
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 
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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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men Hezar-yek Ruz'dan söz etmemesini 
manidar bulmaktadır. Ünlü kitap koleksi
yoncusu James de Rothschild'ın kütüpha
nesinin matbu katalogunda ise bu masal
ların uydurma olduğu kesin biçimde söy
lenmekte, Arap ve İran edebiyatında "Bin
bir Gündüz Masalları" diye bir şey bulun
madığı, Petis de la Croix'nın o tarihlerde 
büyük ilgi gören Binbir Gece Masalla
n'nın bir benzerini ortaya koymak için bu 
ismi kullandığı, masalların çeşitli yazarlar
dan derlendiği, muhtemelen bir bölümü
nün de kendi muhayyilesinin ürünü oldu
ğu kaydedilmektedir. Bu görüş günümüz
de genellikle kabul edilmekte, Petis'in 
Binbir Gündüz'ü "edebi yaratıcılık, çevi
ri, adaptasyon ve uydurmaca karışımı bir 
eser" olarak değerlendirilmektedir. Kitap 
Elf nehar ve'n-nehar adıyla Türkçe'ye 
çevrilmiştir (tre. Mustafa Haim v.dğr., is
tanbull290). 3. Histoire de Timur-Eec, 
connu sous le nam de Tamerlan (Paris 
ı 722). Şerefeddin Ali Yezdl'nin ?,aferna
me-i Tirnuri'sinin Fransızca çevirisidir. As
lma sadık kalınarakyapılan bu çeviri Petis 
de la Croix'nın en mükemmel eseri olarak 
kabul edilmektedir. Yazmasını İran'da iken 
satın aldığı kitabı Colbert'in emriyle 1681 '
de tercüme etmeye başlamış, ancak onun 
ölümünden sonra 1683'te bitirebilmiş ve 
eser çok sonra oğlu tarafından yayımlan
mıştır. 

Bunlardan başka Halep'te iken Fransız

ca'ya çevirdiği 1673 kapitülasyonunun met
ni 1675'te Marsilya'da basılmış, 1684'te 
Sieur de la Croix'nın hatıraları arasında da 
yayımlanmıştır (Paris 1684, s. 403-428). 
Doğu'da geçirdiği on yılın hikayesini an
lattığı günlüğü, Louis Langles tarafından 
1810'da DürriAhmed Efendi'nin Sefaret
name'sinin sonuna eklenmiştir. François 
Petis de la Croix'nın yayımlanmamış eser
leri matbu eserlerinden daha fazladır. Va
kıdl'nin FütUJ:ıu'ş-Şam'ını, Hezarfen Hü
seyin Efendi'nin Tenkih-i Tevarih-i Mü
JUk'ünü, Seydi Ali Reis'in Mir'atü'l-me
malik'ini, 1694-1705 yılları arasında Ka
tib Çelebi'nin Keşfü'?: -?:unıln'unu (Bibli
otheque orientale adıyla) Fransızca'ya çe
virmiştir. Yazma halindeki diğer çalışmala
rının ayrıntılı dökümü Memoire de l'Ab
be Goujet sur le College Royal'dedir 
(III, 3 ı 2). Petis de la Croix ile Le Sieur de la 
Croix'nın bazı eserleri çeşitli kaynaklarda 
ve kütüphane verilerinde birbirine karış
tırılmıştır. 
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Siyasi ve edebi gazete. 

_j 

Ali Kemal'in başyazarlığında günlük ola
rak önce 14 Kasım 1913-22 Temmuz 
1914 tarihleri arasında 242 sayı çıkmıştır. 
Müdürü Necip Şakir'dir. Yahya Kemal (Be
yatlı) ve Mehmed Rauf gibi imzaların yer 
aldığı gazetenin kuruluş döneminde yazı 
heyeti müdürlüğünü Yakup Kadri (Karaos
manoğlu) yapmıştır. Bu döneminde ilki 18-
19 Ocak, ikincisi 25-30 Mart tarihlerinde 
olmak üzere iki defa kapatma cezası al
mış, hükümetin dış politikasına yönelik 
eleştirileri devam edince askeri hüküme
tin tebliğlerine aykırı yayınını sürdürmek 
suçuyla 22 Temmuz'da kesin olarak kapa
tılmış, Ali Kemal de yazı yazmaktan men 
cezasına çarptırılmıştır. 

8 Temmuz 1919'da Sabah gazetesin
de çıkan "Doktor Usher Münakaşaları" baş
lıklı bir yazıyla gazete yazarlığına geri dö
nen Ali Kemal (Özsoy, s. 135), 2 Ağustos 
1919 tarihinde önceki sayı numaralarını 
devam ettirerek 1/243. sayısıyla Peyam'ı 
tekrar çıkarmaya başlar. Gazete bu yeni 
dönemini 1919 yılı sonuna kadar sürdür
dükten sonra (nr. 149/391) içine düştüğü 
mali sıkıntı yüzünden Mihran Efendi'nin 
çıkarmakta olduğu Sabah gazetesiyle bir
leşir (I Ocak I 920). İki gazetenin önceki sa
yı numaralarını ayrı ayrı devam ettirdiği 
(nr. P. 392/S. 10821) Peyam-ı Sabah, Ali 
Kemal'in başyazarlığında 10 Eylül1922'
ye kadar (nr. P. ı 352/S. ı ı 782) yayınını sür
dürür. Ali Kemal'in ayrılmasının ardından 
prosedürün tamamlanması için birkaç 
gün daha aynı isimle çıkıp 16 Eylül 1922'
den itibaren Sabah adıyla çıkmaya devam 
eder. 

Peyam-ı Sabah'ın başlığı 

Baştan itibaren İttihat ve Terakki'ye mu
halif bir çizgi sürdüren Peyarn ikinci dö
neminde Anadolu'da başlamış olan kurtu
luş hareketini benimsememiş, bunu yeni 
bir İttihatçı hareketi gibi değerlendirip çö
zümün silahla değil siyaset yoluyla olabi
leceği fikrinin savunuculuğunu yapmıştır. 
"Cümlenin Maksudu Bir" (6 Ekim ı 9!9) gi
bi bazı yazılar dışında milli harekete karşı 
genelde saldırgan ve baltalayıcı tutumu
nu elden bırakmayan Ali Kemal son yazı
larında hatasını kabul etmiş görünür. İz
mir'in kurtuluşundan bir gün sonra ya
yımladığı son yazısına "Gayeler Bir İ di Bir
dir" başlığını koyar (gazetenin siyası tutu
mu hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Özsoy, 
türyer.). Ali Kemal'in gazetesiyle mücade
le etmek amacıyla Aka Gündüz tarafından 
Ankara'da Anadolu'da Peyam-ı Sabah 
adıyla mizah çeşnisi taşıyan bir gazete çı
karılmış ( 1920), başlığının altında, "İstan
bul'da Peyam-ı Sabah sahtedir, doğru 
budur" ibaresine yer verilmiştir. 

Peyarn ve Peyam-ı Sabah'ta Ali Ke
mal'den başka Refik Halid (Karay) (26 Ka
sım l9I 9'dan başlayarak kendi adıyla, ay
rıca "Nakş-i ber-ab" köşe başlığı ile ve Ay
dede takrna adıyla), Cenab Şahabeddin, 
Abdullah Zühdü, Halid Ziya (Uşaklıgil), Ha
san Bedreddin, Zeki Mugamiz, Ferid (Kam), 
Kemal Midhat, İbnü'I-Muhtar, Mustafa Sab
ri gibi yazarlar yazı, hikaye ve çevirileriyle 
yer almıştır. Ayrıca Ali Rıza ve Mehmet 
Galib "On Üçüncü Asr-ı Hicrlde İstanbul 
Hayatı", "On Üçüncü Asr-ı Hicrlde Osmanlı 
Ricali" , Tahirülmevlevl (Tahir Olgun) "Hint 
Masalları", posta müdürü Mehmed Ali Bey 
de "İspanya'da Asar-ı İslamiyye" gibi tef
rikalarıyla dikkat çekmektedir. 

Gazete, 29 Kasım 1913- 8 Nisan 1920 
tarihleri arasında yetmiş yedi sayı yayım
lanan, Ali Kemal'in başyazarı olduğu bir 
edebi ilave vermiştir. İlave dönem dönem 
Peyarn "ilave-i edebiyye", Peyam-ı Ede
bi ve Peyam-ı Sabah Edebi Nüsha ad
larıyla çıkmıştır. 31 . sayı gazetenin yayın 


