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1 melerinin ve öğüt veren beyitlerinin bu
lunduğu HuşOi'nin bir şiirinden anlaşılmak
tadır. 

L 
Divan şairi. 

_j 

Asıl adı Hüseyin olup kaynaklarda Bu
dinü Hisali olarak da geçer. Hayatına dair 
çok az bilgi vardır. lll. Mehmed, 1. Ahmed, 
ı. Mustafa, ll. Osman, IV. Murad, Sultan 
İbrahim ve IV. Mehmed dönemlerinde ya
şadığı, Bağdat'a gittiği, Eğri savaşına ka
tıldığı ve Zevil şehrinde defterdarlık yap
tığı şiirlerinden anlaşılmaktadır. Hisali, şai
rin divanının sonunda yer alan (Millet Ktp., 
Ali Emlri Efendi, Manzum, nr. 130, vr. 92) 
Budinli Harndi Çelebi'nin manzumesinde 
belirtildiğine göre 1 062 ( 1652) yılında Peş

te'de vefat etmiştir. Divanındaki şiirlerle 
Metdliu'n-nezair'deki matla'Iarından ha
reketle onun mütevekkil, kanaatkar, mü
tevazi bir insan olduğu söylenebilir. Hi
sall'nin, kabri Peşte'de bulunan Gülbaba 
için yazdığı bir gazelden ve Metaliu'n-ne
zair'indeki "Gülbaba" redifli matla' beyit
lerinden yola çıkılarak Bektaşi olma ihti
mali üzerinde durulursa da bunu ispatla
yacak başka bilgi yoktur. Şairin, tahayyül
de ve mesel söylemede çağdaşları Emri ve 
Hayali'yi kıskandıracak güzellikte manzu-

Eserleri. 1. Metdliu'n-nezair. Hisali bu 
eserinde, XIII. yüzyıldan XVII. yüzyılın ilk 
yarısına kadar Anadolu ve Orta Asya sa
hasından pek çok şairin nazirelerine ait 
matla' beyitlerini bir araya getirmiştir. Ese
rin, şairin kendisine ait matla' beyti sayı
sının çok fazla olduğu iki nüshası N uruos
maniye (nr 4252, 4253) ve Millet (Manzum, 
nr. 679-680) kütüphanelerindediL Z. Le
tdifü'l-hayal. Nef'i, Örfi-i Şirazi, Hayreti, 
Mevlana CelaJeddin-i RGmi, Abdurrahman-ı 
Cami, Feyzi-i Hindi gibi şairlere ait Farsça 
nazirelerin matla' beyitlerinin derlendiği 
eserin bir nüshası Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde kayıtlıdır (Lala ismail, nr 575). 3. 
Divan. Millet Kütüphanesi'yle (Manzum, 
nr. 130) Edirne İl Halk Kütüphanesi 'nde 
(nr. 2 I ı 9) iki nüshası bulunan divanda 500 

kadar gazel, bir kaside, otuz altı Farsça, 
on Türkçe beyit mevcuttur. Divanın Millet 
Kütüphanesi'nde kayıtlı nüshasında yer 
alan bir gazelinde Hisali mevcut divanın 
dokuzuncu divanı olduğunu belirterek şük
rediyor ve on uncu divanını yazmasının na
sip kılınması için dua ediyorsa da diğer di
vanları henüz ele geçmemiştir. 

Pesteli Hisali'nin Metaliu'n-nezair adlı eserinden iki sayfa (Nuruosmaniye Ktp. , nr. 4252, vr. 3b·4") 
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PEŞTU DİLİ 

Afganistan' da 
ve Pakistan'ın kuzeyinde 

konuşulan dil. 
_j 

Afgan (PeştQn, PehtQn, Pathan) adı verilen 
halk tarafından konuşulmakta olup Deri 
Farsçası ile birlikte Afganistan'ın ve Ku
zeybatı Pakistan'ın sınır eyaJetinin resmi 
dilidir. Afganlar'ın bir İsrail kavmi oldukla
rı ve Kur'an'daki Ta!Gt'a uzanan nesep sil
silesiyle Kays Abdürreşid'in soyundan gel
dikleri iddia edilmektedir. Göçebe kabile
ler de geleneksel biçimde buna inanmak
ta ve miras işlerini bu rivayet uyarınca dü
zenledikleri soy kütüklerine göre yürüt
mektedir. Ancak bu iddia ilim adamları 
arasında pek benimsenmemiştir. Afgan
lar'la ilgili görüşlerden bir diğeri, bu halkın 
günümüz Afganistan 'ında Hint-Ariler'in 
ortaya çıkmasından çok önce büyük bir 
medeniyet seviyesine ulaşmış bulunan ka
vimlerin soyundan geldiği yönündedir. Hint
Ari kavimlerin Hindistan'a göçlerinden ön
ce bölgede yaşayan ve çeşitli medeniyetler 
kurduğu bilinen halk Dravidler'dir. Ariler'in 
gelişiyle bu halk Hindistan'ın güney bölge
lerine sürülmüş, günümüz Pakistan'ında 

bölgede konuşulan sadece Dravidi kökenli 
Brahui dili kalmıştır. Bu görüşlerin ve Af
ganlar'ın bir İsrail kavmi olduğu yönünde
ki iddiaların desteğiyle Peştuca'yı Sami dil
ler grubuna sokan bazı araşbrmacılar çık

mışsa da aralarında mevcut doğrudan bir 
bağiantıyı kanıtlayamamışlardır. Günümüz 
Peştuca'sında yer alan çok sayıdaki Arapça 
kelimenin bu dile İslam sonrası dönemde 
girdiği anlaşılmaktadır. Afganlar'ın bir İs
rail kavmi olmadığını ileri sürerek Peştu
ca'nın Sami dil ailesinden gelmediğini sa-


