
ı 1 
ELWEll-SUTION, Lawrence Paul 

L 

(1912 -1984) 

Daha çok İran'a dair 
araştırmalarıyla tanınan 

İngiliz şarkiyatçısı. 
_j 

Güney İrlanda'da doğdu. Orta öğreni
mini ingiltere'nin güneyinde Winchester'
de tamamladıktan sonra Londra· daki 
School of Oriental and African Studies' e 
girerek Arapça- Farsça bölümünde oku
du ve 1934'te bu okuldan yüksek başa
rıyla mezun oldu. iran'la ilgisi endüstri 
sektöründeki ilk işiyle başladı; Abadan 
şehrinde Anglo- iranian Oil Company te
sislerinde dört yıl çalıştı. ll. Dünya Savaşı 
başlamadan önce Londra'ya dönerek En
formasyon Bakanlığı'nda ve BBC'nin Fars
ça ve Arapça yayınlarının yönetici kadro
sunda görev yaptı (ı 938-1943) 1943'te 
basın ataşesi olarak Tahran'a gitti ve 
1947' de Londra 'ya döndüğünde yine 
BBC'de çalışırken School of Oriental and 
African Studies'de hocalık yaptı. 1950'
de Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve 
Michigan Üniversitesi'nde Farsça ders
leri verdi. 1952'de ingiltere'ye dönerek 
İskoçya'da Edinburgh Üniversitesi'nde 
Fars dili ve edebiyatı akutmaya başladı. 

Pozitivist düşünce tarzıyla teoloji ve 
felsefeye nisbeten uzak kalan Elwell
Sutton, çağdaş iran'ın siyasi tarihi, İsla
mi ilimlerdeki yeri. folkloru. edebiyatı 

ve bibliyografyası ile Şii düşüncesi ve Şia 
tarihi üzerine on iki kitap ve 1 00 kadar 
makale yayımladı. 1955'te, Angio-Irani
an Oil Company ve bu şirketin İran tabii 
kaynaklarına yönelik sömürgeci faaliyet
lerini eleştiren Persian Oil: A Study in 
Power Politics (London) adlı eseri piya
saya çıktı. Musaddık devri için önemli 
bir kaynak olan ve İran· daki milliyetçi 
ve demokratik eğilimleri destekleyen bu 
eser daha sonra Rusça ve Çince'ye çev
rildi. islam edebiyatı araştırmalarına 
en değerli katkısı, Fars şiirindeki vezin 
formlarını incelediği The Persian Met
res (Cambridge 1976) adlı eseridir. Bu ki
tapta Fars şiirindeki vezin tekniklerinin 
ayrıntılı bir analizini yaparken Fars vez
ninin Arap şiirinden alındığı şeklindeki 

görüşe karşı çıkar. Elwell -Sutton'ın ilgi
lendiği bir diğer alan da Ortaçağ astro
nomi ve astrolojisiydi. BirOni'nin ustur
lap risalesiyle Timur'un tarunu İskender 
Sultan ve Kaçar Prensi Esadullah Mir
za'nın zayiçeleri üzerinde çalışmaya ve 
islam astronomi ve astrolojisi hakkında 
genel bir el kitabı yazmaya başladı, fa
kat bunları tamamlayamadı. Farsça'dan 

İran halk hikayeleri külliyatını (The Won
derful Sea-horse and other Persian Tales, 
London ı 950). Hz. Peygamber'in hayatı
nı anlatan bir kitabı ve ünlü iranlı yazar 
Ali Deşti'nin ömer Hayyam ' ı konu alan 
eserini (In Search of O mar Khayyam, Lon
don 197 ı) tercüme ederek yayım la dı. 

Elwell-Sutton, 1980'de Edinburgh Üni
versitesi'nin İslam ve Ortadoğu Araştır
maları bölüm başkanlığına getirildi ve 
1982'de buradan emekli oldu. Ölümün
den önceki son iki yılında Hollanda'dan 
başlayarak Moskova'ya. oradan Trans
Sibirya demiryoluyla Büyük Okyanus'a 
ulaşan uzun bir seyahat yaptı ve Orta 
Asya'da iki ay geçirdi; klasik İran araş
tırmaları merkezi olan Tacikistan'ın Du
şanbe şehrini de ziyaret etti. Bu ara
da İran folkloru üzerine araştırmalarını 
sürdürdü ve Bibliographical Guide to 
Iran 'ın (Edinburgh ı 983) editörlüğünü 

üstten di. 
British Society for Middle Eastern Stu

dies'in devamlı üyelerinden olan Elwell
Sutton yönetim kurulunda iki dönem 
( 1974- ı 977, 1980- ı 983) görev aldı; aynı za
manda British Institute of Persian Stu
dies'in de yönetim kurulundaydı. Ölümü
ne yakın, Gazzali'nin Kimya, ü's-sa c ade 
adlı eserini İngilizce'ye çevirmekle meş
gudü. Öldüğünde ingiltere'nin Farsça üze
rine en büyük otoritesi sayılıyordu. Fars
ça'nın yanında diğer Ortadoğu dillerine 
de aşina idi. Üniversitede Pehlevice ile 
Ermenice'nin yanında Arap edebiyatı. Şia 
tarihi, modern İran tarihi gibi dersler 
de vermişti ; ayrıca iyi bir epigrafist ve 
hattattı. Ölümünden üç ay kadar önce, 
öğrencileriyle meslektaşlarının onun şe
refine hazırladıkları Qajar Iran: Politi
cal Social and Cultural Change 1800-
1925 (ed. E. Bosworth - C. Hillenbrand, 
Edinburgh 1984) adlı eser doğum günü 
armağanı olarak yayımlandı. 

Elwell- Sutton' ın diğer önemli eserleri 
şunlardır: Colloquial Persian (London 
ı 94 1). Modern Iran (London ı 94 1). Persi
an Proverbs (London 1954), A Guide to 
Iranian Arcea Study (Washington 1952). 
Elementary Persian Grammar (Cambrid
ge 1963) 
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ELYESA' 

ELYESA' 

(~1) 

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 
peygamberlerden biri. 

_j 

Elyesa· kelimesinin aslı ve söylenişi 

hakkında farklı görüşler ileri sürülmüş
tür. Bazı müfessirler kelimenin aslının 
"Yesa"' veya "Leysa"', başındaki "El"in 
ise harf-i ta'rif olduğunu söylemişlerdir. 
Yaygın olan telaffuz şekli Elyesa' olmak
la birlikte bu adı Elleysa' şeklinde oku
yanlar da vardır (b k. Kurtubi, VII. 32-33). 

Kur'an-ı Kerim'de, "İsmail, Elyesa', Yu
nus ve LOt'a da yol gösterdik; hepsini 
alemiere üstün kıldık" (el-En'am 6/ 86), 
"İsmail'i. Elyesa'ı, Zülkifl'i de an. Hep
si de iyilerdendir" (Sad 38 / 48) mealin
deki iki ayette anılması ve İslami kaynak
larda verilen şeceresi dışında onunla ilgi
li herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

İslami kaynaklarda şeceresi Elyesa' b. 
Abtüb b. AcOz olarak verilen bu peygam
ber (Taberi, VII , 261; Sa'lebi, s. 197), Ahd-i 
Atik'te Elişa adıyla geçen peygamber ol
malıdır. İbranice'de "Tanrı benim kurtu
luşumdur" anlamına gelen Elişa kelime
si Grekçe'ye Elisaios. Latince'ye Elisaeus 
şeklinde geçmiştir. Ahd-i Atik'e göre El
yesa·. milattan önce VIII. yüzyılda İsra
il Krallığı'nda yaşayan Şafat'ın oğludur. 

Tanrı'nın emri üzerine peygamber İlya 
(ilyas) tarafından kendisine halef olarak 
seçilmiştir. Peygamber İlya onu on iki çift 
öküzle çift sürerken bulmuş, cübbesini 
üzerine atarak peygamber olarak seçil
diğini bildirmiştir. Bu sembolik hareke
tin ne ifade ettiğini bilen Elişa da çiftçi
liği bırakmış, öküzlerden bir çiftini ke
serek veda yemeği vermiş ve İlya 'nın 
yanından hiç ayrılmayarak ona hizmet 
etmiştir. Nihayet rab İlya'yı kasırga ile 
göklere çıkaracağı zaman İlya ondan ar
tık kendisini takip etmemesini istemiş
se de Elişa bunu reddetmiştir. Beraber
ce Beyt-El'e ve Eriha'ya, oradan Erden 
ırmağına varmışlar, burada İlya cübbe
sini ırmağa vurarak sularını ikiye ayır

mış ve karşı tarafa geçmişlerdir. İlya, 
rab tarafından semaya alınmadan önce 
Elişa 'ya bir isteği olup olmadığını sor
muş, Elişa da. "Senin ruhundan iki pa
yım olsun" demiş, İlya ise, "Eğer yanın
dan alındığımda beni görürsen isteğin 
yerine getirilecektir" demiş, bu esnada 
ateşten araba ve ateşten atlar gelerek 
İlya'yı semaya çıkarmışlardır. İlya'nın se
maya çıkarılışını gören Elişa, daha son
ra onun cübbesiyle suları tekrar ikiye 
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