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ve Bahtiyarl bölgelerinde konuşulmakta
dır. Eski ve orta devreye ait Kürtçe yazılı 
belge bulunmamaktadır. İslami dönem
de ise sadece bazı kitaplarda birkaç kıta 
şiir veya cümle nakledilmiştir. Bunlardan 
biri, Mu'cemü '1-büldan'da zikredilen 
EnGşirvan-ı Bağdadl'nin Şeytanü'l-'!raif 
adlı mülemma kasidesidir. 
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Iii TAHSiN YAZlCI- MüRSEL ÖZTÜRK 

b) Edebiyat. Hint-Avrupa dil grubunun 
Hint-İran dalını oluşturan İran dili. İran'ın 
Fars bölgelerinde geliştiği ve eserler ver
diği için bu bölgenin adıyla anılmıştır. Sel
çuklular tarafından resmi dil kabul edi
len Farsça edebiyat dili olarak da büyük 
rağbet görmüş, başta Anadolu olmak 
üzere Orta Avrupa içlerine kadar tanın
ma imkanı bulmuştur. 

İslam Öncesi İran (Fars) Edebiyatı. Mi
Iattan önce VI-V. yüzyıllara ait belgeler
den. İran'da o dönemlerde bir şiir ve ede
biyat geleneğinin mevcut olduğu anlaşıl
maktadır. Milattan önce 708-SSO yılları 
arasında hüküm süren Medler dönemin
den günümüze herhangi bir belge ulaş
mamıştır. Medler'den sonra İran'da ha
kimiyeti ellerine geçiren Persler (Ahame
nTier) devrinden (m.ö. 559-330) zamanı
mıza gelen belgelerin en önemlisi , Kir
manşah'ın Blsütun dağındaki yüksek bir 
kaya üzerine kazılmış bulunan kitabe
dir. Bu kitabede Darius'un fetihlerinden 
söz edilmektedir. 

Persler'in kullandığı Eski Farsça ile çağ
daş olan iki dil daha vardır. Bunlardan il
ki Zerdüşt'ün Avesta'sının eski bölümle
rinin yazıldığı Avesta dili, ikincisi Hindis
tan'ın güney bölgelerinde bugün hala ko
nuşulmakta olan Sanskritçe'dir. Bu üç dil 
kelime ve gramer bakımından birbirine 
benzediği için İran ve Hint medeniyetle-

416 

rinin aynı kökten geldiği kabul edilir. Daha 
sonra İran'da hakim olan Partlar (Eşkanl
ler) döneminden (m.ö. 250-m.s. 226) bazı 
mühür ve sikkelerle birkaç kıtabenin yanı 
sıra Mani diniyle ilgili bazı belgeler günü
müze kadar gelebilmiştir. 

Zerdüşt'ün kutsal kitabı olan ve Part 
Hükümdan Belaş'ın emriyle derlenip Sa
sani hükümdarlarından Erdeşlr-i Babe
kan ile oğlu I. ŞapGr zamanında yazıya ge
çirilen Avesta Fars edebiyatının en eski 
örneklerinden biri sayılır. Mes'Gdl, et
Tenbih ve'l-işrat adlı eserinde Avesta'nın 
12.000 öküz derisi üzerine yazılmış oldu
ğunu. ancak bunların İskender'in saldırısı 
sırasında kaybolduğunu belirtmektedir. 
Avesta Sasanller döneminde. yani Zer
düşt'ün yaşadığı dönemden yaklaşık8SO 
yıl sonra yeniden kaleme alındığı sırada 
Avesta dili artık ölü bir dil haline gelmiş
ti. Bu kitabı Pehlevlce'ye çeviren mGbed
ler (MecGsldin adamı) gerekli gördükle
ri yerlere açıklamalar getirmişler. ayrıca 
Avesta dilinden Pehlevlce'ye Oim adı ve
rilen bir sözlük hazırlamışlardır. 

Sasanller devrinde peygamberlik iddi
asıyla ortaya çıkan Mani'nin (ö. 276) Eş
kani Pehlevlcesi ile yazdığı ve 1\ırfan'da 
ele geçirilen belgeler İran edebiyatında 
büyük öneme sahiptir. Bu m etinierin bir 
kısmı Mani diniyle ilgili olup Orta Farsça'
nın özelliklerini taşımaktadır. Orta Farsça 
döneminde İran edebiyatı biri epik ve dini 
nitelikli milli destan, diğeri münazara tü
rü olmak üzere iki yönde gelişmiştir. Bu 
türlerden ilkine Ayetkar-i Zeriran, ikin
cisine Dral]t-ı Aşılrik adlı eserler örnek 
gösterilebilir. Sasanl devrine ait olmakla 
beraber Dinkert, Bondihişn, Vizidegi
ha-yı Zadisperem, Dadistan-ı Dinik, 
Namegiha-yı Minılçihr, Camaspna
mek, Karname-i Erdeşir-i Babekô.n gi
bi Pehlevlce eserlerin hemen hepsi IX. 
yüzyılda kaleme alınmıştır. 

Hindistan kökenli Kelile ve Dimne, 
Sindbad-name, Bil av her ve Budaset 
adlı eserlerin Arapça tercümeleri incelen
diği zaman bunların Orta Farsça'ya da 
çevrilmiş olduğu anlaşılır. İslami dönem 
İran edebiyatma bu eserlerin bazılarının 
sadece konuları girmiştir. Eski İran kültü
rünün en önemli eseri, İran hükümdarları 
hakkında efsanevl ve tarihi bilgileri içe
ren Ijudaynamek İslam devrinde kale
me alınan tarih kitaplarının en önemli 
kaynaklarından biri sayılır. Aynı şekilde 
Sasanl hükümdarlarından EnGşirvan'ın 
veziri Büzürgmihr'in öğütleri de İslami 
dönemde yazılan eserlerin birçoğunda 

malzeme olarak kullanılmıştır. Pehlevlce. 
İslamiyet'ten sonra 400 yıl kadar hem ko
nuşma hem yazı dili olarak varlığını sür
dürmüştür. Bugün elimizde İslamiyet'in 
İran'a girdiği yüzyıllarda Sasanl Pehlevl
cesi ile yazılmış birkaç eser mevcuttur. 

İslam Sonrası Fars {İran) Edebiyatı. 31 
(651) yılında İran İslam hakimiyeti altına 
girdikten sonra İranlılar zamanla İslami
yet'i benimsediler. İslamiyet büyük bir 
hızla yayılmaya başlayınca Zerdüşt inan
cındaki Ah ura Mazda'nın yerini Allah, Eh
rimen'in yerini de şeytan aldı. İranlılar o 
zamana kadar kullandıkları güneş takvi
minden vazgeçerek ay takvimini, Pehlevi 
yazısını terkedip Arap alfabesini kullan
maya başladılar. Her alanda görülen bu 
çok hızlı değişime rağmen İranlılar. İslam 
hakimiyeti karşısında kendi din ve kültür
lerini İran'ın çeşitli bölgelerinde, özellik
le de Hazar denizi kıyılarında ve Taberis
tan'da sürdürdüler. Şarkılarını, eski des
tanlarını. efsanelerini zihinlerinde yaşat
tılar. 200 yıla yakın devam eden Arap ha
kimiyeti döneminde İranlılar Arap dili ve 
kültürünün etkisi altında yaşadılar. Kur
. an 'ı öğrendiler. birçok idari ve askeri te
rimi benimsediler ve bir edebi dil haline 
gelen Arapça ile eserler meydana getir
diler. Abbasller döneminde Endülüs. Mı
sır, Fas gibi ülkelerde hilafetten kopma
lar başlayınca bunun etkisi İran'da da gö
rüldü. HarGnürreşld'in ölümünün ardın
dan oğulları Emin ve Me'mGn'un müca
delesi sırasında annesi İran asıllı olan 
Me'mGn'u destekleyen Tahir b. Hüseyin 
halife tarafından Horasan valiliğine geti
rildi. Tahir daha sonra bağımsızlığını ilan 
edince Horasan yarı müstakil bir devlet 
haline geldi. İranlılar. Arap kökenli dev
letlerin hakimiyetinden kurtulup yarı 
müstakil devletler kurmaya başladığın
da bu devletlerin kurucuları, birtakım 
şecereler uydurup kendilerinin Sasa
nl hanedam veya hanedana mensup bü
yük aile ve kahramanların soyundan gel
diklerini kanıtlama girişiminde bulundu
lar. Bu durum İran tarihi, gelenek ve gö
renekleriyle destanlarının aranması ve 
toplanmasını gerekli kıldı. Böylece kuv
vetli bir milliyetçilik ve milli dile dönüş ha
reketi ortaya çıktı. Sasanl Pehlevlcesi'nin 
devamı olup Deri de (saraya mensup) de
nilen Farsça edebi dil halini aldı ve ilk 
ürünlerini vermeye başladı. Farsça yazan 
şairler. Araplar'a ait kaside ve gazel tar
zında eserler verirken vezin olarak da 
aruzu kullandılar. Eldeki bilgilere göre ilk 
Farsça şiir söyleyenler, IX. yüzyıl dil alim
lerinden Ebu Hafs-ı Soğdl ve Ebü'I-Ab-



bas-i Mervezi'dir. Bu dönemden itibaren 
hükümdar sarayları şair ve ediplerin top
landıkları merkezler halini almış. edebi 
hareketler de bu saraylarda doğup geliş
miştir. Bu sebeple edebiyat tarihçileri, 
genellikle bütün şair ve edipleri mensup 
oldukları hanedanlara göre sınıflandır
mışlardır. 

Tahirller Dönemi (82 1 -873). İslamiyet'
ten sonra İran'da kurulan ilk bağıms ız 
devlet olan Tahirller zamanında Arapça 
ile aşırı derecede ilgilenildiği için Fars 
edebiyatı ciddi bir gelişme göstermedi. 
Kaynaklarda, bu devirde Farsça eser ve
ren şair olarak Hanzale-i Badglsl ve Mah
mud-i Verrak-ı Herevi'nin adları zikredil
mektedir. Bu şairlerin eserlerinden gü
nümüze kadar gelenler tezkirelerde nak
ledilen birkaç beyitle sınırlıdır. 

Saffarller Dönemi (867-903). Haneda
nın kurucusu Ya'küb b. Leys Arapça bil
mediği, dolayısıyla Arapça şiiri de anla
yamadığı için şairlerin şiirlerini Farsça 
söylemelerini istedi. Bu dönemde iran'ın 
eski gelenekleri canlandı, hükümdarlar 
Farsça yazan şair ve edipleri himaye et
meye başladılar. Farsça hızlı bir gelişme 
sürecine girdi. Ebu Salik-i Gürganl, FirGz-i 
Meşriki, Bessam-i Kürd-i Harici, Muham
med b. Muhallid-i Sigezl ve Muhammed 
b. Vasif-i Sigezl bu dönemde yaşayan belli 
başlı şairlerdir. 

Samanller Dönemi (874-999). Fars ede
biyatının tam anlamıyla gelişme süreci
ne girdiği bu devirde birçok şair, edip ve 
ilim adamı yetişti. Buhara ve Semerkant, 
Arapça ve Farsça eserler meydana geti
ren alim, şair ve ediplerin toplandığı bi
rer ilim ve edebiyat merkezi haline geldi. 
Kendileri de edip olan bazı emir ve vezir
Ier şair ve edipleri n münazara meclisle
rine katılmışlar, onları koruyup teşvik et
mişlerdir. Mesela Emir Il. Nasr b. Ahmed, 
veziri Ebü'I-Fazl- ı Bel'ami vasıtasıyla RG
deki'den Kelile ve Dimne'yi nazmetme
sini, Mansur b. Nuh da Taberi tefsirinin 
Farsça'ya çevrilmesini istemiştir. İslami
yet'ten sonra Farsça nazmın ve nesrin 
temelleri bu devirde atılmıştır denile
bilir. Ebu ŞekGr-i Belhl. Ebü'I-Müeyyed-i 
Belhl. Şehld-i Belhl, RGdekl, Emmare-i 
Mervezl, Kisai-yi Mervezl. Ma'rGf-i Belhl. 
Ebu Şuayb-i Herevl, Revnaki, Emir Ağa
çl-i Buhara! ve Dakiki-i Bel hi bu dönemin 
belli başlı şairleridir. Bu şairlerden hemen 
hemen hepsi kasideleriyle tanınmış olup 
içlerinde mesnevi yazanlar da vardır. Dev
rin en meşhur şairi Hudeki'nin sekiz mes
nevisi olduğu söylenir. Bunlardan ikisinin 
adı (Kelfle ve Dimneve Sindbad-name) 

bilinmektedir. Kaside, gazel, rubal ve 
mesnevi dallarında daha başarılı olan ve 
Farsça şiiri Arap şiirinin etkisinden kur
taran ilk şair kabul edilen RGdeki kendi
sinden sonra gelen şairler tarafından üs
tat sayılmıştır. 

Bu dönemde ayrıca birçok mensur eser 
kaleme alınmıştır. Ebu Mansur'un 957'
de yazdığı Şfıhnfıme-yi Ebu Manşuri, 
Firdevsi'nin ünlü Şdhndme'sinin temeli 
ni oluşturur. Samani Veziri Ebu Ali Bel'a
mi'ye ait. Taril]-i Bel'ami adıyla bilinen 
ve 963'te gerçekleştirilen Terceme-i Tfı · · 

ril]-i Ta beri, bir heyet tarafından hazır
lanan ve 976'da tamamlanan Terceme-i 
Tefsir-i Taberi, müellifi belli olmayan 
982 tarihli coğrafyaya dair lfududü'l
'fılem mine'l-meşn~ ile'l-magrib bu 
döneme ait belli başlı mensur eserlerdir. 
Bu devirde gerek şiir gerekse nesirde dil 
sade ve anlatım tabiidir. Edebi sanatlara 
fazla yer verilmemiş, tavsif ve teşbihler 
tabii olarak kullanılmıştır. Devrin önemli 
özelliklerinden biri de ilk Samani emlrle
rinin, din ve mezhep gözetmeksizin sa
raylarında Budist, hıristiyan ve Mani di
nine mensup olanlarla ateşperestlerin ya
nı sıra Sünni ve Şii mezheplerine mensup 
kimseleri bir arada bulundurmaları ve 
bunların rahatça çalışabilmelerini sağla
malarıdır. 

Samanller. Maveraünnehir ve Hora
san'da hüküm sürdükleri sırada AI-iZi
yar'dan Merdavic. Cürcan'da istiklalini 
ilan edip ardından İsfahan ve Hemedan'ı 
topraklarına katarak Ziyarller hanedanını 
kurdu. Daha sonra Gazneliler tarafından 
tarih sahnesinden silinen bu hanedan ın 
himayesinde Farsça ve Arapça eserler ve
ren şahsiyetler yetişmiştir. Bunlar arasın
da Dfınişname-i ~lfı'i'nin yazarı İbn SI
na, et-Tefhim ve el-Aşfırü'l-Bfı~ıye adlı 
eserlerin müellifi BlrGnl, Kabusnfıme'- · 
nin yazarı KeykavGs b. İskender ve Zülli
saneyn Hüsrev-i Serahsi sayılabilir. Güney 
İran ve Irak'ta hüküm süren Büveyhl ha
nedanına mensup sultan ve emirler daha 
ziyade Arapça yazan edip ve şairleri ko
rumuşlardır. 

Gazneliler Dönemi (962-1186). Gazne
liler zamanında Fars edebiyatı büyük bir 
gelişme göstermiş , sultanların. vezirlerin 
ve devlet ricalinin şair ve edipleri koru
maları. hatta pek çoğunun bizzat edip 
ve şair olması sebebiyle bu alanda büyük 
atılımlar gerçekleştirilmiştir. Gazneliler 
dönemi şiiriyle Samanller dönemi şiiri 
arasında göze çarpan en belirgin fark 
Samaniler devrinde mananın Iafız kadar 
kuwetli olmaması, Gazneliler döneminde 
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Kelile ve Dimne adlı eserde cakalların toplantısı ve kedi 
ile farenin dostluklarını konu alan minyatürleri n bulundu
ğu sayfa (İÜ Ktp., FY, nr. 1422, vr. 19') 

ise şiirin hem lafız hem mana bakımın
dan güçlü olması . felsefi düşünceleri de 
içermesi ve edebi sanatların daha çok 
kullanılmasıdır. Bu dönemde halk ağzın
dan kelimelere yer verilmesinden vaz
geçilmiş. Samanller devrinde fazla özen 
gösterilmeyen şiir kuralları yerli yerine 
oturmuş, ancak nazım şekilleri bakımın
dan bir değişiklik olmamıştır. Bu dönem
de göze çarpan tek yenilik MinGçihrl ile 
başlayan musammat tarzıdır. Kaynaklar
da Sultan Mahmud'un sarayında pek çok 
şairin bulunduğu kaydedilmektedir. Bun
lar arasında en tanınmış olanlar şunlar
dır: Firdevsl, biri Farsça, diğeri Arapça 
iki divan sahibi Ebü'I-Feth ei-Büstl, Ga
zairi-i Razi, Ferruhl-i Slstanl, Esedi-i Tü
si. Escedl. bilinen ilk İran h kadın şair olan 
Rabia bint Ka'b-i Kozdari-i Belhl, Emiroş
şuara UnsGri ve MinGçihrl-i Damganl. Bu 
şairlerden UnsGri ve Ferruhi kasideleriy
le, Esedl münazara tarzındaki manzume
Ieriyle, MinGçihrl kasidelerinin yanı sıra 
ilk musammatları yazması ve hamriyyatı 
ile, Firdevsl ise Şfıhnfıme adlı mesnevi
siyle tanınmıştır. Gazneliler devrinde nesir 
Samanller dönemine göre daha olgun
laşmıştır. Bu dönemin en önemli mensur 
eserleri, Sultan Mahmud ve Sultan Me
sud'un divan başkatibi Ebu Nasr-ı Miş

kan'ın Münşe'dt'ı ve Muhammed b. Hü
seyin el-Beyhaki'nin Tfıril]-i Beyha~i'sidir. 

Selçuklular Dönemi (1040-1300). Kaş
gar'dan Halep'e, Kirman'dan Konya'ya 
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kadar yayılan, Maveraünnehir, Horasan, 
Kirman, Irak, Azerbaycan ve Anadolu'yu 
içine alan Selçuklu Devleti'nde edebiya
tın önceki dönemlere göre bazı değişiklik

ler göstermesi, muhtelif üslup ve akım
ların ortaya çıkması tabiidir. Nitekim Ho
rasan bölgesinde yetişen şairlerin çoğu, 
kısmen eskiye bağlı kalarak "sebk-i Ho
rasani" diye adlandırılan üslubu sürdü
rürken Irak ve Azerbaycan bölgelerinde 
yetişen şairler daha ağdalı ve edebi sa
natlarla süslü bir üslubu benimsediler ve 
şiirlerinde o zamana kadar kullanılmamış 
yeni mazmunlar kullanarak "sebk-i Ira
ki" adı verilen bir üslup geliştirdiler. 

Selçuklular zamanında da hükümet 
merkezleri şair ve ediplerin toplandıkları 
yerler oldu. Horasan ve Irak gibi birbirin
den çok uzak bölgelerdeki emir ve sul
tanlar arasında çıkan olaylar ve bu böl
gelerde yaşayan insanların düşünce tar
zı, zevkleri ve yaşayışlarının birbirinden 
farkl ı olması, Horasan ve Irak'ta yetişen 
edip ve şairlerin kaynaşmasına sebep ol
duğu gibi eserlerine de yansımıştır. Sul
tan Sencer döneminin sonuna kadar Ho
r asan civarında yetişen şairler Horasan 
üslubunu sürdürdüler. Bu bölgede yaşa
yan Reşidi, Am'ak-ı Buharive Süzeni-i Se
merkandi gibi şairler Samaniler ve Gaz
neliler dönemi şairleri tarzında eser ver
diler. Azerbaycan ve Irak bölgelerinde ye
tişen şairler ise Arapça terkip, deyim ve 
terimlere. Arap veya Fars kıssalarına yer 
vermişlerdir. Nizarni-i Geneevi ve Hakani-i · 
Şirvani gibi bazı şair ler, basit mazmunla
rı ve ortak kavramları yeni mazmunlarla 
ifade etmeye özen gösterdiler. Ancak if
rata kaçtıkları için şiirleri zor anlaşılır ha
le geldi. Bu hususta Evhadüddin-i Enveri 
ve Ebü'l-Ferec-i Runi'nin etkisi büyük ol-
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Dahhak'i 
vezirleriyle 
toplantı 

halinde 
gösteren 
bir minyatür 
(Firdevsi, 
Şah name, 
Rothschild 
Collection) 

du. Aynı dönemde yetişen şairler özellikle 
mecaz, kinaye, istiare gibi sanatları çok 
kullandılar. Bunların yanı sıra hiciv türü 
şiir de yaygınlık kazandı. 

Selçuklular'a yenilmelerine rağmen bir 
süre daha Gazne ve Hindistan'da varlık
larını sürdüren Gazneliler'in hakim oldu
ğu bölgelerde de birçok şair ve edip ye
tişti. Mesnevileriyle tanınan mutasawıf
şair Senai-i Gaznevi, kaside ve habsiyya
tıyla bilinen Mes'ud-i Sa' d-i Selman, kasi
deleriyle ünlü Ebü'l-Ferec-i Runi, Ebu Ha
nife-i iskafive Eşref-i Gaznevi, muhteme
len Fars şiir ve edebiyatının Hindistan'da 
gelişmesine imkan hazırlamıştır. 

Firuzkuh, Taharistan ve iran'ın doğu 
bölgelerinde yarı müstakil bir devlet kur
muş olan Gurlular da edip ve şairleri ko
rumuşlardır. Gur hükümdarlarından Ala
eddin-i Cihansuz da şairdi. Bu hanedanın 
en ünlü edip ve şairiÇehar Maliale adlı 
eserin müellifi Nizarni-i Aruzi'dir. Ebü'l
Kasım-ı Refii. Ebu Bekr-i Cevheri, Ali-i 
SCıfi, Şerefülefazıl Muhammed b. ömer-i 
Ferkadi, Hukarendu-yi Güri ve Ziyaeddin 
Herevi Gurlu saraya mensup diğer şair
lerdir. 

Irak Selçukluları sarayları da edebiyat 
ve şiirin rağbet bulduğu merkezlerdi. Me
likşah'ın oğlu Muhammed Tapar'ın yanın

da büyük bir itibarı olan, şairliğinin yanı 
sıra Tario-i Al-i SelçuJi, Tenzirü'l-vezir 
ve Şikamame gibi eserleri telif eden Ebu 
Tahir-i Hatuni. Horasan'da maddi sıkıntı 
içine düştüğü için lrak'a gelerek ı. Tuğ
rul'a intisap eden İmadi-i Gaznevi, Hora
san 'daki karışıklıklardan kaçıp Sultan 
Arslan Şah b. Tuğrul'un cülusu sırasında 
ona kaside sunan Esir-i Ahsikesi, Sultan 
Arslan Şah ve oğlu Tuğrul'dan teşvik gö-

ren ve gazelleriyle Sa'di-i Şirazi'yi hatır
latan Cemaleddin-i İsfahani, Arslan Şah 
b.Tuğrul'a kasideler sunan Mücirüddin-i 
Beylekani, Gıyaseddin Mahmud ve Ars
lan Şah b. Tuğrul için kasideler yazan Ha
kani-i Şirvani bu şairler arasında zikredi
lebilir. Bu şairleri n hemen hepsi Irak Sel
çukluları'nın son zamanlarında atabegle
re yönelmiştir. Mücirüddin-i Beylekani ve 
Esir-i Ahsikesi, Azerbaycan'dan lrak'a ge
lerek Şemseddin İldeniz'e intisap etmiş
tir. Hakani, Atabeg Kızılarslan'dan iltifat 
görürken Zahir-i Faryabi, Muhammed 
Cihan Pehlivan'ın oğlu Nusretüddin Ebu 
Bekir tarafından taltif edilmiş. Nizarni-i 
Geneevi Şirin ve Ijüsrev adlı mesnevisi
ni Cihan Pehlivan'a, İskendername'yi de 
onun oğlu Ebu Bekir' e takdim etmiştir. 

Harizmşahlar'ın hükümran olduğu böl
gelerden Harizm ve ardından Cürcaniye 
de birer ilim ve edebiyat merkezi halini 
aldı. Sencer'in 1141'de yenilmesinden 
sonra Merv'i ele geçiren Atsız b. Muham
med şehirdeki alimlerden Kadı Abdur
rahman b. Muhammed el-Kirmani. Kadı 
Hüseyin b. Muhammed-i Ersabendi, EbCı 
Mansur el-Abbadi ile felsefeci Ebu Mu-

Gazne sarayı bahçesinde Firdevsi'yi ünlü Iran şairlerinden 
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hammed-i Hereki'yi Harizm'e götürdü. 
Bunların yanı sıra Ebu Ya'küb es-Sekkakl 
ve bir süre Harizm sarayında bulunan 
Fahreddin er-Razi'yi de anmak gerekir. 
Kameri-i Cürcani, Şahfur-i Eşheri ve Sey
feddin-i A'rec gibi şairler Harizm sarayı
na mensuptular. Ayrıca lfadfı'i]fu's-sil_ır 
ii de]fa'i]fi'ş-şi'r'in müellifi Reş'idüddin 
Vatvat ile et-Tevessül ile't-teressül'ün 
müellifi Bahaeddin Muhammed b. Mü
eyyed el-Bağdadi de bu saraya mensup 
şahsiyetlerdir. 

Selçuklu döneminin belli başlı mutasav
vıf şairleri arasında dubeytleriyle tanınan 
Baba Tahir-i Uryan, tasawufi düşünceleri 
ilk defa şiirleifade eden Ebu Said-i Ebü'l
Hayr. Baba Kuh'i-i Şirazi, seci ve kafiyeli 
nesrin ilk temsilcisi Hace Abdullah-i He
revi ve Teıkiretü'l-evliyfı' adlı eserin ya-~ 
zarı Fer'idüddin Attar'ı saymak gerekir. 
Diğer önemli şairler arasında İsmail'i dal
si Nasır-ı Hüsrev. Lamii-yi Gürgani, Sur
hani. Samaniler devri şairlerinden Ese
dl'nin oğlu ve Lugat-ı Fürs'ün müellifi 
EsedH Tusi, Vis ü Ramin'in yazarı Fah
reddin Es'ad Gürgani, kaside üstadı ve 
Kavsname'nin müellifi Katran-ı Tebrizi, 
matematikçi ve astrolog olmakla birlikte 
daha çok ruMileriyle meşhur olan ömer 
Hayyam, Sultan Sencer'in emirü'ş-şua
rası olan ve kaside, gazel. kıta ve rubaile-

riyle tanınan Muizzi, kaside şairi EzrakH 
Herev'i, İlhanhlar'dan HızırHan'ın emirü'ş
şuarası Am'ak-ı Buhari. Seyyidüşşuara 
lakabıyla bilinen yine İlhanhlar sarayına 
mensup Reşid'i-i Semerkandi, gazelleriy
le meşhur Edib Sabir, Muhtari-i Gaznevi, 
manadan çok edebi sanatlara önem ve
ren Abdülvasi'-i Cebeli, hicivleriyle ünlü 
Suzen'i-i Semerkandi. Esir-i Ahsikesi, Ha
rizmşahlar'ın saray şairi ve kaside yazarı 
Reş'idüddin Vatvat, Azerbaycan bölgesin
de yetişen şairlerden Müc'irüddin-i Bey
lekani. Fars edebiyatının en büyük kasi
de üstadı ve yeni mazmunlar kullanma
ya özen gösteren Evhadüddin-i Enver'i. 
Felekl-i Şirvani. kaside ve gazel üstadı Ce
maleddin-i isfahani. Azerbaycan bölgesi
nin en meşhur kaside şairi Hakan'i-i Şir
vani, kaside şairi Zahir-i Faryabi ve mes
nevi türünün üstadı , hamse sahibi, Azer
baycan bölgesi şairlerinden Nizarn'i-i Gen
eevi zikredilmelidir. 

Bu devrinde nesir de nazma paralel bir 
gelişme göstermiş, önceki dönemlere gö
re Farsça yazmaya rağbet artmış ve ta
rihi, tasawufi. ahlaki. edebi. tıbbi birçok 
eser meydana getirilmiştir. Farsça gide
rek gelişip daha da olgunlaşırken Fars
ça'ya giren Arapça terim ve kelime sayısı 
da artmıştır. Bu devirde önceki dönem
lere göre çok daha fazla mensur eser ka
leme alınmıştır. ismail'iler. bir yandan da
ileri vasıtasıyla intihar saldırıları gerçek
leştirip devlet ricalini öldürme, yaralama 
adam kaçırma gibi yöntemlerle etrafa 
korku salarak Kazvin ve İsfahan'da nüfuz 
kazanmak isterken bir yandan da yazdık
ları eserlerde fikirlerinin halk tarafından 
kolay anlaşılması için Arapça kelime kul
lanmaktan kaçınmış ve Farsça kelime 
kullanmaya özen göstermişlerdir. Selçuk-
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Güştasb'ın gergedanla savasını gösteren bir minyatür(Fir
devsi, Şah name, iü Ktp., FY, nr. 1406, vr. 23•) 

lular dönemi nesrinde görülen bu değiş
meler Gazne ve civarına sirayet etmediği 
için o bölgede yetişen edipler daha önce
ki dönemlerde revaçta olan sade üslubu 
sürdürmüşlerdir. 

Selçuklular devrinde yazılmış belli baş
h mensur eserler şunlardır: Xl. yüzyılda 
Raduyanl'nin şiir sanatları hakkında ka
leme aldığı Tercümfınü'l-belfıga, aynı 
yüzyılın ortalarında Hücvirl'nin yazdığı , 

Farsça en eski tasawufi eser olan Keş

fü '1-mal_ıcub li-erbfıbi'l-]fulUb, N asır-ı 
Hüsrev'in 1045-1052yılları arasında Hi
caz. Şam . Mısır. Anadolu ve Mekke'ye 
yaptığı seyahatleri sırasında gördükleri
ni anlattığı Sefemame'si. Hace Abdul
lah-ı Herevi'nin Xl. yüzyılın ikinci yarısın
da kaleme aldığı. seeili nesrin en güzel 
örneklerinden biri olan Münfıcfıt ve Ma
]fö.lfıt'ı, Nizamülmülk'ün 1 091'de yazdığı 
Siyfısetnfıme'si. İsmail b. Hasan el-Cür
canl'nin 111 O'dan sonra kaleme aldığı. 
daha sonra Arapça'ya ve kısaltılarak İb
ran'ice'ye tercüme edilen tıbba dair Za
l.Jire-i Ijfırizmşfıhi adlı eseri. Gazzal'i'
nin Kimya-yı Sa'fıdet'i. İbnü'l-Belh'i'nin 
11 OS -1116 yılları arasında yazdığı Ffırs
nfıme'si, ömer Hayyam'ın Nevruznfı
me'si, müellifi belli olmayan 1126'da te
lif edilmiş Mücmelü't-tevfıril]. ve'l-]fı
şaş, Kadı Hamidi'nin Ma]fö.mfıt-ı Ijariri 
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f:lamse-i Ni;;:ilmfnin mlnyatürlü son sayfası (Londra Brit

ish Library, MS, Or., nr. 12.208) 

ve Ma]famat-ı BedJ'üzzaman-ı Heme
dani'ye nazire olarak yazdığı Ma]famat-ı 
lfamidi'si . Nizarni-i Aruzi'nin 11 S6 'da ka
leme aldığı Çehar Ma]fale'si. Muham
med b. Münewer'in Esrarü't-tevJ:ıid'i, 
Reşidüddin Vatvat'ın lfada'i]fu's-siJ:ır ii 
de]fa'i]fı'ş-şi'r' i , Muhammed b. Ali er
Ravendi'nin XII. yüzyılın sonlarına doğru 
yazdığı ve 1212'de Anadolu Selçuklu Hü
kümdarı Keyhusrev b. Kılıcarslan'a tak
dim ettiği. Selçuklular tarihi bakımından 
önemli bir kaynak sayılan RaJ:ıatü'ş-şu
dur'u ve Feridüddin Attar'ın XIII. yüzyılın 
ilk yarısında kaleme aldığı Teıkiretü '1-
evliya' adlı eseri. Bu arada İranlı oldukları 
halde Farsça kitapların yanı sıra Arapça 
eserler verenlerle sadece Arapça yazan
lar arasında yirmi ciltlik et-Tibyan adlı 
Kur'an tefsirinin müellifi Ebu Ca'fer et
Tusi, Gazzal'i, Mecma'u'l-emşal sahibi 
Meydani. Zemahşeri. Şehristani, ŞeM
beddin es-Sühreverdi ei-Maktul, Fahred
din er-Razi ve Hatib et-Te b rizi gibi şahsi
yetleri de zikretmek gerekir. 

Moğol ve T imu rlula r Dönemi (1220-
ıs9sı. Moğol i stilası. Cengiz Han'ın XIII. 
yüzyılın başlarında iran'a saldırmasıyla 
başladı. Moğollar'ın saldırısından kurtut
mayı başaran birçok alim, şair. edip ve 
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tarihçi iran ' ın Moğol istilasına uğrarna
yan bölgeleriyle Hindistan, Irak ve Ana
dolu'ya kaçtı . Şems-i Kays Fars'a, Saha
eddin Veled ve oğlu Mevlana Celaleddin-i 
Rumi ile Necmeddin-i Daye gibi şahsiyet-

. ler Anadolu'ya, bazı kimseler Sind, Mü!

. tan ve Delhi'ye gittiler ve zor şartlar al
tında da olsa buralarda varlıklarını sür" 
dürdüler. Bu ortamda yetişen en büyük 
şair Hallakulmeani lakabıyla ünlenen Ke
maleddin-i İsfaMni'dir. Cengiz ölünce Ha
rizmşahlar ülkelerine yeniden sahip ol
mak istediler. Cengiz'in yerine geçen oğlu 
Ögedey tekrar iran'a girerek ikinci defa 
yağma ve katliamlar yaptı. Hülagu'nun 
iran'a gelişine kadar Cengiz yasaları uy
gulandığı için sosyal hayat altüst olmuş
tur. Böyle bir ortamda şiir ve edebiyat 
da bir duraklama devrine girdi. Bu döne
me ait. Moğol zulmünden kaçarak başka 
ülkelere gidenlerle gizlenenlerden kalan 
eserler günümüze ulaşmıştır. 

Hülagu, iran'da ismaililer'in kalelerini 
ve özellikle Alamut Kalesi'ni ele geçirip 
onların nüfuzunu kırdıktan sonra Bağ
dat'ı işgal ederek başşehri Meraga olan 
İlhanlılar Devleti'ni kurdu. Bir asır kadar 
iran'da hükümran olan İlhanlılar yavaş 
yavaş İslamiyet'in etkisi altına girmeye 
başladılar. Moğollar'ın hakim olduğu bu 
dönemde medreselerin, ilim ve edebiyat 
mahfillerinin, Bağdat. Harizm, Nişabur, 
Merv ve Buhara gibi önemli edebiyat, 

ilim ve irfan merkezlerinin ortadan kalk
ması, alim ve sanatçıların ülkeyi terket
meleri veya gizlenmeleri ilim ve edebiya
tın gerilemesine yol açtı. Bu arada Moğol 
istilasından fazla etkilenmeyen Fars böl
gesindeki Salgurlular'dan bilhassa Ata
beg Ebu Bekir Sa'd-i Zengi, Luristan'da 
hakim olan Atabekan-ı Şebankare'den 
Nusretüddin Ahmed, Sistan ve Herat'ta 
hüküm süren At-i Kert'e mensup atabeg
ler şair ve edipleri himaye ettiler. Şems-i 
Kays, Mecd-i Hemger ve Sa'di-i Şirazi, 
Fars Atabegleri'nden Ebu Bekir Sa'd'ın 

sarayına mensup şairlerdir. 

Bu olumsuz gelişmelere rağmen Mo
ğollar zaman içinde İranlılar'la karışıp 
kaynaştılar. Nasirüddin-i Tusi, Şemseddin 
Cüveyni, kardeşi Ata M elik Cüveyni ve Re
şidüddin Fazlullah-ı Hemedani gibi alim
ler Moğol sarayında divan katipliği. müşa
virlik, vezirlik gibi önemli görevler üstlen
diler. İlhanlılar şair, edip ve tarihçileri hi
mayeleri altına almaya başlayınca ilim 
dünyası yeniden can landı . Nasirüddin-i 
Tusi'nin isteği üzerine müsbet ilimiere 
de önem verilerek Meraga'da bir astrono
mi gözlemevi kuruldu. Reşidüddin Fazlut
lah Tebriz'de Rub'-i Reşidi adlı medrese. 
darüşşifa ve büyük bir kütüphane yaptır
dı, buralara vakıflar tahsis ettirdi. Tarih
çilik önceki dönemlere nisbette önem ka
zandı. Dönemin bu karmakarışık siyasi 
olayları içerisinde yine de bazı devletlerin 

Sa'di-i Sirazi külliyatının mukaddimesinin ilk iki sayfası (İÜ Ktp., FY, nr. 1412) 



saraylarında şiir ve edebiyat revaç buldu. 
Sultan Üveys ve Sultan Ahmed Celayir gi
bi hükümdarlar şair ve edipleri himaye 
ettiler. Selman-ı Saved, U beyd-i Zakani ve 
Nasır-ı Buharl bunların ihsanlarına maz
har oldular. Fars'ta ise Hafız-ı Şlrazl ve 
İmad-i Fakih gibi şairler. İncu hanedanı
nın son hükümdan Şeyh Ebu İshak ve 
Şah Şüca'dan iltifat gördüler. 

Moğollar devrinde yer yer duraklayan 
edebi hareketler Timur ve sülalesi zama
nında tekrar eski canlılığını kazanmaya 
başladı. Timur din büyüklerine ve alimle
re saygılı davranmış ve gittiği yerlerdeki 
alim ve sanatkarları Semerkant'a gön
dermiştir. Bu arada el-Mutavvel'e yaz
dığı şerhle tariınan Sa'deddin et-Tefta
zanl'ye bir mektup göndererek kendisini 
Semerkant'a davet etmiştir. Ancak ilim 
adamlarına saygı göstermesine rağmen 
acımasız bir hükümdar olduğu için şair
ler onun yanına gitmeye pek rağbet et
memişlerdir. Timur'un oğlu Şahruh ilim 
ve edebiyata babasından daha çok önem 
vermiştir. İsmet-i Buharl ve Besati-i Se
merkandl gibi şairler onun sarayına men
suptular. Şahruh'un oğlu olan ve Estera
bad'da hüküm süren Gıyaseddin Baysun
gur ile Semerkant'ta hüküm süren Şehza
de Uluğ Bey de ilme önem veren hüküm
darlardandır. Özellikle Uluğ Bey. matema
tik ve astronomiye olan ilgisi ve Semer
kant'ta kurdurduğu rasathane ile tanın
mıştır. Uluğ Bey'in çocuklarından Hüseyin 
Baykara Herat'ı bir ilim. sanat ve edebi
yat merkezi haline getirmiştir. Hüseyin 
Baykara'nın yakın arkadaşı ve veziri Ali 
Şlr Neval'nin bu kültür hareketlerindeki 
katkılarını da belirtmek gerekir. 

Bu dönemlerde istikrarlı devletler ye
rine ülkenin çeşitli bölgelerinde muhtelif 
devlet ve devletçiklerio bulunması sebe
biyle şairler hükümdar ve emirlerin sa
raylarından uzaklaşarak halka yöneldiler. 
Halkın zevkine daha çok hitap ettiği için 
gazel ve manzum hikaye revaç buldu ve 
kaside fazla itibar görmemeye başladı. 
Şiir ve edebiyata yeteneği olan kimseler 
hat ve tezhip gibi güzel sanatlarla uğraş
tıkları için şiir giderek gerekli bilgi biriki
mine sahip olmayan. hatta bazıları oku
ma yazma dahi bilmeyen avam tabaka
sının elinde kaldı. Konuşma dilinde kulla
nılan kelime ve tabirlerin şiire girmesine 
yol açan bu durum, Safeviler devrinde or
taya çıkacak olan sebk-i Hindl'nin gelişe
ceği ortamı hazırladı. Bu dönemde yeti
şen şairlerin çoğu. düşünce tarzları halkın 

düşünce tarzına daha yakın olduğundan 
halk arasında şöhret kazandı. Bu arada 

bazı şairler başkalarının şiirlerini kendi 
şiirleriymiş gibi gösterdiler. Bu durum, 
onların eserlerinde pek çok lafız ve mana 
hatasına düşmelerine sebep oldu. Döne
min kayda değer bir diğer özelliği de mu
amma türünün revaç bulmasıdır. Bu olu
şumların dışında kalan şair klasik tarzın 
son temsilcisi olan Abdurrahman-ı Ca
ml'dir. Cami. şiirlerinde genellikle Emir 
Hüsrev-i Dihlevl'yi örnek almakla bera
ber kasidede Hakani-i Şirvanl ve Senal. 
gazelde Sa'dl-i Şlrazl ve Hatız-ı Şlrazl. 
mesnevide Firdevsl ve Nizarnl-i Geneevi'
nin etkisinde kalmıŞtır. Ayrıca Timur'un 
fütuhatını anlatan Timurname adlı ese
rin müellifi ve Cami'nin yeğeni Hatifl-i 
Harcirdl. sebk-i Hindl'nin öncüsü sayıla
bilecek olan Baba Figanl-i Şlrazl ve Niza
rnl-i Geneevi tarzında yazılmış en güzel 
Leylô ve MecnCın mesnevilerinden biri
ni kaleme alan Mektebl-i Şlrazl'yi de an
mak gerekir. 

Moğol ve Timurl u lar döneminde yeti
şen şairler. içerik ve şekil bakımından her 
türden şiir söylemekle beraber Moğol
lar'ın baskı ve zulmünden rahatsız olduk
ları için tasavvufa yönelerek duygu ve dü
şüncelerini tasawuf perdesi altında söy
lemeyi tercih etmişlerdir. Bu devirde Sa
fiyyüddln-i Erdeblll, Alaüddevle-i Simna
nl. Muhyiddin İbnü'I-Arabl ve öğrencisi 
Sadreddin Konevl. Fahreddln-i lraki, Mah
mud-ı Şe büsteri ve Abdürrezzak ei-Kaşa
nl gibi çok ünlü mutasawıflar yetişmiş
tir. Daha önceki dönemlerde kaside ilk 
sırada yer alırken bu devirde gazel birinci 
plana çıkmış. Moğollar'la haşır neşir olur
ken Farsça'ya pek çok Moğolca hatta Çin
ce kelime girmiştir. Selçuklular dönemin
de başlayarak gelişen, Irak ve Azerbay
can bölgelerinde yetişen şairlerce benim
senip kullanılan sebk-i lraki. Moğol ve 11-
murlular devrinde bazı önemsiz değişik
liklere uğramakla birlikte Timurlular'ıh 
son zamanlarına kadar varlığını koru
muştur. 

Nesirde başlangıçta kısa bir duraklama 
dönemi geçirmesine rağmen tekrar can
lanarak özellikle tarihi ve tasawufi konu
larda pek çok eser meydana getirilmiştir. 
Moğollar'ın İran'ı istilası sırasında onların 
ulaşamadıkları bölgelerde nesir bir yan
dan Selçuklular devrindeki olgun, akı
cı ve edlbane üslubuyla devam ederken 
Moğollar'ın hakimiyeti altında bulunan 
bölgelerde "nesr-i fen ni" adı verilen anla
şılması güç. yersiz mübalağa. lüzumsuz 
ifade ve sanatlarla dolu. çok ağdalı ol
makla beraber gevşek, ham ve tatsız bir 
dil kullanılmaya başlandı. Moğol istilasın-
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dan sonra Farsça'da göze çarpan önemli 
bir husus da birçok Türkçe ve Moğolca 
kelimenin bu dile girmesidir. Bu kelime
lerin çoğu günümüz Farsça'sında da kul
lanılmaktadır. 

Ata M elik Cüveynl'nin 1260'ta yazdığı . 

Moğollar'ın ortaya çıkışı. Cengiz Han, Ha
rizmşahlar ve İsmailller hakkında önemli 
bilgiler içeren Tôril)-i Cihangüşa, Min
hac-ı Sirac Cuzcani'nin kaleme aldığı Ta
ba]Sat-ı Naşıri, aslı Arapça olup Ebu Nasr 
Muhammed b. Abdülcebbar ei-Utbl ta
rafından Xl. yüzyılın başlarında yazılan ve 
XIII. yüzyılda Ebü'ş-Şeref Nasıh-ı Gülpa
yiganl tarafından Farsça'ya çevrilen. Gaz
neli Sultan Mahmud dönemini anlatan 
Taril)-i 'Utbi, Gazan Han zamanında ve
zirlik yapmış olan Reşldüddin Fazlullah-ı 
Hemedanl'nin kaleme aldığı. Moğollar dö
nemi tarihi için en önemli kaynak mahi
yetindeki Cami'u't-tevaril), Vassaf diye 
bilinen Abdullah-ı Şlrazl'nin yazdığı Ta
ril)-i Vaşşôt, Hamdullah ei-Müstevfi'nin 
telif ettiği Taritı-i Güzide, yine aynı mü
ellifin kaleme aldığı ~aiername, Niza
meddin-i Şaml'nin aynı adlı eseri. Hafız-ı 
Ebru'nun yazdığı Zübdetü 't-tevaritı, Fa
sih-i Hafi'nin kaleme aldığı Mücmel-i Fa
şil;i, Şerefeddin Ali Yezdl'nin Timur döne
mini anlatan ~aiemame, Abdürrezzak 

Hüseyin Vaiz-i Kasifi'nin Mevahib-i 'Aliyye adlı eserinin 
ilk sayfası (iü Ktp. , FY, nr. 464) 
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es-Semerkandi'nin Mat1a'-1 sa'deyn, 
Mulnüddln-i İsfizarl'nin Ravzfıtü '1-cen
nfıt ve Mlrhand'ın Ravzatü 'ş-şatfı' adlı 
eserleri bu dönemde yazılmış önemli ta
rih kitaplarıdır. 

Muhammed Avfi'nin 1220'de yazdığı ve 
Farsça en eski tezkire sayılan Lübfıbü'1-
e1bfıb, Abdurrahman-ı Cami'nin 1478'
de kaleme aldığı Nefe]Jfıtü'1-üns, Devlet
şah'ın 1487'de yazdığı Te?:kiretü 'ş-şu'a
rfı' ve Hüseyin Baykara'nın kaleme aldığı 
söylenen Mecfı1isü '1- 'uşşfı~ gibi tezkire
l er; Şems- i Kays'ın 1233'te yazdığı aruz 
ve kafiye hakkındaki e1-Mu'cem ii me'fı

yiri eş'fıri'1-'Acem, Naslrüddln-i TQsl'nin 
1236'da telif ettiği A{J.1fı~-1 Nfış1ri, Dev
vanl'nin 'RJ. yüzyılın ikinci yarısında kale
me aldığıA{J.1fı~-1 Ce1fıli, Hüseyin Vaiz-i 
Kaşifi'nin 1495'te yazdığı A{J.1fı~-1 Mu]J
sini, aynı müellifin Kelile ve Dimne tar
zında kaleme aldığı Envfır-1 Süheyli adlı 
ahlak kitapları; Muhammed Avfi'nin yaz
dığı Cevfımi'u'1-]Jikfıyfıt ve 1evfımi'u'r
rivfıyfıt, Moğol istilası sırasında Anado
lu'ya kaçan Necmeddln-i Daye'nin 1228'
de kaleme alıp Alaeddin Keykubad'a tak
dim ettiği Mirşfıdü'1-'1bfıd adlı tasawu
fi eseri Moğollar ve Timurlular dönemle
rinde yazılmış önemli kitaplardır. 

'Avfırifü '1-ma'fırif'in müellifi Şehabed
din es-Sühreverdl, matematik, astrono
mi ve mantık dallarında Ta]Jrir-i Ö~lidis 
(Euclides), Ta]Jrir-i Mecisti (Almageste), 
Şer]J-i İşfırfıt adlarını taşıyan eserlerin 
sahibi Naslrüddln-i TQs1, astronomi, coğ
rafya ve eşya ile ilgili 'Acfı'ibü'1-ma{J.1u 

~at ve garfı'ibü'1-mevcudfıt, coğrafya 
ile ilgili A§fırü'1-bilfıd adlı eserlerin ya
zarı Zekeriyya ei-Kazv1n1, Envfırü't-ten 

zil ve esrfırü't-te'vil, Tavfı1i'u'1-envfır, 
Minhfıcü'1-vüşul gibi Arapça eserlerle 
Ni?fımü't-tevfıri{J. adlı Farsça eserin mü
ellifi Kadi Beyzav1. İbn Sina'nın el-Kii
nun'u ile Şehabeddin es-Sühreverd1 ei
Maktül'ün ljikmetü '1-işrfı~'ına yazdığı 
Arapça şerhler ve Dürretü 't-tfıc adlı 
Farsça eseriyle tanınan Kutbüddln-i ŞI
razı. el-Mevfı~1f, el-Fevfı'idü'1-g1yfı§iy
ye ve Şer]Ju Mu{J.taşari'l-Müntehfı adlı 

eserlerin müellifi, kelam alimi Kadi Adu
düddin el-le! de Moğollar ve Timurlular 
dönemlerinde yetişen ve daha çok Arap
ça eser veren müellifler arasında zikredi
lebilir. 

Safeviler Dönemi (1501-1 736). Bu dö
nemde, sarayların ve hükümdarların aza
metinin göstergesi sayılan kaside değe
rini yitirdi. Hükümdarlar, şairlerden sul
tanları öven kasideler yerine Ehl-i beyt'e 
ağıt yazmalarını istediler. Kasideleri itibar 
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görmeyen şairler, Horasan ve Irak üslüp
larını terkederek Hz. Ali ve on iki imam la 
ilgili kasideler ve özellikle Kerbela Yak'a
sı'nı konu alan mersiyeler kaleme aldılar. 
Gazel ise eğlence meclislerinin bir unsu
ru haline geldi. Aynı dönemde Şiilik dev
letin resmi mezhebi olduğu için edebiyat 
da daha çok Şilliği yayma yolunda bir ge
lişme gösterdi. O zamana kadar Arapça 
yazılmakta olan dini eserler Farsça yazıl

maya başlandı . Moğollar ve Timurlular 
döneminin ağır ve ağ dalı üsiQbu sürdürü
lürken bir yandan da şiire yeni bir özellik 
kazandıran, ince duygular ve hayallerle 
süslü sebk-i H indi gelişti. Pek çok şair ve 
edibin yetişmesine, ayrıca birçok hüküm
dar ve şehzadenin şiir ve edebiyatla uğ
raşmasına rağmen bu devir yine de Fars 
edebiyatında bir gerileme dönemi sayılır. 
Bu dönemde gazel ve tasawufi şiir ter
kedildL Seci, kafiye, teşbih, cinas, istiare 
gibi edebi sanatlar anlaşılması çok güç 
bir tarzda kullanıldı. Bazı şairlerin İran'ı 
terkedip özellikle Hindistan'a gitmeleri
ne ve şiirin halk tabakalarının uğraş alanı 
içine girmesi gibi olumsuz sayılabilecek 
gelişmelere rağmen bu dönemde yine de 
değerli şair ve edipler yetişti. Devrin en 
önemli özelliklerinden biri, Fars edebiya
tının İran dışında ve bilhassa Hindistan'-

da revaç bulması, İran dışında da Farsça 
yazan birçok edip ve şairin yetişmesidir. 

Sebk-i Hindi'nin banisi sayılan Baba 
Figan1-i Şiraz1, Hatifi, Hilal1-i Çağatay! ve 
Ehl1-i Şirazl'den sonra Ümidi, Zamiri-i İs
fahanl, VahŞI-i Bafki, Kerbela Vak'ası hak
kında söylediği mersiyelerle tanınan Muh
teşem-i Kaşanı. Zülal1-i Hansarı. Caml-i 
Abbasl. ünlü hekim Şifa1- i İsfahan1, Şa
pür-i Tahran!, Celal-i Esir, Rükneddin 
Mes'Qd-i Kaş1 ve Saib-i Tebriz! Safev11er 
döneminin ünlü şairleridir. 

Babürlü hanedanına mensup hüküm
darlardan Babür, Ekber Şah, Nüreddin 
Cihangir ve Şah Cihan'ın sarayları Safevi 
yöneticilerinden yüz bulamayan şair . edip 
ve sanatkarların sığınağı oldu. Babürlü
ler'in sarayında resmi dil Farsça olduğu 
için hükümdarların teşvikiyle telif edilen 
tarih, tezkire, sözlük ve edebiyatla ilgili 
eserlerin yanı sıra birçok Hintçe kitap da 
Farsça'ya çevrildi. Resim ve sanatı hima
ye etmekten çok dini ilimiere değer ve
ren Evrengzlb'in Ru~a'fıt-1 'Alem gir adı
nı taşıyan mektupları sade Farsça'nın gü
zel örneklerini teşkil eder. Geçici bir süre 
için gidip tekrar İran'a dönen veya Hin
distan'a gidip bir daha dönmeyen şairler 
arasında Örfi-i Şlrazl, Muhammed Rıza 
Habüşan1. Naziri-i N1şabür1. Zuhür1-i Tür-
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şizi. Melik-i Kummi, Aka Safi-i İsfahani. 
Hayati-i Gilani, Mürşid-i BürCıcerdi, Cihan
gir'in melikü'ş-şuarası Talib-i Amüli, bir 
süre Asitan-ı Kuds-i Rezevi'nin hazinedar
lığını yapmış olan ve Hindistan'a gittik
ten sonra Şah Cihan'ın saray şairleri ara
sına giren Kudsi-i Meşhedi, Ketim-i Kaşa
ni, yahudi asıllı Saida-yi Sermed-i Kaşi ve 
Saib-i Tebrizi'nin adları zikredilebilir. 

Hindistan'daki müslümanlar ve Hint
liler'den Farsça eserler veren pek çok şa
ir yetişmiştir. Emir Hüsrev-i Dihlevi'den 
sonra Hindistan'da yetişen en ünlü şair 
divanı, hamsesi ve ahlaka dair Arapça 
Mevaridü'l-kelim adlı eseri ve noktasız 
harflerle kaleme aldığı Sevatı'u'1-i1ham 
adlı bir tefsiri olan, Ekber Şah'ın melikü'ş
şuarası Feyzi-i Hindi, Evrengiib'e intisap 
eden, Nagme-i Çehdr Çemen adlı ese
rin sahibi Brahman mahlaslı Çandarb
han-ı Lah Gri, Gani-i Keşmiri, 'Aziz ü Şa
hid adlı mesnevisiyle tanınan Ganimet-i 
Goncahi. Nasr Ali ve Babürlüler dönemi
nin son ünlü şairi, sebk-i Hindi'nin önde 
gelen temsilcisi olan ve kaside, gazel. 
mesnevilerinden başka Rulsa'at, Nikat 
ve Çehar 'Unşur adlı mensur eserleri de 
bulunan Bidil-i Azimilbildi bu grubu oluş
turur. 

Safeviler devrinde gelişimini tamam
layan sebk-i Hindi'nin belli başlı özellikleri 
yeni mazmun arayışlarına gidilmesi, da
ha önceki dönemlerde rastlanmayan ha
yali tasvirterin kullanılması, alışılmamış 
ve anlaşılması güç teşbih ve istiarelere 
başvurulması, halkın günlük konuşma
sında kullandığı kelimelerin şiire girme
si, deyimiere fazla yer verilmesi, az kul
lanılan bahir ve vezinlere itibar edilme
mesi , şahsi dertterin dile getirilmesi ve 
aşk ıstırabının anlatımında ifrata kaçıl
ması , halkın zevklerine uygun eserlerin ve 
mazmunların meydana getirilmesi, eski
den medrese çıkışlıların tekelinde olan 
şiirin halka inmesi ve gerçekçiliğe yönel
mesi şeklinde özetlenebilir. 

Handmir'in ljabibü's-siyer'i, İbn Bez
zaz'ın Şafvetü 'ş-şafa'sı, Hasan-ı Rum
lG'nun XVI. yüzyılın sonlarına doğru yaz
dığı AJ:ısenü't-tevari]] ' i, İskender Bey 
Münşi'nin 1629'da kaleme aldığı Tari.l]-i 
'A1em'ara-yı 'Abbasi'si Safeviler döne
minde yazılmış tarih kitaplarıdır. 
Şah İsmail'in oğlu Sam Mirza'nın TuJ:ı

fe-i Sami'si, Ali Şir Nevili'nin Mecalisü'n
nefa'is'i, Taki-i Kaşi'nin 1j uldşatü '1-eş'ar 
ve zübdetü'l-efkar'ı , Kadı NCırullah et
Tüsteri'nin Mecalisü '1-mü'minin'i, 
Emin-i Ahmed-i Razi'nin Heft İJslim'i, Ali 
b. Mahmud ei-Hüseyni'nin Bezm-ara'sı, 
Molla Abdünnebi Fahrüzzaman-ı Kazvi
ni'nin Te~kire-i Mey.l]ane'si, Valih-i Da
ğıstani'nin Riyazü'ş-şu'ara'sı ve Azad-ı 
Bilgraml'nin Ijizane-i 'Amire'si bu dö
nemde yazılmış tezkire türü eserlerdir. 

Cemaleddin Hüseyn-i İncG'nun Fer
heng-i Cihdngiri'si , SürCıri-i Kaşanl'nin 
Ferheng-i Sürurf'si, Muhammed Hüse
yin b. Halef-i Tebrizl'nin Burhan-ı Kö.tı'ı 
ve Abdürreşid b. AbdülgafCır et-Tattavi'
nin Ferheng-i Reşidi'si bu dönemde ya
zılan sözlüklerdir. 

Safevıler'in son zamanlarında Nildir Şah 
İran hükümdan olmuş, ancak padişahlığı 
uzun sürmemiş ve yönetim Zend hane
danından Kerim Han Zend'in eline geç
miştir. Ülkede güven ortamının neredey
se tamamen ortadan kalktığı bu iki hü
kümdar döneminde Valih-i Dağıstanl, da
ha sonra "bazgeşt -i edebi" ( edebiyatta es
kiye dönüş) adıyla anılacak olan akımın 
öncüsü Mir Seyyid Ali Müştak-ı İsfahani, 
Hazin-i Lahki. Aşık, Aka Muhammed Ta
ki-i Sehba, Lutf Ali Beg Azer. Hatif-i İsfa
hanl. Saba-yi Kaşani gibi şair ve edipler 
kurtuluşu eski şair ve edipterin üsiCıbuna 
dönmekte bulmuşlardır. Mehdi Han b. 
Muhammed Nasır-ı Esterabadi'nin Ci
hangüşa-yı Nadiri ve Dürre-yi Nadi-
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re'si, Ebü'I-Hasan Muhammed Emin-i 
Gülistane-i İsfahani'nin Mücme1ü't-te
vari.l]'i ve Ali Rıza b. Abdülkerim-i Şira
zl'nin Tari.l]-i Zendiye'si, Lutf Ali Beg 
Azer'in Ateşkede'si, Valih-i Dağıstani'nin 
Riyazü'ş-şu'ara' adlı eseri. Hazin-iLahi
cl'nin Te~kire-i ljazin' i Nadir Şah ve Ke
rim Han-ı Zend dönemlerinde kaleme 
alınmıştır. 

Kaçarlar Dönemi (1 786-1 925). Şair ve 
edipler, XVIII. yüzyılın sonlarından itiba
ren yeniden Horasan ve Irak üsiCıplarına 
döndüler ve bu üsiCıpların önde gelen 
temsilcilerinden Firdevsi, Unsur!, Ferru
hi, MinCıçihrl. Evhadüddin-i Enver! ve Ha
kani-i Şirvani tarzında eserler vermeye 
başladılar. Bu üsiCıp Kaçar döneminin so
nuna kadar sürdürüldü. Seyyid Muham
med Sihab, Seyyid Hüseyin Micmer-i İs
fahilni, Saba-i Kaşanl. Andelib-i Kaşani, 
Mahmud Han-ı Kaşani, Neşat et-isfaha
ni, Mirza Ebü'I-Kasım Kaimmakam-ı Fe
rahilnl, Visal-i Şirazi ve altı oğlu Mirza 
Mahmud, Mirza Muhammed, Mirza is
mail, Mirza Ebü'l-Kasım , Mirza Ahmed, 
Mirza Abdülvehhilb, Kaani-i Şirazi. FürG
gi-i Bistami, Yağma-i Cendeki, Mirza Mu
hammed Ali SürCış-i İsfahani , Rıza Kulı 
Han Hidayet. Sipihr-i Kaşanı. Ebu Nasr-ı 
Şeybanl. Safi Ali Şah, Safa-yi İsfahanl. 
Hac Mirza Habib-i Horasanl, Edibü'I-Me
malik Ferahilni, Abdülcevad Edib-i Nişa
bCırl. Edib-i Pişaverl, Trec Mirza , Ziya-i 
Leşker, Taki-i Daniş, Melikü'ş-şuara Bahar 
ve Vahid-i Destgirdi bu devirde yetişen 
şairlerdir. Kaçar hanedam içinde şiir ve 
edebiyatla uğraşan hükümdarlar da ye
tişmiştir. FethAli Şah'ın oğlu Ali Kulı Han 
hikmet veriyaziye ile uğraşıyor. şiirlerin
de Fahri mahlasını kullanıyordu. Ni'me
tullahiyye tarikatına mensup olan diğer 
oğlu Muhammed Rıza Mirza ise Efser 
mahlasıyla şiirler söylüyordu. Üçüncü oğ
lu Irec Mirza'nın mahlası İnsilf idi. Abbas 
Mirza'nın oğlu Per had Mirza şer 'i ve 
edebi, Devletşah'ın oğlu Tahmasb Mir
za ise şer'i ilimlerle ilgileniyordu. Devlet
şah'ın tarunu Bediülmülk Mirza. Molla 
Sadra'nın bazı eserlerini Farsça'ya tercü
me etmiştir. 

Kaçarlar döneminde din, tasawuf ve 
felsefeyle ilgili Farsça ve Arapça kitaplar 
da yazılmıştır. Ma'sum Ali Şah'ın Tara'i
Jsu'l-J:ıalsö.'iJs'ı, Rıza Kulı Han Hidayet' in 
Riyazü '1-'arifin ve Mecma'u'l-tuşaJ:ıa' 
adlı eserleri , Muhammed Sadık b. Meh
di'nin Nücumü's-sema' adlı kitabı , Sey
yid Muhammed Sihab' ın ReşeJ:ıat-ı Si
hab'ı ile bir grup alim tarafından kaleme 
alınan Name-yi Danişveran bu devirde 
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yazılan tezkirelerdir. Muhammed Gıya
seddin Gıya,şü '1-lugat, Rıza Ku lı Han Hi
dayet Ferheng-i Encümen-ara adlı söz
lüklerini bu dönemde hazırlamışlardır. 
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c) Modern İran Edebiyatı. Türkistan, 
Irak ve Hint üs!Qplarının tesirinde birçok 
merhaleyi aşan klasik İran edebiyatı . Ka
çarlar döneminde ortaya çıkan "bazgeşt-i 

edebi" (edebiyatta eskiye dönüş) akımını 
geride bırakarak :XX. yüzyıla girdi. Bu sü
reçte Batı'da ilim ve teknoloji alanında 
büyük değişiklikler meydana geldi. Feth 
Ali Şah, zamanında ordunun modernize 
edilmesi, posta. telefon ve telgraf teşki
latının. darphanenin ve Tebriz'de matba
anın tesisi ile modernleşme faaliyetleri
nin öncüsü oldu. 1906 yılında Muzaffe
rüddin Şah tarafından Meşrutiyet'in ka
bul edilmesinin ardından yenilikler birbi
rini takip etti. 

Mirza Taki Han ve Mirza Ebü'l-Kasım-ı 
Kaimmakam gibi ıslahatçı devlet adam
larının gayretleri sonucunda 1852'de Tah
ran Darülfünunu'nun ve modern eğitim 
vermeyi hedefleyen ilk ve orta dereceli 
okulların açılışı. resmi ve yarı resmi ga
zete ve dergilerin yayımlanmaya başla
ması. ders kitaplarının yazılması ve çeviri 
çalışmaları yeni atılımların yapılabilmesi 
için gerekli alt yapıyı oluşturdu. Yazarlar 
telif ve çeviri çalışmaları yoluyla yenilik 
hareketini hızlandırdılar. Halkın anlaya
cağı dilde sosyal eleştiriler yapılırken dil 

gösterişten uzak açık bir şekle dönüştü . 

Konuşma dilinde geçen kelimeler yazı 
dilinde de kullanılmaya başlandı. İran ve 
Kafkasya'da çıkan .Ag;erbdycan, Tebriz, 
İtti]J.ad, Ferheng, Nida-yi Vatan gibi 
gazetelerin yanı sıra İstanbul, Londra. Ka
hi re. Kalküta, Berlin ve Paris'te Farsça 
olarakyayımlanan A}]ter, Kanun, lfab
lü 'I-metin, Ş ur-i İsrafil, 'Urvetü '1-vü,ş
]fa ve Kave gibi gazete ve dergiler dilde 
sadeleşmeye gidilmesinde büyük rol oy
nadı. Talibof. Zeynelabidln-i Meragi, Mir
za Melkum Han. Cemaleddln-i Efgani. 
Şeyh Ahmed-i ROhl ve Aga Han-ı Kirmanl 
yazı dilini konuşma diline yaklaştırmaya 
çalıştılar. 

Roman. Tercüme faaliyetleri. dilde sa
deleşmenin yanı sıra o zamana kadar 
İran edebiyatında görülmeyen bazı ede
bi türleri n de yerleşmesine yol açtı. Daha 
çok Fransızedebiyatından yapılan tercü
meler İran edebiyatında tarihi roman ve 
tiyatro türlerinin doğmasında öncülük et
ti. Roman tekniği yönünden oldukça zayıf 
olan romancıların en önemli kaynağını 
Şahname oluşturdu. İranlı ilk tarihi ro
man yazarı Hüsrevl-i Kirmanşahl. Şems 
ü Tugra adlı romanında (I-III, I 909-191 O) 
Salgurlu atabeglerinden Abiş Hatun dö
nemini işledi. Şeyh Musa. 'Iş]f u Salta-

lfanun gazetesinin Londra'da yayımlanan tarihsiz 34. sa
yısının ilk sayfası 
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