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ZerdUşti.in ·Uz şilrl�rl; Av�stanın man:zum, lirik pı.ırçaıarı. 





(Jatal<ır, Avesta 1ıırı en eslci kısımlarıdır. lran, bU(J1,nle-
1·irulen Mulıterem Akayl Pur Davud tarafındcın Avesta ile 
'uf}raşan bellibaşh, 1nil.ı.;tp,şrikleı"ln' eserlerine müracaat 
edilerek lru fJü,nkü ira·n diline çevril1niş ve Dlnşah CiCi Baha 
·nı1ı 11azdıfjı İ'ng·iliztJe teı·cümesi ile beraber Bombay ve lran 
ZerdUştilerl EncUmeni t(ı1•afından 1927 senesinde bastl� 
mışdı1·. JJilyük dasita:n şa·ir1, Flrdevsi' ni1ı b·ln,inci 111,ldlJ
rıiim,i,i dola111,siU� uapılan .,enlikle·re Türki1}e Cü1nJı11.riyeti, 

· nanıı·na 'işt·irak 'tçi1ı il.tttadım Bay Fuad KöprUUJ ·ile lrancı 
rrltt'ifjlmiz za1nan bıı e.9e1·i görtnilş ve satın alnıışdtnı. 

JJin/i 1n1.tkaddetJ kitab olan Avesta nın manzunı, U.1"#,k 
11arçaları olduğu, 1;e Ze·rdüştürı kendi sözleri sa11ıldı.i}ı ·içi1ı 
edebiyat ve di11, tarihleri bakı1nından pelc değe·rli olan, Gala
ları giicü1n yetd·lği kadar dU'l"U bir dil 1,le Tü1•kce1ıe flNYir
dim,. İran se11<ihat'lni1ı nıahsulü olan bu tercü1ne1J'i, o şen
liklerde bulunmak içirı beni de memur eden KUltUr Bakan· 
hğı 11/t,rı rnanevı .,ahsiyetine armağan edi1101"urn. Y'ln,e bu, 
seyalıatde 11ilk.'1ek lı1,mayesini be·nden es·lrgeme11erı çok sev
f}ili lıocaın Bay Fuad Köpri.UU ye bu vesile ile sonsuz teşek· 
kü:rleri1ni s·u1ımağı b·lr· vicdan borcu saya1•ım. 

Dr. ALi NlHA.D TAllJ,A1V 
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Avesta 

Avestanın lrıın Edebiyatı tarihindeki yerini anlamak için, hu edebiyat 
tarihinin devrelerini bilmek İcab eder. 

lran edebiyatı tarihi evveli1 iki büyük kısma ayrılır : 

1 - fslamdan evvel f ran edebiyatı 
2 - ls!amdan sonra >) » 

. İslamdan evvelki devreye aid olan edebiyat da üç kısma ayrılır: 
1 -- En eski zamanlardan miladdan evvel 331 senesine kadar 
2 --- Edebiyatın aşağılama devresi: 
Mila. Evv. 331-225 Mila. son. 
3 -- Miladdan sonra 226-650 

lranın fütuhat devri olan birinci devreye aid elimizde eser yoktur. 
Bu zamanlarda İranın dili ( r.'" • .. AJ\ ) eski farsça adı ile tanınmışdır. 

Bu dil sanskrit yani Hindlilerin mukaddes kitabıııın yazıldığı dil ve A vcsta 
dili ile bir kökden budaklanmışdır. Dil bilginleri arasında « ilk Aryan Dili ıı 

adiyle anılan bu dilden bugün eser kalmamışd ır . ·· 

Aryaniler bu dili miliiddan üç dört bin yıl evvel kunuşurlardı . 
. Brahmanların mukaddes kitabı <<Veda» nın dört kısmından biri olan 

« R ig Veda>> sanskrit dili ile yazılmışdır . Bu dil Avesta dili ( Zend) e çok 
yakındır. << Rig Veda » nın mil addan evvel 14 ile 8 inci asır arasında ya
zıldığı tahmin olunuyor. 

Avestanın yazıldığı tarih mechuldur. « Hahamenşi ıı zamanından kalan 
bu eser İskender istilası ve onu takib eden hükumetlerin bu dille yazılmış 
olan eserleri ihmal etmeleri ne�icesi olarak hemen hemen mahvolmuşdur. 

ParsH Kadim veya Parsi-i Bastan ismi verilen eski farscadan ise birkaç 
kitabe ve bazı zarflar ve aletler üzerine yazılmış yazılar kalmışdır. Bu ki· · 

tabelerin en mühimmi <<Daryuşu Kebir& e aid olandır Bütün bu eserlerden 

dil bilginleri dörtyiiz kadar lügat çıkarmışlardır. Kitabelerin yazısı 42 alfı· 
metden ibaret bir çivi yazısıdır (Hattı mihi ). !ranın cenubu garbi dili ile 
yazılan Daryuş kitabesi lsadan 520 sene evvel « Bislun 1ı. daitının üzerine 
kazılınışdır: bu hükümdarın fütuhatını bildirir. Diğer kitabeler o derece mü
him de�ildir. 



- vnı ·-

Şimali garbi dili ile yazılan Avesta ( Mazda Yasna ) ayinine sili Ok eden· 
lerin hafızalarından, deriler üzerinden çabucak siliniverdi. Bu gii11�ii j\ye�
lf!ya. eski kitabdan ancak seksen üçbin kçlime yadigar kaldı: Eğer �erdyş· 
fffeiiri HII<adiıia .. .. bakiiirsa Avesta · « Rig Veda ıı ve « Tevr_tıtJı dan sonra ep 

t·., - ' ' ' ' - - '. "''"'\" ,, •.• ,. _ _.,,. -
ell_ki kitabdlr. 

·· · ·· 
. ·· 

· ·  

Avestada ne Medlerden ne de Parslardan bahis vardır. lranilerin ismi 
orada << Arya >> dır. lrana « Haki Arya >> Arya, toprağı ismi veri lmişdir. Bu 
Aryalan� .. ;:;�;sında para bilinmediği için eşya aynen mübadele edi liyordu. 
O zamanda liarb aietleri bile demirden değildi . Avestada dünyanın çok eski 
şehirlerinden ve miliiddan evvel yedinci ası rda lraııın payıtahtı olan He· 
medan « Ekbatana ıı şehrinden bahis geçmez. Hafızadan hafızaya intikal eden 
bu mukaddes din. kitabının lsadan 5 ıısır evvel tedvin edildiği sanılmakta
dır. << Avesta ı. birçok şekillerde telillfuz edilir(l]; fakat en ziyade kul la, 
nılaııı Avesta , Avistadır ki pehlevi «Avestak veya Avistak>ı dan alınınışdır. Bu 
kelime; esas, temel, asli melin manasına gelen« Upesta >> kel imesinden miiş
takdır. Diğer bazı müsteşrikler de buna ((Sığınacak yerl> ve «yardım» manasını 
verirler. Avestanın pelılevl tefsirinde bu kelime« Apestan ıı olmuşdur. «Zend» 
Avestanın Sasaniler zamanında yazılan tefsiridir. [2] « Pazend n ise « Zeııd ıı in 
tefsiridir. Avestanın yazıs111a « Zend » alfabesi denirse de bu doğru değil
dir. lrııniler << Zend » yazısına (<Dini debire ·�".J.' » diyorlar. İbnülnıukaffa'[3] 
ve ondan naklen Mes'udi Avesta yazısına bu ismi vermişlerdi. Sasaııi dev 
resinin başlangıcında !randa Sami kökünden gelme iki alfabe kullanılıyordu : 

1 · - Pehlevi i şimali 
2 ·-·· Pehlevi-i Sasani 
Birincisinden bu devrin birkaç kitabesi bize kadar intikal etmişdir. 

İhtimal Eşganiyan zamanında Avesta bu alfabe ile yazılıyordu. 
Pchlcvl-i Sasani gitgide şimali pehlevinin yerine geçmişdir. 
Pehlevi-i Sasani miladın 14 üncü asrına kadar devam etıiıişdir. Bu alfa

bede ( irab ··· ·kelimelerin son sesli harfi ) kelimeye dahil olmadığı için okun·. 
ması güçdü ve bir alamet bazan 3,4 türlü okunuyordu. Böyle devam ederse 
« Avesta ıı yı doğru okumak kabil olmıyaeakdı. Çünkü bu dil epey zaman 
evvel terkedilmişdi. Mukaddes kelimeleri doğ·nı telaffuz 'edebilmek için bir 
çare düşündüler. Kullanılan alfabe üzeriııde biraz değişiklikler yapdılar. Yu
nan alfabesi gibi .sessiz harfleri daima sesli harflerle beraber yazdılar. Din·i 
d.ebire (•J!PC!.>) ismini alan bu yazı miliidın altıncı asrında yani Arab istilasın· 

llJ Opesta, Abista, Esta, Vesta, Efest<ı, Epesta 
121 « Zend » keliıiıesl ( azenli) kelimesinden gelir; şerh ve ı�cyan ınaıı.asırıadır. 
r:�J lran ınilliyetperverlerindcn olulı islilnıdan cvvclld rlı'.vre ait üırsc:ı eserleri 

;ıralıcaya <;evirerek onları nıahvolnıakdan lrnrtarmışdır. Yalnız Arab dilinde cser.yn
zan1 İrnıılı c<libkriı) ıleğil ;11ralı nlilılerinin ;ırrısııııla c]:ı. ç_ı;ıkJ,ı(iyiil; yeri varrlır. 
Hicretin 142 inci scııe�iode iildürühııü5dür. 

· 
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dan az evvel ortaya çıkdı. Bu suretle Avestayı doğru okumak nıünıkUndür., 
Bu mukaddes kitabın en eski nUslıası Kopenlıag'dadır. 

, 

1325 senesinde yazılmış olan bu nüshayı Danimarkalı meşhur müsteşrik 
« W estergard » İrandan Danimarka ya götürmüşdiir. 

Avesta dili lrnnın mukaddes dilidir . 

Avestadan başka bu dille yazılmış eser yokdur. Herkes tarafından kul
lanılmadığı için Arab hücumundan çok evvel ortadan kalkmasına ve hatta 
Hahamenşi padişahlarına aid kitabelerin Fürs, Şüşteri ( eliim) ve Babili gibi 
Uç dil ile yazıldığına bakılırsa bu silsile zamanında , bile terkedilıniş olma
sına ra�ınen Arab istilasından birkaç asır sonraya kadar (( mubed >ı ler ara· 
sında ölü bir dil halinde yaşamışdır. 

Eğer hakikaten Avesta dili lrarın garbinde revac bulsaydı hiç olmazsa 
( Bistuıı) kitabesi ora halkının kullandıkları dil ile yazılmış olurdu. 



Zerdüst . ' 
ve Avesta 

Zerdüşt, [1] i�mine izafe edilen dinin müessisi ve o dinin mukaddes ki
tabı olan Avesta'nın sahibidir. Bu peygamberin ne zaman ve nasıl yaşa· 
dığı hakkında esaslı malumat vermek kabi l  değildir. Her din müessisi
niıı hayatı etrafında muhakkak bir efsane bulutu vardır. Pek eski zamanlarda 
yaşadığı z.annedilen bu peygamberin de hayatı efsaneden kurtulamamışdır. 
Zerdüştün hayatı hakkmda iiç esaslı menba vardır. 

l Yunan ınenbaları 
2 Zerdüşli inançları 
3 Vesikadan ziyade nazariye ve muhakemeye dayanan diişiinccler. 

Yunan menbalatı 

Yunan müvcr�ihlerinden Herodot, Kteziyas ve Ksenofon; Hahamenşi 
padişahları ile bir asırda yaşamışlar ve o zamanki lran ictimai yaşayışına 
dair muhtasar malumat vermişlerse de bu malumat kafi deıfildir. Ve sorira 
bu larilıciler İran dini ve maSudları h:ıkkıııda da yanlış malumat vermişlerdir. 

Bundan başka bu tarihcilcrden bazılarının eserleri ortadan kaybolmuş 
ve o eserlerdeki malfımat. ona atfen diğer müelliflerin eserlerinde yer al
mışdır. Diyodor; Plütark, Fasyüs gibi onlardan çok sonra yaşayan bu nıii
clliflcrin bildirdikleri şeyler de birbirine uymuyor. M iladdan evvel beşinci 
asırcla yaşayan ( Ksaııtus ) un ( muğ ) !ara dair yazdığı şeyleri biz ( Diyojen 
Laers ) in eserinden Öğreniyoruz Bu müverrihe göre Zerdüşt Hahamenşi 
padişahlarından ( Hşayarşa. miladdan evvel 485 - 165) nın Yunanistana hü
cumundan 600 sene evvel yaşamışdır. 

[l] Zerdüşt veyahut Gatalar<la olduğu gibi (leretuşterc) kclinıasiııc herkes lıir 
türlü ınôııa vcrıııişdir: Yunanlı ( Ddııon) «yıldızı öğcrn> nıaııasıııa geldiğini söyler. 
Bıı isim «zcrcLı ve <<ııştnu kclimclcriııdcıı ıııiirckkclıdir. «Viııdibchıııaıııı» ve «Fr. 
�liillen> lııı kcliınc:d « c•�sur deve snlıibL); Knsel «yıldızın oğlu>-·; Harlcz «altın gibi 
p<ırlak » di:-•c krciiınc clıııişlcrdir. «Darıııstelcr>ı kelimenin lılrinci ci'ı?,'i'ıııii «?,<:'rntu, 
zc rt:; .\' <ı ıı i sarı, Bardolonıc «zercnt» yani ihliynr diye ldsir etmişlerdir. 

Zenl hdiınesi A vestnda ( Zairiti ) dir. « Zcrcııt » ihtiyar nımıasına gelirse de 
«tıştra» ile birleşince nasıl (Zcrct) olıııuşdurr 

J\elimcııin ikinci ciiz'il şübhesiz (deve) ınmıasınndır. Çüııki'ı o zaman iraniler 
;ıt, deve ve iikiiz mnııalarımı gelen « y-1 cj\!.I •J�» kelimeleriyle ıııüreldwb hıısusi 
isimler alırlardı. 



-- xı .·-

Aristo ve Ödoksüs, Zerdüştiin EHatundan altıbin sene evvel yaşadığ·mı 
söyler.ler ki bu hesaba göre miliiddan ( 6100) sene evvel yaşamış oluyor. 

Miliiddan evvel 3 üncü asırda yaşayan Keldani müverrih Brosüs; Zer· 
düştü mlladdan evvel 2200 - 2000 senelerinde Keldanistanda saltanat stiren 
'' Med >> padişahlarının ilki olarak gösterir . 

Miladın ( 304) senesinde ölen Porfiryüs Zerdüştün1 ıncşhtır filgz()LJ:i:: 
sag:orun hoc:asLold_ıığ:tI!fü beyı.ın . . . ec!ere� onun miliiddan·.· evvel Qrn�ı_ıısrnı 
y ı;r,ısında Yl!Ş.?dığ:ınısöyler, Yunanlı müv���ih ve Şal� TA-g.�;iyas ) der ı;i : 
«İranlılar Zerdüştün ( Güştasb) zamanında yaşadığım söylerler. Fakat bu 
Güştasb aeeba ( Dariuş ) un babası olan Güştasb mıdır yoksa başka birisi mi?» 

Bütün bu ihtimalJerden çıkan netice Zerdüştfüı çok eski, (( Med)) sal
lanatımn · teşekkiilündeıı yani miladdaıı sekiz dokuz asır evvel olduğu ve bun
dan 2 bin sene evvel de hay�h hakkında mevsuk bir şey bilinmediğidir. 

Zerdüşt! inancları 

Z'erdiiştilerin inaııclarına göre Zerdüşt İskenderden 300 sene evvel zu
hur etmişdir . ( Bundehiş) Hahamenşl saltanatının inkırazından 258 sene 
evvel olduğunu yazar. Bu suretle Zerdüşt Daranın babası ( Güştasb) zama
nına tesadüf eder [1]. Zerdüşt! dini, peygamberininJsac!aıı618 sene evvel 
doı;tduğüııa inıınıı:.].erd'[Şmn efsanedeki hayatı şöyledir: 

··· · · · · - · ····· . . . . . .. . . . 
- . Zeı:�Üişt (Sepltemeh) [2] ailesindendir. Babasının ismi Puruşcsb (iki renkli, 
siyahlı beyazlı yahut ihtiyar at sahibi) anası (Fraşustur) un kızı (Doğduye)dir . 

İral!_ı_? garbinde Aı:erbayca11c1� c1oğmuşdur [1J_, _İran . ve Arab farilıcileri 
de bufikird�dfi:Ter:-Yalnız Taberi , lbni Esir, Mirh��(l Filistinli; eski n1tis: 
te:Şrikferke·s�n;iidir derler. . 

30 yaşında peygamber oldu. Adamlarından bir kısmını yanına alarak 
Bellı'e-.gitti. Bu ·seferinde " Vaitya » nehrini yürüyerek geçdi ve o nehrin 
bir ayağı olan << Aivitak •ı suyu kenarında halvete çekilib ibadetle meşgul· 

[l] Bu biın iiı;hiıı yıl nvdiııdcıı ililıareıı irnııda lrnllanılır. Asııri lıükiiııı<ları 
( Tiı.:-lııt · I'ilesar) a aid olııp ıııilciıldan 854 snıc evvel yazılmış olan lıir ldlalıedc 
İran bih·ıikleriııin isıni ge.ı;cr. Buıılmın arasııırla (Kıı�taspi) vardır Jd bu (Giiştaslı) 
dan lıa?ka bir kimse değildir_ <.':)alınanın ııi.ıı bize get.ırdiği milli dııstanlmdmı sarfı
nazar Galalarda dahi ( Vı�liısp) isıııiııık birinin o laraHi!rda Iıiilüinı slirdiiğii _vnzı
lıdır. IJ:ıryu�un Bisl:unclald ldtalıcsinık kendi lıalıalarıııııı lranın ccmılımıdıı saltn
ıwt slirdüklcri yazılıdır. Bunların lıiikfınıctlni <<llkd< lcnlcıı cvvd ihtimal tnv:ıif-i 
ıııiU <ık vııı:iyctiııde idi. 

12J Suııraıliııı bu kdiıııe (<.;ıwııtinıan) nlmuşdur. ':Beyaz asıldaıı, haııeılaııdmıo 
ıh·rnekdir. 

13] i'.ndıişte :ıid olılugu ııııılıakli;ıl; sayılan Galalarda (.ı a�ııa : 46 birinci ve 
ilrnwi lılır;ı) J,:,·ııdi�iııiıı İr;ıııııı �;ırloııdan garbına iiiKa etıJigini w;ıkca söyler. 
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oldu'. ibadetinin 45 inci gunu ( Ürdi Behişt ) ayında ( Güştasbın saltanatı· 
nın 31 inci senesinde) bir gece �abaha karşı miraca çıkclı ve ruhani yüksel· 

·menin sonuna erişdi .  Ylne-hu suy�� k�;���nd�t ( V�lıumen�·;_;�if�ı;�eıı ) nazil 
�Id�-ve iii�y�y� ��ldJıer ... şeyden el çekll)esini Zerdijşt<! Jeııbih etdi ve ol1u 
cennete götürdü. Diğ·er ( flrişteh =··=melek ) !er Zerdüştün yanına geldiler, 
ona·höfırief etciİler. Sonra Zerdüşt Ahura Mazdanın huzuruna çıkdı ve 

' ( Hayır ) dininin hilkllmlerini öğrendi. Ahura onu yıldızların ve feleklerin 
i seyrinden -haberdar etdi. Cennet v� cehennemi gösterdi, Evvelin ve Ahırin 
1 . 
J ilmini ona öğretdi. Firiştehler Zerdüştün 

.. 
göğsüne erimiş tunç dökdiiler, 

() karnın.ı. yardılarıiçinde�ileri çıkarıb temizlediler. yine yerli yerine koydular. 
Abura, Zerdüşte h:.ılkı « hayır> dinine davet etmesini eıııretdi. 
Alı uranın yanından döndüğü zaman onu ( Vohuınanak •0• Beh men ) [lJ 

karşıladı ve koyun. keçi, öküz gibi faydalı hayvanlara ( ,\, . .:;) müvekkel olan 
bu melek Zerclüşte, getirdiği dini kabul edenlere ( Zendbar ) hayvanları 
hakkında sevgi ve koruma tavsiye etmesini rica etdi. 

Ondan sonra Aşa Valıişta [?] (Ürdi Behişt ), Zerdiiştün huzuruna gelerek, 
hayır dinini kabul epenlere ilahi ı_ıtır ()la� y� her .. 

�ürlii pisliği Jeınizl.cy(')ıt .. 
ateşi muhterem tut!!}l]llJElnı emretn:ı()sirıi qil�cli . << Urdi Behişt )) i Kşatra (3) 
(ŞeGriV:e;·Ttakib.;etdi. O da peygambere dedi ki: (( Sana ve senin getirdiğin 
dine inananlara emret, silahlarır.ı iyi saklasınlar, kahramanca savaşsınlar, 
yenilmek ve esir olmak alçaklığını kabul etmesinler. » Dördüncü fi. 
rişh�lı ( Spenta Armaiti [ 4) isfendarmiiz ): «İnsanlara emret yeri temiz 
tutsunlar)> dedi. Beşinci ve altıncı firiştehler (Harvatat [5] =c• Hordad ve Aın· 
retat [6] :::.::: Merdad ) Zerdüşte suyun temiz tululması ve nebatlarm korun· 
ması hakkında tavsiyede bulundular. 

fl l Vohugfızel, Manalı (huy, tınel) manasınadır; ikisi birden (güzel ya radı· 
lışlı r!emci;�nr·. )\ii�ıra l\frizıianııı mukaddes dilşiiıll'.c akıl ve ilim sıfatlarına ıııaz· 
Jı ardır. 

f2] Aşa, doğı'uluk, Tanrı yasası, ıcıııızlik ıııanalarıııa gelir, 1\şavahişla en 
iyi doğnJnk ılcmekdir. (Aşa) ve (Ürd) ikis ııyııı ınanadadıi�. Yaratanın düriisl· 
Jiiği'ınii temsil eder. Cismani alemde ateşin kortıyucusııdur. 

/3J Memleket, sallaııat ve kudret manalarına gelir. Mazdaııııı saltnnat ve 
Jmdretiııi temsil eder. Madenlerin ıııüvekkelldir. 

/4/ Spenta mukaddes demekdir. Speııta Arma iti mukaddes sevgi, ihlas,' tevazu 
ımıııalarıııa gelir. Ahtıran ın sevgi sıfatına ·mazhardır. Yer yiiziiniiıı mlivekkelidir, 

[5/ Selamet, afiyet denıekdir. Mnbudun koruyucu ve kifayet sıfatını temsil 
eder. Suyun muhafızıdır. 

[6J Ülmezlik (ebedilik) manasınadır. Ahuranııı cavidaııi!iğ·ini temsil eder. Ne-
lıatala mlivekkeldir. 

· · 

Bu kelimeler bu g·lin olduğu gibi eskiden tle senenin altı 11yıııa verilen isim· 
!erdir. Aynı zamanda her ayın içinde de altı gllıı bu isimleri taşır. Bunlara 
Eııışırnpeııd derler. Enışaspeııd (ınııkadıles ölmez) ınmıasıııa gelir. Hakild. padişah 
Ahura Maz<laııııı vezirleri yerindedirl<'r. Rıılıaııi Alemde .ı\hura J\Jazda da dahil 
olduğu Jınlde yedi Emşaspeıı<l vardır. 



xııı 

ierdüşt maddi aleme döndü. Artık elinde Avesta vardı. Buna rag-merl 
ômı sihirbazlar ve şeytanlar sardılar, eziyet etmek istediler .. Zerdüşt yük-· 
sek sesle Avestadan birkaç parça okudu. Şeytanların bir kısmı öldü bir 
kısmı amana düşdü. Yeni peygamber iki sene getirdiği dini tebliğ ile 
üğ'raşdı. Muhitindeki ruhanilerin muhalefetleri onun işini güçleşdi�di. Turaııu 
geçdi. Turan padişahı ( Erdai Tavang ) Zerdüştiliği kabul etmedi ise de pey· 
gamb�ri himaye etdi. Burada muvaffakiyetsizlikle karşılaşan Zerdiişt, Seyis· 
tana, Kabile gitdi. Kabil padışahlarına da dinini kabul etdireınedi. Orada 
Aryaların yaşadıkları yerleri gezdikden sonra nihayet <( Belh >) de saltanat 
sÜren « Güştasb » ın yanına gitdi. Onu dinine davet etdi. Padişahın yanında 
yetmiş kadar hakim vardı. Onlarla mübahase etdi ve bütiin bilgilerde hakimleri 
yendi .. Padişah Zerdüşle hürmet ederek sarayının yanında ona bir yer verdi 
ve Ave�tayı oktıdtıkdan sonra kendisine cevab vereceğihi söyledi. Padişa· 
hm e.trafındaki bilginler Zerdüştü mübahase yolile yenemeyeceklerini anlı
yarak hileye sapdılar. Peygamberin yatağına kan, saç, köpek kemiği, kedi 
başı koydular ve Zerdliştün bir sihirbaz olduğunu Padişaha haber verdiler. 
<( Güştasb ıı ansızın Zerdüştiin odasına girdi; o pis şeyleri görünce kızdı ve 
peygamberi �ndana aldırdı. Birkaç gün Zerdüşt o.rada kaldı. Bu esnada 
Güştasbın sevgili atlarından biri bir kazaya uğradı ve hayvanın dört ayağı 
karnına girdi. Hekimler, baytarlar ne kadar çalışdılarsa da atı kurtaramadı
lar. Zerdüşt bunu duyunca Güştasba atı iyi edeceğini bildirdi. Padişahın 
emrile onu zindandan çıkardılar, huzura getirdiler. Zerdüşt, dört teklifi oldu
ğunu eğer bunları kabul ederse atı iyi edeceğini söyledi. Teklifleri şunlardı: 

Padişah, oğlu İsfendiyar, karısı melike Zerdüştün getirdiği dini kabul 
edecekler ve bu pis şeyleri Zerdüştün yatağına koyanlar meydana çıkarılacak. 

Güştasb teklifleri kabul edince Zerdüşt dua etdi at iyileşdi. Peygam
berin yatağına pis şeyleri koyub onu sihirbazlıkla kötüleyenler idam edildiler. 

Bu sırada padişahın babası ve kardeşi büyük bir hastalığa tutuldular. 
Hekimler tedavi edemediler. Zerdüşt dua ederek onları hastalıkdan kur
tardı. Zerdüştün dört teklifine karşı Güstasb da ondan dört şey istedi : 

1 - Cennetdeki yerini görmek. 
2 - Yaşadığı müddetce hiç bir felakete uğramamak. 
3 - Cihanın sırlarına vakıf olmak. 
4 - Sonsuz yaşamak. 
Zerdüşt bunları, dört isteğin birini Güştasba öteki iiçiinii de yakınlarına 

vermek üzere, kabul etdi. Biraz süt ve nar getirtdi. Avestadan bir parça 
okuyub bunların üzerine üfledi. Sütü Güştasba içirdi. Güştash maddi 
alemden çıkıb cennete yükseldi ve orada yerini gördü. Bir kadeh süt de 
Güştasbın veziri Camasba verdi (Bu Camasb sonradan Zerdüştün damadı 
olmuşdur). Camasb bu sütü içer içmez bütün bilgilere ( ulfımu evvelin ve 
ahırin) sahih oldu. 



.. 
xıv 

Nar danelerinden bir mikdar lsfendiyara verdi. Isfendiyar ( .;·u:ı.J.ı tunı) 
vllcudlu) oldu. Bir kadeh süt de lsfendiyarm ·kardeşi Peşutene verdi. Bu da 
sonsuz yaşayışa nail oldu. 

Çiüşlasb üç gün . süren bu ğiiş alc;ımiı,ıden \JY�.ı,ı.ı11c� �eEÇiiştc;ı.J11gndı. 
Uyanıklik alemTnde de yeşiller giymiş melekler gördü. 

. . 

Bu meleklerin biri ( V ahu mellah = Behmen ) ikincisi (Aşa Vahişta === 
Üreli behişt) iiçürtcüsü ( Aıı:er Hordıid) dördüncüsü (Azer) ismini taşıyordtl .. 
Bunlar Padişahın tahtına yaklaşdılar ve ona �erğliŞtün .Tarırı p�ygılmb(;.ti 
�Jciıığurııı bildir<filer,. · 

· · ·. ·· .. · 
Giiştasb melekleri görünce kendini kaybetdi. Ayılır ayılmaz memleketin 

l J.ıer taraf111dll (!!le�kede) ler yapılınaşını J:>uyurdll· Bu hadiseler °'"C:UiŞf;$6;;;· 
saltanatının otuzuncu senesinde oluyordu. Turan padişılhı ( Ercasb) Güştas·· 
bın Zcrdüşte iman etmesini hoş görmedi. Çünkü Güştasb Ercasba haraç 
veriyordu. Zerdüşt büna mani oldu Ercasb evvela eski haracgUzarına ba· 
balarının, dedelerinin dininden ayrılmamasını bildirdi Güştasb lıükuınel 
erkarıile meşveret etdi. Zerir, fsfendiyar, Caıi:ıasb gibi yeni dini kabul eden 
büyiikler sözlerinde sebat etdiler. Neticede din kavgası başladı ve lsfendi·· 
yar Ercasbı yendi. Ordusu darına dağın olan Turan padişahı yurduna, 
Güştasb da payıtahtı olan Belhe döndüler. lsfendiyarı Zerdüşt dinini yay· 
ınağa memur eden Güştasb saltanatı oğluna bırakdı. Yeni Padişah zaferler 
kazanıyor, Zerdüştün dinini her tarafa yayıyordu. Güştıisb Avestaya naza· 
ran f sfendiyarın kardeşi olan Gerezmin · tezvirine kapılarak İsfendiyan 
( .:ıı.ı,,ı) Giinbedan kalesine habsetdi. 

Kendi de Seyistana gidib iki sene orada kaldı. Ercasb İsfendiyarın mah
bus, Giiştasbın da payıtahtdan uzakta bulunduğunu duyunca oğlunun kuman· 
dası altında Belhe bir ordu gönderdi. Tiirkler · ansızın şehre hücum edib 
zabtetdiler. Zerdüşt bu savaştlı ( Turberatur) adlı bir türk tarafından ya· 
ralandı ve öldü. Zerdüşt o zaman yetmiş yaşında idi. Güştasb bunu du
yunca acele Belhe döndü Ercasbın ordusunu bozduve bir dağa çekilerek 
Caınasbı fsfendiyara gönderdi. İsfendiyar Ercasbı ikinci defa hezimete uğ· 
ratdı ve arkasını bırakmadı; Türkistan payitahtında onu ele geçirib öldiirdü. 



3 - Nazariyeler 

Avesta ve eski İran hakkında (İranname) [1] isimli çok değerli bir 
eser yazan Mirza Abbas Zerdüşt ile Musayı hazırlayan medeniyet ve 
ce�iy�tleri tedkik ederek diyor ki : [2] 

· <( /ierdiiştün zuhuru zamanında Belh bilgi ve ıned�ı:ıjyet •!lerteô.J<lL 
Qzaman Arya kavmı yurdundan yeni göçüb; bazısı şimal· ve·· şark; belki 
bir fırka da şimali garbi yani Kafkas tara fından lran hududuna girmiş, ora· 

·dk fütuhat yapdıkdan so�ra muhtelif beylikler teşkil eylemişkrdi. içlerin
den 'derin düşünen insanlar zuhur ve yaradılışın insallı şaş'ırtan ·şeylerini 
.takdi's eylemişler onlaıı vezinli sözlerle öğmüşlerdir. 

. · 
Bu devrenin en yükseldiği bir zamanda lra11ın hüyük ahlak düzelticisi 

Zerdüşt meydana çıkmışdır. �.hakim ,nur ve zull'net, ktıYYet Ye JJladdeyi 
bildi.rdi. Ondan sonra gelerı alılakcılar temelde beraQ()r ohıb Qı\7,L iki11<:i 
derecede kalan ( furu') da ayrılırlar. 

. 
· Zerdüştün zuhuru zamanını iyice anlamak için onun eserine bakma-
mız gerekdir: 

Zerdüşt ... dininin temeli Ahura Mazdanın tara fını . 
tutub Ahrimanla sa yaş 

yapmakdır. O zamanın cemiyeti savaş halinde idi. Zerdpşt .dinini himaye 
�den (föstasb baba ve dedelerin dinini bırakmıyan Ercasb ile harbediyordu. 
Böyle kavgalar milletlerin çocukluk devresini geçirib geııçlik çağına eriş· 
dikleri zamanlarda vukua gelir. Reisler birbirlerine üstün olınak. isterler. 
Böyle rekabetler uzun ve korkunç bir savaşla �ona erer. Mesela Tevrat, 
Ktır'an, Rig Veda genç ve ateşli bir cemiyetin ifadesidir. içinde eiir'et, 
doğ-ruluk, iş, savaş, himmetlilik ve korku ile yalvarma ( havf ve rcca) var· 

dır; okuyana yeni bir can verir, insanı dünya işlerinde ileri gölüriir. Bu
nunla beraber ahlakı da güzelleşdirir. Bir de Buda, lsa ve Mani'ııin eserle· 
'rine bakalım : Bunlar da ihtiyarlamış bir cemiyeti gÖsterir. Okuyıına sabır. 
yavaş huyluluk, bağışlama, barış, kimseyi incitmemek, dünyayı terkelmek, 
kanaat, bir köşeye çekilmek öğ'ütleri verir; hareketsiz, cansız bir ahliıka 
sürükler. Eğer Zerdüştün Büyük Daryuş zamanında veya ondan evvel (ya· / 
ni ls.ııdan 5' 6 asır evvel) yaşadığını söylersek yanılırız� Çünkü o asrın 
ruhi haleti Zerdüştün fikirlerine uygun değildir. O asırda Buda ve Konfüç· 
yüs gibi sükOn ve huzur tavsiye eden ahlak.lar zuhur etmişdir. lran o za· 
man ilerlemesinin son derecesine erişmişdi. Halbuki Zerdüşt bu ilerlemenin 
ilk çağ'larında meydana çıkmışdır. Musa ile Zerdüştün yaşayışları ve eser· 

11 l 1925 senesinde lfoydar Ab:ıd ( Dekeıı) de bnı;ı!mışdır. 
f2j s: 60, 61. 
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İeri arasında, birbirlerinden çok uzakda yaşamalarına rağiııeri Çok benzeyiş 
vardır. Bu benzeyiş ayni veya birbirletine çok yakın asırlarda yaşamala· 
rındandır. Musanın düşmanı Firavun, Zerdüştün düşmanı Ercasb idi. I\llıısıı 

·' Nil nehrinde'°"J; Zerdüşt « Daifya ıı .. ırmağından geçmişdi .. ikisi de s\lıirbaz, 
ıa;ia uitraşdılar. Musa Tur da�ında Tann ile konuşdu, ona yalvardı'. .Zer: 
dllŞt << Se�len, Seblan » dağında Abura Mazda ile g-örilşdü . 

. ·· fv1us� Tu;dan Tevrat getirdi. .. Z,:erdüşt Sev len' den .. Avesta il� di.indü, 
fytusanın mucizesi olan ((yed ·i beyza )l ya mukabil ��r�üşt!Ül elin(le ili�\: 
saçan bir ateş vardı. Bu iki peygamber<len biri aryani öteki sami oldug-u 
l}aJcle getirdikleri ahkam arasında o derece benzeyiş vardı ki müstc§dkler 
Babil . esareti . ve Hahamenşi si.iliilesi zamanında Beni · .lsrail'in :ı:�r4�şt_i 
akidelerini kendi inanclarına katışdırdıklarıııa lıükmelnliŞ!�rdir. Bu mulıake· 
ı'Ueye göreZerdüştifo zulı'1runuMusan�n yaŞadlğiasra {lsadan 12'15 a_sır. 
evvel) yakın bir zamana: çıkararak yanlış yapmış olmay;z. Rig Veda da; 
Avestadan. az evvel yazılı:ı;ıışdır.ı> ,. . . 

.. . 

.. Aynı müellif Avestanın bir elden ve bir zamanda çıkmayıp bir çok 
Zerdüştlerin eseri olduğuna hükmediyor. Ve Zerdüşt ilk yetişen bir hakim 
adı olub bu adı sonradan onun aşiretinden olan ve ruhani reisliği elinde 
tutan. başka şahısların blr lakab olarak kullandıklarını. si.iylüyor. 

Peygamberin doğdufu yer hakkındaki ihtilaflar da ·bu suretle . halle· 
dilmiş oluyor. İranname sahibi« ihtimal ( Belh) de bir Zerdüşt yetiştirtnişdir; 
çünki.i bu vilayetlerin lıerbiri bir zaman ruhani reislerin merkezi ·olmuş
dur ve Sasaniler zamanında ruhani reise Zerdüst, Rey şehrinde oturan en 
büyük ruhaniye de' Büyük Zerdüşt unvanını verirlerdi diyor. 

Avesta nasıl toplanmışdır ve. kaç parçadır?. 

Halife Memun zamanında büyük Zerdüşti ruhanisi (Ater Feren Baga [1] 
pi.iseri Ferruh Zad) tarafından yazılan ve Zerdi.iştiliğin tarih, edebiyat ve 
ayinini ihtiva eden (Dingerd) adlı esere bakılırsa [2] Avesta 21 nüsükdür ve 
Zerdüşt t:ıı·afmdan Güştasba veya Daranın oğlu Daraya

. 
verilmişdtir. Avesta 

bin fasıllık bir kitabmış. Bu mukaddes kitabın iki nüshasından biri «Şapi· 
gi\nı> hazinesinde diğeri de Dejni.ipişte (evrak hazinesi, defterhane) de sakla
nıyormuş. lskender istilasında bir nushası yanmış. Ötekini Yunanlılar (Şa· 
pigan) dan alıb kendi dillerine _tercüme etmişler. Avesta dağılmışdı. Bunu 
önce Eşganiyan sülalesinden Beliiş toplanıışdır. Bu hükümdar ( Darmsteter ) e · 

' -��--�--..,............-'-'--··-·-
11] Hurla vencl, Efendi maıı<ısııı0 
121 F'asıl 8, 9 
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göre mi ladın 5 i · 78 seneleri arasında yaşayan 11irinai Belaşdır [1). Eşga
nivanın son zamanlarında lraıı üzerinden yunan nüfuzu yavaş yavaş kalkı· 
y�rdu. �s.ani devleti ise İran milliyetine dayanan bir devletdL . 

Bu s;lliınatı kuran Erdişirin (227 · 241 miladi) dedesi {!stalır) daki 
(Anahit Nahid) mabedinin mütevel l isi idi . !2r_diş ir saltanatf!geç()E g�S!n(.)� v 

en biiyiik gayretini zerdüştiliği diriltıneğe sarfetdi, 
Paralarının üzer\ndek\ ( atcşkede) resmi milli biralametdLKitabcierinde 

kendi�e «Mazda .yasna Mazdayı Öğ:ell >ı şıfl'ltıııı y�rrııJ§di . .,., . ·· · ··········· ···· 

I3umın ;ığln Birinci Şapur (241 - 272) ve ondan so��a gelen Sıısani 
hükiimdarl.:ın Avestaya çok. elı.emmiyet verdiler ve onu şer\ı ve kfsir ettirdi· 
ler. Üçilncil Ş:ıpur ( 309 - 370) zamanında tekrar gözden geçirilib ilıİili'\flı 
noktaları halledildikden sonra resmi bir şekil aldı. Avestanın Pehlevi tesfi�i, 
(llorde Avesta) yı yazan ( Azer bod Melırispend) elinde .'lon ve kati şek
lini aldıkdan sonra da ona ilaveler ve şerhler yapıldı. Meselfı ( Vendidad ) 
m Pehlev i tef;;iri ıniliidırı 528 senesinde bugünkü şeklini alınışdır. 

( Dingerd) in verdiği malüınata göre Avesta ( 21) nüsük (defter) dür. 
( Niiter) adlı beşinci nüskiin yalııız Avesta metni elde olub Pehlevi tefsiri 
kaybolmuşdur. X uncu nÜ�ük olan Vaştag ( Veşteg) ın ise ne metn i ne de 
tefsiri mevcuddur. ( Dingerd) e· göre Sasaniyan Avestasının 19 uncu nüskti 
( Vendidad) bugiin tamamen eldedir. ( Dingerd) iıı yazıldığı zaman olan 9 
uncu asırda ( V cşteg) �e ( Natcr) den başka Sasaniyan Avestasınm tarnaını 
elde imiş. 

( Dingerd ) 21 nüskii üçe ayınr: 
1 - Gas..ınik 
2 Hata Manserik 
3 -- Datik 
Gasaııik yani Galalar yüksek ahlaki ııınde!eri, Hata Manserik ahlaki 

bahislerle din kanunlarını, Datik yalnız kanunları havidir. Bu üç kısımdan 
her birinde. yedişer nüsük vardır, Birinci nüsük olan ( Gasanik) in başın· 
da ( Stot Y eşt) gelir. Q�talar Sasaniyan zamanındaki ş�klile J>i:zç kı1�ııı: 
gelmişd ir. Umumiyetle denebilir ki Aveslanın dııa ve ibadeLiçirı gerek 
(inôhed)Icre ve gerek h<�lka lazım oları kısmı saklarırrıış; az ihtiyac duyı.ılıu:ı 
kısımlan zayi ediliiil.Şdlr. Hu gi!nkü Ave1;ta beş cüzli'den ıniirekk�bdir. 

1 · Yesna 
2 - Vispered 
3 Vendidad 
4 Yeşt 
5 Horde Avesta 

ili (;;ıt<ıları [;ır�c;ıya \·rvircıı ( Pur Davud) miJ;ldın 148-191 scıwlcıi nr:ısrnd.a �rşayaıı Oçiincii Hdfl.;' oldııgıına ilı!inırıl vcrnıekdcdır. 
2 



Yesna 

Avestariin en milhim kısmıdır; tapmak, Öğinek, natnaz, yalvarJnak1 
bayram manalarına gelir [ 1 ]. Yesna dini merasim esnasında okunur. Topu 
( 72) fasıldır. Her fasla ( Haiti, bugün HA) diyorlar. Parsiler Y esnayi iki 
büyük kısma ayırırlar: 

1-· 1·27 
2 - 28 • 72 
Bu 72 fasıldan 17 Haiti Gatalara aid olub Avestanın en eski kısmı sa· 

yılır. 

Vispered 
Bu kelime ( Visperetu ) dur ve bütün büyükl�r ( 01,J ,.;•f' ) manasına 

gelir. Pehlevice Veııp, Pazend dilinde Hervesp �tep, bütün demekdir. Red 
( Avesta dilinde Retu) cesur, bilgili, uslu manası�a gelir. 

Vispered başlı başına bir kitab değildir. Yesnanm rarçalanndandır 
ve dini merasim esnasında Y esnasız okunmaz. <tVispered » in fasıllarına 
Girde <!erler. Fasıllarının sayısı kati olarak belli değildir; 23 ile 27 fasıl 
arasındadır. 

Vendidad ( 
Üç kelimeden mürekkeb olub �Şeytana zı.t kanun>> demekdir. « Vendi

.dad >> dini merasimde okunmaz. Mevzuları muhtelifdir. « Vendidad >> ın fasıl· 
!arına F ergerd ismi verilir. 22 fasıldır: 

1 inci << fergerd » : yeryüzünün ve memleketlerin yaradılışı hakkındadır. 
2 inci « fergerd >> ; Cem - yem destanıdır. 

. 

3 üncü "fergerd » : dünyanın iyiliği ve kötülüğü hakkındadır. 
4 · 21 inci << fergerd » : yemin etmek, vadini tutmak, ahdini bozmak, 

temizlik , yıkanmak, suyu temiz tutmak, ölüye aid merasim, leş ve pislikden 
kaçınmak, tövbe, inabe, keffare, hekim ücreti, doğru ve yalancı yol gös
terenler (pişva), tırnak ve saç temizliği, sabah ötüp insanları ibadete çağİran 
horozla köpeğin meziyetleri gibi dini hükümler ve kanunlardan bahseder. 

Yeşt 

Avestanın dördüncü cüz'üdür. Y eşt, Y esna kelimesinin ailesinden· 
dir; Öğmek, yalvarmak manasına gelir. Yesna, umumi manasile « Öğmek :ıı 

<lir; « Yeşt » Tanrıyı Öğme, Emşaspend, Firişteh ve lzidlere yakarışdır. 

[ l ] Bu kelime Sanskritccdc ( Y cccne ), Pdılcvldc ( yezişıı ) dir. 
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Bu gün « Yeşt)) !er şiir halinde de ği lse de ölçülü, şairane ve yüksek 
hayalleri havidir. Aslan << Yeşt » ler (( Gata » lar gibi sekiz, hazan on, on iki 
kifalara ayrılmışdı. Sonradan üzerinde değişiklikler yapıldı; .hazan tefsir me· 
tin yerine geı;di ve tabii ölçülü şekli kayboldu. Bununla beraber onların ve· 

zinlerl bu gün iyice biliniyor. Bugün elimi zde ( 21) Yeşt vardır. Bazıları 
kısa bazıları çok uzundur: 

1 - Ormuzd yeşt, [1] 2 · Heft Emşaspend yeşt, 3 - Ürdi Behişt yeşt, 
4 - Hordad yeşt, 5 · Aban yeşt, 6 - Horşid yeşt, 7 • Malı yeşt, 8 • Tir 
yeşt, 9 · Guş yeşt, 1 O · Mihr yeşt, 11 - Suruş yeşt, 12 • Reşen yeşl, 13 
Ferverdiq yeşt, 14 · Behram yeşt, 15 - Ram yeşt, 16 · Din yeşl, 17 ·Erci 
yeşt, 18 · Eştad yeşt, 19 • Zamiyad yeşt, 20 · Hôm yeşl; '21 - Veııııııd 
yeşt. Bunların içinde 5, 8, 10, 13, 14, 17, 19 u ncu « Yeştı) ler çok eskidir. 

Horde Avesta 

Küçük Avesta demekdir. 
Pehlevice ( Horlek Apestak) denir. Bunu yukarda söylediğimiz gibi 

( Azerbod Mihr Spend) ikinci Şapur ( 310-379 Milii. Son) zamanında yaz· 
mışdır. f\'amaz, dualar, günün vak itleri , ayın mübarek günled, şeı'ıelik dini 
bayramlar gibi bahisleri havidir. Bunlar ufak tefek farklarla büyük Aves· 
tadan çıkarılmışdır. Horde Avestanın büyük bir kısmı Pazend dilile 
yazılmışdır. Bu ese0rin birinci kısmı ( niyayiş · yakarıs) !ardır. ikinci kısrrıı 
( Sir uze) dir. CSiruze) ikiye ayrılır: Büyük ve küçük. Siruzeden her kısım 
ayın otuz gününden birine müvekkel olan firişteh için olub o gün okunur. 
Si ruzenin tamamı bir ölüm vak'asının otuzuncu günü okunur. 

Üçiincü kısım ( Gahan) dır ki günde beş vakit namazı bildirir. 
Dördüncü kımm ( Afringan) dır. Birinci Afringan �ill1fiŞ d indar lm:ın 

ruhlarının bağışlanması için okunur. İkincisi ( Afringiinı Gatha) dır. Eski 
!randa şemsi senenin taın 365 gün olması için her senenin sonuna beş giin 
katarlar. Bu suretle senenin 12 ayını tamam otuzar gün sayarlar. Bu beş 
güne ( Behizek) derler. İkinci Afringil.n bu beş güne mahsusdur. 

Üçüncü (Afringiinı Reptun [ 2 ] )  dur ki yazın başında ve sonunda okunur. 

jl] Alıııralıl Mozdao, 2 • Biiyük melekler, 3 · Aşahi V<ılıiştalıi, 4 - Uaurvctfıl.o, 
5 • Apam, 6 • HVfıre Hşaetehi, 7 - Mango, - 8 Tiştriyehi, - 9 - Geıış, 10 . lvlitlı
rolıi, 11 - Srnoşalıi. 12 • Raşııaoş, 13 · Fravaşiııam, 14 - Vnrct.ra gnnahi. 15 • J{a. 
ınano, 16 • Dncneyao, 17 - A';'oiş, 18 · Arşlato, 19 • Zcıııo, 20 - Havaııiııı, 21 - Vı:· 
ııent, 

12] H.apitvi na 
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Öördünciisü (Afringanı G alıenbar [ l ] ) dır ki senenin altı dini bayramın
da okunur. 

Gatalar 

{l.vestanın en eski ve en mukaddes kısmı  « Gatalar >) dır. (( Gntalar ıı 

a Yes�ıa ı; nı iı · ciizii' lerindendir. Avestada b u  kelime << Oaha >ı , Pehlevide 
<< G as >> cem'i (( Gasıın >) dır. Sonundaki ( i k ) sıfat ekid ir .  Pelılcvide d e  
« G ıılaıı ıı ın h e r  ş i irine « G a s  " derler. Sanskrit di l inde ( G asa ) ,  eskiBrulıınan 
v� Üudist kÜahlarında nesir arasına sok ulan . m<ın zuın parçaların adıdır . 

. Avcsbını ıı Galası da böyle i d i .  Ölçülü olduğu lçin (G,�l� :=.••• nazım, ş i ir, ır ) 
denınişdir .  Fa kat öl çüsü bu giin lranda k u l laııı11m ( Anız ölçüsü ) ne ben ze· 

· ıııez. Ötek i  H i n du Avru pai kavımların ş i ir  ö l çhler iıı� yakındır, Bralıınıı nl a
rı ıı " Rig Vida ıı sında birkaç mısradan bir kıta yapmışlardır. Beyit ler in  
sayısı , hecel erin ahengi , her mısraıİl m u ayyen yerindeki kesim ( takti ) ha· 
kımından "�atalan " R ig Vida>l yı hatırlatır. ik isi  de aynı meııbadan gel m iş
dir. Çok cski denberi Catalar Zerdüştiin sözl eri sayı l ı r  ve hususi bir saygı 
i le  bırş ı l aıı ırdı. Sasaniyan Aves!aı;ında ( Stot yeşt ) ismindeki  birinci G asa · 
nik nü siikü başında gelir._ 57 inci Yesnaoın sekizinci fıkras ında şöyl e yazar : 

" Bi z, Zerdüşt Spentmamn beş Gatası ııı i l k  önce . okuyan kutlu m el e ği 
öğiiyonız. >ı 

Vendidadı n  1 9  uncu fcrgerd 38 inci  fıkrasında beş G atadı:ın yardım is
teni yor. « Vispered >ı in birinci girdesinde de beş Gataıı ı n  adı anılıb her 
birine ( durud ' "  lıamdii sena ) gönderi l i r. 

G,atalar uğur ve kut vermek iç in Aveslanın di ğer cüzleri <ırasına so· 
kul ın uşdur. Eski İranlı ların hususi is i mlerinin arasında bir çok << Pencboht ıı a 
r::ıslaııır. (Bohten ()<.;. Y. )Pehl evi di l i nde k urtu lmak demekdir. ( Penc ' " beş ) den 
ise  beş G ata maksuddıır .  Yani Gatalar tarafından kurtarı lmış  manasınadır.  
Galaların tamamı rr Haiti (fası l ) 238 kıta, 896 mısra, 5560 kel i medir.  Bu 
şiiı: lcr bu giin lran edebi alemine en eski  zamanl ardan arımığarı kalan en 
eski  eserlerdir .  

Galalar sarf v e  nahiv, d i l ,  tabir, fi kir i tibari le Avestaııın öteki kısım
larından farklıdır.  Onda kul lanı lan birçok l i\gatlcr Avestada yokdur. B u  
li\gatl eriıı benzerlerini Brahmanların e n  eski dini  kitab larındıı ııraıilak lil zım
dır. Brahman ve Budint kitab larında Gala ke l imesinin manasına bakı l ırsa 

. Avcsta Oatnsıııa bu gün elde o lmayan mensur bahi slann bir cüz'ü demek 
kabildir .  Bu bahisleri belki iyice ezberlensiıı diye ölçülü bir  hale koymuş 
!ardır .  

i l i  Sc' ıı « ıı i ıı  n l t ı fıı, J ı ı ıd aıı h"r l.ı i ri ıw C <i lwıı l ııı ı· d erler .  Hu l ı ı k ,iın s o n ı« ı ld z:ı
m ıı ı ı l ıı r .ı ; ı i c l d ı r .  J\vestn Sc'ncyi yı ız  ve 10 5 di .vı' ildyc· ".\ ırı r .  
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· Bu biç! ınde yazmak H indu Avrupai kavunlara mahsusdur. G,atal arın 
l ıu günkii hali d e  eski den m ensur  bahisler arasına katılmış ö lçü l ü  parçal ar 
ol duğunu ishal eder. Çünkü birçoklarının başı ve sonu yokdur; birçok yer· 
! erde de birden kes.ı l miş ve tamarnlanmamışdır.  Bu o n u n  manasını tamam· 
! ayan ve aydınlatan nesir kısmının ortad a n  ka! k d ı ğın ı ,  şiir krnmının ise 
hafızal arda yaşadığını  gösterir.  B azı yerlerde birkaç kıt'  anın  birbirine bağlı 
ol ması ise ya aradaki mensur aralığın çok ·· az olmasın d a n  veya hiç ql ıırn· 
ınasıııdan i l eri gelııı işdir. Maınafi G alaların böyle dağınık  o lması onların vu· 
zuhunu bozmaz. Bi lakis beş G ata fik i r  ve hayal bakımından başdan başa 
birbir ine bağlıdır .  Deni lebi l ir k i  Sasani zamanının  G alaları bugün hemen he· 
men tamamen e l d ed i r .  Gatal ar Zerdüştiln  k e n di sözl erid ir .  Avestadaki  beş 
Gata Tevra tdaki beş ( sdcr ) e benzer. 

f inci Gata 

Ehnud Gat 

Birinci Galanın i s m i  ( Elımıe veiti ) yanı ( Elıune vei li ) i l e  başlayan Gala . 
d emekdir.  

Bu Galanın ismi bugiin meveud olmayan bir kı t '  a n ı n  i lk iki k e l i me· · · 
sinden <ı lımnışdır.  Bu kel imenin marıası ( Bü yük , baş, sahib) dir.  Birinci a G ac 
la >ı n ı n  İsmi Pehl e vide ( Ehııud G a t ) dır.  Ehnud Gal yedi ( Hii') yı iht iva 
eder. 1 ,  2,3 i.incü ( Ha ) !ar on birer kıt "  a ,  4 iincii 22; 5 i n ci  1 6; 6 ıneı  1 4 ;  
7 inci  ise 1 5  k ıt ' a l ı dır. ( Elı n ud ) u n  lıer k ı t '  ası 3 mısra,  her nıısra 1 6  l ıe· 
celidir. Kesim yeri 7 i nci heceden sonra d ı r  7 + 9. 

Mensur 7 Ha - Birinci G atadan s onra ( Heptin Haiti �· yedi parça ) 
başlar.  Bu,  nesir olduğu i çin  G alaya dahil deği ldir .  Fakat eskidenberi b u  
parçayı birinci Gata i l e  ik inci  G ata arasına koymuşl ard ır. Bunlar G at aya 
benzerler , aral arındaki  fark , birinin manzum diğerinin mensur olmasıdır.  Bir 
de bu y edi ( Ha )  G alalar k adar eski deği ldir. 35 inci  Yesııaden 42 inci Y es· 

naya kadar devam eder. 

2 inci Gata 

Uştud (Uşteveiti) Gat 

(< Uştc >) yan ı seliiıııet ve afiyet i le  baş l ıya n  Gala demekdir.  43 iineü 
Y csnadan 46 ıncı Yesııaya kadar devam eder. 4 ( Hil ) dan i bareldir. 1 inci  
( Ha )  da 16, ik incide 20, 3 iiııdide 1 l ,  ·"4 üncüde 1 9  kıt'a vadır. · Her 
k ı t.'a beş mısra l ı ,  lıer mısra, 1 1  hecelidir . Kesim yeri diirdiiııcü hecede· 
dir : 4 ·+- 7 .  
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3 Uncu Gata 

Spentıned (Spentamainyu) Gat 

Bu Gatanın ismi ( mukaddes akıl ) manasınadır, Dört ( Ha )  yı havidir. 
47 inci Yesnadan 50 inci Y esnaya kadar devam eder. 1 inci (Ha )  da 6,  2 ve

. 

3 ünciilerde 12 :  4 üncüde 11  kıt'a vardır. Her kıt'a 4 mısra ve 11  heceli
dir. Kesim yeri 4 üncü hecededir : 4 + 7 .  

4 ü ncü Gataı 

V ohu Hışter (V ohu Hoşatra) Gat 

Bu Gatanın , ismi ( iyi gtiç ,  güzel memleket ) manasına gelir. 1 ( Ha )  yı 
havidir. 22 kıt' adan ibaret olan bu (Ha )  51 inc i  Yesnadır· Her kıt'a 3 mısra, 
her mısra 14 hecedir. Kesim yeri ortadadır . 7 + 7. 

Bu Galadan sonra mensur bir ( Ha )  başlar. 52 inci Y esna bu kısa 
(Ha ) dır. 

· 

5 inci Gata 

V ehiştveşt (Vohiştaiştay) Gat 

Bu Gatanın ismi (en iyi dilek, en  iyi zenginlik ) manasına gelir . Dokuz 
kıt' adan ıııiirekkebdir. Her kıt' anın iki kısa iki uzun m ısraı vardır. Kısa 
mısraların herbiri 12 şer hecedir. Kesim yeri yedinci hecededir : 7 + 5. 

Biiyiik mısralar ( 1 9 )  hecelidir. Kesim yerleri yedinci ve on dördüncii 
hecelerdedir ' 7 + 7 -j- 5 
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Ehnud Oat 

Yesna : 28 
' . , ' 

Zerdiişlün düşüncesi, sözü ve i şi başdan başa i lham eseridiı·. Ey EınşlıS· 
pcndler , bu ( dua [ l ] ) G atay ı kabul ediniz. Mukaddes Gata size hamdli 
sena olsun. 

Mazdanın muk addes ak l ını  sena için ellerimi yar dım ist iyerek . kaldırır 
· v e ey doğruluk , her şeyd en e vvel di lerim k i  ( Volıu nıenah temiz tıynet )yı 

ve yaradılışın ruhunu hoşnud edeyi m .  

Ey Mazda A h  ura v e  ey Vohu rnenah , b e n  size hizınel edecek a<lanııuı . 

Doğnı luk vasılasile iki eihamn zaferini bana ihsan ediniz.  
O zafer ki dindarlara saadet ve neş'e verır.  

:� -

Ey Mazda Ahura ve ey Aşa ve ey Volıu mcnalı ben sizin ve Arımai ti 

larafından kendilerine ebedi diyar hazırlananlar için terennüm ediyorum 
( Gatayı okuyorum ).  Şimdiye kadar kimse tarafından lcrenni\m edilmeyen 
bu dua ları sizden y ardım istediitim zaman imdadıma koşasın ız diye okuyorum. 

Ben temiz tıynet i lö beraber di ndarların ruhlarını korumak vazifesiyl e  

müke l lef olan. i nsanım; Çünkü iyi  işi Abura Mazdanın nasıl miikafatlandır· '\ 
<lığını biliyorum. Vücudumda kudret ve kuv�et oldukça i nsanlara doğruluk ' 
yolunu · öğreteceğim. 



ı. 
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- 5 -

Ey doğruluk ne zaman sana erişeceğim? Ne zaman bir bilgiç gibi te
miz tıyneti görecek, büyük Ahuranın barigahı ile Mazdanın celalini tema
şa ederek sevineceğim. Umuyorum ki dil ve belagatimle ve bu ayinin fey· 
zi ile yol kesenleri her şeyden büyük olan ( Tanrı ) ın yoluna götüreyim. 

- 6 -

Ey Mazda, vadetdiğin gibi Vohumen ve Aşa ile Zerdüşte gelip bana 
sebat ve kuvvetli bir istinadgah ihsan et . Ta ki onun yardımı ile düşmanla
rımı yenip muzaffer olayım. 

7 

Ey doğruluk, temiz tıynetin azametini bana yardımcı et. Ey Arnıaiti 
Güştasb i le  benim dil<;klerimizi bağ'ışla. Ey Mazda, ey benim padışahıoo, 
öyle yap ki senin . peygamberin kendini dinleyenler ( kendine itaat . edeın
ler) edinsin• 

8 

Ey her şeyden iyi olan ve en ıyı doğ'ruluğu irade eden, ünlü kahra
man Fraşaoşlra (1) i le kendim i çin ve sana inanan seni istiyeıı insan için, 
ebedi temiz tıynetliliğin niymeti olan en iyi şeyi dilerim. 

9 

Senin ihsanlarına şükrane olarak Ey Abura Mazda, ey doğruluk ve 
ey temiz tıyent, daima gazabına uğramamak için çalışıyorum. Ey sen ki 
bizi ın istediğimiz senden zuhur etmişdir ve  çemt<:cLumudumıız. senden yan:a· 
dır, senden kendi hamdü senana dair teren�ümle; dilerim. 

' 1 0  

işlerinin doğruluğ'u · ve fikirlerinin temizliğ'i dolayısile ihsana layık 
gördüğün insanların dileklerini yerine getir. Zira iyi biliyorum ki  sana tap· 
şırılan bu yakarışlar ve terennümler dergahında kabule mazhar olub iyi 
neticeler doğurur. 

[1] Camasbın kardeşi, Zerdüştün kaynatası ve hamisi. 



- 5 -

- 1 1  -

Mademki doğru iş ve iy i  düşünceyi halka kendilerini korumak iç.in tav· 
siye ve tevdi edeceğim;  öyle ise Ey Mazda bana kendi di l  ve aklınla Öğ· 
ret k i  ölümden sonraki yaşayış nasıl olacakdır? 

Yesna : 29 

- 1 -

Ey Ahura Mazda, ( Yaradılışın ruhu ) senin dergahına şikayet ediyor ve 
diyor k i :  beni kimin için vücuda getirdin, kim beni yaratdı? Zuliim, kavga, 
gıızab, beni aciz, zayıf bir hale sokdu. Benim senden başka koruyucum 
yokdur. Bana ebedi bir yaşayış ve bahtiyarl ık ihsan et .  

- 2 -

O zaman Yaratılışın ruhunu yaratan, Aşa ( doğruluk ) dan sordu: 
--- Sen ( Yaratılışın ruhu ) için · ona huzur verecek, onun yarı ve teselli 

vericisi olacak bir adil hakim ( da ver ) tanıyor musun? Kimdir o kimse ki 
böyle bir lıiiküm vermeğe layık olsun, o kimse ki gazabı ve ( yalan ) ın dost
larını yensin, mahvetsin? 

- !l -

f;.şa yaralana cevab verdi: 
- Yaradılışın ruhu için kuvvetli bir yardımcı yokdur.  insanlar arasında 

ınaiyetleriııe nasıl muamele edileceğini bilen kimse yokdur. ( Abura söyler: ) 
Faniler arasinda en kuvvetli odur ki ben onun istimdadını kabul eder 

ve yardımına koşarım .  

- 4 -

7 ( Aşa söyler: ) Her kesden iyi olan Mazda, şeytan ve insanın geçmiş 
( zamanda yapdık larını ve bundan sonra yapacaklarını bilir. Hüküm Alıura
\" nındır. O ne irade ederse biz ona raziyiz .  
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Ben ve ( Yaratı lı�ııı ruhu ) ikimiz ell erimizi Ahuraya kal<lırıb ona lıaııı<l ü 
_sena ediyoruz ve  dileyoruz ki iyi iş yapanların . zeval bulmalarını , ( yalan )a 
dost olanların ( doğru ) yol unda çalışanlara galih ,gelmelerini reva görmesin. 

O zaman Ma:ı:da Ahura, hi len ( a lim ) ve din · ii ıııezlıcb yollarını lanı yan 
Tanrı kendi söyler : 

-- Senin iç in · mukaddes ayine göre hareket eden ildi! bir hakim yokdur. 
1-foda hayvan besleyen köyliiyü sana tesliyetkiir olarak verdi. 

Bu hamdü sena terennümleri i radesi doi!:rulukla ml\savi olan bir 
(' ·· Mazdadandır ·,·ve cihanın ve cihandaki doğı:�ı i�li insanların kurtulşu 

adeti i çin nazil ol muşdur. 

Ah ura 
ve sa· 

(Yaradılışın ruhu sorar:) Ey Volıunıen 
rumak i çin seçilıııişdir. 

insanlar arasında kim beni ko· 

(Volıumen cevab verir: ) İ li'ıhi nyıııı kabul eden biricik şahıs (Zcrdl\şl 
lspentman) dır. Ey Mazda doğru luk fikrini yııyan odur. Bu scbehden ona 
güzel söz (beliiğat) veri lmişd ir .  

Ozaman (Yaradılışın ruhu) eoşdu; (söyler : )  aciz bir adamın avazı kulağ·ıma 
geldi . Ben yiirekli ve güçlü bir er ist iyordum. Ne zaman böyle yüksek 
bir kalıraıtıan feryadıma koşacak ? 

- 1 0 

(Zerdüşt söyler : )  Ey Ahura, Yaradılışın ruhuna kudret kuvvet · i hsan et 
ve (doğruluk), (temiz tıynet) i l e  gl\cüııii artır ki onun kuvvet i l e  sulh ve 

rahatlık kararlaşsın. Evet ey Mazda ben anladım ki sen onu artırabi l irsin. 

1 -·-- Adalet, temiz düşünce ve şehriyarlık · nerede? O halde ey i nsanlar 
\, beni kabul ediniz, ta ki bütün benim yolumda gidenler anlasın. ( Yaradılışın 
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ruhu söyl er : ) E.y Abura, işte bizim sığınacağımız, dayanacağı mı z geld i .  Bıı· 

nun şlikranesi ol arak sana lıaındü sena sunuyoruz. 

Yesna : 30 

İşle dinlemek isteyen ler iç in  sozum var: Her şeyden evvel bi l en ad a nı ,  
Alıuraya lranıdü sena ve Volıumen'e yakarmak için olan b ü  terenniimleri  . v e  , 
bupu dinl eyi b ( i taat edib ) doğrudan doğruya parlak saraya ( .cennete) giden ) 
insanın saadetini  aklıııa yerl eşd irmel idir.  

Bu en büyük sözlere k u lak veriniz. Onları aydın bir . düşünce i le  
mul alaa ediniz .  Bu ik i  ayin ( ya l an ve doğru luk ) arnsıııdaki farkı dUşiinii· 
nüz.  Ondan cv;er ki. son giill erişir ve herkes kend i kendine diniı{i i lıl iyar 
eder. Ola  ki sonunda muradımıza ereriz. 

i l k  ônce tasavvur alemi nde zıılıur eden o ikiz ik i  cevh erden [ 1  J b ir isi 
dQ§iincccl�ı sôzde ve işde iyilikdir; ôtcki de kÖtiiıükJli�� DıüŞü���a�,  86z;i� 
işde ). Bi lgi l i  ;;ı;ı� b� i kisinden k/jtühiğU ğeği l iyi l iği seçmelidir. 

- � -

Bu iki cevher buluşdukları zaman yaşayış ve ölümü vücuda. getirdiler. 
Bu yüzdendir ki akıbet yalana t apanlar en kötü yere ( cehennem ),doğnıluk 
a rkasından gide nler en iyi yere ( cennet ) gideceklerdir. 

Ya lana tııpaıı bu iki cevherden en kôtii işi seçmişdir. D oğrul uk arka
sından giden daima işi i le Mazda Alnıranı n  hoşnudluğumı kazan mış ve i l fılıi 
bir bezekle bezen miş oları ( ,,J, , . , " �  ) ı ihtiyar  ct mişdir. 

ndc k ı ı l l : ınıl ı ı ı ı�ı l ı r , 
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• Div » !er de bu iki cevher arasında iyiyi kötüden ayırmadılar. Zira 
birbirlerile danışdıkları zaman aldatma ( d ivi ) gelib yeti şdi ; onlar da naçar 
en kötü düşiinceyi seçdiler. O zatnan gazaba yönelib onun vasıtasi le  insan 
yaşayışını mahvederler . 

7 -

l ı ahi kudret (Hşatra), temiz tıynet (Vohu mena), doğruluk (Aşa) da 
insanm yardımına koşdular. Sevgi meleği (Armaiti) insan kalıbına son iın
tihım gününde miikafat görebilsin diye payidaf'!ık ve sebat baı.tışladı. 

-- 8 -

Ey Ahura Mazda günahkarlar için senin cezan erişdiği zaman Vohumen 
de yalapı kıskıvrak baglayıb doğrunun eline teslim edenler için senin em· 
rinle ebedi diyarı hazırlar 

- H -

Biz insanlara doğru yol gösterenler gibi yaşamak istiyoruz. Ola ki Maz
da ve melekleri bizim tarafımıza gelirler ve bize doğruluk ve yardım ba
ğıslarlar; ta ki düşüncemiz bilğinin menbaına yol bulsun 

- 1 0 -

Ondan sonra cihanın rahatlığıııa yalan felaketi erışır. Mazda, Vohumen 
ve Asa,'nın '-�l u  s_arayında_ vadedilen mükafat hayırlı işler g·örüb iyi ad 
bırkanlara verilir 

. - 1 1 

/ Ey insanlar, eğ"er Mazdanııı ezeli hükmünden nasib ald ıııızsa ve bu dünya 
( i le ahıretin saadetinden, yalana tapanın ebedi ziyan ve azabından, iyil ik iste\ yenlerin menfaat ve hazzından haberdar oldunuzsa o zaman sizin iç in gü-

zel bir istikbal vardır. 
· 



..._ 9 -

Yesna : 31 

- 1 -

Buyurduğun vechile işte bir söz söyleyeceğim ki onu işitmek1 yalanın 
hükmtine kulak verib doğrulujta aid olan her şeyi mahvedenler için acıdır; 
fakat yürekden Mazdaya inananlar için güzel ve tatlıdır. 

- 2 -

S�çilecek en iyi yol size gösterilmediyse ben adil bir hakim sıfatile si
ze k�şuyorum. Öyle adil hakim ki Ahura Mazda dahi onun . doğrulujtuna 

· ve iffetine şahiddir. Ta ki hepimiz mukaddes ayinin gösterdiği yolda yaşa
yalım. 

- a -

Bu iki güruh için ( Spenta mainyu ) ve ( Azer ) in elile ne mükafat ve ne 
mücazat vereceksin ? Din yolunda çalışan insanın akıbeti ne olacakdır '?, 

Ey Mazda, beni kendi dil ve sözünle bunlardan haberdar buyur ki ben 
onları insanlara tebliğ edeyim. 

- 4 -

Doğruluktian istimdad edib Mazda ve melekleri çağırıldıkları zaman, 
( Aşa) ve ( Armaiti) den ( yardım cWersiniz) ozaman .ey Vohurnen, ebedi 
alemi umabilir ve onun kuvvetiyle yalana karşı zafer kazanabiliriz. 

Ey Aşa beni en iyi hazzımdan haberdar et; ta ki ey Vohumen 
onu birbirinden ayırd edib bana niçin hased etdiklerini anlayayım ve ez· 
berliyeyim. Ey Mazda Ahura bana vücuda gelecek şeylerle varlık şeklini 
kabul etmeyecek şeyleri öğret. 

- G -

Temiz tıynetliliğin bereketiyle mevcud ve payidar olan ilahi diyarın 
en iyi hazzından yani Mazdanın cenneti aleminden o kimse nasib alsın ki 
beni tekamülün kutlu terennümünden ve doğruluğun ebediliğinden alıberdar 
eder. 



ıo -

7 

Yaradılışın i lk gününde bu güzel barigahın aydın olmasını diişiinen, 
kendi aklının kudretiyle doğruluğu y�ratandır. Ey Mazda Ahura, o barigah 
daima senin yükseltdiğin iyi tıynetlilerin makamıdır. . 

········ 8 -

Ey Mazda s�na gönül gözü i l e  bakdığım zaman diişünccmin kuvvetiyle 
· ııııladım ki ·evvel sensiı:ı, ahır sensin, temiz Üynetin babası sensin, doğ·ruluğu 
y�ralan sensiıı , .  icilıan iş lerinin adi l  hakimi setısln • 

....... H -

Armaiti senindir, lıayvanlaı ı yaratan kudret ve çiftç i lerle çifçi olmayan
lardan herhangi birine sığınmak hususunda . onları serbes bırakan parlak 
akıl sendendir. 

Beygir bu ik i sinden temiz tıynetin dostu olan çalı şkan çiltciyi tercih eldi. 
Çi ftci olmayan ( 0,.ii;'� · çadırda oturan ) onu bulmak iç in ne kadar kendi ni 
azaba soksa seni n  beğeni len , Öğü len haberin sayesinde muvaffı\k  olmaz.  

-· 1 1  _ . 
.. 

Ey Mazda, sen yaradılışın i lk  giiniindc kendi aklından beşer, din ve 
diişünce kuvveti yaratdığın ve hayatı madde kal ıbına sokduğ·un ve i ş ve 
irade yaratdığın zaman istedin ki her bir kimse kendi irııdesile içinden inan· 
dığı yolda yiiriisün'. 

. '1 ') . .  - ....... -

O i lk  giinde birisi ö lçülü, tartı lı sözlerle sesini yi.iksel lrniş;  bir başkası 
yalan sözle kavga koparmı�; bi len bilmeyen herkes d uygu ve diişiinccsine 
yak ışaııı yapıyor; Armai ti birini bırakıb birine koşuyor ve lıali'ı tcreddiid i çi.nele 
oliııılara Öğiid veriyor. 

Aşikar olsun gizli olsun cezaya layık olan her iş i ,  b atta en büyük l:öv· 
beye liiyık olan en küçük kötii bir i ş i  sen ( Aşa ) nın yardırnile bilirsin ve 
parlak gözlerinle her şeyi göriirsün. 

_· 1 4  
Ey Ahura, senden soruyorum: lıesab gi.inü gelib geçdiği zaman defteri 

amallerine ... 
�öte· doğruluğun dostlart·ı;;;ııııı:;;ı;-·gTr.cnTe-ri�·-Ak�b�tlerl ��· ya lana 

yar. ola;�ra�;.� - �ezaları nasıl . ol acakdır? . . .  -- ... . 



- i l  ·-

- '1 5 -

Senden soruyorum ey Ahura, fenalığın ve yalana tapınmanın hüküm 
sürmesi için çalışanın cezası nedir ? 

O fena adamın k i  köyl ü den kendi n e  hiç bir zarar ( i ncitme ) gelnı ediğ·i 
halde işi gücii hayvanları ve çalışan köyliileri incitmekdir. 

- 1(; -

Senden soruyorum, e ğer bir bilen [ l ]  doğrul u k  sayesinde lıııniimaııı, 
şehri , köyü yiicellme k ,  sana benzemek isterse, ey Ahura Maz<la ne zammı 
istedi�tine erişir ,  ve nasıl davranmalıdır'? 

Doğ rul u k  peşinde koşan la yalana inanandan hangisi daha biiyükdiir'? 
Gerekdir ki bir bilen başka bir bileni bundan haberdar etsin. Bilmeyenin 
b undan fazla şaşirmış bir halde ka�ması yakışık al maz. Sen ey Mazda Ahurıı 
temiz t ıynetli l ikde bizim öğreticimiz oL 

içinizden hi çbiri yalana tapanın ı;i:izlerine ve hükmüne kulak vermemeli· 
dir. Zira o e vi barkı, şehri, köyü bozgunluğa ( karışıklığa ) ve fakirliğı: 
d üşürür.  Öyl e ise onu sil ahla defed iniz, ( kendinizden ) uzak laşdırmız . 

Doğnıhıkdan nasibedar olanı dinleyiniz; o bileni dinleyiniz ki o, yaşayışıı 
derman verir. O kimseyi dinleyiniz ki o, söziinü isbat için ey Alnını, senin 
davacılara hüküm vermek i çi n  alevlendiri len kızıl  ateşinin karşısmda berk 
d urabilir. 

- 20 -

Doğruluk dostuna i n anan ileriki yaşayışda, uzun t:Üren biı· a l çaklık, 
karanlık, kötü yemek , ağlamak i nlemek nedir bilmez. Fakut siz ey yalana 
tapanlar, eğer işleriniz vicdanlarınıza yol gösterirse hayatınız böyle_ geçe· 
cekdir 

1 1 1  Hi lr·n ( d a nı! ) rfaıı ııwksad Zenlüştiin IH'ndisidir. 
3 



· - 12 -

- 21 -

Mazda Ahura kendi bütün ğücünü, ululuk kudretin i  kemal (Haurvetato) 
ebedilik (Amretat), doğruluk (Aşa) hükümdarlık (Hşatra) ve temiz tıynetli
lik (Vohumena) le beraber, o kimseye verir ki o, düşüncede ve işde kendi
sine dostdur. 

- 22 -

Bilene ve anlayana aşikardır ki ey Mazda Ahura, senin değerli yardım· 
cm sözü ve işi i le doğruluğa ve iyil iğin ebedi diyarına arka (zahir) 
olandır. 



Ehnud aat 

Yesna : 32 

- 1 -

( Zerdüşt söyler ) M azda Ahuranın affına nail olmak için ileri gelenler, 
( şürefa ) çiftçi ler ( eıı;;:.:ı -"· ) [ 1] ve hatta siz ey di vler benim öğretdiğim gibi · 
çalışınız biz senin kölelerin gibi sana düşman olanları senden uzaklaşdırmak 
istiyoruz. 

- 2 -

Onlara [2] temiz tıynet ve aydınlık ( nur ) i le birleşmiş olan yaratan; 
Mazda Ahura ( Hştra ) vasıtasiyle cevap verir: Sizin içinizde dindar (zahid) 
ve mukaddes olanların yürekden gelen ibadetleri dolayısiyle biz sizi kendi· 
mizden sayıyoruz. 

( Zerdüşt söyler ) Fakat siz ey şeytanlar ve sizi Öğen kimse, kötU tıy· 
hetlilerin soyundansınız. Sizin yapdığınız yalan, kendini beğenmak ve bir 
zamandanberi yedi iklime şöhreti yayılan bu neviden işlerdir. 

insanlara en kötü darbeyi vuraha inandığınızdanberi s ize iyi düşünctı· 
den uzak, Ahura Mazdamn emirlerinden kaçan, mukaddes ayinden yüz çe· 
viren şeytanların dostu adını vermek gerek. 

[lJ Bu kıt'ada Zerdüşt insanlardan iiç tabakaya ve div!ere hitah ediyor; ffıkat 
yalnız bu üı,: '.alıaka [sı ııı!J cevab veriyor. 

[2] [Onlar] dan maksad olan yııkıardı:ı söylediğimiz üç sınıldır. 



- ı4 -

Siz ey şeytanlar, onun [ 1 ] ( Grihma ) ve  mayub teynetİn kendi kötü 
düşiince ve sözile size Öğretdiği işi yaparak insanları iyi ve sonsuz yaşa
yışdan mahrum ediyorsunuz. Hem' yalana tapana insan yaşayışını mahvet· 
meyi o ( Grihm a ) öğretmişdir. 

O, gOııahının çokluğundan istediği gibi bir şöhret bırakmağa nıuvııffak 
oldu. Ey Ahura, sen herkesin hızmetini bilir ve hatırında tutarsın. Serı 
kendi bütün aklınla ondan haberdarsın. Ey Mazda ve ey Aşa, onun mııha· 
kemesi senin ebedi diyarında yapılacakdır. 

7 -

Bu günahlardan hiçbiri bilen bir adamdan zuhur etmemelidir. Zira bi· 
lindiği gibi erimiş madenle yapılması kararlaşdn·ılmış olan bir imtihandan 
sonra netice ve menfaate erişecekler. Ctinahın akibetiıı i ,  ey M�zda }..h�ra , 
sen herkesden iyi bilirsin.  

( Vivehvent ) in [ 2 ]  oğl u  ( Cem ) i n  [ 3 ]  gilnahkarlardan olduğu aşikardır. 
O kimse ki  insanların hoşuna gitmek için onlara et yemesini öğrcbrıişdir. 
Ey Mazda ileride ikimizin arasındaki davayı sen halledecek sin. 

f ) - . -

İnsanı yoldan azdıran Öğretici bütün yaşayışı ve dini l ekeler ve i nasan· 
ların, temiz bynetlilerin değerini tanımalarına mani olur, Ey Mazda ve ey 
Aşa ruhumdan gelen bu şikayetlerle senin dergahına şekvaciyim. 

[ 1 ]  U i v yesnaııın pişvaları ndmı ve pe,1:gaııılıcrleriııdcn biri d i r .  Zcrrli'ı ş t  d i n i n e  
nııılırıl ifılir. 

. 

1 2 1  Vivehvent ( Vi veıı gehan arablaşdırılnıış şekl i Viveııcc lıım) Cemşidiıı lınbnsıdıı'. 
[ 3 [ Avcsta da i s m i  geçer.  Vcndidad 2 i n ci fcrgercldc şöyle yazar: Alı um cvve!A 

C•�nı'e peygıını lıe r l i k  teklif  etdi .  Cem kendin d e  peygamberlik Jwrl reli göremed i .  
Aciz olılıığıınu söv l c d i .  Soıırn saltanat veri l d i .  Bin s e n e l i k  s n l t nmtl csıırısıncln e n -� ' ' ' . 
ğ a l a ıı rnrıhlıilrntın s ığışabi lnıesi iç in yer yiizüııii iiç m isli gcnişlcl d i .  S o ıı r a d rı n  ken
d i ni biiyiik gi\rrn esi iizerinc sıı ltnıı<ıt nuru ondnıı sil ind i .  J3nıı ı111 nsı l  isnıi Y i ıtı <ı d ı r . 
Soıı u ııdnki ( şid ) ise ( Hıı şactıı ) dır: A v c s t n r ıı n bnşka yerle r i n d e  y( ııın ekiz  ımt· 
ıı ası ııa gelir. Brclımcıı lcr i ıı ııı ulrnddcs k i tnbıııda ycma ve kız . k ardeşi  y e m i  .ı\ d ı:nı 
YC llııvvn gibi im<a n soyıı ı ıu ıı i lk  erkek ve diş is id ir .  



- 15 -

ı o -

Bu o k imsedir k i  mukaddes sözü lekeleyib hayvanları ve güneşi çir· 
k inlikle yadediyor. Bu öyle bir çirkinlikdir ki gözlerle görii!ebil ir.  Akıllı
ları yalana tapanlardan sayıyor. Otlakları viran ediyor, doğruluğun arka· 
sında koşanlara karşı silah kullanıyor . 

Onlar yaşayışı mahvetmeğe çalışan k i mselerdir. Ey Mazda bu yalana 
tapanlar daima bu doğruluk peşinde koşanların  kadınlarını erkek l eri ni haz 

\ _  ve menfaat umuduyla en i yi tı ynetden uzaklaşdırmağı d üşünürler. 

'1 '> - - -

Ey Mazda senin nefretin, Öğütleriyle insanları iyi  işden döndürenlerin 
ve sevincd�n bağıra çağıra öküz kurban edenlerin üzerine olsun. Grlhı�a 
ve ;�l;n yolunda gidenl�� ve yalana mail ol an (Karp:ı�) lar [ l ]  ve hükumetleri 
onlardandır. 

-- 1 3  -

G relıma ve dünyada yaşayışı mahvedenler öteki dünyada çirkin tıynet· 
!i liğin sarayına girdikleri zaman her n e  kadar seni n  peygamberin in  haberi 
ir işince ağlayıb inerlerse de y ine doğruluğun yüzünü görmekden mahrum 
kalırlar. 

Çok zamandanberi Grehma ve §kiizü kurban edenler kendi biitiin dfi· 
şilrıce ve kuvvetlerini zulme lıasretmişl erd ir. 

Zira bu suretle yalana tapanlara yardım etdiklerini sanıyorlar ve diycir· 
!ar ki ( Ölümü uzaklaşdıran ) [ 2 ]  bizim yard ımımıza k oşsun diye öküz kur· 
ban edilmesi lazımdır. 

[ l j K u rlıaıı ve fıdyc adab ı m  g üden maııası mıılır. llrdımcn!cr iııdimk din 
ı ı l ıı l arıııdaıı �ayı ! ;uı Knrpnn Zerdii�l ayininde dine mııhali[ler arasuıdadır. 

i 2 1 Zcnlü�t ayiııiııe muhali! olaıı l l ivycsııa nıcrasinıiııı k k ullanılan csridlci 
bir �erlıctdir. 



- 16 -

- 1 5 -
Btı sebeble Karpanlar ve öküz kurban edenlerin hanedanı . zulümleri 

altında kaldıkları halde onlara itaat etmeyenler ta��fından, malıvedi li�ler . Bu 
iki melek ( Hordad, Merdad ) onların şahidleridir ve onları temiz tıynet 
sarayına sokarlar. 

- 1 6  -

Her şeyden iyi, her şeyden makbul budur, ey Mazda Ahura, ki sen heır 
şeye bilhassa yalana tapanın zulmüne mani olan beni mahvetmek istiyene 
galibsin. 



- l7 -

Ehnud aat 

Yesna : 33 

- 'İ -

ilk gu nun ayin inde emi r  buyurulduğu ü zere adalet sahibi yaradan , ya · 
lana tapan ile do ğru luğun a rkasında koşanların c eza ve mükafatını verdi · 
ği zaman yapdığı işler arasında iyi ve k otü karışık o lanların da h esabını 
görecek (yani n e  kadar iyi ve n e  kadar kötü iş yapdıklarını hesab layacak). 

- 2 -
Yalana tapana karşı d ilile, düşüncesiyle, elleriyle savaşan veya ya lan 

peşinde koşanlardan birini hay ır dinine sokan , Mazda Alıuranın rızasını ka
zanı r  ve kurtulur .  

- a -

po ğru iu ğu sevenin bahtiyar olmasını i stiy en, • ist e r  din u lularından ister 
şürefad�n, i ster çi ftcil erdeıı olsun • hayvanlara hizmet eden bir kimse 
b ir  gün (Aşa) ve (Vokumerı)'irı bostanında (cennet) ö mür sürer, 

�- -. 

Ey Mazda ben o ki msey i m  ki dua ve n iyazımla a si ve kötü t ıynetlinin 
send en uzaklaşmasını i st eri m . Yi ne i st erim  ki şürefadım gurur, ç iftcilerdeıı 
komşularının yalanı, din ulularından alçak yaradılışlı olanlar, hayvanların 
ot la ğından en kötü ko rucu uzak olsun . 

- 5  

B en yaşayı ş sona erdikden sonra t emiz tıyneti ilik öfk esinde, insanı 
doğıuluğa i let en doğru yolda yani Mazda Ahuranın barig ahında ey en bü· 
yük melek ,  seni yardıma çağıracak olan kimseyim. 



·- 18 --· 

Ben o önderim ki doğruluğun şaşmaz yolunu öğreld i m .  l�te temiz lıy
ııetden bir şey öğrenmek istiyorum k i  onunla e kinci l iği yoluna koyayım 
ve bu uinudla bu i kisini ( d oğrul uk . meleği Aşa i le temiz bynetl i l ik 
meleği Vohumen) görmek ve onlara danış mak isti yorum . 

-- 7 --

Ey her şeyden iyi, bana gel ve bana bir bak . Ey Mazda, ey doğrul u k  ve 
temiz tıynet, kendinizi bana gösteriniz; ta ki beni bana inananlardan başka
ları da dinl eyebi lsinler.  Aramı zda hamdü sena ve farzları yerine getirme 
yolu bilinsi n .  

- 8 --

Ey Vohumeıı ve ey Aşa benden sadır o lan her şeyi , beni m g ib i  bir 
kimseden sizin gibilere sunu lan namazı ,  si ze yakarm ak için terennü m ehl i ·  
ğim sözleri doğru ve dürü st sayınız l Ey H ordad ve ey Eınerdad hana 
kendinize mahsus olan sıfatları ( selam el ve ebedil ik ) ihsan ediniz. 

Ey Mazda aklını o iki güzel l i k  yaradımcısına bağ·ışla ki onl arın ışığ·ıyle 
doğruluk ölkesi feyi z bulur ve öğünür. En iyi tıyneti o,  benim doğru yola 
getird iğim ki mseye vermelidir .  Muhakkak ki  bu ikisinin ( Hordad, Emcrdad ) 
yardımi bir.im iizeri mizdedir .  lira onların ruhu birbirine çok uygundur ade l.a 
bir gibidir ler . 

Ey Mazda mazi, hal, ve istikbale aid btitün yaşayış güzelliklerini bize 
ihsan el . Vohum cn , Hşatra ve Aşa' nın yardımlariyle cismani yaşayışı gtizel 
ve bahtiyar bir hale koy. 

Ey her şeyden güdü , ey Mazda, ve ey Armait i ,  ey Aşa, ey Volıu· 
men, ey Hşatra ey siz k i  insanlara cenneti bağışlamak elinizdedir, beni 
dinleyiniz, hesab ve ceza gününde bana acıyınız . 

.. '12 ---

Ey Abura, kendini bana göster ve Armaiti vasıtas!yle bana güc ver. 



1 9 -

Ey Mazda kendi rnukadde!'I ak lının yardımiyle bize güc v e  kuvvet vel'. 
Yapdığ·ımız işlere karşılık Aşa'nin nurundan mükafat ihsan el:; Volıumen 
vaşıtsiy!e bizi kuvvetli eyl e.  [ 1 ] 

ı a -

Beni korumak için i çi n  ey Ahura, e y  uzağı gören; ruhani ölkenin ben
zersiz lillfunu bana ,  inananlara vadetmelisin. Ey Armaiti mukaddes rulıa 
doğruluğu Öğret. 

Zerdüşt kendi, canım, düşünce, söz ve ışının en seçil mişini biiHin le· 
vazuu ve bütün yükse k! iğile Mazda ve doğruluğun eş iğine şiikrane olarak 
sunuyoruz. 

i l ] Bı ı  al t ı  Lııı�aspeııd ( Vohu mcıı, A�n . } G;ılal;ırd;ı nıekk şckl inclc 
giirüııdiilderi zaııı;uı A lıııra i l e  kulları arasınıla feyz va sı talarıdır. H;ıkilr ntde lmıılar 

hakil;i paıll�alı ı\ hıff<ı Mazdaııı ıı vez irlcriclir ki onun takdir ve iradesi ni tnlıaldwk 
ı:td iri r ! e r .  



Ehnud aat 
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- 1 -
Ey Mazda, biz işleri , sözleri, hamdü senaları yüzünden kendilerine son· 

suzluk, doğruluk ve selamet ölkesini ihsan etdiğin · kimselerden olmak 
isteyoruz. Ta ki ey Ahura senin Iütfundan pay alalım . 

2 -

Ruhu doğrulukla ekiz olan temiz insan, (saklaman için), iyi hynetlile

rin iyi düşünce ve işlerini Öğme terennümleriyle senin yakarış tapıııa [1] 
getiriyor Ey Mazda . .  

- 3 --

Ey Ahura ve ey Aşa, bu fidyeyi tazim ve tekrim i le  size sunuyoruz ; 
ta ki temiz tıynetin feyzi (nur) i le  hepimizi cennete erişdiresiniz .  Evet 
akıllılar sizin gibi kimselerden daima fayda ve menfaat geleceğine emindir· 
!er, Ey Mazda. 

- 4 -

f Ey Alıura, senin ateşinin alevinden - ki Aşanın feyzi ile kudretlidir • 
\ istiyoruz ki senin ahdine sadık · kalan ve kuvvetli olan · kuluna iyi l ik ve 
\ bahtiyarlık, düşmana da bir lşaretile zahmet ve işkence versin. 

- 5 -

Saltanat s izindir, kudret sizindir ey Mazda, ey Vohumen ve ey Aşa. 
Sizden dileğim şudur ki aciz ve biçarelerin ellerin<len tutunuz. Biz kendi
mizi yol kesen şeytanların ve insanların sürüsünden ayırdık . 

[ l ]  Burada i y i  tıynetliler jMazda yesııa] dinine tübi olanlar, temiz insan Zer
düşt, yakarış tapusu (JtL;.\S'.ı�) iyi ve kütü işlerin saklandığı ( Jl.f\ l.� <) yerdir. 
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- 6  

Mademki siz hakikatde böylesiniz (yani saltanat, kudret aahibi ) ey 
Maz<la, ey Aşa ve ey Vohumen, bu benim için bu  cihandaki tekamül 
ve murada ermenin bir müjdesidir; ta ki, size hamclü sena ve terennüm 
ile daima daha inanlı (emin), daha sevinçli olarak güveneymi. 

- 7 -

Ey Mazda, öğretdikleri şeylerle kendilerine uyanlara meşekkai ve zah· 
met karşılığı olarak bir parça fayda verebilenler senin katında d eğerli 
midirler ? 

Ey Aşa, ben sizden başka bir sığ"ınacak yer ve arka (Zahir) tanıınayo· 
rum. Bizi koruyunuz, bize arka olunuz 1 

- 8 -

Onlar bizi , senin iradene muhalif olarak, birçok kimseler tehlikeye dii
şer diye korkutuyorlar. Zi r a  benden daha gücsüz [1] olan o doğruluğ'u bil
miyenlerden daha kuvvetlidir ve cennet nimetinden uzak kalacakd ır. 

Seni tanıyanlar katında değerli olan (Spenta Armaiti) ye hakaret gözile 
bakanlar bu harekellerinden dolayı iyi tıynetden uzak kalacaklar ve işleri 
başdan başa menfur ve _ çirkin olacakdır .  

Vahşi hayvanlar, yırtıcı canavarlar bizden nasıl kaçıyorlarsa do�Tuluk 
da onlardan öyle kaçar. 

- 1 0 -

Bilen, akıllı adamı temiz tiynetin icabetdirdiği işe ve doğruluk artıran 
ve seven mukaddes ( Armaiti ) ye sevk etdi ve bilhassa ey Mazda Abura, 
onu senin ruhani ölkene umudlandırd ı .  

Aşa ve Armaitinin feyzi ( pertev, nur ) i le  daima Öğünç ve feyiz ve· 
ren temiz tıynetlilik ölkesinde senin iki nimetinden pay alırlar; selamet şa· 
rabı içer, sonsuzluk yemeği yerler. İşte sen ey Mazda, düşmanlarına düş· 
man olanları böyle yarlığarsın .  

[1] Bu k ı t' a n ı n  birinci kısmında Zerdü;,;t (Divyesna) y i  öğretenler v e  b u ııiarn 
uyanlarla lıe ndi ve kendine uyanlardan bahsctdiği halde i k i nci kısmında valnız 
kendisi ile Di vyesııayi öğreteni zikrediyor. 
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1 2  -
Ey Mazda, ey Aşa senin ayının nedir ; nasıl hamdü sena, nasıl yakarış 

istersin bize bildir; ta ki herkes Aşa vasıtasiylc nasıl rntikillat ve ceza ve
rileceğini işitsin . Yine Aşanın yardımı i l e  temiz tıynetl i liğin iyi yolunu 
bize göster. 

- ı a 
Ey Mazda, akıllı �e firasctli olanların ( Zerdlişt d inini himaye edenler ) 

ruhları, kararlaşdırdığın mtikafatı almak için bana bild irdiğin ve doğrulu
ğun feyzi ile güzelleşen yoldan, temiz hynetli l ik yolundan geçeceklerdir .  

Evet ey Mazda, bu değeri yüksek mükafatı , Vo huıne nin yardımı i l e  blil 
ffıni cihanda·' çalışana verirsin. Nasıl k i  senin çalışanlar ı  akıl ve tedbire 
sevkcden ayininde böyle vadedil mişdir. 

Ey Mazda, en güzel bi lgiyi ve en güzel işi bana ôğ·rct. Ey Volıuıneııı 
ve Aşa yapmağa borçlu olduğumuz hamdii scnaları bize Öğretiniz. Ey Ahura 
kendi kudretinle ()yle yap ki insan senin istediğine mahrem olsun. 



il ....... 

f lllı 
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- 1 -

Herkesin isteği üzerine, d ilekleri v eren Ahurad an isti yorum ki h erke· 
s in di leklerini y erin e  g et irerek onlara kudret, payıdarl ık v e  doğruluk kuv· 
v et i  v ers in. Ey Arnıaıti, t emiz t ıynetlil ik yaş ayışinin z enginliğ inden v e  men
faat inden bana  bir pay ver. 

- 2 -

En iy i  ş ey onun nas ib i  o lsun [ yukarikr kıt ' ada h acet d ileyenl er ] Cen· 
t n et i  isti yen e  k end i mukaddes v e  sevg il i aklının vas ıtas iy l e  cenneti ihsan et . 

Doğruluk b ereket iyl e b ağ ışladığ ın t emiz hynetli li k  rahmetini h er g iitı yük· 
s ek y aşay iş in s evinci il e ona inayet et . 

- 3 -

O ( Zerdüşt ) en iyi paya na il o lsun. Fan i ci han s aadeti iç in bize doğru 
yolu göst er, m anevi cihan için d e  hakiki yaradılmışları Ahu ranın mukaddes 
barigahına d ela let eden vef akar insan s en in g ib i  b il ici ve mukaddesdir ey 
M azda l 

- 4 -

lst iyoru rn  k i  ey Mazda, s en i  kadı r v e  mukaddes t anıyayım. Her kesin 
kısmetin i elinde tutub yal ana  t apanl ara ceza v e  doğruluğu s evenl ere mü 
ka f at v erd iğin z aman Aş a' n ın vas ıtasiyl e  kuvvet bulan ateşinin alevi b ana 
temiz tı ynet li lik kudret i v erecekd ir. 

5 -

Ey Mazd a Ahu ra, sen i i lk defa ezeli yaş ayiş i y aratdığın sırada gör· 
dü m ve  muk add es t an ıdım. Sen i  öyl e  bir zamanda gördüm ki s en s on g iin 
için çi rk in iş v e  söze ç irkin s aray (cehenn em) iyi iş ve söze de i y i  müka· 
f at kararl aşd ırıyo rdun. c- � ------ - - �  
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O son günde ki Ey Mazda sen mukaddes aklınla,  Volıumenl e  ve doğ· 
ruluk sarayını biııa için çalışmış olan Hşatra ile oraya geleceksin .  O za·· 
man Aronuit i . senin hikmetini kimse aldatamaz. 

,... � ' --

Bir zamandı ki Vohumen bana koşdu ve sordu : Sen kimsin, hangi ha
nedana mensubsniı, eğ·er senden ve sana bel bağl ayanlardan sual odcrlerse 
nasıl ve hangi alametle kendini tanıtacaksın ?  işte o zaman ben seni mu · 
kaddes tıınıdım. 

- 8 --

Ben ona dedim : 
Evvcli'ı Zerdüşt benim gucum yetdi ği kadar yalana tapanın hakiki diiş· 

manı, d c>ğrul uğu sev.enlerin güçlü �ir koruyucusıl ol11c11iııl'J. 'l'a k i  . bu yüz
den sonsuzluğun sınırlan gözükmeyen ö lkesine erişebileyim. Ey Mazd a, sen i  
daima böyl ece öğecek v e  senin içi n  terennüm edeceğim. 

- !) -

O zaman seni mukaddes tanıdım, ey Mazda Ahura, ozaman ki Vohumen 
bana koşdu ve sordu : 

Kendini n e  ile tanıtabilirsin ? 
(Zerdüşt söyler) Senin ateşin al()yiendikç� :V() ben onun . karşısında s�ni 

i)ğerek fidye surıdl!l<ça doğruluk ar!<asınclıı,11 ayrı lmıyacağım. 

� - 1 0 --

Bırak daima gönlümün di leği olan Aşaya bakayım.  
( Mıızda söyler ) işte ben Armaiti ve Aşa i le  sana geldim Şiın<li bize 

istediğini sor. Evet senin sorgun küçüğün büyüğe yöneltdiği sorg-uyıı ben· 
zer.  Zira o senin en büyük hacetini ihsan edebilir. 

O zaman seni mukaddes tanıdım ey Mazda Ahura, o zaman ki Vohumen 
bana geldi ve bana ilk defa senin ayin in i  Öğretdi. l·:Ier ne  kadar insanlar 
arasında bu yalvaclık benim için üzücü ve zahmetli i;e de vazifemi yerine 
getiririm.  Çünkü �en onu en iyi ( bir  vazife ) bildin . . 

· · - �- ..• - · ·  . 

---·· · ·-·-·---------------------------------
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1 2  -
Sen bana, A şaya gidib ayin öğrenmen gerekdir dediğin zaman senin 

buyruğuna baş eğdim. ( Ozaman ki sen söyledin: ) kalk, koş; ondan evvel 
ki benim meleğim ,  yoldaşı Aşa ile beraber yanlarında mal ve hazine oldu· 
ğıı halde iki cemaatin ücreti olan fayda ve ziyanı taksim ederler. 

- 1 3  -

Ozaman seni mukaddes tanıdım, ey Mazda Ahura k i  Vehumen dileğimi 
anlamak için bana geldi. Kimsenin seni bir şeye icbar edemiyeceğini bil· 
mekle beraber istiyorum ki bana y üksek ve güzel bir yaşayış ve bu hayat 
sona erdikden sonra bahsetdiğin ölkenin niymetlerini ihsan etmeği vadedesin. 

- ·i li -

ll�r bilenin bir dosta ihsan edece!ı'i şekilde senden sığınacak yer ve 
yardım isterim .  Aşa vasıtasile senin kudret ve saltanahndan pay aldığım 
gibi senin: sözünü dinleyenlerle beraber kıyam edib ayinini lekeleyeıılerle 
savaşmak . istiyorum. 

1 5  -

Ozaman seni mukaddes tanıdım Ey Mazda Ahura, bir zamanda ki Vo
humen bana geldi ve her şeyden i yi olan ( Tuşnamaiti ) [ 1 ]  bana bildirdi ki: 

Yalana tapanları sevindirecek hiç bir şey ya,pmamal ıdır. Zira bu hare• 
k!t büÜln .cloğ;�luk yolunda gidenlerin düşmanlığını celbeder. 

- 1 6  -

Ey Ahura, o Zerdiişt senin ruhlarının en mukaddesini kendisi için seçdi. 
Ey Mazda doğruluk kalıb ( kalbed ) gibi ( metin ) olsun. Şevgi meleği 

( Armaiti ) güneşe benzi yen ölkesinde yaşayış ve kuvvetle dolu olsun. Vo· 
humen de herkesi yapdığı işlere göre i yi mükafatla okşasın. 

[ 1 ]  Sevgi, alçak gönüllülük ve tahamm ü l  meleğidir. 

4 
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Sana soruyorum ey Ahura, bana doğruca bildir : sizin gibilere yalvar· 
mak için edilecek hamdü sena nasıl olmalıdır ? 

Ey Mazda, senin gibi bir kimse gerekdir ki, benim gibi bir sevene onu 
öğretsin . 

Ve dostum Aşanın yardımı ile bizi korumalııım; ta ki  temiz tıynet bize 
yönelsin. 

- 2 -

Sana soruyorum ey Ahura, bana doğruca bildir : cihanın yaradıldığı za
mandanberi faydalı ve iyi iş gören öteki insanlar miikafat görecekler m idir ? 

- Evet o ( Zerdüşt ) , yaşayışı seven ve ona yardım eden kimseler. 
Ey Mezda, Aşa insanların yapdıkl arı şeyleri iyi hatırında tutar. 

,, - Ü -

Sana soruyorum ey Ahura, bana doğruca bildir: yaradılışın i lk  gününde 
do�ruluğun babası olan kimdir ? 

Kimdir o kimse k i  güneşi ve yıldızı gezmişdir ? Kimdir o kimse ki ay 
hazan onun la  dolu bazan da ondan mahrumdur ? 

Ey Mazda bunu ve daha birçok şeyleri bilmek ister im.  

- fı. -

Sana soruyorum ey Ahura, bana bunu dol{ruca bi l dir : 
Bu yeri altdar, ve gök yüzü aşağı düşmediğine göre onu üstelen tutan 

kimdir ? Suyu, otu yaradan; riizgi\ra ve buluta sert yüz veren kimdir ? 
Ey Mazda, temiz tıyneti  k im yarııtdı 
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- 5 -

Sana soruyorum ey Ahura, bana d oğruca bildir : f�ydalı aygıııJıkjJe 
karanlığı yaradan kimdir ? 

insana zevk veren uyku ile l!yamklığı yanı9an kiındi.r ? İnsanı 11ı:ırna;t. 
( dua ) a çağıran sabahı, öğleyi , geçeyi kiın yııratgı .  

Sana soruyorum ey Ahura bana d oğruca bildir : 
Benim insanlara bildirdiğim şeyler hakikatde dediğim gibi midir ? yani 

bir gün Aşa ve Armaiti bize yardıma gelecekler mi ? 
V oh um en senin buyruğunla sonsuzluk ölkesini bize verecek mi ? 
Saadet ve bahtiyarlığı kimin için yaratdın f' 

_ , _  

Sana soruyoruın ey Ahura, bana doğruca bildir : 
Hşatra ve değerli Armaitiyi kim yaratdı ? 

_J:(imdir o lt.i çok iyi düşünerek evlil.d yüreğine baba saygısını yerleş<lirgi, 
Ey Mazda, ben çalışıyorum ki mukaddes akıl vasıtasi le seni her şeyin .. 

yaradıcısı tanıyayım 
. . . 

- 8 -

Sana soruyorum ey Ahura, bana doğruca bildir : 
Ey Mazda, istiyorumki senin iradeni iyice aklıma yerleşdireyim; Vohumeıı 

ve Aşadan sorduğum yaşayış dinitıi iyi anlayayım ve bileyim ki ruhum senin 
bahtiyar edici mükiifatİanndan nasıl pay alacakdır ? 

- !) -

Sana soruyorum ey A hura, bana doğruca bildir : 
Dindarların kemal haline getirdiğim ruhlarına, Vohumenle beraber ika• 

met etdiğin ölkenin, yani seni n gibi bir kimsenin sonsuzluk ölkesinin sevin· 
cini vadecek misin ? 

- 1 0 -

Sana soruyorum ey Ahura, bana doğruca bildir : 
insanlar için kimin dini iyidir ? Doğrulukla bir olan benim dinim mi ? 

Dindarcasına söz ııöyliyen ve iş yapan, i yil ik yolunda giden umutlular, Ey 
Mazda, senin lutfuna erişecekler mi? 
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1 1  -

Sana soruyorum ey Ahura, bana doğruca bi ldir: 
Senin dinini insanlara u laşdıran kimsenin katında temiz hayal in de yeri 

olacak mıdır? Sen beni daha başlangıçda seçdin . Bütün ötekileri ( yalana 
tapanlar) düşman sanıyorum . 

- 1 2 -

Sana soruyorum ey Ahura, bana doğruca bildir: 
Bu koiıuşduklarım arasında hangisi doğTuluğun arkasında koşar, hangisi 

yalana tapar? Düşman hangi tarafdandır? Yalnız yalana tarafdar olan değil , 
( iniinafık olanları söylemek istiyor) ona nasıl muamele etmeli? Böyle kim- . 
seyi senin düşmanlarından bilmek gerek değil midir? 

- 1 3 -

Sana soruyorum ey Abura, bana bunu doğruca bildir: 
Yalan ardında koşanları kend imizden uzaklaşdırıb, doğruluk ıçın kendi

lerine zahmet vermiyenler ve temiz tıynetle danışmaya çalışmayan asiler 
tarafı n a  süremez miyiz? 

Sana soruyorum ey Ahura, bana doğruca bildir: 
Yalanı doğrulu ğun eline teslim edebilir miyim? ta ki onu ayininde muı

deleııdiği gibi yere vurub işkence içinde bıraksın ve bu büyük bozgunluk 
yalana tapanlara müessir olsun. 

- 15 -

Sana soruyorum ey Ahura, bana doğruca bildir: 
Birbirine diş bileyen iki kuvvet ( doğru ve yalan ) karşılaşdıkları zaman 

yaradılışın i lk gününde a lnımıza yazıldıifı üzere naçar tarafdarı olduğumuz 
doğruluğun yardımı i le  düşmanı benden uzaklaşdırabilecek misin? 

Bu iki savaşçı kuvvetden hangisine zafer vereceksin ey Mazda 1 

- 1 6 -

Sana soruyorum tıy Ahura, bana doğruca bildir: 
Senin gösterdiğin yolda giderek insanları himayesi altına alacak olan 

kahraman kimdir? bana bir i lham ile bildir .  
Bu cihana kurtuluş, saadet vermek işine memur etdiğin adil hakim (Zer· 

düştiin kendisi ) kimdir? 
Öyle adil hakim k i  buyru�a baş eğmek ve temiz tıynetli l ik ondadır ve 

sen kendin onu istiyorsun . 
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Sana soruyorum Ey Ahura, bana do ğruca bildir: 
Ey Mazda, sizin teveccühünüzle muradıma erebilir miyi m, kendimi size 

yaklaşdırabilir miyim? sözlerim dokunaklı olacak mı? 
Müjdelediğin gibi tekamül ve sonsuzluk daima doğruyu izleyen lere nasib 

olacak 'mı ? 
- 1 8 -

Sana soruyorum ey Ahura, bana doğraca bildir: 
Ey Aşa, acaba bana vadolunan on kısırak, bir deve ve bir at gele� 

/ cek mi? (1] Ey Mazda, böylece vadetdiğin sonsuzl uğun saadet niyme tine 
nail olur muyuz ? 

Sana soruyorum ey Abura, bana doğruca bildir: 
Bu cihanda sözünde durmayan, iş ve hizmet karşılıği olan iicreti öde· 

meyen kimsenin cezası nedir? 
Böyle bir adamın öteki alemde duçar olacağı cezayı biliyorum. 

- 20 -

Sana şunu sormak istiyorum: acaba divler güzel padişahlar mı imişler? 
Onlar kendilerini lıoşnud etmek için ( Kerpan ) ve ( Usic ) [2] in Ôkiize 

nasıl zulmetdiklerini görmüyorlar mı? ve görmüyorlar mı k i  Gavile;· (ökiiz 
k urban edenler ) onu besliyecek ve Aşanın kılavuzluğile ekinde kullana.cak
larına öküzleri nasıl daima inletiyorlar? 

(1 ]  Gata ların eskiliği n e  <l<ıir getirilen dclilJcrclt�ııJJifi fk l.ıtı lq(<ıdıc Anlayonız 
k i  Zerdüşt zamanında h e n üz ira!lda para lıullanılmayor eşya aynen miilıadc !<� edi· .  
Jiyordu ,  Hek i m  veya ruhanilerin ücreti dıılıa ziyade öküz, koyun, katır gi lı( şeylerdi . .  -

! 2] Kcrpaıı, Usic, G a vi!cr Zerdüşt ayinine muhalif olan ( D ivyc�na) ulnlnrııı· 
dan ve öküz k u rban edenlerdendir, 
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fur yakından ve uzakdan anlamak ve Öğrenmek ıçın gelenler, söz 
söylemek istiyorum; kulak veriniz ve hepiniz onu · hatırınızda tutunuz ,?-'.ira 
Mazda tecelli etmekcledir. Olmaya ki kôüffilk isteyen öjtretici ve yalan ta· 
rafını tutan, kendi dili i le yalan din yayıb da ö teki cihan yaşayişini mahvetsin. 

-- 2 -

Yaşayışın başlangıcında var olan o iki cevherden bahsetmek ve onlar· 
dan mukaddes olanının habis olanına : << Bizim d iişünce , Öğretme, akıl ,  is· 
tek, söz, iş ve ruhumuz birbirinden ayrıdır » dediğini söylemek istiyorum . 

- 3 -

Bu cihanın başlangıcında bilgin olan Mazda Ahuranın bana bildirdiğini 
söylemek istiyorum. içinizde onun ayinine bc.minı düşüııdüğiiın ve söyledi, 
ğim gibi gönülle bağlanmayanlar sonunda pişman olacaklt!r ve hayıflana· 
caklardır. . ' ' ' "' 

� -

Ben bu cihan için en iy i  olan bir şeyden bahsetmek istiyorum : 
Aşa bana öğ'retdi ki bu cihanı i yi huylu çiftci!erin y�jyi iş yııp<m yer yiizü 

kızının babası Mazda yaratdı .  V� yine Öğretdi ki h.er şeyden haberdar olan 
Ahurayı aldatrı:lak kabil değildir. . .. . . . . 

.,..,,, ' 
5 -

Her şeyden mukaddes olan Mazdanın bana söylediği şeyden bahsetmek 
isterim.  O öyle bir sözdür ki insanlar i çi n  onu işitmekden daha iyi  bir şey 
olamaz : 

O kimseler ki beni razi etmek için ona (peygambere) itaat ed erler; 
böyle kimseler temiz tiynet yolunda çalışdıkları için tekamüle ve  sonsuz .. 
luğa

. 
irişirler ( böyle söyled i ) Ah�ra Mazda. 
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- 6 -

.Ben her k esden büyük olan kimseden · bahsetmek istiyorum : Y aradıl
mışların iyiliğini isfiyen M� .A.lwı:a, kendi mukaddes aklı vasıtasiyle onu 
öğenleril1 ha�dü sefl!l5;11ı� 1Şidiyo;:�· ·5na kulluğu ben Vohumenden öğren· 1< 

dim. O ·  bana kendi bilgisinc!eıı 1�!l iYi ş�yi §�r�tdi .  
-. 7 -

Menfaat ve zarar onun e l indedir. Onu şimdiki zaman i le  geçmiş  ve  gele· 
cek zamanlarda yaşamış olan,yaşayan ve yaşayacak olanlar bileceklerdir. 
Doğruluğa tapanların ruhu daiaıa �ahtiyar ()laçak, yalana tapanlar rneşek· . ı' 

kafve işkenceye uğrayacaklardır. Bunları Mazda Alıura kendi kµcfrçJjjle 1 

yaratdı. 

- 8 -

Gerekdir k i  sen Öğme J.!L;� ve yüceltme f-ı..; terennümleriyle onun tevec· 
cühünü bize ce!bedesin . 

Evet şimdi ben istiyorum ki �oğruluk vasıtasile Mazda Ahurayı Janı- , ,1 

dıkdan sonra iyi düşünce, iyi söz ve iyi işin makamı olan o ölkeyi göz,I.e· . 
rimle temaşa edeyim ve Arşda hamdü senamı ona sunayım. 

- !) -

Gerekdir ki sen bizim için onun ve Vohumenin rızasını talı si 1 ede
sin.  Zira bizim saadet ve felaketimiz onun takdiri i l e  vücuda gelir. Ola ki 
Mazda A lıura kudreti ile bize ekib biçme işinde yardım eder. Bu sayede .. 
biz de J,lıcı11ın yardımı ile temiz tıynetin niymetini elde etmek için hayvan• 

' 

lara ve çifteilere feyiz vermiş ve onları i lerletmiş o luruz. 
. . . .  

- '1 0 -

Sen sonsuz ( eavidani ) Mazda adını taşıyanı zalıidane yakarı şınla Öğme· 
lisin. Zira o kendi Vohumen ve Aşası vasıtasile, bize kendi ölkesinde iifi· 
yet ve sonsuzluk ve kendi sarayında kudret ve payıdarlık ihsan edeceğini 
vadetdi. 

- 1 1 -

Bu sebebden ey Mazda Abura ilerde divleri ve onun ( Zerdüştün ) hakir 
olmasını isteyenleri alçak sayan, onun yolunda yürekden çalışanların gayrı· 
.sına hakaret le bakan kimse için  kurtarıc ı  hakimin ( Zerdüşt ) mukaddes dini 
dost, kardeş, baba olacakdır. 



Uştud Oat 
Yesna : 46 

- 1 -

Hangi diyara ( toprağa ) yöneleyim, nereye gidib b i r  sığınacak yer ara· 
yayım? Büyük ler(şürefa ) ve önderl�r pende11 kaçıyorlar. Ne köyİülerdc�n 
ne de y�lana bel bağlayanlardan - ki şehre hakimdirler - hoşnudum.  Seni 
nasıl razı edebilirim ey Mazda 

- 2 -

Ben işi nıçın ileri götiiremediğimi bi liyorum. Şunun için ki hayvan sürü· 
!erim ve amelem azdır. Ey Ahura, tapuna şikayetim var. Bir dost, ihtiyacı 
<?lan ahbabına nasıl yardım ederse sen de bana bak ve rbir sığınacak yer 
ver. Ve iyi tıynetlileri n mükafatı nedir, bana bildir. 

-- 3 -

Ey Mazda, ne zaman tan yeri ağarır ve insanlar doğruluğa yönelir. Ne 
zaman püyUk kurtarıcılar hikmet dolu sözleriie dileklerine kav�şur]ar? Vohu
menin yardıu'ıına nail olanlar k i�l�rdir ? Çok umuy��l.ıu'ı ki �y A hura , onu 
bana nasib edersin. 

. . 

-- 4 -

Yalana tapan istemez ki  doğruluk yolunda gidenler şehirde ve köyde 
lıay�anlarını çoğaltıb yetişdirsinler. O yalana tapan ki kötülUkle iin almış-
dır ve bütün işleri çiEkindir. 

-- . .  .. . . 

Ey Mazda onu saltanatından veya hayatından malınım eden kimse, Ön· 
ayak olub dinin doğru yolunu açmalıdır. (Yoldaki engelleri kaldırmalıdır). 

- 5 -

Eğer doğruluk yolunda giden ve ayinin buyruğuna başeğen bir kimse ; 
bir yalana tapanı eski dini i le  alakasını ke!ld irib doğru yola getirıner�e 
mu,,vaffak olursa böyle bir kimse onun doğru yola girdiğine emin olduk-
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dan sonra büyüklerden birine haber Vermelidir k i  o, yeni dine gırenı baş
kalarının düşmanlığından korusun ey Mazda Ahura ! 

- 6 -

Kendisinden sığınacak yer istendiği halde yardım etmeyen kimse yala
na tapanlarla haşrolacakdır. Zira kendisi yalana dost ve onun hayrını iste· 
yicidir. Senin yaşayış başlangıcında · kararlaşdırdığın gibi �y Ahura, doğ· 
ruluk yolunda yürüyeni �ıymetli tuta.n .. . <!<>!!tıluk yoluna gidendir .  

- 7 -

Ey Mazda, doğruluk cihanım kurtaracak olan Azer ve temiz tıyneti bir 
yana bırakalım; yalana tapan beni incitmek için hazırlandığı zaman onlar· 
dan başka kimi benim gibi bir adamı korumaya memur edeceksin ? 

Vicdanıma bunu öğret. 

- 8 -

Benim ocağımı mahvetmek istiyen bana bir zarar erişdiremez; düşman· . 
!ıkla vuracağı darbe kendine döner. Çünkü yaşayış güzeli değil çirkini ken· 
dinden uzaklaşdırır ey Mazda.  

- 9 -

Bize i lk defa seni daha iyi anlamamızı ve hak iş görenlerin işleri için 
adil hakim bilmemizi öğreten kimdir? Biz hayvanl arı yaratanın Aşaya 
haber verdiğini senin Vohumenin vasıtasi le dinlemek istiyoruz. [1] 

- 1 0 -

Erkek olsun kadın olsun kim benim i çin, yaşay<)ş devresinde en iyi 
saydığın şeyi yerine getirirse onun doğruluğuna mükafat olarak kendisine 
tep:ıiz tıyanetl ilik ölkesini i hsan et. §ırat k()prüsµnü [2 J sana ibadete me· 
mur etdiğim bütün insanlarla beraber geçeceğim. 

-- '1 1 -
Kerpanlar ve Gavller ahiretdeki sonsuz yaşayışdan mahrum etmek için 

insanları çirkin işlere sevkederler. Sırat k öprüsüne yaklaşdıkları .zaman on· 
!arın ruh ve vicdanları korku içinde kalacakdır. Onlar yalanın evinde ( cc· 
hennem ) ebedi olarak kalırlar. 

i 1 l 29 uncu yesnanııı 2 - 4 k ı t' alarma bakınız. 
1 2  j ı\ vcsıada Çinvent pcrctev lıükiim küprüsii manasınadır. iyi i5ler görenler için 

\'Ok genişleye n  lııı köprü, kötii iş yapanlar geçerken kılıç ağzı kadar iıicc ve kes· 
kin olurınu� .  
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- 1 2 -

Doğruluk, kendi ışığı i le cenneti süsleyen ( Arınaiti ) nin gayreti netice
sinde Turani ( Fryane )  [ lJ nin torunlarına hulul etdikden sonra Vohumen 
onları sonsuzluk ölkesine sokar ve son günde Ahura Mazda onları kendi 
koruması altına alır. 

-- 1 3  -

insanlar arısında kim itaati i le  Zerdüşt İspentimanı hoşnud ederse iyi 
ün almağa layık olur. Bu kimseye Mazda Ahura sonsuz yaşayış bağışlar 
Vohumen ona y�ce cennetde yer verir. Biz böyle bir kimseyi doğ-ruluğun 
iyi dostu sayarız. 

- 1 11 

Ey Zerdiişt, inananlardan hangisi inanç birliğinde senin dostund ur; iyi 
üne erişecek kimdir ? 

Key Quştasb di11in yardımcısıclır Ey Mazda temiz t ıynetlilik terennüın
ICri le öğdüğüm kimse cennetde senin yanında yaşayacakdır. 

� 1 5  -

Size ( Heçetespe ) [2J ve ( İspentiman ) dan haber 'vermek istiyorum; ta ki 
akıll ıları akılsızlardan ayırd edesiniz . . . .  . [3 J 

Ahuranm birinci ayinine göre bu işler doğruluğa i lhak edil ir .  

Ey Freşeoştre, [4 1 Hvoğve [5], bu dindarlarla o tarafa koş . İ kimiz de 
umuyoruz k i  Aşanın Armaiti i le beraber bulunduğu yerde, temiz tıynetli· 
!erin öz malı olan sonsuzluk ölkesinde, Mazda Ahuranın ferahlanmak için 
seçdiği makamda dilediğiniz e  erersiniz. 

. 

/ l ]  Fryane a i ti�si Turan emirlerindendir ve henüz Zerdüşte inanmamışdır. Fa·  
kat Zerdüşt onun ( Mazda yesna ) ayinine gireceğini umu_vor. 

[2] ( Heçetespe ) ve ( lspentima n ) Zerdiiştün dördüncü dedesidir. 
/3J Bu kıt' adan bir satır yazı zayi olmuşdur. 
[4J Freşeoştre Zerdiiştün kaynatası ve Camasbın kardeşidir . 
[5) lfvoğve Camasbııı soy adıdır. 
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- 1 7 -

Ey Caınasb Hvoğve orada (Ahuranın katında ) sizin ziyanınızdan  bahse· 
derim faydanızdan değil . Akıl lıyı akılsızdan ayırd eden, herşeyi bilen doğ·· 
rulukla danışan Ahura Mazdanın katında sizin itaatinizi ve hamdü senanızı 
söylerim. 

- 1 8 -

Bana inanan kimseye ben temiz tıynetlilik vasıtasi l e  1!1.alik olduğum en 
ıyı şeyi vadederim. Bize k in tutan, düşmanlık eden hakkında da ey Mazda 
ey Aşa sizin iradenizi yerine getiririm. Ben akıl ve firasetimle buna karar 
veririm .  

- 1 9 -

Ben Zerdüştün ihtiyacını mukaddes ayine göre yerine getiren k imse, 
s:elecek yaşayışda sonsuzluk dünyasının bol niymetine nail olur. 





Spentmed Gat 
Yesna : 47 

- 1 -

Mukııddeıı akıl ve lllllıi ayine göre ıyı dllşilnmek, !yi söylemek ye iyJ� ' 
lik etmek; Alıuramn Hşatra ve Armaiti vasıtasiyle bize afiyet ve sonsuz· 1 
luk i hsan etmesine sebeb olur. 

- 2 -

Doğruluğun babası olan Mazdayı hakkile tanımak içi n  bu mukaddes akla 
göre • ister temiz tasavvurdan doğan sözlerle ister kol kuvveti ve din· 
darane çalışmakla - en iyi işleri yerine getirmek gerekdir. 

3 -

Ey sevinç veren cihanı yaratan, ve yaratdıkdan sonra temiz tıynet ile 
meşveret ederek Armaiti vasıtasiyle ona barışıklık ve müsalemet veren 
Mazda, bu aklın mukaddes babası sensin 1 

E y  Mazda, bu mukaddes akıldan yalıma tapanlar zarar gördü, doğruluk 
ardında koşanlar değil . 

İnsan ; - m.alı çok olsun az olsun - doğruluk yolunda gidenlere dost, 
yalana tapanlara düşman olmalıdır. 

5 -

Ey Mazda Alıura, mukaddes akı l  vasıtasiyle doğruluk yolunda giden· 
!ere vadetdiğin niymetlerden, yapdığı işlerden dolayı kötü tıynet ardında 
koşan · senin iradene aykırı olarak - hisse alabilecek mi ? 

\;\, 



\ 
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- 6 -

,.:.··· / 
Ey Mazda A hura, sen bu mukaddes aklın gösterdiği şekilde �zef ve 

ve Armaiti vasıta.siyl e  her iki tarafa mükafat veya ceza . vereceksin. Birçok 
kimseler bunu işidib iman getirmek i stiyorlar. 



Spentıned Oat· 
Yesna : 48 

- 'l -

Bundan çok evvel haber verildiği gibi doğruluk yalımı yendiği ve div· 
!erle insanlara sonsuz ceza ve mükafat verildiği zaman, ey Ahura seni 
öğenleri Aşa senin inayetinle ytikseltir. 

- 2 -

Ey Ahura, sen biliyorsun; bana da  bildir : 
· Kararlaşdırdığın ceza erişmeden evvel doğruluk yolunda giden, yalanı 

yenecek mi ? 
Evet bu yeniş cihan için bir dindarlık haberi olacakdır, 

Ey Mezda teıniz düşünen aklının kuvvetile gizli hikmete aşinasın. 
Ey Ahura bilen bir adam için senin gibi bir kimsenin mukaddes Aşa 

vasıtasiyle öğretdiğ'i, Öğretilen şeylerin en iyisidir. 

- 4 -

Bazan iyi hazan kötü düşünen, vicdanını işi ve sözü vasıtasiyle hava vô 
hevesine tabi kılan senin ezeli hükmüne göre son gün ötekilerden ayrı ka
lacakdır. [ 1 ] 

- 6 -

İyi padişahlar iyi İş yapmalı ve iyi talime göre saltanat slirmelidirler , 
�ğer yapmazlarsa kötü padişahlar başımızda buyruk yiirütüb dururlar. Ey 
Armaiti, ey her şeyden daha öğlilmüş olan; ahiret cihanının yaşayişını gi\• 
zelleşdir1 hayvanlar İçin ekin hazırla, onları bizi beslemeleri için yetişdir. 

O -

1' emiz tıynetle süslenen Armaiti bizim için iyi konaklar hazıl'iadı, bize 
payıdarlık ve kuvvet ihsan etd i .  

Mezda bu cihanın yaradılışı esnasında Aşanın yardımı ile ot yetişdirdi .  

[ l ]  hııanında tcrcddlid olanlar son g ü n  cenne t ve cehennemliklerden ayrıltb 
bı.·rzah ( :;,'o:'.:-l' ) da kalırlar. 

5 



- 00  

- '1 

insan hiddetini yenmelidir. Buna mukabil zulme karşı kendinizi müdafaa 
ediniz. Ey mukaddes İnsanın [ 2 J dostu olan doğruluk vasıtasiyle temiz 
tıynetlilerin miikafatını istiyenler, Ey Ahura, onun ( mukaddes insanın ) din·· 
lendiği yer ( aramgah ) senin sarayın olacakdır. 

- 8 -

Acaba benim için s���'!tl!l!-iri �i� ve kendi mtikiHabnı kararlaş .. 
dırdııı mı ey Mezda l 

-

Ey Aşa acaba işlerin tartıldığı vakit son günün lıisab defteri Volıume·· 
nin yardımı ile benim isteğime uygun olarak vcfaşinas olacak mı? 

Ey Mazda ve ey Aşa sizin beni mahvetmek istiyene üstün olduğunuzu. 
ne zaman bileceğim ? 

iyi huyun mükafatı nedir, iyi öğrenmeliyim. Kurtarıcı kendi kısmetini 
bilmek istiyor. 

- 1 0 -

Ey Mazda, ne zaman şürefa peygamberlik alametini bulacaklar ? Ne 
zaman kötü işli kerpanların ve fena yola giden padişahların kasden mem·· 
leketleri aldatdıkları bu sarhoş eden pis içkiyi ortadan kaldıracaksın. 

- 1 1 -

Ey Mazdıı ne zaman Armaiti; Aşa ve İ-Işatra ile beraber sayısız otlak .. 
lar ve güzel menzillere malik oldukları halde görünecekler. Kimlerdir? on· 
!ar ki kan içen yalan tapıcılarının dilek.leri hıliHma barışıklığı kıırarlaşdırır .. 
lar? Temiz· tıyneti tanıyacak olanlar kiınlerdir ? 

- 1 2 -

Ey Vohumen ve ey Aşa, Mazdanın hükmiine karşı hareket eden bazn 
. kimseler memleketler koruyucularından sayılırlar ve yapdıkları işlerle kendi 

tekliflerini yerine getirirler. Onlar gazabı hezimete uğratmak için yüksel·· 
tilmiş kimselerdir. 

1 2 Mukadıks iıısıın ZerdUştdü r .  



Spentıned aat 
Yesna : 49 

- '1 -

Ey Mezda ve ey Aşa, doğru yoldan gafil olanları razı edib yola getire· 
ceğim zaman daima bana engel olur. Ey dofruluk bana yardım et. benim 
dayanıklı bir sığınağım ( penah ) ol. Ey Vohumen şu ( Bindve ) [I] yi yok et. 

- 2 -

Uzun zaınandanberi yolumun dikeni olan bu yol azdırıcı ( Bindve ) Aşa'• 
nın nefret etdiği bir kimsedir. 

Bu sebebdendir ki ne mukaddes Armaitiyi celbetmeğe uğraşıı· ne de te• 
miz tıynete tarafdar olur Ey Mazda 1 

- 3 -

Ey Mazda bizim ayinimiz dofruluk üzerine kurulmuşdur; bu yüzden fay
dalıdır. Batıl mezhebinin temeli yalan üzerindedir; bu yüzi:len zarııı· vericidir. 

Bıınun için istiyorum k i  insanlar temiz tıynete katılsınlar (mülhak) ve 
yalana tapanlarla bütün alakalarını k essinler. · 

4 --

Bazı kimseler vardır ki dil lerile dostları arasına hışım ve zulüm da2t· 
tırlar, hayvanları besleyib yetişdirmefe muhalefet ederler ; bunların katın• 
da iyi iş değil belki kötü iş galibdir ve böyle yalan inançtan yüzünden 
div sarayına (cehenneme) girerler. 

5 -

F.y Mazda kendi şahsiyeti temiz tıynet ile el ele \retmiş ölıın kimse 
ktıtluluıta (saadet) ve bolluğa kavuşur ve do�ruluk vasıtasile dindarlığa 
alışır ve bıınlarla (bu vasıflarla) senin ruhani ölkene layık olur. 

- 0 -

· Ey Mazda ve ey Aşa, size sığınırım isteğinizi (meşiyyet) bana söyle· 
yiniz ; ta ki senin ayinini nasıl yayacağımızı iyice anlayabileyim. 

Ey Ahura l 

[1} Zerdüşt ayinine muhalif olan emirlerden biridir. 
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V ohumen bunu işitir, Aşa da ona kulak verir : Sen · ey Ahura, bana 
anlat ; .önder ve şürefa (muharibler) den hangileri dine i nanıb kôylüler ara· 
sın da iin salar. 

Ey Mazda Ahura, senden · şunu işliyorum ki Fraşaoştre yi doğTulukla 
en iyi şeki lde kaynaşmağa muvaffak edesin .  Bana da kendi sonsuz ölkeni 
veresin .  Daima seni izlemek senin peykin olmak istiyoruz. 

- H -

lyiliıti yerine getirmek için yarad ılan o fayda veri ci  [ 1 ]  kimse, Tantı· 
nın bu. buyruğuna kulak vermelidir : Hak ayinine tarafdar olan kimse ya
lana tapanlarla göriişüb k onuşanlara ehemmiyet vermemelidir. Kendi şah
siyetini doğrulukla bağl ı  tutan , kimse son günde e n  iyi milkafata erer ey 
Camasb l 

· 

- 1 0 

Ey Mazda, bu temiz düşünce ile bu  doğruluk peşinde koşan ruhu senin 
tapuna ibadet, · niyet temiz l iği ve inanç gayreti i le getiriyorum. Ta k i  sen 
ey en biiyük güclü,  kendi sonsuz güciinle onu koruyasın. 

- 1 1 -

Amma kötii i şli hükümdarların buyruğunu clinliyenler işlerini , düşiin· 
celerini ve inançlarını karartmış, mahvetmişlerdir .· Ruhlar cehennemi gıda· / 
!arla yalana tapanı karşılarlar. Onlar yalan sarayınııı baş köşesinde otu· ıJ 
nırlar . � 0J'1 

- 12 -. 

Ey Aşa ve ey Vohumen ,  yardımınızı dileyen, size sığman ben Zetdiiş" 
liin feryadına ne zaman yetişeceksiniz. 

Ey Mazda Ahura, ben senin ihsanına nail olmak için, katmda en iyi 
olan şeyi hana bağışlaman için seni yakarış terenniimleriyle öğüyorum. 

( 1 1  KıCaııııı �onunda atlım andığı Cmnasb olaeakdi.J\ 



Spentıned Oat 

Yesna : 50 

- 1 -

(Zerdüşt söyler ) Acaba öldükden sonra ruhum bir kimseden. Sığınak 
(penah) umabil ir  mi ? Ey !\fazda, iyice biliyorum ki o, doğrulukdım, temiz 
bynetden ve bu cihanda benim dehaletimi kabul edib bana ve hayvanl arınrn 
yardım eden senden başka bir kimse d eğildir.  

- 2 -

Ey Mazda, kutluluk veren hayvanlar, otlaklar isteyen ki mseye bu di • 
!ekl eri i hsan edil ir  mi ? 

{Mazda söyler) Güneş ışığının altında mukaddes ayine uygu '1 ol arıık 
yaşayan insanları son hisab gününde akı lların sarayına alırım .  [l] 

(Zerdüşt söyler) yalana tapan komşu toprakların halkını doğruluk gucu 
sayesinde dine sokan kimse Hşatra ve Vo!ıumenin yardımı i le  vadolu· 
nan şeye Aşa vasıtasiyle nail olacak mı 1 [2] 

- 4 -

Terennü mlerimle seni öğüyorum ey Mazda, ta ki  Vahişta Mcnah (Vo· 
lıuınen), Hşatra, Sırat köprüsünde bütün dindarların istedikleri mükiifat evi 
(Cennet) yolunda Tanrı buyruğuna baş eğenleri beklesinler. [3] 

- 5 -

Evet ey Mazda Ahura ve ey Aşa sizin aşikar ve sarih bir işaretini;. 
bizi cennete erişdirir. Zira peygamberlerinize karşı sevgi beslediğiniz rnu 

hakkakdır. 

! l j  Bu cihanda istekler l n ı  ddc edemeyen insanlara öteki dünyada bu dilelı· 
!eri verilir demek istiyor. 

[2j Kendisine ihsan vadt:dile;ı ve komşu rnemleketlen J\fazda dinine solrnu  
( Key Gü�tasb) dır. 

(3] Sırat köpribüııdc Bchmcıı Vtc 0dırı ver h i lik ynpmı ruhları bckleyecdder 

ve onlara cennet yolunu güskrccdJcrdir . 
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- 6 --

Peygamber hamdü sena ederek sesini yükseltir : Ey Mazda sen o doğ'· 
ruluğu SflVen Zerdüştün dilini doğru yola kılavuz kıldıkça, ey akıl güciinii 
yaradan, temiz tıynet vasıtasiyle bana ayinini ög·ret. 

� 7 -· 

Ey atlıların en  hızlı gidenleri, ey Aşa ve ey Vohumen, ey güçliiler, ey 
şimşek gibi çakanlar, hamdü sena heyecanı içinde · istiyorum ki benim tara· 
fıma koşub bana yardım ediniz l 

Ey Mazda, daima istiyorum ki dindarlık gayreti i le  gelen terennümlerle 
size yöneleyim ve böylece ey Aşa ellerimi gök yiizüne kaldınb İnsanların 
haındü senası ile ve temiz tıynete layık bir huşu ile karşınızda durayım .  

- 9 -

işte bir kere dsıha lıamdü sena ederek karşınızda durmuşum. İstediğim 
gibi hizmetimin miikiifatını görünce çalışa(;ağım · ki dine girenler de ondan 
pay alsınlar. 

Bundan evvel yapdığım ve bundan sonra yapacağım işler, ve e y  Vo· 
huınen güneşin nuru, parlak sabahın beyazlığı gibi gözlere sevinç veren 
şeyler hepsi, ey doğruluk, ey Mazda seni tenzih ve takdis içindir. 

Kudretim olrhıkca hamdü sena etmek isterim ey Mazda, ey doğtuluk ! 
lnsanlıırı yaratan, temiz t ıynet vasıtası i le  istiyor ki o (beşer) Taıırıııın 
iradesine en iyi uyan şeyi yapsın. 
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Yesna : 51 

- '1 -

Ey Mazda, değeri yüksek i yi ölke doğruluk dinine uyana nasib olduğu 
gibi çalışarak işlerin en i yisini vücuda getiren kimseye de veril ir. fşte böyle 
bir kısmete nail olmak istiyoruz. 

- 2 -

Her şeyden evvel e y  Mazda, beni inandır ki kendi sonsuz ölken, 
doğrııluğun ve Armaitinin ölkeleri gibl menfaat dolu diyarları temiz tıy· 
net vasıtasiyle kulluk edenlere vereceksiniz. 

3 -

Ey Ahura ve ey Aşa, işlerinde, sözlerinde sizin sözlerinize uyan, temiz 
t ıynete istinad eden insanları, o insanları ki ilk öğreticileri sensin ey Mazda, 
onlan dinleyiniz. 

- 4 -

Zorluk çekenlerin mükafatı nerededir, yazık işleyenleri bağışlamak ne ·  
rede '? neı:ede doğruluğa ererler, nerede mukaddes Armaitiyi görürler j> 

Ey Mazda,  senin sonsuzluk ölkende ! 

- 5  

Bunlardan sonra soruyorum :  doğru iş yapan ve akıllı ,olan çiftçi eğer o 

doğru, akıllı, ad il hakimin ( Zerdüşt ) kendine bahis ve mükafat ve cezasın· 
dan haber verdiği kimseye taparsa doğrulu ğundan ötiirü sonsuzluk ıı imeline 
erişecek mi 7 

Mazda, yaşayış, bildikden sonra son günde kendi sonsuzluk ölkesindeki 
en iyi şeyi rızasını kazanan kimseye verir. Yine aynı günde buyruğu na bC>· 
yun eğmeyib kötü iş yapanı c ezalandırır. 



- 74 

_ ,  
Ey mukaddes aklından hayvanları suyu, otu, sonsuzluğu ve afiyeti ya· 

ratan, son adalet gfmünde Vohumenin yardımı i le bana güc ve payidarlık 
ba�ışla. 

8 -

Şimdi, ey Mazda, yalana tapan yüzünden felakete uğrayan kimsenin 
felaketinden, do�ruluğa yönelen kimsenin saadetinden bahsetmek istiyorum .. 
Evet bilen dahi bundan haberdar olmalıdır. Bunu bir bilene bildirenden 
peygamber hoşnud olur. 

Ey Mazda, her iki fırkanın ta�afdarları ıçm kızıl ateş alevi ve erımış 
maden vasıtasiyle ne ücret hazırlayacaksın ?. Gönül salıibleri bunu bilirler· 
( yani ) yalana tapanlar için ziyan, doğruluk yolunda koşanlar için menfaat. 

- 10 --
Yalan yaradılışının oğlundan başka kim beni mahvetmeğe kalkışmışdır. 

Bundan ötürüdür ki o var olan şeylerin hılil.fına kötii niyetle doludur, Ben 
kendime dost olarak bütün meziyetleriyle doğruluğu istiyorum. 

- 'İ'l -

lspentiman Zerdüşte dost olan kimdir? Ey Mazda, kimdir o ki doğruluk· 
la danışmak ister ? 

Sevg·i meleği Armaitinin teveccühü k imedir ? Kimdir o doğru iş l i  ki te· 
ıniz tıynet yolunda giden�ere büyük bir şefkatle bağ·lıdır ? 

-- '1 2 .. . 

Kışın Zerdi.'ışt atı ile tir tir titreyerek kendisine sığındığı zaman onu 
kabul etmiyen alçak (Gavi) Zerdüşt lspentimanı hoşnud etmedi. 

- ·-- i�l -
Böylece bu yalana tapıcılık nefesi doğru · yola girenlere muhakkak vad· 

edilmiş olan mükafatı ondan uzaklaşdırdı. ,; işi ve sözü ile doğru yoldan 
uzak düşdüğü için ruhu son hisab zamanında sırat köprüsüı:ı.cle �korkuya 
dtişecekdir. 

- 14 -

Kerpanlar ekin yasasına boyun eğmek istemiyorlar. Hayvanlara zulüm 
etdiklerinden dolah sen onları muhakeme edib ·  hiikmünii ver : Onlar kıya· 
met gününde işlerinden ve sözlerinden ötürü · yalan evine girecekler mi 
yoksa girmeyeckler mi ? 



- 15 -

- 1 5 -

Zerdüştün dostları için düşündüğü mükafat şudur k i :  o evvela Mazda 
Ahuranın mJ!MJJıt�l!ı:!l)'!.ı:!!I girdiği zaman oraya erişir erişmez gözü sizin 
iyiliğinizdedir. 

- ta -

Key Güstasb; saltanat sahibi olduğu halde kendi dini arkasında koşan· 
!ara Mukaddes Alıura ve Aşanın gösterdiği temiz tıynetlilik yolunu seçdi. 
Böylece umuyorum ki iş istediğim gibi neticelenir. 

- '1 7 -

Fraşaoştre Hvoğve değeri yilksek ve aziz kızını bana zevce olarak ver· 
di .  Kudretli padişah Mazda Ahura onu temiz imanı yüzünden doıtruluk 
devletine erişdirsin. 

18 -
Camasbe Hvoğve, büyük devletli de bu ayine ve doğruluğa iman getir-

di. iyi tıynet sahibi olandır ki bu SQ��öl!s.�e inanır. Ey Abura Mazda 
senden onların dayanıklı sığınağı olmanı dilerim. 

- i t) -
Spentiman ailesinden Maidyoimangha ( Maidyomah ) gün alı işledikden ve 

öteki dünya için çalışan kimseyi tanıdıktan sonra başkalarına da Mazda ayi
ninin yaşayış için en iyi yol olduğunu anlatmağa çalışdı. 

--- 20 --

Ey iradelerini do�ruluğa bağlayan kimseler, Ey Vohumen, ey Armaiti 
huşu ile sizi öğdüğüm zaman bana acıyını.z ediniz ve vadolunduğ'u üze· 
re benden himayenizi esirgemeyiniz. 

- 2 1 
İyi düşüncesi iyi sözü, iyi işi ve inancı i le  doğruluğa katılan, dindarlığı 

ile mukaddeslik makamına erişir. Mazda Ahura Vohumenin yardımı ile 
böyle kimseye ş�uk ölkesiııi verir. Ben de böyle bir iyilik bôylc bir 
mükafat istiyorum. 

··- 22 -
O kimseyi tanıyorum ki ona lıamdü sena • doğruluk yiizündeıı • benim 

i çin en iyi şeydir. O kimse Mazda Alıuradır. 
istiyorum ki daima var olan meleklerini anarak öğ'eyim ve yakarış te

rennümü ile onlara yakın olayım. 
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- '1 -

En büyük armağan Mazda Ahuranın Aşa vasıtasile Zerdüşt lspcntiınana 
inananlara ve iş ve sözleriyle iyi dini yolunda gidenlere vereceği yüksekl ik,  
kutlu ve sonsuz yaşayışdır. 

Mazdayı hoşnud etmek için düşünce söz ve işde isteyerek ona haındü 
sena etmeğe çalışmalıdır. Key Güştasb ve Zerdüşt lspentimanm oğlu [1] 
hak dini  yolunu ve Ahuranm yalvacını aydınlatıyor ve sevindirivor, 

- 3 -

İşte sen ey Heçetespe [2] nin neslinden ve lspentiman ailesinden Pour· 
uçiste, [3] ey Zerdüştün en genç kızı, o (Zerdüşt) temiz tıynet, doğruluk 
ve Mazda ile, senin zevcin olmak üzere dindarlara yardım eden Camasbı 
seçeli. Şimdi git, aklınla danış, temiz düşünce ile en mukaddes ibadetini 
yerine getir. 

- 4 -

(Camasb söyler) Buna (Pouruçisteye) iman yolunu göstermeğe gayret 
edeceğim; ta k i  temizleri n  temizi (Mukaddesi mukaddesat) gibi babası, kocası ,  
çiftciler ve savaşçılar (şurefa) hakkında k endine düşen lıızmeti yerine gc· 
tirsin. Mazda Ahura, daima onun iyi inancına temiz tıynetin yüce mükafa· 
tını nasib etsin. 

- r; --
Ey gelinler ve ey güveyler işte size Öğretiyorum, sizi haberdar ediyo• 

rum; nasihatımı iyice hatırınızda tutonuz, gönüllerinize yazınız, temiz tıy• 
netlilikle yaşamağa çalışınız. Her biriniz i yi i ş  yapmakda öteki i le yarış et• 
meli ve bu suretle kutlu, güzel bir ömür sürmelidir.  

{ l ]  Zerdüştiin büyük oğlu lstra<l ır ki  dinin i lk  yardırncılnrından snyılır. 
f2!  Zenliiştün dörd üncü dedesi. 
(3J Zenliiştiln en ı;eııç kızı .. Cnmasbın karı s ı .  
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w Evet hakikaten i ş  böyledir e y  erkekler ve ey kadınlar! Yalana tnpan f 

katında gördüitünüz kutluluk ondan geri alınır. O inleyen bedbahtlar önüııı� 
cehennem yemeği getirirler. Dini alçak görenden cennet n iymeti esirgeni' 
Bu gibi işlerle siz de öteki dünyadaki yaşayışınızı mahvedeceksin'iz. j 

l - 7 -
ı 

l Et ve kanınızın içinde inanç gayreti bulundukça çevreıi i zde yalana t p  
panların ruhları alçak ve zebun, mahvolmak tehlikesine diişUiğii zaman s.fi 
doğru yolda gidenl ere vadedilen miikilfatdan pay alacaksınız. Eğ·er dinda� 
!arın toplandığı yerden ka çarsanıı kıyamet: güniinde sözleriııiı ağlama �I 
inleme olacakdır. l 

-- 8 - [' 
%: 
0 

J . O kötü iş yapanlar naçar aldanıyorlar ve şüphesiz zevale malıkümduı!l 
lar ; hepsi feryad ederler. İyilik padişahı onları tutub toprak ve kan i çiJ 
de siirükler. Böylece kutlu meınl eketde barış hüküm siirer. tl. 

O en i biiyiik ( Tanrı ) onları  işkenceye sokar ve derhal 
zincirine vurur. 

- o --

onları öliiıJ 

Bozgunluk ve zeval sebebi yalan dine inanandır. Mukaddes ayin; · �; 
hor görenler ; dindarlan alçaltmak isterler. Onların bedeni giinalıla buleı} 
mışdır. O adil ulunun ayinini koruyan nerededir? Ta k i  onlar.ı yııışa yışdı� 
ve serbestlikden mahrum etsin. Ey Mazda, kudret senindir, kudretinJ. e do � 
ru iş gören mahrumları en . iyi mükafatla okşayabilirsin. · .  . · . 

' "qr . ' 
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