
PARMAKSIZOGLU, ismet 

Ayrıca İbn Sina'nın Urcılze fi'l-mantık ri
salesini ( İbn Sfna ve Mantık Risalesi, An
ka ra, t s. ) ve Ebu Nuaym el-İsfahanl'nin 
Ijilyetü'l-evliya' adlı eserini (İslam Ulu
ları. Peygamberimizin Sahabeleri, Eşleri, 

Çocukları, Tabifn, istanbul 1964) tercüme 
etmiştir. Türk Tarih Kurumu Belleten'in
de çıkan "Kuzey Irak'ta Osmanlı Hakimiye
tinin Kuruluşu ve Memun Bey'in Hatırala
rı" (XXXVII/146 [1 973]. s. 191-230) ; "Rus
ya'nın Mikenos Adasında Konsolosluk Kur
ma Teşebbüsü ve Bununla İlgili Vesikalar" 
(XLI/161 [1 977J , s. 125-1 35); "Molla Lutfi 
ile İlgili Yeni Bir Belge" (XLN/176 [1 980]. 
s. 675-682) ve "Lutfi Paşa'yla İlgili Yeni Bir 
Belge" (XLVI/ 181 [1982]. s. 63-66) adlı ma
kaleleri dikkat çekicidir. 
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PARSILER 
( u~J~ ) 

III-IV. (IX-X .) yüzyıllarda 
İran'dan Hindistan'a göç eden 

MecuSıler'e verile n isim. 
_j 

iran'ın müslümanlar tarafından fethinin 
ardından MecGslliğ i terketmeyen zümre
ler, Emevller ve Abbasller döneminde za
man zaman takibata uğrarnaları ve tapı
naklarının mescide dönüştürülmesi üzeri
ne önce Horasan'a, ll. (VIII.) yüzyılın orta
larında İran'ın güneydoğusuna Hürmüz Bo
ğazı civarına ve bu yüzyılın sonlarında Hin
distan'ın batı sınırlarına göç etmek zorun
da kaldılar. "Parsl" (Pehlev!ce Parslk: "Fars 
kökenli olanlar" ) adı verilen bu zümreler 
lll-N. (IX-X.) yüzyıllarda Hindistan'ın kuzey
batısındaki Gucerat'a gittiler. Bölgenin ma
halli yöneticileri Gucerat dilini öğrenme , 

silah taşımama, yerel Hint kıyafetleri giy
me vb. şartlarta kendilerine topraklarında 
yerleşme hakkı tanıdı. İran'dan Sencan ve 
Sari şehirlerinden geldikleri için Gucerat'
ta kurdukları şehirlere de aynı adı veren 
Parsiler'in ilk dönemleri hakkında Hindis
tan'daki ilk ateşkede olan Ateş Behram' ı 
kurmaları dışında bilgi bulunmamaktadır. 
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Yeni yerleşim bölgelerinde Parsiler za
manla yerel kültür ve geleneklerden etki
lendiler; bu çerçevede Gucerat dilini ana 
dili olarak benimsediler. ibadetler esnasın
da hala beyaz elbise giyseler de günlük 
hayatta Hint elbiseleri kullanmaya başla

dılar. Ayrıca Hindu geleneğinin tesiriyle sı 
ğır yerine keçi kurbanı geleneğine yönel
diler. Muhtemelen yine aynı geleneğin et
kisiyle kuzenlerin birbiriyle evlenınesini ya
sakladılar. 

XII!. yüzyılda bölgeye hakim olan müs
lüman hanedanlar Parsller'e ehl-i zimmet 
statüsü uygulayarak onları cizyeye bağla
dılar. XVI. yüzyılda Ekber Şah'ın bütün din
Iere yönelik olumlu tavrı sebebiyle Parsi
ler'den cizye kaldırıldıysa da Ekber Şah'tan 
sonra tekrar cizye ödemek durumunda 
kaldılar. Bu arada yöredeki çeşitli müslü
man ve Hindu yöneticilerinin güç mücade
lesinden Parsiler'in yaşadıkları yerleşim bi
rimleri de olumsuz etkilendi, şehirleri yağ
malandı, halk zarar gördü. 

XVII. yüzyılın başlarında Babürlü Hüküm
darı Cihangir döneminde İngilizler'in oluş
turduğu Doğu Hindistan Şirketi 'nin SGret, 
Lahor gibi şehirlerde ticaret kolonileri kur
ması sonucunda bu kentler birer ticaret 
merkezi haline geldi ve Gucerat'ta tarımla 
uğraşan Parsiler'in büyük kısmı bu işlet

melerde çalışmaya başladı. 1661 'de İ ngiliz 
denetimine geçen Bombay' ın (Mumbai) 
Doğu Hindistan Şirketi'ne kiralanınasının 
ardından şirket merkezi 1686'da Bombay'a 
taşınınca Parsiler de bu şehre yerleştiler. 
İngilizler'in açtığı okullarda iyi bir eğitim 
alan ve İngilizce öğrenen Parsller sömür
geci İngilizler'le yerel halk arasındaki iliş
kilerde önemli rol oynadılar ve İngilizler ta
rafından yönetici tayin edildiler. XVIII. yüz
yılın ortalarında Bombay ve SGret'in ticari 
hayatı Parsiler'in hakimiyetindeydi. Ticaret 
sayesinde zenginleşen Parsl aileleri Hindu 
olmadıklarından bir kast sistemi geliştir
mediler, ancak Bombay Parsl Pençayet 
(Bombay yaşlılar meclisi) gibi müesseseler ku
rarak örgütlü bir cemaat haline gelmeyi 
başardılar. Okul, vakıf ve hayır kurumları
nın yanı sıra sahip oldukları banka ve şir
ketlerle güçlendiler, kendi cemaatlerinin 
idari ve medeni hukukla ilgili işlerini ken
dileri yapar hale geldiler. XIX. yüzyıl baş

larında nüfusları 8S.OOO'in üzerinde olan 
Parsller bu sırada Hindistan halkları ara
sında eğitim, kültür ve ekonomik açıdan 
en seçkin topluluklardandı. Parsller, Bom
bay şehrinin sanayileşmesiyle birlikte ban
kacılık, ağır sanayi, tersane, deniz ve de
miryolu taşımacılığı gibi alanlara yöneldi-

ler. 188S'te oluşturulan lndian National 
Congress'in kurucuları ve liderleri arasın
da yer alarak siyasi hayatta önemli rol oy
nadılar. XX. yüzyılın başlarında 100.000'
den fazla olan Parsl nüfusu göçler ve nü
fus artış hızının gerilemesi yüzünden gü
nümüzde 70.000 civarına düştüler. Göçler 
özellikle İngiltere, Kanada, Amerika Birle
şik Devletleri ve Avustralya'ya yapılmak

tadır. Nüfuslarının azlığına rağmen Parsi
ler bugün de eğitim seviyelerinin yüksek
liği sebebiyle Hindistan'ın siyasal, ekono
mik ve kültürel hayatında önemli rol oy
namaktadır. Kendilerine özgü hastahane
leri, okulları, kütüphaneleri ve gazeteleri 
vardır. İdari ve hukuki açıdan özerk olan 
Parsller, büyük çoğunluğu Hindistan'da 
olmak üzere Pakistan'da Karaçi'de ve Sri 
Lanka'da yaşamaktadır. 
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IM E sKo NASKALI 

D DİNLER TARİHİ. Gucerat Parsl top
lumu farklı yerleşim merkezlerinde müs
takil cemaatler halinde gelişmiş ve her bi
ri bir rahip grubunun idaresi altında olan 
beş ana bölgeye göre ayrılmıştır: Sencan, 
Behgariyan, GQdavra, Suruç ve Kambey 
(Boyce, Zoroastrians, s. 167). XVII. yüzyıl 
ve sonrasında Parsiler arasında bazı görüş 
ayrılıklarının ve mezhepleşme hareketle
rinin ortaya çıktığı bilinmektedir. XV. yüz
yıldan itibaren Parsl dini hayatının merke
zi olan Nevsari'de Sencan rahipleriyle Beh
gariyan rahipleri arasında dini hizmetle
rin yürütülmesi konusunda görüş ayrılığ ı 

oluştu . Behgariyanlar tarafından yürütü
len bazı dini töreniere talip olan Sencana 
grubu, bu istekleri kabul edilmeyince ta
pınaktaki kutsal Ateş Vahram'ı (Behram) 
terkederek Sencan yakınlarında yeni bir di
ni merkez kurdu. Sonraki dönemlerde Beh-


