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ESKĠ ĠRANDA DĠNLER VE DĠNSEL ĠNANIġLAR-I
NĠMET YILDIRIM*
ÖZET
Ġran‟da dinle ilk olarak Aryalar döneminde karĢılaĢılır. Aryalar, Ġran ve
Hint bölgelerine yerleĢtikten sonra büyük kültürler, medeniyetler,
sosyal ve siyasî düzenler kurdular ve tarihe büyük dinler bağıĢladılar.
Hint‟te “Veda” ve “Buda” dinleri; Ġran‟da, “Mitra”, “ZerdüĢt”, “Mani”,
“Mazdek” dinleri Aryalardan kalmıĢtır. Ġranlıların büyük tanrılarından
biri yüce gök tanrısıdır. Ġran dillerinde bu ilk gök tanrının adının ne
olduğu bilinmemektedir. Avesta‟da karĢımıza çıkan ve ZerdüĢt‟ün
dinsel devriminin merkezine yerleĢtirerek değiĢtirmeye çalıĢtığı tanrı,
“Bilge Efendi” ve “Her Ģeyi bilen” anlamlarındaki “Ahura Mazda” adını
taĢıyordu.
Aryalar tarih öncesi devirlerde çok çeĢitli ve birbirinden farklı tanrılara
taparlardı. ZerdüĢt öncesi devirlerde Arya ırkı tek tanrı inancına sahip
değildi. Ancak tarihsel çağlarla birlikte ZerdüĢt inanıĢının da gelmesiyle
inanıĢları tek tanrı inancına dönüĢmüĢtür. Sasanî egemenliğinden önce
de Ġran halkları arasında yaygın olarak taraftar bulmuĢ olan ZerdüĢt
inanıĢı, bu hanedan zamanında da yaygınlaĢmasını sürdürdü.
ZerdüĢtîlik, Sasanîler döneminin resmî dinidir. Bu hanedanın
hükümdarları ta baĢlangıçtan itibaren ZerdüĢt inanıĢının desteğiyle
yönetimlerini sürdürmüĢlerdir.
.
Anahtar kelimeler: Eski Ġran, Eski Ġran dinleri, Mazdeizm, Aryalar,
Arya dinleri
ABSTRACT
To the Aryan pantheon there belonged gods of various character, some
who symbolized aspects of nature or natural forces (like sun, moon,
water, fire, wind, etc.), and some who were personified or deified
abstract ideas. Both Fire and Soma play important parts in the sacrifice
and symbolize aspects of the sacrifice itself.
From the 2nd millennium B.C.E., when the Iranian tribes are thought
to have arrived in the lands where they eventually settled, until Islam
became dominant there, a remarkable number of religious traditions
existed in that region.
Around the 15th century B.C.E., it seems, Iranian tribes appeared in
that same region. These brought their own religious tradition, which
probably shared its origins with that of the proto-Indo-Aryans. It has
been suggested that the origin of Zoroastrianism was the result of a
clash between these two closely cognate religious traditions, which had
diverged enough to lead to conflicts between the two groups.
In the early centuries of the first millennium C.E., Christianity and
Manicheism reached western Iran and then spread further eastwards. A
narrower definition of “Iranian religions before Islam” includes the
Indo-Iranian tradition, Zoroastrianism (including the movement of
* Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü.
Email: yildirim2002@hotmail.com
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Mazdak), and the pre-Zoroastrian religion of western Iran; in what
follows this article will concentrate on these traditions.
Key words: Ancient Ġran, Ancient Ġran religion, Zoroastrianism,
Aryans

Günümüze kadar yapılmıĢ arkeolojik araĢtırma verileri, bazı HintAvrupa kavimlerinin milattan 3.000 yıl öncelerde dünyanın değiĢik
coğrafyalarına yayılmaya baĢladıklarını ve Asya‟nın geniĢ topraklarında
yerleĢik hayata geçtiklerini göstermektedir. Birtakım araĢtırmacılar bu
yayılma ve yerleĢim merkezlerinin Kuzey Kafkasya olduğu kanısını
taĢırlarken bazıları da, bu kavimler için belli bir merkezden söz etmeden,
Hint-Ġran kavimlerinin, Hint-Avrupa ailesinin batı kolundan olduğu tezini ileri
sürerler. Buna göre; Batıdaki Hint-Avrupalılar, milattan 3.000 yıl önce
Yenisei ırmağının yukarısındaki topraklarda, ormanlık bölgelerin üst
kesimlerinde yaĢamaktadırlar. Bu halkların medeniyetlerinden günümüze
sadece kayalıklarda oymuĢ oldukları mezarları kalmıĢtır. Bu mezarların bir
kısmı tek tek, bazıları da grup mezarlar halindedir.
Hint-Ġran göçlerine iĢaret eden tüm arkeolojik bulgular genel olarak iki
ayrı kaynaktan gelmektedir: Güney Hazar‟dan, Orta Asya‟nın güney sınırına
kadar yayılan ilk Ģehir yerleĢimleriyle bağlantılı gri çanak çömlekler ile
Avrasya bozkırları ya da Kuzeybatı Hindistan‟daki göçebe kır
toplumlarından, küçük köylerden kalan izler (genellikle mezarlar). Avesta ve
Veda bulguları ikinci kategoride yer alan kalıntıların arkeolojik açıdan HintArya kültürünü daha iyi yansıttığını açıkça göstermektedir. 1
Orta Asya halklarını, tarih, kültür ve medeniyetlerini konu alan
arkeolojik araĢtırma verilerine göre; Seyhun ırmağının güney kıyıları boyunca
toprağa, tarıma dayalı yaĢam düzeni ve avcılık temelli hayat belirtileri eĢ
zamanlı olarak tesbit edilmiĢtir. Bölge halkları sürekli bir hareketlilik ve yer
değiĢtirmeyle göçebe bir hayat sürdürmektedirler. Bu göçlerden ilki, III.
binyılın ilk devirlerinde Mâzenderân Denizi‟nin kuzey sahilleri yoluyla
Avrupa‟ya doğru gerçekleĢmiĢ kesin verilere göre yol boyunca bazı
bölgelerde de belli düzeylerde yerleĢmeler olmuĢ, bir göç çizgisi de
Kafkaslara doğru uzanmıĢtır.2
1. Aryalar
Aryaların Ġran platosuna irili ufaklı gruplar halinde giriĢleri yaklaĢık bin
yıl kadar bir süre boyunca devam etmiĢ, bin yılın sonunda MÖ. I. binyılın
baĢlarında Ġran coğrafyasında yerleĢme ve bu coğrafyanın değiĢik
merkezlerinde egemenlik devreleri baĢlamıĢtır. Ġran MÖ. I. binyılın baĢlarında
siyasî, sosyal, ekonomik, kültürel hayatını ve alabildiğine zengin medeniyetini
gerilerde bırakarak bu kez yeni, heyecanlı ve dinç kavimlerle yeni yaĢamına
baĢlamıĢ oldu. Bu dönemler Ġran‟ın altın çağları olarak kabul edilir.
Tarihin baĢlangıcı belli olmayan çok eski dönemlerinde Arya ırkının bir
kolu, yaĢadığı toprakları (muhtemelen Pamir platosu ve çevresi) terk ederek
1 Mallory, J. P., Hint-Avrupalıların Ġzinde, (çev. Müfit Günay), Ġstanbul 2002, s. 69.
2 Humâyûn, Îrânzemîn, s. 39.
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Soğd/Semerkant, Buhara ve Merv bölgesine yerleĢmiĢ, olayların akıĢına
ayak uyduramayınca Belh ve Horasan tarafına doğru gidip oradan da Ġran‟ın
değiĢik bölgelerine göç etmiĢtir. Bu ard arda gerçekleĢen göçlerin tarihleri
kesin olarak bilinmez. Ancak tarihî bazı verilere dayanılarak bu hareketlerin
MÖ. X. ve VIII. yüzyıllarda gerçekleĢtiği tahmin edilir. Ġran platosunda
yerleĢik hayat kuran ilk Arya kavimleri de Medler ve Persler‟dir.3
Ġranlılar, Ġndo-Europeenne/Hind-Avrupa kavimlerinden biridir.
Bunlar aĢamalı olarak Asya‟nın orta kesimlerinden Atlas Okyanusu kıyılarına
kadar yayılmıĢ ve yeni dünyanın keĢfiyle dünyanın birçok bölgesine de gidip
yerleĢmiĢlerdir. Bu ırkın kollarından biri, çok eski dönemlerden beri
diğerlerine oranla çok daha fazla önem kazanmıĢ, oluĢturduğu medeniyet,
edebiyat ve kültür diğerlerinden daha etkili olmuĢtur. “Ġndo-Ġraniénne/HindĠran” adlı bu kol, MÖ. 3000‟lerde Hind-Avrupa grubundan ayrılıp Hint ve
Ġran ırkları olarak iki ayrı kola bölününceye dek, Orta Asya bölgesinde
yaĢamakta; ortak din, dil, inanç ve mitolojilere sahip olup kendisini “Arya:
şerefli” adıyla ifade etmektedir. Daha sonra birbirlerinden ayrılarak Hindistan
ve Ġran adlı ülkelerine yerleĢtiklerinde bu ismi her biri kendisi için
kullanmıĢtır. 4
Ġran platosu coğrafî açıdan Orta Asya, Hindistan, Mezopotamya ve
Anadolu arasında çok önemli ve büyük bir kavĢak gibidir. Belki de bu
özelliğinden dolayı MÖ. XI. yüzyıldan itibaren Hint-Avrupa kavimleri bu
bölgelere gelip yerleĢmeğe baĢlamıĢlardır. Eski dünyada Ġran, Hindistan ve
Avrupa‟da kalan “Beyaz Irk”ın büyük bir kolu “Hind-Avrupa Kavmi”
olarak adlandırılır. Hind-Avrupa Dilleri de onların ortak dillerinden çıkmıĢtır.
Bu kolun, Ġran ve Hint kesimlerinin kendilerine vermiĢ oldukları “Ģerefli”
anlamlarındaki “Arya” adı; “dost, vefalı, asîl, soylu” karĢılıklarını da ifade
eder. “Ġran: Aryalar’ın ülkesi” kelimesi de bu sözcükten türemiĢtir.5
Avesta‟da Ġranlılar‟ın anayurtlarının adı olarak nitelenen “Îranvîc” kelimesi de
aynı anlamdadır. Bazı eski Yunan coğrafyacıları eski Ġran‟a “Aryanâ” adını
verirler.
Muhtemelen Ġranlılar‟ın ana vatanları Karadeniz‟in kuzeyinden,
Rusya‟nın güneyinden Türkistan‟a kadar, Hazar Denizi, Seyhun ve Ceyhun
kıyıları boyunca uzanan geniĢ alanlardı. Daha sonraları özellikle ekonomik
birtakım gerekçelerle bu kavimlerden bir grup Avrupa‟ya, bir grup da (Hint ve
Ġran grubu) Ġran ve Hindistan bölgelerine gidip yerleĢtiler. Hint-Ġran grubunun
diğerlerinden ayrıldığı tarih kesin olarak bilinmemektedir. Hint Aryaları
Vedalar döneminde (yaklaĢık MÖ. 1200) Pencap bölgesinde egemen olarak
yaĢamaktadırlar. Birtakım araĢtırmacılar Aryaların Ġran‟a göçlerinin MÖ.
3 Râzî, Abdullâh, Tarîh-i Kâmil-i Îrân, Tahran 1373 hĢ., s. 17.
4 Safâ, Zebîhullâh, Hemâseserâyî Der Îrân, Tahran 1367 hĢ. , s. 43.
5 Bausani, Alessandro, Îrâniyân (çev. Mes‟ûd-i Recebniyâ), Tahran 1359 hĢ., s. 11-12; Eliade,
Mircea, Dinler Tarihine GiriĢ (çev. Lale Arslan), Ġstanbul 2003, I, 240-241; OĢîderî, Cihângîr,
DâniĢnâme-yi Mezdiyesnâ, Tahran 1371 hĢ., s. 47-48; ÂĢtiyânî, Celâluddîn, ZertuĢt,
Mezdiyesnâ ve Hukûmet, Tahran 1381 hĢ., s. 23; Muîn, Muhammed, Ferheng-i Fârsî, “Âryâ”,
V, 30.
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2000 yılları civarında olduğu kanısını taĢırlar. Ġran platosunda yerleĢen
Aryalar, daha sonraları bazılarının isimleri Avesta‟da da belirtilen Medler,
Persler, Partlar gibi birkaç kabileye ayrılmıĢlardır. 6
Genellikle hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Aryalar, Orta Asya‟ya
geliĢlerinden sonra, yörenin kendilerinden daha medenî ve geliĢmiĢ, tarımla
uğraĢan yerli halkıyla yakın iliĢkiler kurarak birçok konuda ilk kez yabancı
kültürlerin etkisi altında kalmıĢlardır. Ġranlılar‟ın mitolojileri, gelenekleri,
ayinleri, kullandıkları takvimler ve daha baĢka konularda diğer milletlerden
aldıkları değerler, Orta Asya yerel kültürleriyle uygarlıklarının Ġran kavimleri
üzerindeki yoğun ve kalıcı etkilerini gösterir. Ġranlılar MÖ. 2.000‟li yılların
sonları ve 1.000‟li yılların baĢlarında sadece yerel halkların kültür ve
medeniyetlerinden etkilenmekle kalmamıĢ, aynı zamanda bu durumu kültürel
kalkınıĢları için de sıçrama tahtası olarak kullanmıĢlardır. Bunun yanı sıra
bölgedeki baĢta tarıma dayalı ekonomik avantajlar olmak üzere birtakım
önemli altyapılar ve doğal imkânların da desteğiyle ekonomik kalkınma
yolunda önemli adımlar atarak bu imkanları, kültürlerinin her geçen gün
geliĢip yaygınlaĢması yolunda da kullanmıĢlardır. 7
1.1. Aryalar’da Din ve Dinsel kültürler
Bilimsel araĢtırmalar ve tarihî belgeler insanoğlunun dinsel değerlere
eğilimli olduğunu, var oluĢundan beri dünyaya her zaman din penceresinden
baktığını göstermektedir. Hayatı boyunca karĢılaĢtığı çoğu problemin çözümü
konusunda insan hep manevî dünyasının temel taĢlarından olan dinsel
inançlarından ve o inançların iç dünyasında oluĢturduğu güçten yardım
istemektedir. Ġlkel toplumlarda dinsel gelenek ve görenekler ile sosyal kurallar
ve kurumlar arasındaki ilgi ve yakınlık birbirlerinden ayrılamayacak kadar
sıkı ve iç içedir. Tapınak, hemen bütün sosyal faaliyetlerin merkezinde yer
alır. Bütün peygamberler ya da büyük din kurucuları, gerçekte sade, halk
kitlelerinin içinden çıkan, onlara yakından bağlı, çoğu belli bir öğrenim
görmemiĢ, okuryazar olmayan, ancak iç dünyasında alabildiğine derinlikli,
samimi kiĢilikleriyle kutsal değerlere gönül vermiĢ ve onlardan ilham
almıĢlardır. Bu elçiler etrafında toplanarak onların mesajlarını yayanlar da çok
sade insanlardır. 8
Eski Ġran öylesine kendi kendinedir ki, Ġslâmiyet‟in geliĢine kadar
dıĢarıdan hiçbir inancı kabul etmemiĢtir. Mısır, Çin, Yunan, Roma gibi büyük
medeniyetler dıĢarıdan din alırken, daha doğrusu dıĢ kökenli dinî akımlara
teslim olurken Ġran‟ın ithal ettiği kalemler arasında din bulunmaz. Tam tersine
Ġran kendi dinlerini kendisi üretir ve dıĢarıya da ihraç etmeğe çalıĢır.9 Ġran
dini, orijinal unsurları yanında mesela; “Geush Urvan: Boğa Ruhu” diye
6 Bausani, Îrâniyân, s. 12; OĢîderî, DâniĢnâme-yi Mezdiyesnâ, s. 47-48;Muîn, Ferheng-i
Fârsî, “Âryâ”, V, 30.
7 Bahâr, Costârî Çend Der Ferheng-i Îrân, s. 14-15; Hencî, Emîr Huseyn, “Peyvend-i Esâtîr-i
Îrânî Bâ Târîh-i Îrân”, irantarikh.com, s. 1.
8 ÂĢtiyânî, Mezdiyesnâ ve Hukûmet, s. 14-15.
9 Karatay, Osman, Ġran Ġle Turan, Ankara 2003, s. 19.
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isimlendirilmiĢ kutsal varlığa sunulan hayvan kurbanları (Sanskritçe, yajnd)
ve tanrısal niteliklere sahip olan haoma (Sankritçe, soma) içeceği kullanımı
gibi hususlarda, Vedik Hindistan‟la ortak izler taĢır. Kutsal varlıklar iki sınıfa
ayrılırlar; “Ahuralar: rabler”, (Sankritce “asuralar”) ve “daivalar: tanrılar”
(Sanskritçe “devalar”); bunların her ikisi de iyi ruhlardır.10 Daha çok sözlü
anlatılarla aktarıla gelen bilgilerin etkisiyle ZerdüĢt‟ün reformundan önceki
Ġran dini, kolayca çözümlenemez bir haldedir.11
Ġran‟da dinle ilk olarak Aryalar döneminde karĢılaĢılır. Aryalardan
önce, Ġran‟da yaĢamakta olan yerli kavimlerin çoğu Ġslâmiyet‟ten sonra da
güney bölgelerinde yaĢamlarını sürdürdüler. Kirman civarında hala yerli
kavimlerin torunları aileler yaĢamaktadır: Irksal özellikleri, bunların
Aryalardan farklı yerli bir ırk olduklarını göstermektedir. 12
Aryalar, Ġran ve Hint bölgelerine yerleĢtikten sonra büyük kültürler,
medeniyetler, sosyal ve siyasî düzenler kurdular ve tarihe büyük dinler
bağıĢladılar. Hint‟te “Veda” ve “Buda” dinleri; Ġran‟da, “Mitra”, “ZerdüĢt”,
“Mani”, “Mazdek” dinleri Aryalardan kalmıĢtır. Aynı ırktan olan Hint ve Ġran
Aryaları, tahminlere göre aynı zamanda bu iki ülkeye yukarıdan aĢağıya
doğru inmiĢlerdi. Hint bölgesinde oluĢturulan dinler ile Ġran Aryalarının
ortaya koyduğu kültür ve medeniyet birbirlerine aykırı özellikler taĢır.
Aryalar, Hint bölgesine girdikleri zaman verimli ve bereketli bir memleketle
karĢılaĢtılar. Sık ormanlarla kaplı, bol ürünlü araziler, geniĢ ve bol sulu
ırmaklar kendilerini bekliyordu. Ama Ġran‟a gidenler kuru ve az sulak bir
memleketle, yakıcı güneĢle, çetin doğa Ģartlarıyla karĢılaĢmıĢlardı. Bu coğrafî
farklılık ve doğurduğu sonuçlar, bir ölçüde Ġran‟da ve Hindistan‟da da
yaĢanmıĢtır. BaĢta bunlar olmak üzere baĢka birtakım etkenlerin bir ırkın,
böyle ikili, farklı din yaratmalarına sebep olduğu da söylenebilir.13
Hint Aryaları çok verimli topraklara ve çok rahat bir hayata
kavuĢmuĢlardı. Ekonomik açıdan refahın içerisinde, iĢsiz ve zahmetsiz olarak
ekmeğini elde ediyor, kendiliğinden Ģiir, musiki, sanat; çok ince duygular
veya güzel düĢlerin peĢine düĢüyor; varlığın verdiği imkânlarla rahatça
hayatın güncel, iktisadî ve maddî gerçeklerinden, rahatlık ve refahla en
yüksek edebî eserleri, en ince Ģairane duygular; en güzel musikileri ve
sanatları; en zarif mimarî eserleri meydana getirme imkânı buluyorlardı.
Ayrıca en derin irfan hazineleri; sofuca ve aĢıkça incelikler, yücelerde uçan
idealler ve insanî düĢler Hint kültüründe doğal olarak kendiliğinden meydana
geliyordu. Bunun örnekleri Buda‟nın hayatında ve Veda mektebinde de
görülmektedir. 14
Eski dünyada Hindistan ile Ġran arasındaki iliĢkiler hem ırk, hem de dil
bakımından gayet sıkı olmakla beraber bu iki memleketteki dinî açılımlarda
10 Eliade, Mircea-Couliano, Ioan P., Dinler Tarihi Sözlüğü (çev. Ali ErbaĢ), Ġstanbul 1997, s.
303.
11 Eliade, Dinler Tarihi Sözlüğü, s. 303.
12 ġeriatî, Dinler Tarihi (Erdoğan Vatansever), Ġstanbul 2010, s. 376.
13 ġeriatî, Dinler Tarihi, s. 378.
14 ġeriatî, Dinler Tarihi, s. 378.
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ĢaĢılacak bir fark göze çarpar. Hint dininin Vedalar‟da görünen Ģeklinde
bulunan tanrı isimleri, ZerdüĢt etkisiyle Ġran‟da ortaya çıkan dinde rol
oynayan ilahî varlıklarda da mevcuttur. Ancak bazen aynı kelime ile
isimlendirilen doğaüstü yaratıklar bu iki bölgede birbirine zıt bir Ģekilde
geliĢmiĢtir. Örneğin Ġran‟da yüce tanrının ismi olan “Ahura” kelimesi, Vedalar‟da “Asura” Ģeklindedir. Bu, kötü cinlerden bir grubun reisinin adıdır.
Tam tarsine, Ġran dininde yalan tanrıları olan Daevalar, Hindistan‟da iyi
ilahlardır. 15
Aryalar Ġran ve Hindistan bölgesine göç etmeden önceki dönemlerde
muhtemelen Maveraünnehir‟in kuzeyi ve Hazar Denizi civarlarında birlikte
yaĢamaktaydılar. Hint ve Ġran kavimlerinin ataları, kendilerinden geriye hayat
tarzları, kültür ve medeniyetleri, maddî ve manevî değerleri, inançları ve
yaĢadıkları bölgeler hakkında hiçbir bilgi kaynağı bırakmamıĢlardır. Hint ve
Ġran Aryalarının inanıĢları baĢlangıçta aynı olmasına rağmen sonraları
ayrılmıĢtır. Ancak bu konulara ıĢık tutan birtakım ipuçları bu kavimlerin bir
çift tanrıya inandıkları, onlardan birinin en yüksek dağların zirveleri, tufan ve
yağmurlar gibi doğa unsurlarından büyük tanrı, diğerinin de bazen güneĢ
bazen de yerküre olarak kabul edilen bir tanrı olduğunu göstermektedir.
Bunlardan bir grubu insanlara yararlı yaratıklar (güneĢ, yağmur...), bir kısmı
da insanlara zarar veren ve birinci gruptakilerle de sürekli mücadele halinde
bulunan tanrılardır. 16
O dönemlerle ilgili birtakım resmî anlaĢma metinlerinde “Ġndra”,
“Mitra/Mihr”, “Nasatia”… gibi hepsi Hint-Avrupa tanrıları olarak bilinen
tanrıların isimlerinden söz edilir. Ancak Hindistan‟a göç eden Aryalar
binlerce ilahi ve duadan oluĢan, bugün Hintlilerin en eski temel dört
kitaplarından biri olarak kabul edilen “Rig Veda”yı daha sonraki dönemlere
miras bırakmıĢlardır. Rig Veda ilahilerinin önemli bölümleri Aryaların
yaĢadıkları bölgeler, çadırlarda geçirdikleri göçebe hayattan daha yerleĢik bir
yaĢama geçmeleri ve Hindistan‟ın kuzey bölgelerine yerleĢmeleriyle ilgili en
eski dönemlere ait bilgilere yer verir. Günümüzde Pencap adıyla bilinen
bölge, o devirlerde “Rûd-i Hindistan”, “Heftrûd” veya “Heftâb” olarak
adlandırılırdı. Rig Veda‟nın bu konulara yer veren kısımları ZerdüĢt‟ün
Gatalar‟ından çok daha eski devirlerde kaleme alınmıĢtır. ġüphesiz bu ilahiler
yeni birtakım Ģeylerden söz etmezler, kuzeyden göçen Aryaların düĢüncelerini
dillendirirler. Bu kaynaklar aynı zamanda Hind-Avrupa kavminin ikinci
tabakasını oluĢturan Ġndo-Ġraniénne‟nin inançları hakkında önemli bilgiler
içermektedir. 17
Arya ırkı hakkında ipuçları ya da birtakım bilgilerin bulunduğu en eski
devre, tamamen doğal bir yaĢam dönemi olarak bilinir. Bu dönem Aryaları
doğa güçlerinin tam egemenliği altında yarı göçebe denilebilecek bir tarzda
değiĢik doğa güçlerine tapınmakta, doğanın birtakım yararlı unsurlarını
15 Schimmel, Annamarie, Dinler Tarihine GiriĢ, Ġstanbul 1999, s. 87.
16 Muîn, Muhammed, Mezdiyesnâ ve Edeb-i Fârsî, Tahran 1338 hĢ, s. 34; OĢîderî, DâniĢnâmeyi Mezdiyesnâ, s. 48; ÂĢtiyânî, ZertuĢt, Mezdiyesnâ ve Hükûmet, 37.
17 Muîn, Mezdiyesnâ ve Edeb-i Fârsî, s. 34-35.
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tanrılar ve kutsal güçler olarak nitelemekte, övmekte ve onlara ibadetlerde
bulunmaktadırlar. Doğanın her unsuru bu kavimlerin inançlarının ortaya
çıkması ve zamanla birtakım evreler geçirerek geliĢmesinde önemli etkenler
arasında yer alır: Saf ve temiz gök, yağmur, ıĢık, ateĢ (onların simgeleri;
ĢimĢek, tapınaklardaki ateĢin alevi ve evlerinde yaktıkları ocakların yakıtı),
güneĢ, Ģefkatli bir anne olan yerküre, rüzgârlar, sular ve diriltici etkisiyle gök
gürültüsü.18 Bütün bunlar Aryalar için övülecek ve yararlanılacak kutsanan
nesneler arasında yer alırken; karanlık, kıtlık, kuraklık ve hastalık da kötü ve
zararlı unsurlar olarak algılanır, onlardan korunmak için dualar edilir, ayinler
düzenlenir. Bütün bunlar zamanla içinden çıkılmaz birtakım efsanelerin
oluĢmasına yol açmıĢ, daha sonra ZerdüĢt ortaya çıkıĢıyla bütün bunları
kaldırıp yerine tek tanrı inancını yerleĢtirmeğe çalıĢmıĢtır. 19
Bu yararlı ve iyi güçler karĢısında doğanın zararlı güçleri az sayıdadır.
Onlar da “karanlık” ve “kuraklık” Ģeklinde ortaya çıkarlar. Aryalar onları
zihinlerinde “Ehrimen” ve “zararlı ruhlar” görünümünde canlandırır, bu
zararlı ruhlardan sürekli olarak rahatsızlık duyar ve onları her zaman
lanetlerler. ĠnanıĢlarına göre; onlarla sürekli mücadele edilmeli, onlar
yenilgiye uğratılmalıdır. Doğanın yararlı güçleri de bu mücadelede onların
yardımcısıdır. 20
Bütün bunlar Aryalar‟ın inançlarını, tanrılarına korku yoluyla değil,
övgü ve yardım isteme aracılığıyla bağlandıkları doğrultusunda da bilgi
vermektedir. Bunun yanı sıra Ģu da belirtmeli: Ġlk dönemlerde Ġran halkının
tamamının aynı dine inandıkları düĢünülemez. Çünkü göçebe ya da yarı
göçebe halkların tek tip bir inanıĢa sahip olmaları doğal olarak da mümkün
değildir. Örneğin Sakalar‟ın inançlarıyla Persler‟in inançları arasında hiçbir
Ģekilde bir benzerlik görülmez. Hatta Persler‟in farklı bölgelerde yaĢayan
grupları arasındaki inanç farklılıkları da önemli boyutlarda değiĢiklik
gösterir.21
Aryalarda büyücülük de yaygın haldeydi. Canlıları koruduğuna inanılan
ölülerin ruhlarına çok önem verilirdi. Bu ruhlar sonraları koruyucu melekler
haline gelmiĢler ve ZerdüĢtîlikte de rol oynamıĢlardır. Kimisi dost, kimisi
düĢman olan ruhlar inanıĢa göre hayvanlara, bitkilere, hatta dinsel alet vs. gibi
kimi Ģeylere can vermekteydiler. Aryaların “kurban” kavramını belki de diğer
Aryan geleneklerinden almıĢ oldukları anlaĢılıyor: Bu kavrama çok büyük
önem veriyorlar ve onlar da doğayı kaplayan bir ruhlar âlemine inanıyorlardı.
GüneĢ Tanrısı Mitra‟ya iliĢkin inançların yanı sıra Aryaların koruyucu
tanrılarının Ġndra ve Varuna olduğu bilinmektedir. Nitekim bunların adlarına
Arya kökenli olan hem Ġran‟da, hem Hindistan‟da rastlanır. 22
18 Muîn, Mezdiyesnâ ve Edeb-i Fârsî, s. 36; Sıddîk, Îsâ, Târîh-i Ferheng-i Îrân, Tahran 1338
hĢ., s. 51; Pîrniyâ, Hasan, Târîh-i Îrân-i Bâstân, Tahran 1378 hĢ., s.14-16; Bahâr, Ez Ustûre Tâ
Târîh, s. 94.
19 Sıddîk, Târîh-i Ferheng-i Îrân, s. 51; ÂĢtiyânî, ZertuĢt, Mezdiyesnâ ve Hükûmet, 43.
20 Muîn, Mezdiyesnâ ve Edeb-i Fârsî, s. 36.
21 Muîn, Mezdiyesnâ ve Edeb-i Fârsî, s. 36.
22 Hacaloğlu, Haluk, ZerdüĢt “Ahura Mazda”, Ġstanbul 1995, s. 11.
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Zend ve Sanskrit dilleri arasında olduğu gibi, iki ülkenin inançlarında
da yakın bir benzerlik vardı. Hintliler‟in Varuna‟sı, Ġranlılar‟ın en büyük
tanrısı haline gelmiĢti. Varuna‟ya MÖ. XIV. yüzyıldan beri Hindular da saygı
göstermekteydiler. Kurban, Ġran‟da çok büyük bir değere sahipti: AteĢ,
kutsaldı. “Haoma” adlı bir kutsal sıvı kullanılmaktaydı. Bu, Veda‟nın
“Soma”sına bedeldi. Babadan oğula rahip olan ve adlarına ateĢ rahipleri
denen bir kast vardı. Bunu da Brahmanlara benzetebiliriz. Bununla birlikte
kimi olaylar, uzak bir çağda bir din ayrılığının Ġranlılar ile Hintliler‟i
birbirlerinden ayırmıĢ olduğunu hatırlatır. Çünkü bu dinlerin birinin lehteki
terimleri kimi hallerde, öteki din tarafından hakaret edici bir anlamda
kullanılmaktadır. 23
Herodotos bu konuda Ģunları söyler: “Persler‟in göreneklerine gelince
bildiklerim Ģunlardır: Tanrı heykeli, tapmak, sunak yapmak gibi Ģeyler
bilmezler; hatta yapanlara deli derler. Bu, sanırım onların tanrılara,
Yunanlılar gibi insan biçimi yakıĢtırmıĢ olmamalarından ileri gelir. Dinleri
Zeus‟a kurban kesmeyi gerektirir; kurbanları dağ baĢlarında keserler ve Zeus
dedikleri de tanrısal gök kubbedir. GüneĢe, aya, toprağa, ateĢe, suya ve
rüzgara da kurban adarlar. BaĢlangıçtan beri kurban kestikleri tanrılar
bunlardır, yalnız sonradan Aphrodite‟e tapmayı da öğrendiler, bu da onlara
Asurlular ve Araplardan geçmiĢtir.” 24
Tanrılardan birine bir kurban adamak isteyen kimse, onu temiz bir yere
götürür, kurban hangi tanrı için kesiliyorsa, o tanrının adını anar. Kurban
kesenin, tanrısal yardımı yalnız kendisi için isteme hakkı yoktur; bütün
Persler için ve özellikle de kral ve kendisi için dua eder. Sonra kurbanı
parçalar, etleri piĢirtir, yere yumuĢak otlar, özellikle yonca serer, etleri bu
yaygının üzerine koyar. O, bunları koyunca, yanında ayakta duran bir mag,
tanrıların soy zincirini anlatan dinsel bir hava okur. 25
Bir kimsenin kamuoyundaki değeri, önce savaĢtaki yiğitliği, sonra da
çocuklarının sayısı ile tartılırdı; en çoğuna sahip olan, kraldan her yıl ödüller
alır; çokluktan kuvvet çıktığına inanırlardı. BeĢ yaĢından yirmi yaĢına kadar
çocuklarına yalnız üç Ģey öğretirlerdi: Ata binmek, ok atmak, doğruyu
söylemek. BeĢ yaĢından önce çocuk babasına gösterilmez; kadınların arasında
yaĢar. Böylelikle çocuk eğer küçük yaĢta ölürse, bu yasın babada fena bir etki
yapması önlenmiĢ olurdu. 26
Perslere göre yapılması yasak olan Ģeyin konuĢulması da yasaktır. En
büyük ayıp yalandır, bundan sonra borç gelir. Cüzzam hastalığına yakalanan
yurttaĢ kente sokulmaz, öbür Perslerin arasına karıĢamaz; onlarca bu hastalık
güneĢe karĢı iĢlenmiĢ bir suçun cezasıdır. Bu hastalığa yakalanmıĢ olan
yabancı ülkeden çıkarılır. Akarsuya iĢemek, tükürmek, o suyla elini yıkamak,

23 Hacaloğlu, ZerdüĢt “Ahura Mazda”, s. 11-12.
24 Herodotos, Herodot Tarihi, (çev. Müntekim Ökmen), Ġstanbul 1973, s. 71.
25 Herodotos, Herodot Tarihi, s. 71.
26 Herodotos, Herodot Tarihi, s. 72-73.
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hiç yapmadıkları Ģeylerdir ve bunu baĢkalarının yapmasına da katlanamazlar;
ırmağa en büyük saygıyı beslerler. 27
Hint-Ġran kavimlerinin birbirlerinden ayrılmadan önceki tanrıları,
dinlerinin adları ve içerikleriyle ilgili birtakım bilgiler, yüzyıllar boyu geniĢ
coğrafyalarda göçebe halde hayvancılıkla geçimlerini sağlayarak birlikte
yaĢamıĢ bu iki milletin günümüze kadar eriĢmiĢ yazılı metinlerinden, yani
Veda ve Avesta‟dan elde edilebilir. Söz konusu tanrıların özellikleri,
büyüklükleri ve toplumlarda edinmiĢ oldukları yerleri ve inanç
sistemlerinden, tek tanrılı dinlerin yapılarına çok benzedikleri anlaĢılmaktadır.
Bir bakıma bu nitelikleriyle de bu tanrılar ve dinleri daha sonraki çağlarda
yaygınlaĢan baĢta ZerdüĢt inanıĢı olmak üzere tek tanrı inancına dayalı
dinlerin kolay kabulü ve yaygınlaĢmasına da uygun ortamlar hazırlamıĢ
etkenler olarak kabul edilir. 28
Veda ve Avesta metinlerinden elde edilen verilere göre Hint ve Ġran
tanrılarının en eskisi, tanrıların babası olarak kabul edilen Deus‟tur. Yunan
inanıĢlarındaki Zeus ve Jüpiter dengi büyük tanrılar arasında yer alan Deus,
“Hind-Avrupa Çağları”ndan “Andronovo Kültürü” devrine kadar etkisini ve
konumunu korumuĢtur. Bu tanrının özellikleri, ilkel kavimlerin sosyal
hayatlarında da kendini gösterir. Sonraki çağlarda söz konusu tanrı yerini,
Hint-Ġran tanrılarından Mitra ve diğer büyük tanrılarından bazılarının
yardımcılarından Varuna‟ya bırakmıĢtır. Öyle anlaĢılıyor ki; Arya
kavimlerinin göçlerinden baĢlayarak MÖ. II. binyılın ilk yarısına kadar bu
tanrıya tapılmıĢtır. 29
Rig Veda‟ya göre; Varuna‟nin elleri, ayakları ve bin tane gözü vardır.
GüneĢ de onun gözlerinden biridir. Yürüyen, yiyen, içen ve oturup kalkan bir
tanrıdır o. Genellikle bir diğer tanrı Mihr ile birlikte göklerin yücelerinde bir
arabayla gezmektedir. Ancak Varuna adı, bütün gücü ve görkemli varlığına
rağmen Ġran mitolojisinde kalıcı olmamıĢ ve yerini Ahura Mazda‟ya
bırakmıĢtır. Hint-Ġran tanrılarından bir diğeri de Ġndra‟dır. SavaĢçı sınıfın
tanrısı olan Ġndra, Vedalar‟da da “Büyük Tanrı” nitelemesiyle, Avesta
metinlerinde “Daevalar” arasında adı yerine sıfatı “Verseğene” nitelemesiyle
dikkat çeker ve o çağların Hint-Ġran inanıĢlarında “yedi kutsal ölümsüz” de
tanrılar arasında sayılır. Vedalar‟da bu grup “Aditalar” adıyla anılır. Bu
tanrıların yedi tane oluĢu ve yedi rakamıyla ilgileri Mezopotamya kültüründen
kaynaklanmakta, Ġranlıların bu rakamı oradan aldıkları anlaĢılmaktadır. 30
1.2. Kutsal Gök ve Ġran’ın Gök Tanrıları
Hemen hemen tüm inanıĢlarda evreni yaratan ve gönderdiği
yağmurlarla toprağa bereket veren “göksel bir varlık” yer alır. Bu tür
varlıklar, sonsuz bilgeliğe ve ayrıcalığa sahiptirler. Kabilenin ahlak kurallarını
ve ritüellerini dünyada bulundukları süre içinde bu tanrılar belirler, kurallarına
uyulup uyulmadığını kontrol eder, kurallarını çiğneyenlere yıldırımlarını
27 Herodotos, Herodot Tarihi, s. 73.
28 Beyânî, ġîrîn, Târîh-i Îrân-i Bâstân, Tahran 1381 hĢ., II, 42.
29 Beyânî, Târîh-i Îrân-i Bâstân, II, 42-43.
30 Beyânî, Târîh-i Îrân-i Bâstân, II, 43.

14

ESKĠ ĠRAN‟DA DĠNLER-I/NĠMET YILDIRIM

gönderirler. Göğün kendisini doğrudan doğruya bir “aĢkınlık”, “güç” ve
“kutsallık” olarak ortaya koyduğunu görmek için mitsel anlatılara bakmaya
gerek yoktur. Yalnızca “göğe bakmak” bile ilkel insana dinsel duygular
verir.31
“Göğe bakma” deneyiminin, bizim anlayamayacağımız bir biçimde
günlük yaĢamında sürekli olarak mucizelerle karĢılaĢmaya açık olan ilkel
insan açısından anlamı farklıdır. Göğe bakmak; “aydınlanmak” demektir. Gök
ilkel insana gerçekte nasılsa öyle görünür: sonsuz ve aĢkın. Gök, insanın ve
yaĢam gücünün temsil edemediği “bambaĢka bir Ģeyi” mükemmel bir biçimde
temsil eder. AĢkınlığın simgesi sonsuz olmasından kaynaklanır. “En yüksek”
olmak, doğal olarak tanrılara özgü bir niteliktir, insanın ulaĢamadığı yukarı
bölgeler, yıldızlı gök, tanrılara özgü aĢkınlık, mutlak gerçeklik, sonsuzluk gibi
ayrıcalıklara sahiptir. Bu tür bölgeler tanrıların mekanlarıdır. Bu bölgelere,
ancak birkaç ayrıcalıklı kiĢi göğe yükselme ayiniyle ulaĢır. Bazı dinlere
göreyse buralar ölülerin ruhlarının gittiği yerlerdir. “Yüksek”, insanların
ulaĢamayacağı bir boyuttur; doğal olarak insanüstü güçlerin ve varlıkların
sahip olduğu bir yerdir. Tapınağın basamaklarını törensel olarak çıkan ya da
göğe uzanan ayinsel bir merdivene tırmanan kiĢi artık insan değildir.
Ayrıcalıklı ölümlülerin öldükten sonra serbest kalan ruhları, göğe yükselirken
insan olma durumundan sıyrılırlar. 32
Ġranlıların da bir yüce tanrısı vardır; çünkü Herodot‟a göre; “Adını, tüm
gökyüzüne verdikleri Zeus‟a sungular vermek için yüksek dağlara çıkarlardı.”
Ġran dillerinde bu ilk gök tanrının adının ne olduğu bilinmemektedir.
Avesta‟da karĢımıza çıkan ve ZerdüĢt‟ün dinsel devriminin merkezine yerleĢtirerek değiĢtirmeye çalıĢtığı tanrı, “Bilge Efendi” ve “Her Ģeyi bilen”
anlamlarındaki “Ahura Mazda” adını taĢıyordu.33
KarĢılaĢtırmalı incelemelerde hep “Ahura Mazda”nın “Varuna”yla
örtüĢen bir figür olduğu düĢünülmüĢtür. Varuna gibi Ahura Mazda da
“egemen tanrı”dır. Avesta‟da, oldukça yaygın biçimde kullanılan eski bir
kelime Mitra-Ahura‟dır. Bu kelime, daha çok Veda metinlerindeki “Asura”yı
çağrıĢtırır; “Varuna”, yani Avesta döneminin “Mitra-Ahura”sı böylece Veda
deyiĢiyle “Mitra-Varuna”yla örtüĢmektedir. Tüm öteki gök tanrıları gibi
Ahura Mazda da uyumaz ve hiçbir uyuĢturucu onu uyuĢturamaz. Onun parlak
gözünden hiçbir sır kaçamaz. Ahura Mazda imzalanan antlaĢmaların ve
verilen sözlerin güvencesidir; Ahura Mazda, ZerdüĢt‟e “Neden Mitra‟yı
yarattığını” söylerken, “Bir anlaĢmayı bozan, tüm ülkenin mutsuzluğuna
neden olur” der. Ġnsanlar arasındaki kozmik güçler ve toplum refahı
arasındaki dengeyi sağlayan iliĢkilerin güvencesidir. Bu nedenle Mitra her
Ģeyi bilir, on bin gözü ve bin kulağı vardır, Ahura Mazda aldanmaz, güçlüdür
ve uyumaz, uyanıktır; “yanılmaz” ve “her Ģeyi bilen”dir. 34
31 Eliade, Dinler Tarihine GiriĢ, s. 61.
32 Eliade, Dinler Tarihine GiriĢ, s. 61.
33 Eliade, Dinler Tarihine GiriĢ, s. 91.
34 Eliade, Dinler Tarihine GiriĢ, s. 92.
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Arya ırkının en büyük ve en eski tanrısı evreni kaplayan göktür.
Sanskrit dilinde ve bu dilde yazılmıĢ en eski kitap olan Rig Veda‟da gökyüzü
önceleri “Dyauh” (Fransızca‟daki Dieu/Latince‟de Deus) ve daha sonraki
devirlerde de “Vārūn” ve “Vārūne” Ģekillerine dönüĢmüĢtür. Hintliler ve
Ġranlılar Ģüphesiz birçok tanrıya tapmıĢlar, ancak bunlar arasında gök için
alabildiğine yüce ve eriĢilmez makamlar düĢünmüĢlerdir. Bu yüzden “Dyauh”
ve “Vārūne”ye bazen büyük anlamındaki “Asura” kelimesini de sıfat olarak
ekleyerek birlikte kullanmaktadırlar. O, gökler ile yerleri kuran ve döĢeyendir.
Dünyayı idare eden insanın mutluluğunu sağlayan Vārūne‟dir. Bu yüzden
günahlardan arınmak için eller ona açılarak dualar yapılır, bağıĢlanma istenir.
Onun huzurunda en büyük günah yalandır. 35
Hintliler ve Ġranlılar birbirlerinden ayrılmadan önceki dönemlerde iki
grup tanrıya inanmıĢlardır. Asuralar (Ahuralar) ve Divler (Eski Farsça‟da;
Dyauhlar/Daivalar, Avesta‟da; daeva). Asuralar genellikle hayatın manevi
boyutu, divler ise maddî boyutlarıyla ilgili tanrılar olarak kabul edilmektedir.
Ancak bu iki kavmin birbirlerinden ayrılmalarından bir süre sonra Hintliler
Divlere tapınmaya, Asuraları tanrılık makamından uzaklaĢtırmaya baĢladılar.
Buna karĢın Ġranlılar Asuraları tanrı olarak daha öne çıkarıp Divleri tanrılık
makamından aĢağılara indirdiler.36 Veda metinlerindeki çok saygın “Asura”,
Ġranlılar‟ın “Ahura”sıyla aynıdır. Ġran ve Hint Aryaları arasındaki inanç
ortaklıkları MÖ. 1400 yıl öncelere kadar gitmektedir. Ġran topraklarında dinin
ortaya çıkması Aryaların bu bölgelere yerleĢmesiyle eĢ zamanlı olmuĢtur.37
Bu yüzden kötülük ve bozgunculuk öncüleri, huzursuzluk simgeleri
olan divler tanrılık makamından düĢtü ve kötülük simgesi oldular. Bu
bağlamda divler arasında yer alan Ġndra, Ġran mitolojisinde deve
(Ehrimen/ġeytan) dönüĢtü. Bu dönüĢüm aĢamaları ZerdüĢt inanıĢında ve
AhâmeniĢ kitabelerinde yer alan dinsel içerikli metinlerde açıkça görülür.
AhâmeniĢler döneminden sonra Ġran toplumlarında genel dönüĢüm ve değiĢim
olarak kabul edilebilecek büyük baĢkalaĢımlar yaĢanmıĢtır. Zervan yeniden
tanrıların en üstünde yer almıĢ; Îzed Mihr: Tanrı Mihr, ruhaniyyet, savaĢçılık
ve bereket dağıtan sembol tanrı olarak büyük bir güç kazanmıĢtır. Halkın bu
inançlarının üst tabakalara etkisi ZerdüĢt inanıĢında ve ondan sonraki çağlarda
bile görülür. ZerdüĢt Ġranlılar‟ın tapındığı, övgülerine konu olan çok sayıda
tanrılarından söz etmez. Ancak ondan sonra bu tanrılar, baĢta Tanrı Mihr ile
Tanrıça Anahita olmak üzere Ġranlılar‟ın inanıĢ sisteminde yer almıĢlardır.
Erken devir AhâmeniĢ dönemine ait kutsal içerikli yazıtlarda tanrılardan isim
verilmeksizin söz edilirken daha sonraki devirlere ait yazıtlarda tanrılar
“Mihr” ve “Anahita” isimleriyle anılır. Mihr, Hint-Ġran dönemlerinde bitkiler
ve bereket tanrısı görevini üstlenmiĢtir. Avesta‟da yansımasına dikkat edilirse,
35 Muîn, Mezdiyesnâ ve Edeb-i Fârsî, I, 38.
36 Bahâr, Mihrdâd, Ez Ustûre Tâ Târîh (yay. Ebu‟l-Kâsım-i Ġsmâîlpûr), Tahran 1377 hĢ., s. 2930 John B. Noss, Târîh-i Câmi-„i Edyân, (çev. Alî Asğar-i Hikmet), Tahran 1375 hĢ., s. 450451; Vâhiddûst, Nihâdînehâ-yi Esâtîrî Der ġâhnâme-yi Firdevsî, Tahran 1379 hĢ., s. 36.
37 Âbâdânî, Abdullâh Mubelliğî, Târîh-i Edyân ve Mezâhib-i Cihân, Tahran 1377 hĢ., I, 296;
Vâhiddûst, Nihâdînehâ-yi Esâtîrî, s. 36.

16

ESKĠ ĠRAN‟DA DĠNLER-I/NĠMET YILDIRIM

Ġran mitolojisinde Anahita da bereket tanrıçasıdır. Buradan hareketle
toplumun tarımla geçimini sağlayan kesimlerinin, elit tabakaların inançlarında
etkili olduğu sonucuna varılmaktadır. 38
Aryalar tarih öncesi devirlerde çok çeĢitli ve birbirinden farklı tanrılara
taparlardı. ZerdüĢt öncesi devirlerde Arya ırkı tek tanrı inancına sahip değildi.
Ancak tarihî çağlarla birlikte ZerdüĢt inanıĢının da gelmesiyle inanıĢları tek
tanrı inancına dönüĢmüĢtür. Çünkü bu inanıĢta bütün ĠmĢâspendler39 ve
Yazatalar40, Ahura Mazda tarafından yaratılmıĢtır. Karanlıklar ve kötülükler
simgesi Ehrimen sonunda yok olacaktır. 41
Bu bağlamda Ġranlıların tek tanrı inanıĢının, kendilerine özgü mü yoksa
çevrelerindeki milletlerin inanıĢlarından etkilenmelerinden mi ortaya çıkmıĢ
olduğu da dikkat çeker. Yakın ve uzak çevrelerindeki o dönem inançlarına
bakıldığında; Batı Asya, Kuzey Afrika milletleri ile Ġsrailoğulları dıĢında
putperest ve çok tanrılı dinlerin egemenliği görülür. Tarihsel veriler de
Akadlar, Sümerler, Keldaniler, Asurlular ve Finikeliler‟in çok tanrılı dinlere
inandıklarını ve putlara taptıklarını göstermektedir. Yunanlılar ve
Bizanslıların da, birtakım bilge ve bilim adamları dıĢında çok tanrılı inanıĢlara
sahip oldukları düĢünülürse, Ġran inanıĢlarında tek tanrıcı Ġsrailoğullarının
etkili olduğu düĢünülebilir. Birtakım araĢtırmacılar da Ġranlıların tek tanrı
inanıĢına kendiliklerinden eriĢtikleri kanısını taĢırlar.42
Eski dünyada Ġranlılar, Sümer ve Akadların egemenlik sınırları
içerisinde de yaĢamıĢ, onların medeniyetlerinin de etkisi altında kalmıĢlardır.
Zaman açısından da Ġran MÖ. ilk bin yıl ile bizim için daha tanıdık ve gerçek
tarihsel devirleri içeren dünya arasında bir köprü gibidir. Bu dönemler aynı
zamanda çok önemli kiĢiliklerin yaĢadığı çağları da içine alır. Yunan
filozofları, ZerdüĢt, Buda ve Konfüçyüs de bunlar arasında yer almaktadır. 43

38 Bahâr, Mihrdâd, Ez Ustûre Tâ Târîh (yay. Ebu‟l-Kâsım-i Ġsmâîlpûr), Tahran 1377 hĢ., s. 9495.
39 ĠmĢâspend/ĠĢâsfend/Ġmihrspend, Avestâ‟da “amesha: ebedî, ölümsüz” ile “spenta: kutsal,
temiz, saf, yarar, çare” anlamlarındaki iki kelimeden oluĢur ve “imĢâspendân” çoğul Ģekliyle;
“ölümsüz kutsallar”, “kutsal ölümsüzler”, “ölümsüz temizler” anlamlarını ifade eder. Bunlar
Mazdeizm‟in en büyük melekleridir.
40 Farsça‟da; “Allah” anlamındaki isimlerden “Îzed” ya da Avestâ‟daki Ģekliyle “Yazata”,
“yeze” kökünden gelir ve “tapınmak” anlamını verir. Sanskrit dilinde “yacata” bir niteleme
olarak “övgüye yaraĢan” anlamındadır. Pehlevice‟de Îzed; “Yazat” ve “Yezed” Ģekilleriyle
“övgü”, “yalvarıĢ”, “övgüye yaraĢan”, “övülmeğe layık” anlamlarıyla kutsal ölümsüzlerden
daha alt makamlarda bulunan melekler için de kullanılır. Eski Ġran inanıĢlarına göre gökyüzü
bu meleklerle doludur. Altıncı YaĢt‟da; bu tür tanrılardan yüzlerce, binlerce bulunduğundan söz
edilir.
41 Pîrniyâ, Târîh-i Îrân, s. 264.
42 Pîrniyâ, Târîh-i Îrân, s. 264.
43 Bausani, Îrâniyân, s. 12.
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1.3. Agni
Hintlilerin ateĢ tanrısı. Sanskrit dilinde Agni; “ateĢ” anlamındadır. Eski
Hint Veda mitolojisinde Ġndra‟dan sonra gelen ikinci önemli tanrı Agni‟dir.
Hem güneĢin ve ĢimĢeğin ateĢi ve hem de insanların tapmak için yaktıkları
ocak ateĢinin adı olan Agni, kutsal kitaplardaki resimlerde kırmızı renkli ve
biri iyi, öteki kötü ikiyüzlü olarak canlandırılır. Üç ya da yedi dili, uçları aleve
benzeyen dik saçları, üç bacağı ve yedi kolu vardır. Yanında hep bir koç
bulunur. Bugünkü Hinduizm‟de özellikle de Agnihotri Brahmanlarının
yaptıkları törenlerde Agni‟ye tapılır.
Birçok milletin inanç sisteminde yer alan ateĢ ilahı ve kültü en geniĢ
olarak Hindistan ve Ġran‟da görülmüĢ, ateĢe en yoğun ve zengin anlamlar da
yine bu coğrafyalarda yüklenmiĢtir. AteĢin ilahî bir güç olarak
somutlaĢtırılmasının en belirgin örneği Hindistan‟daki ateĢ ilahı Agni‟dir.
Hindistan‟da bütün ateĢler Agni‟ye bağlıdır. Hintlilere göre Agni, önceleri
ocak ateĢiyle ilgili görülürken daha sonra kurban ateĢi de ona bağlanmıĢ,
böylece insanlarla tanrılar arasında aracı olan, kehanette bulunan, tanrılara
insanların kurbanlarını sunan kutsal bir varlık olarak kabul edilmiĢtir. Vedalar
devrinde kurban ateĢinin büyüye karĢı koruyucu olduğuna inanılıyordu.
Vedalar sonrası Brahmanizm aĢamasında ise ateĢ ile insanın ölüm
döĢeğindeki soluğu arasında ilgi kuruldu ve böylece kıvılcım ile ateĢ
arasındaki iliĢkiden hareketle insan ruhuyla Brahman‟ın ruhu arasında da bir
ilgi bulunduğu, hatta bunların eĢdeğer olduğu sonucuna varıldı. Hinduizm‟de
güneĢin uzun zaman gizli kaldığına ve ilk defa Agni doğduğunda
göründüğüne inanılır. Odun onun gıdasıdır. Günümüzde Brahmanlar
tarafından günde üç defa ateĢe kurabiye ve tereyağı atılarak Agni‟ye sunuda
bulunulur. 44
AteĢin etkisinin en eski devirlerden bu yana devam ettiği bilinen
ülkelerden biri de Ġran‟dır. ZerdüĢt, bu çok eski ve ayrıntılı kültü yasaklamıĢ
olmasına rağmen daha sonra yeniden ortaya çıktı. Eski Zervanizm ile
Mazdeizm‟i birleĢtiren Mecusilikte de ateĢ‟in önemi büyüktü. Bazı
kaynakların, Hz. Muhammed‟in doğumu sırasında söndüğünü yazdıkları ateĢ,
Sasanîler‟in sönmeyen ateĢidir. Ġran‟ın ateĢ ilahı “Atar”, Hindistan‟daki
“Agni”ye benzer. Ġran‟da Mitraizm devrinde bile “güneĢperestlik” ve
“ateĢperestlik” vardı; Atar, sonsuz ilahî ıĢığın dünyevî Ģekli olarak görülen
ateĢi temsil ediyordu. Temizleyici sayılan ateĢ Ahura Mazda‟nın oğlu olup
ZerdüĢt ondan meydana gelmiĢtir. Eski Ġran‟da, içinde kutsal ateĢin yandığı
“ateĢkede” adı verilen tapınaklar vardı. Daha sonra birçok ülkeye yayılan bu
ateĢkedelerin, birkaç basamakla çıkılan ve ortasında gün ıĢığı sızmayan bir
ateĢliği bulunuyordu. Buradaki görevli rahipler ateĢin sönmemesine dikkat
ederlerdi. AteĢkedelerden evlere alınan ateĢ de söndürülmezdi. 45
1.4. ÂteĢ
ZerdüĢt öncesi dönemlerde Ġranlılar “Îzed-i Îzedân: En büyük tanrı”
gibi büyük tanrılar, gökler tanrısı Varuna ve sular tanrıçası Anahita yanında
44 Tanyu, Hikmet, “AteĢ”, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslâm Ansiklopedisi, Ġstanbul, IV, 52-53.
45 Tanyu, Hikmet, “AteĢ”, DĠA, IV, 53.
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taptıkları ilahlar arasında ateĢ tanrısı Agni, doğa tanrısı Ġndra, ıĢık ve güneĢ
tanrısı Mitra gibi tanrılara da inanmaktadırlar. Ġranlılar en eski devirlerden bu
yana ateĢ ögesine çok yakın ilgi duymuĢ, onun saygınlığını ilk zamanlardan
beri kabul etmiĢlerdir. ĠnanıĢlarına göre ateĢ, Agni‟nin bir simgesi bir ayetidir.
Bu yüzden de övgüye yaraĢır.46 Asura, Varuna‟nın oğlu “ġimĢek”in birçok
isminden biri, Sanskrit dilinde “Adharvan/Atharvan: ateĢ sahibi”dir. Dinsel
rivayetlerde bu isim ateĢi insanların yararlanması için sunan ve tapınaklarda
onların kurbanlarını yakmasını emredenin özel adı olarak geçer. Günümüzde
de Hindistan‟da bir kısım din adamları “adharvan” adıyla bilinir. Bunların
görevleri sadece kutsal ateĢe, kurbanları ve fidyeleri yakan özel ateĢlere
hizmette bulunmaktır. Hint geleneksel inanıĢına göre; bu kiĢiler ateĢi ilk
olarak bulan kiĢilerin soyundan gelmektedirler. Detaylara inildiğinde ise ateĢi
bulan varlık da bizzat ateĢin tanrısı, ĢimĢek Ģeklinde göklerden yeryüzüne
inen ateĢin kendisidir. Bir baĢka ifadeyle “Vārūne”nin oğlu “Azer”dir.
Sanskrit dilinde “âdrî: alev”; “âdrio: alevlenmiĢ” kelimelerinin ikisi de “Agnî”
adındaki ateĢ tanrısının sıfatları olarak sık sık görülür. Böylelikle Azer,
Aryaların dilinde ateĢin en eski isimlerinden biri, belki de en eskisidir. AteĢ
unsurunun eski dünya milletleri arasında "7" rakamı gibi kutsanması, övgüler
dizilen ve sevilen ortak değerler arasında yer almasının en büyük nedeni ise,
insan hayatında vazgeçilmez temel araçlardan biri olmasıdır. Ġnsanın günlük
hayatında ateĢ, evinde ocağında; tapınaklarda ibadetlerinde yakıldığında
aleviyle dua ve yakarıĢları yücelere iletiĢiyle hep kutsanır. Bu öneminden
dolayı Rig Veda ateĢ ilahisiyle baĢlar. 47
“Ātūr” ve “Azer” adlarıyla da bilinen ateĢ, Mazdeist inanıĢta
tanrılardan biridir. Aydınlık ve ateĢ, Ahura Mazda‟nın insanlar tarafından
görülebilen somut sembollerinden sayılır. Avesta‟da yerküreden sorumlu
melek Spendârmûz‟un48, Ahura Mazda‟nın kızı olarak kabul edilmesi gibi;
Tanrı Azer de, genellikle Ahura Mazda‟nın oğlu diye bilinir.49 Ahura Mazda,
ZerdüĢt ile konuĢurken beĢ Ģeyi diğer bütün varlıklardan daha güzel ve daha
46 Âbâdânî, Târîh-i Edyân, I, 302-303; Hacaloğlu, ZerdüĢt “Ahura Mazda”, s. 69.
47 Muîn, Mezdiyesnâ ve Edeb-i Fârsî, I, 40-41; Ġsfehânî, Rızâ, Îrân Ez ZerdüĢt Tâ Kıyâmhâ-yi
Îrânî, Tahran 1369 hĢ., s. 101-103; John B. Noss, Târîh-i Câmi-„i Edyân, s.452.
48 Sifendârmûz: Avestâ‟da; “Spenta ārmaiti”, Pehlevice‟de; “Spendārmat”, Farsça‟da;
“Spendârmûz”, “Ġsfendârmûz”, “Sfendârmûz” ve “Ġsfend” isimleriyle bilinir. “Spent: kutsal”,
“armaiti: alçak gönüllülük ve fedakarlık” anlamlarını ifade eder. Avestâ‟da; “yeryüzü”,
Pehlevîcede; “olgun, tam akıl” anlamlarındadır. Manevî dünyada, Ahura Mazda‟nın sevgisini,
sabır ve alçak gönüllülüğünü, maddî dünyada da, yeryüzünden sorumlu meleği, dürüst, iffetli
ve kocalarına bağlı kadınları simgeler. O, yeryüzünü mutlu, bayındır bir hale getirmek, temiz
saklamakla görevlidir. Bu yüzden ziraatla uğraĢanlar, yapı iĢlerinde çalıĢanlar, onun
hoĢnutluğunu kazanırlar. ÂreĢ-i ġivatîr‟in yanında bulunmuĢ ve Ġran-Turan sınırlarının
belirlenmesi amacıyla ona ok ve yay seçmesini emretmiĢ olan da bu melektir. (Bîrûnî, elÂsâru‟l-bâkiye, 29; Dûsthâh, Avestâ, II, 1003; OĢîderî, DâniĢnâme, s. 104, 317; Afîfî, Esâtîr, s.
553; Âmûzgâr, Târîh-i Esâtîrî-yi Îrân, s. 17; Hinnells, ġınâht-i Esâtîr-i Îrân, s. 74)
49 Mu‟în, Mezdiyesnâ, I, 276; Âmûzgâr, Jâle, “Edebiyyât-i Bâstânî-yi Îrân”, ÂĢinâ, (Tahran
1997), s. 32.
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üstün yarattığını bunlardan birisinin de ateĢ olduğunu söyler. Mînû-yi
Hired‟te: bilge kiĢinin çok önem vermesi gereken varlığın ateĢ olduğundan
söz edilir. BundehiĢn‟de de: Allah‟ın yarattığı yedinci Ģeyin ateĢ olduğu,
kaynağının da sonsuz aydınlık sahibi Ahura Mazda‟dan olduğu ifade edilir.
ġâhnâme‟de ateĢ “tanrısal aydınlık” olarak nitelenir. 50
AteĢ, Brahmanizm ve Mazdeizm gibi Arya dinlerinde, Yahudilik,
Hıristiyanlık ve Ġslâm gibi dinlerde, hatta putperest inancına dayanan Afrika
dinlerinde de özgün önemiyle bilinir. Bütün yararlı nesneler ve varlıklar gibi
ateĢ de, Mazdeist dünyada övülen, özellikle eski Ġranlılar ve ZerdüĢt
inanırlarınca son derece önemsenen, kutsanan ögeler arasında yer almıĢtır.
Yine çok eski çağlardan bu yana ateĢ, Hint-Avrupa milletlerince kutsanmıĢ,
özellikle Hintliler ve Ġranlılarca aĢkın bir ilgiyle karĢılanmıĢtır. Mazdeist
inanıĢta Ahura Mazda‟nın yarattığı her Ģey övülmeğe, kutsanmaya ve saygıya
yaraĢır olduğundan Ġranlılar‟ın ateĢe ilgisi de aĢırı boyutlara varmıĢ, ateĢ
tanrısal bir vergi; alevi, tanrısal bir ıĢık ve kılavuz, tapınaklardaki alevler
yükselten ateĢlikler ise mihraplar olarak kabul edilmiĢtir. 51
Fars edebiyatında ZerdüĢt ve inanırlarının, ateĢi kutsaması ve ona saygı
duymasından çokça söz edilir. Bu yüzden Fars edebiyatında “ÂteĢ-i ZerdüĢt:
ZerdüĢt‟ün ateĢi” bir deyim halini almıĢ, aydınlık ve ıĢığıyla ateĢkedelerin
ateĢine benzetilmiĢtir. ZerdüĢt‟ün ateĢe verdiği önem ateĢin yakıldığı
ateĢkedelerin de son derece önemsenmesi sonucunu doğurmuĢ, birçok yazar
ve Ģairin eserlerinde Müslüman Ġranlılar‟ın, ateĢkedeleri; “Kabe-yi ZerdüĢt:
ZerdüĢt‟ün Kabesi”, ateĢi de; “Kıble-yi ZerdüĢt: ZerdüĢt‟ün kıblesi” olarak
nitelemelerine neden olmuĢtur. 52
Azer, Mazdeist inanıĢta tanrılardan biridir. Bu önemli öge,
insanoğlunun dostu, kardeĢi ve en yakın akrabası gibidir. Zararlı yaratıkları
ondan uzaklaĢtırır ve yırtıcı hayvanları geceleyin insanların bulundukları
yerlere yaklaĢmaktan alı koyar. Aynı zamanda ateĢ, insan ve tanrılar arasında
mesaj götürüp getiren bir ulak görevini de yapmakta, bu özelliğinden dolayı
da ayrıca saygınlık kazanmaktadır. Bu yüzden ateĢ Ġran‟da tanrılık göstergesi,
alevi de tanrının ıĢığı ve gücü kabul edilir. Odun ve güzel kokularla yakılan
hiç sönmeyen kutsal ateĢler özel bir saygınlığa sahiptir.53
1.5. Ġndra
ZerdüĢt öncesi devirlerde Ġran tanrıları daha çok doğa güçleri olmuĢtur.
Bu tanrıların en önemlilerinden biri de ejderhaları öldüren, yağmur yağdıran
tanrı olarak kabul edilen Ġndra‟dır.54 Ġndra/Andra; gök gürültüsünün tanrısı
50 Zumurrudî, Humeyrâ, Nakd-i Tatbîkî-yi Edyân ve Esâtîr Der ġâhnâme-yi Firdevsî, Hamseyi Nizâmî ve Mantuku‟t-tayr, Tahran 1382 hĢ., s. 109-110.
51 Mu‟în, Mezdiyesnâ, I, 273-274; Afîfî, Rahîm, Esâtîr ve Ferheng-i Îrân Der NiviĢtehâ-yi
Pehlevî, Tahran 1374 hĢ., s. 407-408; OĢîderî, DâniĢnâme, s. 60.
52 Mu‟în, Mezdiyesnâ, I, 282-285.
53 Mu‟în, Mezdiyesnâ, I, 276; Yâhakkî, Muhammed Ca‟fer, Ferheng-i Esâtîr ve ĠĢârât-i
Dâstânî der Edebiyyât-i Fârsî, Tahran 1375 hĢ., s. 32; Tefezzulî, Ahmed, “ÂteĢ”, Dâ‟iretu‟lma„ârif-i Bozorg-i Ġslâmî, Tahran 1367 hĢ., I, 93.
54 John B. Noss, Târîh-i Câmi-„i Edyân, s. 450.
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olarak parıldayan silahlarıyla savaĢ arabasını son derece hızlı koĢan gri renkli
atları (bulutlar), sürekli arkadaĢı “Vayu” ile her zaman savaĢa hazırdır. Hızla
hareket eden bulutlar onun arkasından koĢar ve savaĢ baĢlar. Bulutlar sularını
susamıĢ yere akıtırlar. 55
Aryalar ĠÖ. 1500 civarında kuzeybatıdan gelerek Hindistan‟ı istila
ettiklerinde ele geçirdikleri topraklara kendi dinsel düĢüncelerini de getirdiler.
Bu düĢünceler doğa güçlerini ateĢ, yağmur ve rüzgar gibi bir grup tanrıyı da
içeriyordu. Hindistan‟ın fethi, baĢarıları kısmen olgulara dayanan bir sözlü
söylence kümesine yol açmıĢ olan Ġndra gibi kahraman önderler üretti. Ġndra
zamanla eski Hindistan‟ın büyük tanrılarından biri oldu ve daha eski tanrıların
kutsal özellikleriyle mitik kiĢiliklerin kahramanlıklarını kendinde topladı.
Ġndra, Brahmanlar ve daha sonra Hindular ViĢnu‟yu onun üstün konumuna
yükseltmeden önce tanrıların kralı, tanrılar ve insanların savunucusu, aynı
zamanda yağmur ve toprağın verimliliğiyle de ilintiliydi. Büyük silahı
“yıldırım” ile karanlıkta yaĢayan ve kuraklık üreten kötü ruhları yok etti.
Hindistan toprağı çoklukla kurak olduğundan böyle kahramanlıklar
gerekliydi. Ejderha ile baĢarıyla savaĢtığı ve dünyayı bayındırlaĢtıran yedi
nehri özgür bıraktığı bu söylencede Ġndra‟nın verimlilik tanrısı olarak rolü
açıktır. 56
Ġndra‟nın en eski kahramanlık serüvenleri Hindu öncesi tanrı gruplarına
adanmıĢ binden fazla mitik ilahi, ritüel ve risaleden oluĢan Rig Veda‟da
anlatılır. Yüzyıllarca Veda sözlü gelenek yoluyla korundu. Sonunda bu
söylenler Yunanca ve Latince ile yakından iliĢkili bir Hint-Avrupa dili olan
Sanskrit dilinde yazıya geçirildi. 57
Rig Veda‟dan yüzyıllarca sonra tanrı Ġndra, Hindu söylenlerinde
varlığını sürdürür. Fakat daha önceki kiĢiliğinin bir belgesi olarak Hint destanı
Mahabharata‟da Ġndra bir zamanlar cesaret gösterdiği yerde korku
göstermekte ve önceki söylenle yendiği ejderha daha sonraki söylende onu alt
etmektedir. Ramayana‟da Ġndra tanrıların kralıdır. Rig Veda‟da Ġndra‟ya
büyük gücünü veren “Soma”58 daha sonraki Hindu dinsel törenlerinde çok
önemli bir rol üstlenmiĢti. Rahipler tanrıların güçlerini koruması için soma
adağında bulundular. Hindular soma olmadan, tanrılarının dünyayı bir aĢa55 Muîn, Mezdiyesnâ ve Edeb-i Fârsî, I, 45-46; ÂĢtiyânî, ZertuĢt, Mezdiyesnâ ve Hükûmet, 38.
56 Rosenberg, Donna, Dünya Mitolojisi, Ġstanbul 1998, s. 492-493.
57 Rosenberg, Dünya Mitolojisi, s. 493.
58 Mitraizm‟de suyun ĢekillenmiĢ görünümü olan Soma, hayat ve ölümsüzlük tanrısı olarak
bilinir. BundehiĢn‟de; ölümsüzlük çeĢmesi adıyla bir pınardan söz edilir. Söz konusu pınarın
suyu yaĢlılığı önler, suyundan içen ya da içerisine girip yıkanan yaĢlılar on beĢ yaĢında gençler
olur ve ölümsüzleĢirler. Çin mitolojisinde; kutsal Konlon Dağı‟nın dibinden çıkan Sarı Irmak
ve dört ayrı ırmağın sularından içen sonsuz hayat kazanır. Mitraist inanıĢta ve Hıristiyanlıkta
vaftiz geleneği suyun bu özelliklerinden kaynaklanır. Gerçekte de; yeniden diriliĢi,
yenilenmeği, tanrısal özelliklere, dolayısıyla tanrıya yaklaĢmayı sembolize eder. ZerdüĢt
inanıĢında da, kutsal bir içecek olan “hûm” (Rig Veda‟da “Soma”) içmek hayatı gerçek varlığa
ve sonsuzluğa eriĢtirmektedir. Fars edebî metinlerinde bu inanıĢın yoğun yansımaları dikkat
çeker. (Zumurrudî, Edyân ve Esâtîr, s. 133-134).
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madan diğerine ilerleterek, döngüsel süreci yönetecek güce sahip
olmayacağına inanmaya baĢladılar. 59
Ġndra, gerçekte bir fırtına ilahıdır. Kuraklıktan sonra susuz toprağa
yağmur yağdıran, ejderhayı öldüren, düĢmanlarını yok eden, aĢırı sarhoĢluk
verici soma Ģarabını içen kahramandır. “Gücün sahibi”, “kendiliğinden
egemen olan” bu ilah, doğanın sınırlarını aĢan güçlerini temsil etmektedir. 60
MÖ. XI. yüzyılda kardeĢlerinden koparak kısa bir müddet sonra büyülü
ve zengin efsanevi-Ģiirsel bir fantazya için uygun bir yer olan Hindistan
ormanlarına nüfuz eden, öte yandan Ġran‟ın sarı ve kuru platosunu yurt edinen
Arya kolu kendileriyle birlikte, Vedalar‟da açıkça belirtildiği gibi, daha çok
eski Roma ve Greklerinkine benzeyen natüralistik dinlerini de getirmiĢlerdi.
Örneğin inek kurban etme ve bir bitkiden mayalandırılmıĢ haoma/soma
suyunun tanrılar Ģerefine yerlere akıtılması töreni sık sık yapılır ve kutsal
tören olarak kabul edilirdi. 61
1.6. Arya Dinlerinin Şâhnâme ve Ġran Kültüründeki Yansımaları
Ġran ulusal rivayetlerinin bir senedi niteliğindeki ġâhnâme‟de yapılan
detaylı araĢtırmalar bu ulusal tarih ve rivayetleri içeren önemli eserde
Ġranlılar‟ın ZerdüĢt öncesi dönemlerdeki dinleri hakkında bilgilere yer
verildiğini de göstermektedir. Bu bilgilerin bir kısmı özellikle batılı
araĢtırmacıların çalıĢmaları sonucu elde ettikleri verilerle önemli ölçüde
örtüĢürken, bir bölümü de ġâhnâme‟nin temel kaynakları arasında yer alan
Hudâynâme yazarları tarafından ZerdüĢt sonrası dönemlerde ZerdüĢt din
adamlarının etkisinde kalınarak yazılmıĢ ayrıntılardan oluĢmaktadır.
Firdevsî‟ye göre ZerdüĢt‟ten önce yaĢamıĢ bütün Ġran kralları Yezdân‟a
inanmaktadır.62 ZerdüĢt öncesi devirlerde Ġranlılar arasında tek tanrı inancının
yaygın olmadığı açıktır. Aryalar çok tanrılı dinleriyle bilinmektedirler. Bu da,
ZerdüĢt öncesi dönemlerde Ġranlılar‟ın çok tanrılı inançlara bağlılığını
göstermektedir. Yunan inanıĢlarındaki Zeus ve Jüpiter gibi, Aryalar arasında
Varuna (özellikle de Hintliler arasında) gökler tanrısı olarak kabul
edilmekteydi. Bu tanrı “Asurā Vicvavedas/Asura: her Ģeyi bilen” adıyla
anılırdı. Bu bağlamda Firdevsî‟nin söz konusu ifadesi, bu Ģaheserini yazarken
önemli ölçüde yararlandığı ġâhnâme-yi Ebû Mansûrî ve Hudâynâmeler,
ZerdüĢt yazarların kaleme aldığı değiĢik eserler ve Mezdiyesnâ inanıĢının
etkisiyle, Ġranlılar‟ın ataları ve bütün krallarının baĢlangıçtan bu yana tek
tanrıya ve hem de gerçek büyük Allah‟a inanmıĢ oldukları ulusal inanıĢın
etkisinde kalmasından kaynaklanmaktadır.63
59 Rosenberg, Dünya Mitolojisi, s. 493
60 Schimmel, Annamarie, Dinler Tarihine GiriĢ, s. 103
61 Bausani, Alessandro, “Ġslam Öncesi Ġran DüĢüncesi”, Ġslam DüĢüncesi Tarihi, s. 78.
62 Yezdân, “Îzed” kelimesinin çoğuludur. Mezdiyesnâ inanıĢında bütün meleklere tek tek
verilen bir isim olan “Îzed”, Pehlevî dilinde ve yeni Fârsça‟da sadece “Allah” için kullanılır.
ġâhnâme‟deki örneklerden de anlaĢılacağı üzere Firdevsî, “Yezdân” kelimesiyle Allah‟ı
kastetmektedir.
63 Muîn, Mezdiyesnâ ve Edeb-i Fârsî, I, 61-62.
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Hudâynâme yazarları yukarıda da belirtildiği gibi ZerdüĢt öncesi
dünyanın gerçek dinsel kanıtlardan yoksun olmamasını tasavvur etmek
istediklerinden Ġsrailoğulları peygamberlerinde olduğu gibi hem peygamber
hem de kral olan kiĢiliklerin benzerlerine sahiplik arzusuyla kendi krallarına
da peygamberlik boyutu kazandırmayı amaçlamıĢlardır. Söz konusu
krallardan bir kısmı “ferr-i îzedî: tanrısal güc”e bütün donanımlarıyla sahip,
bu yüzden de ilahî ilhamlara muhatap olarak kabul edilmektedir. Örneğin
Siyâmek‟in Ehrimen tarafından öldürülmesi esnasında vahiy ulağı SurûĢ,
Keyûmers‟e inmiĢ, CemĢîd de ilahî desteklerle güçlendirilmiĢ, kutsallardan
ilhamlar almıĢ, Feridûn, Dahhâk ile savaĢmaya karar verdiğinde ilhamlarla
desteklenmiĢtir. Keyhüsrev, büyüklerin sözlerini dinlemeyip bir köĢeye
çekildiğinde yine SurûĢ devreye girerek ona nasihatlerde bulunmuĢ, ömrünün
sonuna doğru da peygamberler ve velilerin özellikleriyle donatılmıĢtır. 64
Hudâynâme yazarlarının bu tür tasvirleri daha sonraki dönemlerde
Müslüman yazarlar tarafından da dikkate alınmıĢ, bazı yazarları da
etkilemiĢtir. Örneğin Hamza-yi Ġsfehânî (ö. 360/971), Ġran kaynaklarından
aktararak Keyhüsrev‟i peygamber olarak tanıtmıĢ, ġihâbuddîn-i Sohreverdî
(ö. 632/1235), Keyûmers, Feridûn ve Keyhüsrev‟i bilgelik kaynağı büyük
kiĢilikler olarak nitelemiĢtir. Birtakım eserlerde ise on beĢ büyük Ġran
peygamberinden söz edile gelmiĢtir. Bunlar arasında; Siyâmek, HûĢeng,
Tehmûrs, CemĢîd, Feridûn, Menûçehr, Keyhüsrev ve ZerdüĢt de yer almakta,
hatta baĢta, ZerdüĢt olmak üzere bazılarının kutsal kitapları olduğu da ileri
sürülmektedir. 65
Bunlar dıĢında Aryaların dinsel inanıĢlarının ġâhnâme‟deki
yansımalarına örnek olarak; Arya inanıĢındaki din adamlarıyla ilgili pasajların
yer alması, din adamlarından; “mûbedler”, “dîn-âverân”, bazen akıllılıklarını
ön plana çıkararak “behredân/bâhiredân: akıllı kiĢiler”, bazen de astronomi
bilgilerinin
yoğunluklarını
vurgulamak
amacıyla
“sıtâreĢinâsân:
yıldızbilimciler” diye söz edilmesi verilebilir. ġüphesiz ZerdüĢt‟ün peygamber
olarak ortaya çıkmasından önceki dönemlerde eski Ġran‟da din adamları yine
toplumsal hayatın ağırlıklı temel değerlerinden bir sınıf olarak yer almakta
idiler. Herodot, muğların o dönem toplumunun altı temel sınıfı arasında yer
aldıklarını ZerdüĢt‟ün de muğlar arasından çıktığını belirtmektedir. 66
Hayır ve Ģer olarak nitelenen iki baĢlangıç, iyilik ve iyilik güçleriyle
kötülük ve Ģer güçlerinin varlıklarıyla etkinlikleri yine ġâhnâme‟nin
içeriğinden anlaĢılmaktadır. Ġblis‟in, Dahhâk‟ı aldatması gibi, Ehrimen ve
yandaĢları sürekli olarak insanları aldatıp yoldan çıkarmakla uğraĢırlar.
Bunların yanı sıra ġâhnâme‟de yine söz konusu dönemlerde yıldızlara ve
ateĢe tapınma gibi birtakım eski inanıĢların bulunduğu da söz konusu edilir.67
Arapların Ġran‟ı ele geçirmelerinden sonra Mezdiyesnâ inanıĢı da
Ġslâmiyet karĢısında yenilgiye uğramıĢ ve yetkilerini kaybetmiĢ siyasî yönetim
64 Muîn, Mezdiyesnâ ve Edeb-i Fârsî, I, 62-64.
65 Muîn, Mezdiyesnâ ve Edeb-i Fârsî, I, 64-65.
66 Muîn, Mezdiyesnâ ve Edeb-i Fârsî, I, 66-67.
67 Ġbn Belhî, Fârsnâme, s. 53-54; Muîn, Mezdiyesnâ ve Edeb-i Fârsî, I, 70-71.
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gibi ikincil konumuna düĢmüĢtü. Arapça, Ġslâmiyet‟in de etkisiyle Ġran diline
alabildiğine hızla ve yoğun bir Ģekilde karıĢtı. Pehlevice gerilemeğe baĢladı.
Bunların yanı sıra Ġran ulusal hikayeleri de Sami kökenli hikayelerle iç içe
girdi. Bazı eski Ġran kralları ve ünlü kiĢilikleri Ġsrailoğulları peygamberleriyle
yakınlaĢtırılmaya, aralarında akrabalık iliĢkileri kurulmaya baĢlandı. Ġbn
Belhî‟nin Fârsnâme‟sine göre: AhâmeniĢ krallarından KûruĢ‟un annesi,
Ġsrailoğulları peygamberlerinden birinin kızı, Keyanîler hanedanı krallarından
Behmen‟in annesi Talût‟un kızı, Süleyman Peygamber‟in soyundan bir kız da
Behmen‟in karısıydı. Yine aynı eserde; Ġsrailoğulları peygamberlerinden
birinin kitabında Behmen‟e vahiy gönderildiği ve kendisinin de tanrının
seçkin kulları arasına yer aldığı ifade edilir. 68
Diğer taraftan Ġran ulusal rivayetlerinin kaynakları ve eski Ġran‟daki
tarihsel geliĢmelerin yazılı belgelerini de ellerinde bulunduran ZerdüĢt din
adamları mûbedler, Mazdeist inanıĢa bağlı önemli kiĢilikleri kitap ehlinden
gösterme çabası içinde bulunuyorlardı. Bu yüzden doğal olarak peygamber
olduklarını kabul ettikleri kiĢilikleri Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık
gibi üç büyük dinin bağlıları tarafından kabul edilen ve saygı duyulan
Ġsrailoğulları peygamberleriyle birtakım iliĢkiler içerisinde göstermek
istiyorlardı. Târîh-i Taberî çevirisi Târîh-i Bel‟âmî, Murûcu‟z-zeheb, el-Kâmil
gibi tarih konulu önemli kaynakların yazarları ZerdüĢt mûbedlerinden
aktarmıĢ oldukları bilgileri gerçek kabul ederek eserlerine almıĢlardır. 69
Birçok yazar ve Ģair ZerdüĢt‟ün, Ġbrahim Peygamber‟in kendisi olduğu
görüĢünü savunurken bir kısmı da onun Ġbrahim‟in torunlarından biri
olduğunu ileri sürer. Bunun gerekçesi de; ZerdüĢt din adamlarının özellikle de
Ġslâmiyet'in ilk dönemlerinde inanıĢlarını genel kabul gören üç din ile
iliĢkilendirerek görüĢlerine daha güçlülük kazandırma amaçlarıdır.70
Luğat-i Furs, Mucmelu‟t-tevârîh ve kısas, Burhân-i Kâti gibi Farsça
birtakım sözlükler ve tarih kitaplarında da; Ġbrahim Peygamber ile ZerdüĢt
arasındaki bu yakın iliĢkinin, dede torun bağı olduğu belirtilmekte ya da
ikisinin aynı kiĢi oldukları konusu iĢlenmektedir. Aynı zamanda Hakanî-yi
ġirvanî (ö. 595/1199) ile Ferîdüddîn-i Attâr (ö. 627/ 1230) gibi ünlü Fars
Ģairlerinin dizelerinde de bu konu ele alınmaktadır. Saîd-i Nefîsî bu konuda
Ģunları söyler: “YaklaĢık dört-beĢ yüzyıl önce ele geçen Ġran rivayetlerinde
Ġbrahim Peygamber‟in eski Ġran‟ın peygamberi ZerdüĢt olduğu ifade
edilmekte, Zend‟in de onun “suhûf‟u: kutsal mesaj sayfaları” olduğu
aktarılmaktadır. Hatta bazı eserlerde ikisi aynı kiĢi olarak “Ġbrahim ZerdüĢt”
adıyla anılmaktadır.” 71
Daha önce de değinildiği gibi Ġbrahim Peygamber dıĢında ZerdüĢt ile
Ġsrailoğullarının diğer bazı peygamberleri arasında da bu ilgiler kurulmaya
çalıĢılmıĢtır. Ġslâm sonrası dönemde kaleme alınan bazı tarih kitaplarında;
ZerdüĢt‟ün; Ermiyâ, Üzeyir ve Elyesâ‟nın öğrencisi olduğu belirtilmekte,
68 Muîn, Mezdiyesnâ ve Edeb-i Fârsî, I, 115-116.
69 Muîn, Mezdiyesnâ ve Edeb-i Fârsî, I, 116.
70 Muîn, Mezdiyesnâ ve Edeb-i Fârsî, I, 116-127; Afîfî, Esâtîr, s. 538.
71 Muîn, Mezdiyesnâ ve Edeb-i Fârsî, I, 116-127.
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Eyüp Peygamber ile ZerdüĢt‟ün aynı kiĢiler olduğu rivayetleri yer almaktadır.
Ancak bu konuda eski rivayetler genellikle efsanevî ve hikaye tarzı anlatımlar
olarak son yüzyılda özellikle batılı araĢtırmacılar tarafından siyasî ya da
sosyal birtakım boyutlar kazandırılarak ulusal ve mitolojik değerler öne
çıkartılıp birtakım görüĢler kanıtlanmaya çalıĢılmıĢtır. Dolayısıyla bu
iddiaların tarihsel gerçekler ve aradaki zaman baĢta olmak üzere doğruluk
ihtimalleri vardır. 72
BaĢta ZerdüĢt inanıĢı olmak üzere Eski Ġran dinlerinin farklı kapsam ve
boyutlardaki izleri sadece ġâhnâme, GerĢâspnâme, Kâbûsnâme ve
Siyâsetnâme gibi eserlerde değil bunlar dıĢında çok sayıda eserde
görülmektedir. En eski dönemlerden günümüze değin bütün manzûm ve
mensûr Fars edebiyatı ürünleri bu etkinin kapsam alanındadır. Ġslâm sonrası
dönem Ġran yazar ve Ģairleri, ZerdüĢt yazar ve Ģairlerinin edebî ve düĢünsel
mirasçıları olarak eserlerinde söz konusu inanıĢlarını az çok
yansıtmaktadırlar. 73
2. Zerdüştilik/Mazdeizm
Sasanî egemenliğinden önce de Ġran halkları arasında yaygın olarak
taraftar bulmuĢ olan ZerdüĢt inanıĢı, bu hanedan zamanında da
yaygınlaĢmasını sürdürdü. Bu dinin son derece hızlı bir Ģekilde her tarafa
götürülmesi konusunda en önemli rolü din adamları mûbedler ve özellikle de
yoğun çalıĢmalarıyla baĢ mûbed Kerdîr74 oynamaktaydı. ZerdüĢtîlik dıĢında
baĢka birtakım inanıĢların da bu dönemde taraftarları vardı. Ancak inanırları
diğer bütün dinlerin inanırlarından çok daha fazla olduğu için ZerdüĢt inanç
sistemi yeni oluĢmuĢ Sasanî idarî ve dinî yapılanmasının en güçlü
temellerinden biriydi. Öte yandan Yahudilik, Hıristiyanlık, Mazdekizm,
Maniheizm, Budizm ve Zervanizm gibi inanıĢlar da Sasanî egemenliğindeki
72 Muîn, Mezdiyesnâ ve Edeb-i Fârsî, I, 132-138.
73 Kâtibî, Huseynkulî, Edeb ve Edebiyyât, Tahran 2535 ĢĢ., s. 103.
74 Sasanî hükümdarlarından I. ġâpûr (hük. 241-272) zamanından Nersî (hük. 293-303)
dönemine kadar yaĢamıĢ, yönetimde son derece etkili kiĢiliklerden olan Kerdîr, Sasanî dinî
teĢkilatında en üst makamlarda bulunmuĢtur. Kerdîr‟in önemli faaliyetleri arasında; onun, eski
Ġran‟da çok yönlü iĢlevleri bulunan ateĢkedelerin yanı baĢlarında resmî devlet tapınakları olan
(megustân) ve mûbedlere ait birtakım yeni kurumlar oluĢturması yer almaktadır. Öte yandan I.
Behrâm (hük. 273-276) Mani‟yi öldürmesi için Kerdîr‟e teslim etmiĢ, bu olayla eĢ zamanlı
olarak da ülke çapında Mani tapınakları ortadan kaldırılmıĢtır. Mani‟nin korkunç bir Ģekilde
idam edilmesi, bir taraftan açıkça devletin yeni dini ZerdüĢtîliğin gücünü diğer taraftan da
Kerdîr‟in hükümdarlık makamındaki alabildiğine derin etkisini göstermektedir. Bu dönemle
ilgili bilgilere yer veren ve günümüze kadar gelebilmiĢ kitabelerin tamamında; ortak olarak
vurgulanan en önemli özellik; Kerdîr‟in büyük bir din önderi olduğu ve genç hükümdarın
ruhanî rehberliğini de yaptığıdır. Kitabelerini dört ayrı bölgede, hükümdar kitabelerinin
bulunduğu yerlere diktirmiĢ olması da, onun Sasanî sarayındaki nüfuzunu göstermektedir. Daha
önce de ifade edildiği gibi o, II. Behrâm (hük. 277-293) döneminde Sasanî ruhlarının özel
tapınakları olan Ġstahr Anahita Tapınağı‟nın hizmetlerini de yürütmekteydi. (MeĢkûr, “Kerdîr
Yâ Tansar”, MeĢkûr, Muhammed Cevâd, “Kerdîr Yâ Tansar”, Nâme-yi Bastân, (Tahran 1378
hĢ., s. 202, 211
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geniĢ coğrafyaların belli kesimlerinde bazen açıktan, zaman zaman da gizli
olarak varlıklarını sürdürüyorlardı. Sasanî yöneticileri, siyasî ve sosyal
konumları gereği bu inanıĢlarla dostluk iliĢkileri kurup barıĢ içerisinde
yaĢarken, bazen de onları ortadan kaldırmak için ellerinden geleni
yapıyorlardı. 75
Sasanîler devrinde din adamları, büyük toprak sahibi asilzadeler ile
aynı haklara sahip idiler. Sasanî toplumunda görevleri, en ince ayrıntılarına
kadar düzenlenmiĢ bir hiyerarĢileri olan din adamları, II. ġapûr zamanında
çok geniĢ yetkilerle donatıldılar. Media ve özellikle de Azerbeycan muğların
en çok bulundukları yerlerdi. Muğların dinî sınıfta çok önemli bir yeri vardı.
Büyük mabed görevlileri “muğân-i muğ” unvanını taĢırlarken, mûbedler din
adamlarının üst sınıfını oluĢtururlar. “Mûbedân-i mûbed” ZerdüĢt
hiyerarĢisinin en yüksek kiĢisidir. Tapınakların kutsal hizmeti, bir “hîrbed:
ateĢ koruyucusu”na emanet edilir. Taberî, II. Hüsrev‟in, yaptırdığı bir
mabedin dua ve büyü iĢleri için 12.000 hîrbed görevlendirdiğini aktarır.
Hîrbedlerin baĢında bulunan üst düzey din adamına da “hîrbedân-i hîrbed:
baĢ hirbed” denir. Rivayete göre I. ErdeĢîr, hîrbedân-i hîrbed Tansar‟a
EĢkanî Pehlevicesiyle yazılmıĢ dağınık durumdaki Avesta metinlerini toplayıp
ondan dinî kanunlar çıkarmasını emretmiĢtir. I. ġapûr, Azerbeycan‟daki ġîz
mabedine Avesta‟nın bir kopyasını koydurtmuĢ, büyük mûbed Azerbâd
Mehrespendan‟ın baĢkanlığında yüksek din kurulu, 21 kitap/nesk‟e ayrılmıĢ
Sasanî Avesta‟sının metnine son Ģeklini vermiĢtir.76
ZerdüĢtîlik, Sasanîler döneminin resmî dinidir. Bu hanedanın
hükümdarları ta baĢlangıçtan itibaren ZerdüĢt inanıĢının desteğiyle
yönetimlerini sürdürmüĢlerdir. Sasanî hanedanının din adamları sınıfından
oldukları, bu devletin kurucusu I. ErdeĢîr ile oğlu ġapûr‟un bu dinin
önderleri arasında yer aldıkları, son derece dindar kiĢilikler olarak Ġstahr
Anahîtâ Tapınağı hizmetçilerinden oldukları kanısı yaygındır. Mazdeist
rivayetlerde de ErdeĢîr, ZerdüĢt inanç sisteminde bir reformist hükümdar
olarak anılır. Öte yandan mûbedler de Sasanî devlet teĢkilatının temellerini
her açıdan güçlendirmek amacıyla çok önemli görevlerde bulunmuĢlardır.
Daha da önemli bir etken olarak hükümdarların din önderleri mûbedler ile çok
yakın iliĢkileri ve birçok konuda birlikte çalıĢmaları, din ile devlet arasında
çok sıkı ve güçlü bağlar oluĢmasını sağlamıĢ, bu sıkı birliktelik Sasanî
yönetiminin son dönemlerine kadar sürmüĢtür.77
Mûbedlerin, Sasanî hükümdarları ve ileri gelenleriyle birliktelikleri, bu
dönemlerde ZerdüĢt inanıĢının yaygınlaĢması ve geliĢmesinin önemli
etkenlerinden biri olarak kabul edilse de, bu, söz konusu geliĢimin tek
gerekçesi değildir. Bu konuda etkili olmuĢ baĢka birtakım etkenler de vardır.
Örneğin diğer dinlerin inanırlarının birtakım faaliyetleri de bu etkenler
arasında yer alır. Toplumda birbirinden farklı dinlerin taraftar bulması ve
75 Bâkırî Ferd, Ali Asğar-ġerîfî Ğulâmhuseyn, Târîh-i Edebiyyât-i Îrân, Tahran 1381 hĢ., I, 48.
76 Öztürk, Mürsel, “Ġslâmiyyet‟ten Önceki Ġran Medeniyeti”, Doğu Dilleri (Ankara 1985), s.
107-108.
77 Bâkırî Ferd, Târîh-i Edebiyyât-i Îrân, I, 49.
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yaygınlaĢması zaman zaman ulusal birliği tehlikelerle karĢı karĢıya getiriyor
ve bu durum Sasanî yönetimi için bir tehdit oluĢturuyordu. Yine aynı
gerekçeyle söz konusu dinler ve inanıĢlar yaygınlaĢıp fazla dikkat çekecek
oranda taraftar bulmadıkça mubedler ve Sasanî hükümdarları onlarla iyi
geçiniyor, dostluk iliĢkilerini sürdürüyorlardı. Bazı hükümdarlar yönettikleri
toplumda yönetimleri için birtakım riskler de taĢısa, bazen belli ölçülerde,
bazen de ileri düzeyde dinsel özgürlüklere izin veriyorlardı. Örneğin I.
Yezdicerd Hıristiyanlara öylesine geniĢ özgürlükler verdi ki; ZerdüĢt
inanırlarının en kutsal mekanları ateĢkedelere bile zarar verecek etkinlikler
sağlayabildiler. GeliĢen tehlikeyi fark eden mûbedler, Yezdicerd‟i sorumlu ve
suçlu ilan edip Hıristiyanlara karĢı cephe almasını ve birtakım tedbirlerle
tehlikelerin bastırılarak önlenmesini sağladılar. Söz konusu diğer dinlerin
faaliyetleri, Sasanî yönetiminin Ġran halkına en büyük armağanı ulusal birliği
sağlamak olan dinî birlik yolunda önemli adımlar atması sonucunu doğurdu.
Bu doğrultudaki çalıĢmalar, Hıristiyanlığın, Roma‟nın resmî dini olarak kabul
edilmesiyle daha gerçekçi giriĢimler ve tedbirlerle sürdürüldü. Bu gayretlerin
de etkisiyle Hıristiyanlık Fırat havzası bölgesinde, Maniheizm de Hîrmend
ırmağı çevresindeki coğrafyalarda sınırlı kaldı. ZerdüĢt inanıĢı da Ġran
halkının resmî dini özelliğini kazandı. Bu tür faaliyetlerin en yoğun olanı
muhtemelen I. ġapûr döneminde Kerdîr tarafından gerçekleĢtirildi. 78
Bu dinin peygamberi ZerdüĢt/ZarathouĢtra‟nın hayatı hakkındaki çok
az bilgiyi, bu dinin kutsal kitabı Avesta‟ya borçluyuz. Avesta‟nın bugün elde
bulunan metni, eskiden var olanın çok az bir kısmını teĢkil etmektedir. Bir
Arap tarihçisi ZerdüĢt‟ün bu kitabı yazdırırken 12 bin öküz derisi kullandığını
ileri sürer. Pline‟e göre de M. Ö. III. yüzyılda yazılmıĢ olan Avesta‟nın Özeti,
20 defa 100 bin beyit tutmaktadır. Bazı söylentilere göre, Avesta‟nın tam
metni Persepolis‟te kraliyet arĢivinde korunmaktayken Büyük Ġskender‟in
emri ile tamamı ateĢe atılmıĢtır. Elde bulunanlar ise, eldeki metnin yazarlarına
sözlü olarak anlatılanlardır. 79
ZerdüĢt inanırlarının kutsadıkları ve son derece saygı duydukları ateĢ,
muhtemelen AhâmeniĢler döneminde geniĢ ve ferah alanlarda, genellikle de
yükseltiler ve tepeler üzerinde yakılırken, Sasanîler dönemiyle birlikte
gölgelik yerlerde yakılmaya baĢlandı. Sasanîler, ateĢ için dört farklı yöne
açılan dört kapılı genellikle “dört taklı” adıyla anılan binalar yaparak ateĢi
onun içerisinde yakmaya baĢladılar. ZerdüĢt dininin resmîlik kazanmasından
sonra Kerdîr, I. ġapûr‟un emriyle özgün yapı tarzına sahip birtakım
ateĢkedeler inĢa ettirdi. Zamanla bu tapınakların birçoğu resmî tapınaklar
iĢlevini görmeğe baĢladı. Söz konusu yapıların bitiĢiğinde mûbed encümenleri
de kuruldu. Birçoğu yüzyıllarca ayakta kalarak iĢlevlerini sürdüren bu
ateĢkedelerin
en
ünlüleri
ÂzergoĢnesb,
Âzermihrborzîn
ve
Âzerfernbağ‟dır.80
78 Bâkırî Ferd, Târîh-i Edebiyyât-i Îrân, I, 49-50; Pûrziya, Resûl, Târîh ve Ferheng-i Îrân-i
Bâstân, Tahran 1385 hĢ., s. 372.
79 Öztürk, “Ġslâmiyet‟ten Önceki Ġran Medeniyeti”, s. 111.
80 Bâkırî Ferd, Târîh-i Edebiyyât-i Îrân, I, 50.
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Sasanîler daha ilk dönemlerinden itibaren ZerdüĢt din adamlarıyla bir
birlik içerisinde hareket ederek din ve devlet arasında sıkı iliĢkiler, güçlü
bağlar oluĢturdular. Din-devlet arasındaki bu sıkı ve güçlü iliĢkiler
imparatorluğun yıkılıĢına kadar varlığını sürdürdü. 81
Parsîlerin rivayetlerine göre, I. ErdeĢîr, tahta çıkıĢından sonra BaĢ
Hîrbed Tansar‟ı resmî dinî kitap olarak kabul edilmek üzere EĢkanîler
döneminde değiĢik bölgelerde ve farklı yerlerde dağınık halde bulunan Avesta
metinlerini bir araya toplamakla görevlendirdi. ErdeĢîr‟in oğlu I. ġapûr tahta
çıkınca Hintçe, Yunanca ve daha baĢka bazı dillerde tıp, astronomi, felsefe ve
diğer bilim dallarında kaleme alınmıĢ bilimsel eserlerin gerekli bölümlerinin
de derlenecek olan bu kutsal metne eklenmesini emretti. Söz konusu eserlerde
Hint etkisi daha çok gözlenmektedir.82
ġapûr‟un emriyle Tansar‟ın yeniden düzenlediği Avesta‟nın bir
nüshası da ġîz‟de bulunan ÂzergoĢesp ateĢkedesine konuldu. Ancak bütün
bunlara rağmen din konusundaki görüĢ ayrılıkları ve mücadeleler bir türlü
sona ermedi. II. ġapûr, BaĢ mûbed Âzerbâd Mihrespendân baĢkanlığında
bir komisyon oluĢturdu. Bu komisyon, 21 Nesk/bölüm olarak düzenlenmiĢ
gerçek ve doğru Avesta metnini ortaya çıkararak onayladı. Âzerbâd
Mihrespendân komisyon tarafından gerçekliği ve doğruluğu onaylanan bu
metnin gerçek Avesta metni olduğunu kanıtlama için de ZerdüĢt inanıĢında
önemsenen sınamalardan olan ve “ver” adı verilen “göğüse erimiĢ maden
dökülmesi” sınamasından geçirilmesini istedi. 83
Böylece günümüzde küçük bir kısım bulunan, özeti ya da kayıp
kısımları III./IX. yüzyılda kaleme alınmıĢ Dînkerd‟in 8. ve 9. kitaplarında
aktarılan Sasanî Avesta‟sı sadece dinî konulara yer vermez. Ġçerisinde değiĢik
konularda bilgilere yer veren bir ansiklopedi niteliği taĢır. Dünyanın
baĢlangıcı ve sonu, mitoloji, astronomi, yaratılıĢ, genel bilgiler, doğa
bilimleri, dinî bilimler ve felsefe gibi Sasanîler döneminde yaygın bilimler
Avesta‟nın 21 neskinin konularını oluĢturmaktadır. Avesta Dili‟nde yazılmıĢ
birçok metin muhtemelen Sasanî Avesta‟nın oluĢumunda görev almıĢ kiĢilerin
kaleminden çıkmıĢtır. Aynı zamanda söz konusu metinler ve kitapların
Pehlevî dilinde kaleme alınmıĢ olduğu ve daha sonra da bu derleme esnasında
Avesta Dili‟ne aktarılarak kutsal metnin içerisine yerleĢtirildiği tahmin
edilmektedir. 84
Birçok Avesta metni, doğal unsurlara tapılmasının ZerdüĢt inanıĢında
temel ögeler arasında yer aldığını ortaya koymaktadır. Nitekim ZerdüĢtîlerin,
su, ateĢ ve toprağa son derece saygı duydukları ve onları özenle koruyup
temiz tuttuklarını biliyoruz. Batılı araĢtırmacılar da bu din bağlılarının bütün
bu özelliklerini onaylamaktadırlar. Ancak sözü edilen doğal ögeler arasında
Ġranlılar tarafından en çok önemsenen ateĢtir. Avesta, ateĢi beĢ farklı türe
81 Christensen, Arthur Emanuel, Îrân Der Zamân-i Sâsâniyân (çev. ReĢîd-i Yasemî), Tahran
1332 hĢ., s. 100.
82 Christensen, Îrân der Zamân-i Sasanîyân, s. 100.
83 A.g.e., s. 100-101.
84 A.g.e., s. 101.

28

ESKĠ ĠRAN‟DA DĠNLER-I/NĠMET YILDIRIM

ayırır: bunların adları 17 Yasna‟nın 11. Bend‟inde sayılır ve Pehlevice
tefsirlerde de ayrıntıları verilir. BundehiĢn‟de de söz konusu ateĢler özet
olarak kayıtlıdır. Bunlar sırasıyla: Bǝrǝzisavah (ÂteĢ-i Vehrâm), günlük
hayatta kullanılan normal bildiğimiz ateĢ. Vohufryâna: insanlar ve canlıların
tenlerindeki ateĢ. Urvâzišta: bitkilerin yapısında yer alan ateĢ. Vâzišta:
bulutlardaki ateĢ/ġimĢek. Spǝništa: Cennette, Ahura Mazda‟nın huzurunda
hiç sönmeden yanan ateĢ. Muhtemelen her zaman Arya hükümdarının
beraberinde bulunan ve ona güç veren, Xvarǝnah adıyla bilinen, daha
sonraları Pehlevî Dili ve Yeni Farsça‟da “Fer” adıyla anılan, hükümdarın
iktidarını yücelterek destekleyen görkem ve ihtiĢam da bu beĢinci tür ateĢ
kapsamında yer almaktadır.85
Önemli bölümleri Eski YeĢtler‟de belirtilen dünyanın yaratılıĢı,
baĢlangıç ve ölüm, ölüm sonrasıyla ilgili ayrıntılar konusunda daha sonraki
dönemlerde bilim adamları önemli araĢtırmalar yapmıĢ ve değerli sonuçlar
elde etmiĢlerdir. Bu verilere göre dünyanın ömrü 12.000 yıldan fazladır. Ġlk
3.000 yılda “Ahura Mazda/Aydınlık Evreni” ile “Ehrimen/Karanlık Evreni”
yan yana ve birlikte yaĢamaktadırlar. Bu iki evren üç boyutuyla sonsuzluklara
uzanmakta, tek bir boyutlarıyla da birbirleriyle bitiĢmekte ve sınır
oluĢturmaktadır. Aydınlık evreni yukarıda, karanlık evreni altta, hava ise
bunların aralarında yer almaktadır. Ahura Mazda‟nın yaratıkları bu üç bin yıl
boyunca Mîno âleminde yaĢamakta iken Ehrimen ıĢığı gördü ve onu ortadan
kaldırma amacıyla harekete geçti. 86
Gelecek konusunda detaylı bilgisi bulunan Ahura Mazda, onunla 9.000
yıllık bir süreyi kapsayan bir savaĢ ilan etti. Sadece geçmiĢ konusunda bilgi
sahibi olan Ehrimen bu savaĢı kabul etti. Bunun üzerine Ahura Mazda, ona
birtakım önsezilerini açıkladı: ona bu savaĢın karanlık evreninin yenilgisiyle
sona ereceği sezisini bildirince Ehrimen, Ģiddetli bir korkuya kapılarak
yeniden karanlıklar evrenine geri döndü. Orada üç bin yıl hareketsiz olarak
kaldı. Bu fırsattan yararlanan Ahura Mazda dünyayı yarattı. Yaratma iĢi
bittiğinde, ilk sığır olarak bilinen sığırı yarattı. Ardından Gaya
Marǝtan/Geyumers adındaki büyük insanı var etti. 87
O zaman Ehrimen yaratıcı Ahura Mazda‟ya karĢı baĢkaldırdı. Evreni ve
içerisinde yaratılmıĢ yararlı unsurları kirletti. Zararlı haĢereler ve diğer
yaratıkları ortaya çıkardı. Ahura Mazda göklerin ortasında bir hendek kazarak
onun saldırılarını önlemeye çalıĢtı. Ehrimen‟in ardı arkası kesilmeyen
saldırıları devam etti durdu. Bütün bu saldırılar sonunda ilk sığırı ve ilk insan
olan Geyûmers‟i öldürdü. Ancak toprağın derinliklerinde gömülü olarak
saklanmıĢ olan Geyûmers‟in tohumundan kırk yıl sonra bir bitki filizleniverdi
ve insanoğlunun ilk ataları olan MeĢy ile MeĢyâne çifti ondan ortaya çıktı.
Ardından aydınlık ve karanlığın birbirine karıĢtığı GomizeĢn dönemi
baĢladı.88
85 A.g.e., s. 103.
86 A.g.e., s. 104.
87 A.g.e., s. 104.
88 A.g.e., s. 105.
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Bütün bu iyilik ve kötülük mücadeleleri sürecinde insan bizzat kendi
iyilikleri ya da kötülükleriyle ya aydınlık taraftarı ya da karanlıkların
destekçisi olarak kabul edilecektir. Doğruluk yolunda adımlar atmıĢ olanlar
ölüm sonrası Çinvâd Köprüsü‟nden kolaylıkla geçerek cennete varacak, aynı
köprü kötüler için kılıç ağzı darlığında olacak, karanlık taraftarları onun
üzerinden geçemeyip düĢerek yaptıkları kötülüklerin karĢılığı olarak
cehennemde azap göreceklerdir. Ġyilikleri ile kötülükleri birbirine denk
olanlar ise, hemîstekân ya da berzah adı verilen ara bölgede a‟raf‟ta kalacak,
ne bir ödül ve ne de bir ceza ile karĢılanmayacaklardır. Ġnsanın evrene
geliĢinin ardından üç bin yıl sonra ZerdüĢt insanları eğitmek ve onları iyilik
dinine ve doğru yola iletmek için ortaya çıktı. Onun dünyaya geldiği günlerde
dünyanın artık üç bin yıldan fazla ömrü kalmamıĢtı. 89
Her geçen bin yılın sonunda ZerdüĢt‟ün soyundan büyük bir denizin
derinliklerinde saklı bulunan bir kurtarıcı SoĢyant/Saošyanta olağanüstü bir
Ģekilde ve insanüstü özellikleriyle evrene gelmektedir. Söz konusu
kurtarıcıların sonuncusu ve en özel alanının dünyaya geliĢi esnasında iyilik ile
kötülük arasındaki son ve kesin savaĢ baĢlamıĢ olacak, eski bütün devler ve
kahramanlar yeniden dünyaya gelecek, sonunda bütün ölüler dirilecek, Gûçihr
adındaki kuyruklu yıldız göklerden yere düĢecek, yeryüzü tutuĢarak alevler
içerisinde kalacak, yerküredeki bütün madenler eriyerek yakıcı bir sel olarak
her tarafı kaplayarak akacak. Bütün ölmüĢ insanlar dirilmelerinin ardından
mutlaka bu korkunç ateĢ selinden geçecekler, sel iyi insanlar için hiçbir zarar
vermeyecek, bu sınavı baĢarıyla verenler cennete gönderilerek
ödüllendirilirken, tanrıların devlerle yapacakları son savaĢın ardından
Ehrimen orduları yenilgiye uğratılıp Ehrimen sonsuza kadar karanlıklar
içerisine gömülecek. Yerküre temizlenerek düzeltilecek sonsuzlara kadar
kötülükler
ve
pisliklerden
arı
olarak
kalacak.
Bu
durum
FerĢkerd/transfiguration olarak adlandırılır. Bir tür tasfiye ve yenilenme
anlamını ifade eder. 90
Bu bağlamda Zervanizm inanıĢıyla ilgili olarak birtakım önemli
çalıĢmalarda yer alan araĢtırmaların sonucu Ģöyle özetlenebilir: asil ve eski
tanrı Zervan çok sayıda kurban adadı. Bütün bunlarla amacı bir çocuğunun
olması ve adını da Ahura Mazda koymaktı. Bin sal kurban adadıktan sonra
teninde iki çocuk meydana geldi. Birisi kurbanlarını kendisi için adamıĢ
olduğu Ahura Mazda, diğeri de, Ģüpheler içerisindeki Ehrimen idi. Zervan
evren hükümdarlığını bu iki çocuğundan dünyaya ilk gelecek olana vermeği
vaat etmiĢti. Ehrimen babasının tenini yararak çıktı ve dünyaya ilk ayak basan
olarak hükümdarlığı taleb etti. Zervan ona: “Kimsin sen?” diye sorunca, “Ben
senin oğlunum” diye cevap verdi. Bunun üzerine Zervan: “Benim oğlum güzel
kokulu ve aydınlık yüzlüdür, seni ise kötü kokulu ve karanlık birisin” diye
çıkıĢtı. Tam o esnada Ahura Mazda, güzel kokular saçan aydınlık teniyle
ortaya çıktı. Zervan onun kendi çocuğu olduğunu kabul ederek: “ben bugüne
kadar senin dünyaya gelmen için kurbanlar adardım. Artık bundan sonra sen
89 A.g.e., s. 105.
90 A.g.e., s. 105.
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benim için kurbanlar sunmalısın.” Dedi. Bunun üzerine Ehrimen babasının
daha önce vermiĢ olduğu dünyaya ilk gelene hükümdarlık vereceği sözünü
hatırlattı. Zervan da o zaman 9.000 yıl sana hükümdarlık hakkı veriyorum.
Ancak bu sürenin bitiminden itibaren hükümdarlık sadece Ahura Mazda‟nın
hakkıdır diye son kararını verdi. 91
Bütün bunlar ve daha baĢka birtakım veriler Sasanî dönemi ZerdüĢt
inanırlarının yaratılıĢ konusunda daha çok Zervanizm eksenli inanıĢlar
taĢıdıklarını göstermektedir. Hıristiyan yazarların aktarmıĢ olduğu bir efsanevî
anlatı da bu inanıĢların ayrıntılarını vermektedir. Zervan inanıĢı konusunda
daha ayrıntılı bilgilere eriĢmek için Pehlevî Dili‟nde kaleme alınmıĢ birtakım
eserlere ve özellikle de BundehiĢn‟e baĢvurmak gerekmektedir. Bu eserin
BundehiĢn-i Îranî olarak bilinen versiyonunda Zervanizm ile ilgili ayrıntılar
bulunmaktadır. Bir bakıma Zervan inanıĢına ait Mîno-yi Hired de bu inanıĢla
ilgili önemli bilgilere yer vermektedir. Ancak yaratılıĢ konusunda fazla bilgi
içermez. Daha önce de söylendiği gibi. BaĢlangıçta dünya imkan evreni idi. O
dönemde sadece Zervan ya da zaman vardı. ġehristânî‟nin aktarımına göre;
Zervanîler, asıl ve kaynak olan nurun, aydınlık ve kutsal kiĢilikleri yarattığını
ve bunların en büyüğünün de Zervan olduğunu iddia ederler. Bazı Süryani
rivayetleri de ġehristanî‟nin görüĢleriyle uyum içerisindedir. Bu yorumun
özeti Ģöyledir: ZerdüĢt inanırları dört temel unsur karĢılığında Ģu dört ögeye
inanmaktadırlar: EĢûkâr, Zerûkâr, FerĢûkâr ve Zervân. Bu dördün sonuncusu
Ehrimen ve Ahura Mazda‟nın babasıdır. 92
AhâmeniĢler döneminden itibaren yaratılıĢın asıl baĢlangıcı konusunda
birbirinden farklı iki inanıĢ yaygındı. Bazıları bu baĢlangıcı Zaman/Zervan
olarak kabul ederlerken, bazıları da, bunun Ɵwâša/mekan olduğu kanısında
idiler. Birtakım araĢtırmacılar Ɵwâša‟nın rüzgar tanrısı Vayû ile aynı tanrı
olduğunu, eldeki Avesta‟da da Zervanizm karĢıtı olan Vayu taraftarlarının
inançlarının izlerine de rastlanmakta olduğunu öne sürürler. 93
Zervanizm inanıĢı birtakım gerekçelerle Sasanîler‟in yıkılıĢının
ardından ortadan kalktı ve inanırı kalmadı. Ġslâm sonrası dönemde Pehlevî
Dili‟nde eserler kaleme alan yazarlar, dinî rivayetleri aktarırlarken
Zervanizmle ilgili birtakım kaynaklarda yer alan bilgileri ortadan kaldırmak
için yoğun çabalar göstermiĢler, ancak bu bilgilerin tamamını yok etmeği
baĢaramamıĢlardır. 94
Burada dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri de ZerdüĢt
inanırlarının kullandıkları resmî takvimde ay otuz gün olması ve ayın her
gününe bir ayrı tanrının adı verilmesidir. Bu otuz günün adı olan tanrı adları
kendi aralarında dört gruba ayrılarak BundehiĢn‟in ilk bölümünün son
kısmında verilmektedir: 1. Ahura Mazda, Behmen, OrdîbehiĢt… 2. Âzer,
Âbân, Hûr… 3. Mihr, SurûĢ, ReĢn… 4. Deyn/Mezdiyesn, Erd, AĢtâd… 95
91 A.g.e., s. 107.
92 A.g.e., s. 108-109.
93 A.g.e., s. 110.
94 A.g.e., s. 110.
95 A.g.e., s. 113.
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I. ErdeĢîr‟in atası, Ġstahr Anahita tapınağının reisliğini yürütmekteydi.
Sasanî hanedanı her zaman bu tapınağa son derece saygı duymuĢ ve burayı
çok önemsemiĢtir. Kaynaklardaki bilgilerden; her biri belli bir tanrıya özel
birtakım ateĢkedeler olduğu da anlaĢılmaktadır. Ancak bir yandan da her
ateĢkedede genel olarak her tanrıya tapınılır ve övgüler sunulurdu. Öte yandan
bütün ateĢkedelerin her yerleĢim birimindeki Ģekli ve yapısal özellikleri
birbirinin aynıydı. Her ateĢkedenin tam orta noktasında yer alan ateĢdan
içerisinde hiç söndürülmeden sürekli olarak kutsal ateĢ yakılırdı. Genellikle
her ateĢkedenin sekiz dergahı ve sekiz köĢeli birkaç odası bulunurdu. Bu
yapıların en güzel örneklerinden biri günümüz Ġran‟ında Yezd Ģehrinde
bulunmaktadır. Söz konusu ateĢkede eski Ġran‟ın en önemli tapınaklarından
biri olarak kullanılmıĢ, Ġran‟da Ġslâmiyet‟in yaygınlaĢmasından sonra da
camiye çevrilmiĢtir. 96
Mes‟ûdî, kendi yaĢadığı zamanlarda Süleyman Mescidi olarak bilinen
eski Ġstahr AteĢkedesi‟ni anlatırken Ģu nitelemeleri kullanır: “Ben bu mescidi
gördüm. Ġstahr Ģehrine yaklaĢık bir fersah uzaklıktadır. Güzel ve görkemli bir
yapıdır. Yapısında ĢaĢırtıcı büyüklük ve uzunlukta tek parça halinde taĢ
sütunlar kullanılmıĢtır. Sütunların tepesinde de at ve diğer ilginç birtakım
hayvanların Ģekilleri ve irilikleri açısından dikkat çeken heykelleri
oturtulmuĢtur. Bu görkemli yapının çevresi ise, alabildiğine geniĢ bir hendek
ve çok ir taĢlardan yapılmıĢ, duvarları yetenekli sanatkârların ellerinden
çıkmıĢ çok değerli kabartma resimlerle süslü bir hisarla kuĢatılmıĢtır. Yöre
halkı bu yapının eski peygamberlere ait olduğuna inanırlar.” 97
NakĢ-i Rüstem‟deki AhâmeniĢler dönemine ait hükümdar mezarları
üzerindeki kabartma resimlerde içinde kutsal ateĢin yandığını simgeleyen
“ateĢdânlar: ateĢlikler” görülmektedir. Yapım Ģekillerinden diğer Asya
milletlerinin tapınaklarından taklid edildikleri anlaĢılmaktadır. Zamanla
ZerdüĢt inanıĢında güneĢin ateĢ üzerine doğmaması geleneği yerleĢti ve bu
gerekçeyle de ateĢkedelerde yeni bir yapım tarzı geliĢtirildi. Artık yeni
yapılan ateĢkedelerde yapının tam ortasına güneĢin asla sızamayacağı
kapkaranlık bir oda yapılmaya ateĢdânlar da içerisine konulmaya baĢlandı.
Bazıları NakĢ-i Rüstem‟de AhâmeniĢ hükümdarları kabirlerinin hemen
karĢısında bulunan ve Ka’be-yi ZerdüĢt adıyla bilinen yapının bu tür
ateĢkedelerin bir örneği olduğu kanısını taĢırlar. Selevkiler‟e haraç ödeyen
Pars emirlerine ait sikkeler üzerinde bu ateĢkedenin resimleri yer alır. 98
I. ErdeĢîr ile I. ġapûr dönemi geliĢmelerine yer veren ġehr-i ġapûr
Kitabesi‟ndeki bilgiler de hükümdarın taç giyme töreni esnasında saltanat ve
egemenliğinin simgesi olan bir ateĢi vakfetmektedir. 99
96 A.g.e., s. 114.
97 A.g.e., s. 114.
98 A.g.e., s. 114-115.
99 A.g.e., s. 115.
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ÇĠN KAYNAKLARINA GÖRE HUNLARDA EVLĠLĠK ĠLE
ĠLGĠLĠ GELENEKLER1
EYÜP SARITAġ
ÖZET
Çin kaynakları Hun （ 匈 奴） toplumunda görülen
evlilik ile ilgili gelenekler hakkında detaylı bilgiler
içermektedir. Bu tür gelenekler arasında en dikkat çekici
nokta, babanın ölümünden sonra oğlun, üvey annesi ile
evlenmesi, da da büyük ağabeyin ölümünden sonra küçük
kardeĢinin dul kalan yengesiyle evlenmesidir. Hunlar
arasında devam eden bir diğer evlilik geleneği ise, daha
çok politik sebeplere dayanan, Hunların ġanyü (单 于)
ailesine mensup prensler ile Çinlerin imparatorluk
sülalesine mensup prenseslerin evlendirilmesidir.
Özellikle birinci türden evlilik gelenekleri Hun
döneninden sonra da uzun süre devam ederek örnekleri
Wusunlar （ 乌 孙), Xianbeiler,, （ 鲜 卑） Göktürkler , （ 突
厥） Moğollar（ 蒙 古 ） , Kitanlar （ 契 丹） ve Tangutlar
（ 西 夏） arasında da sıkça görülmüĢtür. Hunlardan
baĢlayarak özellikle Hunlar ve Göktürkler tarafından
büyük rağbet gören bu ananevi uygulamaların temeli, eĢi
ölen kadının, kocasının mensup olduğu aile tarafından
koruma altına alınması amacına yöneliktir. Bu kısa
araĢtırmamızda Çin kayıtları ıĢığında Hun toplumunda
sözünü
ettiğimiz
gelenekler
hakkında
bir
değerlendirmede bulunacağız.
Anahtar Sözcükler:
Hun, evlilik gelenekleri, Çin kaynakları
MARRIAGE CUSTOMS OF HUNS ACCORDING
TO CHINESE RESOURCES
Abstract
Chinese resources contain detailed informations
about marriage and marriage customs which were seen in
Hun society. Among these traditions most striking events
were; after death of father, son marries with his
stepmother or after death of little brother his elder brother
marries with late brother‟s widowed wife. Another
marriage custom amongst the Huns which was mostly by
political reasons, making marriages between Princes who
decented from Hun Shanyu family and princess‟ decented
from the Chinese Empire. Especially first example of
1 Ġsveç‟in Lund Üniversitesi‟nde 16-18 Ağustos 2008 tarihleri arasında düzenlenen XVIII.
Avrupa Çin AraĢtırmaları Konferansı‟na sunulan bildirinin metnidir.
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marriage custom continued for a long time period while
spreading amongst the Wusuns, The Xianbeis, Gokturks,
Mughals, Kitans and Tanguts. The main idea underlying
this practice which were gained the currency especially
amongst Huns and Gokturks is protecting the widowed
woman by the male side family. In this short research by
the light of Chinese resources we will make an assesment
about abovementioned customs in Hun society.
Keywords:
Hun, Customs of Marriage, Chinese Resources

Çok eski bir devlet geleneğine sahip olan Türklerin aile yapısının da
bir o kadar uzun geçmiĢi vardır. Gelenek-görenekler, töreler ve sosyal hayatta
sıkça rastlanan pek çok alıĢkanlıklar ve insanın ilk eğitimini aldığı yerin aile
olması nedeniyle Hun döneminden itibaren eski Türk toplumlarında ailenin
yeri son derece önemliydi. Orya Asya‟da Ġslam öncesinde var olan Türk ailesi
ana, baba ve çocuklardan ibaret olan çekirdek aile bünyesinde idi ve Türk
kadını erkek ile aynı haklara sahip idi.2 Türkiye‟de her ne kadar Aile
AraĢtırmaları adı altında çok sayıda değerli araĢtırmalar yapılmıĢ olsa da Hun
dönemine ait aile yapıları ve evlenme ile ilgili bilgiler en fazla birkaç satırla
yetinilmesi nedeniyle, biz Çin kaynakları ıĢığında Hun toplumunda uzun süre
uygulanan ve Göktürkler ve Orta Asya bölgesinde yaĢamıĢ diğer milletler
arasında da geçerli olduğunu anladığımız evlilik gelenekleri hakkında bilgiler
vermeye çalıĢacağız.
Çinliler tarihi bilgileri ve olayları kayda geçirirken sadece kendileri
ile ilgili geniĢ bilgileri vermekle yetinmemiĢler, aynı zamanda komĢuları olan
ve olmayan birçok milletlerin kültürleri ve onlarla olan ekonomik, siyasi
iliĢkileri hakkında da aydınlatıcı bilgiler vermiĢlerdir. Bu bilgiler arasında
günümüz Türklerinin ataları olan Hu‟lar（ 胡)， Göktürkler （ 突 厥） ve
Uygurlar（ 回 鹘） gibi belli baĢlı eski Türk toplulukları hakkındaki kayıtlar
çok önemli bir yer tutmaktadır ve pek çok doğulu ve batılı tarihçi ve
Sinologlar bu konulara büyük ilgi duymaktadırlar. Türkiye Sinoloji‟nin
kuruluĢu her ne kadar oldukça eski olsa da (1935 yılında kuruldu) çeĢitli
doğulu ve batılı ülkelerin Sinolojileri seviyesinde verdiği eserler son derece
sınırlıdır. Diğer bir deyiĢle ülkemizde direkt Çin kültürü ve tarihi alanına
giren alanlardan ziyade, Çinlilerin eski Türk toplulukları hakkında bilgi içeren
kayıtlarsın araĢtırılması ve değerlendirilmesine daha çok ağırlık verilmektedir.
Çin‟in kuzey kısmı ile Moğolistan topraklarında yaĢamıĢ olan
Hunlarla ilgili en eski ve en ayrıntılı bilgiler eski Çin kaynaklarında
2 Ercüment Kuran, “Türk Ailesinin Mahiyeti ve Tarihi GeliĢmesi-Temel Kavramlar -Yapı ve
Tarihi Süreç”, Aile Yazıları Cilt I, BaĢbakanlık Aile AraĢtırma Kurumu Yayınları, Ankara
1990, s. 363.
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bulunmaktadır. Dolayısıyla eski Çinlilerin “Xiongnu”（ 匈 奴） adını verdikleri
Hunlara iliĢkin bilgilerin çok büyük bir kısmını Çin kayıtlarından
öğrenmekteyiz, zira Hunlar sonraki torunları Göktürkler‟de olduğu gibi
(Tujueler) kendi dillerinde yazılmıĢ kayıtlar bırakmamıĢlardır. Çin kayıtları
Hunların menĢei, komĢularıyla olan iliĢkileri, yaĢadıkları coğrafi çevre ve
çeĢitli gelenekleri gibi konularda pek çok bilgi sunmaktadır. Bunlar arasında
Hunların evlilik ile ilgili gelenekleri önemli bir yer tutmaktadır. Her ne kadar
Hun toplumundaki evlilikle ilgi kayıtlar çok fazla olmasa da bize konumuzla
ilgili değerli bilgiler sağlamaktadır.
Genel olarak incelendiğinde Çin kaynaklarında Hunlarda görülen
evlilik gelenekleri ve uygulamaları hakkındaki bilgilerin oldukça sınırlı
olduğu anlaĢılmaktadır. Hunlarda evlilik gelenekleri ile ilgili bilgilerin az
olmasının nedenine gelince: Bilindiği üzere Çinli tarihçiler Hunlar ve diğer
Türk toplulukları hakkında bilgiler verirken, kendilerine ilginç gelen ve kendi
toplumlarında bilinmeyen uygulamalara ağırlık vermiĢlerdir. Dolayısıyla,
klasik Çinli tarihçiler, konumuzla ilgili bütün detayları kaleme almak yerine,
kendilerine ilginç gelen uygulamalara öncelik tanımıĢlardır. Bu nedenle Çin
kayıtlarında Hunlarda düğün törenleri ya da evlenen kızların çeyizleri, çeyiz
hazırlama ve tarafların birbirine sundukları hediyeler konusunda her hangi bir
bilgi vermemeleri gibi konularda bilgi hiç bilgi vermemelerini
anlayabiliyoruz.
Hunlarda evlilik gelenekleri ile ilgili ilk kayıtlar, Hunların sosyal ve
kültürel hayatları konusunda en ayrıntılı bilgiler Çin kaynağı Shı Ji （ 史 记:
Tarih Hatıraları) adlı kaynağın Hunlar kısmında bulunmaktadır. Bu kaynağın
yazılmasından sonra kaleme alınan han Hanedanı Tarihi‟nde yer alan
konumuzla ilgili bilgiler ise yukarıda sözünü ettiğimiz kaynağa dayanılarak
verilmiĢtir. Tarihi Hatıralar‟daki (Shı Ji) kayıtlara göre baba öldükten sonra
üvey anne ile ağabey öldükten sonra ise onun dul kalan eĢiyle evlenme
geleneği yaygındı.3 Bu kaydın hemen aynısı Han Shu‟nun (汉 书: Han
Hanedanı Kitabı) Hunlar kısmında da yer almaktadır.4 Leviratus adı verilen
bu evlilik geleneği Türklerin en eski ataları olarak bildiğimiz Hunlardan
itibaren Türk topluluklarında mevcuttu.5 Dolayısıyla Hunlarda evlilik
sistemleri biraz karmaĢık olsa da kendilerine mensup birini klan üyesini kendi
sülalelerinden birisiyle evlendirerek bırakarak onu korurlardı. Bugün bile
Anadolu‟nun pek çok köyünde, bazı ailelerin kızlarını kardeĢlerinin çocukları

3 Sı Maqian（ 司 马 迁） , Shi Ji (史记: Tarih Hatıraları), Hunlar Kısmı, Zhonghua Yayınevi, Cilt
X, Bölüm 110, Pekin 1991, s. 2879.
4 Ban Gu（ 班 固） , Han Shu (汉 书: Han Hanedanı Kitabı), Hunlar I. Kısım, Zhonghua
Yayınevi, Pekin 1992, Cilt XI, Bölüm 94 A, Pekin 1992, s. 3743.
5 Ġbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Türk Kültürünü AraĢtırma Enstitüsü, Ankara 1977, s.
201
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ile evlendirmelerinin sebebi, gayrimenkullerini (ev ya da tarla) baĢka
sülalelere mensup olanların eline geçmesini önlemektir.
Ġlgili tarih kayıtları dikkatlice incelendiğinde, üvey anne ve dul kardeĢ
karısı ile evlenme geleneğinin, Hunlarda tek koca çok eĢ uygulamasını genel
uygulama haline getirdiği anlaĢılır. Buna örnek vermek gerekirse, M.Ö. 31
yılında Hun ġanyüsü Hu Hanye（ 呼 韩 邪） ölünce karısı Diaota Mogao (雕 陶
莫 皋) Hu Hanye‟nin oğlu Fu Zhulei (复 珠 累) ile evlenmiĢtir. Burada bu gibi
örnekleri çoğaltmak mümkündür.6
Ġlk olarak Hun döneminde örnekleri görülen bu gelenek M.S. IV.
yüzyılın baĢına kadar uygulanmıĢ, sadece Hunlar arasında değil, Göktürk
toplumunda da sözü edilen gelenek devam ettirilmiĢtir. Örneğin Göktürk
dönemi kayıtlarında, Hun dönemin kayıtlarından farklı olarak, kabile
reislerinin kendilerinden bir sonraki kuĢağa mensup olanlarla
evlenemeyeceğini bildirilmektedir. Buna bir örnek verecek olursak, Çinli
prenses Sui Yicheng（ 随 义 成） , önce Göktürk kağanı Qi Min (启 民)ile
evlenmiĢ, sonra sırasıyla Qi Min‟in oğlu Shi Bi（ 始 毕） Kağan, Shi Bi‟nin
kardeĢi Chu Luo（ 处 罗） Kağan, daha sonra ise Chu Luo‟nun kardeĢi Qilifu
ġad ( 俟利 弗) ile evlenmiĢtir.7
Bu dönemde yaĢayan Hunların anlayıĢına göre evlenerek bir baĢka
sülaleye katılan bir kadın için sülaleden-sülaleye bir iliĢki söz konusu idi,
birey-bireye bir iliĢki söz konusu değildi. Kadın kocasının ailesine katılınca,
sadece kocasının ailesine mensup biri olmakla kalmıyor, aynı zamanda
kocasının ailesinin de bir üyesi, hem de kocasının mensup olduğu klanın da
bir üyesi oluyordu. Eğer kadın kocası öldükten sonra tekrar evlenirse sadece
kocasının ailesinden ayrılmakla kalmıyor, aynı zamanda kocasının klanını da
terk etmek zorunda kalıyordu. ĠĢte bu gibi aile bireylerinin klanda kalmasını
sağlamak ve onların ayrılmasını engellemek için dul kalan üvey anne ve
yenge ile evlenme sistemi sürdürülmüĢ dolayısıyla aile ve klanın iĢgücü kaybı
da önlenmiĢ oluyordu.
AnlaĢılacağı üzere bu tür evlilik belli bir zorlama karakterine sahiptir.
Zira pek çok ülkenin gelenekleri, toplumun bireyleri tarafından
sorgulanmadan kabul etmeyi gerektirdiğinden bir tür zorlama söz konusudur.
Dolayısıyla Hun toplumunda bir erkek babası öldükten sonra dul kalan üvey
annesi ya da erkek kardeĢinin dul eĢiyle evlenmeyi istemese de, mensubu
olduğu toplum bir bakıma onu bu evliliği yapmaya zorlardı. Bu bakımdan
Prof. Lin Gan‟ın bu görüĢüne katılmakta fayda vardır.

6 Ban Gu, Han Shu, Cilt XI, Bölüm 94A, s. 3807.
7 Du You（ 杜 佑） , Tong Dian（ 通典） , Bölüm 197, Göktürkler Kısım I, Bölüm 197, Cilt V, s.
5407.
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Hun toplumunda sülale dıĢı evlilik sistemi geçerliydi. Bu tür evlilik
sisteminde aynı sülaleye mensup bir erkekle bir kız evlenemezdi. Bir erkek
ancak baĢka bir klandan herhangi bir kızı kendine eĢ olarak seçebilirdi. Çinli
tarihçi Prof. Lin Gan bu gibi evliliklerde kiĢiler arası iliĢkilerin değil, klanlar
arası iliĢkilerin söz konusu olduğunu bildirir.8 Biz Lin Gan‟ın bu fikrine
katılmıyoruz, zira açık olarak ortadadır ki, bu noktada vurgulanması gereken
nokta kiĢiler arası iliĢ ya da klanlar arası iliĢki değil, babaları ölen oğullar,
anneleri (ya da üvey anneleri) küçük kardeĢlerini ailelerine katıp, onlara
bakmak ve beslemek zorunda olmalarıdır. Bu sayede ölen kardeĢlerin eĢleri
ile çocukları sokakta kalmazlardı. YaĢayan kardeĢler hemen onları kendi
ailelerine katarlar ve onlara sahip çıkarlardı. Çinliler, Türklerdeki bu geleneği
çok garipsemiĢler ve bazen de ahlaka aykırı bir Ģey gibi göstermiĢlerdir.9
Aslında bu geleneği amacı biraz önce de vurgulandığı üzere ölenin geride
kalan yakınlarını korumak ve beslemekti.
Yukarıda sözünü ettiğimiz “Hun Tarihi” adlı kitabın tekrar Baskıya
Önsöz kısmı Ģu cümle ile baĢlaması dikkat çekicidir: “Hunlar ülkemizin eski
dönemlerden itibaren çok uluslu ülkede yaĢamıĢ göçebe bir millettir.” Bir
takım Çinli tarihçiler Hunların tarih sahnesine çıkmalarından itibaren daima
çok uluslu Çin‟in bir azınlık milleti imiĢ gibi göstermeye çalıĢmaktadırlar.
Oysa Hunların dağılmadan önce kendilerine ait büyük bir devletleri ve devlet
geleneği vardı. Ġkiye ayrılmalarından itibaren bir kısmı Çin topraklarında
kalmıĢlardır, bir diğer kısmı ise yaĢadıkları eski coğrafyayı terk etmiĢlerdir.
En eski dönemlerden itibaren Türk toplumunun temelini aile
oluĢturuyordu. Aile yapısı ise kan akrabalığı esasına dayanıyordu. Burada
görülen aile tipi ise zorlama ya da cebire değil, velayet (dost yardımı esasında
baba hukukunun hakim olduğu bir sistem idi.10 Eski Türk aile sisteminin bir
önemli özelliği de hayat arkadaĢı seçme konusunda mevcut olan serbestliğin
olmasıdır. Fakat bu serbestlik kocası genç yaĢta ölen bir kadının üvey oğlu ile
evlenmesi söz konusu olduğu zaman geçerli değildi. Türk tarihi araĢtırıcısı
Prof. Dr. Ġbrahim Kafesoğlu bir eserinde “Türklerde genellikle dıĢtan
evlenmenin (egzogami) esas ve zorla değil, velayete (dost yardımcı) dayanan
baba hukukunun geçerli olduğu Türk ailesinde evlenen oğullar, hisselerini alıp
yeni aile kurmak üzere çıkarlar, baba evi ise en küçük oğula kalırdı11”
Ģeklinde bir beyanda bulunsa da, biz bu fikre tamamen katılmıyoruz, zira çok
eski dönemlerden itibaren evlenme konusunda Türklerde eĢ seçip evlenme
8 Lin Gan, Xiongnu Shi, a. g. e. s. 151.
9 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün GeliĢme Çağları, Türk Dünyası Yayınları, Ġstanbul 1988,
s.241.
10 Abdülkadir Donuk, “ÇeĢitli Topluluklarda ve Eski Türklerde Aile” Aile Yazıları Cilt l,
Derleyenler: Beylü Dikeçligil-Ahmet Çiğdem, BaĢbakanlık Aile AraĢtırma Kurumu Yayınları,
Ankara 1990, s. 297.
11 Kafesoğlu, 1977, s. 201.
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konusunda az ya da çok zorlama söz konusudur. Konumuz olan üvey anne ve
ölen kardeĢin karısı evlenme de bir tür sosyal baskının, yani zorlamanın
sonucunda gerçekleĢmekteydi.
Lin Gan bu geleneğin VII. Yüzyılın baĢına kadar devam ettiğini
belirtse de,12 bazı Türk topluluklarında, biraz değiĢikliğe uğrayarak13 son
zamanlara kadar uygulanmıĢtır. Bu gelenek her ne kadar günümüzde hiç
kalmamıĢsa da, geçen yüzyılın 50‟li ve 60‟lı yılarda az da olsa uygulanmıĢtır.
Örneğin Türkiye‟de 70‟li yıllarda çekilen bir film, Kore savaĢına katılan bir
askerin ailesine yanlıĢlıkla öldü haberi gelmesi üzerine, askerin karısı küçük
kardeĢiyle evlendirilmesi ve belli bir süre sonra öldüğü bildirilen askerin
evine geri dönmesini konu edinir.
Hun toplumunda sülale dıĢı evlilik sistemi geçerliydi. Bu tür evlilik
sisteminde aynı sülaleye mensup bir erkekle bir kız evlenemezdi. Bir erkek
ancak baĢka bir klandan herhangi bir kızı kendine eĢ olarak seçebilirdi. Çinli
tarihçi Prof. Lin Gan bu gibi evliliklerde kiĢiler arası iliĢkilerin değil, sülaleler
arası iliĢkilerin söz konusu olduğunu bildirir.14
Biz Lin Gan‟ın bu fikrine katılmıyoruz, zira açık olarak ortadadır ki,
bu noktada vurgulanması gereken nokta kiĢiler arası iliĢki ya da klanlar arası
iliĢki değil, babaları ölen oğullar, anneleri (ya da üvey anneleri) küçük
kardeĢlerini ailelerine katıp, onlara bakmak ve beslemek zorunda olmalarıdır.
Bu sayede ölen kardeĢlerin eĢleri ile çocukları sokakta kalmazlardı. YaĢayan
kardeĢler hemen onları kendi ailelerine katarlar ve onlara sahip çıkarlardı.
Çinliler, Türklerdeki bu geleneği çok garipsemiĢler ve bazen de ahlaka aykırı
bir Ģey gibi göstermiĢlerdir.15 Aslında bu geleneği amacı biraz önce de
vurgulandığı üzere ölenin geride kalan yakınlarını korumak ve beslemekti.
Hunlardaki evlilik sistemi ile ilgili olarak dikkate değer bir diğer
nokta da yönetici tabakasına mensup ġanyülerin sık sık kızlarını ve oğullarını
kiminle evleneceklerini kendilerinin karar vermeleridir. Bu tür bir uygulama
siyasi alanda bir takım Ģeyleri kontrol altına almak Ģeklinde görülebilir.
Örneğin Han imparatoru Wu Di（ 武 帝 “Hunların sağ kollarını koparabilmek
için kızını Wusunların imparatoru Kun Mo‟ya (昆 莫） eĢ olarak vermiĢtir.16

12 Lin Gan, Göktürklerde Gelenekler ve Dini Ġnançlar, Çev: Eyüp SarıtaĢ, Ege Üniversitesi
Türk Dünyası Ġncelemeleri Dergisi, Sayı IV, Ġzmir 2000, s. 362.
13 Burada değiĢiklik derken vurgulanmak istenen nokta, baba öldükten sonra oğlun üvey
annesiyle değil, erkek kardeĢinin karısıyla evlenmesidir.
14 Lin Gan, Xiongnu Shi, a. g. e. s. 151.
15 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün GeliĢme Çağları, Türk Dünyası Yayınları, Ġstanbul, 1988,
s.241.
16 Sı Maqian（ 司 马 迁） , Shi Ji (史 记：Tarih Kayıtları), Dawanlar Biyografisi (大 宛 列 传),
Bölüm 123, Cilt X, s. 3172, Zhonghua Yayınevi,（ 中华书店), Pekin 1991.
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Hun ve Göktürk dönemi Türk tarihi alanındaki araĢtırmalarıyla
tanınan Çinli tarihçi Prof. Dr. Lin Gan Hunların bu evlilik geleneğinin VII.
yüzyılın baĢına kadar devam ettiğini belirtse de,17 bazı Türk topluluklarında,
biraz değiĢikliğe uğrayarak18 son zamanlara kadar uygulanmıĢtır. Bu gelenek
her ne kadar günümüzde hiç kalmamıĢsa da, geçen yüzyılın 50‟li ve 60‟lı
yılarda az da olsa uygulanmıĢtır. Örneğin Türkiye‟de 70‟li yıllarda çekilen bir
film, Kore savaĢına katılan bir askerin ailesine yanlıĢlıkla öldü haberi gelmesi
üzerine, askerin karısı küçük kardeĢiyle evlendirilmesi ve belli bir süre sonra
öldüğü bildirilen askerin evine geri dönmesini konu edinir.
Heqin (和亲) Evlilik Sistemi
Hunlarda görülen bir diğer evlenme geleneği de Sinologlar arasında
“Heqin” adı verilen evlilik sistemidir. Aslında Heqin sistemi çok eski
dönemlerden itibaren kendi aralarında ya da Çin‟e komĢu milletler özellikle
siyasi amaçlarla uygulana gelen bir sistemdir. Daha çok Çinliler tarafından
önemsenen Heqin sisteminin amacı baĢta Hunlar olmak üzere, Çin için tehlike
teĢkil eden milletlerin teslimiyetini sağlamaktır. Bu zihniyetin kökenlerini
Konfüçyanist düĢüncede aramak gerekir Bu düĢünceye göre Çin‟e göre barbar
olan devletlerin teslimiyeti, siyasi düzenin ayrılmaz bir parçasıdır. Ġlk olarak
Önceki Han sülalesinin ilk yıllarında M.Ö.140-M.Ö.23) Konfüçyanist alimler
tarafından Çin imparatoruna, Hunları kontrol altına almak için önerilmiĢtir.19
Çinliler Han döneminden itibaren baĢta Hunlarla olmak üzere Heqin
AltlaĢması yapmakla yetinmemiĢler, Göktürkler, Tölesler（ 铁 勒） ve Uygur
（ 回 鹘）Türkleri Wusunlar（ 乌 孙）, Xianbeiler（ 鲜 卑） , Bangular,
Tobalar（ 拓 跋） , Rouranlar（ 柔 然） , Tibetliler（ 吐 蕃） , Kitanlar（ 契 丹） ,
Moğollar（ 蒙 古） , Tangutlar （ 西 夏） ve Mançular （ 满 族） ile de pek çok kez
bu tür evlilikler gerçekleĢtirmiĢlerdir. Bu sistem yukarıda açıklamaya
çalıĢtığımız gelenekten tamamen farklıdır. Ġttifak evliliği diye tabir
edebileceğimiz bu sistem Çinlilerle Hunlar arasında ilk olarak Batı Han
döneminde M.Ö. 198 yılında uygulanmaya baĢlanmıĢ. M.Ö. 133 yılına kadar
devam etmiĢtir.20
Heqin konusunda geniĢ bir araĢtırma yapan Çinli tarihçi Cui
Mingde‟ya (崔 明 德) göre Heqin evliliğinin Hunlar açısından baĢlıca amacı
daha fazla zenginlikler elde etmek, Çinlilerin en baĢta gelen hedefi ise sınır
17 Lin Gan, Göktürklerde Gelenekler ve Dini Ġnançlar, Çev: Eyüp SarıtaĢ, Ege Üniversitesi
Türk Dünyası Ġncelemeleri Dergisi, Sayı IV, Ġzmir, 2000, s. 362.
18 Burada değiĢiklik derken vurgulanmak istenen nokta, baba öldükten sonra oğlun üvey
annesiyle değil, erkek kardeĢinin karısıyla evlenmesidir.
19 Özkan Ġzgi, “XI. Yüzyıla Kadar Orta Asya Türk Devletlerinin Çin‟le Yaptıkları Ticari
Münasebetler”, Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı IX, Yıl 1978, Ayrı Basım, Edebiyat Fakültesi
Matbaası, Ġstanbul 1978, s. 88-89.
20 Lin Gan, 1979, s. 52-53.
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güvenliğini sağlamaktır.21 Çinliler M.Ö. 200 yılında Pingcheng (平 城)22
SavaĢı‟nda yenilmesinin ardından, Han imparatoru Gao Di M.Ö. 198 yılında
Liu Jıng‟i (刘 敬) elçi olarak Hun ġanyüsü‟ne göndermiĢ ve onlarla anlaĢma
yapmıĢtır. AnlaĢmayı yapmaya giden Çin elçisi Liu Jing beraberinde kimliği
Ģüpheli bir presesi evlenmek üzere Han imparatorunun takdimi olarak Hun
liderine sunmuĢtur.23 Bunu takiben Liu Jing Hun tarafı ile dört maddeden
oluĢan bir antlaĢma imzalamıĢtır. Daha sonraki yıllarda da birçok örneğine
rastlanan Heqin Sistemi Çin ve Hun yöneticileri arasında siyasi ittifakı
sağlamak üzere devamlı surette uygulanmıĢtır. Örneğin Mö.116, M.Ö. 90,
M.Ö. 81 yıllarında da iki taraf arasında Heqin evlilikleri gerçekleĢtirilmiĢtir.24
Heqin çerçevesi içinde yapılan evliliklerin tamamen siyasi açıdan
özellikle Çinliler tarafından tercih edilen bir sistem olduğu anlaĢılmaktadır.
Özellikle Han dönemi Çin ve Hun tarihi incelendiğinde, bu iki tarafın pek çok
kez savaĢtığı göz önüne alındığında Heqin sisteminin özellikle Çin tarafına
pek büyük bir fayda sağladığını söylemek oldukça zordur, zira bu sistemden
elde edilen siyasi faydalar daima kısa vadeli ve geçici olmuĢtur.
Yukarıda açıklamaya çalıĢtığımız Hunlarda görülen geleneksel evlilik
uygulamaları ile ilgili Çin kayıtlarındaki bilgiler çok sınırlı olması nedeniyle
bu konu ile ilgili araĢtırmalar çok sınırlı kalmıĢtır. Oysa aynı kaynaklarda
Heqin sistemi ile kayıtların çok fazla olması nedeniyle özellikle Çin‟de Heqin
sistemi ile ilgili araĢtırmalar oldukça fazladır.25
Sonuç olarak diğer pek çok konuda olduğu gibi Türk topluluklarında
evlilik ile ilgili geleneklerin ilk izleri Hun toplumuna kadar uzanmıĢ, aradan
yüzyıllar geçtikten sonra bile aynı gelenek bazı küçük değiĢikliklerle
Göktürkler gibi diğer Türk topluluklarında yaĢamaya devam etmiĢtir. Her ne
kadar eski Çinliler eski Türk topluluklarında oğlun, babanın ölümünden sonra
üvey kalan annesi ya da ölen ağabeyin dul kalan eĢiyle evlenmesini hoĢ
karĢılamasalar da, bunun en önemli nedenleri arasında Türklerin aile bağlarına
21 Cui Mingde (崔 明 德), Gudai Heqin Shı (古 代 和 亲 史: Eski Heqin Tarihi), Halk Yayınevi,
Pekin, 2005, s. 17.
22 ġimdiki Shanxi （ 山西） eyaletinin baĢkenti Datong（ 大同） Ģehrinin doğusu).
23 Cui Ruide (崔 瑞 德)-Lu Weiyi (鲁 惟 一), Jianqiao Zhongguo Qin Han Shı (桥 中 国 秦 汉 史:
Chambridge Qin –Han Tarihi), Çin Sosyal Bilimler Yayınevi, Pekin, 1992, s. 416.
24 Liu Xianzhao (刘 先 照-Wei Shıming (韦 世 明), “Lun han Chao Yu Xiongnu de Heqin
Zhengce (论 汉 朝 与 匈 奴 的 政 策: Han Hanedanı Döneminde Hunlara KarĢı Heqin Politikaları
Hakkında Bazı Mülahazalar)”, Zhongguo Minzu Guanxi Shı Lunwen Ji (中 国民族关系史论文
集) Çin Milletleri ĠliĢkileri Tarihi Makaleleri, Cilt II, Millet Yayınevi, Pekin 1982, s. 587.
25 Bizim yaptığımız kütüphane araĢtırmaları sırasında Hunlarla Çinliler arasında yapılan heqin
evlilikleri hakkında yapılan en kapsamlı araĢtırma yukarıda da sözü edildiği üzere Liu
Xianzhao ile Wei Shıming tarafından kaleme alınan kitaptır. Bunun dıĢındaki araĢtırmaların
tamamı makale formatında ya da kuzeybatı milletleri tarihi hakkında araĢtırmalar içeren
kitaplarda dolaylı olarak hazırlanmıĢ tır.
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çok önem vermeleri ve ailede dul kalan kadınların mağdur edilmelerini
önlemektir.
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ġEMSEDDĠN SAMĠ’S WORK NAMED HURDE-ÇĠN
Abstract
ġemseddin Sami (1850-1904) is renowed
journalist, lexicographer, linguist, and also theatrical
text and novel writer of the Turkish Literature of the post
Tanzimat era. Hurde-Çin which is presented here with its
original text, consists of some translation of poems which
were selected by his author.and their interpretations.
Author wrote this work inspiring the work of Muallim
Naci (1850-1893), named Hurde-furuĢ(1302).
Keywords: ġemseddin Sami, Turkish Literature,
Persian Literature, Poetry, Prose, Humor, History

HURDE-ÇÎN
Ġfâde-i merâm
Bilmem ne hikmettir ki insan, temettu„-i mâddîde ekseriyâ Ģerîk istemediği
halde istifâde-i fikriyyesini, elinden gelse, âleme ta„mîm etmek hevesinde bulunur: Her ne iĢitse, her ne görse, her ne bilse, rastgelene söylemek, göstermek, anlatmak için, vesîleye muntazırdır.
Hele eğlencelerini edebiyat mütâlaasında arayanlar, o mesîre-i ezhânda -nazar-ı
hayretlerini celb veya inĢirâh ve teessür-i derunlarını da„vet edecek- hiçbir Ģeye
rastgelmezler ki kalplerinde onu birine nakletmek arzusunu uyandırmasın. Fakat
 Prof.Dr., Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars
Dili ve Edebiyatı Anabilim dalı. mehmet_atalay1955@hotmail.com
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heyhât! YakarıĢlarında hayâlâtla müteessir olamayacak kadar kesîf bir cismanî
tesâdüf eder veyahut o da bulunamayıp, o nükte yürekte bir akîde ve onun verdiği
lezzet bir dâğ ve derd olur.
Ebnâ-yı cinsimiz hakkında umûmiyet üzere beyan ettiğimiz efkâr dâimâ
kendimizde hissettiğimiz hâle müsteniddir. Karînin kalbine kim râh-yâb-ı hulûl olmuĢ, baĢkasının zihnine kim tarîk-ı nüfûz bulabilmiĢ ki kıyas-ı nefs olmasa, böyle derûnî ahvâlden umûmiyet üzere beyân-ı mütâlaada bulunabilsin?
Böyle olduğu halde, müsaade buyurulsun, sözü umûmiyetten husûsiyete
nakledeyim.
Her ne vakit -demir gibi soğuk ve demir kadar ağır olan- ciddiyattan usanır, vazife edindiğim meĢguliyetten yorulursam, zihnî ve cismanî yorgunluk
almak için, eĢ„âr-ı Fârsîden istimdâd etmek benim için eskiden hâsıl olmuĢ bir
ülfettir. Niçin Fârisîyi tercih ediyorum? Zaten Acem mukallidliği ile müttehem olan eski Osmanlı Ģuarâsının âsârında ve alelhusus üç-beĢ seneden berilisânımızın Ģîve-i letâfetine efkâr ve hayâlât-ı cedîdeyi karıĢtırarak- Ģâyân-ı
takdîs bir çığır açan nev-resîdegân-ı Ģuarâmızın eserlerinde bin senelik Ġran
Ģuarâsının âsârındaki letâfet yok mudur, diyeceksiniz. Bizim Ģuarâ-yı cedîdemizin âsârına diyeceğim yok, belki bu usûl-i cedîde-yi, tâ ibtidâ-yı zuhûrunda,
en Ģevkli alkıĢlarla tebrik edenlerin birincilerindenim. Lâkin bunlar el‟an mahduddur; eski Ģuarâmızın âsârında ise Ġran Ģuarâsının eĢ„ârındaki letâfet,
onlardaki mahâret, onlardaki selâset yok mu, yoksa bana mı öyle geliyor.
Sevmek, hazzetmek her vakit esbâb-ı mûcibe ile olmaz, tabiat bu ya, eĢ„âr-ı
Fârisîden ziyâde hazzediyorum; lâkin zannederim ki büyük Bonapart‟ın
Avrupa dilleri hakkında olan meĢhur bir taksîmi ciddî sûretle telakkî ve Asya
lisanlarına dahi tatbîk olunmak lâzım gelse, Fârisî hakkında: “ġiir için yaratılmıĢ bir lisandır ve Ģiir o dil için icad olunmuĢtur” denilebilir.
Her halde, bu kabilden olarak, vird-i zebân-ı mütâlaam olan kitapların içinde, tenevvü„leri hasebiyle en ziyâde merâkımı celbedenler bir iki tezkiretü‟ĢĢuarâdır. ĠĢte baĢlıca bunların içinde yukarıda tarif ettiğim hissiyâtı münebbih
birtakım hikmet-âmîz ya sûziĢli mebnî ale‟l-hikâye ve latîf beyitler öteden beri havsala-i hıfzımda dolaĢıp durmakta iken, bir de geçen gün üstâd-ı Ģuarâ-yı
zamâne Muallim Nâci-i yegânenin Hurde-furûĢ unvân-ı tevâzu„-kârânesi altında bu kere neĢrettiği -küçük ve fakat serâpâ lübb ü ma„nâ- eseri elime geçti.
Mukaddimesini okudum, kendi hissiyâtımın tasvîri zannettim.
Ġnsan kendi hissiyâtını baĢkası tarafından tasvir olunmuĢ görmekten aldığı
lezzeti bir Ģeyden almaz. Muallim‟in dahi nazar-ı takdîr ve intihâbına mazhar
olan eĢ„âr-ı Fârisî, onlar da tezkiretü‟Ģ-Ģuarâ kitaplarından me‟hûz! Yalnız
eĢ„âr o eĢ„âr değil.
Ne zararı var? Yol açıldı, usul kondu, pey-rev olmaktan baĢka bir Ģey kalmadı. Taklîd âdetim değil iken, Hurde-furûĢ‟un arkası sıra Hurde-çîn oldum.
ġemseddin Sami, Ġstanbul 22 Ramazan 1302
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HURDE-ÇÎN
Hurde 1

او ه
1

هاراخه استا ه
کههجانههارا و انانه ن

کههههجا وهههههیاکههههجامهههه هاخهههه ا ههههی

م ههها و امههه هاکهههجا واهههجاکههه او ههه
ههههههه اناواهههههههی نرا اخهههههههیانا ههههههه ی

Tercüme
“Dane toplayan karıncaya iliĢme, zira canı vardır, can ise tatlıdır. Bağrı kara
ve taĢ yüreklidir o âdem ki bir karıncanın muztaribü‟l-kalb olduğunu ister.”
Mütâlaa
ġuarâ-yı Îrân-zemînin üstâd-ı nâmdârı ve belki bütün nazm-gûyân-ı âlemin sâlârı Hazret-i Hakîm Firdevsî‟nin bu iki beyti o kadar sâde, o kadar tekellüfsüzdür
ki ciyâdeti tekellüf ve tumturâk-ı elfâzda arayanlar, belki -en ileriye düĢürdüğümüz- bu hurdemizi tezyîfe kalkıĢırlar; lâkin bunun -zâten matlûb ve makbûl olansâdeliğiyle beraber meâli, ta„mîk-ı zihinle düĢünülecek olsa- kâffe-i hikmetlerin
nokta-i ictimâı denilecek kadar hakîmâne ve ilm-i ahlâkın hulâsası denilebilecek
bir düstûr-ı yegânedir.
ġeyh-i bozorgvâr Sa„dî-i ġîrâzî‟nin, ġehnâme‟nin bu kadar yüz bin beyti
içinden, bu dört mısraı seçip nakletmesi de bu müddeâmızı isbâta kâfîdir.
ġeyh-i müĢârünileyh naklettiği bu iki beyte Ģu beyitle fâtiha-hvân olmuĢdur:

ادوههه ايا ن ههه ن اا ههه و ا
2

چهههجا ههه

کههجا ت ه ا هااآرا ا ه ناکههادا هها

“Türbe-i pâkine rahmet olsun! Firdevsî-i âlî-tebâr ne güzel söylüyor!”
Mütâlaa
Hazret-i ġeyh bu beyitle takdîr ve takdîs ederek, Hakîm-i Tûsî‟nin
kelâm-ı sulh-perverânesini naklettikten sonra, bu iltizâmı cebânetine haml
olunmasın korkusuyla, Ģecâatine yemin ederek, onu izah makamında
buyuruyorlar ki:

ههجامهها هاکههجا رماهه ن ا او ههاا مهه تا
3مههه ت

1 Bostân-ı Sa„dî, s. 87.
2 Bostân-ı Sa„dî, s. 87.

ا ههها اکهههجا ههه ا اچ هههیا هههاا
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Tercüme

“Mertlik hakkı için bütün rûy-ı arzın mülkü bir damla kanın yere damladığını
değmez!”
Hurde 2

کههههه ا هههههاتناخههههه یاخهههههیااادهههههان

ههههیهام اههههه
اههههها اولعصهههههااوم ه ن

نرامهههههتاآدهههههان
کهههههاها اتههههها ن ا
ن

خهههههاا ههههه و فا امهههههیانايامههههه

هههههههههاتنامههههههههههتاآن
آناو ا هههههههههه نرااه
ن

سمابنهههه ن امههههتا هههه س
ه ن
هههاا هههها ن

Tercüme
“Asrımızda emsâli nâdir bulunan mazlûm Ümîdî ki ansızın nâ-hak yere Ģehid oldu, gece âlem-i ma„nâda bana gelip dedi: Sen ki hâl-i derûnumdan
âgâhsın; katlime tarih olmak üzere, Ģunu yaz: “Ah! Benim haksız kanımdan
ah!”
Mütâlaa
Ümîdî, ġah Ġsmail zamanında Tahran‟da yetiĢip, ġiraz‟da tahsîl-i ilm ü hüner ve tıp taleb etmiĢ bir Ģâir-i Ģîrîn-zebân idi. Genç yaĢında Ģerbet-i Ģehâdeti
nûĢ etmiĢ olmakla, hakkında Ģuarâ-yı muâsırîninden Efdal Nâmi-i ġîrâzî bu
kıt„a-i müessireyi söylemiĢtir.
Hurde 3

مهههههااس ههههه ن ا ههههه اا ههههه ايانخههههه فا
4

ههههه ا ههههه نفا ههههه ا ننا ههههه اا هههههجا و

Tercüme
“Biz Yusuf‟umuzu satmayız, senin kalp akçan senin olsun.”
Mütâlaa
Hvâce Yusuf-i Endekânî gâyet hoĢ-elhân bir mutrib-i mâhir olmakla, evlâd-ı Timur‟dan Baysungur‟un mülâzemetinde bulunup, müĢârünileyh kendisini meclisinden aslâ ayırmadığı halde, ġîrâz hâkimi Ġbrahim kendisini defâatle yanına da„vet ve musırrâne taleb etmiĢ ve nihâyet celb için yüz bin dinar
göndermiĢ olduğundan, Baysungur, mülâtefet tarîkıyla bu beyitle cevap
yazmıĢ.
3 Bostân-ı Sa„dî, s. 52.
4 Tezkiretü‟Ģ-Ģuarâ, s. 265.
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Hurde 4

هههاا ن ههههناراکههههجاو هههه نااي ههههااخههههیای
و اهجه ن
5اکههجاوساههاراکجههااخههیای

و او اصههیوان ه و

ها و ههانانا اسرهههنفا ههه و
يههنفا ههه ن
وساههاراکجههااخههیایاچ ه ادوههنفا و ههاناهههف

Tercüme
“Mezâristan tarafına gidip, esîr-i fenâ olan dostların hecr ü iĢtiyâkından
hüngür hüngür ağladım. Onlar nereye gittiler, diye bağırdığımda, mezâristan
dahi aks-i sadâ kuvvetiyle, cevap vererek: “Onlar nereye gittiler!” dedi.”
Mütâlaa
Bu kıt‟a Ģâir-i hakîm Husrev-i Dihlevî‟nin olup, hakkâ ki dünyada sevgili
canlardan ayrılmıĢ hazîn canları ağlatacak ve bizim gibi oturup kalkan, gülüp
oynayan, söyleyip konuĢan bu kadar âdemlerin, her gün nâ-bedîd olup, nereye
gittiklerini ve daha doğrusu nereye gittiğimizi anlamaktan âciz olan bîçâre insanı bir kat daha veleh ve hayrete daldırıp, ölüm denilen hayattan daha muğlak bir muammânın önünde lerznâk-i dehĢet edecek bir hâtif hükmündedir.
Hele cesedlerimizi yutup kara bağrında saklayan mezarlığın dahi sâilden ziyâde ma„lûmâtı olmayıp da aks-i sadâ kuvvetiyle, mütehayyirâne: “Onlar nereye gittiler!” diye bağırması sanki “Ben de sana soruyorum” demesi pek Ģâirâne ve hem de hakîmâne düĢmüĢtür.
Hurde 5

هامهههها
و ا ههههاا هههها ا ههههاانا هههها ان ااههههیو ن

هامها
اک ن ا ه و ن

صاصااتا ثجا اا ا
ن

هامههههها
ههههها ا اخههههها ن ا نو اآنا ههههه جاکههههها ن

آينههههها ناياههههه ن ا يعههههه ناخهههههاه ا ههههه

هامهههها
ههههااا هههه فاکههههجاک ههههیا ههههاان ااههههیو ن

چافاو ان نايا ا َک یناچ اخیا نااخهی

هامههها
ک رههه انههه ابو ن
ّام هههاواکهههجاک هههیاسههها ن

و اويغههارا ههجاوهاخ ه ک ناخههاه ا ههاا هها

Tercüme
“Havâdis ve vukûât sarsarı bizim harâbiyyetimiz için kalkıp, bizim padiĢahlığımızın ser ü sâmânını berbâd etti. Felek-i rif„atin âfitâb-ı tâbânı idik,
ah! Ki kendi harekâtımızın seyyiesi onu Ģâm-ı gurûba erdirdi! Ġsâbet ki cevr-i
felek gözlerimi çıkardı da bizim padiĢahlığımızın ağyâr elinde olduğunu görmüyorum. Efgân ki bir gulâm Ģevket-i saltanatı berbad etti! ġimdi zât-ı müberrâ-yı Cenâb-ı Kibriyâ‟den baĢka bana kim yâr olur?”
5 Tezkiretü‟Ģ-Ģuarâ, s. 185.
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Mütâlaa

Bu birkaç beyit, Bengale hükümdarı iken, mülkü Ġngilizlerin yed-i gasbına
düĢmüĢ ve muahharen ref„-i livâ-yı isyan eden tevâbiinden gulâm-ı kâdir tarafından gözleri çıkarılıp nâ-bînâ kalmıĢ olan Ebu‟l-Muzaffer Mürevvicüddin‟in
ol babdaki kasîde-i sûznâkındandır. MüĢârünileyh fusahâ-yı Ģuarâdan olup,
Ģiirinde Âfitâb tahallüs ederdi.
Hurde 6

اآثههها هااهههجاو اس ههه اااهههارا سهههی ا
ا وا ا ه

او ادفاخیاچجاخیاسع

اهههجاو اسع ههه
ع س وراس

Tercüme
“Ne Ya„kûb‟dan eser ne Yusuf‟tan niĢan gördüm. Ey azizler, Yusuf kaybolduysa, ya Ya„kûb‟a ne oldu?
Mütâlaa
Bu beyt-i ma„nîdâr, Herat Ģuarâsından olup, Irak hükümdarı Sultan Ya„kûb‟un nezdine ilticâ etmiĢ olan Bennâyî‟nindir ki Sultân-ı müĢârünileyhin
birâderi Yusuf Bey‟in vefatı ve kendisinin birkaç gün kapanması üzerine
söylemiĢtir.
Hurde 7

نساوراخ اع ا ّاناک را ا اا هاه
سهههااما ههه اولاسههها ا ههه ا واههه اناواههه ه

ههاها ه
اا ا
دو اواه هاکهجاو ا ه ن
ن
ا ن نات ههههفانوناا َ سی هههه اههههه ا هههها

Tercüme
“Enverî, Ģiddetli rüzgârlar sebebinden ma„mûre-i cihân harâb olup, cibâl-i
mürtefianın baĢ aĢağı yıkılacağını söylemiĢti. Onun hükmetmiĢ olduğu günde
ise aslâ rüzgâr esmedi. Ey rüzgârlar müvekkili olan Melik! Bu iĢin sır ve hikmetini sen ile Enverî bilirsiniz.”
Mütâlaa
ġâir-i meĢhûr Enverî ilm-i hey‟et ve nücûmda dahi mâhir idi. Zamanında
seyyârâtın beĢiyle güneĢ ve ay burc-ı mîzânda tesâdüf etmiĢler. Enverî bu
kırânın vâki olacağı gece -binâları yıkacak, eĢcârı yerlerinden koparacak- bir
Ģiddetli rüzgâr eseceğini hükm ve i„lân etmekle, halk mütevahhiĢ olup o gece
herkes evinden dıĢarı çıkarak kemâl-i dehĢetle o kıyâmete muntazır oldukları
halde, hava o kadar sütlimanlık olmuĢ ki birisi Merv câmiinin üzerine bir
mum diktiği halde, mumu söndürecek kadar rüzgâr esmemiĢ. Bunun üzerine
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nükte-gûyân-ı zamandan biri yukarıdaki kıt‟ayı söylemiĢtir. Enverî‟nin hâmîsi
bulunan Sultan Sencer kendisini celb ile, böyle nâ-savâb hükümler i„lânından
itâb ettiğinde, Enverî bu gibi ahvâl-i semâiyyenin hükmü bazı defa geç zuhur
eder diyerek, yine hükmünün iltizâmında ısrar etmiĢ; halbuki o sene Merv civârlarında harmanları savuracak kadar rüzgâr esmemiĢ. Enverî bu hâli görünce, hicâb ve korkusundan Merv‟i terk ile Belh‟e kaçmıĢ ve bir süre sonra oradan dahi ahâlî kendisini tard etmeye kalkıĢınca, felekten Ģikâyet makamında
bir kaside inĢâd ederek, baĢında demiĢ ki:

اچهاِاچ هاها
وهامرا ااارايغاراو ان ن
ن
6ن ااواقا اانابصه نیامهاناناک ه نیاماهناه
ن
Tercüme
“Ey Müslümanlar! Çarh-ı devvârın cevrinden, Utarid‟in nifâkından, Ay‟ın
kasdından, MüĢteri‟nin mekr ü hîlesinden feryad!”
Mütâlaa
Enverî, Haveran memleketinde neĢ‟et etmiĢtir ki oradan -her biri kendi
sınıfında ferîd-i dehr olan- diğer üç zat dahi yetiĢmiĢ olmakla, Ģâirin biri derdini
Ģu kıt‟aya cem„ etmiĢtir:
عهههال اچههه راو هههع نیام هههجا اههههااخهههاها هههاه
نا او ههههاراواهههه ه

خهههاعاهابهههها اچهههه اماههه

سهاااامهیو
ونجاوهاچه را ه اعاه اخها وران ن
ص ي ن اصاي اچه ا هاوا نراياس ه ا ه ا هع ی

Tercüme
“Vezîr-i nâmdâr Ebû Ali-yi ġâdân gibi bir ehl-i siyâset7, her Ģerden berî
olan Es„ad-i Mihne gibi bir âlim, Sultân-ı tarîkat Ebû Saîd gibi bir sûfî-i sâfî,
Horasan‟da Ģöhret sâhibi olan Enverî gibi muktedir bir Ģâir!”
Mütâlaa
MüĢârünileyh Es„ad-ı Mihne‟nin MelikĢâh‟ın huzûrunda Hüccetülislâm
Ġmâm-ı Gazzâlî ile münazaraları vukû„ bulup, Gazzâlî‟ye mezhebini sormasıyla, Hazret-i Ġmâm‟ın “Akliyyâtta mezhebim bürhan ve Ģer„iyyâtta Kur‟an‟dır” cevâb-ı hakîmânesini vermiĢ olduğu meĢhurdur.
Hurde 8

هههااچاه نههفامهههاوا ههه ناب هههاام ههه اکاههه یا

6 Dîvân-ı Enverî, I, 469.
7 Tuğrul b. Mîkâîl-i Selçukî‟nin veziridir. Adl ü tedbirde meĢhurdur. (MN)
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ههههالفانههههه وا ا هههههاا ا ههههه
ياسههههها ا اعه ن
Tercüme
“Dest-i kazâ benim gözlerime mil çekince, gençlik âleminde bir vâveylâdır
koptu!”
Mütâlaa
Bu beyt-i telehhüf-âmîz -evsâf-ı hamîdesi kütüb-i tevârîhde mestûr olanSultan ToğanĢah‟ın nağme-i feryâd ü figânıdır ki Ġbrahim b. Neyyâl ile vaki
olan muhârebesinde esir düĢüp, ol gaddârın emriyle genç yaĢında gözlerine
mil çekilmiĢti. Amm-i bozorgvârı Tuğrul Bey Ġbrâhîm-i Neyyâl‟i diyâr-ı ademe gönderip intikamını almıĢ ve yeğenin bu beytini iĢittiğinde, zârî zârî ağlayarak: “Henüz dünyâyı görmekle doymamıĢ olan o nev-civâna keĢke iki gözümden birini vermeye muktedir olaydım!” demiĢ.
ToğanĢah NiĢabur‟da saltanat sürmekte iken, bir gün nüdemâsından biriyle
tavla oynarmıĢ, bir se-ĢeĢ istiyormuĢ, se-yek gelmiĢ; mecliste bulunan Ģâir-i
meĢhûr Ezrakî bunun üzerine bedâheten Ģu kıt‟ayı söylemiĢ:

هههههاارهههههتاا هههههاهاکهههههجاکع نههههه تا و ااهههههیو
8

و ا ههههیم ناخههههانا نها ههههاا ههههاداا هههها

ا ناخه ا هفاوينها

دااخانا جاخ ا و

خههههههه اچههههههه راا اسرههههههه اه ههههههه ناخهههههههان

Tercüme
“ġah se-ĢeĢ istediği halde se-yek geldiyse, zannetme ki zar haksızlık etti; lâkin
ĢeĢ Ģâhın heybetini görünce, karĢısında durmağa muktedir olamayıp, yüzükoyun
yere kapandı.”
Hurde 9

اا هههعا ّا سهههتاکههها ا
خهههاهاايا ههه او ههه ن
ن ان اهههجسا رهههانورا هههاوا رههه تاکههها ا
هههههاا اتاکههههه ّا ههههه نیا سهههههتااعاههههه ا
9

ا ههیا ههجا م ه تاکههاهّا م ه تا ه تاکهها

Tercüme
“Ey padiĢah! Felek rahĢ-ı saâdeti hazırlayıp, ona binmek üzere, umûm hükümdarların içinden seni intihâb etti. Seyr ü hareketinde, altın nallı atın ayağı
yere değmesin diye, yeryüzünü gümüĢle kapladı.”
8 KrĢ. Tezkiretü‟Ģ-Ģuarâ, s. 59.
9 ا یا جا م تاMetin:  ااد اا یاTezkiretü‟Ģ-Ģuarâ, s. 54.
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Mütâlaa
Bu kadar yüksek bir fikir ve hayâl-i Ģâirâneyi hâvî olan bu rubâî bedâheten
söylenmiĢtir ve söyleyen bir kadındır. Hüsn ü ân ve zarâfeti, mahâret-i Ģâirânesiyle mütenâsib olan Mehesti-yi Debîrî‟dir ki Sultan Sencer‟in mahbûbesi
idi. Bir akĢam Mehestî Sultan‟ın meclisinden dıĢarı çıkmaya kalkınca, Sultan
ale‟s-sabâh azîmeti tasmîm etmiĢ olduğundan, havaya bakmasını emretmiĢ ve
Mehestî çıkıp kar yağmıĢ olduğunu pencereden görünce, huzûr-ı sultâna dönüp bu rubâî ile cevap vermiĢ ve bu rubâîsi müĢârünileyhânın Sultan
Sencer‟in mukarrebîn-i hâssı sırasına geçmesini mûcib olmuĢ.
Hurde 10

هههااچهههه ام هههه ادهههه و اناآ ههههاراا هههه َ ا
کوه ن
م نهههههااو اوس ههههها نرامهههههتاوس هههههاراا ههههه َ ا
ا ههههااچههه امهههتاس ههه انوراههههفاکهههاياا
10

َ ک ه ا اه ههجا هههااس ه امرهها اراا ه

Tercüme
“Benim gibi bir âdemin tekfîri kolay değildir; benim imanımdan muhkem
iman olamaz. Dehr benim gibi ancak bir âdem yetiĢtirmiĢtir. O da kâfir olursa, demek ki dehrde hiçbir Müslüman yoktur.”
Mütâlaa
Bu rubâî, hükemâ-yı Ġslâm‟ın âb-ı rûyu olan Ebû Alî Sînâ‟nındır. Biraz tefâhuru
hâvî olmakla beraber, hiç mübalağalı olmayıp, ayn-ı hakîkattır. Her asır ve zamanda, her diyar ve memlekette, her din ve mezhebde, cühelâ-yı mutaassıbînin erbâb-ı
fazl ü kemâle karĢı yek-tâ silahları, tekfirdir. Âlem-i Ġslâm‟ın medâr-ı iftihârı olan
hakîm-i müĢârünileyh -ki hikmet ve tıpta ne kadar âlim ise, tefsir ve hadiste dahi o
kadar mütebahhir idi; akaidde nasıl yek-tâ idiyse, Ģer„iyyâtta dahi ol dereceden pek
dûn değildi. O bile cühelânın seng-i tekfîrinden kurtulamamıĢtır. MüĢârünileyhin
eceli takarrübünde söylemiĢ olduğu Ģu rubâî de zikre Ģâyândır:

ا12 هههااونحا تهههه
ا ه11هههاا ندهههه ن ا هههه ان
و ابعه ن
ن
ّاعهههههالَفا واتههههه ا
کههههها اه هههههجاماههههه
ن
ههاانات َههه ا
هههانرانرهههنفا اب ههه نیاههههاام ه
ن

10 Tercüme Eserler, s. 57.
11 O vakit âlem-i Ģemsin merkezi küre-i arz bilinirdi. (MN)
12 O vakit bilinen gezegenlerin en uzağı Zühal idi. (MN)  ت ا: ا

Metin
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13

ههههاا هههیاداههه ناخهههیا جههه ا ههه نیاونههه

Tercüme
“Bu muzlim küre-i arzın merkezinden âlem-i Ģemsin müntehâsına kadar
olan kâinat hakkında âlemin müĢkilâtını hallettim. Bana kurulan bu kadar desâyis ve tezvîrât tuzağından kurtuldum: Her mesele hallolundu, ecel meselesinden baĢka.”
Hurde 11
ي اآراد ن اخ ونجانا ا اداخیاا هار

هنار

14هنارا

هاِاخههجاااههفاکاههیا او هها
ه هها ن اآا ههجاخه ن

اآ امااهیااهاد ناآرا ها نا

ه ا ن اآا جاده ا مهیاو اصه نتا

Tercüme
“Bahçelerde güller açıldığı bir mevsimde, o açılmıĢ gül gitti, toprağın içine nihan oldu! Ağaç dallarının havadan cezb-i âb-ı hayât ettikleri bir eyyâmda, o tâze bahçe nergisi susuz kalıp kurudu!”
Mütâlaa
Bu iki beyt-i dil-sûz Ģâir-i meĢhûr Am„ak‟ındır ki Sultan Sencer‟in Mahmud b. MelikĢâh‟ın taht-ı nikâhında bulunan sevgili kızı Mah Melek‟in vefâtı
hakkında söylemiĢtir. Sultan Sencer bu kızını ziyâdesiyle sevip, firâk-ı ebedîsinden dil-hûn olmakla, artık ağlamaktan baĢka bir Ģeyde zevk ve teselli bulamaz olduğundan, mersiye nazmında mahâret ve Ģöhreti olan Am„ak‟ı, kendisini mersiyelerle ağlatmak için, Buhara‟dan celbetmek istemiĢ ise de Ģâir o
vakit çok ihtiyar ve gözlerinden rahatsız olduğundan, bizzat gidemeyip bir
mersiye göndermiĢ ki bu iki beyit ondandır.
Hurde 12

ههتاا ههه ا واو نا ههه َ اکاههه
کهههجا سه ن
“ سما”ع ها ا رکاه
خی ا ا ن ا ا ن

ولههههگا ههههِاآراخهههها ننانههههفاوبنههههیو
اع هههها اخهههه نیاخهههه ا ّاچاهههه ی

Tercüme
“Ġktidarca CemĢid ka„bında bir padiĢah ve Hz. Peygamber‟in dinine poĢt
u penâh olan Uluğ Bey, Abbâs‟ın elinden Ģehd-i Ģehâdeti nûĢ etti; târîh-i Ģehâdeti de “کشت
ُ ( ”عبّاسyani Abbas öldürdü) ta„bîridir.”

13  ج ا: ن اMetin
14 Dîvân-ı Am„ak-ı Buhârî, s. 199; Tezkiretü‟Ģ-Ģuarâ, s. 53.
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Mütâlaa
Uluğ Bey, Timurleng‟in hafîdi olup, ulûm ve fünûn-ı mütenevviada ve
alelhusus hey‟et ve nücumda yek-tâ bir pâdiĢâh-ı hakîm idi ki fünûn-ı mezkûrede kendisinden sonra beynelislâm ulemâ yetiĢemeyip, o asrın evâhirinde
Avrupa‟da Kopernik‟in zuhûruyla, ilm-i hey‟etin esâsı değiĢtiğinden, Uluğ
Bey bi-hakkın ve bi‟l-vücûh beynelislâm erbâb-ı hey‟etin hâtimi addolunabilir. Erbâb-ı fazl ü kemâl, aksâ-yı merâtib-i beĢeriyyeye nâil oldukları halde,
yine muâvedât-ı felek-i sifle-perverden rehâ-yâb olmadıklarına bir nümûne olmak üzere, fen ve hikmette ferîd-i asr olan o hükümdâr-ı fezâil-Ģiâr, müddet-i
saltanatında her taraftan yüz gösteren bunca a„dâ ile uğraĢtıktan sonra, âkıbet
kendi oğlu Abdüllatîf dahi aleyhine kalkıĢmıĢ ve taht ve tâcını elinden kapmakla da kanâat etmeyip, -kendi mahsûl-i ömründen ağyâra kaçmaktan ise yine oğluna ilticâ etmeyi pederle evlâd beynindeki revâbıt-ı Ģefkat mukteziyâtından addeden- öyle bir hükümdâr-ı hakîmi Abbâs nâm-ı laînin yediyle Ģehid
ettirmiĢtir. Bunun üzerine Ģuarâdan biri hakkında yukarıdaki kıt„a-i târîhiyyeyi söylemiĢtir.
Hurde 13

ههواها ن امهههتا
ههااصهههیقاناصه ن
ساهههاا ا ه ن
وها ن امههههههههتا
ام ههههههههیناآرا ن ايهههههههه ن
ا

نههام ا ههجامههتاآن اکههجا رههنارانا هه
15امههههت

ّادوهههه ا ههههاوها ن

دوههههنفاا هههه

Tercüme
“Dün gece kalbimin sıdk u safâsı âsârından olmak üzere, meyhânede gönlümün medâr-ı hayâtı olan zat bana bir kadeh getirip, al iç dedi, içmem dedim;
benim hâtırım için, dedi.”
Mütâlaa
Ehl-i safânın mey ve meyhânesi ne olduğunu göstermeye bir delîl-i kâfî
olan bu rubâî -secdeye varmıĢ olduğu halde, cânını cânânına teslîm etmiĢ- bir
ehl-i dilin elinde bulunmuĢtur. Bu zat meĢâhîr-i Ģuarâdan Mevlânâ Lutfullâh-ı
Nîsâbûrî‟dir ki mülûk-i zamandan pek çok hediye ve ihsanlara nâil olup,
cümlesini bir eliyle alarak, diğeriyle bi-temâmihâ fukarâ ve muhtâ-ceyne tevzî„ etmiĢ ve evâhir-i ömründe bir köye çekilip, orada edindiği bir küçük bağda
münzevî olmuĢ idi. Bir gün ahbâbından bir cemâat ziyaretine gidip, birçok
vakit kapıyı çaldıkları halde açılmadığından, içlerinden birisi duvardan atlayıp
kapıyı açmıĢ ve içeriye girdiklerinde kendisini ser be-zemîn-i secde olduğu
15 Tezkiretü‟Ģ-Ģuarâ, s. 241; Rubâînâme, s. 177.
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halde meyyit görmüĢler ve elinde yukarıdaki rubâîyi hâvî bir parça kâğıt bulmuĢlar.
Hurde 14

داخ ه او ها ههجا ه اآ ا ن امههاا وا
ودههااآرا هها ن
16و

ههجا هها ن اه ههینس ا اههفا ه اب یانا هها وا

Tercüme
“O ġirazlı dilber gönlümüzü ederse, onun siyah benine Semerkant‟la Buhara‟yı bağıĢlarım.”
Mütâlaa
Timurlenk ġiraz‟ı zapt ettiğinde, bu beytin kaili olan Ģâir-i meĢhûr Hâfız-ı
ġîrâzî ber-hayat idi. Timur Ģâiri celb ile makâm-ı itâbda: “Ben zabt u teshîr ettiğim bunca bilâd-ı ma„mûreyi, mahzâ vatanım ve makarr-ı hükûmetim olan Semerkand ve Buhâra‟yı âbâdân etmek için tahrib ettiğim halde, sen kim oluyorsun
ki belde-i azîmeyi bir dilberin benine bağıĢlıyorsun!” deyince, Hâfız pejmürde kıyafetini göstererek: “PadiĢahım, ben böyle nâ-be-mahal yere bahĢ ede ede bu hâle
geldim” demiĢ. Timur bu latîfeden ziyâdesiyle hoĢlanıp, kahır niyetini lutfa tebdîl
ile Ģâire pek çok ikrâm ve iltifât etmiĢ.
Hurde 15

ناههجا واومرهها ا ينهها هاعجههاامرههنااجاو ه ا
کاها ا اج ااناک ا االاام اا س واجاو
Tercüme
“Dicle‟nin bu sene ne tuhaf bir mestâne yürüyüĢü vardır! Ayağı zincirde,
ağzı köpürmüĢ, sanki delidir!”
Mütâlaa
Bu beytin birinci mısraı Hvâce Selman, ikincisi Nâsır-ı Buhârî tarafından
bedâheten söylenmiĢtir. Nâsır-ı Buhârî Hacca giderken Bağdad‟a uğrayıp
Hvâce Selman‟la görüĢmek için bir vesîle intizârında iken, bir gün Hvâce‟nin
tuğyân etmiĢ olan Dicle nehrini seyrederek gezmekte olduğunu görmekle,
yanına gidip selâm vermiĢ ve Hvâce Selman kendisinin kim olduğunu sorup,
Nâsır “Bir merd-i garîb Ģâirim” diye cevap verince, Selman bunun Ģiirini tecrübe için ilk mısraı söylemiĢ ve bu merd-i garîb tarafından derhal ikincisini

16 Dîvân-ı Hâfız, s. 2; Tezkiretü‟Ģ-Ģuarâ, s. 229.
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iĢitince, derece-i kemâlini anlayıp, o saatten itibâren aralarında râbıta-i muhâleset peydâ olmuĢ.
Hurde 16

اا مههههارا
هههااآيههههاقاکههههجا رههههیابوهههه ن
آرامو ه ن
اکههجاچ ه اوناا ه ا اک ه رانام ههارا

خه

اکااصههیاناها ه اونا ههجا هههااآمههینا ه ا
اخاصیاناسا نا انراخیا ان ار
Tercüme
“Ol âlemin sermâye-i mefhareti ki kutb-ı zaman idi; o Ģeyh-i bozorgvâr ki
kevn ü mekânda nazîri yoktur; 507 tarihinde dünyaya gelmiĢti; 611‟de dünyâdan gitti.”
Mütâlaa
Bu tarih, kutbu‟l-ârifîn ġeyh Ferîdüddîn-i Attâr hakkında söylenmiĢtir.
MüĢârünileyh yüz dört yaĢında olduğu halde Cengiz‟in ordusuna mensup bir
Moğolun eline esir düĢmüĢtü. Moğol kendisini katl etmek üzere iken, diğer
bir Moğol bu ihtiyarın beyne‟l-islâm meĢhûr bir zat olduğunu ve fidye olarak
Müslümanlardan çok akçe alabileceğini ihtâr edince, Moğol katlinden sarf-ı
nazar edip, fidyesini bulmak için, Hazret-i ġeyh‟i gezdirmeye baĢlamıĢ. O esnâda erbâb-ı hamiyyetten biri çıkıp yüz bin altın teklif edince, ġeyh Moğol‟a
demiĢ ki: “Bu benim kıymetim değil, tam kıymetimi bulmadıkça satma.” Moğol, daha çok veren bulunur ümîdiyle Hazret-i ġeyh‟i gezdirmekte devam etmekte iken, arkasında bir torba samanı bulunan fakir bir âdem geçip: “ġu ihtiyarı bana bağıĢla, sana Ģu samanı vereyim” deyince Hazret-i ġeyh, Moğola
“ĠĢte benim kıymetim budur, sat” demiĢ. Moğol kızıp o ma„den-i hakîkatın rîĢ-i
sefîdini hûn-ı gerdânıyla lâle-gûn etmiĢ.
Hurde 17

هههاوهاناعهههجسا َمههه ا ههها ن ام ااهههجاو ا
و
ن
ههیم نا اههیوراک ه فا ههااکههااخ ه اک ااههجاو
Tercüme
“Bir kadeh Ģarap için meyhane hizmetçisi oldum. Kadehim doluncaya kadar sarhoĢlara hizmet ederim.”
Mütâlaa
Bu beyt-i garîb meĢâhîr-i Ģuarâdan Abdâl-ı Isfahânî‟nindir. Abdâl ibtidâ-yı
emirde attâr olup, muahharen aĢk sebebinden dîvâneliğe vurarak yalınayak gez-
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meye baĢlamıĢ ve bir müddet tımarhânede zencîr-bend kaldıktan sonra, meyhânelerde müĢterilere hizmet etmeye baĢlamıĢ ve ücrete mukabil kendilerinden birer miktar Ģarap alıyormuĢ. Bu hâliyle beraber yine Ģiir söylemekten tehî kalmaz
ve Ģiiri de letâfetten hâlî olmaz imiĢ. Yukarıdaki beytiyle kendi hâlini tarif ettiği
gibi, aĢağıdaki gazel ile de meyhâne müdâvimleri olan Tebriz Ermenilerini
medhediyor:

هههههاراوساههههههار
هههههاااَهههههه َ ام ه ن
مههههههتاد ه ن

د ههاوراه ههجادهها نامههتاچ ه ا ساههار

ههههههايااکاساهههههههار
ي ههههههه نا هههههههیانا ه
ن

اناایو اههههههی

اهههههجاکهههههجا سهههههیناو او اوساهههههار

نهللااکهههههههههجاایسهههههههههی او امرههههههههها ار

17اکا اههههار

وس

ا سههههاااارههههنجاچهههه

و اههههههیا لهههههه ا هههههه

ههههههههااسههههههههه اک الهههههههههج
و هههههههههیو ا ا ه ن

Tercüme
“Bütün gebrler18 akraba gibi etrâfımı alıyorlar, ben onların ortasında yeni bir gebrim. Onların pek temiz kalpleri vardır, fena tabiatleri yoktur ve hâtırları periĢan değildir. Onlarda gördüğüm tavrı vallâhi Müslümanda görmedim. Abdal, bir kadeh Ģarab için papas olmuĢ, meyhâneyi kilise itihâz etmiĢ.”
Mülâhaza
Abdâl, evâhir-i ömründe tövbekâr ve müttakî olmuĢ.

Hurde 18
کهههاياهامهههارايا ههه ا ا ههه و ن

وها یوناههههههههه نیاهوههههههههه ا ههههههههه ا ن

ها ه را واههیاونا ان ه ا هها ن
نه ن

هههاا انا خههه ا واچههه ا خههه اک هههی

19ن

عهههههههههههی ن اما مهههههههههههارا و وسهههههههههههی

هههااس ه ا واک ههیا ناصههیاکهها

Tercüme
“Ey yedi seyyârenin sâhib ve hâlıkı olan Cenâb-ı Allah! Bize hunhar bir
kâfir gönder ki Ģehir ve ovayı el ayası gibi düz ederek her Ģeyi süpürüp geçsin,
boyunlardan kan seli akıtsın. Ġnsanların adedini artırmak üzere, her birini yüz
parça etsin!”
Mütâlaa
17 و یو ا: آ یو اMetin
18 Gebr, asıl ZerdüĢt dininde olan ateĢperestlerin ismi ise de Farsîde ale‟l-umûm gayrimüslimlere
dahi ıtlâk olunur ve bizde kullanılan “gâvur” kelimesi bundan münhariftir. (MN)
19 Tezkiretü‟Ģ-Ģuarâ, s. 115.
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Bu dehĢetli bedduâ, Ģâir-i meĢhûr Kemâlüddin Ġsmâîl-i Isfahânî tarafından
ehl-i Isfahan hakkında söylenmiĢtir. Ehl-i Isfahan bu bedduâya mâ-sadak
olup, çok geçmeden evlâd-ı Cengiz‟den Ogatay Kaan‟ın askeri Ģehri zabt ile
ahâliyi katliâma uğrattılar. ġair kendisi dahi bed-duâsı tesirinden hâriç kalmadı. MüĢârünileyh Ģehrin hâricinde bir zâviyede uzlet-güzîn bulunduğundan,
Moğolların tecâvüzünden kurtulmuĢ ise de halk Moğolların bu zâta olan riâyetlerini gördüklerinden, mallarını yağmadan kurtarmak için, zâviyesinin yanında bulunan bir kuru kuyuya doldurmuĢlar. Bir Moğol çocuğu oynarken, topunu kuyuya düĢürmüĢ ve topunu çıkarmaya çabalarken, oraya defnedilmiĢ
olan emvâli keĢfederek haber vermiĢ. Moğollar emvâli aldıktan sonra, Ģâir-i
münzevîyi tutup senin daha baĢka emvâl-i mestûren vardır diyerek, söyletmek
için bin türlü iĢkencelerle öldürmüĢler.
Hurde 19

اا اناچ هارام هتاکهجاچه رايعه ن ا ه ا وا
ههههفا هههاا ههه اع ههه اک هههیا اج هههیناخههه ه
Tercüme
“BaĢkası tarafından senin hakkında sâdır olduğu halde, seni incitecek
muâmeleyi sen de baĢkasına revâ görme.”
Mütâlaa
Avrupa ulemâsı Nasrâniyyetin meziyetini baĢlıca Ġncil‟in bu mealde olan
bir âyetine hasredip, bu sözü hikmet-i ahlâkın bir düstûr ve esâsı addettiklerinden, Ġncil‟in âyetinden elbette haberi olmayan Ehli-yi ġîrâzî‟nin bu beyti
Ģâyân-ı dikkattir.
Hurde 20

ا20 وها و نقامههه انامههها انا وبانا ا ههه
ههههیدارا ههههه ا هههههجا رکههههه ا
داهههههن یاهههههه دا ه
ن
ماهههههههن ا هههههههِا وا ااهههههههجا ههههههها نجاوها

ا امه اک ه اچهجا ا ها انامغه ا

و ا

Tercüme
“Ey karınca, yılan, karga ve bülbülün rezzâkı olan Cenâb-ı Hallâk! Kulların kâffeten helâk oldu! Bir avuç köpekleri bahâne ettin, bu sendendir, sen
yapıyorsun, Tatarın Moğolun iĢi değildir.”
20  و قا:  وقاMetin
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Mütâlaa
Cengiz Han Moğol tâifesiyle Asya‟nın Ģark-ı Ģimâli cihetinden bir belâ seli gibi memâlik-i Ġslâmiyyenin üzerine hücûm ile, her yerde katletmeye ve her
ma„mûreyi vîrâneye çevirmeye baĢladığında, ehl-i Ġslâm tâb-âver-i mukavemet olamayıp, bir veleh ve hayrete dalarak, bu âfete bir dâhiye-i semâiyye nazarıyla bakmaktan baĢka bir Ģey düĢünemediler ve Moğolların mezâlimini
kendi ef„âl-i nâ-marziyyelerine bir mücâzât-ı Ġlâhiyye olarak telakki ettiler.
ġeyh Ebu‟l-Cenâb‟ın yukarıdaki rubâîsi bu efkâr-ı umûmiyyenin tercümânı
makamındadır.
Hurde 21

و و و ووت

وووو

و و و و ووت

و ووو وو

و و و و و ووت

ب وو ووو وو

و و ووت

چ و و و و رو و و وواس ک و و و و چ و و و و
وو و و و

حص و و و ووار ا و و و و و و و و و و

ِ حصو و و و و و

بو و ووت کو و و ک و و ووار ک و و ووار

و و و و و و شو و و و و ووا
بو و و ر ِ کو و ووت

ب و و و و و ر ِ ب و و و و ووت و و و و و ب و و و و و و قل و و و و و و و ل و و و و و و ووت
و و و و و ق و و و و ووا
و و ووت
وو و ي

يقو و و و ووِ بو و و و و ک و و و و و ب قو و و و ووت و و و و و و
و و و و و و ووا

ووو

ب و و و ر ِ کو و ووت و و و

وو و ر وو و ب وو و

و و ک و ووار ر و وون بو و و

Tercüme
“Nekbet gününde, ma„reke-i çarhın hükümdarı gibi, kal„a-i felek burcunda
mesken ve me‟vâ tutsan bile, iyi bil ki sırr-ı kazânın hengâm-ı nüzûlunda, senin muhkem hisârın bir ova eteği gibi müdâfaaya gayr-i sâlih olur. Devlet gününde, meskenin ova dahi olsa, kubbe-i mînâ-gûn-ı semânın hısnından sana feth
ü zafer gelir. Sen gerek devlet ve gerek nekbet gününde iyi-fenâ her bir iĢini Allâh‟a havâle et, zira iĢ Allâh‟ın iĢidir.”
Mütâlaa
Sultan Muhammed HarezmĢah ki Asya-yı vustâ ve Ġran‟ı fethedip bir büyük devlet ktesis eylemiĢ ve hilâfeti Abbâsîlerden nez„ ile evlâd-ı Resûl‟e tevcîh etmek üzere Bağdad üzerine müteheyyi‟-i azîmet bulunmuĢ idi, nâgehân
memâliki üzerine çöken Cengiz‟in askerine karĢı sebât edemeyip Mazenderan‟a kaçmıĢ ve orada Âbgûn cezîresinde ihtifâ etmiĢ olduğu halde, derd-i derûnundan ve ora havasının vehâmetinden hastalanmıĢ ve birkaç gün zarfında
saçı sakalı ağarmıĢ olduğu halde, yukarıdaki kıt‟ayı bedâheten inĢâd edip yazıyor ve hüngür hüngür ağlıyormuĢ. Bu hal kendisini birkaç günde telef etmiĢ.
Rivâyete göre kendisi kaçtığı esnâda, ehl-i Ġslâm, erkek, kadın, çocuk yolu
üzerine çıkıp: “Bizi nerede bırakıp da gidiyorsun! Bizi Moğolların ellerinde
bırakma!” diyerek ağlaĢtıklarında, kendisi: “Ġstihkâmlar yapın!” diyerek yoluna devam ediyormuĢ. Hakîkaten Asyâ-yı vustâ ve Ġran‟da harabeleri el-yevm
mevcut olan istihkâmâtın ekserisi o vakit müĢârünileyhin tavsiyesi üzerine
yapılmıĢtı, lâkin o seyl-i belânın önünü kesememiĢti.
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Hurde 22

ههههههههیوادههههههههااکهههههههه فانادههههههههاا هههههههه وهف

مههههههتااههههههجامهههههها ن ا رانا انانههههههاهف

21ههههههاحاارههههههنااف

دهههههاا ههههه ا هههههان ا هههههه ا هههههجاوترهههههااف

هههههاا هههههه اکههههههجا
ههههههجا ه ن

Tercüme
“Ben kadın, para ve makam-mevki recülü değilim. Evlenirsemve mevki
istersem Allah belâmı versin! Sen bana ihsan olarak bir saltanat tacı dahi versen,
senin baĢın için, almam!”
Mütâlaa
Fakr ile kanâatı ve dünyada istiğnâyı son dereceye kadar vardıran bu iki
beyit mutasavvıfîn-i Ģuarâdan Hakîm Senâî‟nindir ki Sultan BehramĢah-ı Gaznevî kendisine hemĢiresinin nikâhını teklif ettiğinde, cevâb-ı red makâmında
söylemiĢtir. ġâir-i müĢârünileyhin makâm-ı ma„nevîsi bir derecededir ki Hazret-i Mevlânâ kendisi hakkında buyuruyorlar:

ناچاهفاونا
عوا ا ن ا ه ا ه ا ا
ن
22اآمههیسف

مههااو اکه ن ا ه ا اناعوهها

Tercüme
“ġeyh Attâr ruhtur, Hakîm Senâî onun gözüdür. Biz Senâî ve Attâr‟a tâbi
olduk.”
Mütâlaa
Hakîm Senâyî, evâil-i hâlinde Sultan Mahmûd-ı Gaznevî‟nin meddâhı idi.
Silk-i Ģuarâdan tarîk-ı muhakkıkîne intikaline Gazne‟de Ģöhret-yâb olan Lâyhâr adlı bir dîvâne sebep olmuĢtur. Lây-hâr meyhanelerden Ģarap tortularını
toplayıp, yattığı külhanlarda içerdi. Sultan Mahmûd‟un Hind seferine müteheyyi‟-i azîmet bulunduğu bir zamanda, Senâî müĢârünileyhin sitâyiĢinde bir
kasîde tertîb edip gece vakti takdîme gidiyordu. Bir külhanın yanından geçerken, bir ses iĢitmekle durup kulak verdiğinde, Lây-hâr ile kendisine sâkîlik
eden kendisi gibi Melâmiyyûndan biri arasında Ģöyle bir mükâleme cereyân
etmekte olduğunu iĢitti: Lây-hâr diyordu ki: “Bir kadeh doldur, Gaznevî Mahmudcuğun körlüğü aĢkına içeyim!” Sâkîsi cevap veriyordu ki: “Hatâ ediyorsun, Sultan Mahmûd âdil bir padiĢahtır. Lâyhâr diyordu ki: “Evet, öyledir. Lâ-

21 Tezkiretü‟Ģ-Ģuarâ, s. 76.
22 Tezkiretü‟Ģ-Ģuarâ, s. 75.
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kin insafsız ve tamahkâr bir adamcağızdır! Henüz Gazneyn‟i lâyıkıyla zaptı
altına almadığı halde, diğer memâlik fethi arzusundadır.”
Bu konuĢma üzerine, Lâyhâr bir kadeh Ģarap tortusu yuvarladıktan sonra,
yine sâkîsine tevcîh-i hitâb ile: “Bir kadeh doldur, Ģâir Senâyîciğin körlüğü
aĢkına içeyim!” dedi. Sâkîsi cevap verdi ki: “Hakkın yoktur, Senâyî zarîf ve
hoĢ-tab„ bir Ģâirdir. Lâyhâr dedi ki: “Hayır, o çok ahmak bir adamdır; saçmasapan birtakım sözler uydurup, adını Ģiir koymuĢ ve her gün diğer bir ahmakın
yanına gidip dalkavukluk ediyor. Bilmiyor ki onu, bunun için yaratmamıĢlardır. Rûz-i mahĢerde kendisinden cevap istediklerinde o saçma Ģiirlerini
mi gösterecektir?”
Senâyî, abdalın bu sözlerinden ziyâdesiyle müteessir olup, Sultan Mahmud‟un yanına gidecek iken, dönüp evine gitmiĢ ve medâyih divanını suya
atarak, dünyadan bir dereceye kadar inkıtâ„ edip, tarîk-ı ehl-i hâle sülûk etmiĢ ki
nihâyet yalınayak gezmeye baĢlamıĢ.
Hurde 23

سیوهاهه وا هال
اهاخ وارا ا
ن
ن
23

خیاو ا

ا ا وا ن ام ادونفاکجاوستاک جان هاراو اکه

ههجاع ه نیاعاه نهفا ول ه ا ههجاع ه نیاعاه نهفا ول ه

ا ادونااعجهاا و اکهجامه ا واه انامه اکا ه

Tercüme
“Dün gece kendi aklıma diyordum ki bu köhne cihan ne vakitten beri Ģeytanın kavgasından hâlî kaldı. Aklım cevap verdi ki: “Taaccüb ediyorum ki bildiğin halde soruyorsun. Gazzâlî‟nin ilmi zamanında, Gazzâlî‟nin ilmi zamanında.”
Mütâlaa
Ünlü Ģâirlerden Ġmâd-ı Zûzenî esnâ-yı seyâhatte Tûs‟a uğradığında, Huccetülislâm Ġmâm-ı Gazzâlî ile görüĢmek hevesine düĢmüĢ ve vesile olmak
üzere yukarıdaki kıt‟ayı yazıp kendisine göndermiĢ. Zûzenî bu mülâkatten pek
çok istifâde edip, Ġmâm-ı müĢârünileyhin irĢâdıyla ehl-i hakîkat sırasına geçmiĢtir.
Gazzâlî‟nin ömür süresini ve vefât-ı târîhini mübeyyin olan Ģu beyit de zikre
Ģâyândır:

ههاوها ههه ا
اصههه ن
ااتجههه ناو ههه او سهههتا ه ن
24

23 Tezkiretü‟Ģ-Ģuarâ, s. 58.
24 Tezkiretü‟Ģ-Ģuarâ, s. 79.

ّاک ججاناچا انام اّاکااصهیاناکه
تا ن
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Tercüme
“Hüccetülislâm Ġmâm-ı Gazzâlî‟nin bu mihmânserâ-yı âlemden nasîbi elli
dört senelik ömür ile beĢ yüz yedi târîhinde vâki„ vefatından ibarettir.”
Hurde 24

ن ههههارا وا ا ههههیهاناکرههههن ا هههه س ا
25

ایوافاچجاوهاهاچهجاهرهن ا ه س

Tercüme
“Dünyada a„lâ ve ednâ sensin. Bilmem nesin, lâkin her ne var ise sensin.”
Mütâlaa
Bu beyit sultânüĢĢuarâ Firdevsi-i Tûsî‟nindir. MüĢârünileyh vefat ettiğinde
meĢâhîr-i evliyâullahtan Ebu‟l-Kâsım-ı Gurgânî, Firdevsî ġehnâme‟sinde Mecusî
hükümdar ve kahramanlarını medhetmiĢtir diye cenazesinin namazını kılmak istememiĢ. O gece rüyasında Ģâiri cennet-i Adn‟de pek âlî bir derecede görmüĢ. Sebebini sordukta, Firdevsî: Tevhid hakkında söylediğim Ģu beytin ecir ve mükâfâtıdır, diye cevap vererek yukarıdaki beyti okumuĢ. Gurgânî uyandığında, Firdevsî
hakkında tashîh-i efkâr edip özr-hvâh olmuĢ.
Hurde 25

اايهتا
اعافاناه هااماه اچه امهتاصهات ن
ههاااهه ن اع سهه وراااهه ها هه و اچهه امههتا
26مههت
27ر

ه وه اکههجاخ ه هاکر ه نیاو هها نا
ک ِاآن اناک اهاکتاناک اا

Tercüme
“Ġlim ve hünerde benim gibi sâhib-i fen olma ki küberâ indinde benim gibi hâr
ve hakîr olmayasın. Zamane âdemlerinin makbulü olmak istersen, arsız ol, dalkavukluk et, çalgı çal.”
Mütâlaa
Zürefâ-yı Ģuarâdan Ubeyd-i Zâkânî evâil-i hâlinde ulûm-i mütenevvia ile
meĢgul olup, ġiraz‟da ġah Ebû Ġshâk‟ın nâmına meânî ve beyâna müteallık bir
25 Tezkiretü‟Ģ-Ģuarâ, s. 45.
26 کر یاMetin: م اTezkiretü‟Ģ-Ģuarâ, s. 217.
27 ک اا راMetin: ک انا راTezkiretü‟Ģ-Ģuarâ, s. 217.
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kitap yazmıĢ; takdim etmek üzere Ģahın huzuruna çıkmak istediğinde, bir dalkavukla eğlenmekte olduğunu beyanla duhûlüne mümânaat etmiĢler. Ubeyd-i
Zâkânî o vakit yukarıdaki rubaiyi söyleyip, fî mâ ba„d terk-i ilm ü hünerle
hezeliyyâta sapmıĢ, bu hâlini takbîh eden bazı zevâta cevâben dahi Ģu kıt‟ayı
söylemiĢ:

ااههههههاا ن نا هههههاا
کااهههههی اياهههههاا و ههههه ن

ااعاهههف
وها ونهههجام هههتا هههاا نههه وا اياههه ن

ههههاا و ن ا هههه او اک نههههاانام نههههاا رههههناا

نامر ه اد اک اههجاکههتاناموا هه اآمهه

28

Tercüme
“Efendi, elinden gelebildiği kadar ilim tahsil etme; zira bir günlük yiyecek
tahsîlinde güçlük çekersin. Git, maskaralığı san‟at edin; çalgıcılık öğren ki
büyük-küçük herkes sana riâyet etsin.”
Mütâlaa
Ubeyd‟in Cihan Hatun nam Ģâire ile müĢâareleri olduğu gibi, ekâbir-i asrından Hvâce Selman ile dahi bir mülâtefesi geçmiĢtir. ġöyle ki Hvâce Selman
kendisini Ģahsen tanımaksızın bir kıt‟a ile hicvetmiĢti. Bir seferde Hvâce Kemâl ihtiĢamla bir suyun kenarına indiğinde, Ubeyd dahi yayan yürüyerek oraya vâsıl olmuĢ ve Hvâce Selman bunun nereli olduğunu sorup, Kazvinli olduğunu öğrendikte: Hvâce Selman‟ın eĢ„ârından bir Ģey biliyor musun, deyince,
Ubeyd Ģu iki beyti biliyorum, demiĢ:

ّامغههاراعاخههنانامرهه
ا او هها ن
29

م ا ااهی اچه ابهی ا ه ا ی ه

مهههههتا او ههههها فانا ههههها ناکا ههههه
مه اکاه ی اچه ا ه ا ن ا ههین

Tercüme
“Ben meyhane adamıyım ve Ģaraba tapanlardanım. Meyhanede âĢık ve
sarhoĢ Mecusiler beni desti gibi omuzdan omuza, kadeh gibi elden ele gezdirirler.”
Mütâlaa
Ubeyd bu iki beyti okuduktan sonra: Ben, Hvâce Selman‟ı büyük ve fâzıl
bir âdem bilirim; bunun için, me‟mûl etmem ki bu beyitler kendisinin olsun;
olsa olsa haremî söylemiĢtir; çünkü onun hakkında daha ziyâde yakıĢıyor, demiĢ. Hvâce Selman bundan mahcûb olup, bu adamın Ubeyd olduğunu ferâsetle
anlamıĢ ve kendisini hicvetmiĢ olmasından özr-hvâh olup, fî mâ ba„d muhib ve
dost olmuĢlar.
28 Tezkiretü‟Ģ-Ģuarâ, s. 218.
29 Tezkiretü‟Ģ-Ģuarâ, s. 218.
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Hurde 26

داکامههههااا ا اخههههیادهههه
کههههجا ههههاا هههها ن

خههههههاا هههههها ن اع ههههههااخهههههه نفا هههههه ا

ههههاداکهههههاکفا هههههجا ا ههههه اي هههههی
و آرا ه ن

هههاِا ا ههههی
امههههتا ههههااچههههجاآمههههیاکههههجاچه ن

30اچاهههفامههههت

ههههااچهههههجا ههههها انيهههههت
هههههجا غهههههیو ا ه ن

ن

کهههجاااسهههیا هههه ا ناهههجا

Tercüme
“Kirman toprağının üzerinden geçmiĢ olan anber kokulu seher rüzgârı ne
güzeldir! Benim ne suçum vardı ki çarh-ı felek beni o mübarek topraktan ayırıp gurbete attı? Dicle‟sinden baĢka gözüme bir Ģeyi girmeyen Bağdad‟ı niçin
tavattun ediyorum?31”
Mütâlaa
Firâk-ı vatanın sâde ve fakat güzel ve müessir bir tasvîri makamında olan
bu beyitler meĢâhîr-i Ģuarâdan Hvâcû-yı Kirmânî‟nindir. MüĢârünileyh Kirmanlı olduğu halde, sâika-i kader kendisini vatanında yaĢatmayıp, ekseriyâ diyâr-ı gurbette ve ale‟l-husûs Bağdad‟da imrâr-ı eyyâm ettiğinden, vakit vakit
hicret-i vatan kendisini böyle figân-âmîz beyitlerle nâlân ediyormuĢ.
Hurde 27

ااور ه فا

مههااداچههجا ههجااوههنّاي ه ي ن ا ه

ههههااخهههه اادونههههجاهههههاها ههههعیهام رهههه فا
اخههههه نساخهههههاعاها هههههجاون ههههها ناومهههههفا
هادههه امهههتانا هههعیها هههجاومهههام ااا ههه ف
Tercüme
“Biz nutukda bir tûti-i hoĢ-nefes isek de Sa„dî‟nin Ģeker sözleri üzerinde bir
sineğiz. ġâirlik Ģivesinde, icmâ„-ı ümemle, benimle Sa„dî hiçbir vakit Ġmâmî‟nin
ka„bında olamayız.”
Mütâlaa
Bu iki beyitle Hvâce Mecdüddîn-i Hemger, bazı fuzalânın, bu üç Ģâirin derecâtını suâl zımnında, yazmıĢ oldukları bir kıt„aya cevap veriyor. O kıt„anın
bir beyti Ģudur:

30 Tezkiretü‟Ģ-Ģuarâ, s. 187.
31 Dicle‟nin göze girmesi tabiri gözyaĢının kesretini de ima eder. (MN)
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اوخهههههعا نا ههههه انا هههههعیهاناومهههههام ا
کهههههیوم تا رههههه یایاواهههههی ستا ههههه 32
Tercüme
“Senin ve Sa„dî ve Ġmâmî‟nin eĢ„ârından bu memlekette hangilerini daha
”?iyi beğenirler
Hurde 28

هههههااوياوههههه ن ا ن وراومههههها ن اماههههه انا سهههههت
ن

هههههههیوس ا نراخههههههههاسع ا سههههههههتاچههههههههجاياماسههههههههی

هههاا ناب ههههاهاناک هههه اا و
کههههجادا ههههجاوها ه ن

هههههجاخهههههاا ا هههههتا ا نناراهههههفانانههههه ا را اسهههههی

نهاخههها انابصههها
اراک ههه اا ا ن
هههیوس ن

ودهههههاا اسههههه ا ههههه نرادا هههههجا واه ههههه

اخهههههاسی33

Tercüme
“Ey efâzıl-ı devrânın reîsi ve millet ve dînin imâmı! ġeriat sâhibi bu meselede
ne buyuruyorlar: Bir kedi gece vakti on güvercin ve kumrunun baĢını, zulm ü cevr
tarîkıyla bedenlerinden ayırıp kaptığı halde, güvercinlerin sâhibi kısas niyetiyle
”?kedinin kanını dökerse, Ģer‟an câiz midir
Mütâlaa
Fahrülmelik‟in çok sevdiği güvercinlerini kedi boğduğu için, yukarıdaki
kıt‟ayı nazmedip, ünlü Ģâir Ġmâmî‟ye göndererek bu konuda fetva istemiĢ.
Ġmâmî de buna cevap olarak Ģu kıt‟ayı yazıp göndermiĢ:

وسههههاالو هههه ا ههههشول اکههههجا اماهههها ن ا ن هههها

هاا ههه نا ا ههه اارههه نفانهههاراآسهههی
ا ههه ن

ااماه
جادا جاا ر ابصاص اکهجاصهات ن

چ ه تابصهها

اههجاکههفا ادا ههجسا ههیاو ه ادا ههجساصهه ا

کههجامههابا ههیانا ههااخههاِاک جههجا اههاسی

ودهههاا هههجا هههاع نیا ههه نتا ههه ا هههاها و

جا نرادا هجاه هارا نهجاکهجا ه ااا سهی

هههااک هههه ااو ا وهههههی
ه ن
هههاهاب ههههاهاناع ه ن

ا ههجاخهها ناد ه ستااواماسههی

باو دهههههها ننابوهههههه ا وا ا

ههههههیاياماسههههههی34

Tercüme

Metin.کیوم ا :کیوم ت 32
33 Tezkiretü‟Ģ-Ģuarâ, s. 127.
34 Tezkiretü‟Ģ-Ģuarâ, s. 127.
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“Ne latîf sual ki aklın dimağına hikmet-i hilkat kokusunu hâvî bir râyiha
getirir. Kediye kısas lâzım gelmez, zira Sâhib-i millet, Ģerîat-ı garrâsında böyle kısasa cevaz buyurmuyorlar. Ağaç dalının üzerinde kuĢ görünce, pençesini
açan avcı kedi, fare tutan kediden geri kalmıyor. Kendi sâid-i sîmîninize muhabbetiniz var ise, kedinin kanına elinizi bulaĢtırmasanız iyi edersiniz.
Kumruların bekasını ve güvercinlerin hayâtını isterseniz, emir buyurursunuz
da kafesi yüksek yere koyarlar.”
Hurde 29

اخهاا ن ا هجا و هاناومهان ا

ا ه

خ نا

دهههههاال هههههتا وايا هههههیاخهههههانا امهههههتامههههه ا ههههه
Tercüme
“Dün gece mum ağlaya ağlaya yandı. Bugün ise padiĢah Ģamdanı isterse, ben
yanacağım.”
Mütâlaa
ġâir-i meĢhûr Selmân-ı Sâvecî, bir gece Sultan Üveys‟in sarayından evine
giderken, yolu görmek üzere eline bir altın Ģamdan vermiĢler. Ertesi gün Ģamdanı istemeye geldiklerinde, bu beyti yazıp Sultan Üveys‟e göndermiĢ.
Sultan Üveys fevkalâde muhsin ve mültefit bir hükümdâr-ı nîk-haslet olduğundan, genç yaĢında vaki olan vefâtında müĢârünileyh Selmân-ı Sâvecî Ģu
mersiyeyi okuyarak ağlarmıĢ:

ههههابا نلههههه ا هههههان نانههههه وا
دههههه ن ا ه ن

سغهههااکهههجاکشمههها ناخهههیاااد هههاا

ااکهههاماوا
ا ههه اکههها ا هههااماکههه ن

سغههاا ه و هاکههجان ه اص ه نیا ل هها

35

Tercüme
“Hayf ki genç yaĢında o devlet bağının gülü ansızın soldu! Yazık öyle bir
kahramana ki kâm-rânlık rahĢına sevâr olduğu halde, gönülleri avlamaktan
baĢka bir Ģey yapmıyordu.”
Mütâlaa
MüĢârünileyh Sultan Üveys‟in fazilet ve irfanı dahi ahlâkı nispetinde imiĢ.
Can vereceği vakit söylemiĢ olduğu Ģu beyitler buna Ģâhid ve delildir:

اوس جهههااچ هههیا ن ها هههاانيهههتا يهههنف

35 Tezkiretü‟Ģ-Ģuarâ, s. 296.

اس ههه ا ههه

ا و اول ا ن اناراآ اا جاخ ا نا نرا هتا يهنف
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36يههنف

ناوناخههام ینا ههاا ههگاناکوههتا

اآ ههااک ه

ونهج

اداس ورادانجاو

ن ا ونجاوها

Tercüme
“Ruh memleketinden cisim Ģehrine bir seyahat etmiĢtim. Birkaç gün misafir kaldıktan sonra vatanıma döndüm. Bir efendinin kölesi idim ki efendimden gizlice kaçmıĢtım. Nihayet mahcup olup kılıç ve kefenle efendimin
huzuruna dönüyorum.”
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HAYYAM’IN ĠNSAN ALGISI
Süreç Felsefesi Açısından Bir Çözümleme
METĠN YASA*
DURSUN ALĠ TÜRKMEN**
SUMMARY
The purpose of this article is to investigate that Khayyam has
a unique perspective about the human being. The uniqueness in
Khayyam‟s understanding human being is quite clear when it is
discussed in the light of integrity of spirit-body which is the
fundamental principle of process philosophy today.

Din felsefesinin sorunlarının Hayyam‟ın rubailerinde geniĢ bir biçimde yer
alması dikkate değer bir husustur.1 Biz, rubailere özel atıfla, burada yalnızca
bir sorunu tartıĢmak istiyoruz: Hayyam‟ın insan konusundaki görüĢü nedir?
Eğer din felsefesinin konularının iki gruba ayrıĢtığı kabul edilirse2, bu durumda, Hayyam‟ın insan görüĢünün dinin içinde sayılması gerekir.
Hayyam, insanı anlamak için, yalnızca soru sormaz, aynı zamanda cevap
da verir. Dahası; bu bağlamda, kimi felsefi düĢünceler ileri sürer.
Bilindiği gibi, “süreç felsefesinin temeli, dünyanın, her an yenilenecek ve
bütünüyle yeni form alacak Ģekilde yaratıcı bir sürece sahip olmasından ibarettir.”3 Bununla birlikte, süreç felsefesinin bir ilkesi Ģudur: "Ruh ile bedenin
birliğine ve karĢılıklı iliĢki içinde olduğuna inanmak.”4 Bu ilke, açık konuĢmak gerekirse, deneyimlerimizin de açıklayıcısıdır. Çünkü unutulmamalıdır ki
varoluĢ ve taĢıdığı özü, baĢkalarına ancak yaĢayarak ve düĢünerek aktarabiliriz.5 Dahası; deneyim sonucu meydana gelen faktörler de ikiye ayrıĢır:
Sempati ve gaddarlık gibi hayvani tutkular; güzellik ve entelektüel kavrayıĢ
gibi insani deneyimler.6 ġu halde, süreç felsefesi açısından, insanı anlamaya
*Doç.Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ġlahiyat Fakültesi.
**Yrd.Doç.Dr., Ġstanbul Üniversitesi, Ġlahiyat Fakültesi.
1 Bkz.: Metin Yasa, Hayyam‟ın Rubaileri: Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme, Elis
Yayınları, Ankara, 2009.
2 http://bashgah.net/pages-3688.html/(10.12.2009).
3 http://www.daneshju.ir/forum/archive/t-44507.html/ (10.12.2009).
4 http://www.daneshju.ir/forum/archive/t-44507.html/
5 Bkz.: A.N. Whitehead, DüĢüncenin Serüvenleri, çev.: Yusuf Kaplan, Külliyat yayınları, 2008,
s. 11.
6 Whitehead, a.g.e., s. 12.
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yönelik yeni bir araĢtırma ayrı bir öneme sahiptir. Acaba, anılan ilke açısından
Hayyam‟ın insan hakkındaki görüĢü ne kadar açıklayıcıdır? Dahası; Hayyam‟ın insan algısı doğa ile bütünleĢmeyi dikkate alıyor mu?
Günümüzde pek çok varoluĢsal sorunun süreç felsefesi açısından ele alınıĢı
dikkat çekicidir. Bir varoluĢsal sorun olarak insanı anlama da, kuĢkusuz, bu
yeni oluĢum içinde değerlendirilebilir.7 Bilindiği gibi, çağdaĢ kozmolojinin,
insanın değeri hakkında söyleyeceği Ģeyler vardır8; bunların bir kısmı, süreç
felsefesiyle ilgilidir.
Rubailerdeki düĢüncelerin derinliğini anlamak, biraz da, Hayyam‟ın metodunu bilmeye bağlıdır. Gerçekten de Hayyam‟ın iki değerli mantığı aĢmaya
dayanan metodu9, insanı anlamada önemli bir rol üstlenir. Doğrusu, Hayyam‟ın, insanı anlamak için, estetik çözümlemeden yardım aldığı da görülmektedir. Bu noktada, iki kavram öne çıkmaktadır: Mey ve Kadeh. Hayyam‟a
göre, mey-kadeh analojisi, insanı anlamada son derece önemlidir. Bununla
birlikte, bu analoji, insanı tek açıdan ele almanın bir yarar sağlamayacağını da
göstermektedir.10 KuĢkusuz, “Hayyam, insanı düĢünmeye davet eder.”11 Zira
insan düĢünür; çünkü sonuçta kozmik enginliği yalnızca o anlar.12
Hayyam‟ın insan algısı, yalnızca felsefi açıdan değil, aynı zamanda insanın
yaratılıĢı açısından da değer taĢır. Sözgelimi, Hayyam‟a gore, bir yandan ruhun varlığını inkâr etme öte yandan insanın aĢkın değerlere özlemini dile getirme mümkün olmaz. Bu açıdan bakıldığında, acaba Hayyam‟ın insan algısı,
evrensel olanla uyumlu mudur? Ne yazık kı, Hayyam‟a göre, “insan, suda yaĢayan balık gibi, yaĢarken, yaĢadığı anın değerini bilememektedir. Balık da
sudadır, ama ne suyu ne de suyun değerini bilir.”13
Hayyam‟a gore, insanın yaĢadığı egzistansiyal sorunlar, insan tarafından
deneyimlenmektedir. Bu deneyimi, doğru çözümlemek gerekir. Çünkü yanlıĢ
bir çözümleme, sözü edilen tedirginliği gerçek boyutunun dıĢına taĢıyabilir;
böylece de bir tür nihilizme gidilebilir. Bu nedenle, aĢağıdaki rubaiyi iyi anlamak gerekir:

7 Bkz.: Yasa, Hayyam‟ın Rubaileri: Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme, s. 89 vd.
8 Ian G. Barbour, Bilim ve Din: ÇatıĢma- AyrıĢma-UzlaĢma, çev.: Nebi Mehdi, Mübariz
Camal, Ġnsan Yayınları, 2004, s. 92.
9 Bkz.: Yasa, Hayyam‟ın Rubaileri: Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme, s. 22 vd.
10 Bkz.: Yasa, Hayyam‟ın Rubaileri: Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme, s. 41 vd.
11

http://www.newproline.com/modules.php?name=News&file=article&sid=182/
2008).

12 Barbour, a.g.e., s. 92.
13 http://www.newproline.com/modules.php?name=News&file=article&sid=182/

(03. 10.
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اا ا نااا تاکجاما ام

ن اچ ِاخ اکجال تا ون اوس ر
و اآمینانا ينجا دااسا ام ت
ا ا ا وا جام ص اوس ر

تال ا

Mahmut saltanatı bu, otur badeyle
Davut nağmesi de budur, çengi dinle
Gelenle de geçenle de olma meĢgul;
ĠĢte amaç bu, Ģimdi mutlu ol hele.14
Hayyam‟ın bu rubai ile ulaĢmak istediği nokta açıkça ortadadır: Ġnsan acı
çekmektedir ve bu sorun çözümlenmelidir.
Hayyam bir nihilist midir? Bu soruya cevap vermek için iki kavram öne
çıkmaktadır: Hiçlik ve ölüm. Bunlar aynı zamanda varoluĢsal acıyı çağrıĢan
kavramlardır. DüĢünceler anılan iki kavram üzerinden üretilmeye baĢlayınca,
sorular da ardı ardına gelir: Gerçek bir nihilistin ölümü hiçlik olarak algılaması nereden ileri gelmektedir? Ölüm deneyimine sahip olmasından mı? Bunun nedeni, doğrudan, ölüm kavramının içeriğinde gizlidir. Zira ölüme iliĢkin
olumsuz tutum, baĢka bir Ģeyden değil, deneyim eksikliğinden ileri gelmektedir.
Bir kimse, felsefe yaparken, dinsel verilerden yararlanmak istiyorsa, Tanrı‟ya atıfta bulunmadan edemez. Hayyam, bu bağlamda anılacak güzel bir örnektir. ġöyle der:
ا یهاچ راس ور

داا اايا فا

ا وخن امتاوستايا ا وا ام اراا
و اا ايا ا دااچ ارا ا ن اا
کا و نا جاکا ا ا یهاآ ار
Olsaydım evrene Tanrı gibi egemen
Kısa yoldan yok ederdim bu evreni ben
Öylesi yeni bir dünya yaratırdım ki
Hür olan, kavuĢurdu muradına hemen 15

14 Bkz.: Yasa, Hayyam‟ın Rubaileri: Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme, s. 60.
15 Bkz.: Yasa, Hayyam‟ın Rubaileri: Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme, s. 66.
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Hayyam‟a göre, ölüm ve hiçliğin felsefi açıdan tartıĢılması, tartıĢılmamasından daha iyidir. Bu noktada, ölüm-hiçlik iliĢkisi konusunda derin araĢtırmalar yapılmalı ve Ģu hususun altı çizilmelidir: Eğer insan anlam arayıĢında
ise, bu konuda hassas olmalıdır. Çünkü insan, yalnızca biyolojik bir organizma değil, aynı zamanda sorumlu bir varlıktır.16
Hayyam, rubailerinde „hiç‟ kavramını kullanır.17 Ancak rubaileri bir bütünlük içinde ele alındığında, Ona nihilist demek kolay değildir. Çünkü “Hayyam, rubailerde, gizlice Ģöyle der: „Mutluyum, öyleyse varım‟”.18
Bilindiği gibi, “süreç felsefesi, geniĢ anlamda, tüm görüĢleri içerir ve temel
olarak durağanlığı değil değiĢim ve hareketi kabul eder.”19 Hayyam, bu değiĢimi, sıklıkla insan bedenine iliĢkin değiĢim aracılığıyla ile açıklar.20 Bu noktada pek çok örnek verilebilir:
ا
ا

هاا ناکجا اک ا ان س ا نجاو
د س ا الااياخنجا س ا نجاو
کاا اا ااهاا نا جا و هاا ا
کارا نا ا ادا لجا نس ا نجاو

Her bir çimen ki ırmak kenarında bitmiĢtir,
Sanki melek huylunun dudağında bitmiĢtir,
Çiğnediğin her bir çimeni usulca çiğne,
Çünkü lale yüzlünün toprağında bitmiĢtir!21
Görüldüğü üzere, Hayyam bu noktada daha çok değiĢim tezini savunur. Bu
bağlamda, "'panexperientalism' süreç filozoflarının ruh ile beden konusundaki

16 Barbour, a.g.e., s. 16.
17 Bkz.: Metin Yasa, “Hayyam- Nietzsche KarĢıtlığı: Ġki Farklı DüĢüncenin Nihilizm
Bağlamında KarĢılaĢtırmalı Bir Çözümlemesi”, tabula rasa: felsefe-teoloji, yıl: 7-8, sayı:
21, Eylül-Nisan, 2007/2008.
18 http://www.newproline.com/modules.php?name=News&file=article&sid=182/
19 http://www.daneshju.ir/forum/archive/t-44507.html/
20 Bkz.: Yasa, Hayyam‟ın Rubaileri, Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme
21 Metin Yasa, “Doğa ile BütünleĢmek: Ömer Hayyam‟ın Rubailerinde Doğa Bilinci”, Çevre
ve Din Uluslararası Sempozyumu, 15-16 Mayıs, Cilt: 2, Yalın Yayıncılık, Ġstanbul, 2008, s.
267.
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konumlarını ortaya koymaktadır.”22 Doğrusu, Ġnsan, süre giden varlıklar topluluğunun bir parçasıdır.23
Söz konusu 'panexperientalism', rubailerde, insanın doğa ile bütünleĢmesinde daha açık bir biçimde görülmektedir. O, bu bütünlüğe, yalnızca yaĢarken değil, aynı zamanda ölümle de ulaĢılabileceği kanısındadır.24
Hayyam, ölümü, rasyonal bir konu olarak görmez. Bu durumda, ölüm ve
hiçlik konusunda rahatlıkla nasıl konuĢabiliriz? Bugün, yaratılıĢ, bize ne anlatmaktadır? Bağımlılık ve sonluluk, güven ve Ģükür, düzen ve güzellik.25
Açık konuĢmak gerekirse, Hayyam‟a göre Ģu iki ifade birbirinden farklıdır:
"ruh vardır ve ölümsüzdür", "ruh vardır, ancak ruhun sonu yokluktur.” Hayyam, ölümü, tüm canlılar için özsel bir fenomen olarak görür. ġöyle der:
آرابصااکجان ا یا اونانا اداي ا
آه ا جاکا انا ن جاآ و اداي ا
او اکجاد ام اداين اه جاع اا
سیهاکجاچ اجاد ا او اداي ؟
O saray ki Behram, içinde kadeh tuttu,
Ceylan yavruladı, tilki ise yurt etti,
Bütün ömrünce zebra avlardı o Behram,
Gördün iĢte; mezar Behram‟ı nasıl yuttu26
Ölüm ve ruh hakkında konuĢmak, ruhun ölüme ve ölümün de hiçliğe konu
olduğuna inanmak, kuĢkusuz, felsefi tartıĢmalara neden olmaktadır. Dahası;
ruhun ölümlü ölümün de yokluk olduğuna inanma, günümüz ateizminde, kavramlar ters çevrilerek, bir tür ölümsüzlüğe dönüĢtürülmektedir.27 Bunda da
bir gariplik yoktur. Çünkü yanlıĢ bir kanıyı sürdürme zorunlu değildir. Dürüst
olmak gerekirse, gerektiğinde, yeni düĢünceler üretmek, doğa ve insan doğayı
açısından daha iyidir.
Sonuç olarak, Hayyam‟a göre, metafizik sonuçlara ulaĢmak için yalnızca
zihinsel veriler yeterli değildir. Ġnsanı ve ötesini anlama açısından, yaĢam deneyimini ve metafizik sonuçları çözümleme daha yararlıdır. Bu aĢamada,
22 http://www.daneshju.ir/forum/archive/t-44507.html/
23 Barbour, a.g.e., s. 93.
24 Bkz.: Yasa, Hayyam‟ın Rubaileri: Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme, s. 97 vd.
25 Barbour, a.g.e., s. 80.
26 http://www.adabkade.com/library/hedayat/tarane-haye-khayam/, (EriĢim: 17. 02. 2006)
27 Bkz.: Metin Yasa, “ÇağdaĢ Dünyada Dinin Ateist Yorumu”, Ekev Akademi Dergisi, Yıl, 7,
sayı: 16, 35-42, Erzurum Kültür ve EğitimVakfı Yayınevi, 2003.
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yaĢam, parçacı bir yaklaĢımla değil, organiklik ve genel yaratıcılık açısından
dillendirilmelidir. YaĢam fenomeninin bir parçasının metafizik olanla doğudan bağlantısını kurmak belki zordur; ama yaĢam fenomeninin bütünü metafizik ile iç içedir.
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NADIR SHAH RELIGIOUS POLICY
MAHNAZ SARPISHEGI*
ABSTRACT
When the Safavid government had established in Iran, in 1501 A.D,
Shiite had chosen as the official religious in this country. The
establishment of Shiite in Iran caused lots hostility and enmity among
the Ottomans and Iranians, which at the end, leaded to a war creation
for a bout two century.
Among all authorities, Nadir Shah appeared, after Afghan's invasion
and the decline of Isfahan. He accepted the monarchy during the
announcement of some circumstances in Moghan field, after acting
some important actions and establishing peace and immunity in the
country. His circumstances for accepting the monarchy was the
replacing of Sunni religious in stead of Shiite and establishing of Jafari
religious in one the fourth essentials rules of Sunnis, which encountered
with the disagreement of Ottomans. He decided to finish the hostility of
Islamic countries and make them unit. But, these actions did not affect,
despite of the traffic of embassies, the formation of Baghdad religious
council, and many years attempts, and because of Ottomans prejudice
and insistence and other hostilities in the country.

Introduction
Shah Ismail I, the founder of Safavid government in the first year of his
monarchy in 1501 A.D, had chosen the Shiite religious as the official religious
of Iran in Tabriz Jaame mosque, after overpowering of Shervanshahan and
Agh Ghoyonloo and the victory entrance to Tabriz city. He commanded to the
Friday pray preacher to preach about the Asna Ashara Imams, says curse upon
the trial caliphs and announce it as the Safavid government slogan.
At the same time, some of his close advisers told him to not do such a
thing, because two third of Tabriz population were Sunni and it would make
their hostility and disagreement, and then make the country disorganized. The
young Shah answered: I am said to do this commission and Imam Mahdi and
the other salvation Imams would help me in this task. So if the poor people
complain about that, I will kill them. So he commanded the Tabaraaiyan to
move in the city and shout the slogan of "Tabara va Tavala", and if anyone
did not answer "Bish Bad" (hope be more) and" Kam mabad"(hope never be
less), kill him/her. After that event, they commanded to the city religious
scientists to start collecting and distributing the Imam Shiite religious
jurisprudence books.

* PhD Student in Islamic Azad University
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Although the Shiite follower activities developed a lot after Islam, in
the period of Safavid age in Mazandaran, Ale buye and Ismailiye, these
followers trace in the Iranian religious motions against the Omayyad and
Abbasi Caliphs, made the Shiite presence in Iran post Islam history clear. So
before Safavid government took the authority of country, when it was hidden
in Gilan, it owned the supports of Karkia Mirza Ali, the shiite governor of
Gilan. Also the important role of Anatoly Turkish who were at the service of
Safavid government about two century should be considered, later they
formed the most important part of Shah Ismail army and his devotees.
The formation of Safavid government with the effaceable of Asnaa
Ashara Shiism encountered with the disagreement of Uzbak and Ottoman
governments soon. The second Bayzid Sultan who wasn't a quarreled person,
shut his eyes at Shah Ismail I ,over ambitious. Even though, his successor
Salim Sultan was so spiteful to the formation of Shiite government in the
eastern borders of his territory. He abolished the government by His first
brutal action that was the murdering of 40 thousands people from Anatoly
Shiites who knows them as the main followers of Shah Ismail.
He set the first war with the Safavid government with 120 thousand
solders, cannons and guns and defeated Shah Ismail near to the Khoy city in
the Chaldoran field. Therefore, because of road hardness his presence in Iran
by the relation of the hardness of the roads, the overflowing of army heads
and the dissatisfaction in the war with Moslems, he had to come back to
Istanbul. Although Chaldoran war caused Shah Ismail defeated and reduced
his honor among Ghezelbashs, but the Safavid government abolishing hadn't
done. Shah Ismail I ,successor, Tahmasb I, was so prejudice to Shiism. So he
attempted a lot to strengthen the Safavid religious government base and
creating the new organizations for the religious endurance. He invited the
religious scientists of Jabalo Amel in Lebanon who among them, Muhaghegh
Karaki was so prominent, and gave the authority of religious tasks to him ,he
and the other accompanied scientists had attempted to create religious
organizations, schools and endowed affairs and played an important role in
the consolidating of the Shiite founding.
In the Tahmasb monarchy period, Iranian were observed four wars with
Ottomans which during these wars, there happened so many damages to Iran
and only concluding the Amassiye peace contract could finish those wars. But
it was continued by Shah Abbas I, monarchy among Iranians, Ottomans and
Uzbeks. After shah Tahmasb I death, his successor Shah Ismail II ,was so
eager to remove the role of government in the religious affairs. But he could
not succeed in the fighting with the general presence of religious among the
people. Finally, he died after one year governing.
Shah Abbas I, kingdom period was from the year 1587 A.D to 1629
A.D and was a new kingdom period in the history of Iran. He was a politician
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king who attempted a lot to establish equilibrium between Shiite and Sunni
and to protect the religious scientists' position and pretended concordance and
harmony in relation with Christians and Jewish. After him, when the religious
men took the authority and developed day by day, by forcing pressure on
minority religious like Sunni, this equilibrium removed. Finally in the Shah
Sulayman period, some not responsible men took the authority of country
incumbency like,khaje sarayan (eunuchs), Hakim bashi (head-physician),
mullah bashi (head mullahs) who governed and made decision instead of the
king. These incompetent men acted more intense when Shah Sultan Hosien,
the incapable son of Shah Sulayman settled on as king. Then the Ghalzayi
tribe of Qandahar and Abdali tribe of Harat inundated and it caused the falling
of Safavid government in the final monarchy years of Shah Sultan Hosein.
The revolution of some Sunni Ghalzayi clans with the head of Mahmud
Ghalzayi who were not attracted any ones attentions, leaded to his military
expedition to Isfahan in 1721 A.D. After some month siege and famine, the
capital of the Safavid emperor crashed in 1722 A.D and the Safavid king gave
the kingdom authority to the Qandaharian rebellions helplessly. So the long
year government of Safavid declined easily.
At the time of Isfahan siege, the heads of Shah Sultan Hosein Court,
sent Tahmasb Mirza to Qazvin confidentially to collect army by the help of
Ghezelbashs and Safavid followers and to make resistance center to escape
from the Safavid monarchy. This action done in bad condition of country
which was encroached by Russian and Ottoman into Iran borders and with the
presence of some power seeker men like Malek Mahmud Sistani in Khurasan,
Fathali Khan Qajar and Nadir Gholi afshar who were busy with competition
upon gaining power. Finally it was during this power seeking struggles that
Nadir Gholi who was from Afshar tribe and Abivard area, played his
important role in removing the chaos which was surrounded Iran from all
sides.
Nadir Gholi Afshar was one of the heroes in escaping Iran of Afghanies
power and the other synchronized local powers of third decade in the 18
century A.D. and played an important role to scare the Iran aggressors (Russia
and Ottoman) away in the time of Safavid government falling. His insistence
on making the Sunnite religious as Iran official religious instead of Shiite that
was the main culture and people religious for 228 years from Shah Ismail I, to
the falling of Isfahan. He wasn't successful, but was bold and unremitting.
The story truth is the military life and the conquests which done in
order to help Safavid monarchy. His attempts for excretion of Shah Tahmasb
II,enemies and respecting to the Shiite scientist, holy tombs, Imam Reza and
Imam Ali and his fighting with Ottoman and Russians before Shah Tahmasb
II ,election as an incapable Shah and his eight month old son selection as the
successor, all makes clear that he wasn't satisfied with being a king. Shah
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Tahmasb II, defeating from Ottomans in condition that Nadir was busy with
Ibdaliyan revolutions in Harat; let him to prove Shah Incapability for
protecting the west borders of Iran. Because of this he deposed from kingdom
and chosen his son, Abbas Mirza under the name of shah Abbas III, and he,
himself took the authority of the country affairs as regent. Nadir who hadn't
believe on Ghezelbashs who were the most important haven for military, and
believed that their deeds caused the Iran falling, so he tried to chose his main
forces from Sunni Turkoman and Afghans. Finally, after the repeated victories
to Ottomans and escaping Turkish and Russian away from country, thinks
about monarchy. He was encounter with three obstacles in order to gain his
goal: 1.Reducing the Ghezelbashs' power who was still the followers of
Safavid kings. 2. Complete decline of monarchy inheritors by abolishing of
Shiite religious and attracting religious heads attentions.3.Compromising with
Ottomans and removing the long time religious problems of these two
governments.He wanted to create some changes in religious affairs,
considering the sever differences on religious between Iran and Ottomans. But
such a matter couldn't happen so simple, considering to people sever beliefs
during 220 years of Safavid kingdom. On the other hand, it was not a simple
task to cut Tahmasb II, and his son's hand from the country monarchy because
of Iranians historical interests to the Safavid monarchy continuation.
Despite of that Afshar tribe was one of the Ghezelbashs tribes which
played important role in the appearance o f Safavid, but the people ideas
weren't the same as Safavid. The point that makes it clear is the Nadir
religious policy. It should be mention that religious always had played
important role in Iran society life, especially about Safaveid who strengthened
his kingdom by making Shiite religious legal in the country. But finally, this
religious government provided the needed background of difference appearing
with Ottomans. Nadir tried to do an insured method to remove religious
differences and make agreement in all over the country. Because of this, he
gained to his important goal by gathering country heads in the Moghan
historical council and by using them to gain his goal which was the Safavid
government die out and gained the monarchy.
He commanded to form a council with the presence of rich people,
village headmen, judges, patriarch and countries governor in the Moghan field
in the coast of Aras river in January 22nd in 1736 A.D. he even invited the
Ottomans embassy and the Armenian Caliph, and sent some special officials
to advertise there. After guests entrance and entertained there for some days,
the discussions begun and he mentioned some conditions to accept monarchy
and declared that if such conditions provide, he will accept the monarchy. He
told the guests that: since the death of the holy messenger, Muhammad, there
were four caliphs after him that the people of Iran, India, Rom and Turkistan
were under their caliphate. But Shah Ismail I, made common the method of
Asna Ashara Shiite, made corruptions and religious sedition in the country,
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while these two religious is believed by people, there would be no
comfortable condition. So this religious which is anti coalition religious Islam,
should be left and the Sunnis religious should be believed. Because Imam
Jafar Sadegh is the holy Messenger‟s offspring and is extolled by the Imams,
and for so many years the Iranian people became familiar with secondary
religious rules via this Imam, so they should know him as the heads of this
religious and obey his religious words.1
This condition accepted by the present people in the Moghan council
and council members provide a document involved this condition and signed
it.Then they provided a text of mentioned suggestions that should be given to
the Ottomans Sultan. according to this suggestion text, becuase Iranian passed
time with the the method of Safavid Sultans (kings), and accepted the method
of Sunnis from ImamJafar Sadegh, the Ottoman judges and religious scientists
should declare its truth and know it as the fifth number of the fourth
religousand as there are some pillars for Sunni religious in holy Mecca city,
the Imam of Jafari religious should shares to at least one of the pillar with
them.2 Therefore, it‟s clear that Nadir wanted to solve all the problems and
differences with Turkish government for the sake of being thankful of Shiite
people and also the Iranian religious would accept by them too. Although his
attempt for solving the problems passed by so many embassies traffics and
even by making a big council with the presence of Shiite and Sunni religious
scientists in Najaf city, in 1743A.D that didn't have any good result. But his
deep mind and extended view in preventing most of ugly Safavid Shahs usual
behavior and his attempt to make Islamic country unite are really appreciable.
Nadir’s Efforts to Establish Sunnis Religious
There are lots of writers who criticized Nadir or made agreement with
him about his religious policy ideas, and some of them called him a Sunni
prejudice man and believes that he wanted to establish his own coalition
religious beliefs in the country and make Iran Religious like the religious ago
Shah Ismail I, period.3
In contrast with this group, there is another group who believe that he
was Shiite and believed that to the end of his life. They prove their ideas by
mentioning Nadir‟s attention to Holy religious place in Mashhad, Shiraz and
1- Mirza Mahdi Khan Astar Abadi, Jahangoshaye Nadiri, by the attempt of Abdollah Anvar
(Tehran: International council, 1962) p: 269.
2- the Cambridge History of Iran, vol 7, from Nadir Shah to the Islamic Republic, written by
Peter Avery, Gavin Humbly, and Charles Melville , Cambridge; Cambridge University Press
1991, p: 36.
3- Mirza Mahdi Khan mentioned the religious of “ORUGH GHOTAAM“ as his way of thought
after coronation for so many times, and this caused lots of imagination.Jahangoshaye Nadiri,
Published by Kalkate, 1922 A.D, P: 210 – 211.
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the holy places.4 But there is a third idea which mentions his religious deed in
Moghan field which was according to his political goals.5
The historian and the contemporary researchers believe that he was
such knowledgeable man who was so familiar with the affairs quality, and he
followed this method, because he understood the country situation very well,
the neighbor countries situation and condition and he had great plans in his
mind.6 Unfortunately, his life final events surprised so many people. But it
should be considered that we should consider his motivations and goals
according to his followed policy in order to judge better about his foreign
policy. To make the truth clear, we mention his initial entrance to the story
here.
He was come from the Afsharian Gharakhloy tribe. The Afshar tribe
was one of the Azarkan and Shahsavan tribes who were the strength follower
of Safavid monarchy7 and there is no doubt about their Shiite religious.
According to his father‟s name which was Imam Gholi and his children names
that were Reza Gholi, Morteza Gholi and Imam Gholi, it can be understood
that these names are all Shiite Iranian and chosen according to this religious
rule orders. His brother‟s name was Ibrahim and his two sons‟ names were Ali
Gholi and Ibrahim, that choosing such names were usual among Moslems.
When his grandchild, Shahrokh, had chosen as king, minted a coin with the
name of Imam Reza8 also Nadir‟s nephew and his successor had claimed that
they were Shiite and showed their interest and attention to all Imams by their
behavior and deeds.9
In 1730 A.D, when Ghalzayians defeated and he gained Khurasan,
Kerman and Mazandaran government, they minted a coin with the name of
Imam Reza in Mashhad.10 According to Alams Araye Nadiri report, Nadir
encircled Baghdad and visited Imam Hosein holy tomb and spend two nights
till morning there because of being pure and sincerity, after that he went to
4- Muhammad Kazim Marvi, Alam Araye Nadiri, vol 1, corrected by Amin Riyahi, (Tehran:
Elmi, 1995) p: 274, 276, 267, 335, 384, 385.
5- Laurence lockhart, Nadir Shah, translated by Moshfegh Hamedani (Tehran: Amirkabir,
1996), p: 140 And Lockhart, Laurence, Nadir Shah, London, 1938, p: 232-233.
6- Reza Shabani, “Nadir Shah Religious Policy, “Life Report” by the attempt of Haroon vo
Human (Tehran: Paniz, 2005) p: 176.
7- V. Minorsky, Nadir Shah Short History, translated by Rashid Yasami, (Tehran: Simorgh
1984, third edition) p: 121.
8- Shabani, Ibid , p: 177-178.
9- Azadol Molk, the Razavi Ghods Astan Dedicated Document Collection, handwritten copy,
central library of Tehran University, number 2987.
10-Minorsky Ibid, p: 119-120, and Jahangoshaye Nadiri, published by Kalkate, 1992 A.D, P:
90.

DOĞU ARAġTIRMALARI 5, 2010/1

79

Najaf and visited Imam Ali‟s holy tomb. He commanded to put four golden
candles in the four sides of his holy tomb. 11 This event was exactly the time
that Baghdad was encircled and the forces of Topal Ottoman Pasha were
moving to Baghdad in order to confront with them and Nadir‟s goal to go
there was to ask help from this holy Imams.
After the defeat of Topal Ottoman Pasha and his death in the fighting
field, which leaded to an agreement between him and Ahmad Pasha, Baghdad
governor in 1734 A.D, Nadir visited the holy places of Kazemeyn, Karbala
and Najaf before he departed for pursuing Baluch Muhammad Khan to Iran.12
When he arrived Shiraz in the way of pursuing Muhammad Khan, visited the
holy Shah Cheragh in that city and commanded to pay 200 Tumans (Iran
money unit), in cash to repair his tomb mausoleum.13 He always visited Imam
Reza holy tomb in his repeated trips to Mashhad. Muhammad Kazim Marvi
has mentioned that in his book first volume.14 Not only he visited and paid
money for Shiite holy tombs, but also did the same for the Safavid sheikhs in
Ardebil one year before monarchy.15 After the Abdalyha second phase defeat,
when Nadir became aware about the Tahamasb defeat in the war with
Ottomas, wrote a letter for all of Iranian people and emphasized that “ anyone
who don‟t participate in this war with Ottomans, will be assume as Khavarej
group, (an Arabic group who didn‟t follow their promise to Imam Ali and left
him)”.16 Also he declared that the treaties which abandon such a big country
to enemies, are anti God‟s commands and Imam Morteza Ali‟s love and the
angels will ask god to release Shiite people from that.17 Nadir mentioned in a
letter that sent to the Baghdad‟s governor that visiting the Holy Places
Iranian‟s absolute right.18
When Nadir decided to fight for the second time with Abdaly Afghans
and succeeded to defeat them (1732 A.D), entered many of Afghan members
to his army groups. They were such professional fighters who if there
wouldn‟t be their nice services in the war with Ottomans and Baghdad
surrounding time, none of the army members could be alive after the war.
Therefore Nadir always regarded them and his visiting from, Abu Hanife
11- Muhammad Kazim Marvi, Alam Araye Nadiri, vol 1, P: 274-276.
12- Ghouzanloo, Iran Military History, vol 1, (Tehran: Central publication, 1936) p: 408.
13- Alam Araye Nadiri, vol 1, p: 384.
14- Ibid, p: 267, 274 ,276, 325, 348 and Lockhart, Nadir Shah, p: 88.
15- Shabani, Ibid, p: 179.
16- Jahangoshaye Nadiri, p: 178.
17- Hasan Fasayi, Farsnameh Naseri, corrected by Mansour Rastegar Fasayi, (Tehran: Amir
kabir publication, 1988), p: 170.
18- Jonas Hanway, Nadir Shah Life, translated by Ismail Dolat Shahi (Tehran: Elmi Farhangi
publication, 1986) p: 96
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tomb and preventing from insulting to this place were because of the afghan
solder‟s love and friendship.19 Also he commanded to adorn the holy
mausoleum thousand times better than the first adorning.20 Some times before
Tahmasb disposal, Nadir remained a pious donation which its document exists
right now in Mashhad, this worthy document shows that Nadir and his family
were believed to Shiite religious places strongly.21 Therefore, it becomes
clear that he was considered as one of Imam‟s sincere before gaining the
monarchy position.
Nadir decided to provide the needed background to take the authority
himself by organizing a council in Moghan field and with Hasan Ali Moayer
Bashi‟s recommendation after repeated wars with Ottomans and defeating
them. He got a testimonial from the present headmen in the councilagain with
Hasan Ali‟s recommendation to fix more his monarchy position in front of
Safavid dynasty.22 He knew that should think about strict and sever plans in
order to fix his government. He acted like Shah Ismail I, who first planed
about the government fundamental grades and then proclaimed Shiite
religious as the official religious of Iran.
He criticized severely from Shah Ismail I, in the Moghan council and
accused him that he made country corrupted and full of sedition by his Shiite
innovation23 and added that while such method obeyed in the country, there
would be no solution for the differences among Moslems. But Minorsky does
not believe in such wrong ideas and write about this case: “Nadir‟s reasoning
for his beliefs and his aversion from Shah Ismail I, were all just lie and
spurious because Afshar tribe was one of the strength pillars of Safavid initial
sultans and came from Shahsavan.24 His reasoning is completely correct. But,
for sure one of Nadir‟s goals in doing such actions was to make peace
between Moslems. Also he had more important goals which the most
important of them was to make Islam world harmonious. He wanted to make
such fix unity, proclaim unity in the field of rules and faith with Ottoman
government, influence among Sunni citizens and owns the Ottoman‟s Sultans
claim to himself which was relied on leading Islamic society in front of two
Ottoman emperors in west and Indian emperor in east. Also despite of
Ottomans people, he should concord the other Sunni neighbors, and expands
his power domain, so by such deeds he could finish the old struggles,

19- Shabani, Ibid, P: 180-181.
20- Ibid
21- Azadolmolk, Ibid, handwriting copy, number 2987.
22- Alam Araye Nadiri, vol 1, p: 446-447.
23- Jahangoshaye Nadiri, p: 373.
24- Minorsky, Ibid p: 121
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incompatibilities, brother killings and bleedings.25 The unity background that
he was considered to be, is still Islamic society wishes now in recent 250
years. Maybe his goal sources were come from his absolute Sultan aspect or
his personal aspect influenced on the other aspects. But from the historical
view, his goals should be praised, because it was in the period which world
nations‟ harmony was mostly happened. Nadir was the first person who made
Islamic countries unit. For sure, his such designs was important economically
too. Because he could own most of the parts of commercial profits of Islamic
Hajj trips himself.26 He wanted to take out all the areas who were involved as
Iran lands before, from the neighbor countries and revise the great authority
and greatness of Iran. He knew that each of these areas people have special
beliefs, therefore made his decision to establish Sunni religious which was
most of Iranian religious, in order to gain his big goal to make Islamic country
unit.
Gonas Hanway believes that he wanted to make Iran and Ottomans unit
country by overpowering of Turkish.27 Also Minorsky believes that Nadir
intended to open the way of fighting to Ottomans, by removing religious
hostility.28 But for sure, Nadir thought that Safavid kings were all indebted to
their authority and glory to Shiite religious and thought that, it would be not
impossible, if the religious scientists take the authority as powerful as the
Safavid period, they would provide the necessary back ground for Tahmasb
II, Shah Abbas III or one of the other Safavid sons to take the authority of
country. The point that is so important is that Nadirs Army which is indebted
of their braveness and courage for its victories, was formed with great
numbers of sunni solders and this plan would remove many of Sunni solders
struggles with Shiites. Also would increase the Sunni solders‟ loyalty and
cause solders‟ attachment and affection to Nadir Shah. Maybe if there would
not be such great solders in his army, he would never let himself to do such
thing.
Finally, Nadir accepted to be Iran king under following circumstance:
Iranians should leave the deeds refer to the Shiite religious that always
caused war and bleeding between them and Ottomans and turn to Sunni

25- Abdol Hadi Haeri, “Concordance and Anisotropy of Islam World”, Iran and the Islam
World," (Mashhad: Astan Ghods Razavi publication, 1989) p: 69-70.
26- Emest Tucker.“Nadir Shah and the Jafary Religous Reconsidered”,Iranian Studies,vol 27,
Number 14, 1994, p: 163
27- Hanway, Ibid, p: 157.
28- Minorsky, Ibid, p: 120.
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religious. Also, because Imam Jafar Sadigh is the great Messenger‟s progeny,
Iranians should obey and follow his words and rules in their life.29
There is a document in this field in the Moghan historicla council that
made up of five parts suggestions that Nadir should delivered to Ottomans:
1. Iranians had stop believing on Shiite religious and now are believed
Sunni religious. The new religious should be known formally as the fifth
faction called Jafari.
2. Because each of four factions Imams had pillars in Kabe (mecca),
so they should allocate a pillar to Imam Jafar.
3. One Hajj trip leader should allocate to Iranian pilgrims like Syria and
Egypt pilgrims.
4. Both side‟s captives should exchange, their purchase and selling should
be forbidden.
5. Each country dispatch agency council to the other one.30
Therefore, it‟s clear that Nadir was still respect to his poor Shiite people
and intended to force Turkish to accept that by some arrangements. Although
he did such unrecorded deed in Iran political history by forming Moghan
historical council and it was the best reflex of his liberal beliefs, but the
repeated troubles that he provided for himself after that, didn‟t let this great
man to produce the offspring of his efforts like Shah Ismail I.
After announcing Nadir‟s religious circumstances, there were some
embassies in the way of Iran to Ottomans and vise versa for long times and
the Turkish didn‟t want to accept such conditions by no means. Even one
time, Nadir warned them in the presence of different religious agencies that if
God is only one, so the religious must be only one.31 Nadir though that he can
force the Ottomans, who didn‟t want to accept such conditions by no means,
like the suppression of Lesgian people after conquering India and Turkistan.
But he encountered to some revolutions done by strangers and internal. There
were some times that Nadir was forced to convince two sides of Ottomans and
Iranians protest. to accept the new changes. Nadir went to Qazvin, after
leaving Moghan field, and sent some letter to all around the country during
three month living there. In that letters he declared that Iranians should
respect to the three caliphs of Sunni religious, because the Jafari and Hanafi
religious are so similar to each other and do not tell words anti them in the
calling to prayer.32

29- Jahangoshaye nadiri, p: 269.
30- The Cambridge History of Iran, vol 7,p: 36
31- Minorsky, Ibid, p: 121
32- Nadir Shah Narration, corrected by Reza Shabani, (Tehran: Besat, 1997), p: 168.
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Sefat Gol believes that Nadir damaged Iran religious structures by
taking the endowment privilege of the clergy and abolishing some of religious
positions. In fact, Nadir Shah‟s harmonious policy and renewing some of
opinions about charities and spending its money for military aims decreased
the religious subject powers.33 Oter declare about the charities that Nadir
found out that the amount of yearly charity is more than one million Tuman
and such money was so needed for the military, therefore he commanded to
deliver the charity money to military. He added that if people want Mullahs,
they should pay their costs by themselves. He even suggested them that if you
don‟t want to be jobless, you should join to Army forces.34 He gathered the
religious scientists of Qazvin one day before doing according to his mind, and
asked them about the charity salaries, they replied that we spend the money
for the schools, mosques and the religious scientists, also we pray for the
victory of Shah‟s Army in the mosques. Nadir answered them that you
defected in your responsibilities, because it is about fifty years that the
country condition got worst and worst and at the end, it was our solders who
make it better. So these solders are the scientists who we are indebted to them,
so from now on, the charity salaries would be theirs.35
But James Fraiser called Nadir‟s action a kind of scaring the Mullahs
and believes that the Mullahs gave the excuse to Nadir and the Mirza Abdol
Husein Molla Bashi„s disagreement that caused his death, the Mullahs reacted
against Nadir Shah and Nadir reserved from giving gift to them. 36 On the
other hand, people were not disagree to taking the charity money and spend it
for military forces, because they were hopeful that Nadir will exempted them
from paying the heavy taxes.37
It should be mentioned that after the Turkish government
establishment, the custom of "Tiuol" got developed that before Islam, it was
custom as Hebeh (donation). According to this custom, some of properties
dedicated to prominent Turkish people. But because they were not familiar
with the statesmanship rules, had entrusted working on land to the Iranian
poor people. Nadir didn‟t make this custom usual, because he didn‟t want that
they effect on different parts of Iran. Just because Allah Yar Beyg succeeded
to kill Topal Pasha in the fighting field, they dedicated the Blue Farm to him
33- Mansour Sefat Gol, Religious Thought Structure in the Safavid Age in Iran: the History of
Iran Religious Revolutions in the Centuries of 16 to 18 A.D, (Tehran: Rasa, 2003), pp: 343362.
34- Juan Oter, Otter Travel Account, translated by Ali Ighbali, (Tehran: Javidan publication,
1984), p: 137-138.
35- Hanway, Ibid, p: 160.
36- James Fraiser, Afsharian Nadir Shah History, Unknown translator, by the attempt of
AbolGhasem Naser Molk, (Tehran: Mojirol doleh, 1321) pp: 178- 181.
37- Hanway, Ibid, p: 160.
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as "Siyorghal" to him.38 It should be mentioned about charity that it was so
usual to dedicate lands as place of worship and scientific research place in
Sassanian age.39 But in the Islamic age, it was considered mostly to protect
possessor rights and the dedicators were shown as good people of society.
There was less systems in history which rose against charity or believed that it
is vain. Because according to people‟s mind, rescinding it was an ugly
matter.40 Mirza Muhammad Kalantar believes that because mullahs
distributed the gossip of “he is not religious king” between people, after Mirza
Molla Bashi‟s death in Moghan field, Nadir did such thing.41
On the other hand Nadir did such thing, because in Safavid age, the
charity bequest lands increased and Nadir needed this money to pay for his
poor army. He always had good relationship with Mullahs and religious
scientists in the deputation monarchy time. Also he was not able to do such
thing before the year 1732 A.D. According to Dr. Shabani idea, Nadir
commanded to make unalloyed all the Persian religious fiefs and charities and
put the Isfahan and Astan Ghods Razavi fiefs in the tribunal court
properties.42
It should not be left unsaid that Nadir‟s behavior with religious society
was so good and respectful before coronation. For example, his first embassy
to Tahmasb court, Molla Ali Akbar Tarshizi who was one of his close
members, gained country Mullah Bashi position in the coronation time. Also
by his command, some of the country first level scientists gathered in
Mosopotamia in the time of coronation or in the time of solving religious
problems with Ottomans. After the defeat of Afghan Ashraf in 1731 A.D, he
sent Mirza Abolghasem Kashani to Tahmasb in order to give permission to
Nadir‟s son marriage with king‟s sister. After Tahmasb defeat from Ottoman,
he sent Hasanali Beyk Moayyer Bashi and Mirza Kafi Kholafa, accompanied
by Mullah Ali Akbar Mullah Bashi and Mirza Abol Ghasem Kashi in order to
say his disagreement with Tahmasb.43
Nadir tried to prove Tahmasb incapability to these heads and masters
when he entered Isfahan and again sent this group to the Tahmasb to
announce the general intention and deposes him.44 Also when he defeated
38- Alam Araye Nadiri, vol 1, p: 331
39- Hamze Isfahani, Altanbih Alal Hoduthol Tashif, translated by Muhammad Javad mashkur,
narrated by magazin Sokhan, period 19, number 3, P: 305
40- Reza Shabani, Iran Social History in Afshari Age, (Tehran: Qumes, 1986) p: 356.
41- Mirza Muhammad Kalantar,News paper ,by the attempt of Abbas Ighbal, Tehran 1946, p:
13
42- Shabani, Ibid, p: 367 and 389.
43- Jahangoshaye Nadiri, p: 137-138.
44- Alam Araye Nadiri, vol 1, p: 361.
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from Topal Pasha in the Karkuk fighting, commanded to Mullah Bashi and
Mirza Abolghasem Kashi to take Tahmasb from Mashhad to Mazandaran.45
Therefore, all of above event shows Nadirs actions to religious scientists
before gaining the monarchy.
Nadir didn‟t think about such ideas that he couldn‟t force people by
sword power to accept the religious changes and it was the matter that should
happened slowly and time. The main reason that made him unsuccessful was
that he couldn‟t take out the kindness and love of Safavid Kings from the
hearts of people. This love and kindness were existed from Islam first
entrance and by the hostility that Iranians saw in Arabs in relation with Imam
Ali‟s Family as in the Islam creation initial time, most of Iranian chosen Shiite
religious. Because Shiite people known Imamate for Imam Ali‟s offspring,
this belief had harmony with Iranians‟ ideas that known monarchy as the
kings inheritance and from God‟s gifts. On the other hand, at first, Shiite
formed as a religious-political subject in Iran and as a thing to protect Iranian
nationality in front of foreigners and exactly such people did some efforts in
front of the caliphs. Mokhtar Saghafi was disagreed with caliphs for
protecting Shiite. Although Shiite religious changed by passing time specially
in Safavid age that changed a lot by the kings‟ interference, but this religious
was constant and lasted up to now.
Minorsky pointed that Mirza Mahdi Khan always named Khurasanian
troops who were in front of Safavid Ghezel Bash. Nadir changed solders‟ hat
by a command and made a hat usual which was different with the hats in
Safavid age. This hat shape was square and there was a long piece of cloth
around it.46 We can mention other Nadir‟s action and effort for to remove
safavid was to changing the capital of Iran from Isfahan to Mashhad.
Mashhad was located in the center of native homeland. But the main reason
was the important and pivoted position of Mashhad. It was in a huge area that
formed his imaginary emperor. For sure his idea of military expeditions to
Middle East, Qandahar and India were derived from such thought. His
understandings refer to government was different from the Safavid one which
was limited to just country borders. So Nadir‟s viewpoint of government is
comparable with Timur viewpoint.47
The embassies were traversed for long times, till in 1741 A.D, Nazif
Afandi Ilchi, came Iran from Rom and declared that Ottoman Sultan refused
to accept the Jafari religious as the fifth pillars. Nadir answered him that
accepting my suggestion would cause benefit for Moslems. Because we
45- Ibid, p: 459.
46- Minorsky, Ibid, P: 119.
47- Iran History (Safavid Age), a research from Cambridge University, Translated by Yaghub
Ajand (Tehran: Jaami publication, 1380) P: 139.
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taught Iranian the meaning of insulting and heresy (Sabb Va Rafz) corruptions
in Moghan field and everybody accepted it heartily. Then we send that to all
governors to command their people to obey that. We commanded the religious
scientists and the learned people to research about that to confirm my words
and all of them declared that the holy Messenger, Muhammad, determined
orthodoxies companions to propagate religion. After the fourth caliphs, again
Islam was the same for essential beliefs. But because there were some
differences in performing prayer and Hajj trip rules and some other matter, we
want you to allocate pillar to Imam Jafar Sadigh in Mecca.48
In 1742 A.D, again Ottoman caliph sent a letter to Nadir and mentioned
that allocating a pillar to Imam Sadigh and accepting the Jafari religious is not
possible for them and declared that they would accept anything else, but this
matter. Nadir answered he will attack them after the doing Daghistan‟s
affairs.49 Therefore, Nadir decided to vanquish Musul. When he surrounded
Musul castle, the fighting begun, he suggested to send 2 Musul scientists to
Ottoman court and make them to accept his conditions, and some men went to
the Kaiseri court, Rom Pasha said that we didn‟t expect that Nadir attack and
violate our country, when there is friendship relation between our two
countries establishing Jafari religion as the fifth pillar would cause sedition
and intercourse in governing country. Therefore, Just take the word of
"Khames (fifth)" and then speak with Rom Pasha about the peace contract.50
After that Nadir went to visit Abou Hanife holy tomb. All the Blkh,
Bokhara, Afghan and other Turkestan countries were attendant with Nadir and
all of the said that Imam‟s attempts was just for Islam unity and solving the
problems among Moslems. Therefore called Holleh and Baghdad religious
scientist and formed a council. After the end of council, he proclaimed that
since Shah Ismail I ,period up to now, such matters caused problems. Now, in
1743A.D that Islam Sheikhs and judges gathered in Najaf from Balkh,
Bokhara, and religious scientists from Krabala, Najaf, Holle and around
Baghdad to discuss about this matter and declare that because there is no
shortcoming in Jafari religious except insulting and heresy (Sabb Va Rafz)
that solved now, we emphasize to the fourth caliphs truth according to two
chapters of Koran, number nine (verse 109) and number 48 (verse 18). Rom
scientist and Sheikhol Islam confirmed that and all the other Najaf,
Baghdad,Holle and Karbala religious scientists believe that Imam Jafar is the
holy Messenger‟s offspring and he who do against and different with faction,

48- Jahangoshaye Nadiri, pp:371-375.
49- Ibid, p: 380.
50- Ibid, p: 386- 387 and Minorsky, Nadir Shah Short History, p: 94-95.
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would be out of religion garb. The religious scientists of Balkh and Bukhara
would confirm that the differences are in secondary rules.51
After that Mirza Mahdi Khan, composed the contract between Sunni
and Shiite religious scientists, then all of them considered so kind and ten
thousands Tuman (Iran money unit) dedicated for illuminating the holy tomb
of Najaf and Nadir‟s wife, Guhar Shad Beigum, Imam Gholi and Nasrollah
Mirza‟s mother, dedicated one hundred thousands Rupee to repair the glazed
tiles of the wall of holy courtyard. After visiting Karbala, Raziye Sultan
Beigum, Shah Sultan Hussein daughter dedicated twenty thousands Rupee for
mosque and one thousands for Abuhanifeh tomb.52
After some times Ottoman‟s scientists refused to obey the contract till
Nadir decided to fight with Ottoman. The Turkish send their army forces to
Arzrum, Ghares and some other from Bakr and Musel to Iran borders. Nadir
succeeded to defeat them hardly in that fighting, but it happened when there
was the climax of revolutions in Iran and Nadir who got disappointed from
the mental pressure, disease and the country revolutions. Therefore he decided
to renounce the first and second articles of the contract. Finally, the last peace
contract concluded in September 4th of 1746 A.D between the two countries
and it was some month before Nadir‟s death.
The peace pact feature according to the Surah 5, Verse 1
Peace command was done according to one principle and one condition
and three articles between the two countries:
Principle: the peace contract rules which concluded in the fourth Sultan
Morad regarded and unchangeable.
Condition: from now on, whatever which is for the benefit and worthy
of both countries and everybody should avoid doing anything which causes
hostility between two countries. If God pleases, this friendship and love will
last for ever between two countries.
Article number one: Iran Hajjis who are departed for Mecca via
Baghdad and Syria should be protected and regarded to their destination by
the middle way countries.
Article number two: to emphasize friendship and love between two
countries, it should be some officials from each country in other one, for two
years to issue any needed dismissal from each one.

51- Jahangoshaye Nadiri, pp: 387-394 and Minorsky, Nadir Shah Short History, p: 96-97.
52- Lockhart, Nadir Shah, p: 293.and Jahangoshaye Nadiri 394-395.
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Article number three: the two party captives should release, no sale,
sedition or damage should be upon them and there should be no prevention
for any of them to coming back to their homeland.
Notification:
the countries governor should avoid any reaction which is anti
friendship.
Iranian should be cut off insulting and heresy and whenever they are
traversing to holy Medina and Mecca, Rom governors should behave them
like the other Hajjis and should not take any related costs from them and
while they are not doing business, Baghdad governor should not take wise
from them. If they were doing trading, the wise should be taken according to
that special trade, not more than that. We will behave with the Rom people the
same.From the holy Messenger‟s migration, Moharamol Haram 1159/1746
A.D,53
Signing such contract would disregard all the conditions and
discussions of monarchy period, was so strange and was because of Nadir‟s
mental and physical tiredness, his internal disturbance and country repeated
revolutions.
Nadir’s Behavior with Minorities
There are some utterances that show Nadir‟s religious thought
negligence, heedlessness and easiness. This is enough just to know his good
behavior with Abraham Catholicos, Ouchmiyadzrin‟s Armenian Church‟s
caliph, that shows his religious policy. This event happened in 1736 A.D, after
Nadir‟s victory upon Cupper Oghli Abdullah Pasha near the Ghares castle.
When Nadir went to the Iravan castle, made a camp near that church
and Abraham, companied by some coreligionists came to him and dedicated
him some gifts with special regards. The caliph invited him to watch the
church and at the same time Nadir commanded that nobody enter and
interrupt to the church without his permission. Then he gave the caliph woven
coat and commanded to carry the religious ceremony out, while he was sitting
on a bench in the adytum of church.54 When he exited from the church, told
Abraham Gatoughi: “don‟t worry, here is my home too and will be populous”.
He dedicated one thousand Tuman to repairing and decorating the church and
even commanded to deliver some precious carpet there. Nadir proclaimed a
command there that nobody can damage the church and stated that also
nobody should hurt the people who live there. Then issued two commands:
53- Jahangoshaye Nadeiri, PP: 414-419 & Lockhart, Nadir Shah, P: 318.
54- Kishmish ouf, Nadir Shah Fightes in Harat, Qandahar and India, translated by Mustafa
Almusavi, handwritten copy of Tehran International Library, number 162 /F.
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one to confirm Abraham as caliph and the other about the things that Iranian
dedicated to the church before and declared that such dedicated things are not
restorable.55
Minorsky reminds that Nadir was not severe with Christians and
behaved kind and respectful with Abraham. The caliph couldn‟t prevent
Christians entering to Khurasan and they joined Nadirs army later too.56
Lockhart is also points to some Kermelits and christians in Isfahan and Gilan.
He declared that Nadir chosen his physicians from Christians.57 It should be
mentioned about Jewish that first Nadir did not pay attention to them, but later
he became aware of their life condition via Sheikhol Islam in Kashan, and
commanded to reopen their thirteen synagogues that were closed for 7 month.
After that, Jewish condition became so good in Kashan that its synagogues
turned to Jewish best Jerusalem. It was known as a center for all the Iranian
Jewish and they developed in trading a lot too.58 According to Shabani‟s
mind, Nadir used the Mashhad and Qazvin Jewish to organize country
economical affairs.59
In 1743, when Nadir wanted to surround Musel, sent his nephew to
suppress Yazidi Kords, because exactly the time that the country needed unity
and solitariness, they established some revolutions and Ali Gholi Khand did
whatever was needed to defeat Satan worshipers.60
In 1741A.D, Nadir who did pay attention to Jewish and christions
religious holy books according to Surah 48 (Fath surah), verse 29,
commanded to translate the Old Testament and the Gospel under Mirza
Mahdi Khan Protection that lasted for 6 months.61
Lockhart declares that some Catholic followers, two Armenian
Catholics, two Armenian Orthodox and two clergymen plus some Jewish
Rabbis chosen to translate those holy books. At the same time, the holy Koran
translated to Persian.62 Nadir did pay for the translators travel costs and
accepted to visit them in Qazvin. He told them that because I don‟t have the
time to read the translations and there is only one God and one holy

55- Nasrollah Falsafi, Some Literary and Historical Essays, (Tehran: vahid publication, 1962
A.D, second edition) pp: 215- 219 and 222- 224.
56- Minorsky, Ibid, p:121.
57- Lockhart, Nadir Shah, p: 350-351.
58- Habib Levy, Iran Jewish History, vol 3, (Tehran: 1960), the foot of page 469-470.
59- Shabani, Nadir Religious policy, p: 192.
60- Shabani, Ibid, P: 193.
61- Minorsky, Ibid,P: 120.
62- Lockhart, Nadir Shah, P: 351.
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Messenger. His words made the Armenians sad, because they thought that the
Gospel‟s translations would cause Christian expansion in Iran.63
JonsasHanway, whose most recorded about Nadir is self-interested,
declares that Nadir looked to the translations so hasty and tantalized the
Christian religious mysteries parts. He also jeered at Jewish religion and
criticized Muhammad and Imam Ali and declared that if God gives him
enough time to live, he will make a new religion by combining Christian and
Islam which would be much better than the ex human religions.64 Shabani
believes that we should study carefully his recorded text to accept Hanway‟s
words, because his information for such issues is not enough and his ideas in
the book, A Historical account of the British Trade over the Caspian Sea,
volume 1, P: 338-339, prove that he is unaware about Islam religion.65
Conclusion
Nadir, the savior hero of Iran, appeared in hard condition that the
country was attacked by Afghans, Russia and Ottomans invasion and the
internal revolution. But he could defeat Ashraf Afghan and send them out of
country bravely and by his high intelligence and make their seventh years
government over. Finally, he involved in repeated wars with Ottomans and
could take back the conquered areas and convinced Russians to come back to
their country according to their concluded peace. At the end, he brought peace
back to the country. He was faced with some problems to how force people to
accept his new religious conditions after the Safavid Shiite governing for two
centuries and people‟s interests in this religion.
He prevented lots of ugly deeds that Safavid kings were done in the
cloth of Religion by his vast ideas. His got strict with Shiite was just because
of religious diversity. His belief on government was more than international
aspect limitations and he owned expanded and worldwide sight. He decided to
establish a fix and inflexible Islam and make the hundreds years struggles end
between the two countries. He tried to weaken Safavid followers and
attracting Afghans and Uzbaks‟ attention and protection who were acting as a
solder in army, strengthen his position as society leader in front of two
important Ottoman emperors in west and Indian Mughuls in east. But, Nadir
couldn‟t gain to his holy and great goal because some Iranian people didn‟t
accept his ideas and did repeated revolutions, the Ottoman Turkish insistence
and prejudice on their ideas and at the end, because of Nadir‟s mental and
physical diseases.

63- Ibid, P: 352.
64- Hanway, Nadir Shah Life, P: 265.
65- Shabani, Ibid, P: 195.

STUDY OF GHURIDS SITUATION IN SULTAN MOHAMMAD
KHWAREZM SHAH PERIOD
ZOHREH ASADI*
ABSTRACT
The Ghurids was a great and influential dynasty in Khwarezmian
neighborhood. The Ghurids kings could extend their realm and
appeared as a power from political, economical, cultural and military
viewpoints so that Nasser-al-Din Allah (The Abbassides caliph) used
them to achieve his goals and to confront his enemies specially Sultan
Mohammad Khwarezm Shah. After the death of great kings of the
Ghurids such as Sultan Ghias al-Din and Sultan Shahab al-Din and
appearance of disputes inside this dynasty, they were killed by Sultan
Mohammad Khwarezm Shah. In this article, it is tried to study the
Ghurids circumstances, their weakness reason and their defeat against
Sultan Mohammad KhwarezmShah by using descriptive-analytic
method and valid references of controversial times.
KEY WORDS
The Ghurids, Khwarezmian, Sultan Mohammad, battle, Sultan Ghias
al-Din Ghurid.

Inroduction:
Ghur is a mountanious and arduous land in the heart of present
Afghanistan which is surronded by Heart, Zamin Davar, Ghorchestan,
Guzganan, Bamian, and Ghazna. The sources of Hirmand, Harrirud and
Morghab rivers are located in Ghur. According to Mostoufi, "it was a part of
Eghlim-chaharrom and its center was Ahangaran. " (mostoufi Ghaznavi,
1957: 190)
Due to special geographical situation of this land, its people were
independent of other states. Some researchers believe that Aryans also entered
into this land following their emigrations and settled there. (Habibi, 1988:127,
Ostokhori, 1994: 220, and Roshan Zamir, 2537: 16). Some others believe that
the rulers of this land were descended of Zahhak. (Jozjani, 1984: 1/321-323)
.According to Ghaznavid authors, in spite of numerous invasions of muslims
to this land, Ghor people followed different religions until 5th centuary when
Sultan Mahmood invaded there and due to existence of Buddha temples in
this land, most of them followed these religions and didn‟t believe Islam.
Researchers believe that Ghaznavid authors called people of this land as
"unbelievers " in order to convert Sultan Mahmoods battles into religious ones
wherase Shansabani dynasty brought Islam to that land in the time of Harrun
* Ph.D student, Science & Research Branch, Islamic Azad University (IAU), Tehran, Iran.
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al-Rashid, because one of the necessities of ruling in Ghur was priority in
Islam. (Foroughi, 2002: 19 and 101). Also Jozjani believes that this dynasty
accepted Islam in the time of Ali caliphate. (Jozjani: 1984: 1/320).
When Ghaznavids gained dominance, Shansabani rulers governed that
land as their protege rulers and safeguarded the Ghurids intersts in Ghur in
order to protect their own rulership. Mohammad Suri announced
independency in the reign of Sultan Mahamood Ghaznavi which was
immediately suppressed by Sultan. ( Mirkhand, 1960: 4/630) .Thereafter, the
relationship between the Ghurids and Ghaznavids became very good and
Ghaznavids dominated on that land. This, of course, continued until when
Ghaznavids began to decline. Thereafter, it gained independency due to using
inappropriate policy by Ghaznavid kings and at last it went under Seljuk
dominance. Yet, Ghur Sultans tried to establish an independence rulership in
Ghur and they became successful only in reign of Sultan Ghias al-Din and his
brother Shahab al-Din. They could extend their realm to India and Khorasan
and appeared as a power so that Nasser al-Din Allah (The Abassides Caliph)
used them as a reliable force against Khwarezmian demands and desires.
Although the relationship between the Ghurids and khwarezmian was very
good in the reign of Sultan Takesh, this relationship became strained due to
caliph intrigues. (Moayyed Baghdadi; 1936:145). Due to his successes in Iran,
khwarezmian Sultan asked caliph to say sermons by using his name, as do
Seljuks in Baghdad. (Ibn khaldoon, 2004: 4/163–164 ). That‟s why caliph
asked Sultan Ghias al-Din to help him to resist Sultan Takesh, so he sent some
ambassadors to Firoozkuh (The capital of Ghias al-Din rulership). As Ghias
al-Din had introduced himself as a patron for muslims caliph; he warned
Takesh to give up to caliph, otherwise he would invade to his territories.
Then, he began to treathen by invading to Khorasan. In his book entitled
"Zafarnameh" (Letter of victories), Hamdollah Mostoufi wrote Ghias al-Dins
measures in a Verse form, as follow:
The Ghur Sultan decided to coquer all parts of Khorasan;
His gready desire provoked the Ghur troops. (Mostoufi Ghazvini, 1998:
1/601 )
Takesh couldn‟t withstand the Ghurids, so he had to apologize Ghias alDin and accepted his desire to abey the caliph .(Ibn Asir, Bita: 24 /182 and
Ibn Khaldoon: 2004, 4 / 168) . This continued until the death of Sultan Takesh
in 596 A. H.
The Relations between Sultan Mohammad Khwarezm Shah and the
Ghurids
After the death of Sultan Takesh, his son (Sultan Mohammad Khan)
gained the rulership; he came across his nephew (Hindu khan, son of Malek
Shah who died during his father reign) claim to crown. When disputes
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appeared between Sultan Mohammad Khan and Hindu Khan, Ghur king
interfered in Khwarezm affairs and ordered his brother, Moez al-Din, to
invade Khorasan in order to help Hindu Khan. Therefore he treathened the
frontiers of Khwarezm. (Ibn Asir, Bita: 24 / 230-232 and Ibn Khaldoon, 204 :
4/171). He could coquer Neishaboor and appointed his cousin, Zia al-Din
Mohammad, as ruler of Neishaboor. (Khandamir, 1984: 2 /642). He invaded
Marv next year and conquered Sarakhs, Nesa and Abiverd and appointed
Hindu Khan (The nephew of Sultan Mohammad) as ruler of Marv. (Ibn Asir,
Bita: 24/244).
By using this Strategy, he increased the disputes inside the Khwarezmian
dynasty in order to take advantages. At first, Sultan Mohammad sent Sultan
Ghias al-Din some ambassadors to resolve disagreements between himself
and the Ghuids, and asked for friendly relations between two states, because
he could concenrate on other enemies and retake their missed lands. He wrote
a letter to the king of Ghur as follow: "There was a rigid treaty for friendship
between my father and other kings; I want to do so. If you deem it advisable,
my mother marry to Sultan Ghazi Moez al-Donya Va-Din, and adopt me as
your son and if Sultan Ghais let me to control Khwarezm and Khorasan, I will
retake all parts of Iraq and Transoxiana from the enemies. (Jozjani, 1984:
1/360). Ghias al-Din didn‟t refused him. When Sultan Mohammad was
informed of that, he decided to treathen him in order to reach his goal. That is
why he wrote another letter : " I Supposed that you would appease me after
my father death and you would help me to overcome Cathays and send
them out of my cities .If you don‟t do so, don‟t disturb me and don‟t occupy
my cities. All I want is that you would give back whatever you took from me.
If I can not retake my cities, I will ask Cathays and Turks to help me in battle
with you. I was involved in funeral ceremonies of my father and problems of
my cities. So I didn‟t get a chance to prevent your invasion. If I was not
involved in those affairs, I could resist your invasion and I was able to
conquer your cities in Khorasan and other regions." (Ibn Asir, Bitar:24/ 266 267).
After receiving the second letter, Sultan Ghias al-Din didn‟t reply Sultan
because he suffered from gout and his brother, Shahab al-Din, was in India.
For this reacon, he kept the representatives of Sultan in Ghur and refused to
reply. Khwarezm Shah could resolve his problems and began to mobilize his
troops and moved towards Khorasan in 597 A.H. Khwarezm troops could
conquer Neishaboor and after a while they moved towards Sarakhs. Sultan
Mohammad ordered to withdraw because the ruler of Sarakhs, Amir Taj alDin Zangi Ibn Masud, resist Sultan and Shahab al-Din had to stop pursuing
the Sultan troops and decided to returned to Ghur in order to make everything
better in Ghur after his brother death. (Roshan zamir, 2537: 97). When
Shahab al-Din succeeded his brother, he divided the Ghur dynasty among
himself and his nephew, Mahmood. Then he assailed Khorasan. He could
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conquer Toos, Sarakhs, and Marv and appointed Mohammad Khorang as ruler
of Marv. (Joveini, 1996: 2/47). He had to leave Khorasan immediately and
moved towards India because there were revolts in regions (which were in
possession of India) due to his death rumor. Sultan Mohammad profited from
his absence and conquered Marv and killed Mohammad Khorang. He also
could conquer Heart by signing the peace pact. When Shahab al-Din was
informed of that, he moved towards Khorasan and then went to Khwarezm in
order to capture his capital, Gorganj. Sultan forced his troops to stop by
opening the dams of Jeihoon rivers, by uniting with Gharakhtaian and
Gharakhanian and by help of Khwarezm people through religious statement of
Iman Shahab al-Din Khiyooghi and Tturkan Khatoon, mother of sultan.
(Barthorld, 1987: 2/732 and Joveini, 1996, 2/54) .For this reason, Moez al-Din
had to withdraw because he found the siege of Gorganj useless and he might
lost his realm. He was sieged by Gharakhtaian and if Osman Khan (ruler of
Samarghand) didn‟t help him to sign peace pact between the Ghurids and
Ghorakhtaian, he would defeated by them. (Ibn Asir, Bita: 25/13, Esfandiyar,
1987:170-171 and Joveini, 1996: 2/57). Thereafter, Sultan Mohammad could
conquer different regions and became more powerful. Due to his power and
disputes between Sultan and Abbassides caliph, Al-Nasser decided to provoke
the Ghurids again so that they invade the regions occupied by Khwarezm.
Hatibeh Shahab al-Din suggested him to unite with Gharakhtaian, but he
refused this suggestion (Barthold, 1987:2/375). Shahab al-Din needed more
facilities and equipments in order to assail the Kharezm, so he went to India
but he was killed in the way back to Ghur before he could battle with Sultan
Mohammad. (Bathors,2002: 5/164, Shabankarei, 1984: 124 and Linpole,
1984: 264).
In fact, Shahab al-Din was the last worthy ruler of Ghur. After his death,
Ghur dynasty began to decline due to disputes between them and they
couldn‟t resist their enemies specially Sultan Mohammad Khwarezm Shah
who took advantage of those circumstances. Finally, his nephew, Ghias al-Din
could overcome other pretenders of crown by help of his Turk commandars
and took the power. Sultan Mohammad seized the opportunity and conquered
cities such as Balkh, Jozjan, and Tarmaz. Based on his treaty with
Gharakhtaian, he gave them Tarmaz in order to protect against their future
invasions to Khorasan. (Ibn Khaldoon, 2004: 4/178). Sultan Ghias al-Din
Mahmood didn‟t react to Sultan Mohammad acts because he was involved in
civil disputes and invasion of Ghozan and Gharakhataian to frontiers of his
state. Sultan Mohammad took Ghur under his control seized opportunity and
negotiated with Ghias al-Din in order to retake the missed lands so that he
could intervene the civil affairs of Ghur. He suggested Sultan Ghias al-Din
that he will give him one-third of the wealth gained from Ghazneh, the other
one-third will be for troops and the last one will be for Ghias al-Din if he
retake him Ghazneh. (Ibn Asir, Bita, 25/157) .Ghur Sultan had to accept that
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suggestion. But they never signed that treaty because Sultan Mohammad
faced many problems such as his brother (Ali Shah) claim for independency
in Mazandaran. Ali Shah fled towards Ghias al-Din and Sultan Mahmood
asked Ghias al-Din to arrest him. Ghur Sultan accepted it because he couldn‟t
refuse. That‟s why he was killed by family and adherents of Ali Shah.
(Jozjani, 2004 : 1/374). Ibn Asir believed that Ghias al-Din and Ali Shah were
arrested by Amir Malek (one of the commandars of Sultan Mohammad) and
were killed by his order. (Ibn Asir, Bita: 25/202– 203). After the death of
Ghias al-Din Mahmood and appearance of civil disputes and foreigners
invasion, the Ghurids began to decline. According to Jozjani, "After a while
the great men of Ghur decided to elect Ali Shah as their real ruler –who was
freed from prison after the death of Ghias al-Din – in order to resist Sultan
Mohammad Khwarezm Shah and prevent his expansionism. (Jozjani,
2004:1/378). Sultan Mohammad favoured Ala-al-Din Atsez, who was another
pretender of crown, and appointed him as ruler of Ghur in order to resist them.
Therefore Ghur went under Khwarezmian dominance. Thereafter, Atsez was
killed in the battle with Taj al-Din and Atsez appointed as the ruler of
Firoozkuh. When Sultan Mohammad Khwarezm Shah was informed of that,
he sent them an ambassador and asked them to obey him unconditionally.
Ala-al-Din Mohammad accepted it and gave Firoozkuh to the trusted people
of Sultan. Eventually, he was died in Khwarezm. (Ibn Asir, Bita: 26/11-12).
After his death, Ghur reign came to end in Firoozkuh and Ghazneh, but it still
remained in India.
Conclusion:
In fact, after the death of great Sultans such as Shahab al-Din and Ghias alDin, the Ghurids dynasty began to decline because there was no unity
between rulers and there was no policy in order to protect the state and to take
advantage of neighbours problems specially Sultan Mohammad Khwarezm
Shah. Even Nasser al-Din Allah (The Abbassides caliph) didn‟t favour the
Ghurids dynasty and he didn‟t help them to battle with their enemies because
there might appeared some problems for caliph and he couldn‟t reach his great
goals in Islam world, getting the world and religious rulership.
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DOĞU’DA ġANS VE KADER BATI’DA SEBEP VE SONUÇ1
AHMED EMĠN
Çeviren: Doç. Dr. Nevin KARABELA
Doğu‟yu Batı‟dan ayıran konulardan biri Doğu‟da Ģans ve kader
fikrinin yayılması, Batı‟da ise sebep ve sonuç fikrinin yaygın olmasıdır.
Doğu‟da her Ģeyde inanç ve kadere inanıldığını görürsün. ĠĢte bu kaderinden
dolayı mutludur, bu bedbaht, o zengin, diğeri de fakirdir. ġayet biri adım
attığında ona hayır ya da Ģer isabet etse bu kadere veya Ģansa yüklenir. Hasta
kaderinden dolayı hastalanır, iyileĢir veya ölür. Olaylar zinciri bunun gibi
birbirini takip eder. Batılı ise, baĢka Ģekilde düĢünür. Onlarda bir birey bir
sebepten veya sebeplerden dolayı mutlu veya bedbaht olur. Bu sebepler; iyi
veya kötü eğitim, düzgün veya bozuk ortam, dostluk kurulan iyi veya kötü
arkadaĢlardır. Fakir veya zengin olmanın sebebi; insanın çalıĢkanlığı veya
tembelliği, kendisine uygun olan veya olmayan mesleği seçimi, sosyal çevre
düzeninin düzgün veya bozuk olmasıdır. Toprak tarıma uygun olabilir veya
zararlı böceklerden dolayı uygun olmayabilir, hava Ģartları tarıma uygun
olabilir veya olmayabilir. Bunların hiçbiri Ģans veya kaderden dolayı değildir.
Bir gerekçe bulunamadığında Ģöyle der: “Bu baĢarı veya baĢarısızlığın
bilinmeyen bir sebebi var. Bunu anlamaya çalıĢacağım.”
Belki de bunun sebebi bizzat dinden kaynaklanmasa da Doğu‟daki
hayatın birtakım evhamlar ve hurafeler üzerine bina edilmesidir. Ġslam dini
çalıĢmayı emreder, gayretlice çabalamayı ister, önce (deveyi) bağlayıp sonra
tevekkülü tavsiye eder. Gökyüzünden ne bir altın, ne de gümüĢ yağar. Fakat
sonradan ortaya çıkan EĢ„arî gibi bazı mezhepler ateĢin (kendi kendine)
yakmayacağını ve suyun da (kendi kendine) kandırmayacağımı, ancak
Allah‟ın ateĢle birlikte yanmayı yarattığını, suyla beraber de suya kanmayı
yarattığını söylerler. Bunun gibi öğretiler mutlak bir biçimde kader inancına
bağlı kimselerde görülür.
Buna karĢılık Batı‟da bilimsel eğitim yayılmıĢtır. Bu anlayıĢtaki
insanlar genellikle hayatlarını sebep ve sonuç üzerine bina ederler. Buna göre
sıcaklık cisimlerde genleĢmeye yol açar, soğuk ise büzüĢtürür. Hastalık,
insanlara mikroplar yüzünden bulaĢır. Bu mikroplardan korunması halinde,
hastalık bulaĢmaz. Mikrop tanınırsa hastaya iyileĢme imkânı verir.
Bunların hepsi Doğu‟da tevekküle ve tembelliğe, Batı‟da ise aktif bir
Ģekilde çalıĢmaya sebep olmuĢtur. Bu kader anlayıĢını gösteren hikâyelerden
birisi Ģöyle anlatılır: “Köyün birinde bir adam atını kaybeder. KomĢuları onu
teselliye gelirler. O da, buna gerek yok, hiç kimse hayırı Ģerri bilemez der.
Sonra atını bulur. Bu sefer komĢuları tebrik etmeye gelirler. Adam onlara
1 Çevirisi yapılan metin Ahmed Emin‟in eĢ-ġark ve‟l-Ğarb adlı eserinin dördüncü
bölümüdür. Bkz. Ahmed Emin, eĢ-ġark ve‟l-Ğarb, Kahire, 1955, s. 71-75.
 Süleyman Demirel Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi
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öncekine benzer Ģeyler söyler. Bir süre sonra adamın oğlu ata biner. Üstünden
düĢerek ayağını kırar. Bunun üzerine komĢuları teselliye gelirler. Adam yine
öncekine benzer Ģeyler söyler. Ne tesadüf ki, o zaman ülke bir savaĢa girer.
Kral sağlıklı gençleri toplayıp savaĢa götürür. Adamın çocuğu ise savaĢa
alınmaz. KomĢuları adamı kutlamaya giderler. Onlara beni ne kutlayınız, ne
de teselli ediniz der.” Bu hikâye bize kadere güvenmen felsefesini açıklar. Bu
sebeple Doğulular baĢarılarını veya baĢarısızlıklarını kendilerinde olan bir
Ģeye değil, kadere bağlarlar.
Her iki tarafın da bu konuda aĢırıya gittiği görülmektedir. Kadere doğru
bir Ģekilde inanmanın insanın çalıĢmasına engel olması mümkün değildir.
Çünkü sonuç onun üzerine kurulmuĢtur. ġu açık bir gerçektir ki, çalıĢmak,
yetenek ve zekâ genellikle baĢarıya, aksi de genellikle baĢarısızlığa sebep
olur. Sebep ve sonuca dayalı iman anlayıĢının kusuru; bazen bir projenin
baĢarılı olması için tüm araçlar son derece özenle ve yetenekle kullanılır,
sonra baĢarısız olunur, sebebi de bilinmez. Bazen de bu araĢtırılmamıĢ bir
proje olur, bu projede diğer projedeki adamlar gibi yetenekli insanlar çalıĢmaz, ama sonrasında tesadüfen baĢarılır. Piyango biletleri yüz bin veya daha
fazla sayıda olabilir. Ġnsanlardan birisi en büyük ikramiyeyi kazanır. Kazanan
kiĢi insanların ne en zekisi, ne de en hünerlisidir. Bu ve benzeri olayları ilmi
olarak gerekçelendirmek imkânsız olmasa da, zordur. Bu hususta en ideal
yöntem kadere çalıĢmayı ve gayreti engellemeyecek sınırlar içinde inanmak,
sebep ve sonuca ise kadere ve Ģansa alan bırakacak sınırlar içinde inanmaktır.
Bu ne kadar uzak bir ihtimal! Çünkü aĢırılık insanların fıtratında var.
Eskiden okuduğum hoĢuma giden Ģu hikâyeyi anlatmak yerinde
olacaktır. Bir gün kral ve veziri Ģans olup olmadığına dair tartıĢırlar. Kral
Ģansı kabul etmez, vezir ise Ģansa inanır. Ġkisi arasında tartıĢma uzayınca kral
vezire Ģöyle der: Bana Ģansın varlığına dair bir delil getir. Vezir güneĢin
batıĢını bekler. Yolda yürüyen iki kiĢiyi yakalar ve karanlık bir hücreye atar.
Onlardan biri çalıĢkan, diğeri ise tembeldir. ÇalıĢkan olan hücrede bulunan
Ģeyleri inceler ve içinde tanelerin bulunduğu bir kap bulur. Bir kısmını ağzına
alır. Bunların leblebi olduğunu anlar. Diğer taraftan kabın içindeki çakıl
taĢlarını fark eder ve onları tembel olana atar. Sabah olup, hücre
aydınlandığında, bu çakıl taĢlarının elmas olduğu ortaya çıkar. Görünen odur
ki, çalıĢkan olan leblebi yemiĢ, tembel ise elmas kazanmıĢtır. Bundan sonra,
vezir elde ettiği bu delilden sevinç duyarak kralın yanına gider ve ona Ģu
hikmetli sözü söyler: “ġansın varlığına inandım, ama bir kabtaki leblebilerin
arasında bulunan elmas kadar.”
Ġdeal olan; bir insanın hayatını sebep ve sonuç üzerine inĢa edip, kaderi
inkâr etmemesi ve kadere bel bağlamamasıdır.
ġayet kader konusunda Doğu ile Batı arasında fark olduğunu söylersek,
bunun anlamı her Doğulunun hayatını sırf kader anlayıĢına dayandırdığı ve
her Batılının da yaĢamını sebep ve sonuca göre kurduğu değildir. Doğulular
arasında sebep ve sonuca inanan ve hayatını ona göre Ģekillendirenler olduğu
gibi, Batılılar arasında da Ģansa güvenenler vardır. Bizim tesbitlerimiz
Doğu‟nun da Batı‟nın da çoğunluğuna dayandırılarak yapılmıĢtır.

CUMHURĠYET ve DĠL ve TARĠH-COĞRAFYA
FAKÜLTESĠ SEMPOZYUMU ÜZERĠNE
NEVĠN KARABELA
14-16 Mayıs 2008 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi‟nde “Cumhuriyet ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi”
baĢlıklı bir sempozyum düzenlenmiĢtir. Sempozyumun amacı, 1935 yılında
kurulan fakültenin kuruluĢundan bu yana geçen süreç içinde, Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi‟nin sosyal bilimlerin farklı alanlarına yaptığı katkıları
ortaya koymak ve gelecekte yapılabilecek bilimsel çalıĢmalar için gerekli
görülen önerileri tartıĢmaktır.
Sempozyum duyurusunda belirtildiği üzere bildirilerin aĢağıda
belirtilen beĢ baĢlıktan birine girecek Ģekilde hazırlanması öngörülmüĢtür:
I-Fakültede temsil edilmekte olan alanlarda yapılmıĢ olan katkıları
gösteren bildirileri
II-Fakülte tarafından yetiĢtirilen veya fakültede görev yapan büyük
bilim insanlarının yaĢamları, eserleri ve alanlarına yapmıĢ oldukları katkıları
gösteren bildirileri
III-Fakülte yayınları arasından çıkmıĢ kitapların önemini gösteren
bildirileri, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi ile
fakültedeki bölümler tarafından yayımlanmakta olan dergilerin bilimsel
katkılarını gösteren bildirileri
IV-Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi‟nin, çağdaĢ dünyanın ve yaĢamın
gereksinimleri doğrultusunda, yeni araĢtırma alanlarına ve konularına açılarak
yeni bilimsel hedefler yüklenmesini sağlayacak önlemlere iliĢkin yeni öneriler
sunan veya tartıĢan bildirileri ve
V-Fakülte
araĢtırmacılarının,
Cumhuriyet
Tarihi‟nin
çeĢitli
dönemlerinde ortaya çıkan büyük kültür ve düĢünce hareketlerinin oluĢumuna
yapmıĢ olduğu katkıları belirleyen bildirileri içerecektir.
Sempozyuma yurt içinden ve yurt dıĢından birçok bilim adamı
katılmıĢtır. AçılıĢ konuĢmaları üniversite rektörü Prof. Dr. Nusret Aras ve
DTCF Dekanı Prof. Dr. H. Sekine KarataĢ tarafından yapılmıĢtır. Otuz sekiz
bildirinin sunulduğu sempozyum üç gün devam etmiĢtir.
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sekine KarakaĢ,
sempozyum açılıĢındaki konuĢmasında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi‟nin,
 Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
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Cumhuriyetin inĢası için gerekli unsurların gerçekleĢtirilebilmesi için kurulan
bir müessese olduğunu, sempozyunum amacının fakültenin açılıĢından
itibaren bilime yaptığı katkıları incelemek ve gelecekte yapılabilecek bilimsel
çalıĢma önerilerini tartıĢmak olduğunu belirtti.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nusret Aras açılıĢ
konuĢmasında Atatürk‟ün, bu fakültelerin biri Ankara Hukuk Fakültesi, diğeri
de Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi olmak üzere iki fakültenin kurulmasını
istediğini söyledi. Atatürk‟ün, Türk kültürü, tarihi ve köklerini araĢtırmak için
DTCF‟nin kurulmasını istediğini belirten Arasfakültenin bu görevi iyi bir
biçimde yerine getirdiğini, Türk dilinin sadeleĢtirilmesi, Türklerin
Anadolu‟daki tarihini ve Anadolu‟nun daha önceki halklarının tarihini
araĢtırdığını belirtti.
Sempozyumun açılıĢ bildirisini sunan Prof. Dr. ġerafettin Turan
“Türk Aydınlanmasında DTCF‟nin Yeri”nden bahsetti. Fakültenin açılıĢında
yerli ve yabancı 25 kiĢilik bir kadronun bulunduğunu, bu kadronun, bir
üniversite kadrosu gibi olduğunu belirten Prof. Dr. Turan, Türk Tarih Kurumu
ve Dil Kurumu kurultaylarının DTCF‟de yapıldığını, Yunus Emre
Oratoryosu‟nun ilk kez burada sahnelendiğini, bilimsel alandaki çok sayıdaki
ilk‟in burada gerçekleĢtirildiğini, DTCF öğretim üyeleri tarafından çevirisi
yapılan klasiklerin aydınlanmada büyük yarar sağladığını söyledi.
Sempozyumda sunulan diğer bildiriler ve bildirileri sunanların
isimleri aĢağıda belirtilmiĢtir: sempozyumun ilk günü olan 14 mayıs 2008
ÇarĢamba günü çağrılı konuĢmacı Ataol Behramoğlu‟nun “DTCF Bilinci”
konulu bildirisinden sonra I. Oturumda Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
“Cumhuriyet Dönemi Kültür Politikasında Türk Dilinin Yeri”, Prof. Dr.
Hayriye ErbaĢ “Toplum-Üniversite ĠliĢkisi Bağlamında DTCF ve Sosyoloji”,
Doç. Dr. Ulvi Keser “DTCF Bağlamında Ord. Prof. Dr. Enver Ziya Karal ve
DüĢüncelerine Kesitsel Bir BakıĢ”, “Doç. Dr. NeĢe Özden “Türk Tarih Tezi,
Atatürk ve Cumhuriyet” baĢlıklı bildirleri sundular.
II. oturumda Prof.Dr. Hamza Zülfikar “GüneĢ Dil Teorisi”, Prof. Dr.
F. Sema Barutçu Özönder “Türklük Bilimi AraĢtırmalarının Merkezi Olarak
DTCF”, Doç. Dr. Liubovi CimpoeĢ “Gagauz Dili: Tarihi, ÇağdaĢ Durumu ve
Dialekt Özellikleri”, Yrd. Doç. Dr. PaĢa Yavuzarslan “Prof. Dr. Hasan Eren
ve Türk Dili Üzerine Etimoloji ÇalıĢmaları” baĢlıklı bildirilerini sundular.
Sempozyumun ikinci gününde (15 mayıs PerĢembe) program çağrılı
konuĢmacı Prof. Dr. Doğan Aksan‟ın “Cumhuriyet ile BaĢlayan Dil
ÇalıĢmaları ve DTCF‟nin Katkıları” konulu bildirisiyle baĢladı. Ardından
yapılan III. Oturumda Prof.Dr. KurtuluĢ Kayalı “1940-1950 Yılları
Arasındaki Dönemde Türkiye‟de Sosyal Bilimlerin GeliĢimi Açısından
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DTCF‟nin Önemi”, Prof.Dr. Melek Dosay “Türk ve Dünya Bilim Tarihi
AraĢtırmalarında Aydın Sayılı”, Prof.Dr. Kerima Filan “Bir BoĢnak Gözü ile
DTCF”, Prof. Dr. Doğan Atılgan “Cumhuriyetin 85. Yılında Yayınlarıyla
DTCF”, Prof. Dr. Azem Kozar “Bosna (1861-1869” konulu bildirileri
sundular.
Öğle yemeği arasından sonra çağrılı konuĢmacı Özen Yula “DTCF‟de
Günlük YaĢam” konulu bildirsini sundu. Ardından yapılan IV. oturumda
Prof.Dr. Metin Özbek “Ord. Prof. Dr. ġevket Aziz Kansu‟nun Bilimsel
KiĢiliği”, Doç.Dr. Charles Gates “Türkiye‟de Arkeoloji, Nereden Nereye?”,
Dr. Warren Eastwood “25.000 Years of Environmental Change in Turkey”,
Prof. Dr. Aygül Süel “Cumhuriyetin Hitit Uygarlığını SahipleniĢi ve DTCF”
konulu bildirileri sundular.
Sempozyumun II. gününün son oturumunda (V. Oturum) Prof. Dr.
Ünal Aytür “Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Eğitimi ve Cumhuriyet”, Dr. Raida
Rzayeva “M. Kemal Atatürk ve Kültürel ModernleĢmede Eğitim”, Prof. Dr.
Sema Ege “DTCF Ġngiliz ve Amerikan Edebiyatı Kazanımları 1972-1989 ve
2007”, Prof. Dr. Belgin Elbir “Uzakbatıya Açılan Bir Pencere: Amerikan
Kültürü ve Edebiyatı” baĢlıklı bildirileri sundular.
Sempozyumun II. Günü (16 mayıs 2008) çağrılı konuĢmacı Prof. Dr.
Erdoğan Akkan‟ın “Coğrafya Biliminin GeliĢim Sürecinde DTCF Coğrafya
Bölümü” konulu bildirsi ile baĢladı. Ardından gerçekleĢen VI. oturumda Prof.
Dr. Özdemir Nutku “Tiyatro Enstitüsü‟nden Tiyatro Kürsüsü‟ne”, Prof. Dr.
Sabri Büyükdüvenci “DTCF‟de Dünden Bugüne Felsefi Yansımalar”, Doç.
Dr. Elmira Mamedova “Ankara Üniversitesi ve Azerbaycanlı Aydınlar”, Yrd.
Doç. Dr. Haluk Erdem “Hasan Ali Yücel DüĢüncesinde DTCF”, Derya
Adalar “Son 10 Yılda Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı” baĢlıklı
bildirileri sundular.
Sempozyumun VII. Oturumu öncesinde çağırılı konuĢmacı Adalet
Ağaoğlu‟nun “DTCF, Anılar 1946-1950” konulu bildirisinden sonra baĢlayan
VII. Oturumda Prof. Dr. Sevda ġener “Tiyatro Bilim ve Eğitimi AnlayıĢında
DTCF Tiyato Bölümünün Öncü ĠĢlevi”, Doç. Dr. Nevin Karabela “Naim
Hazım Onat ve Mukayeseli Dil ÇalıĢmaları”, Doç. Dr. Yavuz Unat “Prof. Dr.
Sevim Tekeli ve Bilim Tarihine Katkıları”, Doç. Dr. Tansu Açık “Klasik
Filoloji mi?” ve Dr. YaĢar Kalafat “Eski Türk Ġnançları Ġtibariyle Türk
Mitolojisi, Prof. Dr. Bahaeddin Ögel‟in ÇalıĢmaları” baĢlıklı bildirileri
sundular.
Sempozyumun kapanıĢ oturumunda “DTCF Misyonu ve Geleceğe
Dönük Hedefleri” konulu panel gerçekleĢtirildi. DTCF dekanı Prof. Dr. H.
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Sekine KarakaĢ‟ın baĢkanlığını yaptığı panele Prof. Dr. Özer Ergenç, Prof.
Dr. CoĢkun Özgünel ve Prof. Dr. Remzi Demir de katıldı.
Sempozyum Dil ve Tarih Coğrafya fakültesinin geçmiĢini, eğitim
sürecini, fakültenin yetiĢtirdiği veya fakültede görev yapan değerli isimlerin
yeniden hatırlanmasını, bazı ana bilim dallarının sosyal bilimlere katkılarını
ortaya koyması bakımından faydalı olmuĢtur. Türkiye‟de sosyal bilimlere
özgü tek fakülte olması dolayısıyla da önem taĢıyan DTCF‟nin gelecekte
bilime daha nice değerli katkılar yapacağını ümit ederek sempozyuma emeği
geçen herkese teĢekkür ediyoruz.

LIN GAN, “ZHONGGUO GUDAI BEIFANG MINZU TONGLUN
(ÇĠN ESKĠ KUZEY MĠLLETLERĠNE GENEL BĠR BAKIġ)”
Ġç Moğolistan Halk Yayınevi, Ġkinci Baskı, Eylül 1999, 3.000 Adet BasılmıĢ,
9+7+502 Sayfa, ISBN 7-204-04456-8.

Eyüp SARITAġ*
Yukarıda ismi verilen kitabın yazarı Prof. Dr. Lin Gan Ġç Moğolistan
Üniversitesi tarih bölümü emekli öğretim üyelerinden birisi olup, Çin‟de Hun
ve Göktürk dönemine iliĢkin tarihi araĢtırmalarıyla tanınmıĢtır. Yazar kaleme
aldığı Önsöz‟de 70‟li ve 80‟li yıllarda yazdığı Hun, Göktürk ve Doğu Hu‟ları
hakkında yazdığı eselerle ilgili, kendisine ulaĢan yoğun istekler üzerine, daha
önce incelediği konuları yeni bir görüĢ ve eklemelerle bu eserin oluĢtuğunu
bildirmektedir. Milattan önceki dönemlerden itibaren Çin‟in kuzey
bölgelerinde yaĢayan milletlerin büyük bir kısmını Hunlar ve Göktürkler
oluĢturması nedeniyle, bu alanla ilgili yapılan araĢtırma sonuçlarının mutlaka
ülkemiz bilim âlemine duyurulması gerektiğine inandığımız için bu kitabı
tanıtmaya karar verdik.
Bu kitapta ağırlıklı olarak Hunlar, Göktürkler ve Uygurların kültürel
tarihinin anlatımına ağırlık verilmiĢ, bunun yanında söz konusu milletlerin
siyasi tarihleri de ihmal edilmeden ana hatlarıyla ortaya konmuĢtur. Diğer
taraftan Çin‟in kuzeyinde yaĢayan Wuhuanlar, Tuyuhunlar, Yüeçiler,
Wusunlar, Dinglingler, Dangxianglar, Rouranlar, Kitanlar, Kumoxiler,
Moğollar ve Sushenlar hakkında da genel bilgiler verilmektedir. Yazar,
yukarıda isimleri sayılan kuzey milletleri arasında Dangxianglar, Kumoxiler
ve Sushenlar dıĢında bilgilerimize katkı sağlayacak bilgiler vermemekte, diğer
bir deyiĢle bilinen bilgiler büyük oranda tekrar edilmektedir. Dangxiang
Kumoxi ve Sushen gibi milletler eski Türk tarihi ve kültürü ile her hangi bir
ilgileri bulunmamaları nedeniyle ülkemizde ilgi görmemektedir.
Toplam 13 bölümden meydana gelen bu kitabın bölüm baĢlıkları
Ģunlardır:
1. GiriĢ (1-22)
2. Hun, Göktürk ve Doğu Hu‟larından Üç Xi Milletlerinin Etnik
Görünümü (23-48)
3. Hun Göktürk Doğu Hu‟larından Üç Xi Milletlerinin Etnolojisi
(49-76)
4. Hunlar Çin Milletidir; Qihu‟lar (Shanhu) Hunların Torunları
Değildirler (77-104)
* Y. Doç. Dr., Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü.
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5. Hunlar, Göktürkler ve Doğu Hu‟larından Üç Xi Milletlerinin
Toplumsal Görünümü (105-148)
6. Üç Büyük Millet Grubunun Her Bir Üyesi Üst Sınıf MimariSiyasi Bünye Bakımından Üç Gruba Ayrılır, 4 Kısma AyrılmıĢ
Bir Yönetim OluĢturmazlar (149-170)
7. Hunlar, Göktürkler ve Üç Xi Milletlerinin Kültürel Görünümü ve
Maddi Durumu (171-225)
8. Hunlar, Göktürkler ve Üç Xi Milletlerinin Kültürel Görünümü ve
Bilinç Durumları (226-272)
9. Kuzey Milletlerinin Değerli Kültürel Mirasları Hakkında Neler
Biliyoruz
10. Kuzey Milletleri Ġle Han Milleti Arasındaki ĠliĢkiler Nasıl
Kavranabilir
11. Hun Göktürk Üç Xi Milletlerinin Batı Ġle ĠliĢkileri
12. Bozkır Ġpek Yolu Ġle Bozkır UlaĢım Yolları
13. Yeni Çin‟in KuruluĢundan Sonra (1949-1997) Çin‟de Eski Kuzey
Milletleri AraĢtırmaları ve Geleceği

Lin Gan‟ın bu eseri ağırlıklı olarak kuzey milletlerinin siyasi
tarihlerini ele alsa da ekonomik ve kültürel hayata iliĢkin bilgiler de
verilmektedir. Örneğin 4. Bölümde Hunların ve diğer bazı Hu kabilelerinin Ġç
Moğolistan‟ın Hetao bölgesinde yaĢadıkları dönemdeki nüfus durumları, 5.
Bölümde Hunlar, Göktürkler ve Hu kabilelerinin göçebe hayvancılığı,
ekonomik hayatları, 6. Bölümde adı geçen milletlerin yönetim ve unvan
sistemleri, 7. Bölümde Hunlarda ölü gömme geleneği, Hun mezarlarının
bulunuĢu, Göktürk ve Uygurların yazılı kalıntıları, 8. Bölümde Hun, Göktürk
ve Uygurların dil özellikleri ve yazı sistemleri, 9. Bölümde Göktürk mezarları
ile Uygurların ahĢap baskı sanatları ve bu milletlerin yaptıkları balballar ve
kaya resimleri hakkında oldukça ayrıntılı bilgiler verilmiĢtir.
Kültürel hayata iliĢkin bu unsurlar arasında Hun mezarları ve ölü
gömme gelenekleri, Göktürk mezarları ile kaya resimleri dıĢındaki konular
dıĢında verilen bilgilerin büyük bir kısmı daha önce bilinenlerin tekrarıdır.
Yazar kitabın önsözünde her ne kadar kitabı yazmaya baĢlarken yeni bir
görüĢle ele aldığını açıkça belirtse de, 5. Bölümde Hunlar Göktürkler ve
Uygurların köle sisteminin geçerli olduğu toplumlara sahip olduğunu ısrarla
öne sürmektedir. Oysa göçebe hayvancılığı yaĢam tarzını benimsemiĢ eski bir
toplumun sayıları yüzbinlerle ifade edilmesi gereken köle kitlelerini nasıl
besledikleri ve barındırdıklarını bilimsel kanıtlar eĢliğinde ortaya
koyamamaktadır. Böyle bir görüĢ 50‟li-80‟li yıllar arasında sıklıkla siyasi

nedenlerle sıkça baĢvurulan bir görüĢ olup, baĢından itibaren bilimsel ve
mantıksal temeli olmayan bir görüĢtür. Dolayısıyla Lin Gan‟ın bu eserini yeni
bir görüĢle ele aldığını söylemek oldukça zordur.
Kitabın bir diğer özelliği ise baĢvurulan kitap ve makale isimleri kısaca
verilmekte fakat hiçbir surette sayfa numaraları verilmemektedir. Bu usul
Çin‟de eski bir alıĢkanlıktır fakat son yıllarda dip not verme sisteminde batı
sistemi benimsenmiĢtir. Verilen kitap ve makale isimlerinin, özellikle Hun,
Göktürk ve Uygur dönemine ait araĢtırmalarının en önemlilerinin yer alması,
söz konusu dönemlerde Türk tarihi ve kültürü hakkında araĢtırma yapmak
isteyenler için yararlı bir yol gösterici olacağına inanıyoruz. Kitabın
kadrosuna giren konular hakkında pek çok ülkede çok fazla araĢtırma
yapılmıĢ olmasına rağmen yazar Çin‟de yapılan çalıĢmalar dıĢında her hangi
bir araĢtırmaya referans verilmemiĢtir. Bu durum bizim fikrimize göre
oldukça ciddi bir eksikliktir.
Burada tanıtmaya çalıĢtığımız kitap bazı noktalarda olumsuz bir
üslupla kaleme alınan konuları kapsasa da Türk okuyucusu açısından bazı
olumlu özellikleri de içermektedir. Zira Hun, Göktürk ve Uygur dönemi
arkeolojisi hakkında verilen bilgiler bu kapsamda değerlendirilmelidir. Ayrıca
13. Bölümde 1949- 1997 yılları arasında Çin‟de eski kuzey milletleri
hakkında yapılan araĢtırmalar bir liste halinde verilerek, bu araĢtırmaların
özellikleri bazı değerlendirmeler eĢliğinde verilmiĢtir.
Kuzey Milletleri tarihi alanında oldukça çeĢitli ve renkli bilgiler veren
bu kitabın görsel malzemeler bakımdan oldukça zayıf olduğunu söylemek
mümkündür. Öyle ki, Hun kültürü ve Çin‟de yapılan Hun arkeolojisine dair
kazılar konusunda oldukça fazla bilgiler verilmesine rağmen sadece 1 adet
Hun kalıntısının resmine yer verilmiĢ, Göktürklerden kalıntılarına iliĢkin
olarak ise sadece 3 adet Göktürk harfli yazıt resmi verilmiĢtir. Oysa özellikle
50‟li yıllardan itibaren her ne kadar Hun dönemine ait olanların sayısı kadar
olmasa da Çin‟de pek çok Göktürk arkeolojik kazıntıların resimleri arkeoloji
dergilerinde yayınlanmıĢtır. Özellikle 20. Yüzyılın ilk yıllarından itibaren
zengin bir kültür tarihine sahip olduğunu bildiğimiz Uygur Türklerinden kalan
kültürel yadigarların resimlerine de bu eserde rastlamak mümkün değildir. Bu
eserde Uygurlara dair her hangi bir görsel resim yerine sadece iki sayfalık bir
Uygur yazısından örnekler verilmiĢtir. Bunların dıĢınsa 3 adet Tangut yazı
tablosuna yer verilmiĢ, yine oldukça sınırlı sayıda gördüğümüz haritalar
arasında 4 adet Hun, 1 adet Göktürk ve 1 adet de Kitan haritasına yer verilmiĢ,
Uygurların kurdukları devletlere iliĢkin her hangi bir harita dâhil edilmemiĢtir.

