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PEŞTELİ HiSALi 
(ö. 1062/1652) 

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-



vunan araştırmacılardan M. Longworth Da
mes bu dilin bir İran lehçesinden çıkmış 
olabileceğini düşünmektedir (İA, IV. 137) 

Peştuca'nın kökeniyle ilgili diğer bir iddia 
da Ernest Trumpp'un Grammar (London
Tübingen ı 873) adlı eserinde ileri sürdü
ğü, Hint-Arı dillerinin Hint koluna mensup 
Sanskritçe'den türemiş olduğu tezidir. An
cak o yıllarda Hint alt kıtasında konuşu
lan dillerin hemen tamamını Sanskritçe'ye 
bağlama yönündeki eğilimin bir sonucu ka
bul edilebilecek olan bu iddia birçok araş
tırmacı tarafından reddedilmiştir. Dilin kö
keniyle ilgili bir diğer görüş Longworth Da
mes'in de kabul ettiği, 1882'de Henry'nin 
Peştuca'nın Hint-An dillerinin Arı (İran) ko
luna mensup olduğu, fakat bünyesine Hint 
dillerinden birçok sentaks ve morfoloji özel
likleri aldığı tezidir. Buna göre Peştuca, dil
cilerin büyük bir kısmı tarafından Hint-Av
rupa dil ailesinin Hint-Ari grubunun Doğu 
İran dilleri alt grubuna dahil edilmektedir 
(Abdürrahim BehrOziyan. s. 209). Ancak 
aynı gruba mensup Fars ve Beluç dillerin
de eri! ve dişi! ayırımı yokken bu ayırıma 
Peştuca'da yoğun biçimde rastlanması dik
kate alındığında kesin bir şey söylemek yi
ne de pek mümkün görünmemektedir. 

Peştuca iki ana gruba ayrılmaktadır: YCı

sufzal denilen kuzey lehçesi ve Hatak (Kan
deharT) denilen güney lehçesi. Bunlardanj 
ve ş'yi bilinen ses değerleriyle ifade eden 
lehçeye Hatak, g, c, z ve kh ile ifade eden 
lehçeye ise Yusufzat denilmektedir. Bu fark 
dilin adlandırılmasında da belirleyici olmak
ta ve dile Hatak lehçesini konuşanlar "Peş

tCı", YQsufzallehçesini konuşanlar "PehtCı" 
adını vermektedir. Bu tasnifin dışında Peş
tuca'yı Güneybatı (Kandehar-Afganistan), 
Güneydoğu (Koyta-Pakistan). Kuzeybatı 
(Paktiya-Afganistan) ve Kuzeydoğu (Cela
labad-Afganistan) lehçelerine ayıran sınıf
landırmalar da bulunmaktadır. 

Peştu dilinde İran dil grubu ile Hint-An 
ve Dravid dillerinde bulunmayan bazı ses
ler yer almaktadır. Bu dil için ilk olarak çivi 
yazısı, ardından Fenike yazısından türeti
len bir alfabe kullanılmıştır. Bugünkü Arap 
alfabesi kaynaklı yazının Gazneli Sultan 
Mahmud'un Kadı Seyfullah, Meymendl ya 
da Şeyh Ebü'I-Feth adlı bir veziri tarafın
dan Arapça ve Farsça sesler dışında Hint
Ari dillere ait seslerle Peştuca'ya ait özel 
sesler için harfler ilave edilerek oluşturul
duğu söylenmektedir (Seyyid Envarülhak, 
Taril]-i Edebiyyat, XIII, 24). Bu alfabede 
kırk bir harf bulunmaktadır. Bunlardan 
Peştuca'ya ait dört ses dışında kalanlar 
diğer bölge dilleriyle ortaktır. Peştu dilin
de yazılmış çok sayıda edebi ve dini kitap 

vardır. HukarendCı-yi Güri, Peştu edebiya
tında kaside söyleyen ilk şairdir. Peştu ede
biyatının en önemli eserleri Ahmed Der
veze'nin Ma.tızen-i PeştU ve Ma.tızen-i 
İslam adlı eserleriyle Efdal Han Hatak'ın 
Tarib-i Muraşşa' adlı kitabıdır. Peştular'ın 

milll şairi ve kumandanı HCışMI Han Ha
tak'ın 16.000 beyitten ibaret Divan'ı Peş
tuca ve Farsça şiirlerini içerir, Fazıname 
ve Bazname ise Peştuca'dır. Peştuca'da 
Farsça ve Beluçça gibi İran dillerinde bu
lunmayan, ancak Urduca, Hindustani ve 
Pencabl gibi Hint dillerinde yer alan çeşitli 
özellikler ihtiva etmektedir. Söz konusu 
dillerle olan benzeriikierin yanı sıra Peş
tuca'da tamamen kendine has bazı özel
likler de vardır. 
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PETIS de la CROIX, François 
(1653-1713) 

Fransız şarkiyatçısı. 
_j 

1653 yılında Paris'te doğdu. Babası kra
lın Türk ve Arap dillerinde tercüman kati
bi idi. Küçükyaşta Doğu dillerini öğrenme
ye başladı. Ünlü Maliye bakanı Colbert'in, 
18 Kasım 1669 tarihli bir belgeyle İstanbul 
ve İzmir'e her üç yılda bir dil öğrenmek 
üzere gönderilmesini istediği altı gençten 
biri olarak 19 Kasım 1670'te Halep'e gitti. 
Bir taraftan Arapça ve Türkçe dersleri al
maya başladı, diğer taraftan Colbert'in ver
miş olduğu görevi yerine getirerek altın, 
gümüş, bronz madalyonlarla kralın kütüp
hanesi için çeşitli kitaplar satın aldı. Ar
dından İran'a geçti; burada da Farsça öğ
rendi. Şahname ve Me§nevi dersleri aldı. 
1676'da İstanbul'a geldi. Burada dil, yazı 
ve müzik hocaları tuttu; sülüs ve divan! 
hatlarını öğrendi; alimierin meclislerine de
vam etti. Elçi Naintel için çok sayıda risa
leyi Fransızca'ya çevirdi. İstanbul'da ken
dine birçok dost edindi. Sadrazarnın da
madı Mehmed Paşa, kaptan-ı derya ve or
du kumandanı Kaplan Paşa, iki defa hu
zuruna çıktığı Köprülüzade Fazı! Ahmed 

PETIS de la CROIX, François 

Paşa bunlar arasındadır. Yeni elçi Guille
ragues'ın gelmesiyle 1681 'de ülkesine dön
dü. Ertesi yıl Deniz kuwetlerinde Şark dil
leri tercüman-katibi oldu. Bu görev ona 
yeni seyahatlere çıkma imkanı sağladı. Ay
nı yıl Kral XIV. Louis kendisini Fas'a Mev
lay İsmail'in yanına giden Fransız elçisinin 
katipliliğine tayin etti. 1684'te Cezayir' e 
gönderilen Fransız kuwetlerine tercüman
lık yaptı , tatmin edici bir barış antlaşması
nın sağlanmasına katkıda bulundu. Ant
laşma metnini Türkçe'ye çevirdi ve divan 
toplantısında okudu. 1685'te Cezayir elçisi 
Hacı Cafer Ağa'ya Fransa'ya seyahati sıra
sında eşlik etti ve kralın yanında ona ter
cümanlık yaptı. 1685-1687 yıllarında Tu
nus, Trablus ve Fas ile yapılan görüşmeleri 
yönetti. Daha sonra Paris'e döndü. 1692'
de XIV. Louis onu önce Kraliyet Koleji'nde 
Arapça ve Türkçe hocalığına, 1695'te de 
babasının ölümüyle boşalan kralın Şark dil
leri tercüman-katipliğine tayin etti. 171 O'
da babasının Histoire du grand Geng
hizcan premier empereur des anciens 
mogols et tartares adlı eserini ilavelerle 
yayımladı. 4 Aralık 1713'te Paris'te öldü ve 
St. Sulpice Kilisesi'ne gömüldü. François 
Petis de la Croix, üç Doğu dilinden başka 
Kıptice, Ermenice ve Süryanice de biliyor
du. Ermenice-Latince bir sözlük hazırla
mıştır. 

Eserleri. 1. L'histoire de la sultane de 
Perse et des vizirs, cantes turcs com
poses en langue turque et traduits en 
français (Paris 1707) . Kitabın önsözünde 
eserin Sultan ll. Murad'ın hacası Şeyhza
de tarafından talebesini eğlendirirken bil
gilendirmek amacıyla yazıldığı ve Türkçe 
aslından tercüme edildiği belirtilir. z. Les 
mille et un jours, cantes persans (I -V, 

Paris ı 7 ı 0-17 ı 2). Petis'nin önsözde belirt
tiğine göre İran'da tanımış olduğu Derviş 
Muhlis bazı Hint hikayelerini Farsça'ya ter
cüme etmeyi planlamış ve bunları masala 
çevirerek Hezar-yek RCız diye adlandır
mış, yazma nüshasını da Petis de la Croix'ya 
vermişti. Petis'nin eseri bu yazmadan yapı
lan bir çeviridir. Ancak Hezar-yek Rılz'un 
kaynağı tartışma konusu olmaya devam 
etmiştir. Hammer, Farsça ve Arapça hiç
bir yazması bulunmayan bu eserin Türk
çe çevirisi olarak el-Ferec ba'de'ş-şidde 
adını taşıyan dört eser olduğunu, bir kıs
mının buradan alınıp kalanının Petis de 
la Croix tarafından uydurulduğunu ileri 
sürmüştür. Loiseuleur-Deslongchamps da 
İranlı dervişin Petis'ye verdiği el yazması
nın bugüne kadar bulunamamış olmasına 
dikkat çekmekte, ayrıca Petis'nin, günlü
ğünde Derviş Muhlis'ten bahsetmesine rağ-
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