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                                                                   ÖNSÖZ 

Zerdüştilik, hem tarihe damgasını vurmuş hem de günümüzde yaşayan 

dinlerden olması, kendisinden sonra yayıldığı bölgelerde kalıcı izler bırakması ve 

başka dinlere etkisi bakımından, Dinler Tarih’inde özel yeri olan dinlerden 

biridir. İlk ortaya çıktığı tarihten itibaren İran bölgesi ve kültürünü özellikle 

etkilemiş, onlara ayrı bir kimlik vermiş ve daha sonraki dönemlerde de Hindistan 

içlerine kadar yayılmıştır. 

Zerdüştilik, politeist inanışın yaygın olduğu bir coğrafya ve zamanda, tek 

tanrı inancına yer vermesi, Ahura Mazda’ya atfettiği sıfatlar, dini pratikleri ve 

ölüm ötesi ile ilgili inanışları bakımından, çağdaşı dini inanış ve uygulamalardan 

farklılık hissettirmektedir. 

Zerdüştiliğin kutsal kitabı Avesta’nın tam metin olarak günümüze 

ulaşamamış olması, sonradan ilave edilen kısımlarla, ilahi kimliği üzerinde kuşku 

ve spekülasyonların artması, bu alanda bilimsel bir araştırmanın yapılmasını 

zaruri kılmaktadır. Özellikle bu alanda Türkiye’de çok sınırlı sayıdaki bilimsel 

araştırmalar dışında yeterli eserin bulunduğunu söylemek oldukça zordur. 

Yapılan araştırmaların büyük bir kısmının Batı dillerindeki eserlerle 

desteklenmesi, bu konunun, Avesta’nın kendi dili olan İran dillerindeki kaynak 

eserler ve bunlar üzerine yapılan çalışmalardan yararlanarak araştırılmasını zaruri 

kılmaktadır.  

    Bu nedenle çalışmamız, “Zerdüştiliğin Kutsal Kitabı Avesta Üzerinde Bir 

Araştırma” olarak isimlendirilmiştir. Tezimiz üç bölümden oluşmaktadır. Ayrıca 

tezimizin sonundaki ekler bölümüne bazı fotoğraflar ekleyerek bu çalışmaya belgesel 

bir nitelik kazandırılmaya çalışılmıştır.  
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Tezimizin Giriş kısmında, Zerdüştilik ve onun kurucusu hakkında genel bilgiler 

verilmiştir. Birinci bölümde, Avesta’nın oluşumu, tarihi ve bölümleri ele alınmıştır. 

İkinci bölümde, Avesta’nın Zerdüştilikteki yeri, dini yönden onu etkileyen unsurlar 

ve tarihi seyir içerisinde din anlayışları incelenmeye gayret edilmiştir. Üçüncü 

bölümde ise, Gata’ların oluşum safhası ve Gatalar’da geçen bölümler ele alınmıştır.  

Sonuç kısmında ise, çalışmanın bir değerlendirmesi yapılmış, tezde ulaşılan 

sonuçlara yer verilmiştir. 

Çalışmamızda,  özellikle Farsça yazılmış birinci el kaynaklar ve bunu 

destekleyen diğer kaynakların yönlendirmesiyle, Türkçe ve Batı dillerinde yazılmış 

eserlerden yararlanılmıştır. Bunun yanında internet bilgilerine başvurulmuştur. 

Ayrıca İran’da günümüz Zerdüştilerinin yaşadığı yerlere yapılan ziyaretler ile onların 

dini inanış ve uygulamaları, kutsal kitap Avesta’ya bakışları hakkında incelemelerde 

bulunulmuştur. Böylece konuya, hem yazılı ana kaynakların hem de ikinci el 

kaynakların verdiği bilgilerin sentez ve analizi, yapılarak bilimsel bir karakter 

kazandırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca bölgede yapılan incelemelerle, Zerdüştiliğin 

tarihi konumu ve günümüzdeki uygulama ve algılamalarındaki benzer ve 

farklılıkların değerlendirmesine gayret edilmiştir.  

Bu çalışmayı yaparken her türlü maddi ve manevi desteklerini benden 

esirgemeyen, çalışmamın her aşamasında değerli katkılarını sunan Danışman Hocam 

Sayın Prof. Dr. Mustafa Erdem Bey’e, ayrıca sağladığı imkanlarla, lisans ve yüksek 

lisans döneminde bana her türlü desteği sağlayan Türkiye Diyanet Vakfı’na ve emeği 

geçen herkese şükranlarımı sunarım.               Najiba ZİYAYİ, AZİZİ                                                                  

                                                             Ankara Aralık 2009        
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Summary 

Azizi Najibe A Survey over Avesta the Holy Book of Zoroastrianism 

Consultant: Prof. Dr. Mustafa Erdem 

Number of pages:220.  

 .          The communities living in the Ancient Iran met plenty of different religions 

before and after Christ. The people didn’t have any official regilions that they 

adopted as a whole. However, this changed when the Iranians met Islam. Although 

the first phases of meeting and social adaptation lasted for many years due to lots of 

disagreements and disputes, Islam was eventually the religion that was adopted by 

most of the Ancient Iranians. 

 ..........     Zoroastrianism is monotheistic. Nevertheless, when we study the relevant 

resources or as far as our knowledge, we observe that Avesta/ Gathas were affected 

by the regional culture and ancient religious beliefs. It goes without saying that in 

this interaction the affect of mithraism which used to be very common in the Ancient 

Iran can be highly observed. In terms of the History of Religions, Avesta has a 

special place. The evaluations and interpretations have been made by ignorant people 

or the ones who are not the members of that religion didn’t contribute to the issue, 

instead this caused that the issue has become more complex. 

            Today, the religious communities which adopted Zoroastrianism as a religion 

continued to exist with the name of “Magan” within the borders of Iran and 

“Parsees” within the borders of India. Magans who were the first term Zoroastrians 

didn’t depart from their traditional beliefs completely whereas they formed these 

beliefs with the structure of Zoroastrianism. In order to preserve their beliefs, they 

added some parts to Avesta and contributed to its enrichment/reproduction, whereas 

this also resulted in its deviation from the original. To sum up, it is impossible to 

make a final conclusion in this field but it is appearantly possible to find new 

information and results with the new surveys to be conducted.  
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GİRİŞ 

Tarih boyunca insanlar mutluluğu ve başarıyı yakalamak için mücadele ede 

gelmişlerdir. Günümüz dünyasına baktığımızda insanlık, aynı şekilde, hedef ve 

maksadına ulaşmak için durmadan mücadeleye devam etmektedir.  

İnsanlar, her zaman ve coğrafyada, insanlık tarihine ve onun akışına etki 

eden şahıslara, kahramanlara ve onların hayatlarına ilgi duymuşlardır. Bu kişilerin 

pek çoğu hakkında sağlıklı bilgiler bulunamamakta, her zaman onlar için anlatılan 

efsane şeklinde sözlü olarak nakledile gelen veya sonradan başkaları tarafından 

yazıya geçirilen bilgilerden yararlanılmıştır. 

Din, tarihin başlangıcından itibaren insanoğlunun hayatının bir parçası veya 

ruhi dünyası için vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Hal böyle olunca, dini 

önderlere, din kurucularına veya dini tebliğle memur kılınan peygamberlerin 

hayatını öğrenmeye merak duyulmuştur. Tarihin akışı içinde diğer kültür ve din 

mensupları ile karşılaşıldıkça, adeta bir yarışma havası meydana gelmiş ve taraflar 

kendi dinlerini, dini önder ve din kurucularını üstün gösterme adına, onların 

yaptıklarını abartarak anlatmışlardır. Zamanla daha da ileri gidilerek, var olanı 

değil, var olmasını istediklerini, hatta onların yapmadıkları ve söylemedikleri 

şeyleri de bu ürettikleri söylemlerin içine katmışlardır.  

Din kurucuları veya dini önderler hakkında söylenenleri, yaşadıkları gerçek 

hayat ve efsaneleştirilmiş, abartılmış sanal hayat (menkıbevi) şeklinde iki başlık 

altında ele almak mümkündür.  

1. Dini önderler, gerçekten insanların arasında yaşamış, gezmiş diğer insanlar 

gibi yemiş, içmiş ve ölmüştür.  
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2. Dini önderler, insanüstü birer varlık gibi gösterilmiş, yemeleri, içmeleri, 

gezmeleri vb. fiiller gerçeğinden saptırılarak, doğaüstü ve gizemli bir hale 

dönüştürülmüştür. Hatta bunlardan bazılarının ölmedikleri kabul edilmiş ve buna 

inanılmıştır.  

Dini önderler için kısaca ifade etmeye çalıştığımız bu hususlar onların kendi 

eserleri veya onlara vahyedilen kutsal metinler için de geçerli olmaktadır. Zira bu 

kitaplarla ilgili olarak yapılan araştırmalar da, onlardan bazılarının tahrif 

edildiğine, bazılarının içerisine sonradan başka fikirlerin konulduğuna işaret 

edilmektedir. Bu nedenle günümüzde bu tür eserler veya şahıslar hakkında 

araştırma yapanlar, çalışmaları esnasında gerçek ve sonradan ilave edilen bilgileri 

ayırmakta ciddi zorluklarla karşılaşmaktadır. 

Hayatı hakkında farklı bilgi bulunan dini ve tarihi şahsiyetlerden birisi de 

Zerdüşt’tür. Tarihe mal olmuş her şahsiyet gibi onun hakkında da zaman zaman 

biri biriyle çelişen, zaman zaman da biri birini destekleyen bilgiler bulunmaktadır. 

Bu konu da Doğu ve Batı kökenli bilim adamları kendi aralarında daha tutarlı gibi 

görünürken, karşılıklı iddialardaki büyük ayrılıklar dikkati çekmektedir.  

      İngiliz bilim adamlarından Thomas Hyde ve Anquetill Duperron gibi pek çok 

Batılı araştırmacılar, Zerdüşt’ün yaşadığı dönem ile ilgili olarak, Milattan önce 600 

ile 9000 yıllar arasını göstererek çok geniş bir zaman dilimine işaret etmektedirler. 

Fakat Zerdüşt’ün yaşadığı yer olarak bilinen ve dini kırıntılarının bulunduğu bölge 

olarak kabul edilen İran’da yetişen konunun uzmanları onun Milattan önce 1768 

yıllarında doğduğuna işaret ederek daha net bir zaman dilimine dikkat 

çekmektedirler.1  

                                                 
1 Bk. Abdul Hazim Riza-i, Tarihi Edyan Cihan.Tahran 1377,C.1, s. 168. 
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Zerdüşt ile ilgili olarak nakledilen bu farklı bilgilerin benzerleri, Zerdüştiliğe 

ait olduğu bilinen kutsal metinler yani Avesta için de geçerlidir. Bunlar hakkında 

da dünden bugüne farklı inanış ve kültürlere, ilmi çevrelere mensup insanların 

ortak bir noktada buluşması sağlanamamaktadır. 

Kendi içlerinde ortak, benzer ve farklı tarafları bulunmakla birlikte, bu alanda 

yapılan çalışmalardaki bilgilerin bir araya getirilmesinde, sentez ve analizlerinin 

yapılmasında ve bunun sonuncunda bilimsel bir değerlendirme ile Avesta hakkında 

sağlıklı bir bilgilinin dünya literatürüne kazandırılması yararlı olacaktır.  
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A.Araştırmanın Konusu ve Sınırları 

      Tezimizin konusu Zerdüştiliğin Kutsal Kitabi Avesta Üzerine Bir Araştırma dır. 

Araştırmamızda Zerdüştiliğin kutsal kitabı olarak bilinen Avesta, dünyada bilinen ve 

örnekleri günümüze kadar ulaşan kutsal kitapların en eskilerinden biri olarak kabul 

edilen başlangıçten günümüze kadar tarihi; Zerdüştiliğin inanç ibadet ve ayinlerini 

kapsamaktadır. Diğer kutsal kitaplar üzerinde yapılan çalışmaların benzerleri Avesta 

için de yapılmış bulunmaktadır. Her ne kadar bu çalışmalar bütünüyle bir ortak 

noktada buluşmasalar bile, Avesta’nın farklı bazı özelliklerine dikkat çekmeleri 

yönünden faydalı olmaktadırlar. Yapmış olduğumuz tespitlere göre, Batı’da Avesta 

üzerine yapılan araştırmaların geçmişi, iki yüz yıldan daha eski bir tarihe sahip 

bulunmaktadır.  

Tezimizin Giriş kısmında, Zerdüştilik ve onun kurucusu hakkında genel bilgiler 

verilmiştir. Birinci bölümde, Avesta’nın oluşumu, tarihi ve bölümleri ele alınmıştır. 

İkinci bölümde, Avesta’nın Zerdüştilikteki yeri, dini yönden onu etkileyen unsurlar 

ve tarihi seyir içerisinde din anlayışları incelenmeye gayret edilmiştir. Üçüncü 

bölümde ise, Gata’ların oluşum safhası ve Gatalar’da geçen bölümler ele alınmıştır. 

Sonuç kısmında ise, çalışmanın bir değerlendirmesi yapılmış, tezde ulaşılan 

sonuçlara yer verilmiştir. 
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B. Araştırmanın Metodu  

Araştırmamızda, özgür bilim dalı olan Dinler Tarihi’nin kendi metotları 

kullanılacaktır. Öncelikle bu alanda yapılan çalışmalardan ulaşılabilecek olanlar 

toplanacak ve onlar, bilimsel bir metotla, deskriptif bir anlayış içerisinde 

değerlendirilecektir. Ayrıca ihtiyaç hissedilmesi durumunda fenomenoloik metoda 

başvurularak, bununla konunun detayları, tezahürler ve orijinali hakkında bilgiler 

verilmeye çalışılacaktır. Avesta’nın orijinal dilinin eski Farsça olması nedeniyle 

filolojik metottan da yararlanma yoluna gidilecektir. Bu arada yerel ve yabancı 

kaynaklarda var olan bilgilerin karşılaştırılması sunucunda bir değerlendirilmeye 

ihtiyaç hissedilecektir. 

Araştırmamızın metodu çerçevesinde, öncelikle, Avesta ile yakın alakası 

dolayısıyla, Zerdüşt’ün hayatı hakkında kısaca bilgi verilecektir. Zerdüşt’ün hayatı 

hakkında yazılmış olan kitaplar tespit edildikten sonra, kısaca onlar tanıtılacaktır. 

Şüphesiz farklı bir dönem, farklı bir coğrafya ve farklı bir kültür içerisinde kaleme 

alınan bu eserlerin kısa bir değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu arada, adı geçen 

eserlerden hareketle, Zerdüşt’ün din kurucusu kimliği üzerinde durulacak, bu 

konuda zaman ve şartlara göre, bilgilerin nasıl bir değişim ve gelişim 

seyrettiklerine dikkat çekilecektir. Böylece Zerdüşt’ün yaşadığı dönem ile 

günümüzde onun hakkında var olan bilgilerin karşılaştırılması yapılacaktır. Zira bu 

alanda araştırma yapan ve çalışmalarda bulunanların büyük çoğunluğunun, 

Avesta’nın tamamı yerine onun belli bir kısmını incelemekle yetindikleri, 

dolayısıyla bu alanın yeni araştırmalara ve incelemelere müsait bakir bir durumda 

kaldığı dikkati çekmektedir.  Nitekim yapılan bu çalışmalarda Avesta’ya bir bölüm 

olarak sonradan eklenen Gatalar ele alınmış, bir anlamda onlar öne çıkartılarak 
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Avesta üzerinde detaylı bir şekilde durulmamıştır. Hatta bu araştırmalarda 

Zerdüştiliğe çok az temas edilmiş ve yer verilmiştir. 

Bu sebepler dolayısıyla, Zerdüştiliğin Kutsal kitabı Avesta’yı bütün 

yönleriyle inceleme altına alan bir çalışmanın yapılması zaruret ifade etmektedir.  

C. Kaynaklar 

Bu araştırmalar yapılırken şüphesiz bazı engeller ve güçlüklerle karşılaşmak 

kaçınılmaz olmuştur. Ancak konun Türkiye’de ilk defa böyle bilimsel bir düzeyde 

çalışılmakta olması faydadan uzak görülmemektedir. Bundan sonra bu alanda 

yapılacak çalışmalarla konu daha da mükemmelleşerek bilim dünyasının 

kazanımları arasına katılacağı düşünülmektedir. 

Tezimizdeki varsayımların doğruluğunu araştırmak için öncelikle, Farsce ana 

kaynaklara başvurduk. Ayrıca Türkçe ve Batı dünyasında yazılmış olan ilmi eserler 

de taranmıştır. Batı’da, yapılan çalışmalara bakıldığında, bütün araştırmacıların 

kendi yaşadıkları bölge, kültür ve dinin etkisinde kaldıkları hissedilmektedir. Bu 

nedenle araştırmamızda Farsca kaynakları temel aldık.   
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D. Zerdüşt Hakkında Genel Bilgi 

Zerdüştiliğin Ahura Mazda’dan sonra gelen ikinci isim Zerdüşt’tür. 

Avesta’da Zarathushtra Spitama, bazı yerlerde de sadece Spitama olarak 

geçmektedir. Ancak bu son ismin, Zerdüşt’ün soy ismi olduğu da ifade 

edilmektedir. Zarathushtra ismi, zamanla günümüz Farsça’sında Zerdüşt şekline 

dönüşmüştür. Dünya literatüründe Latince Zoraastre olarak ifade edilen bu ismin 

aslının Yunanca’dan geçtiği ifade edilmektedir. 2 

d.a.Zerdüşt Kelimesi 

Zerdüşt adının develerle yakın alakası kurulmakta ve bununla ilgili çok farklı 

bilgiler nakledilmektedir. Zerdüşt adının Avesta’dan geçen Zarathushtra’nın; 

Zaraht (güzel, doğru) ve Ushtra (deve) isimlerinin birleşiminden meydana geldiği, 

Zerdüşt kelimesinin kökenleri arasında yer almaktadır. Buradan hareketle, 

Zerdüşt’ün “develeri terbiye eden”, “develeri soyan” (hırsız), “develere eziyet 

eden”, “yaşlı deve, vahşi deve sahibi” olduğu yönünde yorumlar bulunmaktadır.3 

Halk dilinde ise Zerdüşt, yaşayan yıldız olarak nitelendirilmektedir.4 Hatta bu 

özelliği dolayısıyla Zerdüşt ve onun yolundan gidenler yıldıza tapanlar olarak da 

nitelenmektedir. Süryanice ve Arapça kaynaklarda ise “Muhteşem altın” veya 

“altın krallık” anlamında “Zor washt” şeklinde iki kelimenin kullanıldığı 

belirtilmektedir.5 Zerdüşt’le ilgili gerek Avesta’da gerekse kendi Gatalarına 

bakıldığında, azda olsa, onunla ilgili bilgiye rastlanmakta, bu yüzden Zerdüşt’ün 

tarihte yaşamış bir kişi olduğu inkâr edilememektedir. Zerdüşt’le ilgili ihtilaflar 

                                                 
2 Bk. İskender Oymak, Zerdüştilik (İnanç, İbadet, Adetler), Elazığ 2003, s.54. 
3 Haşim Razi, Motün Şark-i ve Sonnet-i Zerdüşt-i ( tercüme-i Motün pahlevi sofiger-i ve erfan-i 
Zerdüşt-i ), Tahran-İran 1385[2005] C.1, s. 15.  Ayrıca Bk. Oymak, s.55. Consult Jackson A.V.W. “ 
Zoroaster” E.A. New York 1957.C.29,s.732. 
4 Haşim Razi, Avesta Kuhanterin Gencine-i Mektub-i İran-i Bastan,  Tahran 1379[2000] , s. 29.  
5 Bk. Oymak, s. 54. 
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yalnızca onun ismi ile ilgili değil, belki de onun yaşadığı dönem ve zamanla 

ilgilidir.  

Spitama adının ünlü bir savaşçı aileden geldiği, beyaz, temiz, saldırgan veya 

çok parlak anlamlarına gelen spit kökünde türediği ve beyaz soydan gelen kimse 

olarak Zerdüşt’e verildiği belirtilmektedir.6 

      d.b. Zerdüşt’ün Soy Kütüğü 

      Zerdüşt’ün yaşadığı dönemle ilgili kesin tarihe ulaşılması oldukça zor 

olmakla birlikte elimizdeki Pehleviçe yazılmış eserlerden yararlanarak şöyle bir soy 

kütüğü meydana getirmek mümkün görünmektedir.  

 

Menoçehir 

↓ 

Durasrob 

↓ 

İriç 

↓ 

Neyazem 

↓ 

Vidost 

↓ 

Sepi tame 

↓ 

Hardar 

                                                 
6 Bk. Oymak, s. 55. 



18 
 

↓ 

Areçazarşın 

↓ 

Petersp 

↓ 

Çahşunuş 

↓ 

Heçetasp 

↓ 

Orugazasp 

↓ 

Peteresp 

↓ 

Ferino – Ferahimrava 

↓ 

Annesi    -     Babası 

↓ 

Fereşutur 

↓ 

Zerdüşt --- (Eşi) → Auvi 

------------------ 

↓ 

(Kızları)                                            (Oğulları) 

Poruçista     Ferini   Teriti  -  Averçisre    Orvetetnere      Estvesvester7 

                                                 
7 Ca’fer-,i Ali, Tarrihi Cehan-i Bastan, Bamba-i 1354 [1975] ,s. 205.  
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     d.c. Zerdüşt’ün Hayatı    

Zerdüşt’ün eski İran’ın tanınmış ailelerinden Spitama’ya mensup olduğu, 

babasının Pourushaspa ve annesinin Dughova, Zerdüşt’ün ailenin beş çocuktan 

üçüncüsü olduğu söylenmektedir. Kaynaklarda onun soyunun İranlıların dini 

inanışlarına göre kendisinden kırk beş nesil önce yaşamış, ilk insan olduğu iddia 

edilen Gayomart’a kadar geri götürülmektedir.8 

Zerdüşt’ün doğduğu zaman gibi onun doğum yeri ile alakalı biri biriyle bazen 

örtüşen, bezen de çelişen çok sayıda rivayet bulunmaktadır. Bu rivayetlerin ortak 

noktası, onun doğum yerinin İran sınırları içerisinde olduğu şeklindedir. İran’ın çok 

geniş bir araziyi kuşattığı düşünüldüğünde, bunun nokta olarak yerini tespit 

oldukça zor olmaktadır. Bu konuda Avesta ve Gata’larda yer alan bilgiler ve 

onların yazı dili, oldukça katkı sağlayıcı nitelikte bulunmaktadır.  

Gata’ları ölçü olarak alanlar, onunu doğum yerinin Azerbaycan sınırları 

içerisinde, Media’nın kuzey batısı olduğu ve Spitama ailesine mensup olduğunu 

kabul etmektedirler. Bunun yanında Vendidat’ta Zerdüşt’ün doğum yerinin Rey 

şehri olduğu yönünde bilgiler bulunmaktadır. Müslüman bilim adamlarının büyük 

çoğunluğu da Zerdüşt’ün doğum yerinin İran’ın batısı ve Azerbaycan bölgesi 

olduğuna inanmaktadır.9  

         Dinlerin tarihsel incelemesi, ilkel dinlerde çeşitli, ama yine de hatırı sayılır 

ölçüde benzerlikler taşıyan kurtarıcı anlayışlarının varlığını ortaya koymaktadır. 

Orada kurtarıcı, yoksulluktan ve talihsizlikten kurtaran liberator biri olduğu gibi 

ferahlatıcı ve yardım edici yahut ölümsüzlük getiren biri olarak da karşımıza 

                                                 
8 Bk. GünayTümer, Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, Ankara 2002,s. 119; Oymak, s. 55–56. 
9 Bk. Tümer, s. 119;  Oymak,  s.57–59. 
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çıkmaktadır. Birçok mistik ve kurtuluş öğreticisi ile kendi cemaatleri tarafından 

rehber ve kurtarıcılığa dönüştürülen kişiler arasında Zerdüşt de yer almaktadır.10 

Zerdüşt’ün kurduğu din olarak bilinen Zerdüştlük hakkında çeşitli 

kaynaklarda bol miktarda bilgi bulunmasına rağmen, onun ne zaman ve hangi 

tarihlerde yaşadığı konusundaki veriler oldukça sınırlı ve kısmen biri diğeriyle 

çelişir niteliktedir. Elbette bu bilgilerden yararlanmak gerekmekle birlikte, doğru 

bilgiye ulaşmak ve onun gerçek hayatı hakkında Farsça ana kaynaklardan 

yararlanmak bir zaruret ifade etmektedir. Hatta Zerdüşt’e ait olduğu söylenen ve 

Gatalar diye adlandırılan kutsal metinler üzerine daha geniş incelemeye ihtiyaç 

bulunmaktadır.  

Zerdüşt’ün kurduğu din olarak bilinen Zerdüştlük hakkında çeşitli 

kaynaklarda bol miktarda bilgi bulunmasına rağmen, onun ne zaman ve hangi 

tarihlerde yaşadığı konusundaki veriler oldukça sınırlı ve kısmen biri diğeriyle 

çelişir niteliktedir. Elbette bu bilgilerden yararlanmak gerekmekle birlikte, doğru 

bilgiye ulaşmak ve onun gerçek hayatı hakkında Farsça ana kaynaklardan 

yararlanmak bir zaruret ifade etmektedir. Hatta Zerdüşt’e ait olduğu söylenen ve 

Gatalar diye adlandırılan kutsal metinler üzerine daha geniş incelemeye ihtiyaç 

bulunmaktadır.  

Zerdüşt’ün doğumu olayında olduğu gibi hayatı hakkındaki bilgileri, 

mitolojik karakterli olanlardan ayırmak oldukça zordur. Ancak bazı kaynaklarda 

onun hayatının ilk yıllarında, babasının özel terbiye ve eğitimine tabi tutulduğu 

yönünde bilgiler bulunmaktadır. 

                                                 
10 Joachim  Wach, Dinler Tarihi, Çev. Fuat Aydın, İstanbul 2004,s. 274-275. 
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Zerdüşt’ün yedi yaşından on beş yaşına kadar döneminin bilim adamlarından 

olan Ferzin isimli bir kişinin yanında tıp, ziraat ve dini konularla ilgili dersler aldığı 

ve dikkatleri üzerine çekmeye başladığı ifade edilmektedir.11 Rivayete göre o, yedi 

yaşında kutsal elbiseyi (Sudre) giymiş, kutsal kemerini takmış, bundan sonra da 

eğitim almaya başlamıştır. Bu dönemde onun bazı hayvanlardan tarafından özel 

korunduğu da söylenmektedir. Nitekim menkıbelerde anlatılan şekliyle Zerdüşt, 

toynak sığırlardan bir boğa tarafından korunmuş, bir aygır tarafından atların 

ezmesinden kurtarılmış, bir kurt tarafından yavruları arasına alınarak 

emzirilmiştir.12 Bunun yanında onun sosyal konularla ilgilendiği ve küçük yaştan 

itibaren haksızlıklarla mücadele içine girdiği, kötülüklere karşı daima iyiliği 

savunduğu rivayet edilmektedir.13 

Zerdüşt’ün yirmi yaşına geldiğinde on yıllık bir süre içerisinde inzivaya 

çekildiği nakledilmektedir. Onun inzivaya çekildiği, bu süre zarfında tabiat 

olaylarını, dünya işlerini, hayrı, şerri, yaşamı, tanrıyı, varlığı, yokluğu, insanların 

geleceğini düşünmeye başladığı söylenir. Zerdüşt’ün din kurucusu olduğu 

yolundaki bilgilere zemin hazırlayan bu rivayetler, sonradan onun Tanrı Ahura 

Mazda’ya ulaştığı ve böylece manen farklı kazanımlarla aydınlandığını 

belirtmektedir. 14 

Zerdüşt’ün aile hayatı ile ilgili bilgilerde de bir bütünlük olmamaktadır. 

Modern Zerdüştlük tarafından kabul edilmemekle birlikte (onlar Zerdüşt’ün tek 

evliliğini kabul ederler) Zerdüşt’ün üç kadınla evli olduğu ve üç kız üç erkek 

olmak üzere toplam altı çocuğundan söz edilmektedir. Özellikle erkek çocuklarının 

                                                 
11 Bk. Reza-i, s. 172. 
12 Bk. Oymak, s. 59. 
13 Bk. Reza-i, s. 172. 
14 Bk. Reza-i, s. 172. 
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çiftçiler, din adamları ve askerler olmak üzere toplumdaki sosyal sınıfları temsil 

ettiğine inanılmaktadır.15   

Zerdüşt’ün ölümü ile ilgili de biri birinden farklı bilgiler aktarılmaktadır. 

Onun yetmiş yedi yaşına kadar yaşadığı, bir savaş esnasında veya bir suikast 

sonrasında öldürüldüğü rivayet edilmektedir.16 Anlaşıldığı kadarıyla onun yeni 

getirdiği dini hayat, eski yaşantılarından taviz vermek istemeyenleri rahatsız etmiş 

ve toplum içerisinde gizli açık muhalefet her zaman olagelmiştir. Nitekim bu 

tepkiler zaman içerisinde dozunu artırmış ve bu faaliyetlerden rahatsız olan 

İranlılar, çok kısa bir süre sonra, Zerdüşt’ün düşüncelerine karşı gelerek ona engel 

olmaya başlamışlardır. Bu karşı gelmeler sonucu Zerdüşt’ün yakarıda belirtildiği 

gibi yetmiş yedi yaşında Tur-bratrus isimli Ariyenli* birisi tarafından öldürüldüğü 

söylenmektedir.17  

 

d.d. Zerdüşt’ün Yaşadığı dönem 

Avesta’nın ilkyazı dili Pehlevice’den hareketle Zerdüşt’ün,  M.Ö. 551–479 

yılları arasında yaşadığı ve doğu İran(Arya) kabilelerinden birine mensup olduğu18 

ve bugünkü İran’ın doğu ya da kuzey doğusundaki Harezm ile Belh yakınlarında 

doğduğu tahmin edenler de bulunmaktadır. 19 Haşim Razi ise, Taberi’den naklen, 

onun Filistin asıllı olduğunu, daha sonra Belh yakınlarında bir yere yerleştiğini ileri 

sürmektedir.20  Hatta Haşim Razi, onun doğumu ile ilgili olarak detay derecesinde 

                                                 
15 Bk. Oymak, s. 60. 
16 Bk. Oymak, s. 60 
*Hint- Avrupa ırkları. 
17 Razi, Avesta, s. 34–35.   
18 Eshat Ayata, Zerdüşt Spitama Avesta Bölümleri, İstanbul 1998. s.26. 
19 Tarih-i Came Adyan, yay. Afganistan Vezaret-i Maarif ,  ( Maarif Bakanlığı tarafından yayına 
hazırlanmıştır. Yayın yılı belli değil) ,s. 25. 
20  Haşim Razi, Motün Şark-i ve Sonnet-i Zerdüşt-i ( Menzuma-i Zerdüşt name ilim huşnum ya daniş-i 
esrar )\ Tahran-İran 1383, C.2s. 329. 
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şu bilgileri aktarmaktadır: “Zerdüştilere göre o birinci ayın altısında ( İran güneş 

takviminin 1. ayı 21 Mart – 20 Nisan )  doğmuştur. Zerdüşt’ün doğumuyla ilgili 

şöyle bir öyküden söz edilmektedir. O, gülerek dünyaya gelmiş ve bu gülüşü 

herkesi hayrete düşürmüştür. Zerdüşt’ün gülerek dünyaya gelmesi pek çok şaire 

ilham kaynağı olmuştur. Örneğin onun için yazılan şiirlerden birinde şöyle 

denmektedir: 

                           O zaman ki sabah güneşi yüzünü gösterdi 

                           Güzel yüzlü Zerdüşt annesinden doğdu 

                           Annesinden ayrıldığı an gülmeye başladı 

                           Onun gülüşü ile her taraf aydınlandı 

                           Babası hayretler içinde kaldı 

                           Onun o güzel gülüşünden 

                           Babası, içinden: bu tanrının sevdiği kuludur 

                           Çünkü herkes ağlamalarla dünya ya gelir”.21 

            Zerdüşt’ün yaşadığı dönemle ilgili tarihi malumatın, bazıları biri birleriyle 

çelişmekle birlikte, Yunan tarihçilerinin eserlerinde konu ile ilgili bilgileri bulmak 

mümkündür. Yunanlı yazar Xantus ( M.Ö.450–500 ) Zerdüşt’ün yaşadığı dönemin 

Hişaryar Şah’ın M.Ö.480 yılında Yunanistan üzerine yaptığı baskından 6000 yıl 

önce yaşadığını belirtmektedir. Eflatun’un( m.ö.427–347) “ Alkibiades ” isimli 

eserindeki notları inceleyen öğrencileri, Zerdüşt’ün Eflatun”un ölümünden 6000 yıl 

önce yaşadığını nakletmektedir. Ağırlıklı olarak Yunanlı bilim adamlarına ait olan 

Zerdüşt ile ilgili bu ileri tarihli bilgiler başka bilim adamları tarafından da 

desteklenmektedir. Alman bilim adamı Baron- Bunsen “ Tarihte Mısırın Yeri ” 

                                                 
21 Avesta, s. 30.   
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isimli eserinde, Zerdüşt’ün yaşadığı dönemin, İsa’nın doğumundan 6500 yıl önce 

olduğunu ifade etmektedir.22 

Hint kökenli kaynaklarda Zerdüşt’ün İsa’ya daha yakın dönemlerde yaşadığı 

yönünde bilgiler bulunmaktadır. Nitekim bunlardan bazılarında onun m.ö. 2000 

yılında doğduğu ve Veda’larda adının Garadashti olarak verildiği söylenmektedir. 

Dolayısıyla Zerdüşt’ün doğum tarihi üzerinde her kültür ve yöreye göre farklı 

bilgilere rastlamak mümkün olmakta ve bunlar arasında her hangi tercih yapmak 

zorlaşmaktadır. Avesta’da bu konuda bilgi bulunmaması dolayısıyla belirtilen 

abartılı tarihleri kuşkuyla karşılamak ve verilen tarihlere ihtiyatla yaklaşmak 

gerekmektedir.23  Bu fikir ve görüşlerin farklı zaman dilimlerinde ve farklı 

mekânlarda, çeşitli şekilde doğması ve yayılması neticesinde farklı görüşler ortaya 

çıkmaktadır.   

      Yukarıda verilen bu bilgilerin, kaynaklarda nakledilen bazı bilgiler karşısında 

mitolojik bir karakter arz ettiği görünmekte ve çok da inandırıcı bulunmamaktadır. 

Büyük Türk ilim adamı Ebu Reyhan el-Biruni, Zerdüşt hakkında yazdığı bir 

eserinde, onun Büyük İskender’den 258 yıl önce yaşadığını belirtmektedir.24 Bu 

durumda Zerdüşt’ün milattan önce 660 ile 583 yılları arasında yaşadığı tahmin 

edilmektedir. Fakat bu konularda araştırmalarda bulunan bilim adamları, Zerdüşt’ün 

yaşadığı dönem ile ilgili bilgileri ihtiyatla karşılamakta, Gata’ların metin 

araştırmalarından elde edilen sonuçları baz alarak, onun yaşadığı dönemin milattan 

önce 1080’lere kadar inebileceğini iddia etmektedirler.25   

                                                 
22  Riza-i,Avesta, s.179. 
23 Zerdüşt’ün yaşadığı dönem ve bununla ilgili tartışmalar için Bk. Oymak, s. 50-54- Gnolı Gherardo, 
Teh Encyclopedia of Religion “Zarathushra” New York 1957, C.15, s.556-557. 
24Tarih-i Came Adyan,  s. 44.  
25 Haşim Azar, Tarih-i Adyan,, Afganistan Vezaret-i Maarif, 1340 [1961], s. 18.   
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      Annemarıe Schımmel, İsveç asıllı müsteşrik H. S. Nyberg’in verdiği bilgilere 

de dayanarak Zerdüşt’ün yaşadığı dönem ve coğrafya ile ilgili olarak şu bilgileri 

nakletmektedir: “Zerdüşt’ün faaliyetlerinin ne zaman vuku bulduğunu kesin olarak 

tespit etmek mümkün değildir. Bazı kayıtlardan kendisinin m.ö. 6.asırdan önce 

ortaya çıktığı anlaşılabilir, bazıları da onun m.ö. 560 senesinde doğduğunu 

belirtmektedir. Onun dünyaya geldiği yer Harezm ve Maveraünnehir yakınlarında 

hayvan yetiştiren bir kabilenin yaşadığı topraklardır. Oraya akın eden, memleketinin 

yakınlarında yayılmış olan Mitra dinine mensup olanlarla münakaşalarda 

bulunmasından dolayı Zerdüşt’ün Sirderya dolaylarında oturan bir aşiretin ülkesine 

gidip orada dava ve dini telkinlerini yaydığı ve oranın hükümdarı Viştaspa’nın 

kendisinden etkilendiği muhtemeldir.”26  

      H. Gazi Yurdaydın ve Mehmet Dağ’ın birlikte yazdıkları Dinler Tarihi 

kitabında Zerdüşt’ün, Kudüs krallığının sona erdirilerek Yahudilerin sürgüne 

gönderildiği sırada otuz yaşlarında İran’da dini tebliğ faaliyetlerinde bulunan bir 

peygamber olduğundan söz edilmektedir. 27 Yahudilerin Babil sürgününün M.Ö. 586 

yılında olduğu düşünüldüğünde28, Zerdüşt’ün m.ö. VI. Asırda yaşadığı yönünde 

ortak bir kanaat oluşmaktadır. Nitekim onun yaşadığı dönemle ilgili verilen 

bilgilerde Büyük İskender’den 258 yıl önce yaşadığı şeklindeki iddialar bu görüşü 

desteklemektedir.29Zerdüştle ilgili Ek1.de verdiğimiz Resim günümüzde İran’da 

yaşamakta oaln Zerdüşt tarafdarları tarafından tahmını olarak çizilmektedir.   

 

 

                                                 
26 Annamarıe Schimmel, Dinler Tarihine Giriş, Ankara 1955, s.64. 
27 Bk. H. Gazi Yurdaydın-Mehmet Dağ, Dinler Tarihi, Ankara–1978, s. 95. 
28 Bk. Günay Tümer Abdurrahman Küçük, Dinler Tarini, 3. baskı,1997,s.211.  
29 Bk. Yurdaydın, Dağ, s. 95. Ayrıca Bk. Şinasi Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, Ankara 1998, s. 403–
404.  
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d.e. Zerdüşt’ün Dini Önderliği (Peygamberliği)       

Bu konu başlığını belirlemede ciddi bir güçlük yaşanmaktadır.  Zira onun 

hakkında verilen tarihi ve efsanevi bilgileri, günümüz insanına aktarırken onun 

tarihi kimliğinde İslami kavramları kullanmanın doğru olmayacağı muhakkaktır. 

Ancak okuyucuya onu tanıtırken bir din kurucusu veya peygamber şeklinde ifadesi, 

karşılaşılan güçlükleri aşmak ve onun Zerdüştilikteki konumunu, tarihi kimliğini ve 

bu dinin tarihi süreçteki değişimlerini içermek maksadına yönelik bir açılım 

sağlamak için olacaktır. 

Zerdüşt’le ilgili Farsça eserlerde ondan peygamber unvanıyla 

bahsedilmektedir. Nitekim Zerdüşt’ün hayatı boyunca çeşitli tehdit ve tehlikelerden 

bir peygamber gibi korunduğuna ve bu konuda meleklerin kendisine yardımcı 

olduğuna inanılmaktadır.30  

İslami kaynakların verdiği bilgilere göre, ona sonradan Mecusiler tarafından 

Bustah adı verilen Zemzem isimli bir kitap verildiği ve bu kitapta altmış harfin 

kullanıldığı ifade edilmektedir. Benzerini insanların meydana getirmesinin 

mümkün olamayacağına inanılan bu kitabın on iki ciltten oluştuğu; mükâfat ve 

cezaları, emir ve yasakları, ibadet ve uyulması gereken dini kuralları içerdiği 

belirtilmektedir. İranlı yöneticilerin, Zerdüşt döneminden sonra, Yunanlı İskender 

zamanında, bu kitabın bazı kısımlarının yakıldığı tarihe kadar, onunla amel 

ettiklerine dikkat çekilmektedir.31 

Hayat hikâyesinde kısaca söz edildiği gibi Zerdüşt’ün hayatında yirmi yaş bir 

dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. O, bu dönemde ailesine ters düşmüş ve 

anne-babasından ayrılarak evini terk etmiştir. Başka bir anlatıma göre de o, ilk 

                                                 
30 Tarih-i Dünya-i Kadim , yay. Afganistan Vezaret-i Maarif ,1360[1981], s. 13.   
31 Bk. Oymak,s. 61. 
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vahyi aldıktan sonra ailesinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Rivayetlere göre 

Zerdüşt, tek başına sık sık, Daiti ırmağı kenarına giderek orada dua etmiş, orada 

Tanrı, âlem ve yaratılmışlar üzerinde tefekküre dalmıştır. Zerdüşt, otuz veya kırk 

yaşlarında iken yine Daiti ırmağı kenarında böyle bir tefekkür, inziva ve ibadet 

esnasında, Vohu Manah isimli bir melek, Tanrı Ahura Mazda’nın mesajını 

getirmiştir. Kendi ifadesine göre; o sadece meleği görmekle kalmamış, aynı 

zamanda onun öğrettiklerini de öğrenmiştir. Böylece o, kendisinin Ahura Mazda 

tarafından, dini vazetmek için görevlendirildiğine inanmıştır. Zerdüşti gelenek 

Zerdüşt’ün misyonunun otuz yaşında başladığını kabul eder. İlk vahiy de bu sırada 

gelmiştir .32 

Günay Tümer ve Abdurrahman Küçük’ün ortaklaşa yazdıkları Dinler Tarihi 

kitabından Zerdüşt’ün peygamberliği ile ilgili olarak şu bilgiler verilmektedir:  

“Otuz yaşında ona peygamberlik verilmiştir. Taraftarlarıyla Aivitak suyu 

kenarında halvete çekilmiştir. Halvete çekilişinin kırk beşinci gününde, Ürdi Behişt 

ayında, bir gece sabaha karşı ‘miraca’ çıkmış ve ruhani yükselmenin sonuna 

varmıştır. Vohumenah (Behmen) denilen melek gelmiş, ona her şeyden elini 

çekmesini tembih etmiş ve onu cennete götürmüştür. Orada ona, feriştehler 

(melekler) hürmet etmiştir.  Zerdüşt, sonra tanrı Ahura Mazda’nın huzuruna çıkmış 

ve “Hayır Dini”nin hükümlerini öğrenmiştir. Tanrı ona yıldızların ve gezegenlerin 

hareketinden haber vermiş, cennet ve cehennemi göstermiş, her şeyin ilmini 

öğretmiştir. Melekler sonra Zerdüşt’ün göğsünü yarmış ve içindekileri çıkarıp 

temizlemiş ve yerine koymuştur. Bundan sonra Ahura Mazda onu, insanları Hayır 

Dini’ne davet etmekle görevlendirmiştir. Zerdüşt, miraç yolculuğundan sonra 

                                                 
32 Bk. Oymak,s. 62–73. 
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maddi aleme, kendisine verilen kutsal kitap Avesta ile dönmüş ve getirdiklerini 

tebliğe başlamıştır.”33  

Vohu Manah isimli melek ile Zerdüşt’ün ilişkisini bundan sonra ömrünün 

sonuna kadar devam etmiştir.34 

İran kaynaklarına göre de, Zerdüşt’e bu bölgede kutsal kitap Avesta verilmiş 

ve o, insanlara tanrı Ahura Mazda’nın emirlerini tebliğ etmiştir. 35  

Zerdüşt, Ahura Mazda tarafından seçildiğini insanlara açıkladığında, her 

peygamber veya din önderinin hayatında olduğu gibi, o dönemin prensleri, din 

adamları, ona karşı gelmişler ve ülkeyi terk etmesini istemişlerdir. Zerdüşt, bu 

konuyla ilgili şikâyetlerini Ahura Mazda’ya şu cümlelerle anlatmaktadır: 

 

“Ey Ahura Mazda hangi toprağa yüz süreyim, nereye gidip sığınayım? Şeref 

sahibi önder kişiler benden uzaklaşıyor. Yalan söyleyen hükümdarlar gibi değilim, 

seni nasıl mutlu ederim? …  

Onun imanı galip geldiğinden, aniden onun üzerine ümit verici, destekleyen 

bir ışık yansıdı. Evet, dua olarak, her zaman sadece sana dua edeceğim ey tanrı.”36 

O, bu görevinin ilk yıllarında kendini oldukça başarısız hissetmiştir. Buna 

rağmen Zerdüşt, önüne çıkan hiçbir engele bakmadan tebliğine devam etmiştir. 

Ancak aradan on yıl geçmesine rağmen kendi yakın akrabalarından birkaç kişi 

                                                 
33 Tümer, s.119. Bu bilgiler İslami kültür ve kaynaklarda yer alan Hz. Muhammed ile ilgili bilgilere 
oldukça benzemektedir. Bu benzerlik, Zerdüşt’ün, yine İslami inanışa göre; Allah’ın her topluma 
kendi diliyle onları aydınlatmak üzere bir peygamber göndermiş olmasının sonucu ilahi dinin bir 
peygamberidir veya Müslümanların muhayyilesindeki peygamberlerle ilgili anlatımın onun için 
uyarlanmış bir versiyonu olarak düşünülebilir. 
34 Bk. Oymak, s. 62-73. 
35Tarih-i Came Adyan, yay. Afganistan Vezaret-i Maarif  ,( Yayın yılı belli değil) ,s. 25.   
36Avesta, 2.Gata46. Hat/1( Yasna 46 )  
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dışında, onun peygamberliğini ve düşüncelerini kabul eden kimse çıkmamıştır. O 

bu konuyla ilgili üzüntüsünü şu cümlelerle ifade etmektedir:  

 

“Ey Mazda, ne zaman insanlar aydınlığı görecek doğruluk kapısına 

koşacaklar? Ne zaman hikmetli sözlerinle murada erdirirsin onları? Ne zaman 

temiz huylu kimseler yardıma koşar? Umutluyum, sevinç ve sabırla beklerim bana 

nasip edeceğini.” 37 

 

“ Ey Ahura Mazda bu kişiler nasıl güç sahibi olabildiler, nasıl böyle her şeyi 

kendileri için düşünüp nefreti yaydılar. Kurtuluşa, doğru yola ulaşacakları yolu 

neden seçmezler?”38 

 

Zerdüşt, uzun yıllar insanları içine düştükleri bataklıktan kurtarma 

mücadelesinden sonuç alamadığı bir sırada, o dönemin Kralı olan Veştasip’in  

(Vistasp) yanına giderek usul, inanç ve düşüncesini ona açıklar. Zerdüşt’ün 

anlattıkları Kral Veştasip’in hoşuna gider. Fakat o, Zerdüşt’ün telkinlerini kabul 

etmeden önce, saraydaki din ve bilim adamlarıyla konuşacağını, onların görüşleri 

doğrultusunda, kedisinin getirdiği dini kabul edebileceğini ifade eder.   

Bu olaydan sonra Kral Veştasip, ülkesindeki din ve bilim adamlarını 

sarayında toplamış ve Zerdüşt’ü de davet ederek, getirdiği yeni dini onlara 

anlatmasını söylemiştir. Onlar Zerdüşt’ü dinledikten sonra, Tanrı’nın birliğine 

inanmaya başlamış ve böylece doğru dddiçinde yaşadığı topluma yaymaya 

                                                 
37 Avesta, 2.Gata 44.Hat/16 ( Yasna 44 ) 
38Avesta,  2. Gata44. Hat/15 ( Yasna 44 )  
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başlamıştır. Toplumu, içinde bulundukları zevk-ü sefadan ve boş yere kurban 

kesme geleneğinden vazgeçirmeyi başarmıştır.  

d.f. Bir Din Olarak Zerdüştilik 

      İran’da çok tanrılı bir dini hayat vardı. Zerdüşt, tektanrıya inanan bir dinin 

elçisi olarak Eski İran’a “tevhid inancı” getirmiştir. O, tanrı Ahura Mazda’ya ibadeti, 

meleklere saygıyı, şeytanlar gibi kötü güçlere laneti ve iyilikte yarışı öğretisinin 

temeli yapmıştır. 

Zerdüştiliğe göre Ahura Mazda, alemin tanrısıdır. Alemin gayesi; yalanın, 

kötülüğün hakikat tarafından yenilmesidir. Alemdeki maddi ve manevi nizamı 

yaratan, tabiat kanunlarını koyan Ahura Mazda’dır.39 Ahura Mazda nurun ve 

karanlığın yaratıcısı olup onun eşi ve benzeri yoktur. Mazdaizim olarak ta bilinen 

Zerdüştilik bu ismi tek Tanrı Ahora Mazda’da alır.40 

Zerdüşt, İran dinleri üzerinde önemli bir etki bırakmıştır. Tek tanrılı bir inanç 

telkin ettiği için onu bir peygamber olarak kabul edenler bulunduğu gibi, ona bir 

hâkim veya şaman olarak bakanlar da olmuştur.41 A. Schimmel, Zerdüştilik ile 

ilgili bilgi verirken bunun bölge kültürlerinden ve yakın çevrede bulunan dini 

inanış ve uygulamalardan etkilendiğini, bu arada İran’ın eski dini inanışlarından 

bazı alıntılarda bulunduğunu, ancak bunların hepsini bir sistem içerisinde 

bütünleştirdiğini ifade etmektedir. Schimmel’e göre Zerdüştilik, Zerdüşt’ün 

ölümünden sonra,  önce yakın çevrede, sonra da Batı’da yani İran’da yayılmış ve 

buranın resmi dini haline gelmiştir.42 

                                                 
39 Bk. Günay Tümer, Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, Ankara 2002, s. 120-122. 
40 Bk. Oymak, s. 68. Gnolı, E.R.,“Zarathushra”  s.556. 
41 Haşim Razi, Motün Şark-i ve Sonnet-i Zerdüşt-i ( tercüme-i Motün pahlevi sofiger-i ve erfan-i 
Zerdüşt-i ) Tahran-İran 1385[2005],C.1. s. 15.    
42 Bk. Schimmel, s. 64. 
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Zerdüşt'ün ölümünden sonra insanlar, zamanla, onun karşı çıktığı Mitra, 

Anahita gibi tanrılara tekrar tapınmaya başlamışlardır. Zerdüşt'ten sonra çok tanrılı 

inançlar yayılmışsa da ona nispet edilen kutsal Gata'lar, İran 'da etkisini 

sürdürmüştür. Zerdüşt ve onun temsil ettiği din ile ilgili olarak (Zerdüştilik) Batı’da 

ilk kez, 1700 yılında İngiliz bilim adamı Tomas Hyde tarafından “Eski İran 

Dinleri” adıyla yayımlanan eserde bilgiler yer almıştır. Onun verdiği bilgilerden 

Zerdüşt’ün taraftarlarının, halen İran ve Hindistan’da yaşamakta oldukları 

öğrenilmiş ve bu din mensuplarının varlığından dünya haberdar olmuştur.  Zerdüşt 

bir tür ahiret hayatının varlığını, insanın bu dünyada yaptıklarından ölüm ötesinde 

sorgulanacağını ve sırat köprüsüne benzer bir köprüden, söz ederek kötülük 

edenlerin cezalandırılacağını belirtmiştir. 43   

Tomas Hyde’nin eserinden yetmiş yıl sonra, Fransız tarihçi Anquetil 

Duperron tarafından Avesta’nın, Zent Avesta ismiyle Fransızca çevirisi yapılmıştır. 

Bu eserlerin ortaya çıkmasından sonra, Zerdüşt ve Zerdüştiliğe dünya bilim 

çevrelerinde ilgi artmış 19. yüzyılın başlarında Avrupalı tarihçi Geldner tarafından 

Zerdüşt’ün hayatı hakkında üç ciltlik bir eser yazılmıştır.44 Avrupa’dan sonra 

Amerika ve Asya’da da bilimsel anlamda Avesta’yı inceleme/araştırma çalışmaları 

başlamıştır. Bu konuyla ilgili araştırmalar Batı ve Doğu’da halen devam 

etmektedir. Zerdüştiliğin kutsal kitabi Avesta’nın 3. bölümü olan Yeşdler de bu 

dini kabul ve takipçilerine şöyle dinilmektedir.  

 

                                                 
43Tomas Hyde , Adyan-i İran-i Bastan , Çev. Haşim Razi, Tehran 1378 [1999] ,s. 28.  
44 Tarih-i Dünya-i Kadim, s. 45.  
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“ O kimse ki dini düşündü, din için konuştu, din yolunda yürüdü, öyle ki o 

bütün dünya ya doğruluk ta en doğru, padişahlıkta en iyi hükümdar, ululukta en 

ulu, başarıda en başarılıdır”.45      

Zerdüşt, bazı çevrelerce ortaya koyduğu idini inanış ve uygulamalar 

yönünden bir reformcu olarak da kabul edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında, onun 

reformunu belli bir zaman dilimine yerleştirmek oldukça zor görünmektedir. Zira 

Zerdüşt’ün esas mesajı, daha önceki dinsel tecrübeyle birçok yönden çelişmekte ve 

farklılıklar içermektedir. Zerdüşt, kanlı kurbanları ve panteonun toptan bir 

değişimini öneren çok tanrı uygulamasını reddederek düalist karakterli bazı yeni 

ilkeler getirmiştir. Bu yeni dininin zaman içerisindeki gelişimi, daha sonra onun 

adıyla özdeşleşerek Zerdüştilik adını almıştır. 46 Benzer düşüncelere farklı bir katkı 

sağlayan Schimmel, onun din tarihinde o zamana kadar hakim olan tasavvurlara 

son derece önemli bir unsur kattığını ifade ederek, bu katkının dünyanın sonu, bir 

tür kıyametin kopması olduğunu belirtmiştir.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
45 Tarih-i Came Adyan,  s. 481. 
46 Azar, s. 20. 
47 Bk. Schimmel, s. 66. 
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                                                      I.BÖLÜM 

          AVESTA’NIN OLUŞUMU – TEDVİNİ  VE BÖLÜMLERİ  

Zerdüştiliğin kutsal metinleri Avesta’dır.  Avesta, Eski İran’ın ve günümüzde 

mevcut dini inanış ve uygulamaların baskısı altında belli bölgelere sıkışmış olarak 

İran ve Hindistan’da yaşayan Parsilerin kutsal kitabıdır. Yazı dili Pehlevice (Eski 

Farsça)  olan Avesta hikmet, bilgi anlamına gelmektedir.48  Ahura Mazda 

tarafından Zerdüşt’ün kendisine indirildiği ifade edilen bu kutsal metine Zend 

Avesta’da denmektedir.49 

A.AVESTA’NIN TARİHİ     

Eski İran dilinde  “derleme eser”, “itibar edilen kitap”50, yaşamın sırı olarak 

tarif edilen Avesta “ Avestak, Vabsita, Vesta ve Oista”51 isimleri ile de 

anılmaktadır. Avesta metinleri, genellikle, Abestag ud Zand (Avesta ve yorumu) 

deyimi ile ifade edilmektedir.52 

    a. Avesta 

Avesta eski İran dili ( Pehlevice ) ile yazılmış, zamanla bu günkü İran 

Farsçasına çevrilen Eski İran dinlerinden olan Zerdüştiliğin kutsal kitabıdır. 

Avesta, avestak kelimesinden türemiş olup, genellikle “hikmet, bilgi,53 esas metin, 

temel açıklayıcı bilgi” anlamına gelmektedir. Avestak’ın sadece sözlü rivayet 

                                                 
48 Bk. Tümer, Dinler Tarihi, s. 120. 
49 Bk. Oymak, s. 68. 
50 Bk. Oymak, s. 78. 
51 Fireydun, Kar, Ferhang-i Cedit Farisi Farisi, İbni Sina yayınları, Tahran 1345, s. 191.     
52 Bk. Oymak, s. 78 
53 Tümer, Dinler Tarihi, s. 120. 
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anlamına geldiğini düşünenler bunun, Ermenice anlamak, rivayet etmek demek 

olan “avandem” kelimesinden türemiş olabileceğini iddia etmektedir.54  

Avesta üzerine araştırmalarıyla tanınan Haşim Razi, bu kelimenin bilinen 

mahalli dillerin hiçbirisinden kaynaklanmadığını, dolayısıyla onun Hintçe ve 

Farsça’dan türediğini iddia etmenin doğru olmadığını ileri sürer. Razı, bu konuda 

yorum ve değerlendirmelerde bulunanların mukayese ve tefsir şeklinde yorumlama 

cihetine gittiklerini ifade etmektedir. Destür Dahla* Avesta’nın avestak 

kelimesinin “Veyd” kökünden türemiş “bilgi, haber ve müjde” anlamına geldiğini 

söyler. İranlı bilim adamlarından Dr. Muhammet Makdama, Avesta ile ilgili 

yazdığı “ Pkvgc ” isimli eserinde, Avesta’nın insanlar için yeni bir kurtuluş yolu 

açan, yalan yerine doğruluğu, karanlığı aydınlığa tercih etme kılavuzu olduğunu 

belirtmektedir.  

Yunan tarihçileri Bartholomae ve Wikander, Avesta kelimesinin “upastavak” 

“stav” kökünden “methetmek” anlamına geldiğini ve eski Hint kökenli “upasthana 

veya agni-upasthana” ( meth ve selam olsun ateşe ) kelimelerinden hareketle, 

Avesta kelimesinin, “ edep, haya ile yaklaşmak” olarak tarif etmektedirler. Aynı 

şekilde onlar, Upasta ve Avesta’ya “Penah ve Komek” (Sığınma, Yardım ) anlamı 

vererek aynı kökten geldiğini açıklamaktadırlar 55 

İngiliz bilim adamı J.C.Tavadia, yukarıdaki açıklamalara benzer şekilde, 

Avesta kelimesinin birleşik anlam taşıdığını “ Sazman-i Amuzeş-i Dini-i”( Dini 

Öğretim Kurumu) anlamına geldiğini açıklamaktadır. İtalyan Tarihçi Oppert ise, 

                                                 
54 Ekrem Sarıkcıoğlu, Başlangıçtan günümüze Dinler Tarihi, Isparta. 2004, 5. bas. s.122. 
*Zerdüştlerin din adamı, müşavir-vezir demektir. 
55 Haşim Razi, Avesta Kuhanterin Gencine-i Mektub-i İran-i Bastan,  Tahran 1379(2000), s. 28. 
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Eski Farsça kaynaklarında sıkça rastlanan  “abastam” kelimesinin, Avesta ile aynı 

anlam taşıdığını iddia etmektedir. Aynı zamanda Fransız tarihçisi Geldner ve 

Andreas, Pehlevi dilinde  “Upasta”   kelimesinin Avesta ile eş anlam taşıdığını, 

hangi kelime kullanılırsa kullanılsın, her ikisini de  “Bünyan ve Metin-i Asli” ( 

Esas ve Gerçek Metin) olarak nitelemektedir.56 Avesta kelimesinin son iki asır 

öncesine kadar hangi dil gurubuna girdiği ve ne anlama geldiğinin bilinemediği, 

İran ve Hindistan’da yaşayan Zerdüştiler tarafından dini ayinlerde okunduğu, diğer 

din mensupları tarafından ise efsane olarak nitelendiği belirtilmektedir.57  

Schimmel, sözlü gelenek ile rivayet edilen Zerdüştiliğin kutsal metinlerinin 

büyük bir kısmının günümüze ulaşmadığı kanısındadır. Ona göre, Kuzey-batı 

İran’da kullanılan bir lehçe ile yazılan bu metinlerin, Avesta adında toplanan, 

muhtelif zamanların ürünü olduğunu iddia etmektedir.58 

Bugün Zerdüştiler tarafından kabul edilen Avesta nüshalarının, menkıbevi 

rivayetlerin desteğiyle abartılı bir şekilde, on iki bin öküz derisi üzerine yazıldığı 

ifade edilmektedir. Ancak İskender’in Arya ( İran ) topraklarına açtığı savaşta, bu 

nüshaların on yedi cilt tutacak kadarının yakıldığı ve geri kalanlarının, savaştan 

kaçıp Hindistan’nın Bombay bölgesine sığınan Zerdüşt taraftarlarınca kurtarılarak, 

yanlarında götürüldüğü nakledilmektedir.59 Kalan Avesta metinlerinin Sasanilar 

zamanında tekrar toplanmaya çalışıldığı, fakat Müslümanların İran’ı fethi 

sebebiyle, buna imkân bulunamadığı sanılmaktadır. Ancak bu dönemlerde toplanan 

metinler incelendiğinde; konular arasında bir bütünlük ve devamlılık olmadığı, 

                                                 
56 Tarih-i Dünya-i Kadim, s. 1-3. 
57 Celil Destha, Avesta kuhanterin Surud-ha ve Metin-ha-i İran-i.İnti şarat-i murvarit, Tahran 
1371,C.1,s. 9. 
58 Bk. Schimmel, s. 65. 
59 Zerdüşt Spitama: Avesta “Bölümler” çeviren ve hazırlayan Eshat Ayata, İstanbul 1998, s. 11. 
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bilgilerin eksik olduğu dikkati çekmektedir. Dolayısıyla, bugün elimizde bulunan 

metinlerin pek çok güçlüklerden sonra kurtarılabildiği, hatta bu eksikliklerin 

giderilebilmesi için sonradan Avesta metinlerine bir takım ilaveler yapıldığı 

düşünülmektedir.60  

Avesta, hem dine, hem şeriat ve inanç esaslarına ait metinleri ihtiva 

etmektedir. Bu metinlerin en önemli kısmı, dini merasim sırasındaki 

koleksiyonlardan oluşmaktadır.61  

Avesta, dil ve içerik bakımından anlaşılması çok zor kitaplardan biridir. 

Avesta’nın anlaşılmasındaki bu güçlük dolayısıyla, ilk dönemlerde de onun 

tefsirine ya da yorumuna ihtiyaç duyulmuştur. Avesta ile ilgili yapılan bu 

yorumlara (Zend) denilir. Zend, Pehlevice bir kelime olup “yorum, şerh” anlamına 

gelmektedir. Zend, devamlı surette asıl metin olan Avesta ile birlikte 

kullanılmaktadır.  Böylece insanlar arasında Zend Avesta şeklinde kabul görmüş ve 

kullanılmaya başlanmıştır.62 Zend’in Avesta’nın Pehlevi idilindeki şerhi olduğunu 

kabul eden Schimmel, G. Widengren’en araştırmalarına dayanarak, bu Zend 

metinlerinin Kuzey Batı İran’da yaşayan dindarların geleneklerini yansıttığını, 

bunların da eski İranlıların dini inanışları olan Mitra kültürünü içerdiğini ifade 

etmektedir. Ona göre; Zerdüştiliğe giren bu insanlar eski Mitra dinine yakın 

olmaları sebebiyle, Zend denilen bu ilave ve yorumlarla, klasik Zerdüşt geleneğine 

muhalif fikirleri kutsal kitaplara ve dini inanışlarının içine sokmuşlardır. Bu 

                                                 
60  Sarıkcıoğlu, s. 122. 
61 Bk. Schimmel, s. 65. 
62 Razi, Avesta, s. 43. 
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anlamda geleneksel Zerdüştlerin bu yeni fikir ve yorumları onaylamadıkları için 

onlara Zend adının verildiği ileri sürülmektedir.63 

Zend kelimesi Avesta’nın Yasna bölümünde 57 yerde tercüme/açıklama/tefsir 

şeklinde geçmektedir.64 

Eşganiyan* döneminde, Pehlevi Eşgani şivesiyle yazılan Zend Avesta, 

Sasanilerin İran’ı işgalinden sonra, Pehlevi-Sasani şivesiyle değiştirilmiştir. 

Günümüzde Zerdüştiler tarafından Avesta’nın tefsiri olarak kabul edilen Zend 

Avesta, Sasaniler döneminden kalan 141000 kelimelik Avesta’nın yorumu olarak 

kabul edilmektedir.  Her ne kadar Avesta’nın yorumu veya tefsirleri yapılmış olsa 

bile, Pehlevice’in anlaşılmasındaki güçlükler sebebiyle, bu tefsirlerde kullanılan 

kelimelerin anlaşılması için Farsça’dan yararlanılarak yanlarına bu kelimelerin 

Farsça anlamları verilmiştir.  

İran’da İslam’ın yayılmasından sonra, o bölgelerdeki eski eserlerin 

anlaşılması ve tahrip edilmemesi için Zend Avesta’nın da açıklaması, şerhi 

yazılmış ve buna “Pazend” denilmiştir. Müslümanların İran’ı fethinden sonraki 

İran’da yazılan tarih kaynaklarına bakıldığında, Zend’den Zerdüşt’ün bıraktığı 

kutsal kitap olarak bahsedilirken, zamanla Zend, Avesta’nın tamamını ifade edecek 

şekilde kullanılmaya başlanmıştır.65Ancak Zerdüştiler, Müslümanlar tarafından 

yapılan bu yorumları reddederek Zend Avesta’yı sadece Avesta’nın tefsiri olarak 

kabul etmektedirler. Zira günümüzdeki Zerdüştilikten bahseden temel eserlerde ve 

                                                 
63 Bk. Schimmel, s.65. 
64  Razi, Avesta, s. 43. 
*Eski İran’da yaşayan bir hükümdar sülalesine verilen isim.  
65 Bk. Oymak, s. 79. 
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Zerdüşt’ün el yazısı olan Gatalarla ilgili din adamlarının yaptıkları yorumlarda 

Avesta’yı Zend Avesta’dan ayrı olarak kullanmışlardır. 66  

B. Avesta’nın İlk Yazıldığı Dil 

      Avesta’nın net olarak hangi dilde yazıldığı ve kesin tarihi bilinmemektedir. 

Bu alandaki çalışmaların m.ö. 150. yıllara kadar geri gittiği ileri sürülmektedir. 

Mevcut metin incelemelerinden bunların Eski İran ve Hint veya Hint-Avrupa dil 

guruplarına benzerliği üzerinde durulmaktadır. Bu konuda çeşitli teoriler 

geliştirilmekte, fikirler ileri sürülmektedir. Öncelikle Avesta’nın yazıldığı dil ile 

Zerdüşt’ün yaşadığı bölge arasında bir yakın ilgi kurulmakta ve buraya gelen 

insanların köken araştırması yapılmaktadır. Araştırmacılar, Zerdüştilerin aslının Orta 

Asya ve Kafkaslardan geldiklerini ve zamanla burada İran toplumu ile karıştıklarını 

iddia etmektedirler. Bunun doğal sonucu olarak Avesta dilinin bölgede var olan 

dilden farklı ve tamamen ona mahsus bir dil olma özelliği taşıdığını 

belirtmektedirler. Bu araştırmacılar bölge kültürünü esas alarak yaptıkları 

karşılaştırmalarda, Avesta’nın yazı dilinin onlardan ayrıcalığına dikkat çekmek için 

buna “Avestaca” tabirini kullanmayı tercih etmişlerdir Avesta’nın yazı diliyle alakalı 

olarak yukarıdaki teorinin dışında başka görüşlerde bulunmaktadır. Bazı 

araştırmacılar, Avesta metinlerinin “Hatt-i Avesta-i veya Pehlevi ” (Avesta yazısı ya 

da Pehlevice) ismi verilen bir dille yazılı olduğu kabul edilmektedir. 67 

Bazı bilim adamları, arkeolojik çalışmalar ve sözlü anlatımlara dayanarak, 

Avesta’nın dilinin Zerdüşt zamanında ortaya çıkmadığını, Din-i Debire dönemine ait 

                                                 
66 Haşim Razi, Ferhang-i Nam ha-i Avesta-i, Tahran 1345[ 1955], s. 111.  
67 Bk. Destha, Avesta Kuhanterin Surud-ha ve Metin-ha-i İran-i, s. 19–20. 
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olduğunu iddia etmektedirler. Bu yazı 14’ü sesli 34’ü sessiz toplam 48 harften 

oluşmaktadır. Harflerde işaret ve nokta olmayıp her kelime bitişinde bir nokta (.) 

cümle bitişinde ise (:.) işareti konulmuştur. Avesta’nın yazıldığı yazının Hat-i Din-i 

debire’nin yazı özelliklerini taşıması nedeniyle, Avesta’nın yazıldığı dilin Hatt-ı Dini 

Debire ile aynı olduğu ileri sürülmüştür.68  

Bunların dışında, Avesta’nın yazıldığı dilin, eski İran (Pehlevice), Alman, Hint 

ve bugünkü Farsça dil gurubuna girdiği iddia edilmiş ve Avesta yazısında iki ayrı 

lehçenin veya şivenin mevcut olduğu belirtilmiştir. Bunlardan biri; Gatalar’ın 

yazıldığı şiveyi (Lehçe-i Gata)  Zerdüşt’ün yazdığı şiirler bölümünü, ikincisi ise;  

Avesta dilini (Zeban-i Avesta)  oluşturmaktadır.69 Avesta yazısı ve bu günkü Farsça 

örnekleri olarak 1.eke bakılsın. 

Avesta’nın birçok bölümü şiir dilinde yazılmıştır. Zaman içerisinde bu 

bölümlerde düzeltmeler yapılarak yeni kelimeler eklenmiştir. Bunun sonunda satırlar 

şiir özelliğini kaybederek nesir haline gelmiş ve masal gibi okunmaya başlanmıştır. 

Telaffuzu ağır olması nedeniyle bazı kelimeler değiştirilenlere örnek olarak 

gösterilmiştir. Bunlardan bir kaçı; “Vaç, Vaj, Vac, Bac ve Baj ” Pehlevicede 

okumak, söylemek, dile getirmek anlamına gelen kelimelerdir. Gatalar bölümüne 

Avesta içerisinde “ Vaç” kökünden gelen “ Veçenge ” söylemek denmektedir,  

zamanla “ veçenge” kelimesi bu günkü Farsçaya değiştirilerek “ Vaje ”Lügat, kelime 

şeklinde tercüme edilmektedir.70 Eski İran’ın edebi eserlerine bakıldığında Gatalar 

                                                 
68 Tarih-i Adyan , Afganistan Vezaret-i Maarif 1342, s. 12.[1971]. 
69 Razi,  Avesta, s. 207–211. 
70 Razi, Avesta, s. 215.  
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gerçekten de anlaşılması zor eserlerin içinde yer almaktadır. Ek 3’te konuyla ilgili 

örnekler verilmektedir.  

Avesta  (Din-i Debire) dilinde sayılar bu günkü İran Farsçası ve 

Afganistan’da konuşulan Farsça dil gurubuna giren Derice lehçesin deki, yakın 

telaffuz edilen bazı kelime ve sayılardan örnekler:   

Avesta (Din-i Debire)        Farsça,           Türkçe 

Asman                              asuman               gökyüzü71 

Asaya                               be-saye               gölgesiz 

Daena ( dinak)                 din                      din 

Druc ( drug )                    duruğ                 yalan72 

Aeva                                   yek                     bir 

Dva                                     du                      iki 

Thri                                     seh                     üç 

Cathwar                              çar                     dört 

Panc                                    penç                  beş 

Hşvaş                                  şeş (şaş)          altı 

                                                 
71 Zarathuştra Gatalar. Çev. M. Siraç Bilgin, İstanbul 1996, s. 173-174. 
72 Tarih-i Dünya-i Kadim, s. 67. 
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Hapta                                  haft                   yedi 

Aşta                                    heşt                   sekiz 

Nava                                   nuh                   dokuz 

Dasa                                   dah                   on 

Dvadasa                             duvazda            oniki 

Pancadasa                          panzda              onbeş 

Visaiti                                bist                    yirmi 

Thris                                  siy                     otuz 

Hazangra                           hezar (hezar)   bin 

Baevar                               dahhazar           onbin 73 

Ek 4’de konuyla ilgili örnek yazılar verilmektedir. 

 

 

 

 

                                                 
73 Razi Haşim, Destor Zeban-i Avesta-i,  İntişarat-e Foruher Tehran 1368,s. 28. 
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C. Avesta’nın Toplanışı (Tedvini) 

             Zerdüşt,’ün ilk Avesta nüshalarını öküz derisi üzerine, ateşe daldırılmış bir 

tahta çubukla yazdığı rivayet olunmuştur. Bu işi daha sonra öğrencileri üstlenmiş ve 

onun öğretilerini aynı şekilde yazmaya devam etmişlerdir.74  

             M.Ö. 3.yy da yaşayan İtalyan araştırmacı Pelinyus, Yunan bilim adamı 

Hermipus ve İslam Âlimlerinden Mesud-i (ö. 346), Muhammed b. Cerir et Taber-i 

(ö. 310) de eserlerinde Avesta’nın önceleri mektuplar şeklinde yazıldığını 

nakletmişlerdir.75 Daha sonra, Büyük İskender’in İran topraklarına açtığı savaşta bu 

nüshalardan on yedi cilt tutacak kadarının yakıldığını ve bunlardan geri kalanların, 

savaştan kaçıp Hindüstan’nın Bombay bölgesine sığınan Zerdüşt taraftarlarınca 

yanlarında götürdükleri rivayet edilmiştir.76 Geride kalan Avesta nüshaları, Sasaniler 

devrinde tekrar toplanmaya çalışılsa da, Müslümanların İran’ı fethi sırasında buna 

imkân bulunamadığı sanılmaktadır. Avesta’nın bu oluşum sürecinden orijinal 

nüshalarından bazılarının kaybolmasına karşılık, günümüzde elimizde bulunan 

nüshalar içerisine bir takım ilavelerde yapılmıştır.77  Bizzat Zerdüşt ve talebeleri 

tarafından yazılan Avesta nüshaları zaman içerisinde tahribe uğramış bile olsalar, 

onlardan geriye kalanlar, yıllar sonra, toplanarak bir kitap haline getirilmeye 

çalışılmıştır.78     

            Bugün Zerdüştiler tarafından kabul edilen Avesta metinleri, M.S. III. yy.da 

toplanmaya başlanmakla birlikte, ancak M.S. IV. yy.da kutsal kitap Avesta şekline 

                                                 
74 Bk. Haluk Hacaloğlu, Zerdüşt “Ahura Mazda”  İstanbul 1998, s. 103. 
75 Razi, Avesta, s. 209.  
76  Ayata, Zerdüşt Spitama Avesta Bölümleri, s. 11. 
77 Bk.Sarıkcıoğlu, s. 122. 
78 Bk. Hacaloğlu, s. 103. 
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getirilebilmiştir. Bu arada toplanan metinler arasına Zerdüşt’ün kendi fikir ve 

düşünceleri olarak kabul edilen Gatalar da yerleştirilmiştir.79 Günümüz de 

Zerdüştiliğin kutsal kitabı olarak kabul edilen Avesta’nın içerisine yerleştirilen 

Gatalar da kutsal metin haline getirilmiştir.  

            Avesta’nın bir kitap haline gelme sürecinde karşılaşılan zorluklar onun metin 

kritiğinden kolayca anlaşılmaktadır. Konular arasındaki kopukluklar, içerik olarak 

birbirini tamamlamayan unsurlar ve Gataların asıl metin içerisine yerleştirilmesi 

olgusu bunun en açık örneklerindendir.  

             Avesta çok eski bir tarihe sahiptir Bu uzun süre içerisinde çok çeşitli 

sıkıntılar ve tahribat yaşanmıştır. Fakat Sasaniler döneminde bu eserin toplanması ve 

yeniden yazılması için çaba gösterilmiş ve bunun sonucunda Avesta’nın yorumu ya 

da tefsiri ile birlikte yirmi bir ciltlik bir kutsal kitap külliyatı meydana getirilmiştir. 

Ancak Sasani devletinin yıkılışıyla birlikte Avesta’nın bölümleri yeniden bir tahrip 

süreci yaşamaya. Abbasiler döneminde,  İran’ın kültürel zenginliklerine duyulan ilgi 

sonucu edebiyat, dini eserler ve eğitim çalışmalarına yeniden başlanılmıştır.80 Hicri 

198- 218 yıllarında yaşayan Zerdüşti din adamı Azer Farhzat ve bir gurup öğrencisi, 

tahrip olan Avesta’ı yeniden toplamaya çalıştılar, fakat tamamını toplamaya 

muvaffak olamamışlardır. Onlar her ne kadar Avesta’yı toplamaya muvaffak 

olamamışlarsa da, yaptıkları çalışmalarla, İran tarihini ve tahribe uğrayan Avesta’yı 

anlatan Dinkerd adında, dokuz ciltlik bir eser meydana getirmişlerdir. Zamanla 

ortaya çıkarılan bu eserin I.ve II. cildi tahribe uğramaktan kurtulamamıştır. Bu 

kitaptan sadece III. cildin bir kısmıyla diğer ciltler tahribe uğramadan günümüze 

                                                 
79 BakHacaloğlu, s.104. 
80 Abtin Sasanfar, Avesta Kuhanterin surut ha-i Zerdüşt Gath-ha, İran 1383, s. 44. 
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ulaşabilmişlerdir. Dinkerd kitabının elimizde kalan nüshalarında başlıca şu 

konulardan söz edilmektedir: 

1. Avesta’da geçen dinle ilgili şüphe ve kuşkular soru cevap şeklinde.   

2. Yıldız bilimi ve takvimle ilgili konular. 

3. Mitoloji, dini ve tarihi efsanelerle ilgili konular ele alınmaktadır.81  

4. Avesta’da bahsi geçen hükümdarlar ve dini meseleler anlatılmaktadır. 

5. Zerdüşt’ün hayatı, onun felsefesi, evlilik kanunları, aile düzeni, dünya ve 

ahret, konuları ele alınmaktadır.  

             6. Zerdüştiliğin getirdiği ahlakı konular, muamelat, adet ve gelenekler, ibret 

alıcı hikâyeler anlatılmaktadır.  

7. Dünyanın yaratılışı doğa olayları detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. 

Zerdüşt’ün hayatı anlatıldığı için bu cilde “Zerdüşt Name” isimi de verilmektedir.  

     8-9. Avesta hakkında genel bilgi verilmektedir. Sekizinci cilde bir nevi 

Avesta’nın özeti denilebilir.82  

Dinkerd, günümüzde İran Zerdüştileri tarafın Avesta nüshalarından sonra 

önemsenen eserlerden biri sayılmaktadır. 

                

                                                 
81 Avesta, s. 216–217.  
82 Avesta, s. 221. 
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D.AVESTA’NIN BÖLÜMLERİ 

Zerdüştilerin kutsal kitabi olarak kabul edilen “ Avesta ” el yazılı şekliyle 

asırlar öncesinden bize ulaşmaktadır. Zaman içerisinde meydana gelen olaylar 

nedeniyle bu dini eserin tamamı bize ulaşmamaktadır. Avesta araştırmacıları 

tarafından yıllar boyunca incelenen bu eser, sırlar ve gizli şifrelerle dolu geniş bir 

eser olduğundan, bir araya getirilmesinde oldukça zorluklar yaşanmıştır. Bu gün 

Zerdüştiler tarafından kabul edilen kutsal kitap Avesta’nın tamamı beş ana bölümden 

oluşmaktadır. Bu bölümleri sırasıyla şunlardı: 

a.Yasna 

Resmi ayinlere ait parçalardan oluşan Avesta’nın en önemli bölümü olan 

Yasna83 Sanakritce’de ( Yecene ), Pehlevice’de ( Yezişn ) övmek, namaz kılmak, 

yalvarmak ve bayram manalarına gelmektedir. Bu sıfatlar Avesta da sıkça 

geçmektedir. Yasna Farsça’da eskilerden yaygın olarak “ ceşin” (tanrı, bayram ve 

kutlamak) dini merasimde okunan dualar olarak bilinmektedir.   

Zerdüştilerin inancına göre, çiçekler, ay, yıldız, güneş, ateş, yer ve gökyüzü, 

göller, deniz, okyanus, zararsız hayvanlar, gün, ay, yıl, vakit ve zaman, şehir ve 

kasabalar, iyi hükümdar ve din büyüklerinin yaşadıkları mekânlar; Zerdüşt’ün dini, 

mutluluk getiren kurallar, dağlar, dereler, ilim, nimet, servet ve bereket, cesur ve güç 

sahibi kişiler vb. faydalı ve iyi olan her şey hamt ve senaya layıktır. Bu yüzden 

onlara da tanrı denmekteler.84 Bu konuyla ilgili örnek verecek olursak: 

                                                 
83 Bk. Schimmel,s.65. 
84Azar,  s. 32. 
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“ Kutsal ateşe, berrak sulara, aya yıldıza, ışık saçan güneşe, iyiliğe, 

dürüstlüğe, tatlı ve faydalı olan her şeye… Ve Ahara Mazda’ya hamt ve sena 

ederim. Zararlı ve faydasız olanlardan kaçınırım.” 85      

Avesta’da önemli bir yere sahip olan Yasna iki bölümden oluşur. Birinci 

bölüm Yasna’nın kendi bölümleri olan 55 kıta şiir ve ilahidir. İkinci bölümü ise 17 

kıtta ( 28–34, 43–51 ve 53. Yasna ) ilahi ve şiirden meydana gelen, Zerdüşt’e 

atfedilen Gatalar kısmıdır.86 Bu Farsça’nın pek eski bir lehçesinde, aynı zamanda 

edebi, sanatkarane ve anlaşılması zor bir üslup ile yazılan bu şiirler, Zerdüşt ile 

çevresindeki ilahilerden oluşmaktadır. Günümüze kadar bu şiirlerin Batı dillerine 

sağlıklı bir tercümesinin yapılamadığı belirtilmektedir.87 

Toplam 77 Hat88 tan oluşan Yasna kutsama, kutlama merasimlerinde tanrıya 

hitaben okunan beyitlerdir.89 Ek 2’de Zerdüştilerin Yasna töreninden öekilen 

fotoğraf verilmektedir. 

                 b.Vispered 

                 Videvdat şeklinde de ifade edilen Vispered, “şeytanlara karşı kanun” diye 

de adlandırılmaktadır. Avesta’da “ vispe-ratvö ” Pehlevicede “ visp ” Sanskritçede “ 

visva ” eski Farsçada “ vispa ”  ölümsüz ve var olmak anlamını taşımaktadır. Vesp “ 

Her kes, bütün, toplum”  anlamına gelir. Ratu “ büyük, efendi, koruyucular” 

anlamına gelmektedir. Bu iki kelime birleştirilerek Avesta’nın ikinci bölümüne 

                                                 
85 Avesta,Yasna, 1. hat/1. 
86Ali Nihat Tarlan, Zerdüşt’ün Gataları, Zerdüşt’ün öz şiirleri (Avesta ve Zerdüşt’e aid asığlı bir 
önsözle) Sühület Matbaası, İstanbul 1935, s. 18 
87 Bk. Schimmel, s. 65. 
88Hat veya Ha, Avesta’da Yasnaların yetmiş iki tane bendinden her birine verilen isimdir. Zerdüşt’ün 
Gatalar’ı da bunun dâhilinde dir. Daha geniş bilgi için Ferhang-i Pars-i, çap-i Tahran 1344.  
89 Tarih-i Aydan,  s. 89. 
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Vesperd ( Büyükler, koruyucular topluluğu ) ismi verilmektedir. Zerdüştiliğin 

inançlarına göre Tanrı ve onun yarattığı iyi olan her şey latif ve güzeldir. Bu nedenle 

iyi ve dürüstlüğü hayatında kılavuz edenler dâhil hepsine “ Ratu veya reti ” (  

büyüklük, kutsallık ) denilmektedir ve her biriyle ilgili özel günlerde okunan 

kutsama sözleri vardır.90 Şeytanlara karşı tılsımlar ve temizlenme kuralları bu 

bölümde yer almaktadır. Yirmi iki fasıldan oluşan bu kutsal metinler dini 

merasimlerde okunmamaktadır. Yeryüzünün yaratılışı, iyilik ve kötülük, yemin 

etmek, verdiği sözü yerine getirmemek, verdiği sözden dönmek, temizlik ve yıkanma 

kuralları da burada belirtilmektedir.91   

Konuyla ilgili örnek verecek olursak şöyledir.   

“ Radlara ve tanrıya inananlara müjdeler olsun ki onlar Ahura Mazda’nın 

sevgisine ve yardımına layıktır. İyiliği istemek için duada bulunanları dinleyenlerde 

Ahura Mazda’nın sevdikleri içinde yer alırlar. Ey Zerdüşt’ü ve onun yaymakta 

olduğu dini kabul edenler, tarlalarınızdan iyi verim almak, savaşta başarılı 

olabilmek için yalandan uzak durun iyi ve dürüst karakterli olun ve Ahura Mazda’ya 

hamt ve senada bulunun. Övgülerin en güzeli Ahura Mazda ve onun yardımcılarına 

olsun. ”92 

“ Vispered ” 24 kerde*den oluşmaktadır. Bu bölümlerde anlatılan konular, 

kâinata değer verip mutlu yaşama sahip oluşun ve bu varlıkların farkına vararak 

Ahura Mazda’ya hamt ve sena edip yüceltmekten ve kutsal sayılan unsurlara hamt ve 

                                                 
90 Bk. Vispered, 3/9. 
91 Bk. Tümer, s. 120. 
92 Avesta, Vispered 3/9. 
*Vispered’ın bölümlerine verilen isimdir. 
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sena da bulunan parçalardan ibarettir.93 Bu cümleden anlaşıldığına göre Vispered, “ 

Ratu ” sayılanların toplamına verilen isimdir. Vispered’e geçen konular Yasna’da 

farklı olarak daha geniş ve detaylı şekilde ele alınmaktadır. Bu yüzden içeriği ve 

konu bakımından Vispered ve Yasna’da geçen konular hemen hemen aynıdır. İran 

tarihçilerinden İbrahim Pordavut,  “ Vispered ” isimli eserinde Vispered’ın kendi 

başına bir kitap olmayıp belki de Yasna’nın devamı olduğuna dikkat çekmekte ve 

Zerdüştililiğin hiçbir dini merasimde Yasna okunmadan Vispered’ın okunmadığını 

belirtmektedir.94 Ek 6’da konuyla ilgili örnekler verilmektedir.            

c.Yeşt/Yaşt 

Yeştler, Zerdüştiliğin kutsal kitabı Avesta’nın üçüncü bölümünü 

oluşturmaktadır. Yeşt, Avesta’da “ Yeşt-i” şeklinde, Pehlevice’de “ Yeşt” olarak 

geçmektedir.  Yasna ile aynı olan “ yez ” kökünden gelmektedir. Yani Yasna ve Yeşt 

ikisi de aynı “ övme, ibadet etme”, anlamlarını taşımaktalar.95 Yeştler, Tanrının 

övgüsüyle ilgili ilahiler ve dualardır. Bazı eserlerde “Yeşema” “Yesin” “ Yesina” “ 

Yeşim” şeklinde yazılmaktadır. Bazı yazarlar bu kelimeyi Zerdüşt’ün kendi sözleri 

olduğunu bildirmektedirler.96 

Yeşt, Yasna’nın 35.babından 41. babına kadar olan kısmın adıdır. Zerdüşt 

cemaati tarafından yedi kısımlı Yasna adı verilmekte olup, en eski vesikaları 

içermektedir. Buna Avesta’nın en önemli kısmı veya “Küçük Avesta” da 

denmektedir. Bunlar, küçük merasimler ve gündelik ibadetlerin sırası hakkında bilgi 

                                                 
93 İbrahim Pordavut, Vispered ( Aferin peygamber Zerdüşt, ateş haft keşver, sevgent name ) Tahran 
1381, s.18. 
94 Bk. Pordavut , Vispered, s. 17–25.  
95 Razi,  Avesta, s. 315. 
96 Ali Şeraiti, dinler tarihi, Çev. Erdoğan Vatansever. Kırkambar yayınları,İstanbul 2001, s. 491–492. 



49 
 

ve talimat vermektedir.97Burada, çeşitli tanrılara yöneltilen ilahiler yer almaktadır.  

Günümüzde “Yeştler”, şiir halinde değilse bile ölçülü, şairane ve yüksek hayalleri 

ihtiva etmektedir.98 

Yeştler’in ne zaman yazıldığı ile ilgili bir bilgiye rastlanmamaktadır Fakat bu 

şiirlerin söylendiği mekân ile ilgili coğrafi delillere bakarak Zerdüşt’ün İran’ın 

doğusunda ilk defa dinini yaydığı ve oradaki insanlar tarafından bu dinin kabul 

edildiği bölge olarak tespit edilen yer ve zamanda yazıldığı tahmin edilmektedir. 99 

Yeşt’ın tamamı 33 kıta ilahiden ibarettir. Bu sayının 30’u tahrip edilmemiş 

Yeşt olarak kabul edilir, 3’ü bilim adamlarının tahminlerine göre sonradan ilave 

edilen kıtalardır.100  

6 Ağustos 2006 yılında İran Zerdüştilerinin dini inanış ve uygulamalarını 

araştırırken, Tahran bölgesinde karşılaştığım Nuri Abbas isimli bir Zerdüşti, 

Zerdüştilerin her ayın her hangi bir gününde Yeşt’ten bir parça okuduklarını ve 

böylece Tanrıları Ahura Mazda’ya şükranlarını dile getirirlerini ifade etmiştir.101 Bu 

Yeştler ateşin etrafında toplanarak, bir tür ibadet disiplini çerçevesinde 

okunmaktadır.102 

Kutsal kitap Avesta’nın tahribi öncesinde Yeştlerin 21 cilt kitaptan oluştuğu 

belirtilmiştir. Fakat günümüzde Avesta’nın en önemli bölümlerinden olan Yeştlerden 

sadece 21 ilahi parçası günümüze ulaşabilmiştir. Yeştler’in her bir parçasına verilen 

                                                 
97 Bk. Schimmel, s.65. 
98 Bk. Tümer, s. 120 
99 Azar, s. 364. 
100 Bk.Tarih-i Dünya-i Kadim,  s. 18. 
101 Nur-i Abbas. doğum 1357,Tahran (Diyalog 6 Ağustos 2006)   
102 Tarih-i Came Aydan, s. 412. 
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isim, İranlıların kullandığı takvimin bir ayının 30 gününe verilen isimlerden 

oluşmaktadır. Bu nedenle bazı araştırmacılar, Yeştler’in tahrip olmadan önce, 

sayısının 30’a ulaştığını yazmaktalar. Bu aylardaki günlerin isimleri o dönemin 

tanrıları, padişah, hükümdar, din adamları ve makam sahibi kişilere atfedilmiştir. 

Örneğin sırasıyla ayın ilk günü Yeştler’in ilki sayılan Hurmazt (Hürmüz) Yeşt 

okunur ve Ahura Mazda’ya hitaben dualar yapılır. Zerdüştiler ayın her gününde 

kutsal ateş etrafına toplanarak bir Yeşt okuyarak ibadetlerini yerine getirmiş 

olurlar.103                 

Günümüzde Yeştler iki guruba ayrılmaktadırlar. Birinci gurup Yeştler, tahrip 

olan Yeştlerden geri kalan 21 parça ilahi veya övgülü şiirlerden oluşmaktadır. 

Bunlara Eski Yeştler anlamında “Yeşt ha-i Kadim”  denmiştir. İkinci gurup Yeştler 

ise,yeni Yeştler anlamında “Yeşt ha-i nev” denilmektedir.  

Bu Yeştlerde geçen beyitler Zerdüştilikten önceki İran dinleri ile ilgili 

konulardır. O dönemlerde insanlar tabiat ve çeşitli unsurlara taparak onlara kutsama 

yazıları yazarlar ve dini merasimlerde okuyarak tanrılara hamt ve sena da 

bulunmuşlardır. Burada geçen Tanrıların isimleri şöyledir: 

“ Hurmazt, Haften, Ordibeheşt, Hordat, Aban, Horşid, Mah, Tir, Koş, Mihr, 

Sorüş, Reşen, Ferverdin, Behram, Ram, Din, Ard, Eştat, Zamyat, Hom, Vanant. ” Bu 

tanrıların her birine farklı farklı görevler atfedilmiştir. Zerdüşt Eski İran’ın bu çok 

tanrılı dini inancına karşı gelerek insanları yalnızca Ahura Mazda’ya inanmaları için 

dini tebliğ faaliyetlerine devam etmiştir. Zerdüşt’ün dini ve Ahura Mazda’yı kabul 

                                                 
103 Tarih-i Came Adyan,  s. 412. 
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edenlere “Mazda perest”, bu dini reddedip eski dinlerine bağlı kalanlara ise, yalancı 

tanrılara bağlı kalanlar anlamında “dev-i Yasna denmiştir.104 

Zerdüşt’ten sonraki dönemler de hızlı bir şekilde etkisini sürdüren çok tanrılı 

anlayış yayılmaya devam etse de, kısa sürede Zerdüşti din adamları, ortaya 

koydukları iki görüş ile bu inanç ve uygulamaların önünü kesmişlerdir.  

1.  Eski ve kadim olan beyitleri İranlıların zihinlerinden silmek kolay 

olmayacağı için, bunların ezber edilmesi istenmiştir. 

2. Bu beyitlere Zerdüştiliğin dini inanışlarıyla ilgili bazı eklemeler yapılarak 

Ahura Mazda, çok tanrılı tanrılar panteonunun görevlerini belirleyen baş tanrı olarak 

bildirmişlerdir. Bir süre sonra tanrılarla ilgili yazılan beyitler ve daha sonra Ahura 

Mazda için de yazılmış olan beyitlerin toplanarak bir araya getirilmesinden “Yeni 

Yeştler” meydana getirilmiştir.105  

Yeni Yeşt’lerde geçen konular, eski Yeşt’lerdekilerden farklı olup tanrıya hamt 

ve sena üzerinde durulurken, Eski Yeştler’de anlatılanlar, kahramanlık, savaş, 

kışkırtma sözleri, gizli sır, düşmanlık ve yaşam gibi konulardan oluşmaktadır. Yeni 

Yeştl’erin konuları ise bunlardan tamamen farklı olarak tanrıya hamt ve sena 

üzerinde durulmaktadır. Yeştler sırasıyla şu isimlerle anılmaktadır: 

 

 

                                                 
104  Razi, Avesta, s. 222–466. 
105 Azar, s.33. 
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c.a. Aban Yeşt ( 5. Yeşt ) 

    Beşinci Yeşt Aredvisura-anahita’ya atfedilmektedir. Aban ismiyle meşhur 

olup eski Yeştlerin ilki kabul edilir. Bu Yeşt’tin sonlarına doğru kahramanların, 

padişahların, hükümdarların isimlerine rastlamaktadır. İsmi geçen bu kişilerin 

Aredvisura-anahita’ya övgü, dua ve kesilen kurbanlarından sonra isteklerinin kabul 

edilip edilmemesi yazılmaktadır. 

“ …her yerde bulunan ve göllerin, ırmakların sahibi olan Aredvisura- 

anahita’ya hamt ve sena ederim. Ahura Mazda, Aredvisura- anahita’yı kendi irade 

ve varlığıyla yarattı. Ve onu şehir, köy, yeryüzünü ve insanları koruması için 

görevlendirdi. Ey sular, bitkiler, yeryüzü, hükümdarlar, iyi huylu erkekler, güzel 

kadınlar, Mihr ve Sorüş, kim bu söylediklerimi kabul ederse onu kendi himayeme 

alacağım.”106  

c.b. Tir Yeşt ( 8. Yeşt ) 

   “ Tir ” veya “ taştar” yıldızların efendisi  anlamına gelmektedir. Avesta’da “ 

Tişterye ” ( yıldız ) olarak geçmektedir. Eski Yeştler içerisinde yer almaktadır. 

Yağmur ve bereketi getiren yıldız tanrısı olarak kabul edilmektedir. En güzel Yeşt 

olarak bilinen bu 8. Yeştte Dev-i hoşki* ve yağmur tanrısı arasında geçen savaşı 

anlatmaktadır.107 

 

                                                 
106 Avesta,Yeşt 5/2 
*İnsanlar da bulunan doğruluk gücü. 
107 Tarih-i Dünya-i Kadim,  s. 255. 
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c.c.Koş Yeşt ( 9. Yeşt ) 

Bu kelime Avesta’da “ Giyuş, Gav ” ( İnek ) olarak geçmektedir. Giyuş faydalı 

hayvanları her tür kötülükten koruyan yani hayvanları koruyan tanrıdır.  

c.d. Mihr Yeşt ( 10. Yeşt ) 

“ Yez ” hamt ve sena kökünden gelmektedir. Bu Yeşt Aryaların en eski 

tanrısı olan “ Mihr ” tanrısını anlatmaktadır. Bu Yeşt’te geçen metinlerin içeriği 

sosyal hayat, siyasi ve dini bütün konuları içermektedir.108  

c.e. Ferverdin Yeşt ( 13. Yeşt) 

Eski Yeştler içinde yer almaktadır.  Avesta’da “Fereveş-i” Pehlevice de “ 

Fravahr ” eski Farsçada “ Fravarti ” olarak geçmektedir. Bu kelimenin çoğulu 

günümüzde “ Ferverdin ” olarak telaffuz edilmektedir. Avesta’nın tedvininden sonra 

bu kelimeye verilen anlam, insanda bulunan gücün tanrının gücünden doğduğu, 

çocuk dünyaya gelir gelmez nurun ona yansımasını ifade eder. Bu güç yalnız insanda 

değil bütün varlıklarda, kâinatta, hatta Ahura Mazda’da bile yansır. Bu Yeşt güçlü ve 

yeri göğü kapsayan Fereveş-iler için okunur. Onlar için hazırlanan merasimler iyi 

şekilde yapılmadığı zaman tanrının rızası kazanılmaz ve durum felaketi getirir.109 

c.f. Behram Yeşt ( 14. Yeşt ) 

Fethetmek, kazanmak anlamına gelen bu Yeşt kadim ve en kısa Yeştler içinde 

yer almaktadır. Avesta’da “veresrayana”,  hamle, hücum, kıran, kazanan;  

                                                 
108Haşim, Tarih-i Adyan,s. 431. 
109 Razi,  Avesta,  s. 398. 
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Pehlevice’de “ varahram ” günümüz Farsçasında “ behram ” olarak geçmektedir. 

Savaş ve başarı tanrısı olan Behram’a sunulan fidye ve merasimleri yerine 

getirenlerden hoşnut kalır ve düşmana karşı başarıya kavuşturur.110  

c.g. Din Yeşt ( 16. Yeşt ) 

“ Düşünmek, tanımak ve maneviyatı gören ” anlamına gelen 16. Yeşt’te 

“Cistay”, anlam ve mefhum bakımından Din Yeşt’i ifade ederek, ilim ve bilgi 

tanrısından söz edilmektedir. Yeni Yeştler içerisinde yer almaktadır.111 Bu Yeşt’te 

Zerdüşt’ten önceki dönemlerle ilgili hiçbir bilgi verilmemektedir. Daha çok Zerdüşt 

ve eşi “ Auvi ” hakkında bilgi verilmektedir. 

c.h. Ard Yeşt ( 17. Yeşt) 

“Servet, istek ve nimet tanrısı” anlamına gelmektedir. Zerdüştilerin en eski 

tanrılarından sayılmaktadır. Bayan olan bu tanrının evliliğe hazır olan gençleri ve 

evli çiftleri koruduğuna inanılmaktadır. Onun için hazırlanan dini merasimlerde 

çocukların ve yaşlıların katılması istenmemektedir. Güzel bayanlara servet, bereket 

verdiği ve onların isteklerini yerine getirdiği, aynı zamanda çiftleşen hayvanların da 

onun koruması altında bulunduğu kabul edilmektedir.112  

 

 

 

                                                 
110 Tarih-i Adyan, s.  280. 
111 Razi, Avesta, s. 320. 
112 Bk. Tarihi Came Aydan, s.  497. 
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c.i. Zamyat Yeşt ( 19. Yeşt ) 

Avesta’da “ Zam ” ( yer ) ve Pehlevicede “ zamik ” Farsçada “ zam-i ve 

zemin ” ( yer ) olarak geçmektedir. Zamyat yeryüzünün koruyucu tanrısıdır. Zam, 

Zamik zamanla “ Zamyat” ( Yeşt Zemin ) olarak telaffuz edilmiştir.113 

c.j. Sorüş Yeşt ( 11. Yeşt ) 

57.Yasna’ya Sorüş Yeşt ya da Sırr-ı şep (gecenin sırrı ) denilmektedir. Gece 

uyumadan önce okunduğu için Sırr-ı şep isimi verilmektedir. 114   

c.k. Hom Yeşt ( 20. Yeşt ) 

Avesta’da “Haoma” kutsal bitki olarak geçmektedir. Avesta’nın tedvini 

sırasında bu Yeşt’i, Yasnalarla aynı yerde yazmaktadırlar. 9.10.11. Yasna, Hom Yeşt 

olarak tanınmaktadır.115   

Zerdüşti bilim adamları, Zerdüşt’ten uzun süre sonra yukarıda bahsi geçen 

nedenlerden dolayı Yeştleri, yeniden tedvin ve düzenleyerek yepyeni Yeştler ortaya 

koymuşlardır.  

Gatalar ve yeni Yeştlerin yazılımı arasında iki hatta üç asırlık bir zaman 

ayrımı bulunduğu varsayılmaktadır. Anlaşıldığına göre eski Yeştlerde geçen 

problemler, meseleler ve inançlar, Zerdüşt’ün öğreti ve düşüncesine ait olmayıp 

Zerdüşt’ten önce yaşayan insanların fikir, din ve tarihlerine ait meseleler olarak 

kabul edilebilir. Zerdüşt’ün kendine ait görüş ve düşünceleri Gatalar’dan 

                                                 
113 Bk.Tarihi Came Aydan, s. 510. 
114 Avesta, s. 389. 
115 Bk. Azar, s.  452.  



56 
 

öğrenilebilmektedir. Onun dışında ne Yeştler’de nede Avesta’nın diğer bölümleriyle 

bir alakası olmadığını anlaşılmaktadır. Yeni Yeştler’de geçen meseleler, Zerdüşti 

bilim adamları tarafından sonrada yazılan, kısmen eskinin tekrarı niteliğini taşımakta 

ve dönemin tarihi bilgilerini içermektedir. Bunların eski Yeştler den farkı sadece 

Ahura Mazda’ya fazla yer vermesidir. Ek 7’da konuyla ilgili örnekler verilmektedir.            
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d.Hurda-i Avesta 

Avesta’nın dördüncü bölümünü oluşturan Hurda-i Avesta kitabı, 

Zerdüştiliğin din adımları tarafından hazırlanan, bir çeşit Avesta’nın tefsiridir. Dua 

kitabi olarak bilinen bu eser, sıkıntı ve ihtiyaç hallerinde okunmaktadır. Zerdüştiliğe 

inananlar, hata ve suçlarını telafi affettirmek için Hurda-i Avesta’ya 

başvurmaktadırlar. Bu kitap Yeştler, Yasna, Visperedler ve Avesta’nın diğer 

bölümlerinden alıntılar yapılarak 26 bölümlü bir kitap haline getirilmiştir. Bu dua, 

ilahi, tabiat ve hayatla ilgili kanunların tedvini, günlük ve yıllık yapılması gereken 

ibadet ve planların toplandığı kılavuz kitabıdır. Batılı bilim adamlarından Anquetil-

Duperron ( m.s.1805- 1731 ) Hurda-i Avesta’yı Yeştlerin sadeleştirilmiş hali olarak 

adlandırırken, bir diğer Avrupalı tarihçi yazar Spiegel, eski Yeştler hariç Avesta’nın 

bütün bölümlerini Horda-i Avesta ismiyle tercüme etmektedir.116  Bugün mevcut 

olan Hurda-i Avesta, çeşitli bölümlerin özeti halinde 8 bölümden oluşmaktadır. 

Sırasıyla bu bölümler şunlardır: 

d.a. Aşim-vuho, ve Ayır yaman eyişye  

( 28–34. Yasna ) duası ile başlamaktadır. Zerdüştiler çocuklarına ilk önce bu iki 

duayı öğretirler ve kendileri de günde birkaç defa bunu tekrar ederek tanrıya karşı 

şükranlarını yerine getirmektedirler.  

d.b. Koşt-i yada Avesta-i Koşti 

Avesta-i koşt-i, Avesta’da “aiwyonhana” kemer veya din bağı anlamında 

kullanılmaktadır. Zerdüştiler toplumda herkes tarafından tanınmak için 7 ve 15 

                                                 
116 İbrahim Pordavut, Hurda-i Avesta Bahş-i ez Kitab-i Avesta, yay, esatir, Tahran 1380, s. 26–27.  
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yaşlarından itibaren beyaz koyunun yününden elde edilmiş 72 telden örülen kemer 

bağlarlar ve bu kemerler ile tanınmaktadırlar. Bu dine mensup kişiler günde birkaç 

defa bu duayı okuyarak inançlarını tazelemektedirler. Bunun sonunda Ahura Mazda, 

o kimselere iyilik ve dürüstlüğü armağan ederek onların doğru yolu bulmalarına 

yardım eder. Bir hükümdarın ülkesini istediği şekilde yönettiği gibi, Ahura Mazda’da 

inananlara yardım etme hakkına sahiptir. Kâinatın sahibi, padişahların padişahı olan 

tanrıya inanarak hamt ve senada bulunanlara mutlaka yardım edecektir. Bu dua 

şöyledir. 

“ Ey tanrım var gücümüzle senden isteriz ki kötülük ve yalanı kendilerine 

yakın bilip doğru yoldan sapanlar, senin saçtığın ışıktan mahrum olup karanlıkta 

kalsınlar her zaman kazanan doğruluk olsun. Zerdüştilik bu güne kadar gelip geçen 

ve gelecek olan dinler arasında en doğru olanıdır. Bütün kalbimle Ahura Mazda’ya, 

Zerdüştiliğe, doğru düşünce, iyi söz, güzel davranışa inanıyorum. Beni, yalancı ve 

kötü kalplilerden uzak tut, doğru olan yolda yürümeme yardım et. ”117 

d.c. Sorüş baj 

Horda-i Avesta’da geçen konulardan birine mahsus olmayıp, Avesta’nın tüm 

bölümlerinin özet bir şekilde bir araya getirilmiş halidir. Zaman içerisinde Zerdüşt 

taraftarları tarafından bu duaların başına ve sonuna ilaveler yapılarak farklı isimle 

anılmaktadır. Bu dualardan biri de Sorüş baj duasıdır ki, sabah uykudan uyandıktan 

hemen sonra okunmaktadır. 

 

                                                 
117 Tarih-i Dünya-i Kadim, s.290. 
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d.d. Uş bam 

                   “Uş” ( gece yarısı) “bam” ( sabaha doğru ) anlamına gelmektedir. 

Zerdüştiler tarafından güneş doğmadan önce, sabaha doğru okunan duaya verilen 

isimdir.  

“Ey Ahura Mazda beni koru ve düşmana karşı başarılı kıl. Kalbimi kötülükten, 

vicdanımı rahatsız olacaklardan koru. Bana yol göster iyilerle karşılaşayım ve Sorüş 

tanrısı yardıma koşsun. Ey Uş-bam sana selam olsun, Ahura Mazda’ya hamt ve sena 

ederim ve onun emrinden uzak kalanlara nefretimi yollarım”. 118         

d.e. Penç gâh: Penç gâh 

“Gâh” kelimesi Farsçada “gas” ve Pehlevice’de “gasu” ( vakit, zaman ) olarak 

geçmektedir. Zerdüştilikte faydalı olan her unsur kutsal sayılmaktadır. Bu yüzden 

gece, gündüz, ay ve yılın koruyucu tanrıları vardır. Bir gece ve gündüzün vakitleri 5 

kısma ayrılarak 5 kez dua okunduğu için bu bölüme “ penç gâh ” ( beş vakit ) ismi 

verilmektedir. 

d.f. Si roza 

Her ay 30 gündür. Ancak bu aylara beş gün ilave edilmek suretiyle, bir yılın 

günleri 365’e tamamlanmaktadır. Bu günlerin her birinin ismi, o günü koruyan tanrı 

adıyla anılmaktadır.  

                                                 
118 Translation of Zand-i xurtak avistak, Ervad. B.N, Dhabhar, M.A, Bombay,Ayrıca bk. 1963. Ahmet 
Güç, Dinlerde Mabed ve ibadet, ensar yayınları İstanbul 2005, s. 17. 
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Zerdüştiliğin özelliklerinden biri de, Ahura Mazda’nın görevlendirdiği faydalı 

olan her şeyin koruyucu tanrısının olması inancıdır. Bu bölümde günün her birinde 

ismi ile anılan tanrı için dua okunmakta ve şükran sunulmaktadır.   

d.g. Kohanbar 

Eski İranlılarda  “ Kohanbar ” ( takvim ) önemli bir yere sahiptir. Güneş 

takviminde bir yıl, 12 aya ve her bir ay da otuz güne bölünmektedir. Her bir gün ve 

ay, ayrı dini özelliklere sahip olduğu için, isimlendirmeler de ona göre yapılmaktadır. 

Eski İranlılar, yılın 365 gününe 6 saat ilave edilen güneş takviminin uygulanışını, 

Zerdüşt’ün zamanına kadar geri götürmektedirler. Fakat krallığın Belh ve İran’dan 

Babil’e geçmesiyle İranlılar, din işlerine özen göstererek yıl hesabını yeniden 

oluşturmuşlardır. Bu hesaplamada bir yıldan beş gün eksiltmişler ve böylece Eski 

İranlıların hesaplarını terk etmişlerdir. Fakat Zerdüşt’ten sonra İranlılar, önceden 

eksiltilen beş günü aylarının sonuna tekrar ilave etmişlerdir. Bu itibarla Eski İranlılar, 

Zerdüştiliğin dini takvimi olan Avesta takvimini kullanmışlardır. Avesta Takvimine 

göre bir yıl, her biri otuz gün olan on iki aydan oluşmakta ve bu aylarda hafta yer 

almamaktadır. Bir ayın otuz gününün isimleri farklıdır. Böylece 360 günden 

meydana gelen bir yıla, beş Gata’nın ismiyle ifade edilen beş gün ilave 

edilmektedir.119  

 

 

 

                                                 
119 Bk. Oymak,s.261-264. 
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d.h. Aferingan 

Avesta”da “ afriti, afrivana ” hoşnut etmek aferin göndermek anlamlarıyla 

geçmektedir. Bu dua ölülere selam, yaşayanlara dua göndermek amacıyla 

okunmaktadır.120 Ek 8’da konuyla ilgili örnekler verilmektedir.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
120 Bk.Tarih-i Dünya-i Kadim, s. 290. 
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e.Vendidat ve Açıklaması 

Bu günkü Avesta’nın beşinci bölümünü oluşturan Vendidat, Zerdüştiliğin 

muamelat kitabı olarak kabul edilmektedir.  Vi + daevo + data kelimelerinin 

birleşmesinden ortaya çıkmış olup, kötülüğe karşı gelen kaide ve kanunlar anlamına 

gelmektedir.  

Vendidat, eski İran topraklarında yaşayan, tarih boyunca büyü ve 

sihirbazlıklarıyla tanınan Mağan kabilesi tarafından Milattan önce 485 yılında 

Pehlevice yazılmış dini kaide ve kanunların toplandığı kitabın adıdır. Soylarının 

nereden geldiği hakkında kesin bilgi bulunmayan Mağanlar çok tanrılı inanç ve katı 

din kurallarıyla tanınmışlardır. Bu kabileye mensup kişiler din adamlarının şiddet ve 

baskılarından uzaklaşmak için inançlarını terk etmek zorunda kalmışlar ve kısa süre 

zarfında Zerdüştiliği kabul etmişlerdir. Ancak eski dini kanunları ve onun 

hükümlerini kolaylıkla terk edemeyen Mağan din adamları, görünüşte Zerdüştiliği 

şekilsel ve yüzeysel olarak kabul etmişler.  

Onların inancına göre iki tanrı vardır. Ahura Mazda iyilikleri doğru ve faydalı 

olan her şeyi yaratan iyilik tanrısıdır. Ehrimen ise kötülükleri, yalanı, kin, nefret ve 

düşmanlığı yaratan kötülük tanrısıydır. 121  

Mağanlar Zerdüştiliği kabul ettikten bir süre sonra Avesta’nın fıkıh ile ilgili 

bölümünün tahribe uğradığını iddia ederek kendi dini hüküm ve kanunlarını 

Zerdüşt’ün sözleriymiş gibi Vendidat ismi altında ortaya koymuşlardır. Zerdüştiler 

tarafından ilk başlarda kabul edilmeyen bu eser, zaman içerisinde kutsal sayılmıştır. 

                                                 
121 Tarih-i Adyan, s. 285. 
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Bu eserin Pehlevice’den Farsçaya tercümesi Ş.1341 yılında Sasaniler döneminde 

yapılmıştır. Bu eser, Ş.1355 yılında yayınlanarak İran’ın eski eserleri arasında yerini 

almıştır. Avesta’nın diğer bölümlerinden farklı olan Vendidat’a yer alan konular 

şöyledir: Dini hükümler, dini bilgiler; örneğin miras, faiz, cezalar, dini görevler, 

evlenmek, temizlik, ibadet usulleri, tarihi bilgiler, din adamları, dini hikâyeler vs. yer 

almaktadır. Ayrıca kötülüklere karşı iyiliği kazanabilmek ve beyitlerin okunması 

suretiyle kötü ruhların uzaklaştırıldığına inanılması gibi hususlar ve bir tür 

temizlenme kuralları yer almaktadır.122  

Vendidat 22 bölümden oluşmakta ve her bölüme fargart ismi verilmektedir. 

Vendidat’ın birinci bölümde 21 kıta beyit bulunmaktadır. Bu mısralarda, İran’ın 

doğusunda bulunan 16 ilin insanlarının rahat ve iyilik içinde yaşamaları için Ahura 

Mazda tarafından yaratıldığı, fakat Ehrimen’in bu bölgeye kötülük, günah, kin ve 

zulmü yerleştirmeye çalıştığı anlatılmaktadır.123 Örnek verecek olursak: 

“ Ahura Mazda Zerdüşt’e seslendi: ey Zerdüşt eğer insanlara yaşaya 

bilecekleri şehirleri yaratmasaydım bu dünyada onların rahat ve huzur içinde yaşaya 

bilmeleri için hiç bir yer yoktu. En güzel şehirleri yarattım iyilik ve barış içinde 

yaşaya bilmeleri için, fakat ( Ehrimen) afet ve kötülüğü kaskatı kışı getirdi huzuru 

bozmak için”124    

                                                 
122 Haşim Razi, Kitab-i Mağan Vendidat Tercüme az Metin Avesta-i Vaja Name-Pejoyişha-i Tatbiki, 
Tahran-İran 1385[2005]C.1. s.23. 
123 Haşim Razi, Avesta Kuhanterin Gancine-i Mektub-i İran, Vendidat /Vi + daevo + data, Fergard I-
VIII, Tahran-İran 1385. s. 134. 
124 Avesta,Vendidat fargart 1/1/3. 
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Vendidat’ın ikinci bölümü 43 kıta beyitten meydana gelmektedir. Bu beyitlerde 

anlatılan konular arasında Zerdüşt’ün Ahura Mazda’ya tarihle ilgili sorduğu soruların 

cevapları yer almaktadır. 

“ Ahura Mazda dedi, ey Zerdüşt dinle beni; Cemşit’e dini yaymasını ve bu 

yolda önder olmasını söyledim karşı geldiği için onu cezalandırdım… Ve sonra onun 

padişah olmasını yarattığım ülkelere hüküm sürmesini istedim kabul etti.”125  

Üçüncü bölümde iki konu ele alınmaktadır. Bunlardan birincisi; ziraat 

işlerinin bolluk ve bereketli olması için toprağa iyi bakılması gerektiği hususudur. 

Diğeri ise; ölüleri toprağa gömülmesi büyük günahlardan sayılmakta ve tövbesi asla 

kabul edilmemektedir. Mağanlar’a göre ölen kişiye dokunan her kes murdar 

sayılmaktadır. Bilerek kurallara uyumayan kişilere ağır cezalar verilmektedir. 

Nitekim Zerdüştilik inancına göre, ölen kişi defin edilmeyip dağın en yüksek yerinde 

bırakılmakta, cesedi yırtıcı kuş ve hayvanlar tarafından yenilmektedir. Günümüzde 

Zerdüştilik tarafından da benimsenen bu görüşler, Mağanlar’ın sonradan bu dine 

ekledikleri dini hükümler olarak kabul edilmektedir.126 

" Ey Ahura Mazda bize toprağın verimli yerini bildir. Tanrı seslendi: çöllerin 

ve derelerin koruyucusu olan Mihr tanrısına duada bulunun ve güzel fidyeler sunun 

ta ki o en verimli toprakları size sunsun.” “ Kimse ölüyü yalnız başına götürmesin, 

dokunan ve gömen kişi kirlenir. Tüm vücudu sonsuza dek pis sayılır asla 

temizlenmez. ”127        

                                                 
125Avesta, Vendidat fargart 2/1/42. 
126Avesta, Vendidat /Vi + daevo + data, s.135. 
127 Avesta,Vendidat fargart 3/1/4. 
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Vendidat’ın dördüncü bölümünde yemin etme, söz ve anlaşma çeşitleri, dini 

cezaların hükmü, yaralama ve dövüşün çeşitleri, harcama ve sadaka, evlilik, bekâr 

kalıp evlenmek istemeyenlere uygulanan ceza çeşitleri üzerinde durulmaktadır. Bu 

konularla ilgili anlatılan hükümlere uyumayanlara uygulanan kırbaç cezası yalnızca 

şahsın kendisine değil, onunla birlikte ailesine de aynen uygulanmaktadır. Kırbaç 

sayısı kişinin şiddete dayanıklı olması, kin tutup tutmaması, söz verip kaçma veya 

saklanma durumları göz önüne getirilerek fazlalaştırılmakta veya azaltılarak 

uygulanmaktadır. Aynı bölümün sonlarına doğru oruç tutan her kesin büyük günah 

işlediği durumuna göre din adamlarının belirlediği ceza uygulanarak temizlendikleri 

anlatılmaktadır.128   

“Eğer kişi söz verir gece gündüz aklında bulunmalı verdiği söz ve anlaşması, 

sözünü tutmayan kişi cezasına dayansın.” “eğer kimse başka birini öldürmek 

niyetiyle birini yaralarsa suçlu sayılır ceza uygulanmalıdır.” “aile sahibi olmak 

istemeyip paralarını yeme ve içmede sarf edip doğru yoldan sapanlara Ahura Mazda 

700 kırbaç vurulmasını istedi… ” 129     

 Vendidat’ın geri kalan 18 bölümünde anlatılan konular temizlik, insan 

cesedine dokunan, köpek, tavuk ve sinek öldüren her kes pis kabul edilmekte ve 

günah işlemiş sayılmaktadır. Bunun cezası işlediği suçun durumuna göre 

uygulanmaktadır. Sırasıyla Vendidat’ta dini hükümler, cesetle ilgili kurallar, kötü 

ruhlardan uzak durulması gereken kurallar, din adamlarının görevleri, kötülük 

tanrısıyla Zerdüşt arasında geçen mücadele, hastalıklar ve uygulanan bitki ilaçları, 

ineğin kutsal sayılışının bereketli hayvan olduğuna inanılması vs. gibi anlatılan 

                                                 
128 Avesta, Vendidat /Vi + daevo + data, s.136. 
129 Avesta,Vendidat fargart 4/1/34/55. 
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konularla ilgili kurallara uymayan kişilere uygulanan ceza çeşitleri ele 

alınmaktadır.130 Ek 9’da konuyla ilgili örnekler verilmektedir.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
130 Azar, s.65. 
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                                    II. BÖLÜM 

              ZERDÜŞTİLİKTE AVESTA’NIN YERİ 

Zerdüştiler Avesta’yı kaideler ve yaşam tarzını belirleyen bilgi kitabı olarak 

kabul etmektedirler. Onların inançlarına göre hayatını Avesta’nın üç temel öğretisi 

üzerine kuran herkes mutluluğa erecektir. Bahsi geçen bu üç temel öğreti şunlardır:     

Humte: Doğru düşünce 

Huhate: İyi söz 

Havarşate: Güzel davranış131  

A. AVESTAYA GÖRE ZERDÜŞT 

Avesta’da Zerdüşt’ten “Zarauştra” olarak söz edilmektedir.132 Hayatı hakkında 

fazla bilgi verilmemekle birlikte, onun Eski İran diye bilinen Aryana yöresinde 

doğduğu rivayet edilmektedir.  Avesta’da Ahura Mazda’dan sonra gelen ikinci isim 

Zerdüşt tür. Daha fazla bilgiyi elde etmek için kendi el yazısı olarak bilinen 

Gatalar’dan yararlanmak mümkündür. Avesta içerisinde Zerdüşt’le ilgili fazla bilgiye 

rastlanmadığı için onun zaman içerisinde unutularak, efsanevi bir kişi olduğu 

zihinlerde yerleşmektedir.  

Avesta’yı inceleyen bilim adamları Zerdüşt’le ilgili bilgilere bakarak onun 

yaşadığı ve doğduğu yerle ilgili çeşitli bilgiler vermektedirler. Bir gurup 

araştırmacılar onun Belh’te dünyaya gelip daha sonra Azerbaycan’dan İran’a 

geçtiğini nakletmektedirler. Fakat tarihçilerin bir gurubu onun şu an ki İran’ın 

                                                 
131Tarih-i Dünya-i Kadim adı geçen eser, s.7. 
132 Reza-i, s. 170–171.  
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güneyinde ( M.Ö 6500 ) sene önce dünyaya geldiğini iddia etmektedirler.133 Tarihte 

yaşamış peygamberler, hükümdarlar ve padişahların doğum ve hayatları ile ilgili 

harika ve olağanüstü yazılar ve söylemler geliştirildiği gibi, Zerdüşt için de 

benzerleriyle karşılaşmak mümkündür. Diğerleri gibi onun da gerçek hayatını 

menkibevi hayatından ayırmak oldukça güçleşmektedir. Zira o da zaman zaman 

mitolojik bir kahraman, zaman zaman bir din kurucusu, bazen de dini önder olarak 

tanıtılmaktadır.  

Eski İran’da hayvanların özelliğine göre kişilere isim verilmesi oldukça yaygın 

bir gelenektir. Güçlü hayvanlar örneğin “ inek, deve, at ” hükümdarlar ve 

kahramanlara birer alem, sembol veya lakap olarak atfedilmiştir. Bu gelenekten 

Zerdüşt de nasibini almış ve ona sarı develere sahip olan anlamında bu isim 

verilmiştir. Bu durum, Zerdüşt’ün de yaşadığı dönemde önemli bir yere sahip 

olduğunu ortaya koyma bakımından oldukça anlamlıdır. 

Geleneksel yorumların dışında Zerdüşt adının farklı anlamlara geldiğini 

savunan bilim adamları da bulunmaktadır. “Zarauştra” müzekker, birleşik özel isim 

olması sebebiyle, “Zarata + uştar” kelime anlamı olarak, yaşlı ve kızgın develere 

sahip veya sarı develere sahip olan anlamına gelmektedir. “Zar ” kökünden gelen 

“Zarauştra” Avesta’da üç anlamla geçmektedir. 

1. Zrvana: Yaşlı olan    

2. Zarauştra: Parlayan 

3. Zarauştra: Kızgın olan 

                                                 
133 Razi, Motün Şark-i ve Sonnet-i Zerdüşt-i ( Menzuma-i Zerdüşt name ilim huşnum ya daniş-i esrar 

),s. 329.  
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Yunan bilim adımı Deinon, Zerdüşt’ün anlamını yıldıza ham ve sena eden 

olarak tercüme etmektedir. Zerdüşt’le ilgili bazı ana kaynaklara bakıldığında isminin 

“Parlayan yıldız” anlamına geldiğini kabul edenler “star, stara” den türediğini ileri 

sürerek, bunu yıldız olarak kendi dillerine çevirmişlerdir.134  

Gerek Avesta’da gerekse diğer eserlerde, Zerdüşt’ün doğumuyla ilgili çeşitli 

rivayetlere ve yorumlara bakıldığında, o dönemlerde dünyada huzur, güven ve 

adaletin kalmadığı, insanların oldukça mutsuz ve sıkıntılı olduğu, toplumların 

birbiriyle savaştığından söz edilmektedir. İşte böyle bir dönemde Zerdüşt’ün tanrı 

tarafından insanlığa gönderilmiş bir rehber olduğuna inanılmaktadır.   

Avesta’nın 3. bölümünü oluşturan Yeştler’de Zerdüşt’ün doğumu ile ilgili şu 

ifadeler yer almaktadır: 

 

“ Onun doğumuna, büyümesine tabiat dahi mutluluk duydu. Onun doğumuna 

bütün yaratıklar sevindi. Birbirine müjde verdi. Şöyle ki: ne mutlu bize ki, bizi 

koruyan biri doğdu. O dur bizi kurtaran Zerdüşt. Bizi gücü ile rahatlığa ulaştıracak. 

Bundan sonra iyi ve güzel olan din, yedi ülkeye yayılacaktır. Bundan böyle 

kötülükleri yok olup iyilikler yayılacaktır. Biz de, Zerdüşt’ü dinleyeni, onun öğretisini 

dinleyeni kollarız, onu koruruz.” 135 

Bu ifadelerden, Zerdüşt’ün bir kurtarıcı misyonuyla görevlendirildiği, 

insanların belli bir kısmının da onu bu sıfatlarıyla kabullendiği anlaşılmaktadır.             

Avesta metinlerine göre Zerdüşt’ün üç kız ve üç oğla sahip olduğu anlaşılmakta 

ve onun yaydığı dini ilk kabul eden kişi olan amcasının oğlu “Mityumah ” dan şöyle 

bahs edilmektedir: 

                                                 
134 Razi, Motün şark-i ve sonnet-i Zerdüşt-i ( tercüme-i Motün pahlevi sofiger-i ve erfan-i Zerdüşt-i ), 
s. 15–17. 
135 Avesta,Ferverdin-i Yeşt 93–94. 
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“ Ahura Mazda’nın ayinini kabul eden Zerdüşt’ü ilk dinleyen dürüst ve temiz 

kalpli Mityumah’ya hamt ve sena olsun.”136 

 

Avesta’da Zerdüşt’le ilgili çok az denilebilecek bir bilgi bulunmasına rağmen 

asırlardır etkisini ve izini yitirmeden günümüze kadar devam eden Zerdüştilik ve 

kurucusu hakkında tarihçiler çok sayıda eserler yazmışlardır. Avesta’yı anlatan 

Dinkerd isimli eserin “Zerdüşt Name”  ( Zerdüşt’ün yazısı ) adını alan 7. cildinin 

Zerdüşt’e atfen yazıldığı söylenmektedir. Burada, Zerdüşt’ün doğumunda vuku bulan 

olaylar, onun gülerek dünyaya geldiği ve diğer yaş guruplarından farklı olduğu 

anlatılmakta ve onun Ahura Mazda tarafından seçilen bir elçi olduğu 

belirtilmektedir.137 Bu eserde, Zerdüşt’ün Avesta metinlerinde Ahura Mazda 

tarafından, içinde yaşadığı topluma, bir kurtarıcı rehber olarak görevlendirildiği 

hususu teyit edilmektedir.  

         Avesta’da ilk manevi güç olarak öz, cevher ve varlık anlamına gelen  

“Ahoo”dan ve ikinci manevi güç sahibi olarak da “Daena” ( Din ) söz edilmektedir. 

Günümüzde ise,“Kiş ” olarak bilinen bu kelimenin anlamı vicdandır. Zerdüşt’e göre 

“din” inanmak, itikat sahibi olmak ve inandığı değerlerin ilkelerine uygu amel etmek 

demektir. O, “dine” tabi olanların doğru düşünce, iyi söz, güzel davranışa sahip 

olacaklarına inanmaktadır. Bu durumda dine inanan hem kendine hem de diğer 

insanlara faydalı olacaktır.138  

                                                 
136 Avesta,Yaşt 13/ 59.  
137 Razi, Motün Şark-i ve Sonnet-i Zerdüşt-i ( tercüme-i Motün pahlevi sofiger-i ve erfan-i Zerdüşt-i ), 
s. 28–29. 
138 Riza-i,  s.179. 
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Zerdüşt, dini telkinlerine başladığı zaman temel hedefi insanları kurtarmak ve 

dünyayı düzeltmek olmuştur. Bunun için o, Ahura Mazda’ya ibadeti, meleklere 

saygıyı ve kötü güçlere laneti ve iyilikte yarışı öğretisinin esası olarak kabul 

etmiştir.139 

B. AVESTAYA GÖRE ZERDÜŞTİLİĞİN İNANÇ ESASLARI 

Zerdüştilik, ritüel açısından zengin bir din olduğu için, bu dini kabul eden her 

bireyin dini kuralları uygulaması gerekmektedir. Ayrıca din adamı olma vasfını 

kazanan ve bu görevi üstlenen kişi, hayatı boyunca sorumluluklarını yerine 

getirmelidir. Şayet bu kişi ölürse, ölümünden sonra oğlu veya ailesindeki erkek 

yakınları miras olarak bu görevin doğrudan sorumluları olmaktadır.140 Zerdüştiliğin 

çok eski bir tarihi geçmişe sahip olduğu düşünüldüğünde, eski İran dinleri içerisinde 

fevkalade önemli bir yeri olduğu anlaşılmaktadır. Orijinal Zerdüştiliğin başka 

dinlerin etkisinde kalmadan, pek çok dini inanış ve uygulamalara doğrudan veya 

dolaylı olarak tesir ederek günümüze kadar varlığını devam ettirdiğine 

inanılmaktadır. Zerdüştiliğin kötü ruhlar, yalan ve sihirbazlıkla mücadele ettiği ve 

tek tanrı anlayışına sahip olduğu ve onu yaydığı aşikârdır. Zerdüştiliğin belli başlı 

inanç esaslarını şu şekilde açıklamak mümkündür. 

a. Zerdüştilikte Tanrı İnancı  

            Eski İran dinleri politeist bir karakter taşımaktadır. Onlar arasında, bazı 

tanrılara tapınma ve bütün alemi sıvı şeklinde doldurduğuna inanılan ve hayat tanrısı 

olduğu ileri sürülen Haoma kültü yaygındır. Buna göre eski İranlılar, rahipler 

tarafından hazırlanan ve kutsal sayılan uyuşturucu bir içki kullanırlar.141 Bu dini 

                                                 
139 Bk. Tümer, s. 120. 
140 Bk. Oymak, s. 247–250. 
141 Bk. Tümer, s.120 
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tecrübelerden sonra, tek tanrı inanışına yer vermesi bakımından Zerdüştilik dikkat 

çekmektedir.  

Zerdüşt’ün inandığı tek tanrı Ahura Mazda’ya nispetle bu dine 

“Mazdeizim”de denilmektedir.142 Zerdüştilik öz itibarıyla tek tanrı anlayışına sahip 

dinler arasında yer almaktadır. Ahura Mazda’nın kelime anlamına bakıldığında 

“Ahura”, bilge, efendi; “ Mazda” ise akıllı, zeki demektir. 

Ahura Mazda, yüce tanrı ve alemin tanrısı olarak kabul edilmektedir. 

Alemdeki maddi/manevi nizamı yaratan, tabiat kanunlarını koyan Ahura Mazda’dır. 

Ahura Mazda, yetkin, güçlü, ezeli ve ebedi, her şeyi gören, bilen, her şeyi var eden 

bir “İyilik Tanrısı”dır.143 

Avesta’da her şeyin sahibi olarak tanıtılan Ahura Mazda, Zerdüştilerin inandığı 

tek tanrı, çok gören, her şeyi bilen, asla yanılmayan, iyilik, güzellik, saygı ve zarafet 

ifade eden sözlerle anlatılmaktadır. 

 

“ Gece aydınlığını gündüzden aldığı gibi bende doğruluğu, aydınlığı Ahura 

Mazda’dan aldım. ”144  

Schimmel, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslami gelenekteki peygamberlik 

anlayışında olduğu gibi Zerdüşt’ün, dünyanın son zamanlarına ait vahiyler alan 

peygamberlerin ilklerinden olduğunu iddia etmektedir.145 

Zerdüşt’ten peygamber olarak bahseden İran tarihçileri, onun on yıllık 

mağarada ki yaşamı sürecinde, Ahura Mazda’dan ilham aldığı, burada kendisine, 

dünyanın sırları ve iyiliği kötülüğe karşı savunması gerektiğinin öğretildiğini 

                                                 
142 Mustafa Erdem, Hazreti Âdem ( ilk İnsan ) Ankara 1999. s.10 
143 Tümer, s. 121. 
144  Avesta,s.  105. 
145 Bk. Schimmel, s. 67 
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nakletmektedirler. Zerdüşt yıllar sonra geri döndüğünde insanları tek tanrı inancına 

davet etmiştir. Dünyada hakikat ve gerçeğin tekliğini ve bunun da tek tanrı inancı 

olduğunu anlatmışır. Fakat onun, tek tanrı anlayışını etrafındakilere kabullendirmesi 

kolay olmamıştır.      

Zerdüştiler, kötülüğün insanı berbatlığa, yokluğa, iyiliğin güzelliğe 

götürdüğünü, kötülük yapanların hiçbir zaman büyük olan Tanrı’ya ulaşamadıklarını 

düşünmektedirler. Dünyada iki gücün hüküm sürdüğünü, insanların iyi güçleriyle 

kötülüğü yok edebilecekleri, dünyayı ele alabilecekleri neticesine ulaşmaktadırlar. 

Zerdüştiliğe göre yüce Tanrı olarak telkin ettikleri Ahura Mazda ile yakın irtibatta 

olmaları için onun öğretilerine uymaları gerektiğine inanmaktadırlar. Onlara göre, 

“İyilik” ve “Kötülük” diye adlandırılan ve âlemde devamlı mücadele halinde olan iki 

asli ruh bulunmaktadır. Bunlardan birincisine “Spenta Mainyu”, ikincisine “Angra 

Mainyu”146denilmektedir. Ahura Mazda’nın bu iki ruhla ilişkisi olduğu, fakat onun 

her zaman iyiliklerin yanında yer aldığı sanılmaktadırlar. İnsanoğlu, yaşadığı sürede, 

bu iki ruhtan birini seçmeye mecburdur ve bu seçim onun kaderini etkilemektedir.  

 

 

 

 

 

                                                 
146 Avesta,Yasna 13/6, 39/5. 
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b. Avesta’da Tanrı’nın ( Ahura Mazda )  İsimleri 

Zerdüştiler Ahura Mazda’yı tek ve ölümsüz tanrı olarak bilmektedirler. 

İnançlarına göre darda ve sıkıntıda kalanlar Ahura Mazda’nın isimlerini hatırlayarak 

dile getirdiklerinde vesvese ve sıkıntıdan uzaklaşacaklarına iananmaktadırlar. Ahura 

Mazda, önce manevi bir varlık olarak kabul edilirken sonraları, Zerdüşt’ten önce 

olduğu gibi onun nuru ateşin ihtiva ettiği yaratılmamış bir ışık olarak düşünülmüş ve 

zaman içerisinde bu nedenle ateş kültü geliştirilmiştir.147  

Ahura Mazda’nın Avesta’da geçen sıfatları şunlardır:      

1. Poştibani ( Himaye ) 

2. Aferinende ( Yaratan ) 

3. Negeh-ban ( Gözcü ) 

4. Şenasa va Aref ( Bilen bilgili sezgi ve olgunluğa dayanan arif ) 

5. Hered-i Mukaddes ( Kutsal akıl, fikir ) 

6. Çareger ( Her şeye çare bulan ) 

7. Rehber ( Lider, kılavuz ) 

8. Ahoora ( İyilik) 

9. Mezda ( Tanrı, Hürmüz) 

10. Pak ( temiz ) 

11. Fereh-mened va por şokuh ( Akıllı ve ululuk sahibi ) 

12. Bina ( Görüş- geren sahibi ) 

13. Durbinende ( Uzağı gören ) 

14. Negahban ( Koruyan ) 

                                                 
147Bk. Günay Tümer, Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi 4. bsk. Ankara 2002. s.120–122. 
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15.Penabahş ( Güven veren ) 

16.Çareger ( Çare bulan ) 

17. Nekahdarenda  ( Saklayan, emanetçi ) 

18.Be vucut averden-i behterin şehryar-i nik ( En iyi padişah ve hükümdarı 

makama getiren )148 

19. Şehriyar, dadger va adil ( Padişah, yardıma koşan adaletli ) 

20. Kesi ki nemefirebet ( Kanmayan kişi ) 

21. Kesi ki firip nemedihat ( Kimseyi kandırmayan ) 

22. Kesi ki firoz meşevet ( Başarı sahibi ) 

23. Hamera şekest dehat ( Her ketsen üstün ) 

24. Aferininde-i hame ast-i ( Her şeyi yaratan ) 

25. Bahşinde-i hame bahşiş ha ( Her şeyi bağışlayan ) 

26. Kesi ki az royi hast va irade niki konet ( İsteyerek kendi iradesiyle iyilik 

yapan ) 

27. Sutmend ( Faydalı ) 

28. Buzurg ( Büyük ) 

29. Şahitse-i şehriyar-i ( Padişahlığa laik olan ) 

30. Dana terin ( En akıllı ve zeki olan )149 

 

c. Zerdüştilikte Ölüm Sonrası İnancı  

  Zerdüşt’ün telkin ettiği ileri sürülen dini inanışa göre; iyi prensip Ahura 

Mazda/Ormuzd (Hürmüz) ile, kötü prensip Angra Mainyu/Ehrimen arasındaki 

ezelden başlayan ve dünyaya hükmetmek için gece gündüz savaş halinde süre gelen 

                                                 
148  Avesta, s. 343. 
149  Avesta, s. 344.  
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gerginliğin dünyanın sonuna kadar devam edeceğine inanılmaktadır. Ancak, bunun 

sonunda Ahura Mazda galip gelecek, dünyanın sonu onun otoritesini tesis ettiği gün 

olacaktır. O gün erimiş demirden ırmak dünyanın üzerine dökülecek, inananlara ılık 

süt kadar hoş görünen bu dehşet verici nehir, kötülükleri yıkıp mahvedecektir. İyiler 

ise o nehirden geçtikten sonra insaf ve iyilikle parlayan yeni bir dünyada mutlu bir 

hayat süreceklerdir.150 

Öbür dünyada, yeni öleni karşılayan zat, insanın semavi ruhani numunesi, onun 

“meleği”dir. Amellerine göre bu şahsiyet, ya can çekici güzel bir kız, yahut da iğrenç 

bir varlık olarak karşısına çıkacaktır.151 

Zerdüştilikte gelecek bir “alemşümül muhakemeden” söz edilmektedir. 

Zerdüşt’ten üç bin yıl sonra Ehrimen’in gücü sona erecek ve hakikat/adalet ülkesi 

kurulacaktır. Böylece itaat ruhu zafere ulaşacaktır. Yukarıda da kısmen işaret edildiği 

gibi muhakeme, ateş ve erimiş maden ile olacaktır. Bütün bu işler, Kansava gölünde 

yıkanan bir bakirenin, o gölde bulunan Zerdüşt’ün tohumuyla gebe kalması sonucu 

doğacak olan Saoşyant denilen kurtarıcının doğmasıyla gerçekleşecektir. Böylece 

ölülerin dirilmesi başlayacak, ilk insan olduğuna inanılan Gayomart’ın kemikleri 

hayat bulacaktır. Bütün ruhlar tekrar bedenlerine kavuşacak ve bir yerde 

toplanacaktır.152 

Zerdüştilikte ölümden sonra iyilerin ve kötü kalplilerin gideceği yer olarak 

bilinen dört tabakadan oluşan mekanlar vardır. İyilerin ölümden sonra yerleşecekleri 

“ Vahisth ”in ilk tabakasında Ahura Mazda bulunur ve geriye kalan üç tabakada 

doğru düşünce, iyi söz, güzel davranışa sahip olanların yerleşeceklerine inanılır. 

Kötü insanların gidecekleri mekân da aynı şekilde dört tabakadan oluşmaktadır. 

                                                 
150 Bk. Schimmel, s. 67. 
151 Bk. Schimmel, s. 67. 
152 Bk. Tümer, S. 122. 
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Yanlış düşünce, kötü söz, çirkin davranışı kendine rehber edinenler “ Dujhmata, 

Dujhukhta, Dujhvarshta ” ismi verilen tabakalara yerleşirler ve bu tabakalardan 

geçerek en son “ Anaghra Temangha ” ( yalancıların yeri ) ismi verilen dördüncü 

tabakaya giderler.153  

  

Avesta’ya göre ölen kişinin ruhu dört gün sonra bedeninden ayrılır. Üç 

öğretiyi bilip hayatında uygulayan kişilerin vicdan ve duyguları güzel kız suretinde 

gelir ruhunu cennete götürür. Ahura Mazda’nın yanına giden bin bir çeşit nimetlerin 

bulunduğu bu yerde ebedi olarak mutluluk için kalır. Zerdüştiliğin üç öğretisini 

reddedenler, Anaghra Temangha’ya gidecekler, karanlık ve azap içinde ebedi hayata 

devam edecektir. Eğer kişinin iyi ve kötü emelleri aynı ölçüdeyse cennet ve 

cehennem arasında bulunan “ Hemistegan ” ismi verilen mekâna yerleşirler, burada 

bir süre kaldıktan sonra Ahura Mazda isterse onları kendi bulunduğu mekana alacağı 

inancına sahiptirler.  

d. Cinvat Köprüsü 

              Zerdüştilikte ölüm ötesi inançlar arasında yer alan ve bireyin ebedi hayatı 

hakkında önemli rol oynayan bu köprüye Raşma’154da denilmektedir. Ölüm anında 

insanların, bireysel bir hesap görme olayının olduğu yer olarak ruhların iyi ve kötü 

amellerinin karşılığını veren Cinvat köprüsü üstünde, hesaba çekildiklerine 

inanılmaktadır. Her insan ölümünden sonra Cinvat köprüsünden geçmek suretiyle 

özel bir imtihana tabi tutulacaktır. İyiler, hayatta iken daima Ahura Mazda’nın 

tarafında mücadele edenler, zahmet çekmeden öbür dünyaya ulaşacaklardır. Kötüler 

                                                 
153 Bk. Azar, s.33. 
154 Dinler Tarihi Ansiklopedisi, İstanbul 1999,C.1, s.151. 
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ise, “durugların evlerinde”, yalan cinlerinin oturdukları yerde hasret çekip 

yaşayacaklardır.155 

Kişilerin amellerine göre köprü, genişleme veya daralma özelliğine sahip 

bulunmaktadır. Bu köprü sonrasında insanların ruhlarının Vahisth ve Hemistegan’a 

gitmesi belirlenmektedir. Zerdüştiler iyi kişilerin gidecekleri “ Vahisth ”ı yükseklerin 

en yükseğinde olan Hara-berazait dağının en tepesinde ve bunun yanında da “ Cinvat 

” köprüsünün bulunduğuna inanmaktadırlar. Cinvat köprüsü iyilere düz yol şeklinde 

açılarak onların Vahisth’e ulaşmasını sağlarken,  kötü kalpli kişilere daralarak 

onların Hemistegan’a düşmesine vesile olur. Zerdüştilikte ölüm ötesi ile ilgili bu 

inanışlar günümüzde devam etmektedir. Avesta’da bu konuyla ilgili şöyle 

denilmektedir:   

 

“ o kimse ki Ahura Mazda’yı ve Zerdüştiliğin üç temel öğretisini kabul ederse 

Cinvat köprüsü genişler, iyi ruh Vahisth’e gider ve mutlu hayata devam eder.” 156   

 

“ kötü kalpli ve Ahura Mazda’nın dinine karşı gelen kişiler, insanları kötülük 

ve yanlış yola yönlendirenler, Cinvat köprüsünün darlığından geçemeyip 

Hemistegan’a düşerler. Böylece onların ebedi hayatları ızdırap içinde olur.” 157 

 

Zerdüştilik inançlarına göre, her insan ölümünden sonra Cinvat köprüsünden 

geçmek suretiyle 

 

 

                                                 
155 Bk. Schimmel, s. 67. 
156 Avesta,Yataiş- ita-gat. Yasna 33/1. 
157 Avesta,Uştavad –gat. Yasna 46/2. 
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e. Zerdüştilik’te Ateş Kültü  

          Ateş Avesta’da atere, athr, Eski Farsça’da atar, Pehlevice’de atur ve atağiş, bu 

günkü İran Farsça’sında azar, ateş olarak geçmektedir. Zerdüştilikte ateş kutsal 

sayılmakta ve ondan “kral” diye söz edilmektedir. İbadet maksadıyla ateş yakılan 

yerlere “Ateşgede” denilmektedir. Burada ateş kabının üzerine konduğu taş, onun 

tahtı, makamı olarak görülmektedir. Mabedin ateş üstündeki kubbeli çatısında bronz 

bir taç bulunmaktadır. Zerdüştilikte kutsal olarak kabul edilen kılıç ve topuzlar, 

toplantı salonunun duvarlarına asılmaktadır.  

Ateş güneş ışınlarının temas etmeyeceği ve ateşin ışığını karartamayacağı bir 

yerde yakılmaktadır.158    

Zerdüştiliğin dini unsurlarının başında ateş gelmektedir. Ona saygı göstermek 

dini merasimin merkezini oluşturmaktadır.  Hususi mabetlerde ona saygı 

gösterilmekte, alevlerini kirletmemek için din adamları eldiven giyerek, ağızlarını bir 

mendil ile örtmektedirler.159           

Avesta’da beş çeşit ateşten söz edilmektedir:  

1. Azar berezisavangha: Faydalı ateş anlamına gelmekte ve kutsal 

sayılmaktadır. Zerdüşti inancına göre bu ateşin gerçeği gökte Ahura Mazda’nın 

yanında yanmaktadır. Ateşgedelerde yanan ateş onun yansımasıdır ve bu yüzden 

kutsal sayılmaktadır. 

2. Azar vohu fryana : İçgüdüde bulunan ateş. İnsanlar ve hayvanların 

ısınmaları için içgüdülerinde bulunan ateştir. 

3. Azar urvazishta: Bitkilerde bulunan ateş . Odun ve bitkileri yakarken yanan 

ateştir. 

                                                 
158 Bk. Ahmet Güç, Dinlerde Mabed ve İbadet, İstanbul 2005, s. 45-49. 
159 Bk. Schimmel, s. 68. 
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4. Azar vazishta: Gökte bulunan ateş. Gökyüzünde bulunan yıldırım veya ateş 

olarak kabul edilmekte ve gökte bulunan kötü ruhları uzaklaştırmak için ortaya 

çıktığına inanılmaktadır. 

5. Azar spenishta: Ateş topu. Ahura Mazda’nın yanında bulunan ateş 

topudur.160 

Avesta’da ateş ve onun kutsallığı üzerinde önemle durulmaktadır. Bu sebepten 

dolayı eski İranlılar, çöllerin ve suların tanrısı olarak bilinen Anahitayı Ahura 

Mazda’nın kızı, Zerdüştiler de ateşe saygıdan dolayı onu Ahura Mazda’nın oğlu 

olarak kabul etmektedirler. Zamanla ateşe gösterilen aşırı saygı, zihinlerde 

Zerdüştilerin ateşe tapanlar olarak kabul edilmesine neden olmuştur. Hâlbuki ateşe 

hamt ve sena edip ona saygıda bulunmak, Zerdüştilere göre Ahura Mazda’ya saygı 

ve hürmette bulunma anlamında kullanılmıştır. Ateş, Ahura Mazda’nın bir simgesi 

olarak kabul edilmekte ona saygı ve kusurda bulunan herkesin Ahura Mazda’nın 

gazabına uğrayacağına inanılmaktadır.161 

Avesta’nın birinci bölümü olarak kabul edilen Yasna’nın 62. bölümünde, ateşin 

kutsallığı ve ona nasıl hamt ve sena da bulunmak gerektiğini anlatan dualar yer 

almaktadır. Zerdüşti ibadethanelerinde ateşi muhafaza edip dini merasimleri yerine 

getiren kişilere aturban ve ya azarban ismi verilmektedir. Bu görevliler her gece 

gündüz beş kez ateşle ilgili bu duayı okumaktadırlar. Zerdüştilik’te aynı zamanda her 

ayın dokuzuncu gününe ateş ismi verilmektedir. Buna ateş-i niyayiş veya behram 

ateşi de denilmektedir. Avesta’da geçen ateşle ilgili dua şöyledir:   

 

                                                 
160 Azar, s.43. 
161 Bk.Tarih-i Dünya-i Kadim, s.27. 
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“ Ahura Mazda’nın yarattığı ateşi kutsuyorum. En güzel övgüler ve selamları 

pak ve temiz olan aydınlığına sunuyorum. Önünde durur tüm dini merasimleri yerine 

getiririm. Güzel kokulu bitkilerin kokusundan hoşnut olman için yakıyorum ve 

etrafında bulunan ilim sahibi kişilerle sana şu ilahiyi sunuyoruz.  Ey Ahura Mazda’yı 

temsil eden kutsal ateş, sonsuza kadar hep parlak kal odamızda. Ahura Mazda’ya en 

yakın olan tanrı isteklerimizi yerine getir. Rahat ve huzuru bize getir, yaşamımızda 

mutluluk, günlerimize ferahlık, dinimize bağlılık ve bize kılavuzluk edecek ilim 

marifet ver. Ey yüce tanrı, bize ilim öğrenmemiz için güç ve himmet ver. Bizi bağışla, 

düşmana karşı başarılı ve hayatta muvaffak kıl. Evlerimizde ve ateşgedelerde Ahura 

Mazda’nın ışığı yayılmaktadır. Ona hamt ve senada bulunanları sıkıntıdan kurtarır, 

hayvan sürüleri ve ziraatlarını bereketlendirir. Ahura Mazda’nın ateşine hamt ve 

sena olsun bizi kötülüklerden koru.”162   

   

Dünyada bulunan çeşitli dinlerin dini ayin ve uygulamalarına baktığımızda, 

geleneksel dinlere inanan toplulukların halk inançlarında ateş kutsal ve temizleme 

unsuru olarak kabul edilmektedir. Özellikle Hindistan, Roma ve Yunan halk 

inançlarına bakıldığında ateşe diğer dinlere göre daha fazla yer verilmekte ve ateşle 

ilgili birçok efsane anlatılmaktadır. Dünyadaki çeşitli ilkel kabile ve topluluklarda 

Kuzey ve Güney Amerika’da yaşayan kızıl derililer, Afrikalı yerli kabileler arasında, 

sonuç itibariyle dünyanın her yerinde küçük büyük bütün topluluklarda, perestij ve 

mahiyet farkına rağmen ateşe saygı duyulmaktadır.   

 

 

                                                 
162 Avesta,Yasna 62.1/2–5. 
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C. AVESTAYA GÖRE ZERDÜŞTİLİĞİN İBADET ESASLARI 

Bütün dinlerde olduğu gibi Zerdüştilikte de ibadet dinin temel 

özelliklerindendir. Zerdüştilikte insanlar bulunduklar kötü ortamlardan, etkilendikleri 

yanlış davranışlardan uzaklaşmak için ibadet ve dualar vasıtasıyla temizleneceklerine 

inanmaktadırlar. Nitekim Avesta’nın bölümlerinde sıkça bu tür olumsuzluklarla 

mücadele edilmesi üzerine durulmaktadır.  

Zerdüştiliğe göre, dualist bir anlayış vardır. Dolayısıyla dünyada, biri biriyle 

mücadele eden iki düşman bulunması nedeniyle, insan durmadan savaş ve murakabe 

halinde bulunmalıdır. Bu mücadelenin birinci kısmı, iyi amellerle ayinleri titizce icra 

ederek meşgul olmaktır. Zira dindar insan günlük ibadetlerin yaptığı zaman devlerin 

gücünü zayıflatmış olmaktadır. Yalan söylemeden vefa ve iffet içinde yaşayarak 

bütün kuvvetiyle çalışması halinde, Ahura Mazda’nın taraftarları lehine bir zafer 

kazanmış olacaktır.  

Zerdüştilik’te en önemli emirler, temizlik ile ilgili bulunmaktadır. Dindar 

insanın kötü prensip tarafına bağlı olan her şeyden uzak kalması gerekmektedir. 

Zerdüştilikte ölüler kirli sayıldıkları için bunlara kesinlikle donulmaması 

istenmektedir. Bunun aksine, toprak, su ve ateş de kesinlikle temiz tutulmalı ve 

kirletilmemelidir.163 

 İbadetler günlük ve yıllık olarak ikiye ayrılmaktadır.  

 

 

                                                 
163 Bk. Schimmel, s. 68. 
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a. Günlük İbadetler  

Zerdüştiler, günün belli zamanlarında ibadet etmektedirler.   Avesta’da ibadet 

zamanlarını belirten “ gâh ” kelimesi, Farsçada “gas” ve Pehlevicede “gasu” (vakit, 

zaman) olarak geçmektedir. Zerdüştilikte faydalı olan her unsur kutsal sayılmaktadır. 

Bu yüzden gece, gündüz, ay ve yılın koruyucu tanrıları bulunduğuna inanılmaktadır. 

Bir gece ve gündüzün vakitleri beş kısma ayrılarak beş ayrı vakitte beş kez dua 

okunduğu için bu bölüme “penç gâh” (beş vakit) ismi verilmektedir.164 

1. Havn-i gâh: Sabahleyin güneşin doğuşuyla öğle arasındaki ibadet 

zamanına verilen isimdir. 

2. Rapisyayun gâh: Öğlen ile ikindi arasında yapılan ibadet vaktine verilen 

isimdir.   

3. Ozeren gâh: İkindi ile güneşin batışı arasındaki vakitte yapılan ibadete 

“Ozeren gâh ” ismi verilmektedir.  

4. Aviseru terim gâh: Güneşin batışı ile gece yarısına kadar geçen zamana 

verilen isimdir. 

5. Oşhin gâh: Gece yarısı ile sabah güneşin doğuşu arasında yapılan 

ibadettir.165      

Zerdüştilikte esas olan günlük ibadetlerdir. Bu, din mensupları için zorunlu 

olarak yapmaları gereken görevlerden biridir. Kötülüklerden uzak durmak, 

                                                 
164 Bk. Pordavut,Hurda-i Avesta Bahş-i ez Kitab-i Avesta, s. 103–106. 
165 Avesta, s. 502-512.  



84 
 

günahlardan arınmak ve Ahura Mazda’ya karşı sevgilerini hissettirmek ibadet 

yoluyla mümkün olmaktadır.  

b.  Yıllık İbadetler 

Zerdüştilerin yılık ibadetleri dini bayramlar ve özel günlerde önemle 

yapılması gereken kutlamalardır. Özel gün ve bayramların yanı sıra on iki aydan 

oluşan güneş takviminin de Zerdüştiler arasında önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu 

takvime göre her ay otuz günden oluşmaktadır. Ancak bu aylara beş gün ilave 

edilerek bir yılın günlerinin sayısı 365’e tamamlanmaktadır. Sonradan ilave ettikleri 

beş gün ve her ayın dört gününü Ahura Mazda’ya ait önemli gün olarak kabul 

edilmekte ve Zerdüştiler için kutsal günlerden sayılmaktadır. Zerdüştilik’te bütün din 

adamlarının ölüm günleri her yılın Eylül ayında bayram olarak kutlanmaktadır. 

“Fervardigan” (geçmişlerini hatırlama) ismi altında kutlanan bu tören yerine 

getirilmesi gereken yıllık ibadetler içerisinde yer almaktadır.       

Günümüze kadar değişmeden devam ede gelen dini unsurlardan olan yıllık 

bayramlar, Avesta’da şu isimlerle anılmaktadır. “ Maidhyoi-zaremaya ” ( ilk bahar 

ortası ) “ Maidhyoi-shema  ” ( yaz ortası ) “ paitishahya ”( hasta bayramı ) “ 

Ayathrima ” ( sürülerin otlaklardan eve dönüş bayramı ) “ Maidhyairya ” ( kış ortası 

) ve “ Hamaspathmaedaya ”  ilkbaharda gece gündüzün eşitlenmesinden önce yılın 

son gecesinde kutlanan “ Fravashi ” lerin bayramı.166 

 

 

 

 

                                                 
166 Oymak, s.193. 
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c. Diğer İbadetler 

Zerdüştilik ilk ortaya çıktığı şekliyle zengin bir ibadet ve inanç esaslarına 

sahiptir. Eski İran kabilelerinin ibadetlerini yerine getirdikleri mabetleri ya da 

tapındıkları putları hakkında sağlıklı bir bilgi bulunmamaktadır. Avesta’da da böyle 

bir şeyden söz edilmemektedir. Zerdüştilik ortaya çıktıktan sonra Ahura Mazda’nın 

sembolü olan ateşin yakıldığı yerler olarak, ateşgedeler yapılmıştır. Kendilerinin 

doğrudan doğruya ateşe tapmadıkları konusunda ısrarlı olan Zerdüştiler, ateşin, 

sadece Ahura Mazda’nın sembolü olduğuna inanmaktalar.167İbadetler arsında çeşitli 

nedenlerle düzenlenen törenler ve yemekler de önemli yer tutmaktadır.   

 

c.a. Aşim-vuho, Aşavehişte ve Ayır yaman eyişye duası 

Zerdüştiliğin en kısa ve meşhur dualarından sayılmaktadır. Aşim-vuho, 

Aşavehişte duası tanrıya atfen özellikle doğruluk tanrılarına hitaben istekler hayır, 

bereket ve saadet istenerek okunmaktadır. Ayır yaman eyişye duası ise bir nevi 

kabile büyüklerine ki, onlardan Avesta’da tanrılar olarak bahis edilmektedir, 

kerametleri ve yerine getirilmiş iyi işleri övülerek onlara hitaben yapılmaktadır. Ayni 

zamanda düşmana karşı zafer, kötülüklerden ve hastalıklara karşı korunmak amacına 

yönelik olarak okunmaktadır. Bu dua, Ahura Mazda’nın en etkili ve faydalı 

sözlerinden sayılmaktadır. Aşa* ve bu duanın gücüyle her şeyin kazanılmasından söz 

edilmektedir.  

Bu iki duanın sözleri şöyledir: Hastalıklar, ölüm, kötülük, afet, büyü, bela, kötü 

kalpli önderler, ara bozguncular, gurur ve kendini beğenenler, fasit düşünenler, 

dedikoducular, kötü konuşanlar, zalim erkekler, yalancılar, kötü kadınlar, en kötü 

                                                 
167Azar,s. 89.   
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olan yer onlarındır. O kimse ki dini düşündü, din için konuştu, din yolun da yürüdü, 

öyle ki o bütün dünya ya doğruluk ta en doğru, padişahlıkta en iyi hükümdar, 

ululukta en ulu, başarıda en başarılıdır”.168 

c.b. Navjote töreni 

Avesta’da “nava” Farsç’da “nev” (yeni yada taze) “zaota” (tanrıya duada 

bulunan) olarak geçmektedir. Zerdüştilikte ikinci derecede önemli dini 

merasimlerden sayılmaktadır. Bu gün Hindüstan’da yaşamakta olan Zerdüştiler kız 

ve erkek çocuklarını yedi ile on yaş arasında ve İran’da yaşamakta olan Zerdüştiler 

çocuklarının on iki–on beş yaşlarına geldiklerinde, Navjote töreniyle Avesta’dan 

parçalar okuyarak, onun ikinci kez doğuşunu belirtmekte ve dini sorumluluklarını 

üstlenmeleri için bir sembol olarak yapılmaktadır. Böylece bu çocukların Zerdüştiliği 

kabul etmiş olduğuna inanılmaktadır.169 

c.c. Koşt-i 

Zerdüştiliğin simgesi olarak bilinmektedir. Zerdüşt taraftarlarının bellerine 

bağladıkları beyaz koyunun yününden elde edilmiş 72 telden örülen kemerdir. 

Sasaniler döneminde yedi kişi tarafından okunan Yasna bölümleri eşliğinde din 

adamları tarafından bağlanmakta ve böylece kişi Zerdüştiliği kabul etmiş olmaktadır. 

Daha sonraları “ Zut ve Raspi ” ismi verilen iki kişi tarafından okunan Yasna 

bölümleri ile Koşt-i merasimi devam etmektedir.170  

                                                 
*İnsanlar da bulunan doğruluk gücü.  
168 Avesta,Yasna, 27/14. 
169 Avesta, s.630. 
170 Azar,s. 89. 
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“ Dini merasimlerde bulunup Yasna parçalarını dinleyenlere müjdeler olsun ki 

onlara Ahura Mazda ve onun emrinde olanlar yardıma koşacaklardır. Padişahlara, 

hükümdarlara ve Ahura Mazda tarafından görevlendirilen Hurmazt, Haften, 

Ordibeheşt, Hordat, Aban, Horşid, Mah, Tir, Koş, Mihr, Sorüş, Reşen, Ferverdin, 

Behram, Ram, Din, Ard, Eştat, Zamyat, Hom, Vanant tanrılara hamt ve sena 

olsun.”171  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
171Avesta, s.476–478. 
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                                                         III. BÖLÜM 

                                              GATALAR 

A.GATALARIN OLUŞUM SAFHASI 

 Zerdüştiliğin kutsal kitabı Avesta’nın Zerdüşt’e atfedilen bölümü ve onun 

temel öğretilerini ihtiva eden Gatalar, yüce tanrı Ahura Mazda’yı ve onun Zerdüşt’ü 

görevlendirmesini, kötülüğe karşı mücadeleyi ele almaktadır. Aynı zamanda Gatalar, 

Avesta’nın ilk bölümü olan Yasna’nın temelini oluşturur.172 Gata, eski Hintçe bir 

kelime olup “şiir söylemek, şarkı okumak,  kutsal şarkılar ”anlamına gelen “ gey ” “ 

ge” kökünden gelmektedir. Gatalarda geçen şiir veya ilahi mısraları, şiir sanatından 

çok, dini düşünceyi içermektedir. Avesta’nın diğer bölümleri tek dil, çeşitli metot ve 

üç dört lehçeyle yazılırken, Gatalar bu bölümlerden farklı tek lehçe ve tek metot ile 

yazılmaktadır.173 

Zerdüşt’ün yaşadığı dönemden itibaren Zerdüştilikle ilgili kaleme alınan 

özellikle Yunan tarihçilerinin eserlerine bakıldığında, bu dinle ilgili efsaneler, 

hikâyeler, batıl inançlar ve geleneklerin ön plana çıktığı dikkati çekmektedir. Fakat 

zaman içerisinde İranlı araştırmacılar tarafından yazılan eserlerden Zerdüşt’ün 

Gataları Zerdüştiliğin dini merasimler ve inançlarına işaret ederek insanlara bir nevi 

kısa şekliyle Avesta’nın açıklamasını yapmaktadır. Bu sebepten dolayı bir süre sonra 

Gatalar’da Avesta’nın bir bölümü olarak kabul edilmiştir. Zerdüşt’ün öğretisinin 

                                                 
172 Gündüz,  s. 137.  
173 Azar,  s. 41.   
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temelinde, Ahura Mazda’ya hamt ve sena da bulunmak ve kötü güçlere laneti ve 

iyilikte yarış bulunmaktadır.174 

Gatalar on yedi parça ilahiden oluşan ahlaki, dini ve mezhebi bilgiler yanında 

tanrıya hitaben Zerdüşt tarafından yazılan şiirlerden oluşmaktadır. Avesta’nın tedvini 

sırasında Yasnalar arasında Gatalar’a yer verilmektedir. Zerdüşt 29. Yasna’da 

kendisinin o topluma gönderilen rehber olduğunu açıklamaktadır. Bilim adamları 

Gataların birinci ve ikinci kıtalarının yeri değişerek bize ulaştığı şeklinde bir kanata 

ulaşarak 28. Yasnadan itibaren başlayan Gath’ı ikinci Gata ve ilk Gata olarak 29. 

Yasnayı kabul etmektedirler. 175            Zerdüşt’ten sonra Zerdüştiler arasında yine 

çok tanrılı inançlar yayılmışsa da ona nispet edilen Gatalar, İran’da etkisini 

sürdürmüştür.  

B. Gatalar’ın Bölümleri 

Avesta’nın en eski ve günümüze kadar daha az tahribe uğrayarak ulaşabilen 

bölümlerinden sayılan Gatalar’ın tamamı 17 bölüm, 238 kıta, 896 mısra, 5560 

kelimedir. Gatalar, Eski İran edebiyatının önde gelen eserleri arasında yer 

almaktadırlar.176Gatalar, kendi içinde beş bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler 

şunlardır: Ahuna-vaiti 1.Gata yedi bölümden, Uştavad 2. Gata dört bölümden; 

Spantmad 3. Gata dört bölümden; Vuhuhşatara 4.Gata bir bölümden; Vaheyştuyeşt-i 

5. Gata bir bölümden oluşmaktadır.  

                                                 
174 Abdurrahman Küçük, Günay Tümer, M. Alparslan Küçük. Dinler Tarihi, Ankara 2009, s.148. 
175 Bk. Sasanfar, Avesta kuhan terin surut ha-i Zerdüşt Gath-ha, s. 5-7. 
176 Hacaloğlu, s. 128.  
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Zerdüşt düşüncesi, sözü ve işi doğru bir adam olması dolayısıyla onun eseri 

olan Gatalar, baştanbaşa onun yaşadığı dönemin insanlarına ilham veren diğerli bir 

eser konumunda olmuştur. Zerdüşt’ü bir din adamından ziyade onu bilim adamı, 

filozof ve hâkim olarak gören tarihçiler, onun Gatalarının ahlaki ve bilgi yönünden 

özellikle İran kültürünü etkilediğini belirtmektedirler.  

a.Ahuna-vaiti 1.Gata 

“ Büyük, sahip ” anlamına gelen “ Ahuna-vaiti ” Gataların birinci kısmını 

oluşturmaktadır. Kendi içinde yedi bölüm şeklinde 28.hattan başlar 34.hat’ın sonuna 

kadar devam eder. Her hattın da kendina özgü isimleri vardır. “ Ahyayasa ” ismiyle 

alınan Yasna 28. Hat Gataların ilk bölümüdür.177 Bu bölümde; Zerdüşt’ün dünyada 

yaşanan olaylardan dolayı yaratıcıya yalvarması, insanların rahatlığı ve dürüstlüğü 

kazanmaları ve dünyada ve ölüm ötesinde mutluluğa ermeleri için Ahura Mazda’ya 

yakarışları anlatılmaktadır. 178 Zerdüşt bu satırları kaleme aldığı sıralarda daha işin 

başında olduğunu şu ifadelerinden anlaşılmaktadır: 

“ Ben o kimseyim ki, Ahura Mazda için ilahi yazarım. 

Öyle sözler ki, bugüne kadar kimse yazmadı ve duyulmadı. 

Gece aydınlığını gündüzden aldığı gibi . 

Bende doğruluğu aydınlığı Ahura Mazda’dan aldım. 

O kimseler ki, Ahura Mazda’ya hamt etmekteler. 

                                                 
177 Azar, s. 54. 
178 Avesta, s. 105. 
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Bu yazılarımı okuyor veya duyuyorsa. 

Hayır ve iyiliğe ulaşmaları için. 

Onlara yardımcı ve bu yazılarım kılavuz olsun”179 

1. 28. Hat, Ahyayasa (Yasna28) 

Zerdüşt bu mısralarında Ahura Mazda ve onun yardımcılarını, insanların 

kötülük gücüne karşı mücadele ederek iyiliğe ulaşmaları için yardıma çağırmaktadır. 

Konuyla ilgili örnek verecek olursak şöyledir:    

“Mezda’nın mukaddes aklını sena için ellerimi yardım isteyerek kaldırır ve ey 

doğruluk, her şeyden evvel dilerim ki (Vohu menah = temiz tıynet) yı ve yaradılışın 

ruhunu hoşnut edeyim. Ey Ahooramezda ve ey Vohu menah, ben size hizmet edecek 

adamım.  Doğruluk vasıtasile iki cihanın zaferini bana ihsan ediniz. 

Ey Ahooramezda ve ey Aşa ve ey Vohu menahben sizin ve Arımaiti tarafından 

kendilerine ebedi diyar hazırlananlar için terennüm ediyorum (Gata’ı okuyorum).  

Şimdiye kadar kimse tarafından terennüm edilmeyen bu duaları sizden yardım 

istediğim zaman imdadıma koşasınız diye okuyorum.” 180           

2. 29. Hat, Haşmavya- geus- urva (Yasna29) 

Bu bölüm zulmün haksızlığın çok acımasız bir şekilde yayıldığı ve insanların 

zorluklara karşı savunmasız hala geldikleri dönemleri anlatmaktadır Zerdüşt bu 

sırada, Ahura Mazda’ya insanları kurtarması ve onlara yardımcı olması için 

                                                 
179Avesta, Gata1/1,Yasna 28/ 1. 
180 Avesta,Gata1/1,Yasna 28/ 1-3. 
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yalvarmaktadır. Bu bölümde Ahura Mazda’ın Zerdüşt’ün yaptığı yakınma ve 

yakarışları duyduğu ve bu durumu düzeltecek biri olarak onu 

seçtiğinden/görevlendirdiğinden söz edilmekte ve onun mücadelesi anlatılmaktadır. 

Örneğin.    

“Ey Ahooramezda, (Yaradılışın ruhu) senin dergâhına şikâyet ediyor ve diyor 

ki: beni kimin için vücuda getirdin, kim beni yarattı?  Zulüm, kavga, gazap, beni 

aciz, zayıf bir hale soktu.  Benim senden başka koruyucum yoktur.  Bana ebedi bir 

yaşayış ve bahtiyarlık ihsan et. O zaman Yaratılışın ruhunu yaratan, Aşa (doğruluk) 

dan sordu: Sen (Yaratılışın ruhu) için ona huzur verecek, onun yarı ve teselli vericisi 

olacak bir adil hâkim (daver) tanıyor musun?  Kimdir o kimse ki böyle bir hüküm 

vermeğe laik olsun, o kimse ki gazabı ve (yalan) ın dostlarını yensin, mahvetsin? 

Aşa yaratana cevap verdi:  Yaradılışın ruhu için kuvvetli bir yardımcı yoktur. 

İnsanlar arasında maiyetlerine nasıl muamele edileceğine bilen kimse yoktur. 

(Ahoora söyler) Faniler arasında en kuvvetli odur ki ben onun istinadını kabul eder 

ve yardımına koşarım.” 181 

3. 30. Hat, At- ta-vahğşiya (Yasna30) 

Zerdüşt üçüncü Gatasında iyi ve kötü arasındaki savaşı anlatmaktadır. Bu iyi 

ve kötü arasındaki savaşta tercihte bulunan insanın, Ahura Mazda tarafından 

cezalandırıldığı veya mükâfatlandırıldığından bahsedilmektedir. Konuyla ilgili örnek 

verecek olursak şöyle dir.    

                                                 
181Avesta, Gata1/1,Yasna 29/ 1-3. 
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“  İşte dinlemek isteyenler için sözüm var: her şeyden evvel bilen adam, 

Ahoora’ ya hamd ve sena olsun. Ve Vohumen’ e yakarmak için olan bu terennümleri 

ve bunu dinleyip (itaat edip) doğrudan doğruya parlak saraya (cennet’e) giden 

insanın saadetini aklına yerleştirmelidir. Bu en büyük sözlere kulak veriniz. Onlar 

aydın bir düşünce ile mütalaa ediniz. Bu iki aydın (iyilik ve kötülük) arasındaki farkı 

düşününüz. Ondan evvel ki son gün erişir ve herkes kendi kendine dinini ihtiyar eder. 

Ola ki sonunda muradımıza ereriz. İlk önce tasavvur âleminde zuhur eden o ikiz iki 

cevherden (Asli ve eski kadim yerine kullanılmıştır) birisi düşüncede, sözde ve işte 

iyiliktir; öteki de kötülüktür (düşüncede, sözde işte).  Bilgili adam bu ikisinden 

kötülüğü değil iyiliği seçmelidir. 182 

4. 31. Hat, Ta-ve-urvata (Yasna31) 

Bu bölümde anlatılanlar, Ahura Mazda’nın Zerdüşt’e güç /cesaret vermesi 

ve onun böylece kötülüğü seçenler için mücadele edip bu satırların onlara bir kılavuz 

olmasını sağlamasını anlatmaktadır. Örneğin: 

“Buyurduğun vecihle işte bir söz söyleyeceğim ki, onu işitmek, yalanın 

hükmüne kulak verip doğruluğa ait olan her şeyi mahvedenler için acıdır; fakat 

yürekten Mezda’ya inananlar için güzel ve tatlıdır. Seçilecek en iyi yol size 

gösterilmediyse ben adil bir hâkim sıfatıyla size konuşuyorum. Öyle adil hâkim ki 

Ahooramezda dahi onun doğruluğuna ve iffetine şahittir. Ta ki hepimiz mukaddes 

ayinin gösterdiği yolda yaşayalım. Bu iki güruh için ( Spenta mainyu ) ve ( Azer ) in 

eline ne mükâfat ve ne mücazat vereceksin? Din yolunda çalışan insanın akıbeti ne 

                                                 
182 Avesta,Gata1/1,Yasna 30/ 1-3. 
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olacaktır? Ey Mezda, beni kendi dil ve sözünle bunlardan haberdar buyur ki ben 

onları insanlara tebliğ edeyim.”183 

5. 32. Hat, Ahyaça- huvaetuş (Yasna32) 

Zerdüşt Gatarının bu bölümünde yine ısrarla kötülükten kaçınıp iyiliği 

seçenlerin mükâfatlarının çokça olacağını ve kim kendini kötülüğe kaptırırsa kendi 

ördüğü kötülük ağına kendilerinin düşeceğini, nihayet kısa sürede bu yolun takip 

edilmez olduğunu göreceğinihaber vermektedir. Konuyla ilgili örnek verecek olursak 

şöyledir. 

“Ahooramezda sizin yanınızda efendi ile uşak arasında bir fark yoktur. Onun 

için hiçbir ayrım yapmadan kendimizi size çevirebiliriz. Ahooramezda’dan saf 

düşünce geçmektedir. Doğruluk bizi hur yapacak ve isteğimizi iyiye doğru 

çevireceğiz. Bu emanetler içinde Mezda’nın ilahi kelimeleri duyulur: Ben sizinle 

olacağım.  Bunun karşısında kötülüğün kötü düşüncesi doğmuştur. Kötü düşünceden 

yalanlar olmuştur. Yalan kötü işler yapmaya zorlamış. Ve kötü işlerin içinde de 

inançsızlık olmuştur.. Ey kötü kuvvet, siz insanların doğruluğa ve akıllılığa karşı 

olan ilgisizliklerinin sebebisin.  Sen onları bilinç birleşmesi içine sokup onların iyilik 

için olan yollarını kesiyorsun. Senin karanlık güçlerin yaşamı yaratmış olarak 

görülebilir ama gerçekte onun çekiciliği ölüme götürür. Soruyorum size kim yaşamı 

ölüme seçecek kadar aptaldır.”184 

 

                                                 
183 Avesta,Gata1/1,Yasna 31/ 1-3. 
184 Avesta,Gata1/1,Yasna 32/ 1-3. 
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6. 33. Hat, Yataiş- ita (Yasna33) 

Bu Gata’da insanların iyiliği ve doğru olanı seçmeler için Ahura Mazda’nın 

sunduğu saf düşünce yalansız her şeyi kabul etmekle elde edileceğini anlatır. 

Zerdüşt’e göre şuurlu yaşam bütünüyle iyi niyetle (Vohumen, Aşa...) 

kazanılmaktadır.185 Örneğin.     

“ Ahooramezda’nın yanında yer alacak olanlar, iyilik ve doğruluğu seçenler 

olacaktır. Yalnızca gerçekler vardır, yanışlar ve kötülük her zaman manasızdır. 

Tanrı bunların ikisizinde hangisine ilgi gösterdiğini bilir. Tanrı sizi bir seçim için 

zorlamaz. Doğruluğu seçenler en iyi mekânlara sahip olurken kötülüğü tercih 

edenler kötü yerlere sahip olacaklardır. O kimseler ki iyilik yapar ama kalpları yalan 

yalanışla doludur kendilerini kandırmış olurlar ve kötülerle beraberler. Sadece iyilik 

için uğraşanların değeri asırlar boyu kalacaktır. Ey Ahur Mezda kuvvet, kibirlilik, 

fakir ümitsizlik ve yağmacılıktan bu dünyayı kurtar ve buna benzer yabancı şeyleri 

benden uzaklaştır.”186  

7. 34. Hat, Ya – şyaosna (Yasna 34) 

Zerdüşt, Gataların bu bölümünde tanrıya kavuşmanın üç yolu olduğunu 

anlatır. Bu üç yolun, Humte (Doğru düşünce) Huhate (İyi söz) Havarşate (Güzel 

davranış) bu yolu takip eden kişilerin iyi ve sağlam bir yaşama sahip olduğunu ve 

aynı zamanda gurur, kibirlilik, kendini beğenmişlik, gıybet, yağmacılık ve buna 

                                                 
185 Azar,  s. 59. 
186 Avesta,Gata1/1,Yasna 33/ 1-3. 
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benzer yanlışlıkları terk ederek Aşa’ı kabul etmiş olurlar. Ve aynı zamanda Ahura 

Mazda’nın rızasını kazanırlar.187 Konuyla ilgili örnek şöyledir.   

“Ey Ahooramezda; ister eylemle, ister sözle, ister ibadetle olsun, sen kendi 

sözüne ölümsüzlüğü, hakikati sağlığı, hâkimiyeti aldın. Bırak kendi özün için seçtiğin 

bu gibi şeyler bizim tarafımızdan en geniş miktarlarda olmak üzere sana verilsin, ey 

efendim. Dahası tüm bu şeyler sana; kötüyü iyi ruhtan alan düşünce ve ruhu hakikat 

ile uyum için de bulunan ben (Zerdüşt) ve evrensel ihtişamda olan övgü ilahileri 

yoluyla verildi, o ilahiler ki sizin varlıklara has bir evrensel ihtişamda okunur, ey 

Ahooramezda. Bundan dolayı bırak biz, senin hâkimiyetin altında iyi düşünce ile 

beslenen bizler hepimiz derin bir saygıyla Sana bir kurban sunalım. Ey 

Ahooramezda, gerçekten bırak erdemli adama kurtuluş tüm senin gibiler arasından 

bağışlansın.188 

b. Uştavad 2. Gata 4 Bölümden Oluşur (43. Hat, 44. Hat, 45. Hat, 46. 

Hat) 

Kurtuluş Gatası anlamına gelen bu Gata’ya “ kurtuluş ve afiyet ile başlayan 

Gata da denilmektedir ”.189    

1. 43. Hat (Yasna 43) 

Zerdüşt 2. Gatasını birinci bölümünde Ahura Mazda’nın sıfatlarını ve kendi 

dileklerini dile getirir. Aynı zamanda var gücüyle insanlara doğruyu öğretmek için 

çabaladığını ve insanların zengin, bereketli bir hayat sürmesi için o toplumun ilme, 

                                                 
187 Avesta, s. 119–121. 
188 Avesta,Gata1/1,Yasna 34/ 1-3. 
189 Hacaloğlu,  s. 130. 
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kültüre, kanun ve düzene önem vererek tanrıya olan inançlarıyla elde edileceğini 

anlatır.190 Konuyla ilgili örnek verecek olursak şöyledir. 

“ Bütün yollar tanrıya götürülür. Ve bu yolu takip eden her kişi düzenine 

uydurur. Tanrıdan güçlülük ve eksiksizlik dilensin. Ey Ahooramezda, bunu bende 

senden diliyorum. Çünkü ben doğruluğu gerçekleştirmek istiyorum. Onun için bana 

Senin ruhunun kuvveti ile engellerden yılmayarak sonuna kadar direnme gücü ver.   

Evrenin aydınlatıcı kuvvetleri, bizim yanımızda bulunun. Senin enerjin ey tanrım 

karanlıkta sonsuz ışık akımı gibidir. Onlar, bizim yaşamımızda geceleri sönmeyecek, 

doğruluğun ışığını ödünç vermektedir. İyiliğin alçak gönüllülüğü takipçileri sadece 

dünyadayız ama bir zaman, ne zaman ki senin yanına geldiğimizde, bizim içimize 

iyiliklerinde nefes alacağız.”191      

2. 44. Hat (Yasna 44)  

Bu Gata diğer Gatalar’dan farklı olarak soru cevap şeklinde yazılmaktadır. 

Zerdüşt insanları tabiatın sırrını bulmalarını ve kâinatın nasıl yaratıldığı konusunda 

düşünmeleri gerektiğini ve bunlar sonucunda gerçek yaratıcıyı bulmalarını ister. 

Başarılı olmak için doğru yolu seçen her kesin Aşa’nın yardımıyla muvaffak 

olacağını yazmaktadır. Örnekler sırasıyla şöyledir. 

“ Ey Ahooramezda bana yardım et, Vohumen ve Aşayı bana yol göstermeleri 

için yolla. Senin dinini bu insanlara öğretmek ve doğruları görmeleri için seçildim 

beni bu yolda Muaffak kıl. Benim varlığımın tek sebebi sensin onun için bana 

anlaşılabilirliğin merhametini ver. Tanrım sana sesleniyorum bu düzeni bu 

                                                 
190Tarih-i Came Adyan,  s. 54. 
191 Avesta,Gata2/1,Yasna 43/ 1-3. 
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mükemmelliğin yaratıcısı olan sana sesleniyorum beni duy ve bana başarılı olmanın 

yolunu göster. Bu insanlara da düşünecek ve gerçekleri görmelerini sağla. Ey 

Ahooramezda kimse düşünmüyor mu bu kâinat nasıl yaratıldı, güneşin ve yıldızların 

dönmesi ayın mesafesinin belirlenmesi ve tüm bu düzen nasıl kuruldu? Gerçek ilme 

sahip olan kişi on da olan akıl ve fikriyle doğru yolu bulur ve hayatta başarıyı 

kazanır.” 192 

3. 45. Hat (Yasna 45)  

               Zerdüşt Ahura Mazda’ya dini yayması için yardım etmesini istemektedir. 

O, burada insanların doğru yolu seçmeleri için fikirlerini açıklamaktadır. Bir guruba 

dinini kabul ettirirken çektiği sıkıntıları anlatmaktadır. Konuyla ilgili örnekler 

şöyledir. 

“ Ey Ahooramezda, her kes ilim ve düşünce yoluyla hayatını devam etmekte. 

Kötü düşünceye sahip bu öğreticileri hep dinleyecek misiniz? Onlar ki bana engel 

olmakta ve yolumu kesmekteler. Sen bu engelleri kaldır ve bana başarıya ulaşmam 

için çıkış yolu göster tanrım. İyi ve kötü hakkında bana bilgi ver. Bunlar baştan 

birbiriyle zıt mıydı? Çünkü düşünce de harekette konuşmada birlikte olamazlar. Ey 

tanrım buradaki insanlara iyiyi seçmelerini böylece doğruyu bulmalarını öğretmek 

istiyorum. Yıllar önce tabiat sırrını bulmak için yola çıktığımda seni buldum tanrım. 

İyiliği gördüğüm ve aradığım her yerde sen vardın ve anladım ki sen her yerde 

varsın. İyiyi ve doğruyu seçen her kes sana ulaşacaktır.”193 

 

                                                 
192 Avesta,Gata2/1,Yasna 44/ 1-3. 
193 Avesta,Gata2/1,Yasna 45/ 1-3. 
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4. 46. Hat (Yasna 46)  

Zerdüşt bu Gatasında çektiği sıkıntıları anlatır ve her şeye rağmen Ahura 

Mazda’nın dinini yaymaya çalışır. Bu Hat’tan anlaşıldığına göre Zerdüşt’ün 

taraftarları az sayıdadır ve o daha işin başlarındadır.Aşağıda konyla ilgili örnek 

verecek olursak şöyledir.  

“ Ey Ahooramezda hangi toprağa yüz süreyim, nereye gidip sığınayım? Şeref 

sahibi önder kişiler benden uzaklaşıyor. Yalan söyleyen hükümdarlar gibi değilim, 

seni nasıl mutlu ederim? Ey Ahooramezda sana yalvarıyorum bana yol göster. Aşa 

ve Vohumen’in yardımıyla beni başarıya olaştır. Ey tanrım ne zaman doğru ve iyilik 

kazanacak ben senin yolunu yanı doğru olanı seçtim beni bu yolda muvaffak kıl. 

Bilmekteyim ey tanrım aslında benim bu sözlerime de gerek yok çünkü iyi ve doğru 

yolu hak eden her kes zaten o makama ulaşmış olur, ama ben yine de bir sebep 

olurum seni tanımaları için diye çabalıyorum. Sen Aşa ve Vohumen’in yardımıyla 

insanları doğruyu görmeleri için yardım et.”194 

 

 

 

 

 

                                                 
194 Avesta,Gata2/1,Yasna 46/ 1-3. 
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c. Spantmad 3. Gata 4 Bölümden Oluşur (47. Hat, 48. Hat, 49. Hat, 50. 

Hat) 

Kutsal akıl Gatası anlamını taşımaktadır.195 Gataların üçüncü bölümünü 

oluşturur ve kendi arasında dört bölümden meydana gelmektedir, 47. Yasna’dan 50. 

Yasna’ya kadar devam etmektedir. 

1. 47. Hat (Yasna 47)  

Bu Gata’da Zerdüşt, kutsal ruh ile dünya arasında ki ilişkiyi anlatmaktadır. 

Kutsal ruh Ahura Mazda’nın iç görünüşüdür. Tanrı biliyor ki insanların iç ve dış 

görünüşleridir ve bunlar bölünmez bir şekilde birleştirilmiştir. Örneğin.  

“ Ey Ahooramezda iyi düşünceler, saf ve samimi niyetler ve bunlar için sen 

kusursuzluğunla dünyayı kapladın. Ve bizi size karşı tam bir bağlılığa götüren ruhsal 

denge ile ödüllendirdin. Kutsal tanrının tehditlerine kulağını kabart. Onun takdim 

ettiği sözleri kullan ve sana yapman gerektiğini gösterdiği hareketleri yap. O zaman 

senin düşüncelerin evrensel dünyanın uyumu ile bir olacak ve o zaman tanrının bu 

düzenin tek koruyucusu olduğunu keşfedeceksin. Çünkü tanrım sen kutsal ruhun 

yaratıcısın. Kutsal ruh senin iç görünümündür, aynı dünyanın senin dış görünüşün 

olduğu gibi. Bu dünya senin yetişen çiğlerinle donatılmış olan aynı dünyadır. Akıllı 

olan bilir ki senin dış ve iç görünüşün ayrılmaz bir şekilde birbirleri ile 

bağlanmışlardır.”196 

 

                                                 
195 Hacaloğlu, s. 130. 
196Avesta, Gata3/1,Yasna 47/ 1-3. 
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2. 48. Hat ( Yasna 48 )  

Bu Gata da Zerdüşt doğru yolu seçip onu dinleyenlerin başarılı olacağını ve 

yalancıların sonunun olmadığını ve Ahura Mazda’nın dinini kabul edip doğru yola 

girmek kaçınılmazdır. Çünkü ancak böylelikle insan ruhu olgunluğa ve kendine 

gelebilir. Konuyla ilgili örnek şöyledir. 

“ Ey Ahooramezda sana inanmak ve senin gösterdiğin yola gitmek şartsız ve 

gerçek inançla seni tanımak ve seni anlamakla gerçekleşir. Yalan her zaman 

yalandır sonu başarısızlıktır doğru ve iyi ise Aşa’nın müjdecisi tanrının sevgisine 

laik olacaktır. Aşa her zaman Ahooramezda’nın emriyle iyiliği saçmakta kim bu 

iyilikten peyini alırsa kurtuluşa doğru yol almaktadır, nasibini alamayanların 

başarısızlıkları mutsuzlukları devam edecektir. İyi ve adil bir hükümdar asla bildiği 

doğru yoldan dönmez ve ülkesine iyi hizmet, için onların rahat etmesi için çabalar. 

Ve bu hükümdarın iyiliğine karşı insanların vazifesi de görevlerini doğru bir şekilde 

yaparak açlık ve sefillikten kurtulup feraha ulaşmalarıdır. Beni ( Zerdüşt ) dinleyip 

iyiliği seçenlerde mutlak başarıya ulaşacaklardır.”197 

3. 49. Hat (Yasna 49) 

Bu Gata diğer Gatalar’dan pek farklı değildir. Zerdüşt insanların yaptıkları 

yanlışları ve bunu Ahura Mazda’nın bilmekte olduğunu ve bildiği için böyle karar 

verdiğini anlatır. Tanrı ile bütün ilişkileri kesenlerin kendi kötülüklerinde 

yakalandıklarını ve yalanın sonu yokluk olduğunu anlatır. Örneğin. 

                                                 
197 Avesta,Gata3/1,Yasna 48/ 1-3. 
197Avesta,Gata3/1,Yasna 49/ 1-3. 
* Zerdüşt’ün görüş ve yaydığı dine karşı çıkan o dönemin emirlerinden birinin ismi. 
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“ Ey Ahooramezda ve ey Aşa, doğru yolu görmeyip yanlış yolu seçenleri geri 

döndürmek için çabaladığımı görmektesiniz, benim sığınacağım kimsem yok sizden 

başka bana yardım edin ve bana engel olan Bindva* yi yok edin. Ey Ahooramezda 

Bindva benim yolumu kesen Aşa’nın da nefret ettiği kimsedir. Kendini dost gösterirse 

de en büyük düşmendir sen biliyorsun bunun için beni koru. Ey tanrım benim 

seçtiğim yol doğruluk üzerinde kurulmuş gerçek yoldur. Bunun içindir ki bütün 

insanların bu yolu seçmelerini ve benimle gelmelerini istiyorum.” 198 

4. 50. Hat (Yasna 50) 

Zerdüşt, Gata’sının bu bölümünde yine kendisine engel olanları Ahura 

Mazda’ya şikâyet etmektedir. İnsanların bir an önce gerçekleri görmeleri için 

tanrıdan yardım istemektedir. Örneğin 

“ Ey Ahooramezda sana soruyorum bana yardım edecek biri bulunacak mı? 

Bilmek istiyorum kim bana dini yayma konusunda yardımcı olabilir ki senden başka.           

Ey tanrım bilmekteyim sen, Aşa ve Vohumen dışında hiç kimse bana yardım 

edemezler. Bu insanlar ancak benim gittiğim yolu takip ederek bana yardımcı 

olurlar. İnsanların istekleri dürüstçe ve doğru niyetle olduktan sonra sen neden 

yardım etmeyesin ki. Ben de işte bu yüzden senden istiyorum tanrım beni başarılı kıl. 

Ey Ahooramezda Aşa ve Vohumen den bir şey istendiğinde de niyetler saf olunca 

onlar yardıma koşarlar. Yeter ki insanlar iyi niyete sahip olsunlar ve asla hile ve 

yalan ruhlarına yerleşmesin doğru olan her zaman kazanır.”199 

                                                 
198Avesta,Gata3/1,Yasna 50/ 1-3. 
199 Hacaloğlu,  s.130. 
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d. Vuhuhşatara 4.Gata Bir Bölümden Oluşur ( 51. Hat ) 

“İyi ülke Gatası” anlamını taşıyan bu Gata “ iyi güç, güzel memleket ” 

anlamlarını da taşımaktadır.200 Gataların dördüncü bölümü olup bir Hat’tan 

oluşmaktadır.konuyla ilgili örnek verecek olursak şöyledir. 

“ Ey Ahooramezda, seni arayanlara bu dünyada zengin perspektifler 

açıklamakta onlar için dünyanın görüşü tamamen değişmektedir. Buradaki ışık bizim 

şuurumuzu aydınlatsın. Bu esirgeyici ve bağışlayıcının alanı senin devletindir. Ve biz 

buranın ikamet edenleriyiz. Çünkü doğruluk bizim tek amacımızdır. Bu yüzden 

gerçek yaşam şimdi bizim payımıza düşmektedir. Tanrım bizim düşüncelerimizi 

temizle, temizle ki bizim bütün zevklerimiz temiz niyetlerle aydınlansın ve doğru 

yoldan ayrılmak mümkün olmasın. Tanrım bunun için sana yalvarmaktayım. 

Arkadaşlar onların sözlerini ve mevcudiyetini ihmal etmeyin çünkü onların 

görüntülerinde tanrının ruhu takip edilebilir. Temiz düşünce onların şuurunu 

çekmektedir. Onlar, tanrının onların şuuruna yerleştirdiklerini yerine 

getirmektedirler.”201 

e. Vaheyştuyeşt-i 5. Gata Bir Bölümden Oluşur (53. Hat) 

İyi dilek Gatası ve aynı zamanda en iyi dilek, en iyi zenginlik manasına 

gelir.202Gataların son bölümüdür, bir hat”tan oluşmaktadır. 203   

                                                 
 
201 Avesta,Gata4/1,Yasna 51/ 1-3. 
202 Hacaloğlu, s. 131.  
203 Gata Sorüd-ha-e Zerdüşt Tercüme ve tefsir Firoz Azer gaşsep Sazman-e İntişarat-e Foruher Tehran 
51.03.07, s. 37. 
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Genel olarak bakıldığında Zerdüşt’ün ahlak ve felsefesi Gatalarındakendini 

göstermektedir. Bu tek tanrıya ve bilgi sahibi yaşamın kaynağı Ahura Mazda’ya 

inanmak şeklinde özetlenebilmektedir. İki zıt güç, iyilik ve kötülüğe bağlı olmak, 

sıkıntılara karşı direnişli ve sabırlı davranmak, iyiliğin kötülüğe karşı, doğruluğun 

yalana karşı, aydınlığın karanlığa karşı kazanacağına kalben inanmaktır. İnsan özgür 

olup kendi hayat tarzını seçmekte serbest olmalıdır. Ölüm den sonrası ceza ve 

mükâfatı beklemektir. Dünyayı kurtarmak ve gelişmesi için çaba göstermektir. 

İnançla ilgili vazifelerin hakkıyla yere getirerek mutluluğa ve kemale ermektir. 

Ruhun ölümsüzlüğüne ve tanrıya inanarak ona ulaşmamanın bilincinde varmaktır. 

Örneğin. 

“ Bana ( Zerdüşt ) en güzel iyilik tanrı tarafından verildi. Aşa ve Vohumen 

vasıtasıyla dürüst bir hayat sürmem için armağan edildi ta ki doğru olanı öğreteyim 

ve öğrenenlerde başkalarına öğretsin. Böylece hayta ta saadet kapıları açılsın. 

Düşünce iyi niyet ve dürüstlüğüyle beni ( Zerdüşt) dinleyenler ve bu yolu takip 

edenler şunu bilsinler ki bana vaat edilen iyilikler bu yolda devam ettikleri müddetçe 

onlara da vaat edilecektir. Ey kızım Porocista sen benim en genç ve büyük kızımsın 

sana bu doğru yolu ve bu dini sunuyorum, aklın, fikrin ve ilminle kabul et. Muvaffak 

olduğun zaman dile getir bu gerçekleri.”204 

 

 

 

 

 

                                                 
204 Avesta,Gata5/1,Yasna 53/ 1-3. 
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C. Zerdüştilikte Gatalara Verilen Önem 

Gatalar diğer Avesta metinlerinden içerik olarak farklıdır. Her Gata mısraları 

Ahura Mazda ve onun yüceliğinden iyilik tanrısı olarak söz etmektedir.. Gataların 

temel konusu Tanrı’dır ve Ahura Mazda olarak isimlendirilmektedir.205 Gatalar’da 

Eski Hindu ve İran tanrılarının ismi geçmemektedir. Tanrı iyilik eden güçlerden 

oluşan gök sarayı tarafından çevirtilmiştir. Zerdüşt, Gatalar’ın da iyiliğe karşı 

kötülükle mücadele etmeyi öğretmekte ve şöyle demektedir: Bizim isteklerimiz, 

öğretimiz, düşüncemiz, inancımız ve sözlerimiz arasında, hareketlerimizde, 

dinimizde ve ruhumuz arasında bir uzlaşma olmaz. Ama yine de onlara (iyilik ve 

kötülük) ikiz kardeşler diye bahsetmekteyiz.206   

Genel olarak bakıldığında Zerdüşt’ün ahalk ve felsefesi Gatalarda 

anlatılmıştır. Zerdüştilikte önemli bir yere sahip olan Gatalar tek Tanrıya ve bilgi 

sahibi yaşam veren Ahooramezda’ya inanmak iyilik ve kötülük iki zıt güce bağlı 

olmaktır. Zerdüştiller sıkıntılara karşı güçlü olmak, iyiliğin kötülüğe karşı 

doğruluğun yalana karşı aydınlığın karanlığa karşı kazanacağına kalben inanmak ve 

insanın özgür olması kendi hayat tarzını seçmek için Gataları klavuz edinmelidir. 

          Zerdüştiler Gatlardan bağlılık cennet ve cehennem’e ve sonucu olan ceza ve 

mükâfatı beklemek, dünyayı kurtarmak ve gelişmesi için çaba göstermek. İnançla 

ilgili vazifelerin hakkıyla yere getirerek mutluluğa ve kamala ermek. Ruhun 

                                                 
205 Bk. Günay Tümer– Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi 3. baskı Ocak yayınları 1997, s.119. 
206 Bk. Drs. G.J. A. van Dantzig, Türkçeye Çev. Nergiza Tori, Zredüşt’ün İlahiları Gatalar Peri 
yayınları,Türkçe 2. bas. 1999, s. 20–21. 
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ölümsüzlüğüne inanmak. Yüce varlığa (Tanrı) inanmak ve O’na ulaşmamanın 

bilincinde olmayı öğrenmekteler.207 Ek 10’da konuyla ilgili örnekler verilmektedir.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
207 Avesta,Gata hat 28/1/-53/7. 
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SONUÇ 

Eski İran’da yaşamakta olan topluluklar Milattan önce ve sonra çeşitli 

dinlerle karşılaşmış, tanışmıştır. İranlılar arasında her ne kadar bu dinleri kabul 

edenler olmuş ise de, bu dinlerden hiç biri, İranların toptan kabul ettikleri resmi 

dinleri olmamıştır. Ancak İranlılar İslam ile karşılaştıkları zaman durum farklılık 

göstermiş, her ne kadar tanışma ve kaynaşma süreci çeşitli olumsuzluklar ve 

çatışmalar dolayısıyla, uzun yılları kapsasa da nihayet İslam, Eski İranlıların büyük 

çoğunluğu tarafından kabul edilen din olma vasfını kazanmıştır.  

Zerdüştilik tek tanrılı bir karakter arz etmektedir. Ancak onunla ilgili 

kaynaklara baktığımızda veya Avesta/Gatalar’dan anladığımız kadarıyla bölge 

kültürü ve eski dini inanışlardan etkilendiği görülmektedir. Şüphesiz bu etkileşimde 

Eski İran’da yaygın olan Mitraizm’in katkısı oldukça fazla hissedilmektedir. 

Zerdüştilik üzerine yapılan çalışmalarda, onun Mecusilik ile ilişkileri çok özel 

bir tutmaktadır. Etkileşim açısından konuya bakıldığında, onun Mecusilik üzerindeki 

tesirlerinin oldukça fazla olduğu görülmektedir. Fakat konuya biri diğerinin 

değişen/bozulan şekli olarak bakıldığında, Zerdüştilerin bu yeni dinden uzaklaşarak 

eski ile yeni arasında eklektik bir din anlayışını benimsedikleri anlaşılmaktadır. 

Zerdüşt sonrası dönemlerde bölgede Zerdüştiliğin etkileri azalırken, Mecusilik daha 

etkin bir konumda kendini hissettirmektedir.  

Zerdüştiliğin sadece İran dinleri değil bölgede var olan diğer dinlere de 

etkilerinden söz edilmektedir. Bu etkileşim özellikle onun kutsal kitabı Avesta ve 

Gataların elde kalan nüshaları ve sözlü gelenek sayesinde olmuştur. 

Dinler Tarihi açısından Avesta çok özel bir yere sahip bulunmaktadır. Zira o, 

üzerine yapılan araştırmalardan anlaşıldığı kadarıyla, kendinden önceki ve 
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döneminin kutsal kitaplarından ayrıcalıklı bazı özelliklere sahip bulunmaktadır. Elde 

mevcut Avesta üzerine yapılan çalışmalarda onun bazı kısımlarının kaybolduğu 

yönünde bilgiler bulunmaktadır. Bu arada Zerdüşt’ün sözleri olarak bilinen Gataların 

kutsal kitap metinleri arasında yer alması, onun tarihi serüveninin çeşitli badireleri 

atlattığı şeklinde değerlendirilmektedir.   

Avesta’da konu ve bölümlerin ana başlıklar ve alt başlıklar halinde işlenmiş 

olması dikkati çekmektedir. Bu haliyle o, modern anlamda yazılmış ve sonrada 

kutsallaştırılmış metin görünümü vermektedir. Buna rağmen bazı konular özel olarak 

ele alınmış olmakla birlikte, ya dönemin şartları veya bazı nüshaların kaybolması 

nedeniyle bütünlük içerisindeki uyum bozulmuştur. Hatta biri diğerinden farklı 

konular tek başlık altında toplanmış, farklı bilgiler iç içe girmiştir.  

Avesta bir bütün olarak incelendiğinde; bir başlık altında farklı bilgilerin 

bulunması yanında, konular ve içerik açısından çelişkiler ve tutarsızlıklar da kendini 

göstermektedir. Bu durumda kutsal metin içerisinde yer alan bilgilerin hangi zaman 

ve şartların ürünü veya sonucu buraya girdiği konusu akla gelmektedir. Zaten 

Avesta’yı araştırmayı zorunlu kılan veya onun araştırmasındaki zorlukları ortaya 

koyan husus da burada bulunmaktadır. 

Avesta pratikte anlaşılması zor bir kutsal kitaptır. Bu zorluk öz itibariyle, 

yazıldığı dönemin şartlarından kaynaklanmaktadır. Özellikle Avesta’nın yazıldığı 

Pehlevice’nin günümüzde yeterince biniyor olmaması ve aktif kullanımındaki 

zorluklar, onun anlaşılmasındaki güçlüklerin temel sebeplerindendir. Bunun yanında 

gerek tanrı Ahura Mazda’ya ait olduğu iddia edilen kutsal metinler, gerekse bizzat 

Zerdüşt tarafından yazıldığı ileri sürülen şiirimsi ifadelerin karakteri onun 

anlaşılmasını daha da zorlaştırmaktadır. Ayrıca uzun yıllar çok sınırlı sayıda 
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müntesibin dışında, dünyada tarihe mal olmuş dinler arasında yer alması, kutsal 

metinlerin sadece rahip sınıfının tekeline terkedilmiş olması gibi sebepler de bu 

metinlerin anlaşılmasını olumsuz etkilemiştir. Avesta ile ilgili yapılan değerlendirme 

ve yorumların, ehliyetsiz kimseler veya o dinin mensubu olmayanlar tarafından 

yapılmış olması, konuya katkı sağlama yerine daha da karmaşık hale gelmesine 

sebep olmuştur.  

Avesta’nın öğretilerinden ve Zerdüşt’ün ortaya koyduğu ilkelerden, barış ve 

huzur içerisinde yaşayan bir toplum hedefledikleri anlaşılmaktadır. Bunun için de 

insanın ideal bir kimlik kazanması ve böylece ideal bir toplumun meydana 

getirilmesi istenmiştir. Ancak Zerdüşt, gerek kendisine Avesta’da telkin edilen 

değerleri, gerekse kendi ilkelerini, yaşadığı dönemin sosyal, siyasal ve dini gerçekleri 

nedeniyle uygulamakta güçlükler yaşamıştır. Hatta bu şartlar onun ortaya koyduğu 

dini ve ahlaki ilkelerin uzun süre yaşamasına da imkan vermemiştir. Zira bu dine ve 

onun kutsal kitabına olan, iyi niyetli de olsa, müdahaleler sonrasında Zerdüştilik 

asliyetini kaybederek tarihteki yerini alır hale gelmiştir. Nitekim Avesta’ya sonrada 

yapılan ekleme ve yorumları ihtiva eden ve çeşitli bilim adamlarınca tenkitten 

kendini kurtaramayan Zend’in ortaya çıkması ve kutsallaştırılması böyle olmuştur. 

Avesta’nın anlaşılmasındaki güçlükleri aşmak için yapılan yorumlardan 

oluşan Zend, her zaman Avesta ile birlikte anıla gelmiştir. Hatta Zerdüştilerin bir 

kısmı tarafından kabul edilmese de, zamanla Avesta’nın tamamın ifade eden bir 

mahiyet kazanmıştır. 

Günümüzde Zerdüştiliği din olarak kabul eden dini guruplardan biri Magan 

adıyla İran sınırları, diğeri de Parsiler adıyla Hindistan sınırları içerisinde varlıklarını 

sürdürmektedirler. İlk dönem Zerdüştilerinden olan Maganlar, bu yeni dine girerken 
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geleneksel inançlarını tamamen terk etmemişler, bir anlamda onun üzerine 

Zerdüştilik elbisesini giydirmişlerdir. Bu inançların sürdürebilmek için Avesta’ya 

bazı eklemelerde bulunarak onun biraz daha zenginleşmesine/çoğalmasına, bir başka 

deyişle de onun asliyetinin kaybolmasına vesile olmuşlardır. 

Maganların inanç ve uygulamaları bazı değişliklerle günümüzde de varlığını 

devam ettirmektedir. Zerdüştiliğin bozulmuş şekli olarak dünya literatüründe geniş 

yansımaları bulunan Mecusilik, Maganlar tarafından kabul edilmemektedir. Bölgesel 

etkileşime açık olan her dini hareket gibi günümüz Zerdüştiliğinin Hindistan’daki 

inanç ve uygulamalarının, İran’dakilerden ayrı olduğu aralarında temel bazı 

farklılıklar bulunduğu dikkati çekmektedir. 

Zerdüştilik kendi döneminin şartları içerisinde ortaya koyduğu tek tanrı, 

peygamberlik, ölüm ötesi inancı ve kutsal kitabı Avesta ile çok ileri bir seviyede 

ortaya çıkmıştır. Ancak geleneksel inancın etkisinde kalan her toplum gibi 

Zerdüşt’ün getirdiği dini ilkeler, kendi toplumunda çok kolay kabul görmemiştir. 

Diğer dinlerde olduğu gibi Zerdüştilik, zaman içerisinde değerler tahribatına 

uğramış, kutsal metin Avesta’ya beşeri unsurlar karışmış, Ahura Mazda sahip olduğu 

sıfatlardan bazılarını kaybetmiş veya tanrılar panteonunun bir üyesi veya başı 

konumuna düşürülmüştür.  

Yaptığımız araştırmada orijinal dini inanış ve kutsal metne sonradan yapılan 

eklemeleri ayırmak en büyük güçlük olarak karşımıza çıkmıştır. Ayrıca her tarihi 

bilgi veya vesika gibi bu dinin kutsal kitabındaki eksiklikler, Zerdüştiliğin 

kaynaklarının ve orijinalitesinin tartışmasını beraberinde getirmiştir.  

Zerdüşt’ün yaşadığı ortam, coğrafya ve zaman konusundaki tartışmalar, 

Zerdüştilik ile ilgili tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Ulaşabildiğimiz 
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kaynaklar, özellikle bu dinin doğduğu coğrafyada, kısmen bu dinin dili ile yazılan 

literatürde elde ettiğimiz bilgileri bir araya getirerek bu alanda çalışma yapanlara 

uygun bir ortam ve zemin hazırlanmaya çalışılmıştır. Bu alanda son sözü söylemenin 

mümkün olmayacağı, ancak bundan sonra yapılacak araştırmalarda daha yeni bilgi 

ve sonuçlara ulaşılması muhtemel görünmektedir. 
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        Ek 1. Zerdüşt(www.dünyadinleri.com,19.11.09) 
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Ek 2. Zerdüşt(www.dünyadinleri.com,19.11.09) 

 

 

                 Ek 3 . Pehlevice yazı örneğı (Razi, Avesta s.37.) 
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               Ek 5. Yasnadan Örnekler 

             Yasna 1.Hat: Dini merasimlerde bulunup Yasna parçalarını dinleyenlere 

müjdeler olsun ki onlara Ahooramezda ve onun emrinde olanlar yardıma 

koşacaklardır. Ahooramezda’ya ve ona inananlara hamd ve sena olsun. Bizi 

giydiren, besleyen ve biz insanlar için bu hayatı var eden koruyucu tanrılara selam 

olsun.  

           1.2. Dini merasimlerde bulunup Yasna parçalarını dinleyenlere müjdeler 

olsun ki onlara Ahooramezda ve onun emrinde olanlar yardıma koşacaklardır. 

Padişahlara, hükümdarlara ve Ahooramezda tarafından görevlendirilen tanrılara 

hamd ve sena olsun.     

          1.3. Dini merasimlerde bulunup Yasna parçalarını dinleyenlere müjdeler olsun 

ki onlara Ahooramezda ve onun emrinde olanlar yardıma koşacaklardır. 

Ahooramezda’nın yarattığı Hurmazt, Haften, Ordibeheşt, Hordat, Aban, Horşid, 

Mah, Tir, Koş, Mihr, Sorüş, Reşen, Ferverdin, Behram, Ram, Din, Ard, Eştat, 

Zamyat, Hom, Vanant tanrılarına hamd ve sena olsun. 

       Yasna 2.Hat: Dini merasimlerde bulunup Yasna parçalarını okuyan ve 

dinleyenlere müjdeler olsun ki onlara Ahooramezda ve onun emrinde olanlar 

yardıma koşacaklardır.   

       2.2. Dini merasimlerde bulunup Yasna parçalarını dinleyenlere müjdeler olsun 

ki onlara Ahooramezda ve onun emrinde olanlar yardıma koşacaklardır.   
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        2.3. Dini merasimlerde bulunup Yasna parçalarını dinleyenlere müjdeler olsun 

ki onlara Ahooramezda ve onun emrinde olanlar yardıma koşacaklardır. 

        Yasna 3. – 7.Hat: Bu 5 Yasna’ya “ derün sorüş ” ( Yasna’nın okunduğu 

merasimlerde kutsal sayılarak yenen yemek çeşidi. ) denilmektedir. 3. ile 7. 

Yasna’daki ilahi veya dini şiirler arasında ki konular aynidir ve tekrar edilmektedir. 

Şöyle “ Dini merasimlerde bulunup Yasna parçalarını okuyan ve dinleyenlere 

müjdeler olsun ki onlara Ahooramezda ve onun emrinde olanlar yardıma 

koşacaklardır. Ahooramezda’nın kutsal sözüne, kötülüğe karşı gelenlere, yalanı 

düşman doğruluğu dost edinenlere hamd ve sena olsun. ” 

        Yasna 8.Hat: Ahooramezda’ya en güzel kokan bitkileri, Hom sütünü hediye 

ederek hamd ve sena ederim. Ona ulaşmak ve onun koruması altında olmak için tüm 

dini merasimleri yerine getiririm. 

        Yasna 9. Hat:  Eski Hint ve İran inançlarına göre şifa veren tanrı ve ya kutsal 

bitki olarak kabul edilirdi. 9.10. ve 11. Yasna Avesta’nın 3. bölümünü oluşturan 

Yeştler kısmına bağlıdır, fakat Avesta’nın tedvini sırasında Yasna bölümünde yer 

verilmiştir.  

         9.1. Zerdüşt Sabah erken ibadete meşgulken Hom tanrısı ona gözükür ve şöyle 

der: beni iyilikle an çünkü ben ölümü kovarım ve beni iyiliği sağlığı getirici niyeti ile     

Zerdüşt Hom’a sorar: seni kim bu dünyaya gönderdi ve senin isteğinle kimin eline ne 

geçti? 

          Hom cevap verir: İlk Vivanghan beni iyilikle andı ve Cemşit gibi bir oğla sahip 

oldu, ikinci Abteyin bana dua da bulundu ve Fireydun gibi oğlu oldu. Üçüncü Trita 
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idi ki Orvahşiye ve Kerşasip isimlerinde iki oğlu oldu. Dördüncüsü de Pouruşaspa 

idi ki sen ona verildin.      

         9.2.  Zerdüşt Hom’a selam gönderir. Hom iyiliğin yaratıcısıdır, onun suyunu 

sıkıp içen şifa ve bereket bulur. Ey Hom bana rehber ve yol gösterici ol senin 

yardımınla sağlığı ve bereketi bulayım ve başarıyı kazanayım.    

          9.3. Senin yardımınla ey Hom bütün kötülükleri yok edeyim düşmanlara karşı 

başarılı olayım. Zararlı olan her şey uzak olsun doğru ve dürüstlük benimle olsun.  

          9.4. Ey temiz olan Hom ölümü uzaklaştır. Sen den isteğim en güzel ve her şeyin 

en iyisini hak edenlere ver. Ey ölümü uzaklaştıran iyilik abidesi Hom, sağlık, sıhhat, 

huzur istiyorum. İsteğim başarılı olmak ve var gücümle yalanı yıkıp doğruyu ve 

iyiliği yeryüzüne yaymaktır.  

          9.5. Ey Hom sen den isteğim, ölümün geleceğini, düşmandan ve vahşi 

hayvanlardan gelecek olan zarardan önce haberdar olayım. Bana zarar gelmeden 

başkaları da uyarayım ki onlara da zarar gelmesin. 

         9.6. Hom güç ve kuvvet bağışlar. Erkek çocuğu isteyen kadınlar onu iyilikle 

andıkları zaman onlara kahraman çocuklar verir. Hom’a inanarak Avesta’yı okuyan 

her kese başarı ve dindarlık nasıp eder.     

           9.7. Selam olsun sana ey Hom, bütün gücünle doğruluk peşindesin. Selam 

olsun sana çünkü sen doğru olan her sözü bilirsin yalan söz söylemeye ihtiyacın yok.  
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          9.8. Ahooramezda seni yarattı, ey Hom seni kendime isterim bana sağlık ve 

güç ver ta ki bereketi ve başarıyı bulayım. Düşmanları onların kıskançlıklarını 

bizden uzak tut 

         9.9. Bu memlekette, şehir ve köyde kalpları kararmış gözleri körleşmiş kötü 

insanları kabzına al bizi onlardan gelecek olan zarardan koru. Yalancıları kendi 

tuzaklarına düşür.  

         Yasna 10. Hat: Ey Hom övgülerin en güzeli sana olsun. Sen den isteğim bu 

evlere Ahooramezda’nın dostlarının bulunduğu her yerde iyilik doğsun kötü niyetli 

düşmanlardan zarar gelecek olan her şeyden uzak tut ve inanarak duada duranların 

duasını kabul et onlara sağlık ve sıhhat ver.  

         10.2. Senin yardımcılarını, yağmuru suyu, yeryüzünü, kokunu ve bittiğin her 

yere hamd ve sena ederim. Çünkü sen doğruluğun ve iyiliğin kaynağısın. Benim bu 

duamla her yere kök sal büyü ve çiçek aç. O şifalı halınla bize sağlık ver kötülüğü 

uzaklaştır. 

          10.3. Hasta ve yardıma muhtaç olan evlerde bulun. Senin bulunduğun yerde 

kötülük yaklaşmasın. Hom’u iyi niyet ve istekte bulunarak içen her kese derman olur 

ve isteğini yerine getirir.   

         10.4. Ey Hom bana derman ver, başarıyı nasıp et, çünkü sen bunlara kadirsin. 

Sana övgüler yayan dostun olmak isterim ve böylece Ahooramezda’ya yakın olurum. 

        10.5. Ahooramezda seni o güzelliğinle yarattı. Seni yüksek dağların üstünde 

yerleştirdi ta ki seni isteyen temiz dağlardan elde etsin.  
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           10.6. Ey Hom sana dua ediyorum beni duy ve yardıma muhtaç olanlara sağlık 

ve güç ver. İlim ve din adamı olmak isteyenlere yardımcı ol ve onları başarılı kıl. 

Senin şırandan içenlere güç ver. 

        10.7. Hom şöyle dedi: 5 şey için sizinle varım ama 5 şey için de seninle değilim:   

       10.7.1. Doğru düşünce için sizinleyim ama yanlış düşünce den uzağım. 

       10.7.2. İyi söz söylemekte varım ama yalan ve kötü sözlerden uzaktayım. 

      10.7.3. Güzel davranışta varım fakat iyi olmayan davranışlardan uzağım.  

     10.7.4. Tabi olmak için hazırım ama muti olmamak ve emirsizlik bana göre değil.    

    10.7.5. Doğruluk için varım ve hazırım lakin yalan bandan çok uzak.   

   10.8. Bu sözleri duyan Zerdüşt şöyle dedi: Ahooramezda duayı iyilik abidesi 

Homlar için var etmiştir. Onlar ki dağların yüksekliklerinde, derelerin 

derinliklerinde yaşarmaktalar ve kesilmiş insanların elinde bulunmakta hepsine 

hamd ve sena olsun ki onlar şifalı ve bereketi getirenler.    

      10.9. Ey Hom bütün bu güzel sözler senin içindir, sen dertlere şifa ver düşmana 

karşı bizi güçlü kıl ve bize gelecek olan sıkıntıları uzak tut.  

       10.10. Bu övgüler benden sana armağan olsun, sana doğruluk ve iyilikle 

yaklaşan her kese ten felaketi, yokluğu, sıkıntıyı ve ölümü uzaklaştır onlara cesaret 

bağışla. Bütün Homlara, Aşa ve Vohumen’e hamd ve sena olsun.  
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        Yasna 11.Hat: Ahooramezda’nın yarattığı üç faydalı varlık olan at, inek ve 

Hom harcamayan zengin sahiplerine şöyle nefrin ederler. 

       İnek şöyle nefrin eder: Benden iyi faydalanmadın ve güzel beslemedin. Fakat şu 

düşündeydin ki beni kesip yiyesiniz. Sen çocuksuz kal ve biçare ol. 

       At nefrin eder onlara böyle binilmesine: onun çabukluğunu koşuşturmasını 

insanlara belli etmeyip vurarak tekme atmasından yük yüklemesinden sahibine 

beddua eder. 

        Hom böyle içenlere nefrin eder: sıkılmış suyumu saklayanlar ve benim şifalı 

olduğumu söylemeyenler çocuk sahibi olmasınlar ve adları kötülükle anılanlardan 

olsun. 

       11.2. Ahooramezda bu sözlere karşı şöyle cevap verdi: kim ki bu istekleri yerine 

getirmeyip onları kızdıracak olursa çocuk sahibi olmasınlar eğer önceden çocukları 

varsa onlarda tembel, beceriksiz, dinden uzak ve kötü sıfatlı evlatlar olsun.   

      11.3. Hom’a sunulan fidye ve onun için hazırlanan merasimleri iyi bir şekilde 

inanarak yapın ta ki onun nefretini kazanmayın.       

11.4. Zerdüşt şöyle dedi: selam olsun Ahooramezda’nın yarattığı Hom’a. İnsanların 

isteğine on kat fazlasıyla cevap veren ve onları her türlü kötülükten koruyan Hom’a 

hamd ve sena olsun.    

      11.5. Ey ölümü uzaklaştıran, yardıma muhtaç olanların yanında olan kutsal 

Hom, bu bedenimi sana bırakıyorum ve senden ilim, fen ve güç istiyorum. Sen her tür 

övgü ve senaya layıksın.    
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         11.6. Ey Ahooramezda kendi istek ve arzunla yaratanlarına hüküm sürüyorsun. 

Bitkilere, sulara tüm kâinata güç ver ve yalancıları güçsüz bırak. Yalanla başarıyı 

yakalamaya çalışanlara bu yolun sonunun yokluk olduğunu onlara bildir.   

        11.7. Ben ( Zerdüşt ) hükümdarlara, ev sahiplerine, kâhinlere ve doğru yolu 

seçmek isteyenlere Zerdüştiliği ( Ahooramezda’nın dini ) öğretiyorum ta ki yalandan 

uzak doğru yolu bulup başarıyı kazansınlar.  

     11.8. Ben ( Zerdüşt ) itiraf ediyorum ki gerçekten Ahooramezda’ya taparım ve 

Zerdüştiliği kabul ediyorum. Yalan ve kötülüğün düşmanıyım. Hamd ve sena ederim 

Havan-i ya ve Savengeh-iya. Tüm ibadet ve merasimleri gün ve aylarda yerine 

getiriyorum. 

        11.9. Doğru düşünce, iyi söz ve güzel davranışı takdir ederim. Yanlış düşünce, 

kötü söz ve hoş olmayan davranıştan uzaklaşırım. Ey Ameşa spenta size olan inancım 

ve sadakatimle övgülerin en güzelini sizlere armağan ediyorum.208 

       Yasna 12.Hat: Zerdüştiliğe girenler tarafından okunur ve ezberlenir, Yasna 12. 

Hat’a bu yüzden “ Govah-i ve ikrar be din-i Zerdüşt-i ”  ( Zerdüştiliğe inanmak ve 

ikrar etmek ) ismi verilmektedir.  

       12.1. Ben söz veriyorum ki Ahooramezda’ya ve Zerdüşt’e inanmaktayım. Bütün 

iyiliklerin kaynağının her şeyin sahibi Ahooramezda olduğuna inanmaktayım. 

        12.2. Zerdüştiliğin kutsal saydıklarına karşı gelenleri düşman sayarım. Yemin 

ederim ve verdiğim sözü yerine getiririm. Hiçbir yalancının ve büyücüyü dinlemem. 

                                                 
208 Avesta,s. 463–465. 
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       12.3. Zerdüşt yalancılardan doğru yoldan sapanlardan uzak durdu, ben de 

Ahooramezda’yı ve dinini kabul etmekteyim bu yüz den Zerdüşt’i kendime örnek 

alacağım. 

      12.4. İyiyi ve kötüyü bu âlemde geçen her şeyin Ahooramezda’ya ait olduğuna 

inanarak ona hamd ve sena da bulunuyorum.  

     Yasna 13.Hat: 13. Hat ile 18.Hat’a geçen konular aynidir.   

     13.1. Hamd ve sena olsun pak ve temiz olan Ahooramezda’ya. Dini merasimlerle 

yarattığı ve güç verdiği tanrılara selam ederim.  

     13.2. Zerdüşt’e, Ahooramezda’nın yarattığı tüm tanrılara ve Zerdüşt’ün 

Gatalarına, dinine hamd ve sena ederim.  

     13.3. Kutsal ateşe, barak sulara, aya yıldıza, ışık saçan güneşe, iyiliğe, 

dürüstlüğe, tatlı ve faydalı olan her şeye ve Ahooramezda’ya hamd ve sena ederim. 

Zararlı ve faydasız olanlardan kaçınırım.  

      Yasna 19.Hat: “ Yata-ahu ” ismiyle meşhur olan bu Yasna’da geçen beyitler dini 

merasimlerde okunan dualardır.  

      19.1. Zerdüşt Ahooramezda’ya sordu: ey pak ve temiz olan her şeyin sahibi, bana 

bildir ilham ettiğin dualar arasında en güzel ve üstün olanı hangisidir. 

Ahooramezda’dan cevap geldi: sana ilham ettiğim “ ahuna-vairya ve yata-ahu-

vaıryu ” ( doğru düşünce, iyi söz, güzel davranışı ) ismi verilen duadır ki hiçbir canlı 

var olmadan önce bu dua vardı.  
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        19.2. Ey Zerdüşt, bu duaları doğru ve yüksek sesle okuyanlara Gatalar ve 

okunan değer dualardan yüz kat fazla sevabı verilir. Bu duayı üzerine taşıyanlar ve 

ezberinde olup okuyanlara ben ( Ahooramezda ) yardım edeceğim onları sıkıntıda ve 

darda bırakmam.         

       19.3. Bu duaya inanmayanlar ve yanında taşımayıp okumayanlar kötü bir yaşam 

sürmek zorunda kalırlar ve ben ( Ahooramezda )da onlara yardım etmem.   

      19.4. Ahooramezda’ya, Ahuna-vairya ve yata-ahu-vaıryu ve dini merasimleri 

doğru olarak yerine getirenlere Hamd ve sena ederim.  

     Yasna 20.Hat: Bu Yasna’ya “ Aşim-vuhu” ismi verilmektedir.  

      20.1. Doğruluk en güzel iyilik ve mutluluğun kaynağıdır. Başarı ve zafer o 

kimselerin dır ki doğruluk ve dürüstlüğü istesinler. 

     20.2. Ahooramezda şöyle dedi: “ doğruluk en güzel iyiliktir.” Bu cümleden 

anlaşılan iyilik ancak isteyene verilir, ayni zamanda iyi olan hayatta mutlu olur ve 

dinine iyi hizmet eder.  

        Yasna 21.Hat: 21. Yasna’ya “ Yingi-hatam ” denilmektedir. Bu Yasna’da geçen 

konular iyiliği ve doğru yolu seçenlerin başarılı olacaklarını anlatmaktadır. 

Ahooramezda, canlılar arasında iyiliği seçen erkek ve kadınları en üstün olarak 

tanımaktadır.   

        Yasna 22.Hat: Ahooramezda’ya ve onun yarattığı tanrılara hamd ve sena 

edilmesi yazılmaktadır. Konular tekrar edilmekte ve dini merasimlerin hazırlanışı 

ibadetin nasıl yerine getirildiği anlatılmaktadır.  
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        Yasna 23.Hat: Bu bölümde geçen ilahiler 27.Hat’a kadar ayni konu 

üzerindedir. Ahooramezda ve onun yarattığı tanrılar için hazırlanmış olan dini 

merasimde isimleri anılarak hamd ve sena edilmektedir.  

      Yasna 28.Hat: Yasna 28.-34.Hat Zerdüşt’ün Gatalrıdır. 

     Yasna 35.Hat: Temiz olan Ahooramezda’ya hamd ve sena ediyoruz. Ameşa 

spenta o iyilik isteyenlere hamd ve sena ederiz. Bu vesileyle Ahooramezda’nın gerçek 

olan dini yeryüzüne yayılsın.    

        35.2.  Doğru düşünce, iyi söz, güzel davranışı ki şimdi burada uygulanıyor ya 

başka yerlerde uygulanmış ya da uygulanacak biz hamd ve sena ederiz ve selam 

göndeririz. Hep doğru olanlarla beraberiz ve beraber olacağız. 

      35.3. Ey Ahooramezda bizim düşünerek söyleyerek yerine getirdiysek bunların 

hepsi Aşa’nın yardımı ile olmuştur. Doğruluğu gerçek olan dinini tüm insanlara 

tavsiye ediyoruz. 

     35.4. Hükümdarlık, padişahlık, öyle kişiye verilsin ta ki adaleti sağlasın 

doğruluğu yaysın, rehberlik öyle kişinin olsun ki onu hak etsin. Bunları hak eden ve 

bizim isteğimiz Ahooramezda’dır.    

     35.5. Erkek ve kadının doğruluktan iyi olandan elde edeceği her şeyi davranışıyla 

belli etmeli ve başkalara da öğretmelidir. Ve her şeyin iyi olması için çabalamalıdır.    

      35.6. Kişilerin çabaları karşılıksız kalmayıp her kes iyi davranır ve başarılı rahat 

bir yaşam iki âlemde de onların olur.  
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       35.7. Ey Ahooramezda, senin olan bu sözleri ve bana ilham ettiğin gerçekleri 

insanlara öğretmem ve seni onların tek koruyucu ve öğretici olduğunu bildirmem 

için sana hamd ve sena ediyorum. 

       35.8. Aşa, Vohumen ve iyi hükümdarlara selam ederek ey Ahooramezda selam 

ve senaların en güzeli sana olsun.209  

       Yasna 36.Hat: Ey Ahooramezda, ateşin aydınlığı vesilesiyle sana gittikçe 

yakınlaşıyorum. Seni seviyorum ve seni sevenleri de severim. Ey kutsal ateş bize 

mutlulukları armağan et sana sunduğumuz bu namazlar vesilesiyle.  

       36.2. Ey kutsal ateş sen tanrının simgesisin. Bizde doğru düşünce, iyi söz ve 

güzel davranış bulundukça tanrıya yakın olmamız için aramızda bir vesile ol çünkü 

sen onun yansımasısın.   

        Yasna 37.Hat: Ey Ahooramezda sana hamd ve sena ederim, çünkü sen yeri 

göğü, bitkileri, suyu, aydınlığı, karanlığı, doğru olanı, en iyiyi her şeyi ve dünyayı 

yarattın. Selam olsun sana, sahip olduğun güce ve varlığına.    

        37.2. Selamların en güzeli Ahooramezda’yı kabul edenlere olsun. Aşa, 

Vohumen’e hamd ve sena ederim çünkü onun temsilcileridir.  

       Yasna 38.Hat: Bizi taşıyan yeryüzüne selam olsun, ey tanrım seni seven kabul 

eden her kese selam olsun.   

                                                 
209 Avesta, s. 274–275. 
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        38.1. Akan su, bulutlar, yağmur, süt veren anne, akıllı gençler, Zerdüşt’ün 

dostlarına, doğru yolda olana, en iyiyi isteyene ve yalandan kaçınana övgülerin en 

güzeli onlara olsun çünkü onları Ahooramezda yarattı.  

       Yasna 39.Hat: Senaların en güzeli dünyada yaşayan insanlara, hayvanlara, 

iyiliği yaymakta olan erkek ve kadınlara, Zerdüşt’ün dinine bağlı olanlara olsun. 

       39.1. Ey Ahooramezda sen bizim için güzel düşünür iyi bilir doğru yaparsın, 

bizde buna karşılık dualarla, selamlar ve doğruluğumuzla sana yakın olmaya 

çalışıyoruz bizi kabul et.  

       Yasna 40.Hat:1. Ey Ahooramezda, bize akıl ve zekâ nasip et, ta ki seni daha iyi 

anlayalım ve idrak edebilelim. Bize doğru düşünüp seni ve gerçekleri bilmemiz için 

güçlü bir vicdan ver.     

        40.2. Ey Ahooramezda, çiftçiler önderler gülcüler onlar yılmazlar, senin dinini 

kabul ve yaymaları için onlara düşünce nasip et ki böyle olmaları bizim de 

isteğimizdir.  

        Yasna 41.Hat:1. Hamd ve sena sana olsun ey Ahooramezda, senin padişahlığın 

devamlı olsun ve bizler senin emrinde olalım.  

      41.2. Ey tanrım seni her zaman uğurlu ve kutsal biliriz. Bizi koru uzun ve başarılı 

hayat ver. 

        Yasna 42.Hat:1. Ey Ameşa spenta sana selam olsun, suya, çeşmelere, göllere, 

dağlara, deryalara, Ahooramezda’ya ve Zerdüşt hamd ve sena olsun.  
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        42.2. Ahooramezda’nın yarattığı yere göğe, rüzgâra ve iyi olan her şeye hamd 

ve sena olsun. 

       Yasna 43.Hat: 43.-46.Hat, 47.- 50.Hat ve 51. ile53.Hat Zerdüşt’ün kendi sözleri 

olduğuna inanılan Gatalara ayrılmaktadır.     

        Yasna 52.Hat: Bu Hat’ta anlatılanlar Ahooramezda’ya “ yata-ahu ” duası ile 

onun sahip olduğu bütün varlıklara hamd ve sena edilmesi anlatılmaktadır.  

       Yasna 54.Hat: “ Airyaman-isya ” ismi verilmekte olan 54. Hat bereket ve sağlık 

tanrısına hamd ve sena da bulunanların hiçbir zaman darda kalmayacakları 

anlatılmaktadır. “ Tanrı her daim sizi korusun ve gittiğiniz yolu aydınlatsın. Çünkü 

bütün varlıklar tanrı dadır. O doğru yolu seçen, iyi olan, kötülükten kaçan herkesin 

yolunu sonsuz nuru ile aydınlatsın.210 ” Hindistan’da yaşayan Zerdüştiler “ 

Airyaman-isya ” duasını düğün merasimlerinde okurlar ve tanrıya hamd ve sena da 

bulunurlar.211     

       Yasna 55.Hat: Bu Hat’ta geçen konu tanrıya hitaben ona söylenen sözlerdir. 

Tanrının yarattığı bütün canlılara, bize verdiği idrak ve bilim gücüne, bağışladığı bu 

vücut için övgülerin en güzeli ona olsun. 

          Yasna 56.Hat: Bu Yasna’da geçen konular 57.Hatla aynı konu üzerinde 

durulmaktadır. Ahooramezda’nın yardımcısı olan Sorüş’e yönelik övgüler yer 

almaktadır. Zerdüştiler zamanla Sorüş’ü Mihr’in yerine koymaktalar ve Mihr’e karşı 

ilgileri azalarak Sorüş’e yönelmiş ondan yardım istemekteler. .................................  

                                                 
210 Tarih-i Came Adyan, s. 205. 
211  Avesta,s. 282. 
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      Yasna 57.Hat: Sorüş lügat olarak “ Cebrail, Melek ”  anlamına gelmektedir.  

      57.1. Ey Sorüş sen Ahooramezda’nın yarattığı ve onun sözcüsüsün temiz ve onun 

temsilcisisin o yüzden sana hamd ve sena ederiz. Savaşta ebzarla  ( bir çeşit silah 

ismi ) Ahooramezda’nın dostlarının yanındasın. 

      57.2. Hmad ve sena olsun Ahooramezda’ya dua ve ibadeti her kesten önce yerine 

getiren yardımcılarına ki onlar şan, şeref, güzellik ve başarıya sahipler. Övgülerin 

en iyisi onlara olsun ta ki bize yardıma gelsinler.   

       57.3 Hamd ve sena olsun Sorüş ve Ameşa spenta’lara onlar ki Ahooramezda’ya 

namaz ya da dua da durduklarında yüksek sesle Zerdüşt’ün 5 Gatasını okurlar.     

     57.4. Onlar ki mazlumların dostu, zalimleri ebzarlarıyla bir vuruşta yok ederler. 

Gece olunca tüm insanları gözetir ve yardım isteyene koşarlar.     

     57.5. Hamd ve sena olsun temiz Sorüş’e. Gülcüler içinde en güçlü, cesaretlilerin 

en cesaretlisi, yardıma en hızlı bir şekilde koşandır. Öyle kimse ki her kes korkuda 

ilk ondan korkar heybetlidir, yardım da ilk ondan yardım isterler iyilerin dostu 

kötülerin düşmenidir. 

     57.6. Sorüş cesur dur, büyük günah işleyen erkek ve kadınları cezalandırır 

yalancıları başarısızlığa götürür. Hiç uyumaz hep uyanıktır, Ahooramezda’nın 

yarattıklarının koruyucusudur.  

     57.7. Sorüş Ahooramezda’nın yakın yardımcısı ve onun sözlerini dininin 

öğreticisidir. Gökten yeryüzüne indiği zaman Ahooramezda ve Ameşa spentalar 

sevindiler. Kendilerinin korumasını istediler.  
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       57.8. Ey Sorüş bizi kötü kalplerden yanlış yolda olanlardan uzak tut, bizi 

düşmana karşı zafer kazandır. Her gece ve gündüz üç kez yeryüzüne iner ve onun 

inişiyle bütün kötülükler uzaklaşırlar.212  

      Yasna 58.Hat: “ Faşuşu-mantar ” ( faydalı hayvanlar üzerine konuşma ) ismiyle 

anılmaktadır. 

      58.1. Başarıya ve mutluluğa vesile olan Aşa’ya selam olsun. Bu dua ile ondan 

bizi kötü hayvanlar ve kötü kalplı insanların şerrinden korumasını isteriz.   

     58.2. Ey Ahooramezda, bize nasıl dua edeceğimizi öğret. Nasıl ki faydalı 

hayvanları korursun ve onlara yardım edersin bizi de koru. Duaların en güzelini 

sana sunmak ve senden yardım isteriz. 

        Yasna 59.Hat: Ahooramezda ve yardımcılarına hamd ve sena edinilmesi 

istenilmektedir.  

        Yasna 60.Hat: “ dahma-aferiti ” ( iyi işlerle uğraşan din adamı ) ismi ile 

tanılan 60. Yasna “ doğru düşünce, iyi söz, güzel davranış ” üzerinde durmaktadır.  

        Yasna61.Hat: Yasna’nın bu bölümünde Ahoorameda’ya ve onun yarattığı 

tanrıları için konular tekrar edilerek nasıl dua edildiği anlatılır. 

        Yasna 62. Hat: Aeşin kutsallığını ve ona nasıl hamd ve sena da bulunmak 

gerektiğini anlatmaktadır. 

                                                 
212 Avesta, s. 389–393. 
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               62.1. Ahooramezda’nın yarattığı ateşi kutsuyorum. En güzel övgüler ve 

selamları pak ve temiz olan aydınlığına sunuyorum. 

            62.2. Önünde durur tüm dini merasimleri yerine getiririm. Güzel kokulu 

bitkilerin kokusundan hoşnut olman için yakıyorum ve etrafında bulunan ilim 

sahibi kişilerle sana şu ilahiyi sunuyoruz.  

          62.3. Ey Ahooramezda’yı temsil eden kutsal ateş, sonsuza kadar hep parlak kal 

odamızda. Ahooramezda’ya en yakın olan tanrı isteklerimizi yerine getir. Rahat ve 

huzuru bize getir, yaşamımızda mutluluk, günlerimize ferahlık, dinimize bağlılık ve 

bize kılavuzluk edecek ilim marifet ver.     

       62.4. Ey yüce tanrı, bize ilim öğrenmemiz için güç ve himmet ver. Bizi bağışla, 

düşmana karşı başarılı ve hayatta muvaffak kıl.  

      62.5. Evlerimizde ve ateşkedeler de Ahooramezda’nın ışığı yayılmaktadır. Ona 

hamd ve senada bulunanları sıkıntıdan kotarır, hayvan sürüleri ve ziraatlarını 

bereketlendirir. Ahooramezda’nın ateşine hamd ve sena olsun bizi kötülüklerden 

koru.213           

         Yasna 63. Hat: “ ab-zavr ” ( kutsal su ) ismiyle anılan 63.-64.Hat’ta geçen 

konular Gatalardan alıntılarla yazılmakta olan dualardır. 

         Yasna 65.Hat: Aredvisura- anahita tanrısı anlatmaktadır. Her yerde bulunan 

ve göllerin, ırmakların sahibi olan Aredvisura- anahita’ya hamd ve sena ederim. 

Ahooramezda Aredvisura- anahita’yı kendi irade ve varlığıyla yarattı. Ve onu şehir, 

                                                 
213 Avesta,s. 497-498. 
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köy, yeryüzünü ve insanları koruması için görevlendirdi. Ey sular, bitkiler, yeryüzü, 

hükümdarlar, iyi huylu erkekler, güzel kadınlar, Mihr ve Sorüş kim bu söylediklerimi 

kabul ederse onu kendi himayeme alacağım.  

       Yasna 66.Hat: Yasna 66–69. Hatlarda geçen konu Ahooramezda’ya hamd ve 

sena da bulunarak dini merasimleri yerine getirerek ondan yardım isteyenlere başarı 

ve mutluluk verdiğini anlatmaktadır. 

       Yasna70.Hat: Ahooramezda, yardımcıları ve doğru yolu seçenler için hamd ve 

sena da bulunmaktadır.  

       70.1. İyiliğin ve doğru olanın sahibi olan Ahooramezda’ya hamd ve sena ederim. 

Ameşa spent, Zerdüşt ve yalandan uzak olan her kese selam olsun. 

       70.2. Ahooramezda’nın yarattığı tanrılar vasıtasıyla dinin yayılmasını bize 

kolaylaştır. İsteriz ki bizde senin sevdiğin kişilerden olsak. Doğru düşünce, iyi söz, 

güzel davranışı kılavuz etmek için çabalarız ve onu yaymak üzere koşarız. İşte o an 

senin yarattığın tanrılar bizi başarı ve mutluluğa ulaştırsınlar.214 

       Yasna71.Hat: Bu Yasna’da anlatılan konular Ahooramezda, Ameşa spenta ve 

tanrılar için yerine getirilen merasimler anlatılmaktadır. 

        71.1. Ahooramezda’ya, Ameşa spenta ve onun yarattığı tanrıları dini 

merasimlerle anar ve onlara hamd ve sena ederiz.     

       71.2. Ey temiz kalplı din adamları hayatınızı sıkıntısız geçirmek için Aşa’nın 

yardımını isterseniz en güzel fidyeleri sunarak “ Uştavad ” ( 2. Gata ) okuyun. 

                                                 
214 Avesta, s. 290. 
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         71.3. “ Uştavad ” duası şöyle başlar:  

       “ Bütün yollar tanrıya götürülür. Ve bu yolu takip eden her kişi düzenine 

uydurur. Tanrıdan güçlülük ve eksiksizlik dilensin. Ey Ahooramezda, bunu bende 

senden diliyorum. Çünkü ben doğruluğu gerçekleştirmek istiyorum. Onun için bana 

Senin ruhunun kuvveti ile engellerden yılmayarak sonuna kadar direnme gücü ver. 

Evrenin aydınlatıcı kuvvetleri, bizim yanımızda bulunun. Senin enerjin ey tanrım 

karanlıkta sonsuz ışık akımı gibidir. Onlar, bizim yaşamımızda geceleri sönmeyecek, 

doğruluğun ışığını ödünç vermektedir.  

       İyiliğin alçak gönüllülüğü takipçileri sadece dünyadayız ama bir zaman, ne 

zaman ki senin yanına geldiğimizde, bizim içimize iyiliklerinde nefes alacağız. 

Tanrım senin iyiliğinin kaynağı bizim içimizde kaynasın. Senin kutsal, hayat verici 

ateşının alevleri hiçbir zaman sönmesin. O her zaman bu dünyanın değişkenliklerinin 

merkezinde dursun.        Çünkü sen kutsal tanrısın. Bunu kendim gözetledim. Ne 

zaman ki sen beni görevim için çağırınca, ne zaman ki dünyanın sonunda kimin 

ödüllendirilip kimin cezalandırılacağını akılılığınla ortaya koyunca, senin 

kutsallığını gördüm. O zaman Sen kutsal ruhunla mevcut olacaksın. O zaman 

ezilenler, senin doğruluğun ile yeşerecekler. Senin isteklerin için acı çekenlere onları 

yatıştırıcı konuşmalar yapacaksın. Kurtarılmak onlara yarayacak, akıllılıkla 

aydınlanacaklar. Ama kışkırtıcılar geriye, kendi karanlıklarına gönderileceklerdir.   

       Bir zamandı ki Vohumen bana koştu ve sordu: Sen kimsin, hangi hanedana 

mensupsun, eğer senden ve sana bel bel bağlayanlardan soru sorarlarsa nasıl ve 

hangi alametle kendini tanıtacaksın? İşte o zaman ben seni kutsal tanıdım. Ben ona 

dedim: evvela Zerdüşt benim gücüm ettiği kadar yalana tapanın hakiki düşmanı, 
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doğruluğu sevenlerin güçlü bir koruyucusu olacağım. Ta ki bu yüzden sonsuzluğun 

sınırları gözükmeyen ülkesine erişe bileyim. Ey Ahooramezda, seni daima böylece 

övecek ve senin için terennüm edeceğim. 

        O zaman Seni kutsal bildim, ey Ahooramezda o zaman ki Vohumen bana sordu: 

kendini neyle tanıtabilirsin? Zerdüşt cevap verir, senin ateşin alevlendikçe ve ben 

onun karşısında seni överek fidye sundukça doğruluk arkasından ayrılmayacağım. 

Ey tanrım bırak daima gönlümün dileği olan Aşaya bakayım. Tanrı cevap verir: işte 

ben Aşa ile sana geldim şimdi bize istediğini sor. Evet, senin sorgun küçüğün büyüğe 

yönelttiği sorguya benzer. Zira o senin en büyük isteğini ihsan edebilir. O zaman 

Seni kutsal bildim ey Ahooramezda, o zaman ki Vohumen bana geldi ve bana ilk defa 

senin ayinini öğretti. Her ne kadar insanlar arasında vazifem üzücü ve zahmetli olsa 

da yerine getiririm. Çünkü sen onu en iyi vazife bildin.  

         Sen bana, Aşaya gidip ayin öğrenmen gerektir dediğin zaman senin buyruğuna 

baş eğdim. O zaman ki Sen söyledin: kalk, koş; ondan evvel ki benim meleğim, 

yoldaşı Aşa ile beraber yanlarında mal ve hazine olduğu halde iki cemaatin ücreti 

olan fayda ve ziyanı taksim ederler. O zaman Seni kutsal bildim ey Ahooramezda ki 

Vohumen dileğimi anlamak için bana geldi. Kimsenin Seni bir şeye icbar 

edemeyeceğini bilmekle beraber istiyorum ki bana yüksek ve güzel bir yaşayış ve bu 

hayat sona erdikten sonra bahsettiğin ülkenin nimetlerini ihsan etmeyi vaat edersin. 

Bir bilenin bir dosta ihsan edeceği şekilde senden sığınacak yer ve yardım isterim. 

Aşa vasıtasıyla senin kudret ve saltanatından pay aldığım gibi senin sözünü 

dinleyenlerle beraber kıyam edip ayinini lekeleyenlerle savaşmak istiyorum. O 

zaman Sen kutsal bildim ey Ahooramezda, bir zamanda ki Vohumen bana geldi ve 
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her şey den iyi olan Tuşnamaiti bana bildirdi ki: yalana tapanları sevindirecek hiçbir 

şey yapmamalıdır. Zira bu hareket bütün doğruluk yolunda gidenlerin düşmanlığını 

celp eder. 

        Ey Ahooramezda bana yardım et, Vohumen ve Aşayı bana yol göstermeleri için 

yolla. Senin dinini bu insanlara öğretmek ve doğruları görmeleri için seçildim beni 

bu yolda Muaffak kıl. Benim varlığımın tek sebebi sensin onun için bana 

anlaşılabilirliğin merhametini ver. Tanrım sana sesleniyorum bu düzeni bu 

mükemmelliğin yaratıcısı olan sana sesleniyorum beni duy ve bana başarılı olmanın 

yolunu göster. Bu insanlara da düşünecek ve gerçekleri görmelerini sağla. Ey 

Ahooramezda kimse düşünmüyor mu bu kâinat nasıl yaratıldı, güneşin ve yıldızların 

dönmesi ayın mesafesinin belirlenmesi ve tüm bu düzen nasıl kuruldu? Gerçek ilme 

sahip olan kişi on da olan akıl ve fikriyle doğru yolu bulur ve hayatta başarıyı 

kazanır. Ey Ahooramezda kim yeri göğü, bulutları ve ondan gelen yağmuru, suyu, 

hayvanları, bitkileri yarattı? Rüzgârı esmesiyle geceyi karanlığıyla gündüzü 

aydınlığıyla kim yarattı? Gerçekleri bulup doğru yolu görmeleri ve hayattan lezzet 

almaları için insanlara akıl ve iradeyi kim verdi?  

           Ey insanlar tabiat ve bu düzene bakarak düşünün. Çünkü akıllı olan doğru 

yola gider asla şaşmaz. Gerçek ilim öğrenmektir, insan tabiat sırrını öğrenince 

tanrıyı tanımış olur ki bu da bir ibadettir. Ey Ahooramezda benim sana olan 

seslenişlerimin boşuna olduğuna inanmaktaydım ta ki senin adaletini gördüm ve 

inandım bu hayatta saadet ve bahtiyarlığı bizim için yarattığını ve bizim rahat 

etmemiz için kâinatı yarattığını öğrendim. Bana bildir ve yardım et benim gittiğim bu 

yolda benimle gelenlere de yardım et. Ey Ahooramezda bilmek istiyorum kim bize 
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güç ve irade verdi ta ki doğru yolu seçip mutluluğu yakalayalım? Kim oğul sevgisini 

baba kalbine yerleştirdi? Ve kim oğlu babaya itaat etmesi gerektiğini öğretti? Ey 

tanrım bu sorular akla geldikçe düşünen her kes bilir ki her şeyin sahibi sensin.      

      Ey tanrım rahat ve mutlu bir hayat geçirmek istiyorum. Sen bana yol göster bana 

yardım et. Aşa ve Vohumen’in yardımıyla beni maksadıma ulaştır. Benim ruhumu 

kendi sesinle yakınlaştır ve sesini algılama anlayışı ver tanrım. Ey tanrım dini 

yaymak ve kamala erdirmem için neler yapabilirim? Bu insanların doğru yolu 

bulmalarına ve başarılı olmalarını nasıl sağlayabilirim? Tanrım bana bu konuda 

yardım et ve başarıya ulaştır. Bana iyiliğin yolunu öğrettin ve ben bu yolda tecrübe 

sahibi oldum bu yüzden sevinçliyim ve ben biliyorum ki senin dışında başka doğruluk 

yok. Ey Ahooramezda sana soruyorum senin dinini seçmeyenler rahata ve başarıya 

ulaşacaklar mı? Bu dini yaymak ve öğretmek için beni seçtin bu yolda başka 

kişilerde var ki bana engel olmaktalar. Biliyorum ki onlar doğru söylemezler. Doğru 

ve gerçek olan dinin düşmanılar ve bana da düşmen kesildiler. Onlara düşmen 

gözüyle bakmayacağım sen bana onlardan nasıl uzaklaşmam gerektiğini öğret. 

Onlar ki Aşa ve Vohumen’i tanımıyorlar nasıl onlara kaballandırayım ta ki 

kıskançlık ve düşmanlık onlardan uzak olsun. 215     

             Ey tanrım sana sesleniyorum. Bana gitmem gereken yolu göster zihnimi 

meşgul eden karmaşık duygulardan beni kurtar ve doğru olana ulaştır. Ben kendimi 

bu girdaptan nasıl kurtarabilirim? Ben ve yandaşlarımı nefret edenlerin alayına 

hedef olmaktan koru. Ey tanrım ben kendimi nasıl onlara ispat edebilirim öğret. 

Karanlıklar içinde boğuşanları aydınlığa çıkarmam için bana yardım et tanrım. Ey 

                                                 
215 Avesta,s. 123–128 
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Ahooramezda benim içimde bile hissediyorum ki aydınlıkla karanlığın savaşı bazen 

devam etmekte. Ey tanrım beni bu yolda zafere ulaştır ve içimdeki ışığa galibiyet ver. 

Ey tanrım sana sesleniyorum beni duy ve yardım et. Sen benim için çok şey 

yapıyorsun benim senin gücüne ve her şeye sahibeliliğine karşı verebileceğim 

yalnızca kurbanlar var. Acaba sana on deve kurban edersem kabul olunur mu? Tanrı 

hayır cevabı verir. 

           Ey Ahooramezda bu kişiler nasıl güç sahibi olabildiler, nasıl böyle her şeyi 

kendileri için düşünüp nefreti yaydılar. Kurtuluşa, doğru yola ulaşacakları yolu 

neden seçmezler.         Ey Ahooramezda, her kes ilim ve düşünce yoluyla hayatını 

devam etmekte. Kötü düşünceye sahip bu öğreticileri hep dinleyecek misiniz? Onlar 

ki bana engel olmakta ve yolumu kesmekteler. Sen bu engelleri kaldır ve bana 

başarıya ulaşmam için çıkış yolu göster tanrım. İyi ve kötü hakkında bana bilgi ver. 

Bunlar baştan birbiriyle zıt mıydı? Çünkü düşünce de harekette konuşmada birlikte 

olamazlar. Ey tanrım buradaki insanlara iyiyi seçmelerini böylece doğruyu 

bulmalarını öğretmek istiyorum. Yıllar önce tabiat sırrını bulmak için yola 

çıktığımda seni buldum tanrım. İyiliği gördüğüm ve aradığım her yerde sen vardın ve 

anladım ki sen her yerde varsın. İyiyi ve doğruyu seçen her kes sana ulaşacaktır. 

Tanrı bana seslendi: Kim benim büyüklüğüme inanırsa ve doğruyu seçerse, o 

kimseye iyiliği müjdelerim. Ve hoşgörülüğümle onun yaptığı yanlışları affederim. İyi 

ve doğruyu seçen her kes mutlu olacak ve hayattan lezzet alacaktır. Su beklemiş 

topraklar serin sular serpilecek. Asırlarca bu yolu takıp edenlere yol gösterici 

olacaktır.              Yok, olma korkusu olmayacak geçmişin pişmanlığı şimdinin 

geçmezliği geleceğin endişesi olmayıp sonsuzluk rüzgârları esecektir. Kim kendine 

bu yolu seçerse elde ettiği mutluluğu asla unutmaz. Hayatta sıkıntı çekse de elde 
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ettiği bu mutlulukla rahata ulaşır. Ve bunu bilmektedir ki her sıkıntının sonu rahatlık 

ve sevgi doludur. Kötülükten uzak durun çünkü onlar tanrı sevgisinden mahrumlar. 

Ey insanlar kötülüğü yaymaya çalışanlara ve kötülükten uzaklaşın onlara inanmayın 

ta ki tanrı sizi korusun. Ben ( Zerdüşt ) size garanti veriyorum, tanrı bir yakınınız 

olarak sizi koruyacaktır. 

           Ey Ahooramezda hangi toprağa yüz süreyim, nereye gidip sığınayım? Şeref 

sahibi önder kişiler benden uzaklaşıyor. Yalan söyleyen hükümdarlar gibi değilim, 

seni nasıl mutlu ederim? Ey Ahooramezda sana yalvarıyorum bana yol göster. Aşa 

ve Vohumen’in yardımıyla beni başarıya olaştır. Ey tanrım ne zaman doğru ve iyilik 

kazanacak ben senin yolunu yanı doğru olanı seçtim beni bu yolda muvaffak kıl. 

Bilmekteyim ey tanrım aslında benim bu sözlerime de gerek yok çünkü iyi ve doğru 

yolu hak eden her kes zaten o makama ulaşmış olur, ama ben yine de bir sebep 

olurum seni tanımaları için diye çabalıyorum. Sen Aşa ve Vohumen’in yardımıyla 

insanları doğruyu görmeleri için yardım et. Ey Ahooramezda seni tanrı ve her şeyin 

sahibi olarak ilk kes bu insanlara tanıtan benim ( Zerdüşt ). Yalan peşinde koşup 

kötülüğü yayanlar bu dini yalanlamak için çabalasalar da mutlaka doğruyu seçenler 

kazanacaklardır.    

             Ey Ahooramezda senin öğretilerinden olan iyi yaşam, mutluluk ve başarılı 

olmak Aşa ve Vohumen’e inanmakla elde edilir, ey tanrım beni ve görüşlerimi kabul 

eden her kes senin gösterdiğin bu aydın yollardan mutlaka geçeceklerdir. Ey 

Ahooramezda ben ( Zerdüşt ) seçtiğim yolda ne kadar başarısızlığa uğrasam dahi 

yine de dini yaymaktan ve bu doğru yola gitmekten vazgeçmeyeceğim. İnanıyorum ki 

bu sıkıntılı karanlık günlerin sonu aydınlıktır. Kötü düşünceli insanlar kendilerine 
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göre bu insanlara bir şeyler öğretiyorlar ve bu kimselerin yaşamını berbat 

etmekteler. Biliyorum ki bu kötülükleri fazla devam etmeyecek kendi tuzaklarına 

kendileri düşecekler. O kimseler ki bana inanır ve yaydığım dini kabul ederler 

şüphesiz hayta ta başarılı olacaklardır. Bana düşmen kesilenlere karşı ben de 

düşmen gözüyle bakacağım. Ey Ahooramezda Aşa ve Vohumen yardımıyla ben senin 

istek ve emirlerini yerine getiriyorum. Benim öğretim bu insanlara hayatta başarılı 

olmak için senin bana gösterdiğin yolu onlarında takıp etmeleridir.    

            Ey tanrım bize ilk defa seni daha iyi anlamamızı ve hak iş görenlerin işleri 

için adil hâkim bilmemizi öğreten kimdir? Biz hayvanları yaratanın Aşa’ya haber 

verdiğini senin Vohumen’in vasıtasıyla dinlemek istiyorum. Erkek olsun kadın olsun 

kim benim için, yaşayış devresinde en iyi saydığın şeyi yerine getirirse onun 

doğruluğuna mükâfat olarak kendine temiz yaratılmışlık ülkesini ver. Kim ki inanç 

birliğinde benimle ( Zerdüşt ) dost olursa temiz yaratılmışlık ifadeleri ile övdüğüm 

bu kimseler cennette Ahooramezda’nın yanında yaşayacaktır. Bana ( Zerdüşt ) 

inanan kimseye ben temiz yaratılmışlık vasıtası ile sahip olduğum en iyi şeyi vaat 

ederim. Bize kin tutan, düşmanlık eden hakkında da ey Ahooramezda, ey Aşa senin 

iradeni yerine getiririm. Ben akıl ve anlayışımla buna karar veririm.  

     71.4. Ahooramezda’nın Zerdüşt’e ilham ettiği tüm kutsal sözleri, Zerdüşt’ün bu 

güne kadar yazdığı ve yazacak olan Gatalarına hamd ve sena ederek inanmakta ve 

kabul etmekteyim.                    

        Yasna 72.Hat: Diğer Yasnalardan farklı olmayıp Ahooramezda’ya hitaben 

okunur. Ahooramezda’ya karşı tüm dini görevlerimi yerine getiririm ve onun sahip 

olduğu tüm varlıklara hamd ve sena ederim. 
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        Ek 6. Visperedden Örnekler 

        Radan-i Sütment: Vispered yani “ Hame radan” ( tüm faydalı koruyucular ) 

Zerdüştilikte yaşamı sürdüren mutluluk kazandıran ve faydalı unsurlara “ rad ” 

denilmektedir. Zerdüşt, Ahooramezda ve onun yarattığı tanrılar, doğru düşünce, iyi 

söz, güzel davranışa sahip olan, dini görevlerini yerine getiren her kes “ rad ”dır.  

        Pertev-i ez Ahooramezda: “ Vispered’ın ” ( büyük, efendi, koruyucular ) 

anlamına geldiğini yazmıştık. Zerdüştiliğin inancına göre iyi ve doğru olan her şey 

hamd ve senaya laiktir. Bu bölümde anlatılan konu tanrıya ibadet ederek ona 

yaklaşmaktır. Vispered, çiçeklerle süslenen bahçe önünde konulan bir ayna gibidir 

yalnız güzelliği ve iyiliği gösterir. Bu aynaya bakanlar ancak tanrının yansımasını ve 

iyilikleri görürler.216  

         Vispered sitayiş-i hame-i nikiha: Radlara ve tanrıya inananlara müjdeler 

olsun ki onlar Ahooramezda’nın sevgisine ve yardımına laikler. İyiliği istemek için 

duada bulunanları dinleyenlerde Ahooramezda’nın sevdikleri içinde yer alırlar. Ey 

Zerdüşt’ü ve onun yaymakta olduğu dini kabul edenler, tarlalarınızdan iyi verim 

almek, savaşta başarılı olabilmek için yalandan uzak durun iyi ve dürüst karakterli 

olun ve Ahooramezda’ya hamd ve senada bulunun. Övgülerin en güzeli 

Ahooramezda ve onun yardımcılarına olsun. 

 

 

                                                 
216 Avesta,s. 299–303. 
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     Ek 7. Yeşt-hadan Örnekler 

      1. Hurmazt Yeşt ( 1. Yeşt ): Yeştlerin ilki olan bu Yeşt her ayın ilk gününe verilen 

isimdir, aynı zamanda bu Yeşt Ahooramezda’ya atfedilmektedir.  

         1.1. Zerdüşt Ahooramezda’ya sorar: Ey Ahooramezda, ey bu dünyanın sahibi, 

bana bildir bu dünyada başarılı, mutlu olmak kötülüğe karşı iyiliği nasıl yayamam ve 

senin yanında yer almam için ne yapmam gerekiyor?  

         1.2. Ahooramezda Zerdüşt’e cevap verir: Ey Zerdüşt! Benim ( Ahooramezda ) 

isimlerimi hatırlayanlar ve düşünerek anlayanlar bu dünyada ve sonra ki âlemde 

başarı ve mutluluk kazanılır. Bu isimler şöyledir.  

       1.2.1. Poştibani ( Himaye ) 

      1.2.2. Aferinende ( Yaratan ) 

     1.2.3. Negeh-ban ( Gözcü ) 

     1.2.4. Şenasa va Aref ( Bilen bilgili sezgi ve olgunluğa dayanan arif ) 

    1.2.5. Hered-i Mukaddes ( Kutsal akıl, fikir ) 

   1.2.6. Çareger ( Her şeye çare bulan ) 

   1.2.7. Rehber ( Lider, kılavuz ) 

   1.2.8. Ahoora ( İyilik) 

  1.2.9. Mezda ( Tanrı, Hürmüz) 



146 
 

  1.2.10. Pak ( temiz ) 

  1.2.11. Fereh-mened va por şokuh ( Akıllı ve ululuk sahibi ) 

  1.2.12. Bina ( Görüş- geren sahibi ) 

  1.2.13. Durbinende ( Uzağı gören ) 

  1.2.14. Negahban ( Koruyan ) 

  1.2.15. Penabahş ( Güven veren ) 

 1.2.16.  Çareger ( Çare bulan ) 

 1.2.17. Nekahdarenda  ( Saklayan, emanetçi ) 

 1.2.18. Be vucut averden-i behterin şehryar-i nik ( En iyi padişah ve hükümdarı 

makama getiren )217 

1.2.19. Şehriyar, dadger va adil ( Padişah, yardıma koşan adaletli ) 

1.2.20. Kesi ki nemefirebet ( Kanmayan kişi ) 

1.2.21. Kesi ki firip nemedihat ( Kimseyi kandırmayan ) 

1.2.22. Kesi ki firoz meşevet ( Başarı sahibi ) 

1.2.23. Hamera şekest dehat ( Her ketsen üstün ) 

1.2.24. Aferininde-i hame ast-i ( Her şeyi yaratan ) 

                                                 
217 Razi, adı geçen eser. s. 343. 



147 
 

1.2.25. Bahşinde-i hame bahşiş ha ( Her şeyi bağışlayan ) 

 1.2.26. Kesi ki az royi hast va irade niki konet ( İsteyerek kendi iradesiyle iyilik 

yapan ) 

         1.2.27. Sutmend ( Faydalı ) 

         1.2.28. Buzurg ( Büyük ) 

        1.2.29. Şahitse-i şehriyar-i ( Padişahlığa laik olan ) 

        1.2.30. Dana terin ( En akıllı ve zeki olan )218 

       1.3. Zerdüşt Ahooramezda’ya sorar: Ey tanrım bana bildir, isimlerinin içinde en 

önemli olanını bildir ta ki bileyim bu isimlerinden hangisi beni mutluluğa 

ulaştıracaktır?  

        1.4. Ahooramezda Zerdüşt’e cevap verir: Seni doğruluğa ve başarıya götüren 

benim isimlerimdir, fakat içlerinde Mezda anıldığında zenginlik, iyilik onunla olur. 

Pak temiz, bağışlayan, güç sahibi, ilim sahibi, zeki akıllı ve olgun, düşmene karşı her 

zaman kazanan, başarı ve mutluluğu elde eder.        

         1.5. Ey Zerdüşt, sen en iyi zavor*larla beni anmalısın ve daima bana şükrü 

sena de bulunmalısın! Ta ki bende senin imdadına koşayım ve seni düşmanlarına 

karşı başarılı kılayım. Sen her zaman isimlerimi anmaya, anlamlarını düşünmeye ve 

hıfz etmeye çalış. 

                                                 
218 Avesta,s. 344. 
*. Yeştlerin okunduğu güne verilen isimdir, bu merasimde su ile sütün karışımı olan bir nevi içecek, 
balıkla birlikte yemek için sofraya getiriliyor ibadet sonunda bir tadımlık tanrı adına içilir.   
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          1.6. Ahooramezda devam eder, kim benim isimlerimi gece gündüz yüksek sesle 

söylerse ve yolculukta, tarlada iş yaparken, her yerde hep dilinde olursa. Bütün 

musibetlerden kötülüklerden ve düşmanlardan korunacaktır.    

        1.7. Zerdüşt Ahooramezda’ya sorar: ey Ahooramezda, bu dünyayı kurtarmaya 

göndereceğin kişi kim? Kimi seçtin başarıyı ve mutluluğu getirmesi için, bu kimseyi 

bana ilhamla bildir.  

       1.8. Ahooramezda cevap verir: ey Zerdüşt! Sensin o seçtiğim kişi, her daim 

dostlarının iyiliği ve başarısı için onları korumalısın. Onlara gelecek olan tüm 

kötülüklerden korumalısın.  

      1.9. Ey Zerdüşt Melekler, iyi olan padişah ve hükümdarları gördüğün her şeyi 

ben yarattım. İnsanların kadarı öbür âlemde bunlar aracılığıyla olacaktır.  

         1.10. Binlerce derde deva biçarelere yardımcı olması için Sependarmez 

Ahooramezda’nın emriyle bütün onun dinini kabul eden kişileri düşmanlardan ve 

kötülüklerden korur ve doğru yola gitmelerine yardımcı olur.  

        1.11. Zerdüşt şöyle der: saygı ve selamların en güzeli Ahooramezda’nın 

isimlerine olsun, zavor ayiniyle övgü ve saygıyla anarız onu. Mutluluğun, 

doğruluğun başarının kaynağı olan tanrıya teşekkür ederiz.         

        2. Haften Yeşt ( 2. Yeşt ): Yeştler sırasıyla Ahooramezda’dan sonra ikinci gün 

Ameşa spentalara hitaben okunur. Bu Yeşt kendi arasında ikiye bölünmektedir. Yeşt 

ha-i küçek ( Küçük Yeştler ) ve Yeşt ha-i bozorg, Avesta bölümlerinin içinde Yeştlerin 

ikincisi sayılan bu Yeştler Gatalar’dan sonra en önemli bölümlerindendir. 35. – 41. 
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Ysnayı içeren bu Yeştlere daha sonraları 42. Yasna da eklenmektedir. 42. Yasna bu 

Hatlara konu olarak benzer ve yakınlığı olmadığı gibi kıdemlilik ve şive bakımından 

da ayrıdır. Şimdi sırasıyla bu iki Yeştin içeriğini ele alacağız.     

        2.1. Yeşt ha-i Küçek ( Küçük Yeştler ):  Yasna 35. – 42. Hat’lara verilen 

isimdir. Küçük Yeştler şöyledir.  

       2.1.1.( Yasna 35. ) Temiz olan Ahooramezda’ya hamd ve sena ediyoruz. Ameşa 

spenta o iyilik isteyenlere hamd ve sena ederiz. Bu vesileyle Ahooramezda’nın gerçek 

olan dini yeryüzüne yayılsın.    

       2.1.2.  Doğru düşünce, iyi söz, güzel davranışı ki şimdi burada uygulanıyor ya 

başka yerlerde uygulanmış ya da uygulanacak biz hamd ve sena ederiz ve selam 

göndeririz. Hep doğru olanlarla beraberiz ve beraber olacağız. 

       2.1.3. Ey Ahooramezda bizim düşünerek söyleyerek yerine getirdiysek bunların 

hepsi Aşa’nın yardımı ile olmuştur. Doğruluğu gerçek olan dinini tüm insanlara 

tavsiye ediyoruz. 

      2.1.4. Hükümdarlık, padişahlık, öyle kişiye verilsin ta ki adaleti sağlasın 

doğruluğu yaysın, rehberlik öyle kişinin olsun ki onu hak etsin. Bunları hak eden ve 

bizim isteğimiz Ahooramezda’dır.    

       2.1.5. Erkek ve kadının doğruluktan iyi olandan elde edeceği her şeyi 

davranışıyla belli etmeli ve başkalara da öğretmelidir. Ve her şeyin iyi olması için 

çabalamalıdır.    



150 
 

        2.1.6. Kişilerin çabaları karşılıksız kalmayıp her kes iyi davranır ve başarılı 

rahat bir yaşam iki âlemde de onların olur.  

        2.1.7. Ey Ahooramezda, senin olan bu sözleri ve bana ilham ettiğin gerçekleri 

insanlara öğretmem ve seni onların tek koruyucu ve öğretici olduğunu bildirmem 

için sana hamd ve sena ediyorum. 

      2.1.8. Aşa, Vohumen ve iyi hükümdarlara selam ederek ey Ahooramezda selam 

ve senaların en güzeli sana olsun.219  

       2.1.9. ( Yasna 36. ): Ey Ahooramezda, ateşin aydınlığı vesilesiyle sana gittikçe 

yakınlaşıyorum. Seni seviyorum ve seni sevenleri de severim. Ey kutsal ateş bize 

mutlulukları armağan et sana sunduğumuz bu namazlar vesilesiyle.  

       2.1.10. Ey kutsal ateş sen tanrının simgesisin. Bizde doğru düşünce, iyi söz ve 

güzel davranış bulundukça tanrıya yakın olmamız için aramızda bir vesile ol çünkü 

sen onun yansımasısın.   

       2.1.11.( Yasna 37. ): Ey Ahooramezda sana hamd ve sena ederim, çünkü sen 

yeri göğü, bitkileri, suyu, aydınlığı, karanlığı, doğru olanı, en iyiyi her şeyi ve 

dünyayı yarattın. Selam olsun sana, sahip olduğun güce ve varlığına.    

       2.1.12. Selamların en güzeli Ahooramezda’yı kabul edenlere olsun. Aşa, 

Vohumen’e hamd ve sena ederim çünkü onun temsilcileridir.   

        2.1.13. ( Yasna 38. ): Bizi taşıyan yeryüzüne selam olsun, ey tanrım seni seven 

kabul eden her kese selam olsun.   

                                                 
219 Avesta,s.274–275. 
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         2.1.14. Akan su, bulutlar, yağmur, süt veren anne, akıllı gençler, Zerdüşt’ün 

dostlarına, doğru yolda olana, en iyiyi isteyene ve yalandan kaçınana övgülerin en 

güzeli onlara olsun çünkü onları Ahooramezda yarattı.  

        2.1.15. ( Yasna 39. ): Senaların en güzeli dünyada yaşayan insanlara, 

hayvanlara, iyiliği yaymakta olan erkek ve kadınlara, Zerdüşt’ün dinine bağlı 

olanlara olsun. 

        2.1.16. Ey Ahooramezda sen bizim için güzel düşünür iyi bilir doğru yaparsın, 

bizde buna karşılık dualarla, selamlar ve doğruluğumuzla sana yakın olmaya 

çalışıyoruz bizi kabul et.  

        2.1.17. ( Yasna 40 ): Ey Ahooramezda, bize akıl ve zekâ nasip et, ta ki seni daha 

iyi anlayalım ve idrak edebilelim. Bize doğru düşünüp seni ve gerçekleri bilmemiz 

için güçlü bir vicdan ver.     

       2.1.18. Ey Ahooramezda, çiftçiler önderler gülcüler onlar yılmazlar, senin dinini 

kabul ve yaymaları için onlara düşünce nasip et ki böyle olmaları bizim de 

isteğimizdir.  

       2.1.19. ( Yasna 41): Hamd ve sena sana olsun ey Ahooramezda, senin 

padişahlığın devamlı olsun ve bizler senin emrinde olalım.  

        2.1.20. Ey tanrım seni her zaman uğurlu ve kutsal biliriz. Bizi koru uzun ve 

başarılı hayat ver. 

        2.1.21. ( Yasna 42 ): Ey Ameşa spenta sana selam olsun, suya, çeşmelere, 

göllere, dağlara, deryalara, Ahooramezda’ya ve Zerdüşt hamd ve sena olsun.   
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        2.1.22. Ahooramezda’nın yarattığı yere göğe, rüzgâra ve iyi olan her şeye hamd 

ve sena olsun. 

        2.2. Yeşt ha-i bozorg ( Büyük Yeştler ): Bu Yeşt yedi Hat’tan oluştuğu için 

Haften Yeşt ( Yedi tane Yeşt ) ismi verilmektedir. 35. Yasna’dan 41. Yasna’ya kadar 

olan ilahiye verilen isimdir.  

        2.2.1.( Yasna 35. ) Temiz olan Ahooramezda’ya hamd ve sena ediyoruz. Ameşa 

spenta o iyilik isteyenlere hamd ve sena ederiz. Bu vesileyle Ahooramezda’nın gerçek 

olan dini yeryüzüne yayılsın.    

        2.2.2.  Doğru düşünce, iyi söz, güzel davranışı ki şimdi burada uygulanıyor ya 

başka yerlerde uygulanmış ya da uygulanacak biz hamd ve sena ederiz ve selam 

göndeririz. Hep doğru olanlarla beraberiz ve beraber olacağız. 

       2.2.3. Ey Ahooramezda bizim düşünerek söyleyerek yerine getirdiysek bunların 

hepsi Aşa’nın yardımı ile olmuştur. Doğruluğu gerçek olan dinini tüm insanlara 

tavsiye ediyoruz. 

        2.2.4. Hükümdarlık, padişahlık, öyle kişiye verilsin ta ki adaleti sağlasın 

doğruluğu yaysın, rehberlik öyle kişinin olsun ki onu hak etsin. Bunları hak eden ve 

bizim isteğimiz Ahooramezda’dır.220    

         2.2.5. Erkek ve kadının doğruluktan iyi olandan elde edeceği her şeyi 

davranışıyla belli etmeli ve başkalara da öğretmelidir. Ve her şeyin iyi olması için 

çabalamalıdır.    

                                                 
220 Avesta,s. 346. 
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       2.2.6. Kişilerin çabaları karşılıksız kalmayıp her kes iyi davranır ve başarılı 

rahat bir yaşam iki âlemde de onların olur.  

        2.2.7. Ey Ahooramezda, senin olan bu sözleri ve bana ilham ettiğin gerçekleri 

insanlara öğretmem ve seni onların tek koruyucu ve öğretici olduğunu bildirmem 

için sana hamd ve sena ediyorum. 

        2.2.8. Aşa, Vohumen ve iyi hükümdarlara selam ederek ey Ahooramezda selam 

ve senaların en güzeli sana olsun.221 

         2.2.9. ( Yasna 36. ): Ey Ahooramezda, ateşin aydınlığı vesilesiyle sana gittikçe 

yakınlaşıyorum. Seni seviyorum ve seni sevenleri de severim. Ey kutsal ateş bize 

mutlulukları armağan et sana sunduğumuz bu namazlar vesilesiyle.  

         2.2.10. Ey kutsal ateş sen tanrının simgesisin. Bizde doğru düşünce, iyi söz ve 

güzel davranış bulundukça tanrıya yakın olmamız için aramızda bir vesile ol çünkü 

sen onun yansımasısın.   

         2.2.11.( Yasna 37. ): Ey Ahooramezda sana hamd ve sena ederim, çünkü sen 

yeri göğü, bitkileri, suyu, aydınlığı, karanlığı, doğru olanı, en iyiyi her şeyi ve 

dünyayı yarattın. Selam olsun sana, sahip olduğun güce ve varlığına.    

          2.2.12. Selamların en güzeli Ahooramezda’yı kabul edenlere olsun. Aşa, 

Vohumen’e hamd ve sena ederim çünkü onun temsilcileridir. 

         2.2.13. ( Yasna 38. ): Bizi taşıyan yeryüzüne selam olsun, ey tanrım seni seven 

kabul eden her kese selam olsun.   

                                                 
221 Avesta,s. 274–275. 
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          2.2.14. Akan su, bulutlar, yağmur, süt veren anne, akıllı gençler, Zerdüşt’ün 

dostlarına, doğru yolda olana, en iyiyi isteyene ve yalandan kaçınana övgülerin en 

güzeli onlara olsun çünkü onları Ahooramezda yarattı.  

          2.2.15. ( Yasna 39. ): Senaların en güzeli dünyada yaşayan insanlara, 

hayvanlara, iyiliği yaymakta olan erkek ve kadınlara, Zerdüşt’ün dinine bağlı 

olanlara olsun. 

          2.2.16. Ey Ahooramezda sen bizim için güzel düşünür iyi bilir doğru yaparsın, 

bizde buna karşılık dualarla, selamlar ve doğruluğumuzla sana yakın olmaya 

çalışıyoruz bizi kabul et.  

          2.2.17. ( Yasna 40 ): Ey Ahooramezda, bize akıl ve zekâ nasip et, ta ki seni 

daha iyi anlayalım ve idrak edebilelim. Bize doğru düşünüp seni ve gerçekleri 

bilmemiz için güçlü bir vicdan ver.     

          2.1.18. Ey Ahooramezda, çiftçiler önderler gülcüler onlar yılmazlar, senin 

dinini kabul ve yaymaları için onlara düşünce nasip et ki böyle olmaları bizim de 

isteğimizdir.   

          2.2.19. ( Yasna 41): Hamd ve sena sana olsun ey Ahooramezda, senin 

padişahlığın devamlı olsun ve bizler senin emrinde olalım. 

          2.2.20. Ey tanrım seni her zaman uğurlu ve kutsal biliriz. Bizi koru uzun ve 

başarılı hayat ver. 

         3. Ordibeheşt ( 3. Yeşt ):  Bu Yeşt’te tanrılar için yapılan iki namaz ya da dua 

üzerinde durulmaktadır. Aşim-vuho duası Aşavehişte de denilmektedir ve ikincisi ise 



155 
 

Ayır yaman eyişye duasıdır, Zerdüştiliğin en kısa ve meşhur dualarından biri 

sayılmaktadır.         

        3.1. Aşim-vuho, Aşavehişte duası: Bu dualar ve övgüler doğruluk tanrılarına 

hitaben okunur. Bu namaz ve ya bu duada istekler hayır, bereket ve saadet istenerek 

okunur.        

        3.2. Ayır yaman eyişye duası: Bu dua bir nevi kabile büyüklerine ki onlardan 

Avesta’da tanrılar olarak bahis edilmektedir, kerametleri ve yerine getirilmiş iyi 

işleri övülerek onlara hitaben okunur. Ayni zamanda düşmana karşı zafer, 

kötülüklerden, hastalıklara karşı korunmak için okunulur. Ahooramezda’nın en etkili 

ve faydalı sözlerinden sayılmaktadır. Bu Yeşt’e tıbbı bilgilerde verilmektedir, Aşa ve 

bu dua’nın gücüyle her şeyin kazanılmasından söz edilmektedir.  

            Bu iki dua şöyledir: Hastalıklar, ölüm, kötülük, afat, büyü, bela, kötü kalpli 

önderler, ara bozguncular, gurur ve kendini beğenenler, fasit düşünenler, 

dedikoducular, kötü konuşanlar, zalim erkekler, yalancılar, kötü kadınlar, en kötü 

olan yer onlarındır. O kimse ki dini düşündü, din için konuştu, din yolun da yürüdü, 

öyle ki o bütün dünya ya doğruluk ta en doğru, padişahlıkta en iyi hükümdar, 

ululukta en ulu, başarıda en başarılıdır”. 

         4. Hordat Yeşt ( 4. Yeşt ): Yeni Yeştlerden sayılan bu Yeşt’e  “ avardad ” 

imside verilmektedir. Bu Yeşt’te geçen beyitlerin aslı bulunmamaktadır, Dinkerd ve 

ya Avesta dilinde birkaç perakende metin bulunur. Sonradan tedvin edilen bu Yeşt’te 

Ahooramezda ile Zerdüşt arasında geçen diyaloktan bahs edilmektedir. 
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        4.1. Ahooramezda Zerdüşt’e söyler: Bu duayı sadece yakınlarına öğretmelisin. 

Dua, dile getirilen kötülükleri uzaklaştırmak için okunulur.   

       4.2. Ahooramezda Zerdüşt’e söyler: Ameşa spenta Hordat ’ı ben yarattım ta ki 

onun yardımıyla insanlara nimet ve bereket dağıtılsın.  

        4.3. Ameşa spenta Hordat’a sığınan ve onun ismini ananlar bütün 

hastalıklardan ve kötülüklerden korunurlar. Her kesin bilmesi gerek, kişilerin 

yalvarışları Ameşa spenta Hordat’a ulaştığı zaman sıkıntılardan, düşmanlardan, 

zalim insanlardan, yalancılardan, büyü ve yanlış olan her şeyden korunurlar.   

         4.4. Her hangi kötü bir hastalığa yakalanan biri demirden çevirili bir ortamda 

bulunsun ve bu duayı okursa selamete ulaşır.   

         5.  Aban Yeşt ( 5. Yeşt ): Beşinci Yeşt Aredvisura- anahita’ya atfedilmektedir, 

Aban ismiyle meşhur olup kadim Yeştlerden sayılmaktadır. Bu Yeşt’tin sonlarına 

doğru kahramanlar, padişahlar, hükümdarların isimlerine rastlamaktayız. İsmi 

geçen bu kişilerin Aredvisura- anahita’ya övgü, dua ve kesilen kurbanlarından sonra 

isteklerinin kabul edilip edilmemesi yazılmaktadır. 

         5.1. Ahooramezda Zerdüşt’e söyler: Aredvisura- anahita ( Bayan tanrıçası )’ya 

sena et, çünkü o her yeri gezer. Ve benim ayinime bağlıdır. Yardıma koşan ve 

dünyada tek övmeye layık olan o dur.   

       5.2. Ey Zerdüşt yakınlarına öğret, Aredvisura- anahitaya senada bulunan her 

kesin Hayvan sürüsü çoğalır ziraatta bereketlenme olur,  maddi manavı yönden 

güçlenirler böylece ülkeye barış sağlanır. Bu tanrıyı yâd eden erkekler her türlü 
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nefsanî kirliliklerden korunurlar. Hamile kadınlara doğuma kadar sıkıntılarını 

hafifletir doğumu kolaylaştırır ve yavrularının beslenmesi için sütlerini çoğaltır.     

         5.3. Aredvisura- anahita’nın ismi yeryüzünü kapsamaktadır, öyle ki bütün 

yeryüzünde bulunan ırmaklar dalgalarıyla dağları yıkıp geçmesiyle birleşsin ancak 

onun gücüne eşittir. Öyle tanrı ki yeryüzüne her şeye sahiptir. 

         5.4. Aredvisura- anahita öyle bir tanrı ki binlerce göl ve ırmağa sahiptir. Her 

göl ve ırmağın büyüklüğü ve yüksekliği izle giden atçının 40 günlük yol mesafesidir. 

Ahooramezda bu tanrıyı ( Aredvisura- anahita’ya ) kendi irade ve varlığıyla yarattı. 

Ve onu şehir, köy, yeryüzünü ve insanları koruması için görevlendirdi.      

           5.5. Ahooramezda Zerdüşt’e söyler: kim bu söylediklerimi kabul ederse onu 

kendi himayeme alacağım. Zerdüşt orada bulunan yakınlarına bu bilgileri iletir ve 

yakınları aynı sesle şöyle derler: “ biz bu tanrıyı şikâyetiyle nazıyla kabullenir ona 

hamd ve sena ederiz. Yeter ki bizi himayesine alsın.”    

        5.6. Ahooramezda Aredvisura- anahitadan Zerdüşt’ü her türlü kötülükten ona 

gelecek olan zarardan korumasını ve dini yayma konusunda yardımcı olmasını ve 

başarıyı yakalamasını istedi. Ve Zerdüşt’ü takip edenlerde her zaman başarılı 

olacaklardır.    

         5.7. Hoşeng peşdadi Aredvisura- anahita’ya senada bulunur, en büyük 

hükümdar olması için ve yoldan çıkan insanları yok olmasını ister, bayan tanrıçası 

tarafından Hoşeng’in duası kabul edilir ve başarılı oluyor.  
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        5.8. Ayni benzer olay eski İran hükümdarları Cemşit, Fireydun, Kerşasep, 

Keykavus, Key Hesrev, Efrasiyap büyük kahraman Tus, içinde geçmektedir, hamd ve 

sena da bulunan bu hükümdarın istekleri Aredvisura- anahita tarafından kabul 

edilir.    

       5.10. Eji Dahak yedi ülkeye hükümdarlık etmeyi ve orada yaşayan insanların 

onun emrinde olmasını ister, Aredvisura- anahita’ya övgü ve dua da bulunurlar 

fakat bayan tanrıça tarafından istekleri kabul edilmez ve başarısız oluyor. 

       5.11. Ahooramezda şöyle der: Aredvisura- anahita kaynağı güneş olup gökten 

yere doğru akan suya benzer. Güneşin doğuşundan batışına kadar dua ve övgüde 

bulunun ve ırmaklardan göllerden şifa dileyerek için.      

       5.12. Ahooramezda Zerdüşt için şöyle diyor: “ Zerdüşt ırmak ve göl 

kınarlarında Aredvisura- anahita’ya hamd ve sena da bulunur ve isteklerini dile 

getirir, bayan tanrıçası onu başarılı kılacak”. 

       6. Horşid Yeşt ( 6.Yeşt ): Avesta’da “ avar-i haşayite ” ( parlayan güneş) 

gökyüzü tanrısı dır.   En kısa Yeşt olarak kabul edilir. Avesta’da Hvare şaeta “ 

Horşid ” ( Güneş ) olarak geçmektedir. Bu Yeşt’te Güneşe sunulan övgü ve senalar 

yer almaktadır. 

       6.1. Olumsuz olan güneşe hamd ve sena ederiz ve bu övgülerimizle onu mutlu 

edeceğiz o en iyi hakemdir. Ta ki bizim üstümüze ışığını saçsın ve yeryüzündeki her 

şeyi temizlesin.  
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       6.2. Güneşe hamd ve sena da bulunanlar büyüden cehaletten ve değer 

kötülüklerden korunur ayni zamanda Ahooramezda’nın yarattığı tüm kutsal 

varlıklara hamd etmiş oluyor.   

       6.3. Güneşin bin göz ve bin kulağa sahip olduğu için ona sena da bulunanlara 

kötülük gelince hemen müdahile eder ve yardıma koşar. Güneşin doğuşu ve batışı 

dua ve merasimlerle karşılanacaktır. 

         7. Mah Yeşt ( 7. Yeşt ): Avesta’da “ mavungh ” olarak telaffuz edilmektedir. 

Kısa Yeştler içerisinde yer almaktadır. Ay’ın görevleri ve kerameti üzerinedir. 

         7.1. Biz öyle bir simaya hamd ve sena ederiz ki temiz ve paktır. Hamd ve sena 

Ahooramezda’ya, Ameşa spenta’a ve ay’a ki onlara bakamayacağımız kadar 

güzeller.    

        7.2. Ayın her 15 günde eksilip keman şeklini alması ve yine 15 gün tekrar eski 

halına gelmek için uğraşı kimin isteği ile?  

       7.3. Övgülerin en güzeli güzel yüzlü Ay’a olsun, bütün bitkiler baharda 

yaşarmak için onun çıkmasını beklerler.222  

       8. Tir Yeşt ( 8. Yeşt ): “ Tir ” veya “ taştar ” ( yıldızların efendisi ) anlamına 

gelmektedir. Avesta’da “ Tişterye ” ( yıldız ) olarak geçmektedir. Eski Yeştler 

içerisinde yer almaktadır, yağmur ve bereketi getiren yıldız tanrısı olarak kabul 

edilir. En güzel Yeşt olarak bilinen bu 8. Yeştte Dev-i hoşki ve yağmur tanrısı 

arasında geçen savaşı anlatır. 

                                                 
222 Avesta,s. 362. 
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       8.1. Tir yada taşter tanrısı Ahooramezda’ya şöyle konuşur: bana övgü ve duada 

bulunan insanlara mutluluk, nimet ve bereketi armağan ederim. Bana namaz ya da 

duada bulunan kimseleri korurum onlara becerikli erkek çocuklar bağışlarım.     

       8.2. Ahooramezda, Zerdüşt’e şöyle diyor: övgü sena ve ayinlerle Tir tanrısını an 

çünkü o huzur ve rahatı getirir.  

       8.3. Taşter bütün gücüyle yeryüzüne yağmuru getirmek için devlerle savaşır ve 

kazanır. Arya’da yedi ülkeye su ulaştırır ve oralara bereket getirir.   ......................  

      8.4. Teşter ya da bereket tanrısı ayın ilk 10 gecesi gökte altın boynuzlu inek 

şeklinde gezer, ona dua edenler varsa onlara hayvan sürüleri ve bereket armağan 

eder. Ayın ikinci 10 gecesi beyaz at şeklinde gezer ve ona dua da bulunanlara 

rahatlik huzur ve gülcü atlar hediye eder.     

      8.5. Dev-i hoşki Teşte’i görür ve ona karşı savaş başlar. Gökte 3 gün devam eden 

bu savaş sonunda Teşter başarılı oluyor. 

       8.6. Ahooramezda devam eder, Teşter bin nimet ve keramete sahiptir. Onu doğru 

ve dürüstlükle öven kimselere bereket ve nimet dağıtır. Ona hamd ve sena da 

bulunan her kes bana ibadet etmiş gibidir.   

     8.7. Zerdüşt Ahooramezda’ya sorar: Teşter’e en güzel övgü nasıl yapılır?  

     Ahooramezda cevap verir: Teşter’e güzel sözlerle övgüde bulunarak, hiçbir siya 

tüyü bulunmayan beyaz koyun kes ve etini kavur, bu etten Gataları okumasınlar, 

kanunu dinlemeyenler, kötü kadınlara ve hırsızlar yemesinler. O zaman nimet ve 

bereketi sana ve yakınlarına armağan eder ve sizi düşmenden koruyacaktır.   
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      9. Koş Yeşt ( 9. Yeşt ): Bu kelime Avesta’da “ Giyuş, Gav ” ( İnek ) olarak 

geçmektedir. Giyuş faydalı hayvanları her tür kötülükten koruyan yanı hayvanları 

koruyan tanrıdır.  

       9.1. Ahooramezda’nın yarattığı Giyuş’a hamd ve sena da bulunuruz çünkü o 

büyük küçük bütün hayvanları ve çocukları korur ve güçlü atlara sahiptir.   

       9.2. Kim ona doğrudan istekte bulunursa ve ayinler yaparak dua ederse 

isteklerine başarılı kılacaktır. Öyle bir ata sahip ki rüzgârdan da hızlı koşar, dua da 

bulunan her kese yardım için koşar.  

        9.3. Zerdüşt hamd ve sena da bulundu ayinleri yerine getirdi ve Giyuş’a, o 

dönemin padişahı olan Keştasip’ın eşi “ Huta usay ”e dinini kabul ettirmesi için 

istekte bulundu ve duası kabul edildi. Böylece Zerdüşt’in dini yayılmaya başladı.    

        10. Mihr Yeşt ( 10. Yeşt ):  “ Yez ” hamd ve sena kökünden gelmektedir. Bu 

Yeşt Aryaların en eski tanrısı olan “ Mihr ” tanrısını anlatmaktadır. Bu Yeşt’te 

geçen metinlerin içeriği sosyal hayat, siyasi ve dini bütün konuları içermektedir.  

       10.1. Ahooramezda, Zerdüşt’e söyledi: geniş ve ferah çölleri yarattığım zaman 

Mihr’i onlara koruyucu yarattım. Mihr’e senada bulun ona yalan söyleyenleri 

sevmez. Söz verip yerine getirmeyen kimseleri nerede olursa olsun bulur ve yok eder.   

        10.2. Mihr tanrısı ona vefalı olanlara yalandan kaçınanlara hızlı giden atlar 

hediye eder. Ateş ona doğru yolu gösterir ve akıllı güçlü erkek çocuklar bağışlar. 

Ona övgülerde bulun çünkü o Arya topraklarının koruyucusudur.    
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         10.3. Diğer bütün tanrılar içerisin de Mihr en güçlü tanrıdır. Onu en güzel 

sözlerle, kalabalık ayinlerle övüyoruz. O gökte bulunur insanları gözetir hiç uyumaz 

her kesin karakter ve temiz niyetinden haberdardır. Bin göz görmek için bin kulak 

işitmesi için vardır. 

         10.4. Savaş sırasında savaşçılar atları ve kendileri için Mihr’e inanarak duada 

bulunan guruba başarıyı nasip eder. 

          10.5. Mihr’e söz verip yerine getirenlere yardımcı oluyor onları kötülüklerden 

korur ve tüm isteklerini kabul eder. Şöyle dua da bulunmak gerekmektedir:  

       Ey Mihr, sana yalan söyleyemez, düşmanlarımız korku ve güçsüz olmalarını 

sağla bunu tek sen yapabilirsin.     

        10.6. Ey Mihr sen övgü ve senaya layıksın, sen güçlüsün maddi manavı servete 

sahipsin bize yardım et. Bizim sana sunduğumuz bu fidyeleri ve güzel sözleri duy ve 

ibadetimizi kabul et.      

         10.7. Mihr, Ahooramezda’ya naMezda durur ve ellerini ona doğru açar ve 

şöyle der:  

       “ Ey Ahooramezda, ben senin yarattığın iyi ve doğru yolda olan insanların 

koruyucusuyum. Fakat görüyorum ki insanlar beni diğer tanrıları övdükleri kadar 

övmüyorlar. Bana da onlar gibi övgüde bulunur ve fidyeler verirlerse her nerede 

olursalar yardıma koşarım”. 223    

                                                 
223Avesta, s. 497.  
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        10.8. Mihr en güzel övgü ve senalara layıktır çünkü onun isteğiyle yağmur 

yağar bitkiler büyür hayvanların rızkı temin edilir. O yedi ülkeye hâkim güçlü ve 

akıllıdır.   

      10.9. Mihr, gerçek ve doğru olan dinin yayıldığı her yerde bulunur. İnsanlara 

hayvan sürüleri, bereket ve nece nimetler bağışlar. Ahooramezda’nın dini ve 

gösterdiği yolu takıp eder.  

        10.10. Mihr tanrısını benimseyenler ona hitaben şöyle derler: Hamd ve senalar 

büyük Mihr’e olsun, biz bu memlekette senin koruman altında olmak istiyoruz. Sana 

sesleniyoruz bizi duy ve sana sunduğumuz bu fidyeleri kabul et bize huzur ve rahat 

içinde yaşamayı nasip et.   

        10.11. Zerdüşt, Ahooramezda’ya sordu: din adamları Mihr’i hoşnut etmek için 

ve onun rızasını kazanmak için nasıl bir yolu takip etmeliler?  

        Ahooramezda cevap veriri: Din adamlarına söyle, üç gün bütün vücutlarını 

iyice yıkasınlar temizlensinler ve 30 ağır darbelerle kendilerine vursunlar ta ki 

geçmiş günahlardan arınsınlar. İkinci merhalede iki gün vücut temizliğinden sonra 

20 darbeyle kendilerine vursunlar iyice geçmiş günahlardan temizlendikten sonra 

Mihr’e fidye sunarak ona hamd ve senada bulunsunlar.    

     10.12. Şu sözlerle Mihr’i çağırsınlar: hamd ve sena ederiz o kimseye ki 

Ahooramezda onu yer ve göğün koruyucusu olarak yarattı ve arşta yer verdi.  
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        10.13. Ahooramezda, Mihr’e 4 at üstünde öyle güzel bir ev yaptırdı ki, sağında 

kutsal hakem tanrısını, solunda gören işiten var eden tanrıya yer verdi. Etrafını 

goraz ( yaban domuzlarıyla ) ok ve ateşler korudu.     

       10.14. Mihr’in yanında bin mızrak, bin iki yanı keskin testere, bin hançer, bin 

gürz ve nece kendini koruması için silahlar. Mihr bu silahlarla kendini korur ve 

yalancıları paramparça eder.  Bilgisiz cahil insanları Ahooramezda,  Ameşa spenta 

nede Mihr sevmezler onlara yardım etmeyeceklerdir.    

       10.15. Ahooramezda, Zerdüşt’e dedi ki: Mihr’e hamd ve sena ederim çünkü o 

akıllıların en akıllısı, cesur, başarılı, kanmayan, şefkatli, doğrunun dostu yalancının 

düşmanıdır. Mihr tanrıların en güzeli ve en iyisidir, güneşin doğmasıyla oda doğar 

ve yeryüzünü parlatır.  

        11. Sorüş Yeşt ( 11. Yeşt ): 57.Yasna’ya Sorüş Yeşt ya da Sırr-ı şep ( Gecenin 

sırrı ) denilmektedir. Gece uyumadan önce okunduğu için Sırr-ı şep isim 

verilmektedir. 224   

       11.1. Ey Sorüş sen Ahooramezda’nın yarattığı ve onun sözcüsüsün temiz ve onun 

temsilcisisin o yüzden sana hamd ve sena ederiz. Savaşta ebzarla  ( bir çeşit silah 

ismi ) Ahooramezda’nın dostlarının yanındasın. 

       11.2. Hmad ve sena olsun Ahooramezda’ya dua ve ibadeti her kesten önce 

yerine getiren yardımcılarına ki onlar şan, şeref, güzellik ve başarıya sahipler. 

Övgülerin en iyisi onlara olsun ta ki bize yardıma gelsinler.   

                                                 
224 Avesta,s. 389 
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        11.3 Hamd ve sena olsun Sorüş ve Ameşa spenta’lara onlar ki Ahooramezda’ya 

namaz ya da dua da durduklarında yüksek sesle Zerdüşt’ün 5 Gatasını okurlar.     

        11.4. Onlar ki mazlumların dostu, zalimleri ebzarlarıyla bir vuruşta yok ederler. 

Gece olunca tüm insanları gözetir ve yardım isteyene koşarlar.     

       11.5. Hamd ve sena olsun temiz Sorüş’e. Gülcüler içinde en güçlü, cesaretlilerin 

en cesaretlisi, yardıma en hızlı bir şekilde koşandır. Öyle kimse ki her kes korkuda 

ilk ondan korkar heybetlidir, yardım da ilk ondan yardım isterler iyilerin dostu 

kötülerin düşmenidir. 

       11.6. Sorüş cesur dur, büyük günah işleyen erkek ve kadınları cezalandırır 

yalancıları başarısızlığa götürür. Hiç uyumaz hep uyanıktır, Ahooramezda’nın 

yarattıklarının koruyucusudur.  

        11.7. Sorüş Ahooramezda’nın yakın yardımcısı ve onun sözlerini dininin 

öğreticisidir. Gökten yeryüzüne indiği zaman Ahooramezda ve Ameşa spentalar 

sevindiler. Kendilerinin korumasını istediler.  

        11.8. Ey Sorüş bizi kötü kalplerden yanlış yolda olanlardan uzak tut, bizi 

düşmana karşı zafer kazandır. Her gece ve gündüz üç kez yeryüzüne iner ve onun 

inişiyle bütün kötülükler uzaklaşırlar.225    

         12. Reşen Yeşt ( 12. Yeşt ): Avesta’da “ Reşnu ” ( Adil ) olarak geçmektedir. 

İki büyük tanrı Mihr ve Sorüş’ten sonra gelir. Kadim Yeştlerdendir fakat çok kısa ve 

eksik bilgiler geri kalmıştır. Reşen Yeşt yemin törenlerinde okunur. Eski İran’da 

                                                 
225 Avesta,s.390–393. 
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yemin etme âdeti yaygın olarak bu inanç günümüz Zerdüştilerinde de görünmektedir. 

Ahooramezda’ya inananlar tarafından kutsal sayılan ateşe yemin edilir şöyle denir “ 

Biz senden bu yeminimizi kabul etmeni istiyoruz, Reşen’i sevindireceğiz eğer bu 

yemin törenine bizim yanımızda bulunursa ” bu merasim inanılarak bütün 

Korallarıyla gerçekleşirse Reşen orada bulunur ve isteklere hızlıca cevap verir. 

Merasimin sonunda ona hamd ve sena ederek yemin töreni sona erer. 

       13. Ferverdin Yeşt ( 13. Yeşt): Eski Yeştler içinde yer alır,  Avesta’da “ 

Fereveş-i ” Pehlevice de “ Fravahr ” eski Farsçada “ Fravarti ” olarak geçer, bu 

kelimenin çoğulu günümüzde “ Ferverdin ” olarak telaffuz edilmektedir. Avesta’nın 

tedvininden sonra bu kelimeye verilen anlam ( insanda bulunan güç tanrının 

gücünden doğduğu, çocuk dünyaya gelir gelmez nurun ona yansıdığı ) ifade eder. Bu 

güç yalnız insanda değil bütün varlıklara, kâinata hatta Ahooramezda’da bile yansır. 

Bu Yeşt güçlü ve yeri göğü kapsayan Fereveş-iler için okunur. Onlar için hazırlanan 

merasimler iyi şekilde yapılmadığı zaman rızası kazanılmaz ve felaketi getirir.226 

       13.1. Ahooramezda Zerdüşt’e şöyle dedi: güç sahibi Ferverdinlerin bana nasıl 

yardıma geldiklerini sana bildiriyorum. Onların duası ve yardımıyladır ki ben 

gökyüzünü yükseklikte ve yeri bir ev gibi dört yanından tutunmuş olarak 

durduruyorum.    

       13.2. Ferverdinlerin isteğiyledir ki su faydalıdır ve yeryüzünde akmaktalar. 

Onların isteğiyledir gökte bulunanlar ve yerde barınan canlılar cansızlar, dağlar, 

dereler, bitkiler düzenli bir şekilde yaşarmakta ve bu gördüklerin rahat etmekteler. 

Onların bana verdikleri güçledir ki ben anne rahminde çocuk olup doğmasına izin 

                                                 
226 Avesta,s.398. 
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veriyorum ve güçlü oğlanlar doğurmalarını kolaylaştırıyorum. Eğer onların yardımı 

olmasaydı zararlı hayvanlardan ve tüm insanlarla baş edemezdim.     

       13.3. Ferverdinlere karşı gerek hükümdar gerekse kahraman olsun fidye ve 

merasimleri inanarak eksiksiz bir şekilde yerine getirenleri her zaman başarıya 

götürecektir. Ey Zerdüşt Ferverdinlerin yardımıyla neler yaptığımı sana anlattım.   

        13.4. Ahooramezda sözlerine devam etti, Ey Zerdüşt darda kaldığına veya 

düşmanla karşı karşıya geldiğinde yüksek sesle şu duayı oku: “ Temiz ve pak olan 

Ferverdinlere hamd ve sena ederim onları yardıma çağırıyorum. Geçmişte yaşayan, 

hayatta olan ve gelecek olan Ferverdinlere selam ederim. Savaşta başarıyı 

kazandıran, nimet, bereket veren güç sahibi olan Ferverdinler gelin ve bana yardım 

edin. ”  

           13.5. Temiz ve pak olan Ferverdinlere hamd ve sena olsun. Fidye ve 

merasimleri doğru şekilde yerine getiren ve yardıma muhtaç olanlara çok çabuk 

yetişirler ve düşmanı bir hamlede yok ederler.    

          13.6. O kimseler ki Zerdüşt gibi inanarak merasimi yerine getirirse 

Ferverdinler onları her türlü kötülükten korur ve yardım eder. Zerdüşt darda ve 

çaresiz kaldığında ona yardıma koştular ve başarılı oldu. Ferverdinler yerin suya 

ihtiyacı olduğunda yağmur yağdırır bitkileri yaşartır tüm canlıları rahata 

kavuştururlar.  
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           13.7. Nehirleri, Zerdüşt’ü, yıldızları koruyan 99999 bin Ferverdinlere hamd 

ve sena olsun. Onların rızasını kazanan kimseler savaş meydanında oldukları an 

düşmana karşı başarılı olurlar. 227  

           13.8. Kutsal ateşi, dereleri, bitkileri yeryüzünü koruyan Ferverdinler, temiz ve 

pak olan Sorüş, Ahooramezda’ya hamd ve sena ederim. Doğru düşünen, iyi söz 

söyleyen ve güzel davranışa sahip olan Zerdüştiliğin ilk din adamı ve her kese doğru 

yolu öğreten Zerdüşt’ü koruyan Ferverdinlere hamd ve sena derim.         

           14.  Behram Yeşt ( 14. Yeşt ): fethetmek, kazanmak anlamına gelen bu Yeşt 

kadim ve en kısa Yeştler içinde yer alır. Avesta’da “ veresrayana ” ( hamle, hücum, 

kıran, kazanan)  Pahlevice’de “ varahram ” günümüz Farsçasında “ behram ” 

olarak geçmektedir. Savaş ve başarı tanrısı olan Behram’a sunulan fidye ve 

merasimleri yerine getirenlerden hoşnut kalır ve düşmana karşı başarıya kavuşturur.  

          14.1. Zerdüşt Ahooramezda’ya sordu: ey Ahooramezda, ey her şeyin sahibi 

bana bildir savaşta başarıya ulaşmak için hangi tanrı daha güçlü? 

Ahooramezda’dan Zerdüşt’e ilham edildi: Ahooramezda’nın yarattığı en başarılı ve 

yardıma hızlı gelen savaş ve başarı tanrısı olan Behramdır.  

         14.2. Ahooramezda’nın isteğiyle Behram ilk olarak Zerdüşt’e keskin Rüzgâr 

olarak kendini gösterdi ve ona şan, şeref, iyilik ve güç getirdi. Behram Zerdüşt’e 

dedi: başarıda en başarılı, şan, şeref ve iyilikte en iyi, yalana karşı en kötü 

doğruluğa karşı en iyi ve yardım sever benim.   

                                                 
227 Avesta,s. 404–406. 
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        14.3. Behram sırasıyla: 2. kez güzel inek cisminde. 3. kez güzel beyaz at. 4. kez 

güçlü deve.  5. kez yaban domuz. 6. kez 15 yaşında yakışıklı genç erkek çocuğu. 7. 

kez büyük kanatlı kartal. 8. kez keskin boynuzlu keçi. 9. kez koyun. 10. kez güçlü 

kahraman suretiyle Zerdüşt’e gösterdi kendini ve şan, şeref, iyilik ve güç getirdi.  .    

      14.4. Kendinden yardım isteyenlere güç veren, barışı sever, savaş düşmanı olan 

Behram’a hamd ve sena olsun. Zerdüşt ondan dini yayma konusunda, düşmanlarına 

karşı başarılı olmak için ve ona inananları savaşta başarılı kılmalarını istedi. 

Behram cevap verir: her kesi hayrata koyan küçük ama güçlü olan suyun 

derinliklerinde gözünü kırpmadan yüzen balık misali gelirim.    

        14.5. Zerdüştiliğin ayin ve ibadet şekliyle dini merasimlerle ona fidye sunarım. 

İyiliğiyle yeri göğü kaplayan Behram’a övgülerin en güzeli olsun.  

         14. 6. Zerdüşt Ahooramezda’ya sordu: bütün kâinatın sahibi ey pak ve temiz 

olan Ahooramezda, Behram’ın yardımını nasıl anlayabiliriz ve neler yapmalıyız? 

Bana bildir.    

         14.7. Ahooramezda Zerdüşt’e ilham etti: ey Zerdüşt iki hurdu savaştığı zaman 

inanarak Behram’dan yardım isteyen başarılı olur. Behram bu iki gurubun arasında 

durur ve yüksek sesle onlara seslenir. “ sözünü yerine getirmeyen yalan konuşanları 

başarısızlığa götürürüm ve onları darda çaresiz bırakırım. Bana sadık olan ve 

inanarak yardım isteyen her kese koşarım ”. 

          15. Ram Yeşt ( 15. Yeşt ): Avesta’da “ Ram, Ramen ” ( barış, anlaşmak uymak 

) anlamlarına gelmektedir. Bu Yeşt’te “ Vat ” isminde ki “ hava ve rüzgâr ” 
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tanrısından söz edilmektedir. Kadim yeştler içinde yer alır fakat anlam ve muhteva 

bakımından yeni Yeştler sırasındadır.228 Yeştle ilgili fazla bilgi bulunmamaktadır.   

         16. Din Yeşt ( 16. Yeşt ): “ Düşünmek, tanımak ve maneviyatı gören ” 

anlamına gelen 16. Yeşt’te “ Cistay ” ( anlam ve mefhum bakımından Din Yeşt’i 

ifade ediyor ) isminde ilim ve bilgi tanrısından söz edilir, yeni Yeştler içerisinde yer 

alır.229 Bu Yeşt’te Zerdüşt’ten önceki dönemlerle ilgili hiçbir bilgi verilmemektedir, 

daha çok Zerdüşt ve eşi “ Auvi ” hakkında bilgi verilmektedir. 

          16.1. İnsanları çölde ve ormanda doğru yolu bulmaları için yardım eden, 

Ahooramezda’nın isteği üzerine insanları yönlendiren dürüstlüğün dostu olan 

Çistay’a hamd ve sena olsun.  

        16.2. Zerdüşt Çistay’a rica da bulundu: ey pak ve temiz olan Çistay beni kendi 

himayene al beni koru. Bize asayişi berkemal et ta ki çöllerden, dağlardan ve 

gemilerle sudan rahatça geçebilelim. Zavor ve Hom”la sana hazırlanan merasimde 

kutsal sayarak sütle içeriz ve sana selam deriz.  

        16.3. Zerdüşt Çistay’a hamd ve senadan sonra, ayaklarına, kollarına güç kuvvet 

bedenine sağlık ister. Ondan gözlerinin suda saç telinden daha ince dalgaları göre 

bilen balığın gözleri gibi keskin olmasını ister.  

       16. 4. Zerdüşt’ün eşi Auvi Çistay’a hamd ve senada bulunur ve evlilik hayatında 

mutlu olmak için ondan yardım ister. 

                                                 
228 Avesta,s.320. 
229 Avesta,s..320. 
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            17. Ard Yeşt ( 17. Yeşt): “ Servet, istek ve nimet tanrısı ” anlamına gelir, 

Zerdüştilerin en eski tanrılarından sayılır. Bayan olan bu tanrı evliliğe hazır olan 

gençleri ve evli çiftleri korur. Onun için hazırlanan dini merasimlerde çocuklar ve 

yaşlılar katılmamalıdır. Güzel bayanlara servet bereket veriri ve onların isteklerini 

yerine getirir. Aynı zamanda çiftleşen hayvanlar da onun koruması altındadır.  

          17.1. Akıllı ve zeki olan Ard tanrısına hamd ve sena olsun,  o ki güzelliğiyle 

geçtiği yerlere servet ve bereket saçar. Etrafa iyilik ve ışık saçan ey güzel Ard evlere 

samimiyet ve barış getir. Eşler arasında sevgi ve mutluluğu yerleştir.    

            17.2. Ey güzelliğiyle gözleri kamaştıran tanrı bana yönel ve merhamet et. Bu 

sözleri duyan Ard şöyle karşılık verdi: kimsin sesin kulaklarıma aşina gelmekte? 

Zerdüşt karşılık olarak dedi: Ahooramezda’ya ve onun dostlarına ilk olarak hamd ve 

senada bulunan kişiyim ( Zerdüşt ). Zerdüşt’ü duyan Ard ona dedi, “ ey karakteri 

güzel olan Zerdüşt beni taşıyan arabama gel ve ona yaslan. Zerdüşt tanrının dediğini 

yaptı. Tanrı onu himayesine aldı ve şöyle dedi: ey doğru düşünce, iyi söz ve güzel 

davranışa sahip olan Zerdüşt sen iyilikle yaratıldın, güçlü kollara kuvvetli fiziğe 

sahipsin sana gerçekleri söylüyorum.             

           17.3. Tanrı sözlerine devam eder: kötü yolda olan kadınlar ve erkekler için 

şikâyette bulunur ve onların çocuk doğurmamalarını ister. En kötü ve reva olmayan 

işler yapan erkeklere nefrin yolluyor. Zerdüşt güzellik ve bereket saçan tanrıya hamd 

ve sena da bulunur ve onun istediklerini yerine getirir. 

       18. Eştat Yeşt ( 18. Yeşt ): Kısa Yeştler içerisinde yer alır, Avesta’da “ Arşitat ” 

( dürüstlük, doğruluk ) tanrısı olarak geçer. 
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        18.1. Ahooramezda Zerdüşt’e şöyle dedi: ben Eştat’ı yarattım dürüst ve doğru 

yolda olanları koruması için ona üstün ilim verdim. İnanarak ondan yardım 

istendiğinde cesur erkek çocukları, koyun sürüleri ve evine bereket getirir. 

         18.2. Hamd ve sena ederim Ahooramezda’ya, Ameşa spenta’ya, Eştat’ı ve 

Ordibeheşt’e. Tüm doğru yolda olanlar Ahooramezda’nın sözünü dinleyenler ve 

Zerdüşt’in yanında bulunanlara selam olsun. 

        19. Zamyat Yeşt ( 19. Yeşt ): Avesta’da “ Zam ” ( yer ) ve pahlevicede “ zamik 

” Farsçada “ zam-i ve zemin ” ( yer ) olarak geçer. Zamyat yeryüzünün koruyucu 

tanrısıdır. Zam, Zamik zamanla “ Zamyat” ( Yeşt Zemin ) olarak telaffuz edilmiştir. 

      19.1. Ahooramezda Zerdüşt için şöyle der: “ Onun doğumuna, büyümesine tabiat 

dahi mutluluk duydu. Onun doğumuna bütün yaratıklar sevindi. Birbirine müjde 

verdi. Şöyle ki: ne mutlu bize ki, bizi koruyan biri doğdu. Odur bizi kurtaran Zerdüşt. 

Bizi gücü ile rahatlığa ulaştıracak. Bundan sonra iyi ve güzel olan din, yedi ülkeye 

yayılacaktır. Bundan böyle kötülükleri yok olup iyilikler yayılacaktır. Biz de, 

Zerdüşt’ü dinleyeni, onun öğretisini dinleyeni kollarız, onu koruruz.  

         19.2. Ahooramezda Zerdüşt’e şöyle dedi: Ey Zerdüşt yeryüzünde 2244 yüksek 

dağ bulunmaktadır. Bu dağların hepsi insanların rahata ermesi içindir.  

        19.3. Ahooramezda’nın yarattığı Zamyat’a selam ederim. Ona fidye sunarım ve 

dini merasimlerle anarım. Bize yardım et ve savaş meydanında bizi yalnız bırakma 

düşmana karşı başarılı kıl.230 

                                                 
230 Avesta, s. 436. 
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            20.  Hom Yeşt ( 20. Yeşt ): Avesta’da “ Haoma ” ( kutsal bitki ) olarak 

geçmektedir. Avesta’nın tedvini sırasında bu Yeşt’i Yasnalarla aynı yerde 

yazmaktalar. 9.10.11. Yasna Hom Yeşt olarak tanınır.   

          Hom Yeşt ( 9. Yasna ): 1. Zerdüşt Sabah erken ibadete meşgulken Hom tanrısı 

ona gözükür ve şöyle der: beni iyilikle an çünkü ben ölümü kovarım ve beni iyiliği 

sağlığı getirici niyeti ile iç.  

         Zerdüşt Hom’a sorar: seni kim bu dünyaya gönderdi ve senin isteğinle kimin 

eline ne geçti?  

        Hom cevap verir: İlk Vivanghan beni iyilikle andı ve Cemşit gibi bir oğla sahip 

oldu, ikinci Abteyin bana dua da bulundu ve Fireydun gibi oğlu oldu. Üçüncü Trita 

idi ki Orvahşiye ve Kerşasip isimlerinde iki oğlu oldu. Dördüncüsü de Pouruşaspa 

idi ki sen ona verildin.      

          20.2.  Zerdüşt Hom’a selam gönderir. Hom iyiliğin yaratıcısıdır, onun suyunu 

sıkıp içen şifa ve bereket bulur. Ey Hom bana rehber ve yol gösterici ol senin 

yardımınla sağlığı ve bereketi bulayım ve başarıyı kazanayım.  

         20.3. Senin yardımınla ey Hom bütün kötülükleri yok edeyim düşmanlara karşı 

başarılı olayım. Zararlı olan her şey uzak olsun doğru ve dürüstlük benimle olsun.  

        20.4. Ey temiz olan Hom ölümü uzaklaştır. Sen den isteğim en güzel ve her şeyin 

en iyisini hak edenlere ver. Ey ölümü uzaklaştıran iyilik abidesi Hom, sağlık, sıhhat, 

huzur istiyorum. İsteğim başarılı olmak ve var gücümle yalanı yıkıp doğruyu ve 

iyiliği yeryüzüne yaymaktır.  

         20.5. Ey Hom sen den isteğim, ölümün geleceğini, düşmandan ve vahşi 

hayvanlardan gelecek olan zarardan önce haberdar olayım. Bana zarar gelmeden 

başkaları da uyarayım ki onlara da zarar gelmesin. 
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        20.6. Hom güç ve kuvvet bağışlar. Erkek çocuğu isteyen kadınlar onu iyilikle 

andıkları zaman onlara kahraman çocuklar verir. Hom’a inanarak Avesta’yı okuyan 

her kese başarı ve dindarlık nasıp eder.     

        20.7. Selam olsun sana ey Hom, bütün gücünle doğruluk peşındesin. Selam 

olsun sana çünkü sen doğru olan her sözü bilirsin yalan söz söylemeye ihtiyacın yok.  

         20.8. Ahooramezda seni yarattı, ey Hom seni kendime isterim bana sağlık ve 

güç ver ta ki bereketi ve başarıyı bulayım. Düşmanları onların kıskançlıklarını 

bizden uzak tut.  

        20.9. Bu memlekette, şehir ve köyde kalpları kararmış gözleri körleşmiş kötü 

insanları kabzına al bizi onlardan gelecek olan zarardan koru. Yalancıları kendi 

tuzaklarına düşür. 

           Hom Yeşt ( Yasna 10 ) 20. 10. Ey Hom övgülerin en güzeli sana olsun. Sen 

den isteğim bu evlere Ahooramezda’nın dostlarının bulunduğu her yerde iyilik 

doğsun kötü niyetli düşmanlardan zarar gelecek olan her şeyden uzak tut ve 

inanarak duada duranların duasını kabul et onlara sağlık ve sıhhat ver.  

          20.11. Senin yardımcılarını, yağmuru suyu, yeryüzünü, kokunu ve bittiğin her 

yere hamd ve sena ederim. Çünkü sen doğruluğun ve iyiliğin kaynağısın. Benim bu 

duamla her yere kök sal büyü ve çiçek aç. O şifalı halınla bize sağlık ver kötülüğü 

uzaklaştır. 
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              20.12. Hasta ve yardıma muhtaç olan evlerde bulun. Senin bulunduğun 

yerde kötülük yaklaşmasın. Hom’u iyi niyet ve istekte bulunarak içen her kese 

derman olur ve isteğini yerine getirir.    

           20.13. Ey Hom bana derman ver, başarıyı nasıp et, çünkü sen bunlara 

kadirsin. Sana övgüler yayan dostun olmak isterim ve böylece Ahooramezda’ya 

yakın olurum. 

           20.14. Ahooramezda seni o güzelliğinle yarattı. Seni yüksek dağların üstünde 

yerleştirdi ta ki seni isteyen temiz dağlardan elde etsin.  

             20.15. Ey Hom sana dua ediyorum beni duy ve yardıma muhtaç olanlara 

sağlık ve güç ver. İlim ve din adamı olmak isteyenlere yardımcı ol ve onları başarılı 

kıl. Senin şırandan içenlere güç ver. 

        20.16. Hom şöyle dedi: 5 şey için sizinle varım ama 5 şey için de seninle 

değilim:   

       20.16.1. Doğru düşünce için sizinleyim ama yanlış düşünce den uzağım. 

       20.16.2. İyi söz söylemekte varım ama yalan ve kötü sözlerden uzaktayım. 

      20.16.3. Güzel davranışta varım fakat iyi olmayan davranışlardan uzağım.  

    20.16.4. Tabi olmak için hazırım ama muti olmamak ve emirsizlik bana göre değil.    

     20.16.5. Doğruluk için varım ve hazırım lakin yalan bandan çok uzak.   
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           20.17. Bu sözleri duyan Zerdüşt şöyle dedi: Ahooramezda duayı iyilik abidesi 

Homlar için var etmiştir. Onlar ki dağların yüksekliklerinde, derelerin 

derinliklerinde yaşarmaktalar ve kesilmiş insanların elinde bulunmakta hepsine 

hamd ve sena olsun ki onlar şifalı ve bereketi getirenler.    

      20.18. Ey Hom bütün bu güzel sözler senin içindir, sen dertlere şifa ver düşmana 

karşı bizi güçlü kıl ve bize gelecek olan sıkıntıları uzak tut.      

      20.19. Bu övgüler benden sana armağan olsun, sana doğruluk ve iyilikle 

yaklaşan her kese ten felaketi, yokluğu, sıkıntıyı ve ölümü uzaklaştır onlara cesaret 

bağışla. Bütün Homlara, Aşa ve Vohumen’e hamd ve sena olsun. 

       Hom Yeşt ( 11.Yasna ) 20.20. Ahooramezda’nın yarattığı üç faydalı varlık olan 

at, inek ve Hom harcamayan zengin sahiplerine şöyle nefrin ederler. 

       İnek şöyle nefrin eder: Benden iyi faydalanmadın ve güzel beslemedin. Fakat şu 

düşündeydin ki beni kesip yiyesiniz. Sen çocuksuz kal ve biçare ol. 

       At nefrin eder onlara böyle binilmesine: onun çabukluğunu koşuşturmasını 

insanlara belli etmeyip vurarak tekme atmasından yük yüklemesinden sahibine 

beddua eder. 

       Hom böyle içenlere nefrin eder: sıkılmış suyumu saklayanlar ve benim şifalı 

olduğumu söylemeyenler çocuk sahibi olmasınlar ve adları kötülükle anılanlardan 

olsun. 
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         20.21. Ahooramezda bu sözlere karşı şöyle cevap verdi: kim ki bu istekleri 

yerine getirmeyip onları kızdıracak olursa çocuk sahibi olmasınlar eğer önceden 

çocukları varsa onlarda tembel, beceriksiz, dinden uzak ve kötü sıfatlı evlatlar olsun.   

        20.22. Hom’a sunulan fidye ve onun için hazırlanan merasimleri iyi bir şekilde 

inanarak yapın ta ki onun nefretini kazanmayın.       

        20.23. Zerdüşt şöyle dedi: selam olsun Ahooramezda’nın yarattığı Hom’a. 

İnsanların isteğine on kat fazlasıyla cevap veren ve onları her türlü kötülükten 

koruyan Hom’a hamd ve sena olsun.    

       20.24. Ey ölümü uzaklaştıran, yardıma muhtaç olanların yanında olan kutsal 

Hom, bu bedenimi sana bırakıyorum ve senden ilim, fen ve güç istiyorum. Sen her tür 

övgü ve senaya layıksın.    

        20.25. Ey Ahooramezda kendi istek ve arzunla yaratanlarına hüküm 

sürüyorsun. Bitkilere, sulara tüm kâinata güç ver ve yalancıları güçsüz bırak. 

Yalanla başarıyı yakalamaya çalışanlara bu yolun sonunun yokluk olduğunu onlara 

bildir.   

        20.26. Ben ( Zerdüşt ) hükümdarlara, ev sahiplerine, kâhinlere ve doğru yolu 

seçmek isteyenlere Zerdüştiliği ( Ahooramezda’nın dini ) öğretiyorum ta ki yalandan 

uzak doğru yolu bulup başarıyı kazansınlar.  

        20.27. Ben ( Zerdüşt ) itiraf ediyorum ki gerçekten Ahooramezda’ya taparım ve 

Zerdüştiliği kabul ediyorum. Yalan ve kötülüğün düşmanıyım. Hamd ve sena ederim 
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Havan-i’ya ve Savengeh-i’ya. Tüm ibadet ve merasimleri gün ve aylarda yerine 

getiriyorum. 

       20.28. Doğru düşünce, iyi söz ve güzel davranışı takdir ederim. Yanlış düşünce, 

kötü söz ve hoş olmayan davranıştan uzaklaşırım. Ey Ameşa spenta size olan inancım 

ve sadakatimle övgülerin en güzelini sizlere armağan ediyorum.231 

     21. Vanant Yeşt ( 21. Yeşt ): Yeştlerin sonuncusu dur, Avesta’da “ Vanand ” 

olarak geçer bir yıldıza verilen isimdir. Kelime olarak ( başarılı olan, başarıyı elde 

eden ) anlamını taşımaktadır. Bu Yeştle ilgili çok kısa bilgi bulunmaktadır. ( Her 

derde derman olan Ahooramezda’nın yarattığı kutsal Vanand’a hamd ve sena ederiz 

ve onun rakibi olan Har fister’e nefrin eder onun yok olmasını dileriz.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
231 Avesta,s. 463–465. 
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         Ek 8. Hurda-i Avesta: Zerdüştilik kendi döneminin şartları içerisinde ortaya 

koyduğu tek tanrı, peygamberlik, ölüm ötesi inancı ve kutsal kitabı Avesta ile çok 

ileri bir seviyede ortaya çıkmıştır. Ancak geleneksel inancın etkisinde kalan her 

toplum gibi Zerdüşt’ün getirdiği dini ilkeler, kendi toplumunda çok kolay kabul 

görmemiştir. Diğer dinlerde olduğu gibi Zerdüştilik, zaman içerisinde değerler 

tahribatına uğramış, kutsal metin Avesta’ya beşeri unsurlar karışmış, Ahura Mazda 

sahip olduğu sıfatlardan bazılarını kaybetmiş veya tanrılar panteonunun bir üyesi 

veya başı konumuna düşürülmüştür.  

            1. Avesta-i koşt-i: Zerdüştiler toplumda herkes tarafından tanınmak için 7 ve 

15 yaştan itibaren beyaz koyunun yününden elde edilmiş 72 telden örülen kamer 

bağlarlar ve bu kemerden tanınırlar. Bu dine mensup kişiler günde birkaç kas bu 

duayı okuyarak inançlarını tazeliyorlar: Ahooramezda o kimselere iyilik ve 

dürüstlüğü armağan eder ki onlar doğru yolu kendilerine seçmiş olsunlar. Nasıl ki 

bir hükümdar istediği gibi ülkesini yönetir Ahooramezda’da ona inananlara yardım 

eder. Kâinatın sahibi padişahların padişahı olan tanrıya inanarak hamd ve senada 

bulunanlara mutlaka yardım edecektir.  

            Ey tanrım var gücümüzle senden isteriz ki kötülük ve yalanı kendilerine yakın 

bilip doğru yoldan sapanlar senin saçtığı ışıktan mahrum olup karanlıkta kalsınlar 

her zaman kazanan doğruluk olsun. Zerdüştilik bu güne kadar gelip geçen ve gelecek 

olan dinler arasında en doğru olanıdır. Bütün kalbimle Ahooramezda’ya, 

Zerdüştiliğe, doğru düşünce, iyi söz, güzel davranışa inanıyorum. Yalancı ve kötü 

kalplılardan uzak tut, doğru olan yolda yürümeme yardım et. 
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      2. Sorüş baj: “ baj ” ( söylemek ) “ nireng dest şu ” ( el yıkama sırrı ) isimi ile 

de anılan bu dua sabah elyüz yıkanırken okunur. Sorüş baj duası şöyledir:  

        Ahooramezda’nın hoşgörülü olduğuna inanıyorum ve Zerdüştiliği kabul 

ediyorum. Kötülüğün düşmanı iyi ve doğru olanın yanındayım. Sabah bereket getiren 

tanrılara hoş görümle hamd ve sena ederim. Ahooramezda’nın yarattığı pak ve temiz 

olan Sorüş’e hamd ve sena ederim. Ey Sorüş beni gelecek olan kötülüklerden 

haberdar et iyi ve doğru olan yolu göster.  Ahooramezda’ya, yere göğe ve tanrının 

yarattığı tüm varlıklara hamd ve sena ederim.232        

 

          3. Uş bam: “ Uş ” ( gece yarısı) “ bam ” ( sabaha doğru ) anlamına gelir. 

Zerdüştiler tarafından güneş doğmadan sabaha doğru okunan duaya verilen isimdir.  

         Ey Ahooramezda beni koru ve düşmana karşı başarılı kıl. Kalbimi kötülükten, 

vicdanımı rahatsız olacaklardan koru. Bana yol göster iyilerle karşılaşayım ve Sorüş 

tanrısı yardıma koşsun. Ey Uş-bam sana selam olsun, Ahooramezda’ya hamd ve 

sena ederim ve onun emrinden uzak kalanlara nefrin yollarım.      

       4. Horşid-i niyayeş: Hurda-i Avesta’da güneş, ay, yıldız, su ve ateş kutsal ve 

değerli sayılan unsurlar arasında yer alır. Günde üç kez güneş doğarken, öğlen ve 

ekindi okunan bu duanın aslı Horşid Yeşt’te geçen beyitlerdir:  

        “ Olumsuz olan güneşe hamd ve sena ederiz ve bu övgülerimizle onu mutlu 

edeceğiz o en iyi hakemdir. Ta ki bizim üstümüze ışığını saçsın ve yeryüzündeki her 

                                                 
232 Avesta,s. 482–483. 
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şeyi temizlesin. Güneşe hamd ve sena da bulunanlar büyüden cehaletten ve değer 

kötülüklerden korunur ayni zamanda Ahooramezda’nın yarattığı tüm kutsal 

varlıklara hamd etmiş oluyor. Güneşin bin göz ve bin kulağa sahip olduğu için ona 

sena da bulunanlara kötülük gelince hemen müdahile eder ve yardıma koşar. 

Güneşin doğuşu ve batışı dua ve merasimlerle karşılanacaktır.” 

        Hurda-i Avesta’da bu beyitlerin başında ve sonunda bazı kısa dualar eklenerek 

yazılmaktadır. Güneş doğuşunda okunan duanın başında “ doğru düşünce, temiz ve 

pak olan gücünle nasıl olması gerekiyorsa bana da güç ver. ” öğlen duasında “ tüm 

aydınlıklardan daha aydın ve parlak olana yöneldim. ” ve son olarak ekindi 

duasında “ ey Ahooramezda Horşid’ın yardımıyla bizim işlerimizin sonu iyi kıl.” 

Günümüz Zerdüştileri arsında Horşid-i niyayeş’te geçen dualarla ilgili farklılıklar 

bulunmaktadır. Hindistan’da yaşayan Zerdüştiler bu duayı günde üç kez okurken 

İran’da yaşamakta olan Zerdüştiler daha fazla eklemeler yaparak günde 5 kez ( 

sabah, öğlen, ekindi, gece yarısı ve sabaha doğru.) okumaktalar.233  

          5. Mihr-i niyayeş: Avesta’da “ misre ” olarak geçmektedir. Mihr Yeşt’te geçen 

duanın kısaltılmış halıdır. Horşid-i niyayeş’te olduğu gibi günde üç kez okunur: 

           Ahooramezda, geniş ve ferah çölleri yarattığı zaman Mihr’i onlara koruyucu 

olarak görevlendirdi. Mihr’e senada bulunmayanları ve yalan söyleyenleri sevmez. 

Söz verip yerine getirmeyen kimseleri nerede olursa olsun bulur ve yok eder. Mihr 

tanrısı ona vefalı olanlara yalandan kaçınanlara hızlı giden atlar hediye eder. Ateş 

ona doğru yolu gösterir ve akıllı güçlü erkek çocuklar bağışlar. O, Arya 

topraklarının koruyucusudur.  Diğer bütün tanrılar içerisin de Mihr en güçlü 

                                                 
233 Avesta,s. 486.  
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tanrıdır. Onu en güzel sözlerle, kalabalık ayinlerle övüyoruz. O gökte bulunur 

insanları gözetir hiç uyumaz her kesin karakter ve temiz niyetinden haberdardır. Bin 

göz görmek için bin kulak işitmesi için vardır. Savaş sırasında savaşçılar atları ve 

kendileri için Mihr’e inanarak duada bulunan guruba başarıyı nasip eder. 

         Mihr’e söz verip yerine getirenlere yardımcı oluyor onları kötülüklerden korur 

ve tüm isteklerini kabul eder. Şöyle dua da bulunmak gerekmektedir: Ey Mihr, sana 

yalan söylenmez, düşmanlarımızın korku ve güçsüz olmalarını sağla bunu tek sen 

yapabilirsin. Ey Mihr sen övgü ve senaya layıksın, sen güçlüsün maddi manavı 

servete sahipsin bize yardım et. Bizim sana sunduğumuz bu fidyeleri ve güzel sözleri 

duy ve ibadetimizi kabul et.  

        6. Mah-i niyayeş: “ Mah” kelimesi Avesta’da “ mavangh ” olarak geçmektedir. 

Bu bölümde geçen asıl konu “ Mah Yeşt ”teki dualardır, her ay üç kez ayın ilk günü, 

ortası ve sonunda okunur. 

         Ey Ahooramezda’nın yarattığı Mah ve değer tanrılar, yüksek sesle sunduğumuz 

hamd ve senamızı duyun ve size inanarak yardım isteyenleri yaşamlarında başarılı 

kılın.               Biz öyle bir simaya hamd ve sena ederiz ki temiz ve paktır. Hamd ve 

sena Ahooramezda’ya, Ameşa spenta’a ve ay’a ki onlara bakamayacağımız kadar 

güzeller.  Ayın her 15 günde eksilip keman şeklini alması ve yine 15 gün tekrar eski 

halına gelmek için uğraşı kimin isteği ile? Övgülerin en güzeli güzel yüzlü Ay’a 

olsun, bütün bitkiler baharda yaşarmak için onun çıkmasını beklerler.234 

                                                 
234 Avesta,s. 362. 
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          7. Ateş-i niyayeş: Avesta’da “ atar ” ( ateş ) olarak geçmektedir. Ateşkedeler 

de her gece gündüz 5 kez okunur. Her ayın 9. gününe ateş ismi vermektedir, bu gün 

Yasna 62.Hat okunur.  

            “ Ahooramezda’nın yarattığı ateşi kutsuyorum. En güzel övgüler ve selamları 

pak ve temiz olan aydınlığına sunuyorum. Önünde durur tüm dini merasimleri yerine 

getiririm. Güzel kokulu bitkilerin kokusundan hoşnut olman için yakıyorum ve 

etrafında bulunan ilim sahibi kişilerle sana şu ilahiyi sunuyoruz. Ey Ahooramezda’yı 

temsil eden kutsal ateş, sonsuza kadar hep parlak kal odamızda. Ahooramezda’ya en 

yakın olan tanrı isteklerimizi yerine getir. Rahat ve huzuru bize getir, yaşamımızda 

mutluluk, günlerimize ferahlık, dinimize bağlılık ve bize kılavuzluk edecek ilim 

marifet ver. Ey yüce tanrı, bize ilim öğrenmemiz için güç ve himmet ver. Bizi bağışla, 

düşmana karşı başarılı ve hayatta muvaffak kıl. Evlerimizde ve ateşkedeler de 

Ahooramezda’nın ışığı yayılmaktadır. Ona hamd ve senada bulunanları sıkıntıdan 

kotarır, hayvan sürüleri ve ziraatlarını bereketlendirir. Ahooramezda’nın ateşine 

hamd ve sena olsun bizi kötülüklerden koru.”235    

           8. Aredvisura niyayeş: Bu dua gündüz vaktinde dere kenarında suya karşı 

okunur, gece okunması men edilmektedir.  

           “ Tüm yeryüzü sularını koruyan Aredvisura- anahita’ya hamd ve sena ederim. 

Bize bu suları veren Ahooramezda’ya hamd ve sena olsun. Aredvisura- anahitaya 

senada bulunan her kesin Hayvan sürüsü çoğalır ziraatta bereketlenme olur,  maddi 

manavı yönden güçlenirler böylece ülkeye barış sağlanır. Bu tanrıyı yâd eden 

erkekler her türlü nefsanî kirliliklerden korunurlar. Hamile kadınlara doğuma kadar 

                                                 
235 Avesta,s. 497–498. 
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sıkıntılarını hafifletir doğumu kolaylaştırır ve yavrularının beslenmesi için sütlerini 

çoğaltır. Aredvisura- anahita’nın ismi yeryüzünü kapsamaktadır, öyle ki bütün 

yeryüzünde bulunan ırmaklar dalgalarıyla dağları yıkıp geçmesiyle birleşsin ancak 

onun gücüne eşittir. Öyle tanrı ki yeryüzüne her şeye sahiptir. Hayat kaynağı olan 

suya en güzel şiirleri sunarım. Bu şiirlerle teşekkürlerimizi sunarız Ahooramezda’ya 

ve Zerdüşt’e bize doğru yolu gösterdiği için. Ellerimi göğe karşı açarak 

Ahooramezda’dan bize huzur, bereket ve iyilik vermesini dilerim. Onun yarattığı tüm 

tanrılara hamd ve sena ederim.” 

          9. Penç gâh: “ Gâh ” kelimesi Farsçada “ gas ” ve pahlevicede “ gasu” ( 

vakit, zaman ) olarak geçmektedir. Zerdüştilikte faydalı olan her unsur kutsal 

sayılmaktadır, bu yüzden gece, gündüz, ay ve yılın korucu tanrıları vardır. Bir gece 

ve gündüzün vakitleri 5 kısma ayrılarak 5 kez dua okunduğu için bu bölüme “ penç 

gâh ” ( beş vakit ) ismi verilmektedir. 

           9.1. Havn-i gâh: Zerdüştilikte sabah güneş doğuşuyla öğle arasında ki ibadet 

zamanına verilen isimdir. 

          9.2.Rapisyayun gâh: Öğlenle ekindi arasında ki yapılan ibadet vaktine verilen 

isimdir. 

            11. Ozeren gâh: Ekindi ile güneşin batışı arasında ki vakitte yapılan ibadete 

“Ozeren gâh ” ismi verilmektedir.  

         12. Aviseru terim gâh: Güneşin batışı ile gece yarısına kadar ki geçen zamana 

verilen isim. 
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           Ek 9. Vendidattan Örnekler 

“ Ahura Mazda Zerdüşt’e seslendi: ey Zerdüşt eğer insanlara yaşaya 

bilecekleri şehirleri yaratmasaydım bu dünyada onların rahat ve huzur içinde yaşaya 

bilmeleri için hiç bir yer yoktu. En güzel şehirleri yarattım iyilik ve barış içinde 

yaşaya bilmeleri için, fakat ( Ehrimen) afet ve kötülüğü kaskatı kışı getirdi huzuru 

bozmak için”236    

“ Ahura Mazda dedi, ey Zerdüşt dinle beni; Cemşit’e dini yaymasını ve bu 

yolda önder olmasını söyledim karşı geldiği için onu cezalandırdım… Ve sonra onun 

padişah olmasını yarattığım ülkelere hüküm sürmesini istedim kabul etti.”237  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
236 Vendidat fargart 1/1/3. 
237 Avesta,Vendidat fargart 2/1/42. 
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Ek10.Gatalar: Zerdüşt’ün kendi sözleri olarak kabul edilen Gatalarden örnekler. 

        2.1.1. 28. Hat, Ahyayasa ( Yasna28 ): Zerdüşt bu mısralarında Ahooramezda 

ve onun yardımcılarını insanları kötülük gücüne karşı mücadele edip iyiliği 

bulmaları için yardıma çağırır.  

            28.1. Mezda’nın mukaddes aklını sena için ellerimi yardım isteyerek kaldırır 

ve ey doğruluk, her şeyden evvel dilerim ki (Vohu menah = temiz tıynet ) yı ve 

yaradılışın ruhunu hoşnut edeyim. 

            28.2. Ey Ahooramezda ve ey Vohu menah, ben size hizmet edecek adamım.  

Doğruluk vasıtasile iki cihanın zaferini bana ihsan ediniz. 

            28.3. Ey Ahooramezda ve ey Aşa ve ey Vohu menahben sizin ve Arımaiti 

tarafından kendilerine ebedi diyar hazırlananlar için terennüm ediyorum ( Gata’ı 

okuyorum ).  Şimdiye kadar kimse tarafından terennüm edilmeyen bu duaları sizden 

yardım istediğim zaman imdadıma koşasınız diye okuyorum. 

       28.4. Ben temiz tiynet ile beraber dindarların ruhlarını korumak vazifesiyle 

mükellef olan insanım.  Çünkü iyi işi Ahooramezda nasıl mükâfatlandırdığını 

biliyorum.  Vücudumda kudret ve kuvvet oldukça insanlara doğruluk yolunu 

öğreteceğim. 

       28.5.  Ey doğruluk ne zaman sana erişeceğim?  Ne zaman bir bilgiç gibi temiz 

tiyneti görecek, büyük Ahoora’nın bargâhı ile Mezda’nın cemalini temaşa ederek 

sevineğim. Umuyorum ki dil ve belagatimle ve bu ayının feyzi ile yol kesenleri her 

şeyden büyük olan (tanrı) ın yoluna götüreyim. 
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       28.6. Ey Mezda, vaat ettiğin gibi Vohumen ve Aşa ile Zerdüşt’e gelip bana sebat 

ve kuvvetli bir ıstınadgah ihsan et.  Ta ki onun yardımı ile düşmanlarımı yenip 

muzaffer olayım. 

      28.7. Ey doğruluk, temiz tiynetin azametini bana yardımcı et.  Ey Armaıtı 

Güştasb ile benim dileklerimizi bağışla.  Ey Mezda, ey benim padişahım, öyle yap ki 

senin peygamberin kendini dinleyenler (kedine itaat edenler) edinsin. 

     28.8. Ey her şeyden iyi olan ve en iyi doğruluğu irade eden, ünlü kahraman 

Fraşaoştra ile kendim için ve sana inanan seni isteyen insan için, ebedi temiz 

tiynetliliğin nimeti olan en iyi şeyi dilerim. 

      28.9. Senin ihsanlarına şükrana olarak Ey Ahooramezda, ey doğruluk ve ey temiz 

tiyent, daima gazabına uğramamak için çalışıyorum.  Ey sen bizim istediğimiz 

senden zuhur etmiştir ve cennet umudumuz senden yanadır, senden kendi hamd ve 

senana dair terennümler dilerim.   

    28.10. İşlerinin doğruluğu ve fikirlerinin temizliği dolayısıyla ihsana layık 

gördüğün insanların dileklerini yerine getir. Zira iyi biliyorum ki sana taşırılan bu 

yakarışlar ve terennümler dergâhımda kabule mazhar olup iyi neticeler doğurur. 

       28.11. Mademki doğru iş ve iyi düşünceyi halka kendilerini korumak için tavsiye 

ve tevdi edeceğim; öyle ise Ey Mezda bana kendi dil ve aklınla öğret ki yaşayış nasıl 

olcadır? 

      2.1.2. 29. Hat, Haşmavya- geus- urva ( Yasna29 ): Bu bölüm zulmün haksizliğin 

fecih şekilde yayıldığı ve insanların zorluklara karşı savunmasız hala geldikleri 
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dönemdir, işte bu zaman Zerdüşt Ahooramezda’ya insanları kurtarması ve onlara 

yardımcı olması için yalvarır. Ahooramezda bu yakınmayı duyar ve bu durumu 

düzeltecek biri olarak Zerdüşt’ü seçtiğini ve onun mücadelesini anlatır.   

      29.1. Ey Ahooramezda, ( Yaradılışın ruhu ) senin dergâhına şikâyet ediyor ve 

diyor ki: beni kimin için vücuda getirdin, kim beni yarattı?  Zulüm, kavga, gazap, 

beni aciz, zayıf bir hale soktu.  Benim senden başka koruyucum yoktur.  Bana ebedi 

bir yaşayış ve bahtiyarlık ihsan et. 

     29.2. O zaman Yaratılışın ruhunu yaratan, Aşa (doğruluk) dan sordu: Sen 

(Yaratılışın ruhu) için ona huzur verecek, onun yarı ve teselli vericisi olacak bir adil 

hâkim (daver) tanıyor musun?  Kimdir o kimse ki böyle bir hüküm vermeğe laik 

olsun, o kimse ki gazabı ve (yalan) ın dostlarını yensin, mahvetsin? 

     29.3. Aşa yaratana cevap verdi:  Yaradılışın ruhu için kuvvetli bir yardımcı 

yoktur. İnsanlar arasında maiyetlerine nasıl muamele edileceğine bilen kimse yoktur. 

(Ahoora söyler) 

      Faniler arasında en kuvvetli odur ki ben onun istinadını kabul eder ve yardımına 

koşarım. 

         29.4. (Aşa söyler) her kasden iyi olan Mezda, şeytan ve insanın geçmiş 

zamanda yaptıklarını ve bundan sonra yapacaklarını bilir. Hüküm Ahoora’nındır. O 

ne irade ederse biz ona razıyız.    
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         29.5. Ben ve (yaradılışın ruhu) ikimiz ellerimizi Ahooraya kaldırıp ona hamd ve 

sena ediyoruz ve diliyoruz ki iyi iş yapanlarını bulmalarını, (yalan) a dost olanların 

(doğru) yolunda çalışanların galip gelmelerini reva görmesin. 

       29.6. O zaman Ahooramezda, bilen ( âlim) ve din –ü mezhep yollarını tanıyan 

tanrı kendi söyler: sen için mukaddes ayine göre eden adil bir hâkim yoktur. Tanrı 

hayvan besleyen köylüyü sana tesliyetkar olarak verdi. 

      29.7. Bu hamd ve sena terennümleri iradesi doğrulukla müsavi olan bir 

Ahooramezda’nın dır, cihandaki doğru işli insanların kurtuluşu ve saadeti için 

seçilmiştir. ( yaradılışın ruhu sorar: ) Ey Vohumen insanlar arasında kim beni 

korumak için seçilmiştir. 

        29.8. (Vohumen cavap verir: ) İlahi ayini kabul eden biricik şahıs (Zerdüşt 

lspentaman ) dır.  Ey Mezda doğruluk fikrini yayan odur.  Bu sebep den ona güzel 

söz ( belagat ) verilmiştir. 

       29.9. O zaman ( Yaradılışın ruhu ) coştu;( söyler:)  aciz bir adamın avazı ( sesi ) 

kulağıma geldi.  Ben yürekli ve güçlü bir er istiyordum.  Ne zaman böyle yüksek bir 

kahraman feryadıma koşacak? 

        29.10. ( Zerdüşt söyler: )  ey Ahoora, yaradılışın ruhunu kudret kuvvet ihsan et 

ve ( doğruluk ), ( temiz tıynet ) ile gücünü artır ki onun kuvveti ile sulh ve rahatlık 

kararlaşsın. Evet, ey Mezda ben anladım ki sen onu artırabilirsin. 

      29.11. Adalet, temiz düşünce ve şehriyarlık nerede?  O halde ey insanlar beni 

kabul ediniz, ta ki bütün benim yolumda gidenler anlasın.  ( Yaradılışın ruhu söyler: 
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)  Ey Ahoora, işte bizim sığınacağımız, dayanacağımız geldi.  Bunun şükranası 

olarak sana hamd ve sena sunuyoruz. 

      2.1.3. 30. Hat, At- ta-vahğşiya ( Yasna30 ): Zerdüşt 3.Gatasında iyi ve kötünün 

savaşını anlatmaktadır. Bu iyi ve kötü arasındaki savaşta tercihte bulunan insan 

Ahooramezda tarafından ceza ve mükâfatlandırıldığını kaleme alır.    

     30.1. İşte dinlemek isteyenler için sözüm var: her şeyden evvel bilen adam, 

Ahoora’ ya hamd ve sena olsun. Ve Vohumen’ e yakarmak için olan bu terennümleri 

ve bunu dinleyip ( itaat edip ) doğrudan doğruya parlak saraya ( cennet’e ) giden 

insanın saadetini aklına yerleştirmelidir. 

      30.2. Bu en büyük sözlere kulak veriniz. Onlar aydın bir düşünce ile mütalaa 

ediniz. Bu iki aydın ( iyilik ve kötülük ) arasındaki farkı düşününüz. Ondan evvel ki 

son gün erişir ve herkes kendi kendine dinini ihtiyar eder. Ola ki sonunda 

muradımıza ereriz. 

       30. 3. İlk önce tasavvur âleminde zuhur eden o ikiz iki cevherden (  Asli ve eski 

kadim yerine kullanılmıştır ) birisi düşüncede, sözde ve işte iyiliktir; öteki de 

kötülüktür (düşüncede, sözde işte).  Bilgili adam bu ikisinden kötülüğü değil iyiliği 

seçmelidir. 

      30.4. Bu iki cevher buluştukları zaman yaşayış ve ölümü vücuda getirirler. Bu 

yüzdendir ki akıbet yalana tapanlar en kötü yere (cehennem) doğruluk arkasından 

gidenler en iyi yere  (cennet) gideceklerdir. 
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      30.5. Yalana tapan bu iki cevherden en kötü işi seçmiştir. Doğruluk arkasından 

giden daima işi ile Ahooramezda’nın hoşnutluğunu kazanmış ve ilahi bir bezekle 

bezenmiş olan ( hord minü-i ) ihtiyar etmiştir. 

      30.6. “ Div” ler de bu iki cevher arasında iyiyi kötüden ayırmadılar. Zira 

birbirleriye danıştıkları zaman aldatma ( divi ) gelip yetişti; onlarda naçar en kötü 

düşünceyi seçtiler. O zaman gazaba yönelip onun vasıtasala insan yaşayışını 

mahvederler. 

      30.7. İlahi kudret ( Hşatra ), temiz tıynet ( Vohumena ) doğruluk ( Aşa ) da 

insanın yardımına koştular. Sevgi meleği ( Armaiti ) insan kalıbına son imtihan 

gününde mükâfat görebilsin diye payidarlık ve sebat bağışladı. 

      30.8. Ey Ahooramezda günahkârlar için senin cezan eriştiği zaman Vohumen  de 

yalanı kıskıvrak bağlayıp doğrunun eline teslim edenler için senin emrinle; ta ki 

düşüncemiz bilginin membaına yol bulsun.     

     30.9. Biz insanlara doğru yol gösterenler gibi yaşamak istiyoruz. Ola ki Mezda ve 

melekleri bizim tarafımıza gelirler ve bize doğruluk ve yardım bağışlar; ta ki 

düşüncemiz bilginin membaına yol bulsun.      

          30.10. Ondan sonra cihanın rahatlığına yalan felaketi erişir. Mezda Vohumen 

ve Aşa, nın kutlu sarayında vaat edilen mükâfat hayırlı işler görüp iyi ad bırakanlara 

verilir.  

        30.11. Ey insanlar, eğer Mezda’nın ezeli hükmünden nasip aldınızsa ve bu 

dünya ile ahretin saadetinden, yalana tapanın ebedi ziyan ve azabından, iyilik 
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isteyenlerin menfaat ve hazzından haberdar oldunuzsa o zaman sizin için güzel bir 

istikbal vardır. 

      2.1.4. 31. Hat, Ta-ve-urvata ( Yasna31 ): Bu bölümde anlatılanlar, 

Ahooramezda’nın Zerdüşt’e güç - cesaret vermesi ve onun böylece kötülüğü seçenler 

için mücadele edip bu satırların onlara bir kılavuz olmasını sağlamasını anlatır.   

         31.1. Buyurduğun vecihle işte bir söz söyleyeceğim ki, onu işitmek, yalanın 

hükmüne kulak verip doğruluğa ait olan her şeyi mahvedenler için acıdır; fakat 

yürekten Mezda’ya inananlar için güzel ve tatlıdır.  

         31.2. Seçilecek en iyi yol size gösterilmediyse ben adil bir hâkim sıfatıyla size 

konuşuyorum. Öyle adil hâkim ki Ahooramezda dahi onun doğruluğuna ve iffetine 

şahittir. Ta ki hepimiz mukaddes ayinin gösterdiği yolda yaşayalım. 

          31.3. Bu iki güruh için ( Spenta mainyu ) ve ( Azer ) in eline ne mükâfat ve ne 

mücazat vereceksin? Din yolunda çalışan insanın akıbeti ne olacaktır? Ey Mezda, 

beni kendi dil ve sözünle bunlardan haberdar buyur ki ben onları insanlara tebliğ 

edeyim. 

          31.4. Doğruluktan istimdat edip Mezda ve melekleri çağırıldıkları zaman, aşa 

ve Armaiti den yardım dilerseniz o zaman ey Vohumen, ebedi âlemi umabilir ve 

kuvvetiyle yalana karşı zafer kazanabiliriz.  

          31.5. Ey Aşa beni en iyi hazzımdan haberdar et; ta ki ey Vohumen onu 

birbirinden ayırd edip bana niçin hased etdiklerini anlayayım ve ezberleyeyim. Ey 
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Ahooramezda bana vücuda gelecek şeylerle varlık şeklini kabul etmeyecek şeyleri 

öğret. 

          31.6. Temiz tıynetliliğin bereketiyle mevcut ve payidar olan ilahi diyarın en iyi 

hazzından yanı Mezda’nın cenneti âleminden o kimse nasib alsın ki beni 

tekâmülünden ve doğruluğun ebediliğinden haberdar eder. 

         31.7. Yaradılışın ilk gününde bu güzel barigahın aydın olmasını düşünen kendi 

aklının kudretiyle doğruluğu yaratandır. Ey Ahooramezda, o bargâh daima senin 

yükselttiğin iyi tıynetlilerin makamıdır.  

          31.8. Ey Mezda sana gönül gözüyle baktığımız zaman düşüncemin kuvvetiyle 

anladım ki evvel sensin, ahır sensin, temiz tıynetin babası sensin, doğruluğu yaratan 

sensin, cihan işlerinin adil hâkimi sensin.  

          31.9. İyilikler senindir, hayvanları yaratan kudret ve çiftçilerle çiftçi 

olmayanlardan herhangi birine sığınmak hususunda onları serbest bırakan parlak 

akıl sendendir.  

         31.10. Beygir bu ikisinden temiz tıynetin dostu olan çalışkan çiftçiyi tercih etti. 

Çiftçi olmayan çader nişinler onu bulmak için ne kadar kendini azaba soksa senin 

beğenilen, öğlen haberin sayesinde muvaffak olmaz. 

         31.11. Ey Mezda, sen yaradılışın ilk gününde kendi aklından beşer, din ve 

düşünce kuvveti yaradığın ve hayatı madde kalıbına soktuğun ve iş ve irade 

yarattığın zaman istedin ki her bir kimse kendi iradesiyle içinden inandığı yolda 

yürüsün.  
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         31.12. O ilk günde birisi ölçülü, tartılı sözlerle sesini yükseltmiş; bir başkası 

yalan sözle kavga koparmış; bilen bilmeyen herkes duygu ve düşüncesine yakışanı 

yapıyor; Armaiti birini bırakıp birine koşuyor ve hala tereddüt içinde olanlara öğüt 

veriyor.  

         31.13.  Aşikâr olsun gizli olsun cezaya layık olan her işi, hatta en büyük 

tövbeye layık olan en küçük kötü bir işi sen ( Aşa ) nın yardımıyla bilirsin ve parlak 

gözlerinle her şeyi görürsün. 

          31.14. Ey Ahoora sana soruyorum: hesap günü gelip geçtiği zaman defteri 

amallerine göre doğruluğun dostları sırasına girenlerin akıbetleri ve yalana yar 

olanların cezaları nasıl olacaktır? 

          31.15. Senden soruyorum ey Ahoora, fenalığın ve yalanın tapınmanın hüküm 

sürmesi için çalışanın cezası nedir?  

         O fena adamın ki köylüden kendine hiç bir zarar ( incitme ) gelmediği halde işi 

gücü hayvanları ve çalışan köylüleri incitmektir.  

         31.16. Sana soruyorum, eğer bir bilen doğruluk sayesinde hanüman, şehri, 

köyü yüceltmek, sana benzemek isterse, ey Ahooramezda ne zaman istediğine erişir 

ve nasıl davranmalıdır?  

        31. 17. Doğruluk peşinde koşanla yalana inanandan hangisi daha büyüktür? 

Gerektir ki bir bileni bundan haberdar etsin. Bilmeyenin bundan fazla şaşırmış bir 

halde kalması yakışık almaz. Sen ey Ahooramezda temiz tıynetlilik’te bizim 

öğreticimiz ol. 
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        31.18. içinizden hiç biri yalanın sözlerine ve hükmüne kulak vermemelidir. Zira 

o evi barkı, şehri, köyü bozgunluğa ve fakirliğe düşürür. Öyle ise onu silahla 

defediniz, kendinizden uzaklaştırınız.  

        31.19. Doğruluktan nesibedar olanı dileyiniz; o bileni dinleyiniz ki o, yaşayışa 

derman verir. O kimseyi dinleyiniz ki o, sözünü isbat için ey Ahoora, senin 

davacılara hüküm vermek için alevlendirilen kızıl ateşinin karşısında berk durabilir.  

       31.20. Doğruluk dostuna inanan ileriki yaşayışta, uzun süren bir alçaklılık, 

karanlık, kötü yemek, ağlamak inlemek nedir bilmez. Fakat siz ey yalana tapanlar, 

eğer işleriniz vicdanlarınıza yol gösterirse hayatınız böyle geçecektir. 

       31.21. Ahooramezda kendi bütün gücünü, ululuk kudretini Haurvetato Amrtat, 

Aşa, Hşatra ve Vohumenale beraber, o kimseye verir ki o, düşüncede ve işde 

kendisine dosttur.  

       31.22. Bilene ve anlayana aşikârdır ki ey Ahooramezda, senin değerli yardımcın 

sözü ve işi ile doğruluğa ve iyiliğin ebedi diyarına zahir olandır. 

       2.1.5. 32. Hat, Ahyaça- huvaetuş ( Yasna32 ):  Zerdüşt Gatarının bu bölümünde 

yine ısrarla kötülükten kaçınıp iyiliği seçenlerin mükâfatlarının çokça olacağını ve 

kim kendini kötülüğe kaptırırsa kendi ördüğü kötülük ağına kendilerinin düşeceğini 

nihayet kısa sürede bu yolun takip edilmez olduğunu göreceğini yazar. 

        32.1.Ahooramezda sizin yanınızda efendi ile uşak arasında bir fark yoktur. 

Onun için hiçbir ayrım yapmadan kendimizi size çevirebiliriz. Ahooramezda’dan saf 

düşünce geçmektedir. Doğruluk bizi hur yapacak ve isteğimizi iyiye doğru 
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çevireceğiz. Bu emanetler içinde Mezda’nın ilahi kelimeleri duyulur: Ben sizinle 

olacağım.  

      32.2. Bunun karşısında kötülüğün kötü düşüncesi doğmuştur. Kötü düşünceden 

yalanlar olmuştur. Yalan kötü işler yapmaya zorlamış. Ve kötü işlerin içinde de 

inançsızlık olmuştur. 

      32.3. Ey kötü kuvvet, siz insanların doğruluğa ve akıllılığa karşı olan 

ilgisizliklerinin sebebisin.  Sen onları bilinç birleşmesi içine sokup onların iyilik için 

olan yollarını kesiyorsun. Senin karanlık güçlerin yaşamı yaratmış olarak görülebilir 

ama gerçekte onun çekiciliği ölüme götürür. Soruyorum size kim yaşamı ölüme 

seçecek kadar aptaldır. 

        32.4. Kötünün dolanbaçlı yolları sayılmayacak kadar çoktur. Tanrım yalnız sen 

bu yolları tanıyorsun. Sizin yardımınızla iyi ve kötü arasında ki savaş sona erecek. 

İyi yolda yürümenin genel çizgisi verilmez. Hiç bir akıl bunu tanımaz. O bütün 

insanlar için ayrıdır. Sadece tanrı senin hangi yolu takip edeceğini bilir. 

          32.5. Aramizde ki çoğu kutsallarda bazen iyi yoldan ayrılır. Vivehvent’in oğlu 

Cemşit eğer o bile iyi yoldan ayrıldıysa.238, Ey Mezda ileride ikimiz arasındaki 

davayı sen haledeceksin. Sadece tanrı doğru kusursuzluğu tanır. Ben iyiyi, kötü ile 

taniyorum. Biliyorum ki kötü nefesimi kesiyor. Ama bu sıkışmadan bir doğumun 

çığlığı duyuluyor. Tanrı bu sözleri duyar ve iç çeker.  

                                                 
238 Vivehvent Cemşit’in babasının ismidir Vendidat’ta ismi geçer, Ahooramezda evvela Cemşit’e o 
dönemin insanlarına yol gösterici rehber olmasını teklif eder. Cemşit kendisine Bu görevi layik 
görmez ondan sonra ona saltanat verildi. Bin senelik saltanat kendini büyük ve kibire düşürdü bunun 
üzerine günahkar sayıldı ve saltanat nuru ondan alındı.      
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          32.6.İyi bir öğretmen ve kötü öğretmeni nasıl ayırt edebilirim. Benim iyi 

niyetimi yalnış anlatırlar. Benim dünya görüşümü topukları altında ezenler, şuurumu 

daraltıp hür göklere bakmamı engelleyenler kötülerdir. 

         32.7. Onlar yaşayışı mahvetmeye çalışan kimselerdir. Ey Mezda bu yalana 

tapanlar daima bu doğruluk peşinde koşanların kadınlarını erkeklerini haz ve 

menfaat umuduyla en iyi tıynetten uzaklaştırmayı düşünürler. 

          32.8. Bu kötü uygulamalara karşı iyi peygamberler karşı gelmektedir. 

Umutlarında ki kaderle kötülüğe kötülüğe karşı gelmektedirler. Onlar bu şeytan 

papazlarına gazap verenlerdir. Şeytan papazlar kar edebilir kanunları ile ve 

eğitimleriyle insanların özgürlüğünü kasp edenlerdir. Benim zamanımda bizi 

böylesine kötülüğün boyunduruğu altına sokabilecek Cemşit gibi biri yoktu.  

        329. Cemşit kendi çıkarların hizmetçisidir. Bununla o fazlası ile 

ödüllendirilmiştir. O kötüleri daha kötü yapan, o haksızlığın kardeşi, doğruluğu ve 

iyiliği arayan bizlerden nefret edenlerdir. 

         32.9. Böylelikle onun şeytanca uygulamalarının ödülü onun önündeki 

mesafedir. Gerçekte o bizi yolumuzdan çıkaramaz ve bizi geçemez. Düşün bir kere 

böyle kötü düşünen ödülü içinde taşımakta. Düşün ki biz bunu bütün gücümüzle, 

dünyanın bütün bu şeytanca uygulamalardan kurtulmak için karşı koyabiliriz. 

            32.10. İlahi ve fani kuvvet sahipleri yağmalamaları ile yaşamımızı zehir 

etmeye çalışmaktadır. Biz biliyoruz ki yaşam sadece yemek ve içmek değildir. Biz 

bilmekteyiz ki yaşam evrensel dengenin taşıyıcısı ve bütün evrenin nefes alışı olarak 
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tanrıdan gelmektedir. Eğer tanrı bizim için ise kim kim bize karşı olacaktır. Ona 

karşı olan inanç dağlara bile dayanıklıdır. 

         2.1.6. 33. Hat, Yataiş- ita ( Yasna33 ): Bu Gata’da insanların iyiliği ve doğru 

olanı seçmeler için Ahooramezda’nın sunduğu saf düşünce yalansız her şeyi kabul 

etmekle elde edileceğini anlatır. Zerdüşt’e göre şuurlu yaşam bütünüyle iyi niyetlilik 

( Vohumen, Aşa...) tarafından kazanılır.    

33.1. Ahooramezda’nın yanında yer alacak olanlar, iyilik ve doğruluğu seçenler 

olacaktır. Yalnızca gerçekler vardır, yanışlar ve kötülük her zaman manasızdır. 

Tanrı bunların ikisizinde hangisine ilgi gösterdiğini bilir.  

33.2. Tanrı sizi bir seçim için zorlamaz. Doğruluğu seçenler en iyi mekânlara sahip 

olurken kötülüğü tercih edenler kötü yerlere sahip olacaklardır. O kimseler ki 

iyilik yapar ama kalpları yalan yalanışla doludur kendilerini kandırmış olurlar 

ve kötülerle beraberler.    

33.3. Sadece iyilik için uğraşanların değeri asırlar boyu kalacaktır. Ey Ahur Mezda 

kuvvet, kibirlilik, fakir ümitsizlik ve yağmacılıktan bu dünyayı kurtar ve buna 

benzer yabancı şeyleri benden uzaklaştır.  

33.4. Ey Ahooramezda senin bana öğretilerini kızgın ateşli bir arzu ile yaymaya 

hazırım. Benim sevgim senin sevginden ötürü ruhum senin ruhundan ve 

doğruluğum senin doğruluğundan daha çok pay alsın. 

33.5. Benim ( Zerdüşt ) insanlara yol gösteren, doğruluğu seçtim ta ki gerçeği 

buldum. Ey doğruluğun gücü ve gerçek olanlar bana her zaman yardımcı olun ta 
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ki yaşamda en iyi olanı insanlara sunayım ve onları Ahooramezda’nın sevgisine 

layık olmalarını sağlayayım. 

33.6. Ey Ahooramezda ve ey hayır’a vesile olan unsurlar beni sizler koruyun, yüce ve 

yüksek parlayan ışıklarınızı bende görün bende böylece bu dünyanın bütün 

kötülüklerinden korunmuş olurum. Ey Ahooramezda sevgi ve şefkatini o 

kimselere bağışla ki, onlar senin doğrunu ve senin gerçeğini seçmiş olsunlar.  

33.7. Ey tanrım benim bu yolda başarılı ve bu sözlerimin asırlar sonra da devamı 

için bana sonu olmayan ilim, kimsede olmayan kuvvet, maddi ve manevi güç, ver. 

Benim Zerdüşt senin yolunda ve ibadetinde olan kişi.  

33.8. Ey tanrım o zaman senin sevginden hiç bir güç beni uzaklaştıramaz. Ey 

Ahooramezda bize sevgi ve merhamet dolusu kalpler ver. Adalet ile uyum içinde 

yaşamayı öğret. Ben ( Zerdüşt ) en güzel şiir ve ilahileri senin sıfatını karakterini 

tanıtmak için sunuyorum.  

     33.9. Ey Ahooramezda iyi ve doğru yolu seçenlerin aklını o iki güzellik ( 

vohumen, aşa ) yardımcısına bağışla ki onların ışığıyla doğruluk ülkesi feyiz 

bulur ve öğünür. En iyi niyeti o, benim doğru yola getirdiğim kimseye vermelidir. 

Muhakkak ki bu ikisinin yardımı bizim üzerimizdedir. Zira onların ruhu birbirine 

çok uygundur adeta bir gibidirler.  

      33.10. Ey Ahooramezda mazi, hal ve istikbale ait bütün yaşayış güzelliklerini bize 

ihsan et. Vohmen, Hşatra ve Aşa’nın yardımıyla cismani yaşayışı güzel ve 

bahtiyar bir hale koy.  
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       33.11. Ey her şeyden güçlü, ey Mezda ve ey Armaiti, ey Aşa, ey Vohumen, ey 

Hşatraey siz ki insanlara cenneti bağışlamak elinizdedir, beni dinleyiniz, hesap 

ve ceza gününde bana acıyınız.   

       33.12. Ey Ahooramezda, kendini bana göster ve Armaiti vasıtasıyla bana güç 

ver. Ey Ahooramezda kendi mukaddes aklının yardımıyla bize güç ve kuvvet ver. 

Yaptığımız işler karşılık Aşa’nın nurundan mükâfat ihsan et; Vohumen 

vasıtasıyla bizi kuvvetli eyle. 

       33.13. Beni korumak için ey Ahooramezda, ey uzağı gören; ruhani ülkenin 

benzersiz lütfünü bana, inananlara vaat etmelisin. Ey Armaiti mukaddes ruha 

doğruluğu göster.  

        33.14. Ben ( Zerdüşt ) kendi canını, düşünce, söz ve işimin en seçilmişini bütün 

tevazu ve bütün yüksekliğiyle Ahooramezda ve doğruluğun eşiğine şükrana 

olarak sunuyorum. 

       2.1.7. 34. Hat, Ya – şyaosna ( Yasna 34 ): Zerdüşt Gataların bu bölümünde 

tanrıya kavuşmanın üç yolu olduğunu anlatır. Bu üç yolun, Humte ( Doğru 

düşünce ) Huhate ( İyi söz) Havarşate ( Güzel davranış) bu yolu takıp eden 

kişilerin iyi ve sağlam bir yaşama sahip olduğunu ve ayni zamanda gurur, 

kibirlilik, kendini beğenmişlik, giybet, yağmacılık ve buna benzer yalnışlıkları 

terk ederek Aşa’ı kabul etmiş olurlar. Ve ayni zamanda Ahooramezda’nın 

rızasını kazanırlar.239    

                                                 
239 Avesta,s.119-121. 
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          34.1. Ey Ahooramezda; ister eylemle, ister sözle, ister ibadetle olsun, sen kendi 

sözüne ölümsüzlüğü, hakikati sağlığı, hâkimiyeti aldın. Bırak kendi özün için 

seçtiğin bu gibi şeyler bizim tarafımızdan en geniş miktarlarda olmak üzere sana 

verilsin, ey efendim.  

         34.2. Dahası tüm bu şeyler sana; kötüyü iyi ruhtan alan düşünce ve ruhu 

hakikat ile uyum için de bulunan ben ( Zerdüşt ) ve evrensel ihtişamda olan övgü 

ilahileri yoluyla verildi, o ilahiler ki sizin varlıklara has bir evrensel ihtişamda 

okunur, ey Ahooramezda.    

         34.3. Bundan dolayı bırak biz, senin hâkimiyetin altında iyi düşünce ile 

beslenen bizler hepimiz derin bir saygıyla Sana bir kurban sunalım. Ey 

Ahooramezda, gerçekten bırak erdemli adama kurtuluş tüm senin gibiler 

arasından bağışlansın. 

        34.4. Ey Ahooramezda ümitlerini kayıp etmiş zulme teslim olan insanlara 

yardım ediyorum. Bu yolda beni güçlendir başarıya ulaştır. Ben sana kavuştum 

benim yolumu takip edenler de seni tanıdılar bize yardım et bizi bu yolda başarılı 

kıl.  

        34.5. Ey Ahooramezda ateş senin simgen gönderdiğin doğruluğu bize öğretir ve 

senin zatını temsil eder. İyiliği ve doğru yolu seçenlere faydalı olup onları 

mutluluğa ulaştırır. Kötülerse ateşin ışığından dahi zarar görürler. 

        34.6. Ey Ahooramezda senin yolunu seçenler yalanları ret edip gerçekleri kabul 

edince düşmenler tarafından eziyet ediliyorlar. Onların senden başka 
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sığınacakları kimse var mı? Biliyoruz ki bizim yanımızdasın ve sen bizimle 

olduktan sonra biz hiç kimseye yardım eli uzatmayız. Bizi bu yolda başarılı kıl. 

        34.7. O zalimler bizi yanış davranışlarıyla endişelendiriyorlar. O kimseler 

Vohumen, Aşa ve diğer iyi niyetlileri ret edenlerin hepsi bilmiyorlar mı 

sonlarının başarısızlık olduğunu.  

        34.8. Ey Ahooramezda benim ( Zerdüşt ) isteğim Humte ( Doğru düşünce ) 

Huhate ( İyi söz) Havarşate ( Güzel davranış) yaşamımda seçtiğim tek yol olsun. 

Ve kendi nurunla gittiğim seçtiğim yolu aydınlat. 

          34.9. Tanrım senin yaşamın düşüncelerin kusursuz bir uyum içinde olduğu için 

mesutsun. Ve sadece bu uyum sayesinde bizim kişiliğimizde idrak etmek için          

kişiliğimizde biz iyilik yapmalıyız. Senin yoluna girmeliyiz ve senin dünyandaki 

mevcudiyetine bir şekil vermeliyiz.  

         34.10. bizim düşüncemiz senin düşünce akımın ile birlikte sürsün. Bizim 

şuurumuzun en gizli köşelerine kadar aydınlat ve bizim düşüncelerimize yol 

göster. 

         34.11. Dünya karanlıklara gömülürse onun aydınlığa olan arzusu söndürülmez. 

Bizi taşıyan toprağın çürüklüğüne rağmen senin mevcudiyetinle toprak güçlü bir 

temelle yeniden oluşmuştur. Senin bizim çürük yaşamımızı sonsuz yaşamla 

değiştirdiğin gibi.  
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        2.2 Uştavad 2. Gata 4 Bölümden Oluşur ( 43. Hat, 44. Hat, 45. Hat, 46. Hat ):         

Kurtuluş Gatası anlamına gelen bu Gata “ kurtuluş ve afiyet ile başlayan Gata 

da denilmektedir ”. Bu bölümleri sırasıyla ele alacağız.    

          2.2.1. 43. Hat ( Yasna 43 ):  Zerdüşt 2. Gatasını birinci bölümünde 

Ahooramezda’nın sıfatlarını ve kendi dileklerini dile getirir. Aynı zamanda var 

gücüyle insanlara doğruyu öğretmek için çabaladığını ve insanların zengin, 

bereketli bir hayat sürmesi için o toplumun ilme, kültüre, kanun ve düzene önem 

vererek tanrıya olan inançlarıyla elde edileceğini anlatır. 

         43.1. Bütün yollar tanrıya götürülür. Ve bu yolu takip eden her kişi düzenine 

uydurur. Tanrıdan güçlülük ve eksiksizlik dilensin. Ey Ahooramezda, bunu bende 

senden diliyorum. Çünkü ben doğruluğu gerçekleştirmek istiyorum. Onun için 

bana Senin ruhunun kuvveti ile engellerden yılmayarak sonuna kadar direnme 

gücü ver. 

          43.2. Evrenin aydınlatıcı kuvvetleri, bizim yanımızda bulunun. Senin enerjin ey 

tanrım karanlıkta sonsuz ışık akımı gibidir. Onlar, bizim yaşamımızda geceleri 

sönmeyecek, doğruluğun ışığını ödünç vermektedir.  

          43.3. İyiliğin alçak gönüllülüğü takipçileri sadece dünyadayız ama bir zaman, 

ne zaman ki senin yanına geldiğimizde, bizim içimize iyiliklerinde nefes alacağız. 

          43.4. Tanrım senin iyiliğinin kaynağı bizim içimizde kaynasın. Senin kutsal, 

hayat verici ateşının alevleri hiçbir zaman sönmesin. O her zaman bu dünyanın 

değişkenliklerinin merkezinde dursun.  
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          43.5. Çünkü sen kutsal tanrısın. Bunu kendim gözetledim. Ne zaman ki sen 

beni görevim için çağırınca, ne zaman ki dünyanın sonunda kimin ödüllendirilip 

kimin cezalandırılacağını akılılığınla ortaya koyunca, senin kutsallığını gördüm.  

          43.6. O zaman Sen kutsal ruhunla mevcut olacaksın. O zaman ezilenler, senin 

doğruluğun ile yeşerecekler. Senin isteklerin için acı çekenlere onları yatıştırıcı 

konuşmalar yapacaksın. Kurtarılmak onlara yarayacak, akıllılıkla 

aydınlanacaklar. Ama kışkırtıcılar geriye, kendi karanlıklarına 

gönderileceklerdir. 

          43.7. Bir zamandı ki Vohumen bana koştu ve sordu: Sen kimsin, hangi 

hanedana mensupsun, eğer senden ve sana bel bel bağlayanlardan soru 

sorarlarsa nasıl ve hangi alametle kendini tanıtacaksın? İşte o zaman ben seni 

kutsal tanıdım.  

           43.8. Ben ona dedim: evvela Zerdüşt benim gücüm ettiği kadar yalana tapanın 

hakiki düşmanı, doğruluğu sevenlerin güçlü bir koruyucusu olacağım. Ta ki bu 

yüzden sonsuzluğun sınırları gözükmeyen ülkesine erişe bileyim. Ey 

Ahooramezda, seni daima böylece övecek ve senin için terennüm edeceğim. 

           43.9. O zaman Seni kutsal bildim, ey Ahooramezda o zaman ki Vohumen bana 

sordu: kendini neyle tanıtabilirsin? Zerdüşt cevap verir, senin ateşin alevlendikçe 

ve ben onun karşısında seni överek fidye sundukça doğruluk arkasından 

ayrılmayacağım.  

          43.10. Ey tanrım bırak daima gönlümün dileği olan Aşaya bakayım. Tanrı 

cevap verir: işte ben Aşa ile sana geldim şimdi bize istediğini sor. Evet, senin 
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sorgun küçüğün büyüğe yönelttiği sorguya benzer. Zira o senin en büyük isteğini 

ihsan edebilir.   

          43.11. O zaman Seni kutsal bildim ey Ahooramezda, o zaman ki Vohumen 

bana geldi ve bana ilk defa senin ayinini öğretti. Her ne kadar insanlar arasında 

vazifem üzücü ve zahmetli olsa da yerine getiririm. Çünkü sen onu en iyi vazife 

bildin.  

          43.12. Sen bana, Aşaya gidip ayin öğrenmen gerektir dediğin zaman senin 

buyruğuna baş eğdim. O zaman ki Sen söyledin: kalk, koş; ondan evvel ki benim 

meleğim, yoldaşı Aşa ile beraber yanlarında mal ve hazine olduğu halde iki 

cemaatin ücreti olan fayda ve ziyanı taksim ederler.  

          43.13. O zaman Seni kutsal bildim ey Ahooramezda ki Vohumen dileğimi 

anlamak için bana geldi. Kimsenin Seni bir şeye icbar edemeyeceğini bilmekle 

beraber istiyorum ki bana yüksek ve güzel bir yaşayış ve bu hayat sona erdikten 

sonra bahsettiğin ülkenin nimetlerini ihsan etmeyi vaat edersin.  

           43.14. Bir bilenin bir dosta ihsan edeceği şekilde senden sığınacak yer ve 

yardım isterim. Aşa vasıtasıyla senin kudret ve saltanatından pay aldığım gibi 

senin sözünü dinleyenlerle beraber kıyam edip ayinini lekeleyenlerle savaşmak 

istiyorum.  

          43.15. O zaman Sen kutsal bildim ey Ahooramezda, bir zamanda ki Vohumen 

bana geldi ve her şey den iyi olan Tuşnamaiti bana bildirdi ki: yalana tapanları 

sevindirecek hiçbir şey yapmamalıdır. Zira bu hareket bütün doğruluk yolunda 

gidenlerin düşmanlığını celp eder. 
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          2.2.2. 44. Hat ( Yasna 44 ) : Bu Gata diğer Gatalar’dan farklı olarak soru 

cevap şeklinde yazılmaktadır. Zerdüşt insanları tabiatın sırrını bulmalarını ve 

kâinatın nasıl yaratıldığı konusunda düşünmeleri gerektiğini ve bunlar 

sonucunda gerçek yaratıcının bulmalarını ister. Başarılı olmak için doğru yolu 

seçen her kesin Aşa’nın yardımıyla muvaffak olacağını yazmaktadır.  

          44.1. Ey Ahooramezda bana yardım et, Vohumen ve Aşayı bana yol 

göstermeleri için yolla. Senin dinini bu insanlara öğretmek ve doğruları 

görmeleri için seçildim beni bu yolda Muaffak kıl. Benim varlığımın tek sebebi 

sensin onun için bana anlaşılabilirliğin merhametini ver.     

           44.2. Tanrım sana sesleniyorum bu düzeni bu mükemmelliğin yaratıcısı olan 

sana sesleniyorum beni duy ve bana başarılı olmanın yolunu göster. Bu 

insanlara da düşünecek ve gerçekleri görmelerini sağla. 

           44.3. Ey Ahooramezda kimse düşünmüyor mu bu kâinat nasıl yaratıldı, 

güneşin ve yıldızların dönmesi ayın mesafesinin belirlenmesi ve tüm bu düzen 

nasıl kuruldu? Gerçek ilme sahip olan kişi on da olan akıl ve fikriyle doğru yolu 

bulur ve hayatta başarıyı kazanır.     

           44.4. Ey Ahooramezda kim yeri göğü, bulutları ve ondan gelen yağmuru, 

suyu, hayvanları, bitkileri yarattı? Rüzgârı esmesiyle geceyi karanlığıyla 

gündüzü aydınlığıyla kim yarattı? Gerçekleri bulup doğru yolu görmeleri ve 

hayattan lezzet almaları için insanlara akıl ve iradeyi kim verdi?  
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           44.5. Ey insanlar tabiat ve bu düzene bakarak düşünün. Çünkü akıllı olan 

doğru yola gider asla şaşmaz. Gerçek ilim öğrenmektir, insan tabiat sırrını 

öğrenince tanrıyı tanımış olur ki bu da bir ibadettir.    

44.6. Ey Ahooramezda benim sana olan seslenişlerimin boşuna olduğuna 

inanmaktaydım ta ki senin adaletini gördüm ve inandım bu hayatta saadet ve 

bahtiyarlığı bizim için yarattığını ve bizim rahat etmemiz için kâinatı yarattığını 

öğrendim. Bana bildir ve yardım et benim gittiğim bu yolda benimle gelenlere de 

yardım et.  

44.7. Ey Ahooramezda bilmek istiyorum kim bize güç ve irade verdi ta ki doğru yolu 

seçip mutluluğu yakalayalım? Kim oğul sevgisini baba kalbine yerleştirdi? Ve 

kim oğlu babaya itaat etmesi gerektiğini öğretti? Ey tanrım bu sorular akla 

geldikçe düşünen her kes bilir ki her şeyin sahibi sensin.      

44.8. Ey tanrım rahat ve mutlu bir hayat geçirmek istiyorum. Sen bana yol göster 

bana yardım et. Aşa ve Vohumen’in yardımıyla beni maksadıma ulaştır. Benim 

ruhumu kendi sesinle yakınlaştır ve sesini algılama anlayışı ver tanrım.   

44.9. Ey tanrım dini yaymak ve kamala erdirmem için neler yapabilirim? Bu 

insanların doğru yolu bulmalarına ve başarılı olmalarını nasıl sağlayabilirim? 

Tanrım bana bu konuda yardım et ve başarıya ulaştır. Bana iyiliğin yolunu 

öğrettin ve ben bu yolda tecrübe sahibi oldum bu yüzden sevinçliyim ve ben 

biliyorum ki senin dışında başka doğruluk yok. 

44.10. Ey Ahooramezda sana soruyorum senin dinini seçmeyenler rahata ve 

başarıya ulaşacaklar mı? Bu dini yaymak ve öğretmek için beni seçtin bu yolda 
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başka kişilerde var ki bana engel olmaktalar. Biliyorum ki onlar doğru 

söylemezler. Doğru ve gerçek olan dinin düşmanılar ve bana da düşmen 

kesildiler. Onlara düşmen gözüyle bakmayacağım sen bana onlardan nasıl 

uzaklaşmam gerektiğini öğret. Onlar ki Aşa ve Vohumen’i tanımıyorlar nasıl 

onlara kaballandırayım ta ki kıskançlık ve düşmanlık onlardan uzak olsun. 240     

44.11. Ey tanrım sana sesleniyorum. Bana gitmem gereken yolu göster zihnimi 

meşgul eden karmaşık duygulardan beni kurtar ve doğru olana ulaştır. Ben 

kendimi bu girdaptan nasıl kurtarabilirim? Ben ve yandaşlarımı nefret edenlerin 

alayına hedef olmaktan koru.  

44.12. Ey tanrım ben kendimi nasıl onlara ispat edebilirim öğret. Karanlıklar içinde 

boğuşanları aydınlığa çıkarmam için bana yardım et tanrım.  

44.13. Ey Ahooramezda benim içimde bile hissediyorum ki aydınlıkla karanlığın 

savaşı bazen devam etmekte. Ey tanrım beni bu yolda zafere ulaştır ve içimdeki 

ışığa galibiyet ver.  

44.14. Ey tanrım sana sesleniyorum beni duy ve yardım et. Sen benim için 

çok şey yapıyorsun benim senin gücüne ve her şeye sahibeliliğine karşı 

verebileceğim yalnızca kurbanlar var. Acaba sana on deve kurban edersem kabul 

olunur mu? Tanrı hayır cevabı verir. 

44.15. Ey Ahooramezda bu kişiler nasıl güç sahibi olabildiler, nasıl böyle her şeyi 

kendileri için düşünüp nefreti yaydılar. Kurtuluşa, doğru yola ulaşacakları yolu 

neden seçmezler.  

                                                 
240 Avesta,Gatalar,s. 123–128 
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             44.16. Ey Mezda, ne zaman insanlar aydınlığı görecek doğruluk kapısına 

koşacaklar? Ne zaman hikmetli sözlerinle murada erdirirsin onlari? Ne zaman 

temiz huylu kimseler yardıma koşar? Umutluyum sevinç ve sabırla beklerim bana 

nasip edeceğini. 

          2.2.3. 45. Hat ( Yasna 45 ) : Zerdüşt Ahooramezda’ya dini yayması için 

yardım etmesini istemekte. Ve insanları doğru yolu seçmeleri için fikirlerini 

açıklamaktadır. Bir guruba dinini kabul ettirirken çektiği sıkıntıları 

anlatmaktadır.  

          45.1. Ey Ahooramezda, her kes ilim ve düşünce yoluyla hayatını devam 

etmekte. Kötü düşünceye sahip bu öğreticileri hep dinleyecek misiniz? Onlar ki 

bana engel olmakta ve yolumu kesmekteler. Sen bu engelleri kaldır ve bana 

başarıya ulaşmam için çıkış yolu göster tanrım.  

45.2. İyi ve kötü hakkında bana bilgi ver. Bunlar baştan birbiriyle zıt mıydı? Çünkü 

düşünce de harekette konuşmada birlikte olamazlar.      

45.3. Ey tanrım buradaki insanlara iyiyi seçmelerini böylece doğruyu bulmalarını 

öğretmek istiyorum. Yıllar önce tabiat sırrını bulmak için yola çıktığımda seni 

buldum tanrım. İyiliği gördüğüm ve aradığım her yerde sen vardın ve anladım ki 

sen her yerde varsın. İyiyi ve doğruyu seçen her kes sana ulaşacaktır. 

45.4. Tanrı bana seslendi: Kim benim büyüklüğüme inanırsa ve doğruyu seçerse, o 

kimseye iyiliği müjdelerim. Ve hoşgörülüğümle onun yaptığı yanlışları affederim.   
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45.5. İyi ve doğruyu seçen her kes mutlu olacak ve hayattan lezzet alacaktır. Su 

beklemiş topraklar serin sular serpilecek. Asırlarca bu yolu takıp edenlere yol 

gösterici olacaktır.   

  45.6. Yok olma korkusu olmayacak geçmişin pişmanlığı şimdinin geçmezliği 

geleceğin endişesi olmayıp sonsuzluk rüzgârları esecektir. Kim kendine bu yolu 

seçerse elde ettiği mutluluğu asla unutmaz.    

45.7. Hayatta sıkıntı çekse de elde ettiği bu mutlulukla rahata ulaşır. Ve bunu 

bilmektedir ki her sıkıntının sonu rahatlık ve sevgi doludur.    

45.8. Kötülükten uzak durun çünkü onlar tanrı sevgisinden mahrumlar. Ey insanlar 

kötülüğü yaymaya çalışanlara ve kötülükten uzaklaşın onlara inanmayın ta ki 

tanrı sizi korusun. Ben ( Zerdüşt ) size garanti veriyorum, tanrı bir yakınınız 

olarak sizi koruyacaktır. 

          2.2.4. 46. Hat ( Yasna 46 ) : Zerdüşt bu Gatasında çektiği sıkıntıları anlatır ve 

her şeye rağmen Ahooramezda’nın dinini yaymaya çalışır. Bu Hat’tan 

anlaşıldığına göre Zerdüşt’ün taraftarları az sayıda ve daha işin başında.   

46.1. Ey Ahooramezda hangi toprağa yüz süreyim, nereye gidip sığınayım? Şeref 

sahibi önder kişiler benden uzaklaşıyor. Yalan söyleyen hükümdarlar gibi 

değilim, seni nasıl mutlu ederim?   

46.2. Ey Ahooramezda sana yalvarıyorum bana yol göster. Aşa ve Vohumen’in 

yardımıyla beni başarıya olaştır. Ey tanrım ne zaman doğru ve iyilik kazanacak 

ben senin yolunu yanı doğru olanı seçtim beni bu yolda muvaffak kıl.   
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46.3. Bilmekteyim ey tanrım aslında benim bu sözlerime de gerek yok çünkü iyi ve 

doğru yolu hak eden her kes zaten o makama ulaşmış olur, ama ben yine de bir 

sebep olurum seni tanımaları için diye çabalıyorum. Sen Aşa ve Vohumen’in 

yardımıyla insanları doğruyu görmeleri için yardım et.   

46.4. Ey Ahooramezda seni tanrı ve her şeyin sahibi olarak ilk kes bu insanlara 

tanıtan benim ( Zerdüşt ). Yalan peşinde koşup kötülüğü yayanlar bu dini 

yalanlamak için çabalasalar da mutlaka doğruyu seçenler kazanacaklardır.    

46.5. Ey Ahooramezda senin öğretilerinden olan iyi yaşam, mutluluk ve başarılı 

olmak Aşa ve Vohumen’e inanmakla elde edilir, ey tanrım beni ve görüşlerimi 

kabul eden her kes senin gösterdiğin bu aydın yollardan mutlaka geçeceklerdir.   

46.6. Ey Ahooramezda ben ( Zerdüşt ) seçtiğim yolda ne kadar başarısızlığa 

uğrasam dahi yine de dini yaymaktan ve bu doğru yola gitmekten 

vazgeçmeyeceğim. İnanıyorum ki bu sıkıntılı karanlık günlerin sonu aydınlıktır.   

46.7. Kötü düşünceli insanlar kendilerine göre bu insanlara bir şeyler öğretiyorlar 

ve bu kimselerin yaşamını berbat etmekteler. Biliyorum ki bu kötülükleri fazla 

devam etmeyecek kendi tuzaklarına kendileri düşecekler.   

46.8. O kimseler ki bana inanır ve yaydığım dini kabul ederler şüphesiz hayta ta 

başarılı olacaklardır. Bana düşmen kesilenlere karşı ben de düşmen gözüyle 

bakacağım. Ey Ahooramezda Aşa ve Vohumen yardımıyla ben senin istek ve 

emirlerini yerine getiriyorum. Benim öğretim bu insanlara hayatta başarılı 

olmak için senin bana gösterdiğin yolu onlarında takıp etmeleridir.    
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46.9. Ey tanrım bize ilk defa seni daha iyi anlamamızı ve hak iş görenlerin işleri için 

adil hâkim bilmemizi öğreten kimdir? Biz hayvanları yaratanın Aşa’ya haber 

verdiğini senin Vohumen’in vasıtasıyla dinlemek istiyorum.    

46.10. Erkek olsun kadın olsun kim benim için, yaşayış devresinde en iyi saydığın 

şeyi yerine getirirse onun doğruluğuna mükâfat olarak kendine temiz 

yaratılmışlık ülkesini ver.   

46.11.  Kim ki inanç birliğinde benimle ( Zerdüşt ) dost olursa temiz yaratılmışlık 

ifadeleri ile övdüğüm bu kimseler cennette Ahooramezda’nın yanında 

yaşayacaktır.      

     46.12. Bana ( Zerdüşt ) inanan kimseye ben temiz yaratılmışlık vasıtası ile sahip 

olduğum en iyi şeyi vaat ederim. Bize kin tutan, düşmanlık eden hakkında da ey 

Ahooramezda, ey Aşa senin iradeni yerine getiririm. Ben akıl ve anlayışımla 

buna karar veririm.                      

          2.3. Spantmad 3. Gata 4 Bölümden Oluşur ( 47. Hat, 48. Hat, 49. Hat, 50. 

Hat ): Kutsal akıl Gatası anlamını taşımaktadır. Gataların üçüncü bölümünü 

oluşturur ve kendi arasında 4 bölüm den meydana gelmektedir, 47. Yasna’dan 

50. Yasna’ya kadar devam eder. 

            2.3.1. 47. Hat ( Yasna 47 ) : Bu Gata’da Zerdüşt kutsal ruh ile dünya 

arasında ki ilişkiyi anlatmaktadır. Kutsal ruh Ahooramezda’nın iç görünüşüdür. 

Tanrı biliyor ki insanların iç ve dış görünüşleridir ve bunlar bölünmez bir şekilde 

birleştirilmiştir.  
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          47.1. Ey Ahooramezda iyi düşünceler, saf ve samimi niyetler ve bunlar için sen 

kusursuzluğunla dünyayı kapladın. Ve bizi size karşı tam bir bağlılığa götüren 

ruhsal denge ile ödüllendirdin.  

47.2. Kutsal tanrının tehditlerine kulağını kabart. Onun takdim ettiği sözleri kullan 

ve sana yapman gerektiğini gösterdiği hareketleri yap. O zaman senin 

düşüncelerin evrensel dünyanın uyumu ile bir olacak ve o zaman tanrının bu 

düzenin tek koruyucusu olduğunu keşfedeceksin.   

47.3. Çünkü tanrım sen kutsal ruhun yaratıcısın. Kutsal ruh senin iç görünümündür, 

aynı dünyanın senin dış görünüşün olduğu gibi. Bu dünya senin yetişen çiğlerinle 

donatılmış olan aynı dünyadır. Akıllı olan bilir ki senin dış ve iç görünüşün 

ayrılmaz bir şekilde birbirleri ile bağlanmışlardır.   

47.4. Kutsal ruhun sesi hiçbir zaman yanlış anlaşılmaz. Kötü olana o şüphesiz ki 

hayır diye haykırır.  

47.5. Kutsal ruh yayılmakta olan bir ateştir. Bir zaman geldiğinde bütün açıklığı ile 

doğruluğa dönüşecektir. O zaman kötü ve iyi arasında ki ayrım kesinleşecektir. 

Bu uyanmayı uygulamaya daha geç kalınmış değil. Onun için kulaklarını bu 

uyarıya tıkama.     

            2.3.2. 48. Hat ( Yasna 48 ) : Bu Gata da Zerdüşt doğru yolu seçip onu 

dinleyenlerin başarılı olacağını ve yalancıların sonunun olmadığını ve 

Ahooramezda’nın dinini kabul edip doğru yola girmek kaçınılmazdır. Çünkü 

ancak böylelikle insan ruhu olgunluğa ve kendine gelebilir.  
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     48.1. Ey Ahooramezda sana inanmak ve senin gösterdiğin yola gitmek şartsız ve 

gerçek inançla seni tanımak ve seni anlamakla gerçekleşir. Yalan her zaman 

yalandır sonu başarısızlıktır doğru ve iyi ise Aşa’nın müjdecisi tanrının sevgisine 

laik olacaktır.    

48.2. Aşa her zaman Ahooramezda’nın emriyle iyiliği saçmakta kim bu iyilikten 

peyini alırsa kurtuluşa doğru yol almaktadır, nasibini alamayanların 

başarısızlıkları mutsuzlukları devam edecektir.   

 48.3. İyi ve adil bir hükümdar asla bildiği doğru yoldan dönmez ve ülkesine iyi 

hizmet, 

İçin onların rahat etmesi için çabalar. Ve bu hükümdarın iyiliğine karşı insanların 

vazifesi de görevlerini doğru bir şekilde yaparak açlık ve sefillikten kurtulup 

feraha ulaşmalarıdır. Beni ( Zerdüşt ) dinleyip iyiliği seçenlerde mutlak başarıya 

ulaşacaklardır.   

48.4. Ey Ahooramezda ben ( Zerdüşt ) akıl ve düşünce yoluyla seni tanımak istedim. 

Bu yüzden içimde zerre kötülüğe yer vermeden yanlışlardan uzak durdum. İşte o 

zaman senin nurunu içimde hissettim ve yansımasını gördüm.   

48.5. Ey tanrım ne zaman bu insanlar zalimler ve kötü kalpli hükümdarları 

dinlemeyecekler? Ne zaman benim gösterdiğim bu yola gidecekler, anlayacaklar 

mı o zalim padişahların yalanlarını? Bana yardım et ve beni başarıya ulaştır.   

48.6. Aşa ve Vohumen insanlar için iyi konaklar hazırladı, kuvvet ihsan etti. 

Ahooramezda bu kâinatın yaradılışı esnasında Aşa’nın yardımıyla ot yetiştirdi.  
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48.7. İnsan hiddetini yenmelidir. Buna mukabil zulme karşı kendinizi müdafaa ediniz. 

Benim ( Zerdüşt ) dostum olan doğruluk ve Aşa’nın mükâfatını isteyenler, 

Ahooramezda’nın yanı yeriniz olacak.     

48.8. Ey Ahooramezda benim için sonsuzluğun iyi ülkesini ve kendi mükâfatını 

kararlaştırdın mı? Ey Aşa acaba işlerin tartıldığı vakit son günün sahip defteri 

Vohumen’in yardımıyla benim isteğime uygun olarak vefalı olacak mı?     

48.9. Ey Ahooramezda ve ey Aşa sizin beni mahvetmek isteyene üstün olduğunuzu ne 

zaman bileceğim? İyi huyun mükâfatı nedir, iyi öğrenmelim. Kurtarıcı kendi 

kısmetini bilmek istiyor.    

48.10. Ey Ahooramezda, ne zaman kötü işli fena yola giden padişahların kasden 

memleketleri aldattıkları bu sarhoş eden pis içkiyi ortadan kaldıracaksın?    

48.11. Ey Ahooramezda, ne zaman Armaiti, Aşa ve Hşatra ile beraber sayısız 

otlaklar ve güzel menzillere malik oldukları halde görünecekler. Kimlerdir? 

Onlar ki kan içen yalan tapıcılarının dilekleri hilafına barışıklığı 

kararlaştırırlar? Temiz tıyneti tanıyacak olanlar kimlerdir?    

48.12. Ey Vohumen ve ey Aşa, tanrının hükmüne karşı hareket eden bazı kimseler 

memleketler koruyucularından sayılırlar ve yaptıkları işlerle kendi tekliflerini 

yerine getirirler. Onlar gazabı hezimete uğratmak için yükseltilmiş kimselerdir. 

            2.3.3. 49. Hat ( Yasna 49 ): Bu Gata diğer Gatalar’dan pek farklı değildir, 

Zerdüşt insanların yaptıkları yanlışları ve bunu Ahooramezda’nın bilmekte 

olduğunu ve bildiği için böyle karar verdiğini anlatır. Tanrı ile bütün ilişkilerin 
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dışında bırakanlar kendi kötülüklerinde yakalandıklarını ve yalanın sonu yokluk 

olduğunu anlatır.  

     49.1. Ey Ahooramezda ve ey Aşa, doğru yolu görmeyip yanlış yolu seçenleri geri 

döndürmek için çabaladığımı görmektesiniz, benim sığınacağım kimsem yok 

sizden başka bana yardım edin ve bana engel olan Bindva yi yok edin.      

49.2. Ey Ahooramezda Bindva benim yolumu kesen Aşa’nın da nefret ettiği kimsedir. 

Kendini dost gösterirse de en büyük düşmendir sen biliyorsun bunun için beni 

koru.    

49.3. Ey tanrım benim seçtiğim yol doğruluk üzerinde kurulmuş gerçek yoldur. 

Bunun içindir ki bütün insanların bu yolu seçmelerini ve benimle gelmelerini 

istiyorum   

49.4. Zulmü, yalanı, kötülüğü saçanları, hayvanlara dahi zarar verenler hep kötü 

kalacaklar ve daima yoklukla pençeleşeceklerdir.  

49.5. Ey tanrım biliyorum ki iyiyi ve doğruyu seçen herkes Aşayı seven ve onu 

dinleyen saadet ve rahata kavuşacaktır. Bu sıfatları taşıyan kişiler senin ülkene 

laiktir ancak.  

49.6. Ey Ahooramezda ey Aşa ve Vohumen size sığınıyorum bana bildirin bu 

insanlara doğru yolu ve gerçek dini nasıl öğreteyim. Gözleri kapalı bu insanların 

gittikçe yok olmalarını görüyorum bu yüzden bana bildirin.   
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49.7. Ey Ahooramezda Aşa ve Vohumen beni dinliyorlar sende bana bildi, kimler 

istemekte benimle olmaya bildir ta ki ben onu kurtarayım. Bana yardım et tanrım 

ve senin yanında olmam için bana kendi sonsuz ülkenden yer ver.   

49.8. Ey tanrım iyiliği yerine getirmem için senin yardımına ihtiyacım var. Kendi aile 

fertlerimde de beni düşmen görenler var sen onların içinde ki hırsı söndür ve 

iyiliği yerleştir içlerine.  

49.9. Ey Ahooramezda temiz ve pak düşüncemle iyiliğin peşinden koşuyorum senin 

isteklerini ateşli bir arzu ile yerine getirmek istiyorum. Ey tanrım sen bütün 

gücünle benin koru.  

49.10. Ey tanrım beni dinlemeyip kötü düşünceli hükümdarları dinleyenlerin zihinleri 

karmakarışık kalpleri kararmış ne yapacaklarını bilmemekteler. Onların 

gidecekleri yerin yine kötülük olduğunu onlara bildir.  

49.11. Ey Ahooramezda ben ( Zerdüşt ) senden, Aşa ve Vohumen’den yardım 

istiyorum. Tanrım senin lütfüne laik olmak için seni en güzel cümlelerle 

övüyorum.  

             2.3.4. 50. Hat ( Yasna 50 ): Zerdüşt Gata’sının bu bölümünde yine ona engel 

olanlardan Ahooramezda’ya şikâyet etmekte. İnsanların bir an önce gerçekleri 

görmeleri için tanrıdan yardım istemekte.  

     50.1. Ey Ahooramezda sana soruyorum bana yardım edecek biri bulunacak mı? 

Bilmek istiyorum kim bana dini yayma konusunda yardımcı olabilir ki senden 

başka.  
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50.2. Ey tanrım bilmekteyim sen, Aşa ve Vohumen dışında hiç kimse bana yardım 

edemezler. Bu insanlar ancak benim gittiğim yolu takip ederek bana yardımcı 

olurlar. İnsanların istekleri dürüstçe ve doğru niyetle olduktan sonra sen neden 

yardım etmeyesin ki. Ben de işte bu yüzden senden istiyorum tanrım beni başarılı 

kıl.   

50.3. Ey Ahooramezda Aşa ve Vohumen den bir şey istendiğinde de niyetler saf 

olunca onlar yardıma koşarlar. Yeter ki insanlar iyi niyete sahip olsunlar ve asla 

hile ve yalan ruhlarına yerleşmesin doğru olan her zaman kazanır.    

50.4. Ey Ahooramezda ne zaman gelecek ki bu kainat mutluluk ve asayişle dolsun. 

Her kes emniyet içinde çiftçiler ve hükümdarlar aynı olacak ve doğruluğun nuru 

herkesin üstüne parlasa hayta ta iyilik kazansa?      

50.5. Bilmekteyim tanrım ki doğruluğun kazanması için ve bunların gerçekleşmesi 

için bütün insanların zeki, akıllı ve ilim sahibi olmaları gerekiyor. 

50.6. Ey Ahooramezda ben ( Zerdüşt ) doğruluğumla, iyi niyetim ve yazdığım şiir ve 

seni anlatan övgü dolu cümlelerimle Aşa ve Vohumen’in yardımıyla sana yakın 

olmak istiyorum. Şüphem yok Aşa ve Vohumen’in yardımıyla mutlaka sana 

ulaşacağım.  

50.7. Tanrım bana yardım et iyilik ve doğrulukla dolu bir yaşam sunayım bu 

insanlara. Ne kadar çabuk beni duyarsan ve sana yakın olursam o kadar çabuk 

maksadıma ulaşırım. Bu yüzden bana yardım et ve bana engel olanları benden 

uzak tut.  
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50.8. Ey Ahooramezda geçmişte ve gelecekte yaptığım her şey doğruluk ve iyi 

niyetimle yapılmıştır. Nasıl ki günün doğuşu ile batımı ışık saçışlarıyla sana 

ibadet etmekteler, benim bu yaptıklarımın da senin için önemi ne kadar 

bilmiyorum ama hepsini iyi niyetimle sana sunuyorum. 

50.9. Ey Ahooramezda sana, Aşa ve Vohumen’e inancım sonsuz. Gücümün ettiği 

kadar sizi övgülü sözlerimle anlatırım. Bu çabalarımın karşılığını görünceye 

kadar çalışacağım ta ki bu dini kabul edenler da pay alsın.  

50.10. Ey tanrım sana şükür etmek isteğimi biliyorsun. Senden isteklerim içinde Aşa 

ve Vohumen vasıtasıyla bu insanların en iyi ve doğru şeylerin yapmaları en çok 

istediklerimden biridir.241 

              2.4. Vuhuhşatara 4.Gata Bir Bölümden Oluşur ( 51. Hat ): “İyi ülke 

Gatası” anlamını taşıyan bu Gata “ iyi güç, güzel memleket ” anlamlarını da 

taşımaktadır. Gataların dördüncü bölümü dür bir Hat’tan oluşmaktadır.  

              2.4.1. 51. Hat ( Yasna 51 ): Zerdüşt 51. hat’ta insanların yaşamını 

psikolojik yönüyle ele almaktadır. Ayni zamanda taraftarlarından bahis ederken 

hayatın sonuna doğru yaklaştığı anlaşılmaktadır.      

              51.1. Ey Ahooramezda, seni arayanlara bu dünyada zengin perspektifler 

açıklamakta onlar için dünyanın görüşü tamamen değişmektedir. Buradaki ışık 

bizim şuurumuzu aydınlatsın.   

                                                 
241 Avesta,Gatalar, s.140–143. 
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51.2. Bu esirgeyici ve bağışlayıcının alanı senin devletindir. Ve biz buranın ikamet 

edenleriyiz. Çünkü doğruluk bizim tek amacımızdır. Bu yüzden gerçek yaşam 

şimdi bizim payımıza düşmektedir. Tanrım bizim düşüncelerimizi temizle, temizle 

ki bizim bütün zevklerimiz temiz niyetlerle aydınlansın ve doğru yoldan ayrılmak 

mümkün olmasın. Tanrım bunun için sana yalvarmaktayım.   

51.3. Arkadaşlar onların sözlerini ve mevcudiyetini ihmal etmeyin çünkü onların 

görüntülerinde tanrının ruhu takip edilebilir. Temiz düşünce onların şuurunu 

çekmektedir. Onlar, tanrının onların şuuruna yerleştirdiklerini yerine 

getirmektedirler.    

51.4. Kötü bize neden bu kadar acı çektirmektedir? İyi yoldan ayrıldığımızda neden 

bu kadar yaşlara gömülmekteyiz? Doğruyu durup dinlenmeden aramamızın 

nedeni nedir? Neden bağlılığın ruhuna bu kadar hayat vermekteyiz? Neden 

şuurlarımızı bu kadar temiz tutmaya çalışmaktayız? Tanrım neden bu kadar 

hırsla senin adaletini aramaktayız?     

51.5. Bu bizim iki dünyanın halkı olmamamızdan gelmektedir. Bunlar fani ve fani 

olmayan dünyalardır. Çünkü tamamen olmasa bile yinede dünya endişeleri bizi 

içine almaktadır. O zaman biz bir zamanlık hareket içinde olabilen hayvanlar 

gibi yaşardık. İnsan güçlerinin daha yüksek düzeye ulaşması nedeni ile 

hayvanlardan ayrılmaktadır. İnsan kendini ilahilik ve hayvanlık sınırından 

bulmaktadır. O bu sınırın iki tarafı keskin olan bir kılıç olduğunu bilmektedir.   

51.6. Ey Ahooramezda senin adaletin yaratılışımızın içinde kalmıştır. Bizim 

iyiliklerimi senin aydınlatan iyiliğinin sadece bir gölgesidir. Aynı kötülüğümüzün 
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gecenin alaca karanlığı gibi bizim yaşamımızın amacı bu dünya sınırlarından 

dışarıya çıkmaktır.  

51.7. Ey tanrım mantıklı ve mantıksızı sen yarattın, beni ölüm kapısından uzak tut ve 

bana güç ve güven ver.  

51.8. Ölüm zamanında sadece adaletin alanı olan iyilik ve kötülüğün alanı olan 

yalan önemlidir. Tanrım yaşamı boyunca iyiliği arayanlar sevinçle dolu olarak 

senin zenginliğin ışığı ile uyanacak. 

51.9. Ey tanrım senin düşmanların benimle alay etmekteler. Ama ben biliyorum ki 

onlar bana bir şey yapamazlar. Onlar sadece bendeki fani olanı öldürebilirler. 

Ama içimdeki senin adalet ve ateşini söndüremezler. Onun için ve kötü olan 

benden öldürücü bir kinle nefret etmektedir.   

51.10. Geçip giden yaşamıma bakıp kendime “ benim gerçek arkadaşlarım 

kimlerdir? ” diye sormaktayım. Doğruyu konuştuğum zaman beni kim dinledi? 

Sana karşı güveni kimden kopara bildim? Ve kimi sana karşı sevgi duyması için 

harekete geçirebildim?    

51.11. Benim düşmanlarımı göstermek daha kolay oluyor. Örneğin amansız bir kışta 

iki atımında ateşten titrediği bir zaman bana misafirperverlik göstermeyen 

insanları düşünüyorum. Evet, o halde bile beni kovmaya cesaret edebildiler.  

51.12. Ama böyleleri yalnızca kendilerine kötülük ederler. Kim kendini kötüye 

kaptırırsa, o bütün sevgiden yoksun kalır. O bütün yaşamında her şeyden soyut 



222 
 

ve yalnız yaşayacaktır. Ve sorgu zamanında ne kadar beceri ile kapatmaya 

çalışsa çalışsın, onun bütün ruhu çıplaklığıyla merhametsizce gösterilecektir.     

51.13. Dünya kendini insana çevirir, eğer bir insan kendi niyetli ise, iyiye kendini iyi 

gösterir. Yalan anlayanlara o bütün verimliliği ile kendini açar.  

51.14. Ben Zerdüşt bütün yaşamım boyunca çoğunlukla geleceğin ihtişamlarından 

bahsettim. Ama şimdi dahi biliyorum ki insanlar kendilerini kesintisiz olarak 

temiz düşüncenin akımına tutarlarsa bu ihtişamı gerçekleştirebilirler.  

51.15. Örneğin benim koruyucum kral Kavi Vishtaspa’ya dikkatlerinizi çevirin. O, 

yaşamı boyunca doğruluğu gördü ve iyiliğin kaynağı oldu. Çünkü o ruhuna 

tanrının ruhu ile canlılık kazandırdı ve Aşa ile Vohumen’in kuvvetli akımına açık 

oldu.  

         51.16. Kayınbabam Frashaoshtra’ya dikkatlerinizi çevirin. O bana olan 

güveninden kızını bana verdi. Ve umarım ki eşim de benim ölümümden sonra 

babasını takip eder. 

       51.17. Gürültülü aile ferdim Yamaspa’ya ( kayın biraderi ) dikkatlerinizi çevirin. 

O biliyor ki insanın yüksek görüşü onun sahip olabileceği en yüksek zenginliğidir. 

Umarım onun gürültülülüğü sizin kalbin kalbinizde rahata kavuşur.     

          51.18. Bunlardan başka, yeğenim Maidyoima Ongha Spitma’ya dikkatlerinizi 

çevirin. O da bütün bir anlayışa varmıştır. Ölüm onda tek korku yaratmamaktadır. 

Çünkü o biliyor ki tanrı yaşamın ve ölümün kralıdır.  
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         51.19. Doğruluk saf düşüncenin ruh akıntısıdır. Biz sizin evrensel 

potansiyellerinizi ilahi güneşin ışıklarından ayırt edebilmekteyiz ama gerçekten sen 

ölüm vadisine giren ölümlüyü aydınlatan ayrılmaz bir ışıksın tanrım.  

        51.20. İnsanın bütün yaradılışı tanrını sevecen yaradılışı ile yüceltilmektedir. 

Onun tarafından doğrudan etkili bir pay almaktadır. Bu akım yolu ile tanrı devletini 

bu dünyaya yerleştirecektir.   

         51.21. Tanrım bütün ruhumla seni arzulamaktayım. Kutsalları aydınlattığın 

gibi, dünyayı da doğruluğunun ışığı ile aydınlat.                         

       2.5. Vaheyştuyeşt-i 5. Gata Bir Bölümden Oluşur ( 53. Hat ): İyi dilek Gatası 

ve aynı zamanda en iyi dilek, en iyi zenginlik manasına gelir. Gataların son 

bölümüdür, bir hat”tan oluşmaktadır.   

         2.5.1. 53. Hat ( Yasna 53 ): Zerdüşt’ün bu Gatası kızı Porocista’nın düğününde 

anlattıklarından ibarettir. İnsanların yaşama bakış acısını gelecekte neler yapmaları 

gerektiğini ve tanrının onlardan neler beklediğini yazmaktadır.  

        53.1. Bana ( Zerdüşt ) en güzel iyilik tanrı tarafından verildi. Aşa ve Vohumen 

vasıtasıyla dürüst bir hayat sürmem için armağan edildi ta ki doğru olanı öğreteyim 

ve öğrenenlerde başkalarına öğretsin. Böylece hayta ta saadet kapıları açılsın.    

         53.2. Düşünce iyi niyet ve dürüstlüğüyle beni ( Zerdüşt) dinleyenler ve bu yolu 

takip edenler şunu bilsinler ki bana vaat edilen iyilikler bu yolda devam ettikleri 

müddetçe onlara da vaat edilecektir.  
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        53.3. Ey kızım Porocista sen benim en genç ve büyük kızımsın sana bu doğru 

yolu ve bu dini sunuyorum, aklın, fikrin ve ilminle kabul et. Muvaffak olduğun zaman 

dile getir bu gerçekleri.   

       53.4. O dönemin hükümdarı Cansip de bu sözlerden etkilenir ve şöyle konuşur: 

çok düşündüm ve şunu anladım ki, benim bu konuşulanlar hoşuma gidiyor. Bu dinde 

kız erkek işçi büyük küçük aynı haklara sahip. Cansip Zerdüşt’e inanır.   

      53.5. Ey genç erkek ve genç kızlar, görünüşte hoş gelen yanlışlar lezzet verir gibi 

görünen kazançlar kötülüğün ta kendisidir. Şu bir gerçektir ki zaman geçtikçe doğru 

olmayan anlaşılır ve pişmanlık duygusu içinde kıvranırlar. Başta hoş gelen yanlışlar 

lezzetli değil aslında farkına olmadan iç dünyayı kararmaktadır.      

        53.6. Ey sevgili misafirler: benim ( Zerdüşt ) öğretilerim evlenme çağına gelen 

gençlere hitaben şöyledir, ey gençler bu sözlerimi dinleyin ve anlamaya çalışın. Sizin 

bu hayatta başarıyı yakalamanız doğru yolu seçmenize ve yalandan uzak durmanıza 

bağlı, inanarak kötülükten kaçındığınız zaman tanrı sizin yolunuzu aydınlatır güven 

verir içinize. İyi ve doğru yolu takip edenlerden örnek alınız başarılı hayat bu 

yollardan elde edilir.    

        53.7. Tanrı her daim sizi korusun ve gittiğiniz yolu aydınlatsın. Çünkü bütün 

varlıklar tanrı dadır. O doğru yolu seçen, iyi olan, kötülükten kaçan herkesin yolunu 

sonsuz nuru ile aydınlatsın.242    

 

 

                                                 
242 Tarih-i Came Adyan, s.205. 
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 The communities living in the Ancient Iran met plenty of different 

religions before and after Christ. The people didn’t have any official regilions that they 

adopted as a whole. However, this changed when the Iranians met Islam. Although the 

first phases of meeting and social adaptation lasted for many years due to lots of 

disagreements and disputes, Islam was eventually the religion that was adopted by most 

of the Ancient Iranians. 

 Zoroastrianism is monotheistic. Nevertheless, when we study the relevant 

resources or as far as our knowledge, we observe that Avesta/ Gathas were affected by 

the regional culture and ancient religious beliefs. It goes without saying that in this 

interaction the affect of mithraism which used to be very common in the Ancient Iran 

can be highly observed. In terms of the History of Religions, Avesta has a special place. 

The evaluations and interpretations have been made by ignorant people or the ones who 

are not the members of that religion didn’t contribute to the issue, instead this caused 

that the issue has become more complex. 

 Today, the religious communities which adopted Zoroastrianism as a 

religion continued to exist with the name of “Magan” within the borders of Iran and 

“Parsees” within the borders of India. Magans who were the first term Zoroastrians 

didn’t depart from their traditional beliefs completely whereas they formed these beliefs 

with the structure of Zoroastrianism. In order to preserve their beliefs, they added some 

parts to Avesta and contributed to its enrichment/reproduction, whereas this also 

resulted in its deviation from the original. To sum up, it is impossible to make a final 

conclusion in this field but it is appearantly possible to find new information and results 

with the new surveys to be conducted.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                    ÖZET 

Eski İran’da yaşamakta olan topluluklar Milattan önce ve sonra çeşitli dinlerle 

karşılaşmış, tanışmıştır. İranlılar arasında her ne kadar bu dinleri kabul edenler olmuş 

ise de, bu dinlerden hiç biri, İranların toptan kabul ettikleri resmi dinleri olmamıştır. 

Ancak İranlılar İslam ile karşılaştıkları zaman durum farklılık göstermiş, her ne kadar 

tanışma ve kaynaşma süreci çeşitli olumsuzluklar ve çatışmalar dolayısıyla, uzun yılları 

kapsasa da nihayet İslam, Eski İranlıların büyük çoğunluğu tarafından kabul edilen din 

olma vasfını kazanmıştır.  

Zerdüştilik tek tanrılı bir karakter arz etmektedir. Ancak onunla ilgili 

kaynaklara baktığımızda veya Avesta/Gatalar’dan anladığımız kadarıyla bölge kültürü 

ve eski dini inanışlardan etkilendiği görülmektedir. Şüphesiz bu etkileşimde Eski 

İran’da yaygın olan Mitraizm’in katkısı oldukça fazla hissedilmektedir. 

 

Günümüzde Zerdüştiliği din olarak kabul eden dini guruplardan biri Magan 

adıyla İran sınırları, diğeri de Parsiler adıyla Hindistan sınırları içerisinde varlıklarını 

sürdürmektedirler. İlk dönem Zerdüştilerinden olan Maganlar, bu yeni dine girerken 

geleneksel inançlarını tamamen terk etmemişler, bir anlamda onun üzerine Zerdüştilik 

elbisesini giydirmişlerdir. Bu inançların sürdürebilmek için Avesta’ya bazı eklemelerde 

bulunarak onun biraz daha zenginleşmesine/çoğalmasına, bir başka deyişle de onun 

asliyetinin kaybolmasına vesile olmuşlardır. 

 


