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DÜÞKÜNLÜK

– —DÜNYA SAVAŞI II

(bk. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI).˜ ™

– —DÜÞKÜNLÜK

Alevîlik’te
yolun erkân ve âdâbýna karþý iþlenen,

toplum adýna dede tarafýndan
cezalandýrýlmasý gereken suçluluk hali.˜ ™

Alevî çev re le rin de ahlâkî de ğer ler sis te-

mi nin ko run ma sı ama cıy la be nim se nen 

yo lun il ke le ri dik ka te alın ma yıp ya sak la nan 

şey le rin iş len me si ha lin de cem âyinin de 

de de nin ka ra rı ve top lu mun tasvi biyle il-

gi li kişi “düş kün” di ye ilân edi lir, bu kişi nin 

sa bit olan suç lu luk du ru mu na da “düş-

kün lük” de nir. Ba zan düş kün ye ri ne “yol-

suz”, düş kün lük ye ri ne de “yol suzluk” ke-

li meleri nin kul la nıl dı ğı da gö rü lür. “Düş kün 

etmek, düş kün edil mek” ifa de le ri suç lu ya 

düş kün mey da nı açı larak ce za ve ril me si, 

“düş kün kal dır mak” ise ki şi nin düş künlük 

du ru mu nun ku ru lan mey dan ya hut mec-

lis te so na er di ril me si mânasında kullanılır.

Düş kün lük uy gu la ma sı ge le nek te, Asr-ı 

saâdet’te Te bük Gaz ve si için (9/630) ha-

zır la nan or du ya ma ze ret le ri bu lun ma dı-

ğı hal de ka tıl ma yan Kâ‘b b. Mâlik ile iki 

ar ka da şı hak kın da ken di le ri ni ak la yan 

âyet le rin (et-Tev be 9/117-119) in me si ne 

ka dar Hz. Pey gam ber’in or ta ya koy du ğu 

küs kün lük tav rı na ve sahâbîle rin on lar la 

ko nuş ma ma sı na bağ lan mak ta dır. Bir baş-

ka dü şün ce ye gö re Ya vuz Sul tan Se lim ile 

Sa fevî Hü küm da rı Şah İsmâil ara sın da vu-

ku bu lan Çal dı ran Sa va şı (1514) son ra sın-

da Alevî top lu mu nun bir ara da tu tul ma sı, 

cem âyin le ri ne de vam edil me si, bu âyin-

le ri yü rü te cek de de le rin ehil ve ye te nek li 

kim se ler den se çil me si gö rü şü be nim sen-

miş, de de nin top lu mun prob lem le riy le il-

gi len me si ge re ği ve suç lu la rı ken di si nin 

yar gı la yıp ce za lan dır ma sı dü şün ce si so-

nu cun da düş kün lük ku ru mu mey da na 

çık mış, böy le ce top lu mun ken di ara sın da 

bir tür yar gı la ma me ka niz ma sı oluş muş-

tur. An cak bu uy gu la ma nın ilk de fa ne-

re de ve ne za man or ta ya çık tı ğı hu su su 

bi lin me mek te dir. Alevî top lu lu ğun da suç 

iş le yen le re düş kün lük ku ral la rı nın uy-

gu la na bil me si için ki şi nin ön ce musâhip 

erkânın dan ge çip gör gü erkânın da ik rar 

ver me si ge re kir. Uy gu la ma da suç iş le yen 

ki şi de de den da ha aşa ğı mer te be de bu-

lu nan reh be re bil di ri lir. Reh ber bu ki şiy le 

özel ola rak gö rü şüp so ru nu hal let me ye 

ça lı şır, suç lu vaz geç me di ği tak dir de so run 

de de ye gö tü rü lür. So nun da uya rı lar fay da 

bir lis te si için bk. Meh dî Bâm dâd, II, 264; 
M. Ali Ter bi yet, s. 354-356).
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ÿRı za Kur tu luş

ih ti va eden ve 1241’de tamam la nan ese ri 

Ab dür resûl Hayyâmpûr neş ret miştir (Teb-
riz 1342 hş./1963). 4. Meßâ ¦ir-i Sul ¹â nî. 

Ka çar Hü küm da rı Feth Ali Şah zama nın-

da ce re yan eden, mü el li fin biz zat ta nık 

ol du ğu sa vaş ve olay la ra da ir bil gi içe rir. 

1241’de (Teb riz 1826) taş bas kısı ya pılmış, 

Gu lâm Hü se yin Sadrî Ef şâr bu bas kıyı esas 

ala rak ese ri ye ni den yayımlamış (Tah ran 
1351 hş./1972), Gu lâm Hüseyin Zergerî 

Ne jâd da tah kik li neş ri ni yap mış tır (Tah-
ran 1383 hş./2004). Har ford Jo nes Brydges 

ese ri The Dynasty of the Ka jars adıy la 

İn gi liz ce’ye çe vir miş tir (London 1833). 5. 

¥a dâßi šu’l-üde bâß. Arap ve İran lı şa ir le-

rin ça lış ma la rı ve söz le rin den olu şan ese rin 

bir nüs ha sı Meclis-i Şûrâ-yı Millî Kü tüp-

ha ne si’nde ka yıt lı dır (nr. 32386). 6. Ba ½î-

ret nâ me. £İb ret nâ me adıy la da bi li nen 

eser, Ju dasz Kru sins ki’nin se yahatnâmesi-

nin Os man lı ca çe vi ri si Târîh-i Seyyâh 

esas alı na rak yapı lan Fars ça ter cü me si dir 

(Kitâbhâne-i Millî, nr. 5.10731). “Mef tûn” 

mah la sıy la şi irler yaza n Dünbü lî’ nin Arapça 

ve Fars ça diva nı, ay rı ca Me¦ ne vî-yi Nâz 

u Niyâz, Me¦ nevî-yi Se lîm ü Sil mî, 

¥a šå yišu’l-envâr, Rav ²a tü’l-âdâb ve 

cin ne tü’l-elbâb, ¥a dî ša, Me¦ nevî-yi 

Hü mâ yûn-nâme ve Ri yâ ²ü’l-cen ne gi-

bi eser le ri de bu lunmak ta dır (eser le ri nin 

Dünbülî’nin ¥adâßišu’l-cinân  adlı eserinin ilk iki sayfası  (Tahran Meclis-i Şûrâ-yı Millî Ktp., nr. 9761)
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ge le nek sel ku rum lar dan uzak laş mış, düş-

kün lük ku ru mu ye ri ni ye ni sos yal ya pı nın 

ku rum la rı na bı rak mış tır.
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ÿHa run Yıl dız

– —DÜZCE

Karadeniz bölgesinin
batý bölümünün iç kesiminde þehir

ve bu þehrin merkez olduðu il.˜ ™

Şe hir le ay nı adı ta şı yan ova nın or ta böl-

ge sin de İs tan bul-An ka ra yo lu üze rin de 

düz bir ke sim de yer alır. De niz den yük sek-

li ği me te oro lo ji is tas yo nu nun bu lun du ğu 

ka dın la zi na et mek, ka za ile ve ya bi le rek 

adam öl dür mek, kin ya hut düş man lık se-

be biy le ci na yet iş le mek.

Düş kün lük, geç miş dö nem le rin kır sal 

böl ge le rin de da ha ka tı bir şe kil de uy gu-

lan mış tır. Cem âyin le rin de suç lu la rın sor-

gu ya çe kil di ği, “bel düş kün lü ğü”nün (ır za 
geç me) gö rü şül me den ce za lan dı rıl dı ğı, 

suç lu af di le se bi le ye di yıl top lum dı şı bı-

ra kıl dı ğı; “el düş kün lü ğü” ile (hır sız lık) “dil 

düş kün lü ğü”nde (ya lan söy le mek) da ha 

az bir sü re ile top lum dı şı na it me, kur ban 

kes tir me, pa ra ver dir me, asâ ile döv me, 

ağaç tan ya pıl mış içi su do lu, ka tı bir nes-

ne yi boy nun da ta şı ma gi bi ce za lar ve ril di-

ği ifa de edil mek te dir (Bal, Alevi Bektaşi 
Köylerinde, s. 186). Düş kün ki şi piş man lık 

du yup su çu nu iti raf et ti ği ve bir da ha suç 

iş le me ye ce ği ne ka na at ge ti ril di ği tak dir-

de ce za sı nı çek tik ten son ra düş kün lük 

erkânın ca “yun mak” ve ya “düş kün kal-

dır mak” de ni len bir cem âyi ni dü zen le-

nir, mağ du run ve cem sa kin le ri nin rı za sı 

alı na rak ye ni den “yol”a ka bul edi lir. Alevî 

top lu luk la rı nın yüz yıl lar bo yun ca ka pa lı 

bir çev re de ya şa dı ğı dik ka te alın dı ğın da, 

düş kün lük su çu ne ti ce sin de bü tü nüy le dış-

lan ma ve âyin le re ka tı la ma ma nın ki şi için 

ol duk ça ağır bir ce za ol du ğu an la şılır. Ay rı-

ca düş kün olan ki şi nin musâhi bi de o su çu 

iş le me si ni ön le me di ği için su ça or tak lık et-

miş sa yı lır ve ay nı mu ame le ye tâbi tu tu lur.

Türkiye’de Alevîler’in bir üst karar mer-

cii olarak tek düşkün ocağı Hıdır Abdal 

Sultan Ocağı’dır. Düşkünlük konusunda 

tereddüdü olan veya karar vermekte zor-

lanan dedeler durumu bu ocağa havale 

ederler. Düşkün Ocağı veya Kanlı Ocak gibi 

adlarla anılan bu ocağın dedeleri, tâliple-

re verilen cezaları yeniden değerlendirip 

onaylayabileceği gibi iptal etme yetkisine 

de sahiptir.

Ara la rın da ki ba zı ben zer lik ler se be biy-

le za man za man düş kün lü ğün afo roz dan 

kay nak lan dı ğı id dia edil miş tir. Hal bu ki 

afo roz, be lir li suç la rı iş le yen bir hı ris ti ya-

nın yet ki li şa hıs ve ya dinî mer ci ta ra fın dan 

ce ma at ten ta ma men uzak laş tı rıl ma sı dır, 

düş kün lük ise de de ta ra fın dan be lir le nen 

bir yap tı rım olup ce za sü re si nin bi ti min-

de tek rar top lu ma ka tıl ma imkânı var dır. 

Özel lik le şe hir le re göç et me ön ce sin de ge-

le nek sel an lam da bir ne vi hu kuk dü ze ni 

iş le vi ni gö ren düş kün lük ku ru mu bu sü reç 

için de sos yal kon tro lü ger çek leş tir miş ve 

top lu mun hu zur için de ya şa ma sı na yö ne-

lik cid di kat kı lar sağ la mış tır. Gü nü müz de 

ise bu ku ru mun ay nı iş lev ve iş ler li ğe sa-

hip ol du ğu nu söy le mek müm kün de ğil dir. 

Ya şa nan kent leş me sü re cin de de de ler ve 

tâlip ler bir bi rin den kop muş, ye ni ne sil ler 

ver mez se suç lu de de ta ra fın dan top lum 

hu zu run da ve on la rın ona yı ile düş kün ilân 

edi lir. Tah ta cı lar’da de de ka dın ve ya er ke-

ğin düş kün ol du ğu nu “yü zün ka ra ol sun” 

sö züy le ilân eder.

Ki şi nin düş kün lü ğü iş le di ği su ça gö re 

sü rek li ve ya ge çi ci ola bi lir. Ci na yet, ır za 

te ca vüz, ik rar dan dön mek, Hz. Ali’ye ve 

Ehl-i beyt’e dil uzat mak en ağır suç lar ka-

bul edi lir. Bu suç la rı iş le yen ki şi nin düş kün-

lü ğü kalk ma dı ğın dan ha yat bo yu top lu luk 

ta ra fın dan dış la nır ve asıl ce za sı mah şe re 

bı ra kı lır. Ha fif sa yı la bi le cek suç la rı iş le yen-

ler ise piş man ol duk la rı tak dir de ge çi ci bir 

sü re bu nun so nuç la rı na kat la nır. An cak ce-

za sü re sin ce top lu luk içi ne gi re mez ve ken-

di le riy le her tür lü iliş ki ke si lir. Sü re nin ta-

mam lan ma sıy la ik rar ve rip yo la gi ren le rin 

ge çi ci düş kün lü ğü so na erer. Düş kün olan 

ki şi bir de de de ola bi lir. Bu du rum da de de, 

pîri ya hut bağ lı ol du ğu de de ve ya onun da 

için de bu lun du ğu bir de de ler gru bu ta ra-

fın dan yar gı la nır. Düş kün ha le ge len de de 

post tan dü şer ve cem âyi ni ni yü rü te mez. 

De de ve ya de de le rin ver dik le ri ce za lar tar-

tı şı la maz. Çün kü de de nin bu hak kı sey yit-

lik ten ve ilâhî kud re tin ken di sin de te cel li 

et me sin den kay nak lan mak ta dır.

Düş kün lük ha lin de bu lu nan ki şi ye ai le si 

sa hip çı ka ma dı ğı gi bi musâhi bi de top-

lum nez din de mânen sı kın tı lı du ru ma dü-

şer. Düş kün ola na selâm ve ril mez, selâmı 

alın maz; onun la ba ba sı ve ai le si da hil her-

kes iliş ki yi ke ser, bir ih ti ya cı ol du ğun da 

yar dım edil mez, evi ne gi ril mez, ken di si 

de kim se nin evi ne gi re mez; ma lı, da va-

rı kom şu su na ka tıl maz, dü ğü nü ne gi dil-

mez ve dü ğü ne çağ rıl maz; bay ram lar da 

ken di siy le bay ram la şıl maz, has ta sı nın ha li 

so rul maz, ne ti ce de top lum dan ta ma men 

dış la nır, hat ta sür gün bi le edi le bi lir. Sa de-

ce ce na ze si olur sa def ni ne yar dım edi lir, 

fa kat ölü için ver di ği ye mek yen mez. Te-

sel li bul ma sı için kırk gün ken di siy le nor-

mal bir şe kil de ko nu şu lur, bu sü re bi tin ce 

tek rar es ki ha le dö nü lür. Ken di si öl dü ğün-

de şek len ce na ze na ma zı kı lı nır ve top lum-

dan rı za alın ma dan def ne di lir.

Böl ge ve dö nem le re gö re de ğiş mek le 

bir lik te düş kün lü ğü ge rek ti ren suç lar en 

ha fi fin den en ağı rı na ka dar şöy le sı ra la nır: 

Kom şu ve ak ra ba la rı lâf ta şı ya rak bir bi ri ne 

dü şür mek, kom şu nun ba ğı na bah çe si ne 

za rar ver mek, hır sız lık yap mak, baş ka la rı-

na ha ka ret et mek, on la rı döv mek, yok su la 

fa iz le pa ra ve rip evi ni bar kı nı sat mak zo-

run da bı rak mak, ye tim ma lı ye mek, mür-

şid ve ya reh be ri ne say gı gös ter me mek, 

Ehl-i beyt’e dil uzat mak, bâki re bir kı za 

zor la ve ya kan dı ra rak sa hip ol mak, ev li 
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