
diriyye zikirleri aynı gecede arka arkaya 
icra edilir. Kürdistan'daki Kadiriler arasın
da genelde Riffıiler'e mahsus olan şiş ba
tırma törenleri de görülmektedir. 

İran anayasası (bölüm I, md. 129) Hane
fi ve Şafii mezheplerini tanımış. kendi di
ni eğitimlerini gerçekleştirmelerine izin 
vermiş. evlilik. boşanma. miras gibi konu
larda kendi hukukiarına yasal geçerlilik 
kazandırmış. mezheplerden birinin men
suplarının çoğunluğu oluşturduğu bölge
lerde, yerel konseyierin yetkisi dahilinde 
bulunan mahalli düzeniemelerin çoğun
luğun mezhebine göre yapılması gerek
tiğini vurgulamıştır. 
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Z. Dil ve Edebiyat. a) Dil ve Lehçeler 
(Fars Dili). Hint-Avrupa dil ailesinin bir 
kolu olan Farsça. milattan önce yaklaşık 
1500 yılına kadar Hintçe ile birlikte tek 
bir dil halinde idi. Hint ve İran milletleri-

nin birbirinden ayrılmasıyla İran dili müs
takil olarak gelişti; Uman'dan Mezopo
tamya'ya, Karadeniz'in doğu kıyılarından 
ve Kafkasya'dan Pamir yayiasma ve Sin d 
bölgesine kadar çok geniş bir coğrafyaya 
yayıldı. Bu kadar geniş bir alana yayıldığı 
için bazan bağımsız denecek kadar aslın
dan uzaklaşmış dilleri ve bazan da aslı ile 
yakından ilgili lehçeleri meydana getirdi. 
Elde bulunan belgeler alfabe ve içerik ba
kımından İran dillerini eski . orta zaman 
ve yeni İran dilleri gibi birbirinden çok 
farklı üç devreye ayırma imkanı vermek
tedir. Başlangıçtan Ahamenl İmparator
luğu'nun yıkılışma (m .ö. 330) kadar ge
çen süre içinde konuşulan, yazılı belge
leri bulunan Med dili. Saka dili. Eski Fars
ça ve Avesta dili eski İran dilleri grubunu 
oluşturur. 

İran'ın bilinen ilk devleti olan Medler'in 
dillerini yazı dili olarak kullanıp kullanma
dıkları bilinmemektedir. Ah am eniler Dev
leti zamanında devlete ait belgelerin Pa
sargard, Şuş ve Babil şehirleriyle Med
ler'in ilk başşehri olan Hemedan'da sak
landığı bilinmektedir. Milartan önce VII. 
yüzyılın başlarında Med Kralı Deioces (Di
yOkis). kendisine yazılı olarak gönderilen 
dava ve mahkeme özetlerine yazılı cevap 
veriyordu. Yabancı dillerde gönderilen ya
zıların ise onun makamında Med diline 
tercüme edildiği sanılmaktadır. Bazı bil
ginler, Eski Farsça'nın yazıldığı çivi yazı
sının Medler tarafından da kullanıldığı
nı ve hatta Eski Farsça'nın yazı şeklinin 
Medler'den alındığını iddia etmişlerdir. 
Ancak Darius'un (Dara) Blsütun kitabele
rinde İran diliyle yazan ilk kişinin kendisi 
olduğunu söylemesi bu iddiayı geçersiz 
kılmaktadır. 

Milatta n önce VI. yüzyılın ilk yarısında 
Med krallarının sarayında konularını İran 
efsanelerinden alarak şiir söyleyen şairler 
vardı. O zamana ait birçok hikaye ve des
tanın Yunanlı tarihçilerin eserlerinde nak
ledilmiş olması . Medler döneminde des
tanların veya destan şiirlerinin var oldu
ğunu göstermektedir. Fakat bunların hiç
biri günümüze kadar gelmediği gibi Med 
diliyle yazılmış müstakil bir eser veya bel
ge de zamanımıza ulaşmamıştır. Milartan 
önce 835 yılında yazılmış olan Asur kralla
rının kitabelerinde Medler'den bahsedil
mekte ve onlarla ilgili birkaç özel ad zik
redilmektedir. Yunanca ve Latince bazı 
eserlerde de Med dilinden birkaç kelime 
nakledilmiştir. Medler'in yerine geçen 
Ahamenl krallarına ait kitabeler bu dile 
ait en fazla kelime ihtiva eden belgeler
dir. 
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Milartan önce 1 OOO'li yıllardan milatta n 
sonra 1 OOO'li yıllara kadar Karadeniz sa
hillerinden Çin sınırına kadar uzanan ge
niş topraklarda yaşayan Sakalar'ın dille
rine ait herhangi bir belge bulunmamak
tadır. Yunanca ve Latince kitaplarda Ka
radeniz sahillerinde yaşamış olan Batı Sa
kaları'ndan, Orta Asya'da yaşamış olan 
Sakalar'dan Hintçe. Yunanca ve Latince 
eserlerde de birkaç özel isim günümüze 
ulaşmıştır. 

Parisi-i Bastan. Furs-i Kadim veya Furs-i 
HaMmenişi adlarıyla da anılan Eski Fars
ça. Ahamenller devrinde (m ö. 559-330) 
İran'ın resmi dili oldu. Sanskrit ve Avesta 
dilleriyle yakın akrabalığı olan bu dilden 
günümüze ulaşan en önemli belgeler 
Ahamenl krallarının kitabeleridir. En es
kileri Büyük Darius'un (m.ö. 61 0-570) de
desinin babası Ariyaramna'ya, en yeni
si lll. Erdeşlr 'e (m.ö. 358-338) ait olan 
bu kitabelerin en önemlisi. Hemedan 
Kirmanşah yolu üzerinde Blsütun dağın
daki bir kayaya kazınmış olan Darius'un 
Blsütun kitabesidir. Çivi yazısıyla yazılan 
bu kitabelerde 500 kadar Eski Farsça 
kelime bulunmaktadır. Bunların dışında 
üzerinde Eski Farsça kelimeler bulunan 
bazı mühür ve kaplar günümüze ulaşmış
tır. Yunan tarihçileri eserlerinde Eski Fars
ça birkaç özel isim ve kelimeyi değiştire
rek nakletmişlerdir. Darius kitabelerinde 
kullanılan bazı kelimeler biraz değişikli
ğe uğrayarak günümüze kadar gelmiştir. 
Mesela "kapauta" (mavi. gri) kelimesi Ye
ni Farsça'da "kebüd", "sinkabruş" (kırmı
zı) "şengerf" , "haça" (-den). "ez" olmuş. 
"ber" (getirmek) kelimesi de Yeni Farsça'
da ve diğer İran dillerinde yaşamaya de
vam etmiştir. 

Eldeki metinlerin yetersiz oluşundan 
dolayı Eski Farsça' nın dil bilgisi kuralları
nı tam olarak tesbit etmek mümkün de
ğildir. ismin sekiz hale sakulabildiği Eski 
Farsça'da fiil çekimleri çok karışıktır. Geç
miş. şimdiki ve gelecek zamanların dışın

da istek, niyet, temenni ve ihtimal du
rumlarını bildiren kipler vardır. Bu kipie
rin çoğu. Fars dilinin daha sonraki devre
lerinde son heceler<;leki sesli harflerin 
düşmesiyle ortadan kalkınnış; düşünceler 
başka şekillerde. özellikle ön ekler veya 
başka ekler vasıtasıyla ifade edilmiştir. 
Yeni Farsça'da kelimelerin son harfi de
ğişmez, Eski Farsça'da bunun tam ter
sidir. Yine Eski Farsça ile Yeni Farsça'yı 
birbirinden ayıran en önemli özellik Yeni 
Farsça'da ismin halleri için hal ekieri kul
Ianılmasıdır. Eski Farsça'da bu duruma 
çok az rastlanmaktadır. 
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Eski devir İran dillerinden sayılan Aves
ta dili iran'ın kuzey bölgelerinde konuşul
maktaydı. iranlılar'ın kutsal kitabı olan 
Avesta bu dille yazılmış olduğundan Aves
ta dili denilmiştir. Muhtemelen bu dille 
yazılmış tek eser olan Avesta'nın hem dili 
hem de yazı şekline "AvestiH" adı verilir. 
Avesta kitabı Yasna, Yaştlar, Vispered. 
Vendidad ve Hurda Avesta adlı beş ki
taptan meydana gelir. Bunlardan ilahiler 
mecmuası olan Yasna'nın on yedi ilahisi
nin dili Avesta'nın diğer bölümlerinin di
line göre farklı ve eskidir. Diğer bölümler
den ayırt etmek için bunlara ilahiler an
lamına gelen "gata"lar veya "gah"lar adı 
verilmiştir. Gataların dilini Zerdüşt'ün di
li sayanlar vardır (Gatalar Ali Nihat Tar
lan tarafından Zerdüşt'ün Gataları adıy
la Türkçe'ye çevrilmiştir [istanbul I 935[). 
Avesta, Zerdüşti din adamları tarafın 

dan muhtemelen Sasaniler devrine ka
dar (m s. 226-65 ı) sözlü olarak nesilden 
nesile nakledilmiştir. Sasaniler dönemin
de halk tarafından anlaşılmaz duruma 
düşmesi üzerine unutulmasını önlemek 
için Zerdüşti din adamları yeni bir yazı 
icat etmişler. bu yazıyı sadece Avesta'yı 
yazmak için kullanmışlardır. "Avesta ya
zısı" denilen bu yazı, Sasani devrinin di
ğer yazıları gibi Arami alfabesinden alın
mış olup sağdan sola doğru yazılır. Arami 
harfleriyle Avesta harfleri şekil olarak bir
birine benzemekle birlikte yazılışları fark
lıdır. Avesta'nın harfleri birbirinden ayrı 
yazılır, hiçbir şekilde bir sonraki harfle bir
Ieşmez. Her ünlü için özel bir işaret mev
cut olduğu gibi kısa ve uzun ünlüleri n işa
retleri de ayrıdır. Avesta, Sasaniler döne
minin kutsal kitabı olduğu için o döne
min dili olan Orta Farsça'yı önemli ölçüde 
etkilemiş, bazı kelimeler biraz değişiklik
le bugünkü Farsça'ya da geçmiştir. Aves
ta'nın bir ilahisinde kullanılan şu kelime
ler buna örnek gösterilebilir: "Peres" (sor
mak) Yeni Farsça'da "purs"a, "raoçah" 
(gün) "rGz"a, "da" (yaratmak) kelimesi "ni
hacten"e, "hşapa" (gece) kelimesi "şeb"e 
dönüşmüştür. 

Part hanedanının kuruluşundan (m.ö. 
250) Sasani Devleti'nin yıkılışma kadar 
olan zaman aralığında ortaya çıkmış olan 
Part dilleri, Orta Farsça, Soğdca, Hoten 
dili ve Harizm dili orta zaman İran dilleri 
grubunu oluşturur. Milattan önce lll. yüz
yılda Eşkaniler Devleti'ni kuran Part kav
minin dili olan Part dilleri Arami yazısın
dan alınmış ve Part yazısıyla yazılmış olan 
eserlerin dili (Partça) ve ·Süryani yazısın
dan alınmış ve Mani yazısıyla yazılmış 
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olan eserlerin dili (Mani Partça) olmak üze
re başlıca iki gruba ayrılır. 

Sasani devri öncesi şahların kitabeleri
nin önemli bir kısmı Partça yazılmış olup 
en eskileri Avraman'da bulunan milattan 
önce 21-22 yılına ait kitabelerdir. Bunla
rın en önemlileri Ka'be-i Zerdüşt (Nakş-ı 
Rüstem) duvarının üzerindeki 1. ŞapGr, 
Paikuli'deki Nersi, Fars'ta Hacıabad'daki 
ŞapGr kitabeleridir. Muhtemelen Eşkani 
şahlarının kabirierinin bulunduğu eski 
Part şehri olan Nesa'da son kazılarda ele 
geçen seramik belgeler Arami yazısıyla 
yazılmış olup Avraman'da bulunan kita
belerin yazısına yakındır. Bugün bu bel
gelerin Ara mi değil Part diliyle yazılmış 
olduğu kesinlik kazanmıştır. Ermenice 
kaynaklarda geçen Partça kelimelerin ha
rekeleriyle kaydedilmiş olması Part di
linin araştırılması konusunda büyük bir 
önem taşır. Part dili milattan sonra IV. 
yüzyılın sonlarında, yani Sasani şahlarının 
kuzey kavimlerinin saldırısına karşı iran 'ın 
doğu bölgelerini ele geçirmelerinden son
ra gerilerneye başlamıştır. Part dili, Eşka
niler devrinde ve hatta ondan sonra da 
Orta Farsça'ya (Pehlevi dili). onun aracı
lığıyla da bugünkü Farsça'ya tesir etmiş

tir. Son zamanlarda Orta Asya'da Turfan 
kazılarında bulunan eserlerin tamamı 
Man i dini mensuplarının Süryani yazısıy
la yazdıkları Partça eserlerdir. 

Bugün elde bulunan Mani dini eserle
rinin hemen hemen tamamı yazılış tarih
lerinden (m. s. lll, IV. yüzyıllar) sonraya, 
milattan sonra VIII ve IX. yüzyıla aittir. Bu 
eserler Mani devrinin dilinden farklı bir 
dille yazılmıştır. Mani zamanında kullanı
lan isimlerin çoğu atılmış, fiiller yeni ku
rallara göre çekilmiştir. Kullanılan kelime
ler. Süryani dilinden alınan birkaç terimin 
dışında saf Partça ve Farsça kelimeler
dir. Mani belgeleri orta zaman İran dille
rinin araştırılması için çok önemlidir. 

Eski Farsça ile Yeni Farsça arasında bir 
köprü durumunda olan Orta Farsça, Sa
saniler devrinde iran'ın resmi diliydi. Ara
mi yazısından alınmış Pehlevi kitabeleriy
le Pehlevi kitapları bu döneme ait başlıca 
eserlerdir. Pehlevi kitabelerindeki yazı
nın daha gelişmiş bir şekliyle yazılan Peh
levi kitapları Zerdüşt dinini konu alan 
Dinkerd, Bundehişn, Dô.distôn-ı dini, 
Mô.digô.n (Matikan), Hezô.r Dô.distô.n, 
Ardô.virô.f-nô.me, Minug-i Ijıred, Nô.
mehô.-yı Minuçihr, Pend-nô.me-i Azer
bô.d-ı Marsipendô.n ve Avesta'nın bazı 
bölümlerinin Pehlevice tefsiri olan Zend 
gibi dini kitaplarla Yô.dgô.r-ı Zerirô.n, 

Kô.rnô.me-i Erdeşir-i Bô.bekô.n (Karna
mek-i Artakşir-i Papekan), Dra}].t-ı Aşuri 
(Dral]t-1 Aşürik), Ijusrev-i Gubô.dô.n-ı 
Verizek (ljusrw-i Kavatan-1 Aritek) ve 
Mô.digô.n-ı Şetreng gibi din dışı kitaplar 
olmak üzere iki gruba ayrılır. Avrupalı uz
manlarla iranlı ve Hindistanlı Zerdüştiler 
tarafından anlaşılır hale getirilen bu ki
taplar Eski Farsça ile ilgili çok miktarda 
malzeme ihtiva etmektedir. 

Pehlevi metinlerinde karşılaşılan başlı
ca zorluk yazı karakterinden kaynaklan
maktadır. Arami alfabesinden alınmış 
olan yirmi dört ünsüz bu metinlerde sa
dece on dört harf ile ifade edilmiştir. Sa
sani devri kitabelerinde ve sikkelerinde 
de aynı yazı kullanılmakla birlikte harfler
de fazla tasarrufa gidilmemiştir. Pehlevi 
yazılarında bazı kelimeler ünlü harfleri 
yoksa birkaç şekilde okunabilir. Doğru 
okuma için her defasında bazı işaretler 
gereklidir. Bu işaretierin birçoğu , son za
manlarda ele geçirilmiş olan Eski Farsça 
ve Partça yazılmış eserlerin yardımıyla 
çözümlenmiştir. Pehlevi alfabesinde kul
lanılan sesli harflerin şekli Mani metinle
rinde kullanılanlardan daha eskidir. Bun
lar muhtemelen milattan önce IV. yüzyıl
dan kalmıştır. Bu metinlerin çözülmesin
deki ikirıci zorluk Ar am i kelimelerin Ara
mi şekliyle yazılması. okunurken Pehlevi 
karşılığının okunınası demek olan "huz
variş" şeklinde kullanılmış olmasından 

kaynaklanmaktadır. 

Orta zaman İran dillerinden olan Sağd
ca merkezleri Semerkant ve Buhara olan 
Soğd ülkesinde konuşuluyordu. Sağdea 
bir dönem Orta Asya'nın milletlerarası 
dili sayılmış ve kullanım alanı Çin'e kadar 
uzanmıştır. Son zamanlarda Orta Asya'
da ve Çin'de bu dille yazılmış bazı eserler 
bulunmuştur. Bunlar Budizm, Manihe
izm. Hıristiyanlık'la ilgili eserler ve din dışı 
eserler olmak üzere iki grupta incelenir. 
Hıristiyanlık'la ilgili Sağdea eserler Sürya
ni yazısıyla , Maniheizm ile ilgili olanları ise 
Maniheistler'in özel yazısıyla yazılmıştır. 
Budizm, Hıristiyanlık ve Maniheizm din
leriyle ilgili Sağdea eserler arasındaki bir
takım dil farklılıkları muhtemelen lehçe 
ve zaman farklılıklarından kaynaklanmak
tadır. Hıristiyan dinine ait Sağdea eserler
deki kelimelerin telaffuzu yazıldığı tarih
teki, Budist eserlerdeki kelimelerin te
laffuzu ise esas ve orijinal telaffuzunu 
göstermektedir. Muhtemelen miladi IX. 
yüzyıla kadar canlı bir dil olan Soğdca, 
Farsça ve Türkçe'nin etkisiyle önemi
ni kaybetmiştir. Bugün bu dilin bir lehçe-



si Yagnab vadisinde konuşulmakta olup 
Eski Sağdea'nın çözülmesinde önemli bir 
rol oynamaktadır. Sağdea metinlerin ço
ğunda ünlüler kullanılmadığı için telaffuz
la ilgili zorluklar vardır. Soğd dili iran'ın 
batısında kullanılan Farsça'dan tamamen 
uzaklaşmıştır. Bugün bir iranlı'nın bu dili 
anlaması mümkün değildir. Sağdea'ya en 
yakın dil XII. yüzyıla ait bir dil olan Harizm
ce'dir. Harizm dili VIII. (XIV.) yüzyıla kadar 
Harizm'de kullanılmış ve bu tarihten iti
baren yerini Türkçe ve Farsça'ya bırak
mıştır. Bu dille ilgili eserler, içinde Harizm
ce cümlelerde geçen kelime ve deyimleri 
açıklamak için sözlük bulunan Arapça iki 
fıkıh kitabı ile Zemahşer'i'nin Arapça Mu
]faddimetü'l-edeb'i ve onun Harizm di
line çevirisidir. Mu]:(addimetü'J-edeb'de
ki Harizmce kelimelerde hareke bulun
maması ve harflerin noktalarının çoğu 
yerde ihmal edilmesi yüzünden okuma 
güçlükleri vardır. Harizm dili. çevre böl
gelerin dillerine yani Soğd. Hoten ve Os
set dillerine yakındır. Mu]faddimetü'l
edeb'den ve yukarıda bahsedilen iki fıkıh 
kitabından bu dilin önemli ölçüde Arap
ça ve Farsça'nın etkisi altında kaldığı an
laşılmaktadır. 

Kaşgar'ın güneydoğusundaki eski Ho
ten ülkesinde konuşulan Hoten diliyle ya
zılmış çok az eser bulunmaktadır. Bunlar 
da henüz tamamen tercüme edilip anla
şılır hale getirilememiştir. Hoten yazısı 
Hint yazısından alınmıştır. Kelimeler kul
lanılan bazı ünlüler vasıtasıyla tahmini 
olarak anlaşılmaktadır. 

Yeni İran dilleri Yeni Farsça (Deri). Osset 
dili, Peştu dili, Bel uç dili ve Kürtçe olmak 
üzere beş grupta incelenir. Yeni Farsça 
İran dillerinin ve lehçelerinin en önemli
sidir. Güneybatı İran dilleri grubuna giren 
ve Eski Farsça ile Orta Farsça'nın devamı 
olan Yeni Farsça. lll (IX) ve IV. (X.) yüzyıl
lardan itibaren iran'ın doğu bölgelerinde 
kurulan devletlerin resmi dili olmuş. De
ri, Parsi-i Deri, Parsi ve Farsi gibi çeşitli 
adlarla anılmıştır. Yeni Farsça saray ve yö
netim dili olunca şair ve yazarlar bu dille 
eser vermeye başladılar. Rfıdeki, Dakiki, 
Firdevsi, Kisai-yi Mervezi gibi şairler bu 
dili önemli bir edebiyat dili haline getir
diler. Mensur eserlerde de büyük bir iler
leme gözlendi. iran'ın değişik bölgelerin
de yetişen şairler bu dile mahalli lehçele
rinden kelime ve deyimler kattılar. Yeni 
Farsça. mahalli etkinin yanında daha is
lamiyet'in ilk yıllarından itibaren Arap
ça'nın da etkisi altına girerek Arapça'nın 
bazı terkiplerini, kelimelerini, fiil çekim 
ve kelime türetme sistemini kabul etti. 

Bu durum çeşitli lehçelerin doğmasına 
sebep oldu. Başlangıçta kelime bilgisi ve 
söz dizimi bakımından çok karışık bir dil 
olan Yeni Farsça giderek çok sade ve ku
rallı bir dile dönüştü, Eski Farsça'nın ka
rışık çekimlerinden kurtuldu. Fiilierde ye
ni çekim sisteminin ve isim hal eklerinin 
geniş olarak kullanımı. eskiden zor ve do
lambaçlı yollardan ifade edilebilen düşün
celerin kolayca ifade edilmesini sağladı. 

Yeni Farsça. dil bilgisi kuralları bakımın
dan Orta Farsça'nın devamı olup arala
rında çok az fark vardır. Bu farkların en 
önemlisi. Yeni Farsça'da geçişli ve geçiş
siz fiilierin görülen geçmiş zamanı aynı 
şekilde çekilirken Orta Farsça'da geçişli 
fiilierin görülen geçmiş zamanının mül
kiyet zamirleriyle ve geçişsizlerinkinin 
ise "bfıden" (imek) fiilinin şimdiki zamanı 
"-ha" ile çekilmesidir. Bunun dışında ses
siz harfler üzerine kurulan yazı şekli yü
zünden bazı harfler ses değişmesine uğ
ramıştır. X. yüzyıla kadar Eski Farsça'nın 
iki sesli harfi olan "y" ve "v'' Yeni Farsça'
da da değişmeden kalmış, Eski Farsça'
da iki sesli arasındaki "t". "z" sesine dö
nüşmüştür. Mesela sonraları "bad" (rüz
gar) olarak telaffuz edilen "baz" kelime
si Eski Farsça'da "vata" şeklinde idi. 360 
(971) yılında yazılmış olan Ebu Mansur ei
Herev'i'nin el-Ebniye 'an J:ıa]fa'i]fi'l-ed
viye adlı eserinde "b" ile "p" arasında bir 
ses veren Eski Farsça bir harfi kullandığı 
görülmektedir. 

Eski Farsça'da fiil köklerine "dal" ön eki 
eklenerek yapılan türetmeler Yeni Fars
ça'da tamamen kullanımdan kalkımıştır. 
"Fra" (ön). "uz" (dışarı . yukarı). "hem" (da
hi, birbiriyle). "ni" (aşağı), "apa" (uzak). 
"abi" (tarafına) gibi tek ön ekler ile "vi-a" 
ve "adi-a" gibi iki ön ekler Yeni Fars
ça'da terkedilmiş, bunlar sadece birkaç 
kelimede kalmıştır. Böylece kelime türe
tebilecek önemli bir kaynak kurutulmuş
tur. Bunun yanında kelime türetebilecek 
isim tamlamaları sisteminin çoğu korun
muş. tamlamaları meydana getiren un
surlar birbirinden ayırt edilemez hal al
mıştır. Bu tür terkipler mahalli kelime
lerde kullanıldığı gibi yabancı kelimeler
de de kullanılmıştır. 

Kafkasya'nın dağlık yörelerinin bir kıs
mında kullanılan Osset dilinin Iran ve 
Digoron adlı iki lehçesi vardır. Tarihi kay
naklarda anılan assetler (Alanlar) Kafkas
ya'ya Hazar denizinin doğusundan göç et
mişlerdir. Bu sebeple dillerinin Soğd ve 
Harizm dilleriyle yakın ilişkisi bulunmak
tadır. Bugünkü İran dilleri arasında özel 
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bir yeri olan Osset dili Fars dilinin etkisin
den uzak kalmış. buna rağmen iran'ın es
ki dillerinin özelliklerinin birçoğunu mu
hafaza etmiştir. iran'ın diğer dillerinde 
terkedilmiş olan isimlerin sekiz hale gir
mesi durumu bugünkü Osset dilinde var
lığını sürdürmektedir. XIX. yüzyılda Os
set dilini geliştirmek için sözlü edebiyat 
ürünleri yazıya geçirilmeye başlanmıştır. 
Yazılı hale getirilen eserlerin en tanınınışı 
Nart kahramanları destanı dır. Osset dilin
de iran'ın diğer dillerinde karşılığı olma
yan çok sayıda kelime vardır. Bu kelime
lerin bir kısmının kaynağı günümüzde bu 
dilin konuşulduğu Kafkasya'dır. Bugünkü 
Farsça'da kullanılmakta olan birçokArap
ça kelimenin çok azı Osset dilinde de yer 
almaktadır. Günümüzde Rus alfabesiyle 
yazılan Osset dili, taşıdığı eski özellikler 
bakımından İran dilleri araştırmalarında 
önemli bir yere sahiptir. 

Afganistan'ın doğu ve Pakistan'ın ku
zeybatı sınır bölgelerinde yaşayanların 
mahalli dili olan Peştu dili uzun bir geç
mişe sahip olup Eski İran dillerinin izlerini 
taşımaktadır. Bu dilin Veziri. Aferidi, Pe
şaveri. Kandehari ve Ben u çi gibi lehçele
ri vardır. Peştu dili son yıllarda Afganlar 
tarafından bir edebiyat dili haline getiril
miştir. 

BeiGç dili (BeiQd), Belücistan'ın bir bö
lümü ile Türkımenistan'ın bazı bölgelerin
de konuşulmaktadır. Belüç dilinin muh
telif lehçeleri içinde en önemlileri. kendi 
aralarında da gruplara ayrılan Batı BeiGç 
ve Doğu BeiGç lehçeleridir. Fakat Bel üç 
kabilelerinin birbirleriyle ilişkileri kesilme
den sürdüğü için aralarındaki farklılık faz
la değildir. BeiGç diliyle söylenmiş destan 
ve şiirler seyyahlar tarafından tesbit edil
miştir. Bu dilde Arapça ve Farsça kelime
lerin yanında Sind dilinden giren kelime
ler de vardır. Bugün Yeni Farsça'da bulun
mayan Eski ve Orta Farsça'nın bazı dil 
bilgisi özellikleri BeiGç dilinde varlığını 
sürdürmektedir. 

Ortadoğu ve Kafkaslar'ın bazı bölgele
riyle çok az sayıda Türkımenistan'da ko
nuşulan Kürtçe'nin birçok ağzı olup çe
şitli araştırma ve incelemelere rağmen 
bu ağızların yapısı ve birbiriyle ilişkisi ko
nusunda kesin sonuca varılamamıştır. 
Uzmanlar bu ağızları Kurmanci ve gü
ney grubu olarak ikiye ayırmışlardır. Kur
manci grubu da doğu kolu (Süleymaniye 
ve Sineh bölgesinde) ve batı kolu (Diyar
bakır, Rızaiye, Erivan, Suriye'nin ve Hora
san'ın kuzey bölgelerinde) olmak üzere 
ikiye ayrılır. Güney grubu ise Kirmanşah 
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ve Bahtiyarl bölgelerinde konuşulmakta
dır. Eski ve orta devreye ait Kürtçe yazılı 
belge bulunmamaktadır. İslami dönem
de ise sadece bazı kitaplarda birkaç kıta 
şiir veya cümle nakledilmiştir. Bunlardan 
biri, Mu'cemü '1-büldan'da zikredilen 
EnGşirvan-ı Bağdadl'nin Şeytanü'l-'!raif 
adlı mülemma kasidesidir. 
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Iii TAHSiN YAZlCI- MüRSEL ÖZTÜRK 

b) Edebiyat. Hint-Avrupa dil grubunun 
Hint-İran dalını oluşturan İran dili. İran'ın 
Fars bölgelerinde geliştiği ve eserler ver
diği için bu bölgenin adıyla anılmıştır. Sel
çuklular tarafından resmi dil kabul edi
len Farsça edebiyat dili olarak da büyük 
rağbet görmüş, başta Anadolu olmak 
üzere Orta Avrupa içlerine kadar tanın
ma imkanı bulmuştur. 

İslam Öncesi İran (Fars) Edebiyatı. Mi
Iattan önce VI-V. yüzyıllara ait belgeler
den. İran'da o dönemlerde bir şiir ve ede
biyat geleneğinin mevcut olduğu anlaşıl
maktadır. Milattan önce 708-SSO yılları 
arasında hüküm süren Medler dönemin
den günümüze herhangi bir belge ulaş
mamıştır. Medler'den sonra İran'da ha
kimiyeti ellerine geçiren Persler (Ahame
nTier) devrinden (m.ö. 559-330) zamanı
mıza gelen belgelerin en önemlisi , Kir
manşah'ın Blsütun dağındaki yüksek bir 
kaya üzerine kazılmış bulunan kitabe
dir. Bu kitabede Darius'un fetihlerinden 
söz edilmektedir. 

Persler'in kullandığı Eski Farsça ile çağ
daş olan iki dil daha vardır. Bunlardan il
ki Zerdüşt'ün Avesta'sının eski bölümle
rinin yazıldığı Avesta dili, ikincisi Hindis
tan'ın güney bölgelerinde bugün hala ko
nuşulmakta olan Sanskritçe'dir. Bu üç dil 
kelime ve gramer bakımından birbirine 
benzediği için İran ve Hint medeniyetle-
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rinin aynı kökten geldiği kabul edilir. Daha 
sonra İran'da hakim olan Partlar (Eşkanl
ler) döneminden (m.ö. 250-m.s. 226) bazı 
mühür ve sikkelerle birkaç kıtabenin yanı 
sıra Mani diniyle ilgili bazı belgeler günü
müze kadar gelebilmiştir. 

Zerdüşt'ün kutsal kitabı olan ve Part 
Hükümdan Belaş'ın emriyle derlenip Sa
sani hükümdarlarından Erdeşlr-i Babe
kan ile oğlu I. ŞapGr zamanında yazıya ge
çirilen Avesta Fars edebiyatının en eski 
örneklerinden biri sayılır. Mes'Gdl, et
Tenbih ve'l-işrat adlı eserinde Avesta'nın 
12.000 öküz derisi üzerine yazılmış oldu
ğunu. ancak bunların İskender'in saldırısı 
sırasında kaybolduğunu belirtmektedir. 
Avesta Sasanller döneminde. yani Zer
düşt'ün yaşadığı dönemden yaklaşık8SO 
yıl sonra yeniden kaleme alındığı sırada 
Avesta dili artık ölü bir dil haline gelmiş
ti. Bu kitabı Pehlevlce'ye çeviren mGbed
ler (MecGsldin adamı) gerekli gördükle
ri yerlere açıklamalar getirmişler. ayrıca 
Avesta dilinden Pehlevlce'ye Oim adı ve
rilen bir sözlük hazırlamışlardır. 

Sasanller devrinde peygamberlik iddi
asıyla ortaya çıkan Mani'nin (ö. 276) Eş
kani Pehlevlcesi ile yazdığı ve 1\ırfan'da 
ele geçirilen belgeler İran edebiyatında 
büyük öneme sahiptir. Bu m etinierin bir 
kısmı Mani diniyle ilgili olup Orta Farsça'
nın özelliklerini taşımaktadır. Orta Farsça 
döneminde İran edebiyatı biri epik ve dini 
nitelikli milli destan, diğeri münazara tü
rü olmak üzere iki yönde gelişmiştir. Bu 
türlerden ilkine Ayetkar-i Zeriran, ikin
cisine Dral]t-ı Aşılrik adlı eserler örnek 
gösterilebilir. Sasanl devrine ait olmakla 
beraber Dinkert, Bondihişn, Vizidegi
ha-yı Zadisperem, Dadistan-ı Dinik, 
Namegiha-yı Minılçihr, Camaspna
mek, Karname-i Erdeşir-i Babekô.n gi
bi Pehlevlce eserlerin hemen hepsi IX. 
yüzyılda kaleme alınmıştır. 

Hindistan kökenli Kelile ve Dimne, 
Sindbad-name, Bil av her ve Budaset 
adlı eserlerin Arapça tercümeleri incelen
diği zaman bunların Orta Farsça'ya da 
çevrilmiş olduğu anlaşılır. İslami dönem 
İran edebiyatma bu eserlerin bazılarının 
sadece konuları girmiştir. Eski İran kültü
rünün en önemli eseri, İran hükümdarları 
hakkında efsanevl ve tarihi bilgileri içe
ren Ijudaynamek İslam devrinde kale
me alınan tarih kitaplarının en önemli 
kaynaklarından biri sayılır. Aynı şekilde 
Sasanl hükümdarlarından EnGşirvan'ın 
veziri Büzürgmihr'in öğütleri de İslami 
dönemde yazılan eserlerin birçoğunda 

malzeme olarak kullanılmıştır. Pehlevlce. 
İslamiyet'ten sonra 400 yıl kadar hem ko
nuşma hem yazı dili olarak varlığını sür
dürmüştür. Bugün elimizde İslamiyet'in 
İran'a girdiği yüzyıllarda Sasanl Pehlevl
cesi ile yazılmış birkaç eser mevcuttur. 

İslam Sonrası Fars {İran) Edebiyatı. 31 
(651) yılında İran İslam hakimiyeti altına 
girdikten sonra İranlılar zamanla İslami
yet'i benimsediler. İslamiyet büyük bir 
hızla yayılmaya başlayınca Zerdüşt inan
cındaki Ah ura Mazda'nın yerini Allah, Eh
rimen'in yerini de şeytan aldı. İranlılar o 
zamana kadar kullandıkları güneş takvi
minden vazgeçerek ay takvimini, Pehlevi 
yazısını terkedip Arap alfabesini kullan
maya başladılar. Her alanda görülen bu 
çok hızlı değişime rağmen İranlılar. İslam 
hakimiyeti karşısında kendi din ve kültür
lerini İran'ın çeşitli bölgelerinde, özellik
le de Hazar denizi kıyılarında ve Taberis
tan'da sürdürdüler. Şarkılarını, eski des
tanlarını. efsanelerini zihinlerinde yaşat
tılar. 200 yıla yakın devam eden Arap ha
kimiyeti döneminde İranlılar Arap dili ve 
kültürünün etkisi altında yaşadılar. Kur
. an 'ı öğrendiler. birçok idari ve askeri te
rimi benimsediler ve bir edebi dil haline 
gelen Arapça ile eserler meydana getir
diler. Abbasller döneminde Endülüs. Mı
sır, Fas gibi ülkelerde hilafetten kopma
lar başlayınca bunun etkisi İran'da da gö
rüldü. HarGnürreşld'in ölümünün ardın
dan oğulları Emin ve Me'mGn'un müca
delesi sırasında annesi İran asıllı olan 
Me'mGn'u destekleyen Tahir b. Hüseyin 
halife tarafından Horasan valiliğine geti
rildi. Tahir daha sonra bağımsızlığını ilan 
edince Horasan yarı müstakil bir devlet 
haline geldi. İranlılar. Arap kökenli dev
letlerin hakimiyetinden kurtulup yarı 
müstakil devletler kurmaya başladığın
da bu devletlerin kurucuları, birtakım 
şecereler uydurup kendilerinin Sasa
nl hanedam veya hanedana mensup bü
yük aile ve kahramanların soyundan gel
diklerini kanıtlama girişiminde bulundu
lar. Bu durum İran tarihi, gelenek ve gö
renekleriyle destanlarının aranması ve 
toplanmasını gerekli kıldı. Böylece kuv
vetli bir milliyetçilik ve milli dile dönüş ha
reketi ortaya çıktı. Sasanl Pehlevlcesi'nin 
devamı olup Deri de (saraya mensup) de
nilen Farsça edebi dil halini aldı ve ilk 
ürünlerini vermeye başladı. Farsça yazan 
şairler. Araplar'a ait kaside ve gazel tar
zında eserler verirken vezin olarak da 
aruzu kullandılar. Eldeki bilgilere göre ilk 
Farsça şiir söyleyenler, IX. yüzyıl dil alim
lerinden Ebu Hafs-ı Soğdl ve Ebü'I-Ab-


