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~ ran'~n dil, tarih, edebiyat ve kültür alanlar~nda yeti~tirdi~i en büyük
ilim adamlar~ndan Prof. ~ rec Af~ar 9 Mart 2011 Çar~amba günü Tahran'da
vefaat etti. ~ran tarihi ara~t~rmac~lar~, yay~nlad~~~~iki yüzün üzerinde ana
kaynak ve iki binin üzerinde makale ile Prof. Af~ar'~n ~ ran tarihi ve kültürüne nedenli önemli katk~larda bulundu~unu gayet iyi bilirler. O, Mirzâ
Muhammed-i Kazvini, Seyyid Hasan Taki-zâde,
Nefisi, `Abbâs ~ kbâl,
Muctebâ Minovi ve Muhammed Taki Dâni~pejilh gibi ~ran dili, edebiyat~~ve
tarihinin büyük ara~t~rmac~lar~mn son temsilcilerindendi.
Prof. Af~ar 16 Mihr 1304/8 Ekim 1925 tarihinde muhtemelen XVI.
yüzy~lda ~ ran'~n Yezd ~ehrine göç eden Af~ar Türklerine mensup olan Dr.
Mahmud Af~ar ile Nusret Af~ar'~n o~lu olarak Tahran'da dünyaya geldi.
1312-1324/1933-1945 y~llar~~ aras~nda ~~lkö~renimini Zerdu~tiyân Debistân~,
Orta ö~renimini ise Firilz Behrâm Debiristân~tnda tamamlad~ktan sonra
1324-1328/1945-1949 y~llar~~ aras~nda Tahran Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ö~renim gördü. 1329/1950 y~l~nda Kültür Bakanl~~~nda göreve ba~layan Af~ar, k~sa bir süre ö~retmenlik yapt~ktan sonra Prof. Dr. Muhsin
Sabâ ve Muhammed Taki Dâni~pejf~ll'un te~vikiyle Tahran Üniversitesi
Hukuk Fakültesi'ne kütüphaneci olarak atand~. Yakla~~k 9 y~l bu görevi
sürdüren Af~ar 1335-1336/1956-1957 y~llar~~ aras~nda Avrupa'da kütüphanecilikle ilgili e~itim gördü. 1337-1348/1958-1969 y~llar~~aras~nda Tahran
Üniversitesi'ne ba~l~~Dâni~-sarây-i 'Ali'de kütüphanecilik dersleri verdi.
1340-1341/1961-1962 y~llar~~ aras~nda Dani~-sarây-i 'Ali Kütüphanesi,
1341/1962 y~l~nda ise ~ran Milli Kütüphane'sinde müdürlük görevinde
bulundu. 1342-1343/1963-1964 y~llar~~ aras~nda Tahran Üniversitesitne
dönerek Merkez-i Tahkikât-i Kitâb~inâsi, 1344-1358/1965-1979 y~llar~~ aras~nda ise Tahran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi (Kitâbhâne-yi Merkezi ve
Doç. Dr., Marmara üniversitesi, Türkiyat Ara~tirmalan Enstitüsü.
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Merkez-i Esnâd-i Dâni~gâh-i Tahran)'nin müdürlü~ünü yürüttü. 13441352/1965-1973 y~llar~~ aras~nda Tahran Üniversitesi ~çtimai ilimler Fakültesi'nde dersler verdi. 1348-1357/1969-1978 y~llar~nda Tahran Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde Doçent ve Profesör olarak görev
yapt~. Ayn~~y~llarda Tahran Üniversitesi E~itim Fakültesi'nde ~slami yazmalar ve kütüphanecilik üzerine dersler verdi. 1979 y~l~ndaki ~ran devriminden sonra üniversitedeki görevinden ayr~lan Prof. Af~ar bu tarihten sonra
kendini tamamen bilimsel çal~~malara verdi. 1368/1989-1990 y~l~~ k~~~nda
misafir ö~retim üyesi olarak Bern Üniversitesi'nde, 1378/1999 y~l~nda da
Avusturya Milli Kütüphanesi'nde bulunan Farsça yazmalar~n katalo~unu
haz~rlamak için Viyana'da bulundu.
Prof. Af~ar yay~n faaliyetlerine daha ö~rencilik y~llar~nda ba~lad~. Çok
genç ya~lardan itibaren ~ran dili, edebiyat~, tarihi ve kültürü ara~t~rmalar~nda önemli rol oynayan pek çok derginin yay~mnda görev ald~: 13231325/1944-1946 y~llar~~aras~nda ~iyende dergisinin evvela içi~leri müdürlü~ünü, 1357-1372/1978-1993 y~llar~~ aras~nda ise editörlü~ünü yürüttü.
1325- 1334/1946-1955 y~llar~nda Cihan-i Nov dergisinin yay~mnda görev
ald~. 1331-1332/1952-1953 y~llar~nda Mihr dergisinin editörlü~ünü yürüttü. 1331/1952 y~l~nda Muhammed Taki Dâni~pejüh, Menüçehr Sutüde,
'Abbâs Zeryâb gibi ara~t~rmac~larla birlikte Ferheng-i ~ran-zemin dergisini
kurdu. 1333-1345/1954-1966 y~llar~nda Kitâbhâ-yi ~rân't yay~nlad~. 13331335/1954-1956 y~llar~~ aras~nda Sohen dergisinin editörlü~ünü, 13341340/1955-1961 y~llar~~aras~nda ise Kitâb-i Mâh dergisinin müdürlü~ünü
yürüttü. 1336-1337/1957-1958 y~llar~nda daha sonra Encümen-i Kitâb'a
dönü~ecek olan Kulûb-i Kitâb'~n kurulmas~nda görev ald~. 1337-1357/19581978 y~llar~nda Râhnumâ-yi Kitâb dergisinin editörlü~ünü ve müdürlü~ünü
yürüttü. Tahran Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde bulundu~u 13401357/1961 -1978 y~llar~nda Muhammed Taki Dâni~pejüh ile birlikte Ne~riyye-yi Nushahâ-yi Hatti dergisini ve
1345-1357/1966-1978 y~llar~nda Kitabdâri dergisini yay~nlad~. 13481351/1969-1972 y~llar~~ aras~nda Tahran Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
taraf~ndan yay~nlanan Irân-~in,âsi dergisinin müdürlü~ünü yapt~. 13571361/1977-1982 y~llar~nda Sâzmân-i Kitâbl~n kurulu~unda görev ald~.
Prof. Af~ar ~ran tarih ve kültürüne katk~lar~ndan dolay~~pek çok ilmi
ve kültürel kurulu~un üyeli~ine seçilmi~ti. Bu kurulu~lar aras~nda Encumen-i ~rân-~inâsi (1331/1952), Bunyâd-i Ferheng-i ~ran (1356/1977),
Sâzmân-i Esnâd-i Milli (1356/1977), Encumen-i Asâr-i Milli (1358/1979),
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Encumen-i ~rân-~inâsi-yi Avrupa (1358/1979), Al-Furcian, Islamic Heritage
Foundation (1369/1990) ve Society for Iranian Studies (1376/1997)'i saymak mümkündür.
Prof. ~rec Af~ar'~n yay~nlad~~~~iki yüzün üzerinde kitap ve iki binin
üzerindeki makalenin burada k~sa bir dökümünü yapmak dahi imkâns~zd~r
(Prof. ~ rec Af~ar'~n 1999 y~l~na kadar olan yay~nlar~n~n bir listesi için bkz.
List of Published Books&Articles of Prof. Iraj Afshar, Los Angles 1999, s. 1-134.
Bu liste 2003 y~l~nda Prof. ~rec Af~ar'~n yeni yay~nlar~~ilave edilerek 160
sayfa halinde yeniden yay~nlanm~~t~r). Yine ~rec Af~ar için yay~nlanan iki
arma~an kitab~~ için bak~n~z. Erc-nâme-yi ~rec: Be-pis-i nim karn-i sevâbik-i
dirâh~ân-i ferhengi ve dâni~gâhi-yi Ostâd ~rec Af~ar, ed. Mohsin Bâkirzâde, 1-Il,
Tahran 1377/1998, s. 15-33; ~ran and Iranian St~~dies: Essays in Honor of Iraj
Afshar, ed. Kambiz Eslami, Princeton - New Jersey 1998).
Prof. ~rec Af~ar özellikle ~slami yazmalar, Farsça yazmalar~n kataloglanmas~, resmi vesikalar, yazma kütüphaneleri ve ~ran ar~ivleri gibi pek çok
alanda temel, öncü ve kal~c~~ara~t~rmalar ortaya koymu~tur. Yine, yay~nlad~~~~iki yüzü a~k~n tarihi metin ile ~ran dili, edebiyat~, tarihi ve kültürü
ara~t~rmalar~na ciddi katk~larda bulunmu~tur. Yay~nlad~~~~ana kaynak ve
vesikalar~n çok önemli bir k~sm~n~n Selçuklu, Hârezm~âh, ~lhanl~, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safevi ve Kaçarlar gibi ~ran co~rafyas~nda hüküm süren
Türk hanedan ve devletlerinin tarihine ait olmas~~hasebiyle, Prof. Af~ar'~n
Türk tarihi ve kültürü ara~t~rmalar~na da çok büyük katk~larda bulundu~unu özellikle belirtmek gerekir.
Prof. Af~ar, büyük bir ~evkle bütün ömrünü eserlerini yay~nlamaya
verdi~i Firdevsi, Hâfiz, Re~idu'd-din Fazlullah, Vassâf, 'Abdullah-i Kâ~âni,
~skender Beg Mun~i, Emir Kebir, Mirzâ Muhammed Kazvini ve Muhammed-i Musaddik gibi büyük âlim, edip, ~air ve siyaset erbab~n~n ebedi hayattaki meclisinde yer almay~~ çoktan hak etmi~tir. Burada Omurtag Han'a
ait ~u sözleri hat~rlamamak mümkün de~il: "~nsan iyi ya~asa da ölür, fakat
bir di~eri do~ar, o da bu yaz~tlara bakarak onlar~n ne yapt~~~ n~~bilir".
Prof. Af~ar, kendisini yak~ndan tan~yanlar~n çok iyi bildi~i üzere, son
derece mütevazi, ho~~görülü ve yard~msever bir ki~ili~e sahipti. Köklü ve
varl~kl~~bir aileye mensup olmas~na ra~men, oldukça sade bir ~ekilde ya~am~~~ve kendini tamamen bilimsel çal~~malara adam~~t~r. Ortaya koydu~u
binlerce çal~~ma ve daha hayattayken elde etti~i hakl~~ ~öhret onu alçak gönüllülükten ay~rmam~~t~r.
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1995 y~l~ndan beri ~ahsen tan~ma f~rsat~~buldu~um ve de~erli yard~m
ve tavsiyelerinden daima istifade etti~im Prof. Af~ar'~n bana 24 Temmuz
2004 tarihinde evinde anlatt~~~~bir an~s~n~~ burada okuyucularla payla~mak
istiyorum: "195011i y~llarda de~erli dostum Prof. Muctebâ Minovi Kültür
Ata~esi olarak ~stanbulda bulunuyordu. Bir Avrupa seyahatim esnas~nda
Prof. Minovryi Istanbul'da ziyaret ettikten sonra Tahran'a dönmeye karar
verdim. Prof. Minovrnin ~stanbulda bulunan evine girdi~imde içeride bir
misafiri vard~. Beni misafirine takdim etti. Sonradan Prof. Faruk Sümer
oldu~unu ö~rendi~im bu misafir bana yakla~t~~ ve "demek onca kitap ve
makaleyi yay~nlayan me~hur ~rec Af~ar bu genç delikanl~" dedikten sonra
beni kucaklayarak öptü. Prof. Minovi pek de beklemedi~i bu yak~n ilgi
kar~~s~nda Prof. Sümer'e "Benimle tan~~t~~m zaman bana bu kadar yak~nl~k
göstermemi~tin. Bu yak~nl~~~n sebebi ne" diye sordu. Prof. Sümer, Prof.
Minovrye dönerek "Dostum, sen bir ~ranl~s~n, oysa bu delikanl~~bir Af~ar
Türkü" dedi. Prof. Minovi hiç de beklemedi~i bu cevap kar~~s~nda gülerek
"Nereden biliyorsun, ~rec Türkçe bilmez ki, e~er ismine bakarak onu 'Af~ar
Türkü' zannediyorsan yan~l~yorsun" dedi. Buna kar~~l~k Prof. Sümer'in
cevab~~net oldu: "Ben sadece ismine bak~p ona 'Af~ar Türkü' demedim.
'Af~ar Türkü" dedim, çünkü bu delikanl~n~n gözleri 'Af~ar gözleri'. Ben bu
gözleri P~narba~~~ve Toros yaylalar~ndaki Af~arlardan tan~yorum, gözler
insan~~yan~ltmaz" dedi. Bunun üzerine Prof. Minovi cevap vermedi.
~ran'~n XX. yüzy~lda yeti~tirdi~i en büyük ilim adamlar~ndan biri olan
Prof. Af~ar her ne kadar Türkçe bilmese de, ömrünü tarih ve kültür ara~t~rmalar~na adam~§ bir Af~ar Türkü idi. Mekân~~cennet olsun!

Osman G. ÖZGÜDENL~~

Prof. Dr. ~rec Af~ar
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