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duran bu kimseler yýlda doksan iki gün süreyle oruç tutarlar. Bunun yanýnda Þeyh
Adî Türbesi’nin hizmetini yerine getiren
köçekler, çavuþlar ve ferrâþlar vardýr. Müridler ise Yezîdîler’in halk tabakasýdýr.
Yezîdîlik’te fasulye, marul, bakla, lahana ve balýk, geyik, domuz ve horoz eti haramdýr. Melek Tâvus’un rengi olan mavi
renkli elbise giymek de yasaktýr. Býyýk kesmek günahtýr. Yýlan, akrep, boða gibi hayvanlar kutsal sayýlýr. Þeytan, mel‘un, lânet gibi kelimeler Melek Tâvus’u ima ettiði düþüncesiyle telaffuz edilmez. Beyaz,
siyah, kýrmýzý, yeþil ve kahverengi gibi renkler kutsal kabul edildiðinden daha çok bu
renklerde elbiseler giyilir. Genellikle köylerde yaþayan, gerekmedikçe þehirlerde yerleþmeyen Yezîdîler günümüzde Ýran’ýn çeþitli yerlerinde, Ermenistan’da Tiflis ve Erivan ile Gürcistan’da Batum’un köylerinde,
Irak’ta Sincar daðlarýnda, Türkiye’de Batman, Nusaybin, Siirt’in Beþiri ve Kurtalan
ilçeleriyle Hakkâri’nin daðlýk bölgelerinde
yaþamaktadýr. Son zamanlarda terör yüzünden Güneydoðu Anadolu’dan çok sayýda Yezîdî, Batý ülkelerine iltica etmiþtir.
Toplam Yezîdî nüfusu 300-400.000 kadar
tahmin edilmektedir.
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Çok uzun yaþamasý, genellikle normal
yolla ölmemesi ve kendini yenileme (yýlda
iki defa kabuk deðiþtirme, düþen veya kopan
organlarýný yenileyebilme) özelliðinden dola-

yý eski dönemlerden beri insanlar yýlanlarýn doða üstü güce sahip olduðunu düþünmüþlerdir (Arapça’da yýlan “uzun yaþayan” mânasýnda hayye kelimesiyle karþýlanýr, uzun ömürlü kiþilere de mecazen
hayye denir, bk. Lisânü’l-£Arab, “hyy”
md.; Tâcü’l-£arûs, “hyy” md.). Bu özellikleri yanýnda yerde kayarak hýzlý hareket
etmesi, bazý türlerinin zehirli oluþu sebebiyle hem sinsi tabiatlý ve tehlikeli hem de
gizemli kabul edilen yýlanla ilgili karþýt anlayýþlar ortaya çýkmýþ, bu hayvan bir yandan hayat ve kutsallýkla, diðer yandan ölüm
ve kötülükle iliþkilendirilmiþtir. Zerdüþtîlik (Mecûsîlik) gibi bazý dinlerce lânetlenirken Orta ve Güney Amerika ile Güney Afrika’nýn yerli toplumlarýnda, Sumer, eski
Mýsýr, eski Arap, eski Yunan ve Roma ile
Gnostik Hýristiyanlýk, Hinduizm ve Budizm
gibi dinlerde ve toplumlarda yýlana saygý
gösterilmiþ, hatta tapýnýlmýþtýr. Fakat bu
kültürlerde de yýlanla ilgili birbirine zýt telakkiler yan yana yer almýþtýr.
Yýlan çoðu mitolojide su ve toprakla, ayný zamanda gök ve yer altý âlemiyle iliþkilendirilmiþtir. Muhtemelen belli dönemlerde deri deðiþtirerek yenilenmesi ve su
kaynaklarýna yakýn yerlerde yaþamasýndan dolayý ayýn iþaretlerinden ve görünümlerinden sayýlan yýlan (ayýn gölgesinden
sýyrýlmasý ile yýlanýn derisinden sýyrýlmasý
arasýndaki benzerlik) birçok kültürde bir
ay gücü olarak verimliliði ve doðurganlýðý, ölümsüzlüðü ve yeniden doðuþu, bilgiyi / hikmeti temsil etmektedir (ayrýca bk.
SU). Bilhassa Güneydoðu Asya (Hint ve Çin)
ve Okyanusya kültürlerinde yýlanýn yaðmur üzerindeki etkisi sayesinde hem verimliliði ve doðurganlýðý hem de yýkýmý ve
ölümü kontrol ettiðine inanýlmakta ve yýlana tapýnma merasimleri icra edilmektedir. Eski Mezopotamya’da da evrensel bereketi saðlayan tanrýçalarýn âyinlerinde ve
tasvirlerinde yýlan motifi bulunmaktadýr.

Bu tanrýçalar ayný zamanda cenaze ilâheleri kabul edildiðinden yýlanlar ölülerin ruhlarýna giren bir ölüm hayvaný ve kabile atasý haline gelmiþtir (Eliade, s. 169). Yýlan, yenilenme sembolizmine paralel olarak özellikle gnostik kültlerin cemaate katýlým âyinlerinde yer almýþtýr. Yine çeþitli kültürlerde (Mezopotamya, eski Ýran ve eski Yunan)
ve Tevrat’ta geçen Aden Bahçesi hikâyesine (Tekvîn, 2-3. bablar) benzer þekilde yýlanýn tanrýlar tarafýndan insana bahþedilen ölümsüzlüðü çaldýðýna dair efsaneler
anlatýlmýþtýr. Ancak bütün bu efsanelerin,
yýlanýn ya da bir deniz canavarýnýn kutsal
su veya ölümsüzlük kaynaðýna (hayat / altýn elma aðacý, gençlik pýnarý, ölümsüzlük suyu / bitkisi, yer hazineleri vb.) bekçilik ettiði þeklindeki ilkel bir efsaneden
kaynaklandýðý ileri sürülmüþtür (a.g.e., s.
164-165).
Ayla baðlantýsýna paralel olarak yýlan kadýnla ve cinsellikle de iliþkilendirilmiþtir (fallik sembol). Yýlanýn regl dönemlerini yönettiðine inanýlmýþ, Pers ve yahudi (Rabbânî) geleneklerinde ilk kadýnýn yýlan tarafýndan ayartýldýktan hemen sonra âdet görmeye baþladýðýna yönelik efsaneler yer almýþtýr. Ayrýca eski Yunanlýlar ve Romalýlar
arasýnda yaygýn bir inanç olarak erkek veya yýlan þekline giren ayýn kadýnlarla çiftleþtiðine inanýlmýþ, yarý-tanrý konumundaki Grek kahramanlarýnýn annelerinin yýlanla çiftleþmesinden dünyaya geldiði kabul
edilmiþtir. Benzer bir inanýþ kahramanlarýn soyunu ejderhalara dayandýran Çin,
Avustralya ve Endonezya mitolojilerinde
de mevcuttur. Antik dünyada bâkire doðum mitlerinde kadýnlarýn yýlan tarafýndan dölleniþine dair referans bu inancýn
uzantýsýdýr.
Yýlan ayný zamanda çoðu mitolojide -genelde kaos / kötülük ilkesi þeklinde- yaratýlýþla iliþkilendirilmiþ, kendisinden dünyanýn ve insanlarýn yaratýldýðý ilk varlýk olarak kabul edilmiþtir. Mezopotamya mitolojilerinde suda yaþayan ejderha motifi dünyanýn yaratýlmasýndan önce var olan bölünmemiþ birliði (kaos) temsil etmektedir. Sumerler’in boynuzlu yýlan biçiminde
sembolize edilen yer altý tanrýsý Ningiþzida, içinden hayatýn çýktýðý ve tekrar ona
döndüðü sudan meydana gelen boþluðun
ilk örneðidir (arketip). Bâbil yaratýlýþ hikâyesine göre Tanrý Marduk ejderha þeklindeki su canavarý Tiamat’ý yendikten sonra
onun vücudundan göðü ve yeri yaratmýþtýr. Ayný mücadele Ken‘an inancýnda Tanrý Baal ile deniz yýlaný Lotan / Yam arasýnda geçmektedir. Tanrýnýn sularda yaþayan
yýlan veya ejderha biçimli kaos canavarýný
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(Leviyatan / Rahav) yenmesi temasýna Eski Ahid’de de rastlanmaktadýr (Ýþaya, 27/
1; 51/9; Mezmurlar, 74/12-14; Tekvîn, 1/12). Benzer þekilde bir Hint efsanesine göre yaratýlýþ, Tanrý Ýndra’nýn kaosu temsil
eden ve hayatýn sularýný ele geçiren su ejderhasý Vritra’ya karþý zaferiyle gerçekleþmiþtir. Hitit mitolojisinde de gök tanrýsý Teþup ile su ejderhasý Ýlluyanka arasýnda cereyan eden kozmik bir savaþ temasý yer almaktadýr. Kuzey Sumatra yerlilerinde de rastlanan bir Batý Afrika efsanesine göre hem ay hem güneþle özdeþleþtirilen yaratýcý-ana her þeyi, hareketin
ilkesi olan gök kuþaðý yýlanýnýn aðzýnda veya sýrtýnda yeryüzünü dolaþarak yaratmýþ,
bütün yeryüzü yaratýldýktan sonra yýlandan, dünyayý dengede tutmak üzere kuyruðunu aðzýna alarak dünyayý çevreleyen
bir çember haline gelmesini istemiþtir. Bu
inanca göre dünyanýn sonu yýlanýn kuyruðunu tamamen yutmasýyla gerçekleþecektir. Kuyruðunu aðzýna alýp çember oluþturan yýlan motifi (uroboros) sonsuzluðun
ve yeniden doðumun sembolü olarak eski Mýsýr, Germen ve eski Yunan geleneklerinde de mevcuttur. Ofitler, Naasenler
gibi gnostik hýristiyan çevrelerinde de ayný sembolizm bulunmaktadýr. Ýlk tanrýlarýn (Amun, Atum, Neith vb.) yýlan þeklinde tasvir edildiði eski Mýsýr’a ait bir yaratýlýþ efsanesinde koç baþlý yýlan Khonsu’nun kozmik yumurtayý döllediðinden bahsedilmektedir. Eski Yunan’a ait benzer bir
yaratýlýþ efsanesinde de güvercin biçimli
Tanrýça Erinoma kendi oluþturduðu yýlan
Ofion’la çiftleþtikten sonra dünya yumurtasýný meydana getirmiþ, daha sonra Ofion’a bu yumurtanýn etrafýnda çember halinde kuluçkaya yatmasýný söylemiþ, bunun sonucunda yumurtadan güneþ, ay,
yýldýzlar ve bütün canlýlarla birlikte yeryüzü meydana gelmiþtir. Ancak yýlanýn kibir528

lenmesi üzerine tanrýça onu ceza olarak
yer altýna göndermiþtir (düþmüþ / günahkâr melek þeytan karakteriyle benzerlik).
Bazý efsanelerde ise yýlanýn kendisi yaratýcý tanrý veya tanrýça konumuna çýkarýlmýþtýr (Fiji yerlilerinin yýlan tanrýsý Ndengei, eski Ken‘anlý toplumlarýn diþi yýlaný
Aþera / Ýþtar gibi). Avustralya yerlileri arasýnda da gök kuþaðý ile irtibatlandýrýlan,
kâinatý þekillendirdiði veya ayakta tuttuðu kabul edilen kozmik yýlan inancý mevcuttur. Kimi yerli topluluklar ise (Guatemala, Avustralya, Togo) bizzat yýlanýn soyundan geldiklerini kabul etmiþtir.
Zehirin ayný zamanda panzehir gibi kullanýlmasý ve hayat vermesi dolayýsýyla yýlan Sumer, eski Mýsýr, eski Yunan ve eski
Türk kültürlerinde þifa verici özelliðe sahip kabul edilmiþtir. Yýlan yerin altýndan,
hayat aðacýnýn köklerinden yeryüzüne çýkan ve ona ait bütün sýrlarý bilen bir varlýk olarak daima hayat aðacý ile özdeþleþtirilmiþtir. Yýlanýn yaþama ve saðlýða ait
fonksiyonu hayat aðacý ile bu iliþkisinden
kaynaklanýr. Eski Mýsýr’da ülkenin en önemli saðlýk merkezi Teb þehrinin (Türkçe’deki
týp kelimesi buradan gelmektedir) totemi
yýlandý. Eski Yunan’da týp tanrýsý Asklepius önceleri yýlan biçiminde, sonralarý hayat aðacýnýn stilize formu olan asâya sarýlmýþ bir veya iki yýlan eþliðinde tasvir edilmiþ, onun adýna kurulan üç meþhur tedavi merkezinde (Epidaurus, Pergamum /
Bergama, Ýstanköy / Kos adasý) kutsal yýlanlar bulundurulmuþtur. Günümüzde hekimliðin sembolü olan ve ilk örneðini Sumer’de bulan çift yýlanlý asâ motifi tanrýlarýn ve insanlarýn koruyucusu ve kýlavuzu kabul edilen, Ýslâm geleneðinde de Ýdrîs peygamberle özdeþleþtirilen Grek Tanrýsý Hermes’in beraberinde taþýdýðý bir
semboldür. Asâ gücü ve hayat aðacýný, yýlan ise gençliði ve yenilenmeyi, ayný zamanda hayat aðacýnýn koruyuculuðunu
temsil etmektedir. Yahudi ve Ýslâm geleneklerinde Hz. Mûsâ ile baðlantýlý olarak
mûcizevî þekilde yýlana dönüþen, ayný zamanda sular üzerinde etkili olan asâ motifi yer almaktadýr (Çýkýþ, 7/8-21; el-A‘râf

Çankýrý
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(Taþmescid)
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kabartma
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7/107, 117; Tâhâ 20/20; eþ-Þuarâ 26/32;
en-Neml 27/10).
Yýlan ile ölüm ve ruhlar arasýnda kurulan iliþki baðlamýnda Afrika ve bilhassa Madagaskar’ýn, Güneydoðu Asya ve Okyanusya’nýn bazý kabilelerinde atalarýn öldükten sonra yýlana dönüþtüðüne ve yýlan bedeninde yaþadýðýna inanýlmýþtýr. Avustralya yerlilerinde (Aborjinler) ise ay kabile
atasý olarak görülmüþ, toteminin de yýlan
olduðu kabul edilmiþtir. Ruhun -ölüm veya rüya anýnda- bedeni yýlan biçiminde terkettiði þeklindeki inanca paralel þekilde ölü
atalarýn ruhlarýnýn yýlanlara yerleþtiði ve
kendi nesillerinden gelenlerin evlerini koruduðuna yönelik inançlar Avrupa toplumlarýnda da (Ýskandinav, Slav, Akdeniz vb.)
mevcuttur. Özellikle antik dönemde mâbedleri, mezarlarý ve evleri koruduðuna
inanýlan yýlanlarýn Avrupa’da sütle beslendiklerinde eve saðlýk, bolluk ve uður getirdiklerine inanýlmýþtýr. Çeþitli geleneklerde yýlan / ejderha motifi ilâhî gücün ve siyasî hâkimiyetin sembolü olarak da kullanýlmýþtýr. Mýsýr güneþ tanrýsý Re’nin alnýndaki yýlan motifi düþmanlarýný ortadan kaldýrma özelliðine sahipken firavunlarýn kraliyet sembolü þeklinde alýnlarýna taktýklarý engerek yýlaný motifi de onlarýn hâkimiyetinin iþareti kabul edilmiþtir. Eski Mezopotamya mühürlerinde yer alan boynuzlu yýlan motifi ve Çin’de imparatorluk sembolü olan ejderha tasviri de benzer bir iþlev görmüþtür.
Yýlanýn ölü ruhlarla ve yer altý âlemiyle
baðlantýsýna paralel bir diðer vasfý da kehanetin, sýrlarýn ve hikmetin sembolü oluþudur. Yahudiler arasýnda ve eski Mýsýr’da kehanetle iliþkilendirilen yýlan, Çin ve
Hint inançlarýnda da hikmetin sahibi ve
sonsuzluk suyunun / yerin hazinelerinin
koruyucusu kabul edilmiþtir. Budist mitolojisine göre Buda, hikmet metinlerini
(Prajnaparamita) koruma görevini büyük
yýlan krallara (Naga) vermiþ, bu gelenekte yýlanlar, diðer bazý hayvanlarýn yaný sýra Budist doktrinin aktarýmýnda aracý vazifesi görmüþtür. Þaman geleneðinde yýlan eti yendiðinde gelecekle ilgili bilgiye,

YILDIRIM BAYEZÝD KÜLLÝYESÝ

ðe sonraki dönemlerde takdime sunulduðundan bahsedilmektedir (Sayýlar, 21/49; II. Krallar, 18/4). Bronzdan yýlanýn asýlý
olduðu bu direk hýristiyan geleneðinde Îsâ’nýn çarmýha geriliþinin sembolü (týpký derisinden soyunan yýlan gibi çarmýhta tabii bedenin ölüp mânevî bedenin ortaya çýkmasý) þek-

–
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Þehzade Mehmed’in sünnet þenliðinde yýlanlý sütunun önünde yýlancýnýn gösterisini tasvir eden minyatür (Seyyid Lokmân, Surnâme, TSMK, Hazine, nr. 1344, vr. 104a )

özellikle kuþ diline vâkýf olunacaðýna inanýlmýþtýr. Buna karþýlýk yahudi ve hýristiyan geleneklerinde, Eski Ahid’de yer alan
Aden Bahçesi hikâyesinden hareketle (Tekvîn, 2-3. bablar) insanýn yýlanýn yönlendirmesiyle elde ettiði bilginin onun cennetten düþüþüne yol açan yanýltýcý bilgi (cinsellik) olduðu kabul edilmiþtir. Bu geleneklerde yýlan fiziksel anlamda zehirli ve tehlikeli, sembolik olarak da kurnaz ve ayartýcý bir yaratýk diye görülmüþ, bilhassa hýristiyan inancýnda bütün kötülüklerin kaynaðý kabul edilen þeytanla iliþkilendirilmiþtir (Hezekiel, 29/3-5; Ýþaya, 27/1; Mezmurlar, 140/4; Vahiy, 12/7-9; 17/8; 20/2; Shabbath, 55b, 62b, 63a, 121b, 146a; “bilge yýlan”
motifi için bk. Matta, 10/16; yýlan-þeytankadýn baðlantýsý ve bilgi-cinsellik iliþkisi
için ayrýca bk. Pagels, s. 27-30; Gürkan,
sy. 9 [2003], s. 27-30). Ýslâm geleneðinde
de izleri görülen söz konusu anlayýþta, yýlanlarý kötülüðün ilkesi Ehrimen’in yarattýðý kötü güçlerle irtibatlandýran Zerdüþt
inancýnýn etkisi olduðu kabul edilmektedir.
Tevrat’ta Mûsâ peygamberin yýlana dönüþen asâsý dýþýnda Tanrý’nýn çölde Ýsrâiloðullarý’nýn üzerine ceza olarak zehirli yýlanlar gönderdiðinden, bu yýlanlardan korunmak için yine Tanrý’nýn emriyle Hz. Mûsâ’nýn bronzdan bir yýlan heykeli yapýp bir
direðe (Nehuþtan) astýðýndan ve bu dire-
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linde yorumlanmýþtýr.
Kur’ân-ý Kerîm’de yýlan motifi sadece
Hz. Mûsâ’nýn asâsý baðlamýnda yer almýþtýr. Bununla birlikte eski Arap dininde var
olan ay kültüyle baðlantýlý yýlan tapýnmasýna (Ved) karþýlýk Ýslâm geleneðinde yýlan genellikle zararlý bir hayvan kabul edilmiþ; cinlerin, sürüngenlerin ve özellikle yýlanýn kýlýðýna girdiðine inanýlmýþ, hatta yýlanlar bir cin sýnýfý olarak görülmüþtür (Buhârî, “Bed,ü’l-palk”, 14; Tirmizî, “Sayd”, 15;
Müslim, “Selâm”, 139; Ebû Dâvûd, “Edeb”,
173; Demîrî, I, 288; Mundkur, LXX/3-4
[1984], s. 217-224; cennetten düþüþ kýssasý üzerine yapýlan tefsirlerde ortaya konan Ýblîs-yýlan baðlantýsý için ayrýca bk.
Taberî, I, 561-562). Çeþitli hadislerde Resûl-i Ekrem’in yýlanlarýn öldürülmesini emrettiði, ev yýlanlarýna ise zarar verilmemesini tembihlediði nakledilmektedir (Buhârî, “Bed,ü’l-palk”, 14; Ebû Dâvûd, “Edeb”,
173).
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Bolu’nun
Mudurnu ilçesinde
XIV. yüzyýlýn son çeyreðinde
inþa edilen külliye.

™

Cami, medrese ve çifte hamamdan
meydana gelen külliyenin bânisi Yýldýrým
Bayezid’dir. Mudurnu’nun en büyük eserlerinden olan cami halk arasýnda Büyük
Cami adýyla bilinir. Yýldýrým Bayezid’in þehzadeliði döneminde bir çifte hamam ve
medrese ile birlikte inþa edilen caminin kitâbesi bulunmamaktadýr. Yakýnýndaki hamamýn 784 (1382) tarihli kitâbesinden ve
taþa iþlenmiþ vakfiyesinden caminin hamamla ayný tarihlerde veya az önce yapýldýðý anlaþýlmaktadýr. Yýldýrým Bayezid Camii, Osmanlý mimarisinde tek kubbeli plan
þemasýnýn yalýn biçimde uygulandýðý en erken örneklerden biridir. Camiye Kavak ve
Semdören köyleri, yine caminin tamiri ve
görevlileri için çeþitli yerlerde birçok arazi
ve para vakfedilmiþtir. Çeþitli zamanlarda
onarým geçiren cami (1776, 1839, 1900) bugünkü görünümünü 1956 yýlýndaki tamirde almýþtýr.
Cami, ana mekânýn kubbe ile örtüldüðü ve önünde her biri kubbeli üç bölümlü son cemaat yerinin bulunduðu bir plan
gösterir. Tamamen moloz taþtan inþa edilen yapýnýn cümle kapýsý mermerden büyük bir dikdörtgenin çevrelediði bir niþ
içindedir. 19,65 m. çapýndaki kubbe yüksek bir kasnak üzerine oturmuþ, kubbe geçiþleri tromplarla saðlanmýþtýr. Osmanlý
mimarisinin ilk devirlerinden itibaren uygulanmaya baþlanan büyük kubbenin ta-
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Metinlerinde Ýnsan’ýn Yaratýlýþý ve Cennet’ten
Düþüþ”, Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi, sy. 9, Ýstanbul 2003, s. 1-48; J. Ruska, “Hayya”, EI 2 (Ýng.),
III, 334-335; N. W. Thomas, “Animals (Serpent)”,
ERE, I, 525-526; M. Lurker, “Snakes”, Encyclopedia of Religion (ed. L. Jones), Detroit 2005, XII,
8456-8460.
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