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babam Orhan ve annem Fatma'y~ 

huzur ve saghk dileklerimle 
ithaf ederim ... 



ONSOZ 
Y ezidiler bibliyografyas1 9ah~masmm haz1rhklan on yila yakm 

bir zamandan beri siirdiiriilmekteydi. Bibliyografyanm toparlanma
s1 sabir isteyen, zor ve masrafh aym zamanda yorucu bir ugra~t1. 
Dogal olarak 9ah~manm bibliyografik malzemesinin olu~turulma
smda bir9ok kimsenin kar~1hks1z yard1mlanm gordiim. Onlann 
yard1mlanyla kaynaklara ula~1lmazhk gibi bir9ok noktada yiikiim 
hafifledi. isimlerini buraya yazamayacag1m kadar 90k kimse var ve 
bunlar arasmda ozellikle kiitiiphane gorevlileri, ara~tlrma merkez
leri, 9ah~ma sahipleri ve yakm arkada~lanm sayabildiklerim. <;a
h~manm bu hale gelmesinde biiyiik pay sahibi onlardir ve bana 
yard1m sunan herkese miite~ekkir oldugurnu belirtmeliyim. Bir 
anlamda bu bibliyografya onlarm e~siz yard1mlanyla olu~tu. 

Bibliyografyay1 olu~tururken bir yandan da alan ara~hrmalanm1 
yiiriittiim. Bu donemde Yezidilerin yerle~ik olduklan yerleri hirer 
birer tespit ettim. Giineydogu Anadolu' da ya~ayan Yezidiler, Av
rupa'ya g69 ederek Almanya'ya yerle~tiler. Almanya'da ya~ayan 
Yezidilerin yanlanna gittim. bzellikle Y ezidilerin kutsal mekam 
Lali~-i Nurani'ye (Irak'ta Musul yakmlannda) gittim. Bu 9ah~ma
da biitiin bu alanlarda yaphg1m gozlemlerden de yararland1m. A
ra~tlrmaya ba~lad1g1mdan itibaren hi9bir fedakarhktan ka9mmay1p 
yard1mc1 olan Sanlmrfa Viran~ehir Yezidilerinden Yiiksel ailesine 
90k ~ey bor9luyum. Belki de bu 9ah~manm bu diizeye ula~masm
daki en biiyiik pay onlanndir. <;iinkii gergin, s1kmt1h ve endi~eli 
gei;:en zamanlarda bir siire ara vermek zorunda kald1g1m 9ah~maya; 
beni s1cak, giivenilir, samimi ve giilen yiizle kar~Ilamalan, bu o
lumsuzluklan unutturup 9ah~manm yeniden ba~lamasma neden ol
du. Onlar beni y1llardir biitiin olumsuzluklara ragmen hiisnii ka-
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bulle kar~1ladilar ve her defasmda yard1mlanm esirgemediler. Ay
nca Almanya / Oldenburg Yezidisches Kulturforum / Denge 
Ezidiyan Oldenburg Yezidiler Demek yi:ineticilerine; Almanya / 
Bielefeld Denge Yekitiya Ezdiyan / Lali~ yi:ineticilerine te~ekkiir 
ederim. Bielefeld Demegi yi:ineticileri, gurbette i:iyle bir ev sahipli
gi yaptllar ki kendimi Midyat, Be~iri veya Nusaybin'de hissettim. 
Ve son olarak Lali~-i Nurani 'ye, Yezidilerin hac i9in gittikleri kut
sal mekana gittim. Burada yapilan uygulamalan yerine getirerek 
mekanm biitiin bi:iliimlerini gezme ve bunun yanmda Lali~-i Nurani 
9evresindeki yerle~im yerlerini de gi:irme imkamm oldu. Irak'taki 
biitiin 9ah~malanmda bana rehberlik ederek, hem bilgi hem de 
kaynak saglayan akademisyen Said Hudeda, Adnan Ziyan, Hldir 
D1mle'ye ve Bingeha Lale~ Kiiltiir Merkezi ba~kam Said Silo ve 
biitiin personeline saglad1klan imkanlardan dolay1 te~ekkiir ederim. 

Bugiine degin 9ah~malanmda yard1mlanm esirgemeyen ve 9a
h~malann bi9imlenmesinde ele~tiri ve degerlendirmelerde bulunan 
sevgili arkada~lanm Dr. Eyyiip Tannverdi ve Canan Seyfeli'ye te
~ekkiir ederim. 

Tiirkiye Yezidiler bibliyografyasmm tamamma yakmm1 temin 
etmeye 9ah~tim. Fakat ara~tlrmacmm sabirs1zhg1yla gi:izden ka-
9anlann olabilecegini si:iylemek isterim. Okuyucunun bu konuda 
da gi:irdiigii eksikleri veya buraya yans1mayan bibliyografik mal
zemeyi yazanna ula~t1rmalanm istirham ederim. <;ah~mamn ek
sikleri bana aittir. Okuyuculann yapacaklan ele~tiriler veya katk1-
lar dikkate almacaktlr. 

Tiirkiye Y ezidiler Bibliyografyasma katki sunmas1 dileklerim
le. 

2005 Diyarbakir 
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GiRiS_ 

Osmanh'dan Cumhuriyet'e dini sosyal gruplara gosterilen ilgi 
90k fazlad1r. Bu ilgi 9ogu zaman i.ilkenin sm1rlannm daralmas1, e
konomik gerileme gibi birbirinden bag1ms1z bir9ok konu ile 
ili$kilendirilmektedir. Fakat ilginin fazla olmasmm ba$hca nedeni 
son birka9 yi.izyilda konunun uluslararas1 alana ta$marak siyasal bir 
mesele haline gelmesidir. Kuramsal ve bilimsel degi$ime paralel 
olarak bir si.ire soma konu siyasal alandan ki.iltiirel alana ta$md1. 
Bunun bir sonucu olarak Avrupa Birligi'ne katihm si.irecinde re
form paketine paralel yeniden gi.indeme geldiginde bu dini sosyal 
gruplar, i.ilkenin bir zenginligi ol_arak gori.ilmeye ba$land1. Hatta 
dini-sosyal gruplann Avrupa Birligi'ne katihmma katk1 yapmaya 
ba$lamalan veya en azmdan katk!lan umulur hale geldi. 

Bu bak1mdan da son zamanlarda dini-sosyal gruplan konu alan 
9ah$malar artm1$hr. Buna ragmen yapilan ara$hrmalann hem i9e
rik hem de say1sal olarak yeterli oldugunu soyleyemeyiz. 

Y ezidilige ve Y ezidilere ilginin canh kalmasm1 saglayan en 6-
nemli husus; H1ristiyan ve Mi.isli.imanlardan ozellikle yoneticiler, 
seyyahlar ve din adamlannm Yezidileri, "Seytana Tapanlar" $ek
linde isimlendirmi$ olmaland1r. Yezidilerin Seytana Tapanlar ola
rak isimlendirili$i bir ger9egi tanunlamaktan ote magazinin bir 
par9as1 olarak g6ri.ilmi.i$tiir. 

Seytana Tapanlar $eklindeki isimlendirme, Yahudilik, Hiristi
yanhk ve islam dini ve kutsal kitaplanna dayandmlmaktad1r. Bu
ralarda Seytanla ilgili yer alan bilgiler dogrudan Yezidilik inan9la
nndaki Melek Tavus' a tahvil edilmi$tir. Yezidilige ve Y ezidilere 
ba$tan itibaren eksik ve 6nyargil1 bakmakla nihayet bulan bu yak-


