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ÊZÎDÎLøK VE ÊZÎDÎ TOPLUMU
Dr. Adnan Zeyan FERHAN
Duhok Üniversitesi
Çev:
Yrd. Doç. Dr. M. Nesim DORU
ùÕrnak Üniversitesi ølahiyat Fakültesi
Özet
Êzidilik Mezopotamya’nÕn en eski dinlerindendir. Êzidiler TanrÕ’ya
taparlar ve Melek Tavus Êzidilerin dininde kutsal bir yere sahiptir ancak
Êzidiler iki TanrÕ’ya (iyilik ve kötülük TanrÕsÕ) inanmazlar. Onlar
TanrÕ’nÕn insana iyi ve kötü olanÕ seçmesi için akÕl verdi÷ini söylerler.
Êzidilerin dini Ezidi toplumunda özellikle sosyal sitemlerinde büyük
etkiye sahiptir. Bu sisteme göre üç sosyal dini sÕnÕf arasÕnda evlilik
yasaktÕr. Bu sitem 13. yüzyÕldan sonra kuruldu ve Êzidi toplumunun
bugüne kadar korunmasÕnda önemli rol aldÕ.
Abstract:
The yezidy religion is one of the most ancient religions in Mesopotamia.
The yezidies worship God, and the peacock angel (taws melek ) have a
holy position in yezidies religion but the yezidies do not believe in two
gods of (evil and good). They say that God gave man the mind to choose
between evil or good.
Actually yezidies religion has great impact on yezidies community
specialy on the social system. According to this system, marriage
between the three main classes: social-religious classes are forbidden.
This system was established after the 13th century and has had an
important role in preserving the yezidies community till now.

Önsöz
Êzîdîlerin dini, bölgenin en eski dinlerinden biridir. Bu dinin, kökleri çok eskiye
dayanan özgün inançlarÕ vardÕr; Êzîdîlerin, kÕblesi olan güneúi kutsamak gibi. Êzîdîler
TanrÕya (Xuda/Hüda) ibadet ederler ve elimizde bulunan dini metinleri bunu ortaya
koymaktadÕr. AynÕ úekilde Êzîdîlerin ismi de çok eskidir. Êzîdîler’de meleklerin baúÕ
Melek Tavus’tur ki kutsaldÕr ve Êzîdîlik dininde büyük bir role sahiptir. Onlar
ikicili÷e (dualizme) inanmayÕp hayÕr ve úerrin kayna÷ÕnÕn bir oldu÷una, insanÕn aklÕ
ile iyi yolu seçebilece÷ine, kötülük ve fenalÕ÷Õn kayna÷Õ olan nefsin isteklerine
uymamaya inanÕyorlar.
Bu inceleme büyük ölçüde Êzîdîlik dininin inançlarÕyla sa÷lam ba÷larÕ olan Êzîdîlerin
sosyal sistemini ortaya koymaya ayrÕlmÕútÕr. Bu sisteme göre Êzîdîlerin üç tabakasÕ
arasÕnda evlilik yoktur bilhassa müritlerin din iúlerini yürüten úeyh ve pirlerle
evlenmesi gibi. Müritler de Qawal/Kaval ve Feqîr/Fakir’lerde oldu÷u gibi bazÕ dini
iúleri yürütürler.
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Bu sistemin Êzîdîli÷in özellikle on üçüncü yüzyÕldan bu yana kadar korunmasÕnda
güçlü bir rolü olmuútur. Bu sistemin baúÕnda úeyhlerin Mir’i bulunur ve Êzîdîlerin
tüm dini ve dünyevi iúleri onun elindedir. ùeyh BabasÕ mertebesi, dini iúleri yürütmek
için konulmuútur. Bu úekilde olan birkaç mertebe vardÕr ki her biri Êzîdî toplumunun
ayakta kalmasÕ için iúlerini yürütmektedir.
Êzîdî toplumunda birçok aúiretler vardÕr ve hepsi ùeyh ve Pirlerin mürididirler.
OnlarÕ birbirine ba÷layan dini bir iliúkileri vardÕr ve her aúiretin dini iúlerini
yürüttükleri kendi ùeyhleri ve Pirleri vardÕr. Tüm aúiretler aúa÷Õda Mir’in yönetimine
ba÷lÕdÕrlar. Kendilerine özgü sosyal sistemleri, reisleri, büyükleri, savaú ve darlÕk
dönemlerinde toplumun baúÕnda bulunan müdafileri vardÕr.
Êzîdîlerin øsmi HakkÕnda
Êzîdîlerin ismi hakkÕnda birçok görüú vardÕr. øsa Nuri Paúa “Tüm Kürtler Êzîdîleri
Êzdi ismi ile ça÷ÕrÕrlar, fakat çevre halklarÕ siyasi sebeplerden dolayÕ onlara Yêzîdî
ismini verdiler” 1demiútir. Baúka yazarlar onlarÕn isminin Yezdan kelimesinden
türedi÷ini söylüyorlar. Êzîdîler namaz dualarÕna Yüce Yezdan’Õn ismiyle baúlarlar. 2
Yezdan ismi ibadet edilmeye layÕk kutsal TanrÕ anlamÕnda ilk defa Avesta’da
geçmiútir. AynÕ anlamlar Pehlevi dilinde ve Sanskritçede de geçmiútir. Bu minvalde
øzdî isminin anlamÕ TanrÕya ibadet edenler anlamÕndadÕr.3 Bilindi÷i gibi Kürt dilinde
Yüce TanrÕ için birçok isim kullanÕlmaktadÕr (Êzed, Êzid, Yezdan gibi).4 Bu isimler,
Êzîdîlerin metinlerinde çokça geçmektedir. Mesela úu metinde Yezdan ismi büyük
yaratÕcÕ anlamÕnda gelmiútir.
Xudanê axretê dinê
aslê miraza minê
Yezdanê mino yê bitinê5
Dünya ahiret TanrÕsÕ
Dile÷imin kapÕsÕ
Bir olan TanrÕm
Êzed ve Êzida isimleri de Êzîdîler tarafÕndan çokça kullanÕlmaktadÕr ki úöyle
demektedirler: “beni yaratan, gece ve gündüzün yaratÕcÕsÕ Yüce Êzid’dir.”6 Êzid ismi,
büyük TanrÕ anlamÕnda úu úekilde açÕkça ifade edilmektedir.
Siltan êzid bi xo pedúaye
Hezar êk nav li xo danaye
Navê mezin her xudaye7
Sultan Êzid padiúahtÕr
Binbir ismi vardÕr
En büyü÷ü hep Hüda’dÕr.
1

øhsan Nuri, Tarih-i Riúenzadi Kurd, Sanhane-i Siruz, Mehabad, 1361 úemsi, s. 49
Luke, Harry Charles, Mosul and its minorities, London, 1925,p.122.
3
Pir Memo, “Dav’u ala felsefeti’d-Diyaneti’l-Yezidiye ve Asluha”, Laleú Dergisi, sayÕ:2-3, Duhok, 1994,
s.156
4
ùakir Fettah, El-Yezidiyyun ve’d-Diyanetu’l-Yezidiyye, Beyrut, 1997, s.21
5
Hayri Bozani, Kavli Sedúa, Laleú, Duhok, 1997 A÷ustos, s.115
6
HÕdÕr Süleyman&Sadullah ùeyhani, ùeyhan ve ùeyhan Bati, Sanhane-i Fünun, Ba÷dad, 1988, s.9
7
HÕdÕr Süleyman&Halil Cündi, Êzdiyati li ber Ruúnaya Hindek Tîkstîd Ayini Êzdiyati, Sanhane-i Kure-i
Zanyari Kurd, Ba÷dad, 1979, s.18
2
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Sonuç olarak diyebiliriz ki Êzîdî isminin anlamÕ TanrÕ’ya tapanlar; Yezdan, Êzida
ve Êzid kelimelerinin anlamÕ ise Yüce TanrÕ’dÕr.
Êzîdîlik Nedir?
Êzîdîlik dini, Mezopotamya’nÕn en esi dinlerindendir.8 Êzîdîler TanrÕ’ya inanÕyorlar
ki ona Yezdan diyorlar. Bu din, øslam, HristiyanlÕk ve Yahudilik dinlerini kabul
ediyorlar.9 Elimizdeki kaynaklar Êzîdîlerin Kuran, øncil ve Tevrat’a itibar ettiklerini
açÕklamaktadÕr. Onlar peygamberlere de inanÕyorlar.10
Êzîdîlik dini temel bir düúünce üzerinde durur o da Melek Tavus düúüncesidir.
DünyanÕn yaratÕlmasÕ hikâyesinde Melek Tavus meleklerin baúÕ ve TanrÕ’nÕn
yeryüzündeki temsilcisidir. Her sene bir defa nisan ayÕnÕn ilk çarúambasÕnda
yeryüzüne iner. O günde Êzîdîler yÕlbaúÕ bayramÕnÕ kutlarlar. Onlar yüce TanrÕ’nÕn o
günde Melek Tavus’u nurundan yarattÕ÷ÕnÕ söylerler. Bu sebeple Êzîdîler bugünü
kutsal sayarlar.11
Êzîdîlere göre kötülük TanrÕsÕ düúüncesinin hiçbir temeli yoktur. øyilik ve kötülü÷ün
temeli birdir. Böylece Êzîdîlerin ikicili÷e inançlarÕ yoktur.12 Dini metinlerde geçti÷ine
göre yüce TanrÕ insana iyilik ve kötülük vermiú, iyilik isteyen iyilik bulur kötülük
isteyen kötülük bulur. Onlar yine úöyle derler: “iyilik yapÕn kötülü÷ü geri çevirin”.
Böylece dualizm veya iki TanrÕ, iyilik ve kötülük TanrÕsÕ, Êzîdîlik dininde yoktur,
yüce TanrÕ insana akÕl vermiú ki onunla hayÕr ve úerri ayÕrt etsin. ønsan nefsi
kötülü÷ün kayna÷ÕdÕr. HayÕr ve úer ikisi beraber insanÕn yapÕsÕnda vardÕr. 13
Êzîdîlik inancÕnda Melek Tavus, iyilik ve aydÕnlÕ÷Õn sahibidir ve Êzîdîlk dininde
kutsamanÕn kÕblesidir.14 Güneú de ibadetin kÕblesidir. Êzîdîlik inancÕnda aydÕnlÕk ve
ateúi kutsamak önemli bir yer tutar. Güneú do÷up güneú ÕúÕnlarÕ yere ilk vurdu÷unda,
Êzîdîler, yeri öperler. Güneúe dönerek sabah ve akúam namazlarÕnÕ kÕlarlar. Güneú
tanrÕsÕnÕn mabedi Laleú’te güneúe beyaz bir bo÷ayÕ kurban ederler.15 Êzîdîler hayatÕn
dört prensibine (su, ateú, hava, toprak) kutsal gözle bakarlar.16

8

George Habib, el-Yezidiyye Bakaya Dinun Kadim, Matbaatu’l-Maarif, Ba÷dad, 1978, s.5
Anver Elmayi, el-Ekrad Fi Behdinan, Matbaatu Hebat, Duhok, 1999, ss.82-83
10
Luke, op. cit., p.125;Christin Nibur, Rihletu Nibur ile’l-Irak fi’l-Karni’s-Samin Aúer, thk: Mahmud
Hüseyin Emin, Ba÷dad, 1965, s.91
11
Drower E. S. , Peacock Angle, London, 1941, p.92.
12
The New Encyclopaedia Britanica, vol. X, Helen Hemingway Benton Publisher, Chicago, 1975, Art
((Yazidis)),p.807; Vladimir Minorsky, el-Ekrad/Mülahazat ve øntibaat, thk: Maruf Haznedar, Daru’l-Kitab,
Beyrut, 1987, s.77
13
Halil Cündi, Nahve Marifeti Hakikati’d-Diyaneti’l-øzidiyye, Rabun, øsveç, 1998, s.43
14
Wahby, Toufiq, The Remnants of Mithraism, London, 1962, p.17.
15
W.A. Wigram&Edgar T.A. Vigram, Mehdu’l-Beúeriyyeti’l-Hayat Fi ùarki Kurdistan, trc: Circis
Fethullah, Matbaatu’z-Zaman, Ba÷dat, 1971, s.99; Bazil Nikitin, el-Ekrad, Daru’r-Revai, Beyrut, 1958, s.
210
16
Elmayi, el-Ekrad Fi Behdinan, s.84
9
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Êzîdîlerin özel dua ve namazlarÕ vardÕr. Sabah ve akúam dualarÕ gibi. Bu dualar
Kürtçe söylenilir ve yüce TanrÕ’nÕn ismiyle baúlanÕlÕr. Ve úöyle söylerler “TanrÕ’nÕn
(Hüda) adÕyla, tanrÕnÕn izniyle (Yezdan)” veya “pak ve merhametli olan AllahÕn
adÕyla”. øbadetlerin yürütülmesi kadim bir yöntemle yapÕlÕr. Êzîdîler ellerini ve
yüzlerini temizlerler sonra gün do÷umunda ve gün batÕmÕnda dualarÕnÕ okurlar.17
Êzîdîlerin Sosyal-Dini Sistemleri
Êzîdîlerin sosyal-dini sistemleri katÕ bir sÕnÕf sistemi üzerine kurulmuútur. Her sÕnÕf
soysal hayatÕnÕ mukayyet bir úekilde sürdürür. Êzîdî dininin büyüklerine göre bir
Êzîdî hiçbir úekilde bir sÕnÕftan di÷er bir sÕnÕfa geçemez.18 Êzîdî toplumu baúlÕca üç
sÕnÕfa ayrÕlmÕútÕr. bu sÕnÕflar ùeyh, Pir ve Mürit sÕnÕflarÕdÕr. Bu sistem, úeyh Adi’nin
gelmesinden sonra 505 h/1111m tarihinde Êzîdî dininin yenilenmesi çerçevesinde
yapÕlandÕrÕlmÕútÕr.19 Böylece eski dini sistem, düzeltilip de÷iútirilerek bu sÕnÕf sistemi
onun yerine konulmuútur. Bu sistem üç sÕnÕf arasÕna dini ba÷lar koydu. Her Êzîdî için
kendilerine danÕúmanlÕk yapmak için bir úeyh ve pir tayin edildi. Böylece bugüne
kadar Êzîdîler arasÕnda iúler ve aidiyetler bu úekilde olmuútur. Bu sosyal-dini sistemin
ayrÕntÕlÕ yorumlanmasÕ için Êzîdîler arasÕnda her sÕnÕf ve mertebeden ayrÕ ayrÕ
bahsedece÷iz.20
A)SÕnÕf Ve Tabaka
1)ùeyh: Êzîdî yolunun serveridir. Sahibi içinden çÕktÕ÷Õ aile boyudur. Bu boy
müritlerinin de sahibidir. Mesela Heweri aúireti ùeyh Mendan’Õn úeyhinin oca÷ÕnÕn
mürididir ki, o úeyh, o aúiretin do÷al sahibidir. Bu kanun, úeyh ve pirler için geçerli
de÷ildir. Çünkü onlarÕn sahibi o boydur ki soylarÕ o boydan baúlar. Ya da ùeyh
Mend’in úeyhlerinin sahibi ùeyh Mend’in kendisidir, Ömer Halanilerin pirinin sahibi
Ömer Halan’Õn kendisidir.21
ùeyh, kendi müridinin erkek çocu÷unun perçemini keser. Onun her zaman ölen
müridinin yÕkanma ve defin iúlerine katÕlmasÕ gerekir. ùeyh Sinan úeyhleri (Adanî)
evlilik iúlerini yürütürler, evlenenlerin mihrini belirlerler bu iúleri onlardan baúkasÕ
yapamaz. AynÕ úekilde Êzîdîlerin erkek çocuklarÕ sünnet olurken orda hazÕr
bulunmalÕdÕrlar. Êzîdî ruhani hiyerarúide yürütme otoritesi en çok úeyhlere aittir.22
ùeyh üç gruba ayrÕlÕr: Adani, ùemsani ve Kâtâni. Bu üç grubun úeyhleri birbirlerine
kÕz alÕp vermezler. Çünkü aralarÕnda ruhsal ba÷lar vardÕr.23 Adaniler, Katani ve

17

Drower, op. cit., p.92; Celadet Bedirxan, Nivêjên êzdiyan, çapxana Terqi, ùam, 1933, pp.7-10.
Sami Said Ahmed, el-Yezidiyye Ahvaluhum ve Mutekedatuhum, c.2, Ba÷dat, 1971, s.141
19
øzettin Selim, “eú-ùeyh Adi ve’n-Nizamu’d-Dini’l-øzidi”, Laleú, YÕl:11, Duhok 1999, s.13
20
Pir Memo, “Dav’u ala felsefeti’d-Diyaneti’l-Yezidiye ve Asluha”, s.159
21
Pir Dîma, Êzdîyên Serhedê Sedsala XIX- destpêka sedsala XX, Wergera ji rûsî: Ezîzê Cewo, p.21.
22
øbid, p. 21.
23
Haydar øsmail Nizam, “Tabakatü’l-Yezidiyyin er-Ruhaniyye”, Mecelletü’t-Türas eú-ùa’bi, YÕl:6/4,
Ba÷dat, 1973, s.3
18
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ùemsanilerin úeyhidirler. Baúka bir ifadeyle son ikisi ilk grubun müridi sayÕlÕrlar.
Kendi aralarÕnda ise; Katani úeyhler, ùemsani úeyhlerin mürebbiyesidirler.24
2)Pir: Kürtçe bir kelimedir. Ama úeyh kelimesi Arapça bir kelimedir. Bu unvan øran
kültüründen gelmiú fakat úeyh, Arap etkisiyle ortaya çÕkmÕútÕr. Sadece Pir’in görevi
dinidir. Ruhani hiyerarúide idari erkler en az pirlere düúmüútür. Pir mürit oca÷Õna dua
eder müritlerin yÕkanma, defin ve di÷er ritüellerine katÕlÕr.25
Dini görevler bakÕmÕndan úeyh ve pir arasÕnda fark yoktur. Her birinin yetkile açÕk bir
biçimde ortaya konulmuútur.
ùeyh sÕnÕfÕnÕn kendi arasÕndaki evlili÷i ile ilgili olarak görünür ve açÕk sÕnÕrlar vardÕr.
Ancak Pir’ler arasÕnda durum daha da farklÕdÕr. Pir’lerin, kendi müridleri sayÕlan Pir
ailelerinin temsilcileriyle evlenme hakkÕ yoktur. KÕrk Pir ailesi, Hesinmam’larÕn
müridleridirler. Bu kÕrk ailenin dÕúÕnda birçok Pir vardÕr ki, onlara ba÷lÕ Pir aileleri
vardÕr. E÷er Hesinmam ailesi hiçbir Pir ailesinin Piri olmasaydÕ yine de hiç kimse
Hesinmam ailesi ile evlenemezdi. Çünkü o aile bütün pirlerin ailesidir. Örne÷in
Hesnelkan Piri, Pircervan Pirlerinin mürididirler. Bu sebeple bu pirlerin temsilcileri
ile Hesnelkan ailesi arasÕnda evlilik yasaktÕr. Pirbehri ailesi, Mahmereúan Pir’lerinin
mürididirler ve bu sebeple onlar arasÕnda evlilik yasaktÕr.26
3)Mürid: Bunlar ruhani olmayan aileler olup Êzidilik dininin takipçileri olan
inananlardÕr. Mürit birçok boy, aile ve aúiret arasÕnda olur. Fakat birçok mürit vardÕr
ki, ruhani hayat tarzÕnÕ seçmiú ve dini iúlerle meúgul oluyorlar. Bu Müritler, Êzidilik
kurallarÕ gere÷ince dürüst ve temiz bir hayat sürüyorlar ve bayramlarda dua
okuyorlar.27
B)Sosyal ve Dini Mertebeler
1)Mir: Bütün dünya Êzîdîlerinin baúÕdÕr. Mir ismiyle beraber (bey) ismi de kullanÕlÕr.
Mir Ali Bey gibi. Êzîdîlerin Mir’i için ùeyhlerin Mir’i denilir. ùu andaki mirlerin
ailesi tahminen 13. ve 14. YüzyÕllarda Adani ve ùemsani úeyhleri arasÕndaki
uyuúmazlÕk döneminde nüfuz sahibi olmuúlar. Bugünkü Mir ailesi Mir Melek ile
baúlar ki, o Derviú Âdem Katani’nin o÷lu Mir øbrahim’in ailesinden Mir Muhammed
BâtÕni’nin o÷ludur. O, kendini ùeyh Adi’nin halefi saymaktadÕr.28
Mir’in yetkileri sÕnÕrsÕzdÕr. Êzîdîler arasÕnda hem dini hem de siyasi yetkiler onun
kiúili÷inde bir araya gelir.29 OsmanlÕ imparatorlu÷u döneminde sultanÕn kendisi Êzîdî

24

Pîr Dîma, Êzdîyên Serhedê..., p.21.
Pîr Dîma, Êzdîyên Serhedê..., p.21; Selim, “eú-ùeyh Adi ve’n-Nizamu’d-Dini’l-øzidi”, s.16
26
Pîr Dîma, Êzdîyên Serhedê..., p.21; Nizam, “Tabakatü’l-Yezidiyyin er-Ruhaniyye”, s.31
27
Selim, “eú-ùeyh Adi ve’n-Nizamu’d-Dini’l-øzidi”, s.17–18; Nizam, “Tabakatü’l-Yezidiyyin erRuhaniyye”, s.31
28
Selim, “eú-ùeyh Adi ve’n-Nizamu’d-Dini’l-øzidi”, s.16–18
29
Pîr Dîma, Êzdîyên Serhedê..., p.22.
25
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Mirli÷i tahtÕnda bulunan Êzîdî Mirzadenin yönetimini tanÕmÕútÕr.30 Irak devletinin
kurulmasÕyla Êzîdîlerin Miri yönetici olarak tanÕnmaktadÕr.31
Mir’in birçok yetkisi ve gücü vardÕr. Belediye yönetimi, aúiret ve oymaklar arasÕnda
ortaya çÕkan ikili÷in çözülmesi, finans iúlerinin yürütülmesi gibi. Mir’i Êzîdî ruhani
lideri -Extîyarê Mergê- (Bölge BaúkanÕ) görevlendirir. Êzîdî Mirlerinin köyü Irakta
ùeyhan ilçesine ba÷lÕ Baedra köyüdür.32
Mirler, kendilerine yakÕn olan Mir çocuklarÕnÕn aileleri ve Kâtânî ùeyhleri olan Mir
ailesinin temsilcileri ile evlenirler. Her ne kadar Mirler unvan sahibi ve ünlü aileler
olsalar da onlarÕnda úeyhleri ve pirleri vardÕr. Êzîdîli÷in üç sÕnÕfÕ vardÕr ve bütün dini
farzlar di÷er Êzîdîlere oldu÷u gibi onlara da farzdÕr.33
2-Bavê ùêx: (ùeyh BabasÕ) Êzîdî ruhanilerinin baúÕdÕr. Extîyarê Mergê’den görevleri
alÕr. ùeyh BabasÕ ailesi, kökenlerini ùeyh Fahredin’e dayandÕrÕrlar ki, ùeyh
Fahreddin, ilk Extîyarê Mergê’dir. Görevi, Êzîdîli÷in gereklerinin yerine getirilmesini
gözetlemek, Êzîdî toplumunda ortaya çÕkan sorunlarÕ çözmektir.34
2)PÕsmir (Mir O÷lu): Mir ailesine yakÕn olan ailedir veya Mirzade ailesidir. PÕsmir
unvanÕ Fars dilinden gelme bir kelimedir ve Mir’in O÷lu anlamÕndadÕr. Onlar Mir
Mansur’un soyundan gelmektedir fakat Mir Mansur’un kardeúi Mir Melek’in
soyundan.
3) Pêúîmamê Mergê (Mergehê): Bu görev, ùêxisin/ùeyhÕsÕn ailesine verilir. Onlar
dini merasim ve ritüellerde baúÕ çekerler. Bayram ve törenlerde di÷er dindarlarÕn
önünde dururlar.35
4-Bavê Gavan (Çoban BabasÕ): Bu görev, Amadin ailesinin úeyhlerine verilir. Bavê
Gavan’Õn görevlerinden biri, Êzîdîlerin yaúamÕnÕ gözetlemektir. HÕristiyanlÕktaki
Papaz’Õn görevi gibi.36
5-Bavê Çawîú: Bu görev, kendisine evlili÷i yasaklamÕú, hayatÕnÕ ùeyh Adi ve Laleú’e
adamÕú kiúilere verilir. Son yüzyÕlda Bavê Çaviú’in görevini pirler üstlenmiúlerdir.
O, ùeyh BabasÕ’nÕn Laleú’te ki temsilcisidir. Laleú’te her iúin yürümesini Bavê Çaviú
sa÷lar, kendisi de ùeyh Adi’nin hizmetkârÕdÕr.37
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John S. Guest, The Yezidis Astudy in Survival, london, 1987, pp.177-181.
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Pîr Dîma, Êzdîyên Serhedê..., p.22-23; Selim, “eú-ùeyh Adi ve’n-Nizamu’d-Dini’l-øzidi”, s.18
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Pîr Dîma, Êzdîyên Serhedê..., p.23.
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Mümtaz Hüseyin, “et-Tanzimu’d-Dini ve’t-Tabaki Lil-øzidi”, Mahfel, sayÕ:3, KÕú 2011, s.76–77
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Pîr Dîma, Êzdîyên Serhedê..., p.23.
36
Pîr Dîma, Êzdîyên Serhedê..., p.23.
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6-Feqîr/Fakir: Kendini dünya hayatÕndan soyutlayan, hÕrka giyen ve mistik sayÕlan
kiúidir. ùengal da÷larÕnda birçok Fakir ailesi vardÕr. ùeyh Bekir ve ùeyh HÕsn
úeyhleri fakir olabilirler. Ömer Halan Pirleri de fakirli÷i alabilirler, aynÕ úekilde bazÕ
Mürid aúiretlerinin temsilcileri de Fakir olabilirler.38
7-Qewal/Kaval: ølahi söyleyen ve Laleú mabedi için hayÕr toplayan kiúidir. Kaval
grubu ruhani toplulu÷un kararÕyla yÕlda bir defa Êzîdîlerin sembolü olan Tavus’un
resmini Êzîdîler arsÕnda dolaútÕrÕrlar, kutsal metinleri okurlar ve dini metinleri
ö÷retirler. Onlar hayÕr ve hasenatlarÕ toplarlar. AynÕ zamanda bazÕ yetkileri de vardÕr.
ønananlar arasÕnda meydana çÕkan anlaúmazlÕk, ayrÕlÕk ve düúmanlÕ÷Õ çözmek gibi.
Kavallar, mürittirler ve üç aúirettendirler (Hekkari, Dumili, Mamusi) . Onlar Irak’Õn
iki büyük köyünde Baúik ve Behzan’da yaúÕyorlar. Kavallar, kutsal sazÕ, def ve kaval
çalarlar, ilahi ve kutsal beyitleri okurlar. 39
8-Mezinê Kavala (Kaval BaúÕ): Behzan köyündeki kavallarÕn baúÕdÕr. KavallarÕn
baúÕ Dumilî aúiretinden seçilir. KavallarÕn iúlerini yürütmek ve gözetlemek onun
görevleri arsÕndadÕr. 40
9-Micêwir: Bu isim Êzîdî köylerinde bulunan türbelerde nöbetçilik yapanlara verilir.
Micêvirler, úeyh ve pirler arasÕndan olur fakat müridlerden de çok sayÕda Micêvir
vardÕr. Micêvirler türbenin hizmetinde bulunurlar, türbeye göz kulak olurlar, gelen
hayÕr ve kurbanlÕklardan geçimlerini sa÷larlar. Micêvir içinde türbe bulunan köyün
sorumlusudur. O köylüler arasÕnda çÕkan tartÕúma ve anlaúmazlÕ÷Õ çözer ve katkÕda
bulunur.41
10-Koçek: Gelece÷i görme özelli÷i bulunan her Êzîdî, koçek olabilir. Koçeklerin
ço÷u mürittir. Bugünde böyledir. Koçek beyaz elbise giyer ve yaz ile kÕú aylarÕnda 40
gün oruç tutarak dini merasimlerde bulnur. Koçek (ya da guh-çak) kelimesinin anlamÕ
bilinmeyen úeylerden haberdar olan kiúi anlamÕna gelmektedir.42
C) Êzidî Kabile ve Aúiretleri
Êzîdî aúiretler toplulu÷u, en önemli Kürt aúiretlerinden sayÕlÕr. Bu aúiretler Musul,
ùeyhan ùengal Da÷Õ, Halep, Botan ve Serhat’a43 da÷ÕlmÕúlardÕr. Bu topluluk
Kürtçenin Kurmanci lehçesini konuúan Kürtler arasÕndaki en büyük federasyondur.
Bu federasyon ùeyhan’da ve Baedra’da dini ve toplumsal açÕdan Êzîdîlerin
hizmetinde bulunan ve dini dünyevi iktidar iúlerinin hepsini yürüten yüksek bir merci
sayÕlan Êzîdî Mir ailesine ba÷lÕdÕrlar.44
38
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Pîr Dîma, Êzdîyên Serhedê..., p.25
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19. yüzyÕl kaynaklarÕ birçok Êzîdî aúiretten bahsetmiútir. ùêxan, Robenútî, Dinanî,
Qayidî, Beletînî, Remkan, Hebsan, Hewêrî, Xalta, Xetarî45 ve musulda Qeredasinî
ilçesinde Mamusi Aúireti gibi. 46 Baúka bir yazar, OsmanlÕlar döneminde meúhur
Êzîdî aúiretlerinin bunlar oldu÷unu söyler: Silêvana, Xaldî, Hesna, Dinblî, Museka,
Reúka, Hewêrî, Aúutî Homerî, Xafurya, Diska, Bisyan, Buxtî.47
Kaynaklar bu aúiretlerden daha fazla aúiretten bahsetmiútir. Mark Sykes I.Dünya
SavaúÕ döneminde baúka Êzîdî aúiretlerinden de bahsetmiútir. O “Kürt Aúiretleri
DivanÕnda” Êzîdî aúiretinin en ünlüsünün Laleú yakÕnlarÕndaki ùeyhan aúireti
oldu÷unu söyler. O Êzîdîlerin Miri’nin orda bulundu÷unu ve o aúiretin isminin ùeyh
Adi’den geldi÷ini ve onlar ile ùengal Êzîdîleri arasÕnda din dÕúÕnda hiçbir iliúkilerinin
olmadÕ÷ÕnÕ söyler.48 SayÕlarÕ yedi yüz hanedir.49 Mark Sykes’in bahsetti÷i bir di÷er
aúiret ise Hevêri aúireti olup üç yüz hanedirler ve Zaho yakÕnlarÕnda yerleúiktirler.
AynÕ úekilde Mamreú aúireti ise iki yüz haneden meydana gelip Hertuúi aúiretinden bir
kol oldu÷unu söyler.50
ùeyhan bölgesi aúiretlerinin iki kÕsma ayrÕldÕ÷ÕnÕ söyler. Ruhani ve mürit. Ruhaniler
Mir, PÕsmir, ùeyh ve Pirler olup ünlü ailelerdir. Mürid kÕsmÕ ise, en kalabalÕk sÕnÕf
olup birçok aúiretten oluúurlar.51 OnlarÕn ço÷u ziraat, hayvancÕlÕk iúini yaparlar.52
ùeyhan bölgesindeki en önemli aúiretler úunlardÕr. Basitkî, Belesînî, Pêdeyî, Tirk,
Hekarî, Xîskî, Dina, Rubenîútî, Tazî, Qa`Îdî, Kirnî, Mamusî, Heraqî, Rozekî, Bîrmanî,
Dumilî, Xetarî, Qirneyî, Xaltî.53 ùÕrnak, Zaho ve Süleymaniye bölgesinde baúka
aúiretler de vardÕr. Onlar Maseki, Musan, Heweri, Reúka aúiretleridir. Mark Sykes I.
Dünya SavaúÕ döneminde bu aúiretlerden bahsetmiútir.54
ùengal da÷Õnda çok sayÕda Êzîdî aúiretler vardÕr. Mark Sykes özel bir bahiste ùengal
da÷Õndaki Êzîdî aúiretlerinden söz etmektedir. ùengal da÷Õnda Êzîdî aúiretler
toplulu÷u ve kabile federasyonlarÕnÕn hepsinin Kürt oldu÷unu ve ùengal Êzîdîlerinin
Dersim Kürtleri gibi oldu÷unu söyler. ùengal da÷Õndaki Êzîdî aúiretleri úu úekilde
sÕnÕflandÕrÕr: (Merka), ùengale yakÕn Reúmalan’da bulunan bir aúirettir. (Bedhaltan)
yerleúik bir aúirettir. (Hebaba ), onlar da yerleúiktir. (Kîran) reúmalanda yaúÕyorlar.
(Bekran) yerleúik bir aúirettir. (Mendikan) üç yüz haneden oluúur aralarÕnda göçebe
45
Ahmed Osman Ebubekir, SÕddÕk Demluci, øbrahim Dakuki, Meherdad øzadi, Aúair-i Kurdistan, 1. bsk.,
Rabita Kava li-sekafeti’l-Kurdiyye, Erbil, 2001, s.46
47
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49
R, E. J.,Notes on Kurdish Tribes, Government press, Baghdad, 1919, p.5.
50
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Demluci, el-Yezidiyye, s.242–243; Amad Mirza, “el-Aúairu’l-øzidiyye ve Esmau’l-Kura’l-øzidiyye fi
Kurdistani’l-Irak”, Laleú, YÕl:6, Duhok, Adar, 1996, s.101
54
Sykes, op. Cit., p.459; Demluci, el-Yezidiyye, s.245
48

ÊZÎDÎLİK VE ÊZÎDÎ TOPLUMU

303

bazÕ Müslümanlar da vardÕr ve her alanda onlar ile Êzîdî dostlarÕ arasÕnda güzel
iliúkiler vardÕr.55
ùengal da÷Õndaki Êzîdî aúiretlerinden bahseden di÷er kaynaklar baúlÕca iki guruptan
bahsediyorlar ki, bunlar Ciwana ve Hurka aúiretleridir.56 Her birinin kendilerine ait
hususiyetleri vardÕr. Ciwana grubu saçlarÕnÕ uzatÕyorlar ve örgü yapÕyorlar, baúlarÕna
uzun külahlar geçiriyorlar ve soylarÕnÕ ùeyh Adi ailesinden ùerfeddin’e ulaútÕrÕyorlar.
“Biz ùengal’in kadim halkÕyÕz” diyorlar. AralarÕnda evlilik çok azdÕr.57 Bu
hususiyetlerden bazÕlarÕ onlarÕn iúleriyle ilgilidir. Onlar daha çok ziraat ve hayvan
yetiútiricili÷i ile u÷raúÕyorlar.58 BazÕ hususiyetleri de Êzîdî úeyhleri arasÕndaki eski
ihtilaflar ile ilgilidir.59 Bu bölünme özellikle yabancÕ düúmanlarÕn onlara saldÕrdÕklarÕ
sÕrada ùengal da÷Õndaki Êzîdî aúiretleri arasÕnda söz konusu olmamÕútÕr.60
Hurka aúiretleri guruplarÕ úunlardÕr: Qîran, Simoqî, Heskan, Al Daxî, Çilka, Feqîran,
Musan, Cifrî, Helêqî, Hewêrî, Korkorka, Mendikan, Reúkan, ùerqîyan, Hîkan.61
Civana aúiretleri gruplarÕ úunlardÕr. Hebaba, Mehirkan, Mala Xalta, Mesqore, Delkan,
`Aldîna, `Emera, Adî Dila, Qasmok, Kizan, Cokan, Hiskalîye, ‘Elî Sorka.62
Êzîdî aúiretlerinin ba÷ÕmsÕz ve geniú otoriteleri olan kendilerine ait liderleri vardÕ.
Köylerin liderlerini seçiyordu, aúiretler arasÕndaki anlaúmazlÕklarÕ çözüyor ve
onlardan vergi alÕyordu. Aúiret liderleri ùeyhan Mirlerine ba÷lÕydÕlar ve Êzîdî
kavallarÕ Mir ve aúiret reisleri arasÕndaki iliúkinin halkasÕydÕ. Böylece ùeyhan Miri,
aúiret reisinin yardÕmÕyla otoritesini Êzîdîler üzerinde uyguluyordu.63
Êzîdî aúiretlerinin tasnifi, Kürt aúiretlerinin tasnifi gibidir. Êzîdî aúiretler arasÕnda özel
iliúkiler olup adÕna Heval-bendi veya hev-peymani (mutabakat/ sözleúme) vardÕ. Bu
mutabakat gere÷ince aúiretler savaú ve darlÕk zamanlarÕnda birbirine yardÕm etmeli iki
taraf da birbirine inanmak, ihanet etmemek ve karúÕlÕklÕ çÕkarlarÕn korumak üzere ant
içmeliydiler.64
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SONUÇ
Bu araútÕrmanÕn sonucunda aúa÷Õdaki sonuçlara ulaútÕk:
1. Êzidilik dini kadim bir din olup özel inançarÕ vardÕr.
2. Êzidili÷in sembolleri vardÕr. Êzidiler Allaha taparlar ve Melek Tavus onlar için
iyilik ve aydÕnlÕ÷Õn sembolüdür.
3. Êzidili÷in dini metinlerinde hayÕr ve úerrin kayna÷ÕnÕn bir oldu÷u ikisinin insanÕn
içinde oldu÷u ve insanÕn aklÕ sayesinde iyi olanÕ seçebilece÷i geçmektedir.
4. Êzidilerin dini-sosyal sistemine göre üç sÕnÕf ve tabaka vardÕr: ùeyh, Pir ve Mürit.
Bu sisteme göre bunlar arasÕnda evlilik haramdÕr. Bu sistemde dini ve sosyal
mertebeler de vardÕr. Mir, ùeyh babasÕ vd. her birinin yetkileri vardÕr. Mir, Êzidilerin
dünyevi iúlerini yürütürken ùeyh BabasÕ ise dini iúlerini yürütmektedir. Bu sistem 13.
yüzyÕldan sonra kurulmuútur ve Êzidili÷in bugüne kadar korunmasÕnda güçlü bir rolü
olmuútur. Acak 21. yüzyÕlda bu sistemin bazÕ reformlara ihtiyacÕ vardÕr.
5. Êzidilerin sosyal sisteminde aúiretlerin Êzidilik dininin korunmasÕnda büyük rolleri
olmuútur. Êzidi aúiretleri ço÷u ùeyh ve Pirlerin müritleridirler Ezidilerin Miri’nin
yönetimi altÕndalar.
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