu 

neye dayanarak söylüyorlar bilmiyorum, çocuklarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine 

kendi istekleri ile girmelerini bu şekilde değerlendiriyor da olabilirler.∗ 

Yezidiler yakın geçmişe kadar köylerde yaşıyorlardı. Köylerinde tarım ve 

hayvancılıkla uğraşan topluluk artık ilçe merkezlerine yerleşmeye başladı. İlçe merkezinde 

yaşayanların da tamamına yakını hala çiftçilikle geçimini sağlamaktadırlar. Yöre halkı 

tarafından dışlandıklarını düşünmeleri onları yurt dışına göçe itmiştir. Genellikle Avrupa 

ülkelerine olan göç hala deva etmektedir. Yurtdışına gidenlerin maddi destekleriyle 

                                                 
∗ Atatürk İlköğretim Okulunda Din Kültürü e Ahlak Bilgisi Dersine girerken Yezidi bir öğrencim kendi isteği 
ile derslerin bir kısmına, hatta çoğuna giriyordu. Bunda kendini diğer arkadaşlarından farklı hissetmeme 
isteğinin etkili olduğunu düşünüyorum 
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Yezidiler sahip oldukları arazileri genişletmişlerdir. Şu an Yezidiler den bazıları sahip 

oldukları arazilerin ekilip biçilmesinde yanlarında Müslüman işçiler de çalıştırıyor. 

 

9.CENAZE MERASİMLERİ 

Yezidilerin cenaze törenleri konusunda farklı uygulamalar mevcuttur. Kişinin 

ölümünden sonra üzerindeki elbiseler çıkarılır. Bu elbiseler fakirlere dağıtılır. Kişi başı 

batıya ayakları ayakları doğuya gelmek üzere uzatılır. Eğer ölüm  gece gerçekleşmişse 

uzatıldıktan sonra ölünün başında beklenilir ve sabaha kadar uyunmaz. 67 

Ölünün gözü, ağzı açıksa kapatılır, elleri göğsünde birleştirilip üzeri örtülür. 

Cenazenin yıkanması için Şey, Pir ve Merebi bulunur. Şeyh cenazeyi sabunla yıkar. Bu 

sırada Pir ve Merebi su dökmede yardımcı olurlar. Kefenleme işlemlerine geçilir ve 

kefenin altından “Kiras”, “Derpi” ve “Gore” giydirilir.68 Ölünün gözüne, kulaklarına ve 

ağzına Şeyh Adi’nin mezarından getirilen toprak serpilir. Ölen kişi sünnet edilmemişse 

sünnet edilir.69  

Mezar derin bir şekilde kazılır, cenaze başı doğuya  gelmek üzere uzatılır. 

Cenazenin tabutla konulduğu da olunur. Eğer tabut yoksa cenazenin üzeri büyük taşlarla 

kapatılır ve bir köşesi açık bırakılır. Bazen bu taşlar üzerine beton döküldüğü de olur. 

Mezarın baş ve ayak tarafına iki taş dikilir,eğer kadın ise sadece baş tarafına dikilir.Cenaze 

törenindeki en önemli işlemlerden biri de telkin  duasının okunmasıdır. Cenazenin 

gömülmesi işlemleri boyunca dua okuyan din adamları mezar kapatıldıktan sonra da 

duasına devam eder, hatta bu dua okuma işlemi birkaç gün sürer. Cenazenin 

gömülmesinden üç gün sonra güneş doğmadan önce mezar ziyaretine gidilir ve güneş 

                                                 
67 TAŞĞIN, Ahmet, Geri Dönüş-Yezidilerde Ölüm- Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, sayı 154,Şubat 
2005, s.194 
68 Kiras yakası U şeklinde olan bir gömlek, Derpi iki paçalı pijama, Gore iki ayağına giydirilen çoraptır.   
69 TAŞĞIN, a.g.e., s.197 
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doğuncaya kadar dualar okunarak beklenilir. Bu arada ister ziyaret ister taziye için 

gelsinler telkin duasını bilenler okurlar. Dua oldukça uzun ve Kürtçedir. Telkin duasının 

bir bölümü şu şekildedir: “Ey ölü kişi! Gelecektir üzerine Münker ve Nekir melekleri! 

Sana soracaklar hangi dindensin? Sen deki : Ben Ezidiyim, Şeyhim Şeyh Adi’dir…”70 

Yezidi inançları arasında yer alan ruh göçü ölümle ilişkilendirilerek anlatılmaktadır. 

Ruh göçünün takipçisi de din adamlarıdır. Cenaze töreninin bir parçası olarak din adamları 

ölen kişinin ruhunun nasıl, ne zaman, nerede tekrar bilgi vermektedirler ve bu konuda tek 

yetkili hatta güç sahibi olanlar din adamlarıdır71. 

Yezidiler birisi öldüğü zaman “elbisesini değiştirdi” tabirini kullanmayı tercih 

ediyor.  

Taziye Yezidilerde günlerce devam ediyor. Bazı Yezidiler kurban kesip taziyeye 

gelenlere yemek veriyor. Ölümünün 7. ve 40. günlerinde de tekrar törenler yapılıyor. 

 

10. YEZİDİLERİN GÖÇÜ 

Yezidiler tarihleri boyunca birçok katliama ve saldırılara maruz kaldıklarını iddia 

etmektedirler.72 Bu saldırıların amacının zorla Müslümanlaştırılma isteği olduğunu 

söylenmektedir. Bu katliam iddiaları hala onların zihinlerinde önemli bir yer tutmaktadır. 

Çünkü katliamlar sona erdikten sonra da kendilerini yurtlarında rahat hissedemediklerini 

söylüyorlar. Bunun nedenini de Müslümanlar tarafından gördükleri inançsal baskı ve 

dışlama olarak belirtmektedirler.  

                                                 
70 TAŞĞIN, a.g.e., s.198-203 
 
71 TAŞGIN, a.g.e.,s 205.              
72 Ayrıntılı bilgi için bakınız; GUEST, Yezidilerin Tarihi, ÜNLÜ, Hasan, Geçmişten Günümüze Değişik 
Din ve Mezheplere İnanan Kürtler ve Yaşadıkları Yönetim Düzenleri,Kalan Yay.,Ankara,2006,s.99-101 
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Kendilerini hep baskı altında hissetmeleri 60’lı yılların sonlarına doğru başta 

Almanya olmak üzere Avrupa’ya başlayan göç dalgasından etkilenmeleri sonucunu 

doğurmuştur. Ama en fazla göç 80’li yıllardan itibaren olmuştur.  

Viranşehir’deki Yezidilerden Türkiye’de kalınması gerektiğini düşünen bazı 

yezidiler, artık Müslümanlar tarafından baskı görmediklerini ve Avrupa’da yaşamak için 

böyle bir gerekçe olmadığını söylüyor ve Avrupa’daki dindaşlarının bir çoğunun artık 

sadece rahatlık cazip geldiği için orada bulunduklarını da ekliyorlar. 

Yezidiler 80’lerin sonlarından ve 90’lardan itibaren toplu olarak Avrupaya göç 

etmişlerdir. Günümüzde başta Almanya olmak üzere, Hollanda, Fransa , İsviçre,  Belçika, 

Danimarka, İsveç olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinde yaşamaktadırlar. Bunun yanında 

hala Avrupa’ya gitmek için başta İstanbul olmak üzere metropollerde bekleyen Yezidilerin 

sayısı da oldukça fazla. 

Bu göçler Türkiye ile sınırlı değildir. Yezidilerin yaşadıkları hemen bütün 

ülkelerden( İran, Suriye, Irak, Rusya, Ermenistan, Gürcistan) göç olmuştur. Bu göçler 

farklı ülkelerden gelen Yezidilerin Avrupa’da bir arada bulunmalarını sağlamıştır.  Hem 

yaşadıkları ülkeye uyum sağlamak zorunda olmaları hem de kendi memleketlerinin 

dışındaki dindaşlarıyla bir arada olmaları onların yeni bir kültür oluşturmalarına zemin 

hazırlamıştır. 

Bu değişiklikler konusunda çok farklı hususlar göze çarpar. Zaten bütün göç 

olayları için benzer durumlar söz konusu. 

Çağdaş göç araştırmalarında, din ve sosyal değişmeler konusu henüz 

cevaplandırılmamış önemli bir sorudur. Yeni göçmen dini topluluklarının gerçekleştirmek 

zorunda oldukları kurumsal değişiklikler nelerdir?73 

                                                 
73 SOLMAZ, Bünyamin, ÇAPÇIOĞLU, İhsan Din sosyolojisi,Klasik ve Çağdaş Yaklaşımlar, Çizgi 
Kit.,Konya, 2006, s.157 
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İç ve dış çoğulculuk dinin gerilemesine yol açmamakta, aksine dinleri güçlendiren 

ve yeniden canlandıran kurumsal ve teolojik değişmeleri artırmaktadır. Göç ve iskan 

sırasında göçmenler genellikle geleneksel dini kurumlarını yeni vatanlarına taşırlar. “Eski” 

ve “yeni” göçmenler önceki vatanlarında olduğu gibi dini yapıları basit bir tarzda yeniden 

oluşturmaktan ziyade, dinlerini göç ettikleri ülkenin sosyal şartlarına uygun  hale getirirler. 

Bu bir değişim sürecidir. Bu değişim sürecinde ritüeller ve örgütlenme şeklinde cemaatçi 

yapıyı benimseme süreci çok önemlidir, bunun yanında teolojik temellere dönüş süreci de 

görülür. Çeşitli dinlerin ve etnik grupların maruz kaldığı bu süreçler sekülerleşme 

teorilerine topyekün meydan okumaktadır. Göçmenler arasında ne dinin fonksiyonları ne 

de öneminde bir azalma vardır.74   

Yezidilerdeki durum bir yönüyle bu tezi desteklerken bir yönüyle çürütmektedir. 

Diasporadaki Yezidiler dini uygulamalarının çoğunu terk etmiş olmalarının yanda 

dernekler kurup cemaatleşmişlerdir. 

Şu anda Yezidi toplumu bir eşiğe gelmiş bulunmakta. Bunu hem bir süreç hem de 

bir durum olarak anlamamız gerekir. Yaşanan sürekli değişimler geçiş döneminin tipik bir 

özelliğini oluşturmaktadır; ama bir yandan da eşikte olma halini-görece belirgin bir şekilde 

yapılanmış ve kalıcı bir toplumsal düzen getirmese de- kendine özgü normları ve ölçüleri 

bulunan bir durum olarak görmek mümkündür.”Eşik evresi”nde özne- ister bireysel olsun 

ister kolektif –bulanıklık ve belirsizlik içinde bulunur. Geçiş dönemi tamamlandığında ise 

yeniden dengeli bir duruma kavuşur ve görece açık şekilde tanımlanmış, toplumsal yapıya 

bağlı hak ve görevlere sahip olur. Davranışlarını yeni oluşan normlara ve ahlak ölçülerine 

göre ayarlaması beklenir kendisinden. Bir durumdan diğerine geçiş sürecinde yaşanan ara 

aşamada ise karşıtlıklar özellikle keskinleşir. O zamana kadar geçerli olan yapılar netliğini 

kaybetmiş, yenileri ise henüz tam şekillenememiştir. Yezidi toplumunun diaspora 

                                                 
74 SOLMAZ, B., ÇAPÇIOĞLU, İ., a.g.e.,s.158 
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koşullarında yaşamakta olduğu çözülmeyi ve yeniden oluşumu içeren çok katmanlı 

değişim sürecinin ardında da kendilerini kabul etmiş ülkedeki toplumla bütünleşme süreci 

yatmaktadır. Yaşadıkları dönüşüm bu yeni çevrenin ölçülerine göre şekillenmektedir.75  

Yezidilerin yeni oluşturdukları kimlik ve aidiyet bilincinde yezidi olmak mutlaka 

dindar olmayı gerektirmiyor. Aidiyet Yezidi kültürüne bağlılığın yanı sıra yezidi toplumu 

ile ilişkilerin sadece toplumsal alanda olması şeklinde kendini gösterebiliyor. 

Avrupa’da çeşitli yerlerde açtıkları Mala Ezidi(Yezidi evleri)ler ve kurdukları 

dernekler Yezidilerin diasporadaki beraberliklerini sağlıyor. Yezidi evleri başlı başına 

diasporanın doğurduğu bir kurum. Çünkü daha önce de belirttiğim gibi Yezidilerin diğer 

din mensupları gibi toplu ibadet etikleri yahut bir araya geldikleri bir ibadetgahları ya da 

merkezleri yoktur. Avrupa’daki bu merkezlerde toplantılar düzenleniyor,yayın faaliyetleri 

gerçekleştiriliyor ve Avrupa’daki Yezidilerin karşılaştıkları sorunlara çözümler aranıyor. 

Yezidilerin Avrupa’da sadece dini yönleriyle değil etnik kimlikleriyle de tanınma 

istekleri açıkça kendini gösteriyor. Alında kendilerini tanımlamalarında hala tartışmalar 

söz konusu.  Her ne kadar Yezidi lideri Emir Muaviye b. İsmail 1992 yılında Huyodo 

dergisinde yayınlanmış bir makalesinde76 Asuri ve Yezidilerin büyük Asur 

İmparatorluğunun gerçek soylarını temsil ettiklerini belirtse de Yezidilerin bir kısmı 

dinlerinin Kürtlerin en eski dini olduğu düşüncesinden vazgeçecek gibi görünmüyor ve 

kendilerini tanımlarken Kürt kimliklerini daha çok ön plana çıkarıyorlar. Bunda siyasi 

gelişmelerin etkisi de büyük. Bunun yanında bir kısım yezidiler ise etnik tanınmalara 

tamamen karşı çıkıyor ve sadece yezidi kimliği ile tanınmak istiyorlar.    

                                                 
75 YALKUT,S.Banu, a.g.e., s.36 
 
76 Ayrıntılı bilgi için bknz; TÜRKDOĞAN, Orhan, Etnik Sosyoloji, Timaş Yay.,İst.,2006, s.307-308 
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Minoo Alinia tüm kürt grupların dayatılan göçmen kimliğine direnmek ve 

dışlanma ve de bunun içerdiği ötekilikten kurtulmak için Kürt milliyetçiliğinin bir araç 

olarak harekete geçirildiğini belirtiyor.77          

Avrupa’ya göçlerini sağlayabilmek için Yezidiler, ülke görevlilerinin 

zihinlerindeki dinleri ile alakalı belirsizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla dini metinlerini 

yazılı hale getirmeye başlamışlardır. Bu, metinlerin herkese açık hale gelmesi, 

eleştirilebilir bir durum alması demekti. Oysa Yezidilikte bu kutsal metinlerin okunması 

sadece ruhani sınıfa has bir ayrıcalıktı. Sözlü kültürün yazılı kültüre aktarılmasıyla ve din 

adamlarının sahibiyetinin ortadan kalkmasıyla din adamlarına bakış değişmiştir,din 

adamlarının otorite alanları daraltılmıştır. 

Göçler Yezidilikteki sünnet, kirvelik, ahiret kardeşliği, vaftiz, evlilik ve cenaze 

törenleri gibi inanç, ibadet ve kurumlarda değişiklikler meydana getirmiştir. Bu kurumlarla 

ilgili görevler artık yerine getirilemez olmuştur.78 

Avrupa’daki Yezidilerin yaşadığı bu değişimler Türkiye’deki Yezidileri de 

etkiliyor. Çünkü hemen hemen her ailede yurt dışında olanlar var. Bunlardaki değişim 

yakın akrabalarını da paralel bir şekilde etkiliyor. Yaşlı yezidiler bunun önüne geçmeye 

çalışsalar da bu süreç artık hızla ilerliyor.     

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
77 ALINIA, Minoo, Diaspora Mekanları, Avesta Yay., İst., 2007, s.11 
78 TAŞĞIN, Ahmet, Yezidiler, Aziz Andaç Yay., Ankara,2005, s.32-33 
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SONUÇ 
 
 

Bu araştırmamızda Viranşehir İlçesi’nde yaşayan Yezidilerin sosyo-kültürel  ve 

dini hayatları ele alınmıştır. Kendilerine has ibadetleri, gelenekleri ve davranışları bulunan 

Yezidiler, bugün toplumdan uzak bir şekilde dini hayatlarını yaşamaktadırlar. Kendi 

içlerinde  bir grup olan Yezidiler’in yazılı bir dini geleneği –kimi çabalara karşın-hala 

yoktur. Kısa zaman öncesine kadar Yezidi halkı okuma yazma bilmemekteydi. Okuma 

yazma din adamlarına has bir ayrıcalık idi. Yezidi din adamları halkın okuma yazma 

öğrenmesi durumunda dini hassasiyetlerinin kaybolacağını düşünmüşlerdir. 

Yazılı bir geleneklerinin olmayışı ve içine kapalılıkları farklı inançlarla birleşerek 

kendileri ile ilgili şeytana tapma gibi yanlış düşüncelerin ortaya çıkmasına da neden 

olmuştur. Bu durum Yezidilerin toplum tarafından daha çok dışlanmaların ve daha çok 

içine kapanmalarını ortaya çıkarmış her ne kadar son zamanlarda bu önyargılardan biraz 

uzaklaşılmış olsa da çok da yeterli görünmüyor.  

Yezidi kültürü sözlü kültür çerçevesinde oluşmuştur. Yezidiler birbirinden kopuk 

bir hayat sürmektedirler. Gerek inançlarının Batıni bir karakterde olması, gerekse 

Türkiye’de yaşadıkları zorluklar nedeniyle Yezidilerin büyük bir çoğunluğu yurtdışına göç 

etmiştir. Dolayısıyla Yezidiler arasında gerek inanç, gerekse sosyal yaşam açısından büyük 

farklılıklar vardır.  

Viranşehir’de yaşayan az sayıda Yezidi arasında da dini yaşam oldukça sınırlıdır. 

Bilhassa yeni yetişen gençler aldıkları modern eğitim ve kültür nedeniyle dini yaşantılarını 

unutmaya başladıkları gözlemlenmektedir. Birçok olumsuz etkene karşın kültürlerini hala 

sahiplenebilmelerinin en büyük etkeni ise din dışı evliliğin yasak oluşudur. 
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                                                                                                                               EK-1 

           KİTABÜL CİLVE 

a) Birinci Bölüm 

Ben ki vardım, varım, sonsuza dek var olacağım; tüm yaratılmışlara hükmüm 

geçer, tüm olaylar ve benim erkim altındaki varlıklarla ilgili her şey, benim buyruğumla 

olur. Kim bana inanır da gereksindiğinde beni çağırırsa, ben hemen onun yanındayım, 

benim var olmadığım hiçbir yer düşünülemez. Beni benimsemeyen kimselerin, kendi 

isteklerine uygun olmadığı için kötülük diye nitelendirdikleri tüm olaylar, benim 

istediğimle olur. Her çağın bir Yönetici Vekili vardır, onu ben seçerim. Her kuşakla 

birlikte, bu Dünya’nın Başkanı da değişir. Başkanlar sırayla gelirler, kendi dönemleriyle 

ilgili görevlerini yerine getirirler. Yaratılıştan kazanılan özelliklerin değerleriyle orantılı 

olarak, suçları bağışlarım. Kim ki bana karşı çıkar, acılar ondan eksik edilmeyecektir. 

Başka hiçbir Tanrı, benim işlerime ve yaptıklarıma karışamaz: Ben neye karar verirsem, o 

olur; Yabancıların ellerinde bulunan kutsal kitaplar, peygamberler ve havariler tarafından 

yazılmış olsalar bile, artık geçersizdirler, isyancı bir nitelik kazanmışlardır, bozulmuşlardır; 

bunlar birbirlerini yalanlamakta ve geçersiz kılmaktadırlar. Doğru olanla yanlış olan 

arasındaki ayırım, yaşanılan çağın koşullarına göre yapılacaktır. Bana inananlara verdiğim 

sözleri yerine getireceğim; belirli dönemler için yetkilerimi devrettiğim akıllı ve sevgili 

Vekillerimin yargılarına göre, kullarımla aramdaki sözleşmeye uyacağım ya da 

uymayacağım. Olayların gelişimini dikkate alırım; içinde bulunulan zamanda yararlı olan 

neyse, onu uygularım. Benim eğitmenliğimi kabul edenleri yönlendirir, eğitirim; onlar 

bana uymakla, ruhun duyacağı sevinç ve zevklerin en büyüğüne kavuşurlar.79 

 

                                                 
79 GUEST,a.g.e.,s.350 
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b) İkinci Bölüm 

Çok iyi bildiğim tüm yöntemlerle, âdemoğullarını ödüllendirir ve cezalandırırım. 

Yeryüzünde, üstünde ve altında ne varsa, benim denetimimdedir. Öbür ırklara yardım 

etmeyi üstlenmem, onlara iyilik yapmaktan uzak da durmam, hele benim seçilmiş 

topluluğumdan ve bana uysallıkla hizmet edenlerden bunu hiç esirgemem. Sınadığım 

insanlara etkin denetim yetkisi veririm; bu insanlar, benim irademe uygun olarak belirli 

durumlarda, bana inanıp öğütlerimi tutanlara yardım ederler. Alan da benim, veren de; 

zengin eden, fakir eden de; mutlu kılan, mutsuz kılan da; bütün bunlar, çevre koşullarına 

ve zamana uygun biçimde gerçekleşir benim işlerime karışmak ve herhangi bir insanı 

denetimimden çıkarmak hakkına ve yetkisine sahip hiçbir güç yoktur. Bana engel olmaya 

çalışanların üzerine acılarla hastalıklar yağdırırım. Kim benim buyruklarıma uyarsa, öbür 

insanlar gibi ölmez. Bu düşük dünyada hiç kimsenin, kendisi için belirlediğim süreden 

fazla kalmasına dayanamam; ama istersem, onu bu dünyaya iki kez, üç kez ya da daha 

fazla geri gönderirim, ruhunu başka bir bedenin içine sokarak; bu, evrensel bir yasadır.80  

 

            c) Üçüncü Bölüm 

Ben, kitap göndermeksizin yönlendiririm, dostlarıma ve benim öğrettiklerimi 

benimseyenlere, doğru yolu, gizli araçlarla gösteririm, uyulmasını istediğim kurallar, 

bunaltıcı değildir, zamana ve koşullara göre saptanmıştır. Yasalarıma karşı çıkanları öbür 

dünyalarda cezalandırırım. Âdemoğulları, yapılması istenen şeyleri bilmezler, bu yüzden 

sık sık yanlışlığa düşerler. Yeryüzündeki ve gökteki hayvanlar, denizdeki balıklar, hepsi 

benim yönetim ve denetimim altındadırlar. Dünyanın bağrındaki gizli hazineler ve başka 

şeyler, benim bilgimin içindedir. Onların tek tek bulunup alınmasına olanak sağlarım. 

                                                 
80 GUEST,a.g.e.,s.350 
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Bunlara sahip olacak kimselere ve benden zamanında dilekte bulunanlara gizli işaretlerimi, 

mucizelerimi gösteririm. Bana ve izleyicilerime karşı yabancıların göstereceği düşmanlık 

ve direnme, ancak kendilerine zarar verir, çünkü bilmezler ki güç ve zenginlik benim 

ellerimdedir ve bunları ben, âdemoğullarından hak edenlere veririm. Dünyaların yönetimi, 

çağların arka arkaya gidisi, vekillerimin her çağda değişmesi, sonsuza dek benim 

yetkimdedir. Her kim oraya dürüstçe yürümezse, ben, kendim belirleyeceğim bir zamanda 

onu cezalandıracağım ve başladığı yere geri göndereceğim.81 

 

d) Dördüncü Bölüm 

Mevsimler dört tanedir, unsurları da (Dört unsur = Âdem' in bedenini oluşturan 

toprak, hava, ateş, su) dört tanedir; bunları ben, yarattıklarımın, gereksinimlerini 

gidermeleri için bağışladım. Yabancıların kutsal kitapları, ancak benim yasalarıma uygun 

oldukları, karşı çıkmadıkları ölçüde tarafımdan kabul görürler; yine de bunlar, çoğunlukla 

saptırılmışlardır. Üç tanesi bana karşıdır ve ben, üç addan nefret ederim. Benim gizlerimi 

açığa vurmayanlar için, ödüllendirme konusundaki sözümü tutacağım. Benim uğruma acı 

çekmeye katlananları, kuşku duyulmasın ki, dünyalardan birinde ödüllendireceğim. Benim 

yolumdan gidenler, kendilerine düşman olanlara ve yabancılara karşı, cemaat hâlinde 

yaşasınlar. Ey siz, benim yasalarıma uyanlar, benim tarafımdan iletilmeyen düşünceleri 

kafanıza sokmayın. Yabancıların yaptığı gibi sakin adimi ya da bana yakıştırılan adları 

ağzınıza almayın, yoksa günaha girersiniz; çünkü bu konular, sizin kavrayışınızın 

üzerindedir.82 

 

                                                 
81 GUEST,a.g.e.,s.351 
 
82 GUEST,a.g.e.,s.351 
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e) Beşinci Bölüm 

Beni simgeleyen şeylere ve resimlere saygılarınızı sunun; çünkü onlar size, benim 

yasalarıma aykırı olan davranışlarınızı anımsatacaktır. Yardımcılarımın buyruklarına uyun, 

sözlerine kulak verin ki, benden aldıkları öte dünya bilgisini size iletsinler83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83GUEST,a.g.e.,s.352 Ayrıca bknz SEVER, a.g.e., s.131-133 
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                                                                                                                  EK-2 

MUSHAF-REŞ 

Başlangıçta Tanrı, kendi yüce özünden Beyaz İnci' yi yarattı ve bir kuş yarattı ki, 

adı Anfar’dı. Ve İnci' yi onun sırtına koydu ve orada kırk bin yıl oturdu. İlk gün, yani pazar 

günü, Azrail adlı meleği yarattı; işte o, hepsinin başkanı olan Melek Tavus’dur.Pazartesi 

günü Tanrı, Darda’il adlı meleği yarattı ki o, Şeyh Hasan’dır. Salı günü, İsrafil’i yarattı ki, 

Şeyh Şams’dır. Çarşamba günü, Cebrail adlı meleği yarattı; o da Abu Bekr’dir. Perşembe 

günü, Azrail’i yarattı ki, Saacadin’dir. Cuma günü, Semna’ il aldı meleği yarattı; o da 

Nasir’ud – Din’dir. Cumartesi günü, Nura’il adlı meleği yarattı ki o [. .] Melek Ta' us 

(Melek Tavus)' u onların başkanı yaptı. Ondan sonra Tanrı, yedi göğü, yeryüzünü ve 

güneşi ve ayı yarattı [...] İnsanı, kuşları ve tüm hayvanları yarattı ve onları pelerininin 

boşluğuna yerleştirdi ve İnci' nin üzerinden indi, melekler de yanındaydı. Sonra yüksek 

sesle İnci’ye doğru haykırdı, o da düşüp dört parçaya ayrıldı. İçinden su fışkırdı ve deniz 

oldu. Dünya yuvarlaktı, üzerinde çatlak yoktu. Sonra Tanrı, bir kus biçiminde Cebrail’i 

yarattı ve dört bucağın yönetimini ona emanet etti. Sonra bir gemi yarattı ve onun içinde 

otuz bin yıl kaldı, ondan sonra Laleş’e geldi ve konakladı. Dünyanın içinde haykırdı ve 

yoğunlaşmayla deniz oluştu ve dünya yeryüzüne dönüştü ve titremeye devam ettiler. Sonra 

Cebrail’e, Beyaz İnci’nin iki parçasını getirmesini buyurdu, parçalardan birini yeryüzünün 

altına yerleştirdi ve öbürünü de Göğün Girişi’ne (cennetin girişi) kapı olarak koydu. Sonra 

onların içine güneşi ve ayı yerleştirdi, onların kırpıntılarından da yıldızları yarattı ve onları 

göğe süs olarak astı. Ayrıca yeryüzünü süslemek üzere meyve ağaçlarını, bitkileri ve 

dağları yarattı. Hali’nin üzerine Taht’i yarattı. Sonra, dedi ki Ulu Tanrı : “Ey Melekler, 

Âdem’le Havva’yı yaratacağım, onları insan yapacağım ve ikisinden, Âdem' in belinden 

gelmek üzere, Sehr İbn Cebr doğacak ve ondan tek bir halk türeyecek yeryüzünde; 

Azrail’in, yani Ta’us Melek’in toplumu olan Yezidi halkıdır bu. Sonra Şeyh Adi b. 
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Musafir’i Suriye' den göndereceğim ve o gelip Laleş’te kalacak”. Sonra Tanrı, kutsal 

ülkeye indi ve Cebrail’e, dünyanın dört bucağından toprak getirmesini buyurdu; toprak, 

hava, ateş ve su. Onlarla bir adam yaptı ve kendinden ona bir ruh bağışladı. Sonra 

Cebrail’e. Âdem’i Cennet’e yerleştirmesini buyurdu, orada meyveyle bütün yeşil bitkileri 

yiyebilsin diye; ancak buğday yemesi yasaktı. Yüz yıl sonra Tavus Melek, Tanrıya dedi ki: 

“Âdem nerede ve nasıl üreyip çoğalacak?”. Tanrı O’na “Yetki ve yönetimi sana 

bırakıyorum bu konuda” dedi. O zaman Melek Tavus, gidip Âdem' e sordu : “Hiç buğday 

yedin mi?” O da yanıtladı : “Hayır, çünkü Tanrı bunu bana yasakladı, Ondan yememelisin, 

dedi”. Melek Tavus şöyle dedi O’na : “Yesen, senin için çok daha iyi olur”. Ama Âdem’in, 

yedikten sonra karnı şişti ve Ta’us Melek onu Cennet’ten çıkardı, bıraktı ve göğe çıktı. O 

zaman Âdem, karnının şişkinliği yüzünden acıyla kıvrandı, çünkü bedeninde çıkış deliği 

yoktu. Ama Tanrı bir kuş gönderdi, O da Âdem' in bedeninde bir çıkış deliği açtı, böylece 

Âdem rahatladı. Ve Cebrail yüz yıl ona görünmedi ve o mutsuz oldu, ağladı. O zaman 

Tanrı, Cebrail’e buyurdu ve o gelerek Âdem’in sol koltuk altından Havva’yı yarattı. Sonra 

Melek Tavus, halkımıza demek istiyorum ki, çok acı çeken Yezidilere yardım etmek üzere 

yeryüzüne indi ve eski Asurluların yanında, bizim de başımıza krallar dikti; bu krallar 

Nesrukh (ki O, Nasir' ud - Din' dir) ve Kamush (O da, Sultan Fakhru' d - Din' dir) ve 

Artımus (ki O Sultan Samsu'd - Din' dir) adını taşıyorlardı. Bundan sonra iki kral 

tarafından yönetildik; birinci ve ikinci Şapur adlı bu kralların yönetimi yüz elli yıl sürdü ve 

onların soyundan gelen Amir’lerimiz bizi bugüne dek yönetmişlerdir ve biz dört kabileye 

bölündük. Bize khass (marul) haram kılınmıştır, çünkü kadın peygamberimiz olan 

Khassa’nın adını anımsatmaktadır; kuru fasulye de haramdır, koyu mavi boya 

kullanmamız yasaktır; Yunus peygambere saygısızlık etmiş olmamak için, balık yememiz 

haramdır. Ceylanları da yemeyiniz, çünkü onlar peygamberlerimizden birinin sürüsü 

olmuşlardır. Ayrıca, Şeyh ve müritleri, tavus kuşuna saygısızlık etmemek için, horoz da 
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yemeyiniz; çünkü tavus kuşu, daha önce sözü edilen yedi tanrıdan biridir ve biçimi horozu 

andırır. Yine, Şeyh ve müritleri sayın, helvacıkabağı yemekten sakınınız. Bundan başka, 

ayakta işemek, ya da oturmuş haldeyken giyinmek, ya da Müslümanların yaptığı gibi 

helâda taharetlenmek ya da onların banyolarında gusül etmek, bize yasaklanmıştır. Ayrıca, 

tanrımız olan Şeytan’ın adını ya da onu anımsatan Kitan, Sar, Sat gibi adları ya da Mal' un, 

[...] na' l gibi sözcükleri ağza almak yasaktır. Önce [ ...] bizim dinimize, puta taparlık 

dediler ve Yahudiler, Hıristiyanlar, Müslümanlar ve İranlılar dinimizden uzak durdular. 

Kral Ahab ile Amran bizdendi; öyle ki, bizim Pirbub diye adlandırdığımız Ahah 

Beelzebub’un Tanrısından yardım dilerlerdi. Bizim Babil’de Bakti-Nossor 

(Nebukadnezzar) adlı bir krallığımız vardı; İran’da Ahasuerus, İstanbul’da Ağrıkalus da 

bizdendi. Gök ve yer var olmadan önce Tanrı, suların üzerinde bir teknenin içindeydi. 

Sonra, yaratmış olduğu inciye kızdı, onu başından attı; incinin kırılmasından dağlar, 

çınlamasından kum tepeleri, dumanından da gökler meydana geldi. Sonra Tanrı, göğe çıktı 

ve gökleri yoğunlaştırdı ve onları altlarına destek koymadan yerleştirdi ve yeryüzünü her 

yanından çevirdi. Sonra ellerine kalemi aldı ve tüm yaratıklarının adlarının listesini çıkardı. 

Kendi özünden ve nurundan altı tanrı yarattı ki bunların yaratılması, bir lambanın başka bir 

yanan lambadan yakılması gibiydi. Sonra Birinci Tanrı, İkinci Tanrı' ya dedi ki : “Ben 

göğü yarattım; sen oraya çık ve bir şeyler yarat”. Ve O, göğe çıktığı zaman, Güneş var 

oldu. Kendisinden sonraki Tanrıyla, “Çık” dedi ve ay yaratıldı. Ve ondan sonraki Tanrı, 

gökleri harekete geçirdi ve ondan sonraki Tanrı, yıldızları yarattı ve ondan sonra gelen 

Tanrı, el-Kuragh’i, yani Sabah Yıldızı' nı (venüs) yarattı ve her şey böyle yaratıldı84. 

 

                                                 
84 GUEST,a.g.e.,s.353-356,  SEVER, a.g.e., s.134-136.,Daha geniş bilgi için bknz; ÇAKAR, M.Sait, 
Yezidilik,Tarihi Mtinler,Kürtçe ve Arapça Nüshalar, Vadi Yay.,Eylül,2007,s.305-327 
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Şeyh Adi’nin İlahisi: 

Şeyh Adi’nin ağzından, fakat asıl kaynağı bilinmeyen ve ilahi diye isimlendirilen 

kısa metin akıllarımızı karıştıracak mahiyettedir. İlahi öyle ifadeler taşır ki, Tanrının yahut 

Melek Tavus’un konuştuğu izlenimi uyanmaktadır. Konuşanın Melek Tavus olduğu 

kanaati, Yezidiliğin özellikleri bakımından ağır basmaktadır. Şeyh Adi’nin bir tanrı 

edasıyla konuşması ilgi çekicidir. Şeyhin tanrının zuhuru olduğu şeklindeki inancı bir 

ilahide açık bir örneğini buluyoruz. 

“Benim bilgim tüm varlıkları kuşatır 

Benim varlığım benden gelir 

Benim gelişimin nedeni yine benim 

Tamamını da bilen benim 

Evrende var olan her şey benim buyruğumdadır 

Her yer, insanlar otursun oturmasın 

Ve tüm yaratılmışlar benim buyruğumdadır 

Benim egemenliğim başka egemenliklerden üstündür 

Sözlerim her zaman doğrudur 

Yeryüzünün yargıcı ve yöneticisiyim 

Benim yüceliğime tapınır insanlar 

Bana gelirler öperler ayaklarımı 

Benim gökleri kat kat yayan 

Başlangıçta haykıran benim 

Şeyhim ben, benden başka yoktur tapacak 

Benim, kendimi mucizelerle gösteren 

Bana indirildi mutluluklar kitabı 

Dağları eriten efendimden 
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Tüm yaratılmış insanlar bana gelirler 

Saygıyla öpmek için ayaklarımı 

Meyveler üretirim gençliğin ilk özsuyundan  

Kendi gücümle ve bana yönelirler öğrencilerim 

Işığının önünde sabahın karanlığı dağılır 

²²Yol gösteririm isteyenlere 

Benim Âdem’in cennette yaşamasına neden olan 

Nemrut’un kızgın ateşte kalmasında da 

Ahmet’e adaletli davranmasında da önderlik ettim 

Benim yolumda ilerlettim onu 

Bana gelir tüm yaratıklar 

Sevgimi, armağanlarımı kazanmak için 

En yüksek yerlere uğrarım ben 

İyilikler benim acımdan kaynaklanır 

Benim, tüm yüreklere korku salan 

Bana uysunlar diye ve yüceltirler gücünü ve görkemini kötülüğümün 

Karşıma çıktı o öldürücü aslan 

Öfkeyle ve ben haykırdım ve taşa çevirdim onu 

Karşıma çıktı yılan 

Ve ben irademle kuma çevirdim onu 

Benim, vurup titreten kafaya 

Ve yanından fışkırtan suların en tatlısını 

Benim bildiren, kesin gerçeği 

Benden gelir acı çekenleri avutan kitap 

Benim biricik yargıç 
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Yargılamak hakkımdır 

İlkyazları yarattım su versinler diye 

Suların en tatlısını ve güzelini 

Eli açıklığımla ben neden oldum belirmesine 

Ve gücümle saflaştırdım onu 

Bana dedi ki Cennet’in Efendisi: 

“Sensin tek yargıcı ve yöneticisi yeryüzünün” 

Bazı mucizelerimi kendim sergilerim 

Bazılarıysa, varlıkların kendilerinde açığa vurulmuştur 

Benim, dağlara boyun eğdiren 

Benim altımda benim irademe göre 

Ürkünç görkeminin karşısında haykırır canavarlar 

Gelir tapınırlar bana, öperler ayaklarımı 

Şamlı Adiy’im ben, Misafir’in oğlu 

Yüce bağışlayıcı, çeşitli adlar verdi bana 

Göksel tacı, makamı ve yedi göğü ve yeryüzünü 

Gizlerim erenlerin yüzünde, benden başka Tanrı yoktur 

Her şey benim buyruğumun altındadır 

Onun için, benim önderliğimi yadsımayın 

Ey insanlar! Bana karşı çıkacağınıza boyun eğin 

Yargılama gününde karşıma geldiğinizde, mutlu kılınırsınız 

Her kim, bana bağlı olarak ölürse 

Cennet’e göndereceğim onu 

Ama kim ki, beni tanımadan ölür 

Acı içinde kıvrandıracağım onu 
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Diyorum ki, yücelikte yoktur dengim 

Yaratırım ve istediğimi zengin yaparım 

Övgüler bana, her şey benim irademle olur 

Işığı ben bağışlarım evrene  

Ben o hükümdarım ki, büyüklüğüm kendimden gelir 

Yatılmış tüm zenginlikler benim buyruğumdadır. 

İzlemeniz gereken bazı yolları gösterdim size, Ey insanlar 

Bana yakın olmak isteyenler, dünyayı unutmalıdır. 

Sözlerim her zaman doğrudur 

Yükseklerdeki bahçe beni hoşnut edenler içindir. 

Ben, gerçeği aradım ve onaylayıcısı oldum onun, 

Aynı gerçeği kavrayanlar, en yüksek yere ulaşacaklar benim gibi85. 

 

                                                 
 85 SEVER, a.g.e., s.137-140. 
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EK - 3 

FOTOĞRAFLAR  

 
 

Oğlakçı Köyü 
 

 
 

Terk Edilmiş Bir Yezidi Köyü (Viranşehir)  
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Terk Edilmiş Bir Yezidi Köyü (Viranşehir)  
 
 
 
 

 
 

Terk Edilmiş Bir Yezidi Köyü (Viranşehir)  
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Terk Edilmiş Bir Yezidi Köyü (Viranşehir)  
 
 
 

 
 
 

Yezidi Mezarı  
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Yezidi Mezarı  
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Yezidi Mezarı  
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Yezidi Mezarı  
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Yezidi Mezarlığı  
 
 
 

 
 

Sünnet Düğünü(Vianşehir) 
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Sünnet Düğünü ( Viranşehir) 
 
 
 

 
 

Yüksel Ailesi Reisi  
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Laleş  
 
 
 
 
 

 
 
 

Laleş’te Görevli Mumcu 
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Kaniya Spi Kutsal Su  
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Baba Fekir 
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Baba Gavan 
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Baba Pir  
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Baba Şeyh  
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Peşimam  
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Pir Laleş Görevlisi 
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Pir Laleş Hizmetkarı  
 
 
 



 86

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şeyh Hadi Mozolisi 


