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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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nat'ında ( FütüQ.at-t Kuruş-i Kebfr; Heme
dan ı 9 ı 9; Bombay ı 924) Ahamenller dev
rine kadar uzandı. Mirza Hasan Han Bed\" . 
Dastan-i B as tan (Sergüzeşt-i Kuruş) adlı 
romanında (Tahran ı 92 ı) Herodatas ta
rihiyle Şahname'nin Bljen ve Menlje 
hikayelerinden yararlandı. San'atlzade-i 
Kirmanl. Ddmgosterdn ya İnti~am{ıa
han-i Mezdek ( Bombay ı 920) isimli ya
rım kalmış romanında lll. Yezdicerd dö
neminde İran'ın Araplar tarafından fet
hini ele aldı. Müşfik-i Kazım!. Hallll. Dev
letabadi ve San'atlzade gibi romancılar. 
Batı ve özellikle Fransız edebiyatının et
kisiyle devrin sosyal aksaklıklarını günde
me getirip toplum meselelerine mizah ve 
hiciv açısından bakan romanlar kaleme 
aldılar. Dastan-ı 'Iş~-ı Şehrnaz (ı 9 ı 6), 
Tahran-i Mahuf (ı 924), Mecma'-i Divd
negan (ı 924). Ürdibihişt (ı 925), İnsan 
(ı 925), Esrdr-i Ş eb( ı 926) gibi eserler ye
ni İran edebiyatında bu türün ilk örnek
leridir. 

Tarihi ve sosyal romanların teknik ek
siklikleri. yazarların kişilik oluşturmada 
yetersiz kalışları, roman okumanın uzun 
zaman alması, okuyucuya gereken me
sajların verilememesi. İran edebiyatında 
başka ölçülerde varlığını sürdüren hika
ye türünün ön plana çıkmasına sebep ol
du. Cervantes. Chateaubriand, Victor H u
go, Alexandre Dumas. Jules Verne ve da
ha sonra Çehov. Maupassant. Edgar Alien 
Poe. Oscar Wilde. Franz Kafka gibi yazar
ların eserlerinin Farsça'ya çevrilmesi. Av
rupa! anlamdaki hikaye tarzının İran ede
biyatında yerleşmesine tesir etmiştir. 

Hikaye. Yeni İran edebiyatında kısa hi
kayelere geçiş Seyyid Muhammed Ali Ce
malzade ile başladı. Cemalzade. altı hika
yeden oluşan Yeki Bud Yeki Nebıld adlı 
kitabında (Berlin ı 922). daha önce Ali Ek
ber-i Dihhuda'nın karikatürize ettiği in
san tiplerini ele aldı. Eserin önsözünde 
amacının halk ağzında geçen kelime, de
yim ve atasözlerini kullanarak çeşitli halk 

tabakaianna mensup insanların hayat
larını aksettiren hikayeler yazmak oldu
ğunu söyleyen Cemalzade hikayelerinde 
tembelliği ve geriliği mizahi bir üslupla 
tasvir etti. Ancak insanların iç dünyasına 
yönelemedi. Hikaye dilini konuşma diline 
yaklaştırmakta başarılı olmakla birlikte 
açıklama ve yorumlara yer vermesi hika
yelerinin yer yer adeta makaleye dönüş

mesine yol açtı. 

Daha çok Fransızedebiyatından etki
lenen Sadık Hidayet çoğu ölümle sonuç
lanan hikayelerinde şüpheci. karamsar. 
güçsüz ve hayattan kaçan şahsiyetler 
üzerinde durdu. Zinde be Gur (ı 930, 
tre. Mehmet Kanar !Diri Gömülen!. istan
bul ı 995). Se Ka tre Ijun (ı 932), Saye-i 
Ruşen (ı 933) , Vagvag-i Sdhdb (ı 934). 
Bui-i Kur(trc BehçetNecatigil !Kör Bay
kuş!. istanbul ı 977). 'Aleviyye Ijanum 
(ı 944), Velingdri( ı 944) onun başlıca hi
kaye kitaplarıdır. 
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Büzürg-i Alevi. Hidayet'in yanı sıra 
Freud'ün görüşlerinden de etkilendi. Ha
yatının bir kısmı hapiste geçtiği için Va
ra~pareha-yi Zindan (ı 94 ı) ve Pencah 
u Se Nefer (ı 95 ı) adlı hikayeleriyle İran 
edebiyatında hapis edebiyatının temelini 
attı. Aynı kuşağa mensup olan Sadık-ı 
ÇGbek. Hidayet tarzındaki hikayelerinde 
toplumun itilen ve ezilen insanlarını tas
vir etti. Ijeymeşebbdzi (ı 945), En teri 
ki Lutiye ş Mürde Bu d (ı 949), Tengsir 
(I 963; tre A. Naci Tokmak, Ankara I 979). 
ve Seng-i Şabılr (ı 965) gibi kısa hikaye
lerinde halk dilinden de yararlandı . 

Muhammed-i Hicaz! H üm d (ı 928). Pe
riçehr (ı 929), Zibd (I 932),Ayine (ı 933). 
Endişe (1940). Sdgar(l952), Aheng 
(ı 952), Sirişk (ı 953) ve Ne sim (ı 960) gi
bi hikaye kitaplarında içinde çirkinlik, hu
zursuzluk ve karışıklığın bulunmadığı er
demli bir şehir aradı ve okuyucuya haya
ta iyimser olarak bakmayı öğütledi. Daha 
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çok edebiyat tarihçisi ve araştırmacı ki
şiliğiyle tanınan Sald-i Nefisl. Ferengis 
( 1932 ) adlı romanında Goethe'nin Wer
ther'inden etkilenirken kısa hikayelerden 
oluşan Sitaregan-i Siyah' ında ( 19 32) 

İran toplumunda kadının yeri üzerinde 
durdu. HikayeeBikle makale ve deneme 
türü arasında bir çizgide kalan Celal Al-i 
Ahmed, Ez Re nci ki miberim ( 194 7) ad
lı kitabında siyasi tutukluların yaşamları
nı inceleyerek Büzürg-i Alevi'nin başlat
tığı hapis edebiyatını sürdürdü Setdr, 
Zen-i Ziyadi ( 1952). Sergüzeşl-i Ken
dCıhd ( 1954). Did u Bazdid ( 1955), Mü

dir-i Medrese ( 1958) ve Nun ve'l-]falem 
( ı 961 ) gibi hikaye ve romanlarında taas
subu alaya alırken gelenek ve görenekie
re bağlı kaldı. Modernist akımının öncü
lerinden İbrahim Gülistan, önceleri Celal 
At-i Ahmed'in çizgisinde kalınakla birlik
te sonradan Amerikan edebiyatından et
kilenerek Şikdr-i Saye ( 1955), Cuy u Di
van u Teşne ( 196 7)' A~ermah u Al].ar-i 
Payiz ( 1969) gibi hikayelerinde şairane 
sembolizmden faydalandı. Sosyal realizm 
taraftarı Mahmud-i İ'timadzade, Rus 
edebiyatından etkilenerek kaleme aldığı 
Be SCıy-i Merdüm ( 1948). Na]fş-i Pe
rend (1955), Şehr-i Ijuda (1962), Dul].
ter-i Ra'iyyet ( 1963) ve Mühre-i Mar 
( 1965) gibi hikayelerinde çapraşık insani 
duyguları ön planda tuttu ve eleştiriye 
yöneldi. 1953 ihtilaliyle birlikte edebiyat 
sahnesine çıkan Taki-i Müderrisl. Cemal 
Mlr Sadıki. Behram Sadıki , Gulam Hü
seyn-i Said! ( Govher Murad). Mahmud-ı 
Keyanüş gibi hikayecileri Nadir-i İbrahi
m!, HGşeng-i Gülşlrl. Mehşld-i Em!rşahl. 
ResGl-i Pervlzl, Behmen-i Fürsl, Baba Mu
kaddem, Ahmed-i Mahmud, Emin-i Fa
kir!, Nasır-ı Takvayl ve Mahmud-ı Devle
tabadi gibi hikayeeBer takip etti. iran'da 
modern anlamda çocuk edebiyatı Tali
bof'un Kitab-ı AI;med adlı eseriyle baş
ladı. Eğitimini Avrupa'da tamamlayan pe
dagog Muhammed Bakır-ı Huşyar. yedi
on iki yaş grubundaki öğrenciler için elli
den fazla hikaye kaleme aldı. 

Kaşanlı Fazlullah Subhl-i Mühtedl der
lediği halk masallarını önce radyo prog
ramlarında ele aldı. bunları daha sonra 
Etsaneha (1-11, ı 944- ı 947). Ijace Molla 
Zülf'ali ( 1947-1 948) ve EfsaneM-yi Ko
hen (ı 949-1950) adıyla yayımladı. Halk 
masallarının çocuk eğitimindeki önemi.ni 
kavrayan Sadık Hidayet deAb-ı Zindegi, 
Agü Milşe ve Şengill u Mengill adlı 
masallarıyla çocuk edebiyatma yöneldi. 
Azerbaycan köylerinde öğretmenlik yap
tığı sırada halk masallarını derleyen Sa-
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med-i Behrengl'nin bütün eserleri Kış
şahd-yi Behreng adıyla basıldı. Bu ma
sallar başta Türkçe olmak üzere birçok 
dile çevrilmiştir. Abbas Yeminl-i Şerif, 
Cebbar Bağçeban. Ressam Erjengl, KG
hi-i Kirman ı. Ali Naki Vezlrl. Zeynelabidln-i 
Şehsüvarl gibi yazarlar pedagojik ağırlıklı 
çocuk hikayeleri yazdılar. öte yandan Ali 
Naki Vezlrl. Ebü'I-Kasım Cenneti-i Ata! ço
cuklar için piyes kaleme alırken Trec Mir
za, Muhammed Taki Bahar, Pervln-i İ'tisa
ml, Nlma YGşic ve Cebbar Bağçeban ço
cuk şiirleri yazarakyeni nesle öncülük et
tiler. Sadık ÇGbek'in Carlo Collodi'den çe
virdiği Adernek-i Çubek (Pinokyo) adlı 
eser masal çevirilerinin ilk örneğini oluş
turur. 

Tiyatro. İran'da XIX. yüzyılın ikinci yarı
sına kadar çeşitli geleneksel seyirlik oyun 
türleri mevcuttu. Bunların belli başlıları 
halk arasında "taziyename" denilen şe
blhhanller, sarayda bulunan soytanların 
(delkak) ve "IGtl" adı verilen maskaraların 
gösterileriyle kukla oyunlarıydı (haymeşeb
bazT). Şiiler arasında Kerbela Vak'ası'nın 
etkisiyle ortaya çıkan taziyeler XV. yüzyıl
dan itibaren giderek yaygınlaşmış . Safe
vller ve özellikle Kaçarlar döneminde şa
irler taziyename nazmetmek için teşvik 
edilmişlerdir. Özel mekanlarda icra edi
len taziye geleneği İran'da bugün de var
lığını sürdürmektedir. 

iran'da tiyatro edebiyatının gelişme
sinde "mürşid" denilen nakkal ve şehna
mehanların da katkısı olmuştur. İran şah
larının saraylarında, kıvrak zekalı ve ha
zırcevap oluşlarının yanı sıra hareketle
riyle de etrafındakileri eğlendiren oyun
cular arasında Kel inayet, Kerim-i Şlrel 
ve İsmail-i Bezzaz en meşhur olanlarıdır. 
Türk tiyatrosunda meddahiarın üstlen
diği rolü İran tiyatrosunda maskaralar 
icra ettiler. Bu sanatçıların en tanınmış
ları Hüseyn-i DGdl. Şeyh Şlpür, Şeyh Ker
na ve Hasan-ı Gorbe idi. İran'da bölgesel 
özelliklere göre farklılıklar gösteren Peh
livan-ı Keçel, 'Arilsi-yi Halil, Çihar 
Şandil]f gibi oyunlar Karagöz oyunlarına 
benzer. Düğün ve bayramlarda, çocuğa 
isim verme günlerinde bir çalgıcı grubu 
eşliğinde i cra edilen bu gösterilerde top
lum hayatının acı yönleri şakacı ve alaycı 
bir üslupla dile getirilir. Kukla oyunları
nın geleneksel İran tiyatrosu içinde ayrı 
bir yeri vardır. Kukiacı orkestraııın çaldığı 

halk şarkıları eşliğinde programını sür
dürür. 

Modern İran tiyatrosunun alt yapısı, 
Fransız edebiyatından yapılan tercüme
ler ve 1850 yılında darülfünun içinde inşa 

edilen tiyatro binasıyla oluşmaya başladı. 
Türk tiyatrosundaki gelişmelerin ışığı al
tında Farsça'ya çevrilen veya adapte edi
len ve bir kısmı istanbul'da basılan tiyat
ro esei'lerinin başında Moliere'in piyes
leri bulunuyordu. Çeviri piyeslerden son
ra İranit yazarlar telif piyesler kaleme al
maya başladılar. Ferheng ve Teatr-i Milli 
adlı tiyatro toplulukları modern İran ti
yatrosunun ilk kurumlarını oluşturdu . Bu 
yolda öncü olan Seyyid Ali Nasr'ın kurdu
ğu Komedi-yi Tran topluluğunda ilk defa 
Ermeni, Türk ve MGsevl hanımlar rol al
dılar. 

Azerbaycan milli tiyatrosunun kurucu
su olduğu kadar İran tiyatrosunun te
melini atanlardan sayılan Mirza Feth Ali 
Ahundzade'nin Azeri Türkçesi ile kaleme 
aldığı bazı tiyatro eserleri (lfikayet-i Mol
la ibrahim Krmyager, /fikayet-i Mösyö 
Jordan, Sergüzeşl-i Vezir-i !jan-ı Lenkü
ran, Sergüzeşl-i Merd-i ljasis ya /facı !)a
ra), Mirza Muhammed Ca'fer-i Karaca
daği tarafından Farsça'ya tercüme edil
di. Mirza Aga Tebriz! sade bir dille kale
me aldığı piyeslerinde piyes tekniğine 
fazla özen göstermedi. Yönetimi eleştiren 
uzun piyesler yazan M urtaza Kulı Fikri ak
törlük de yaptı. Ahmed-i Mahmüdl. lfa
cı Riyayi !jan ya TartUt-i Şar]fi adlı pi
yesinde Maliere'in Tartut'un u taklit etti. 
Seyyid Ali Nasr kadının toplumdaki yeri, 
cahillikle mücadele ve çok evlilik gibi sos
yal sorunları işleyen başarılı piyesler ka
leme aldı. 

1. Dünya Savaşı'ndan sonra İran'da ti
yatro çalışmaları daha da hız kazandı. Ha
san-ı Mukaddem. Rıza Kemal-i Şehrzad, 
Sald-i Nefisl. Zeblhullah-ı Bihrüz. Mirza
de-i lşki . Ali Naki Vezlrl, İbrahim Hace Nu
ri ve Sadık Hidayet gibi piyes yazarları ye
tişti. Bu dönemde yazılan Pervin Dul].
ter-i S asan, Efsane-i Ateriniş, ~rus-i 
Sasaniyan, Nadir Şah-ı Etşar, Şah 'Ab
Ms-ı Kebir, Al].irin Yadgar-i Nadir Şah. 
Ebu Müslim-i Ijorasani, Al].irin Rilz-i 
Sasdniyan, Dastan-ı Ijunin ya Dô.stdn-ı 
Bermekiyô.n, Kuruş-i Kebir gibi piyes
lerin ortak özelliği, siyasi baskılardan kur
tulmak için konularını daha çok eski İran 
tarihinden almasıdır. 

1950'1i yıllardan itibaren İran tiyatrosu 
Batı formlarına ayak uydurmakta güçlük 
çekmedi. Ali Naslriyan, Behmen-i Fürsl, 
Gulam Hüseyn-i Said!, Behram-ı Beyzaı. 
Ekber-i Radi. Bijen-i Müfid, Pervlz-i Say
yad, Muhsin-i Yelfanl. İbrahim-i Mekkl, 
Mustafa Rahlml, Nasır-i Tranl. Nasır-ı Şa
hlnper, Ferlde-i Fercam. HGceste Kiya, 
Gulam Ali İrfan, Abbas-ı Na'lbendiyan, Ce-



vact-ı Mücabl. Safi ve Erselan Pürya gibi 
tiyatro yazarları eserlerini bu dönemde 
vermeye başladılar. 

Şiir. Moğollar ve Tlmurlular devriyle 
başlayan ve Safeviler döneminde doruğa 
ulaşan Hint üslQbu ile yazılan şiiriere kar
şı tepki olarak Kaçarlar zamanında "baz
geşt-i edebi" akımı doğdu ve eskileri 
aratmayan taklitçi şairler yetişti. Bu dö
nemden Meşrutiyet'e kadar şiirde her
hangi bir değişiklik olmadı. Yeni maz
munlar Meşrutiyet'le birlikte şiire gir
meye başladı. Konuların içeriği değişe
rek içtimai ve siyasi nitelik kazandı. Meş
rutiyet dönemi şairlerinin büyük bir kıs
mı. "Sanat toplum içindir" ilkesini benim
seyere k refah ve huzur özlemini ifade 
eden şiirler yazdılar. Azınlıkta kalan bir 
grup ise, "Sanat sanat içindir" görüşünü 
benimsedi. Genel olarak gazete ve dergi
lerde yayımlandığı için "eş' ar-ı matbüati" 
denilen şiirler, Meşrutiyet ruhunu dile ge
tirip İran halkını harekete geçirmede çok 
etkili olmakla birlikte sonunda yerini kla
sik şiire bırakmak zorunda kaldı. 

ı. Dünya Savaşı'nın ardından meydana 
gelen değişiklikler İran edebiyatını da et
kiledi. Nazma dayanan ve asırlarca değiş
meden ayakta kalmayı başaran İran ede
biyatı, çağdaş hayatın sorunlarına cevap 
veremez oldu. Güncel meseleleri şiirle
rinde işlernek isteyen şairler. edebi sa
natların ve katı şiir kurallarının çizdiği sı
nırların dışına çıkamadılar. İlk defa hika
ye ustası Cemalzade. Yeki Bud Yeki Ne
bud'un mukaddimesinde bu mesele üze
rinde durarak "edebi demokrasi"den 
söz etti ve eski kalıplarla katı kuralların 
bağından kurtulma zamanının geldiğini 
söyledi. Buna karşılık Edibü'l-Memalik Fe
ra hani, Fürüzanfer ve Vahid-i Destgirdi 
gibi muhafazakar şairler yenilik taraftar
larının karşısına çıktılar, eski kalıplar için
de yeni konuların dile getirilebileceğini 
savunarak eski-yeni tartışmasını başlat
tılar. 

ı. Dünya Savaşı'nın başlamasından Peh
levi hanedanının iktidara gelmesine ka
dar geçen yedi yıllık dönem şairler için bir 
uyanış dönemi oldu. Bahar, şiirde eskiye 
bağlı olmasına rağmen yenilik taraftar
Iarına hoşgörüyle bakarken Işkl ve LahQ
ti gibi şairler şiirde sadeliğe yöneldiler. 
Bununla birlikte bu şairler aruzun katı ku
rallarından kurtulamadılar. Şiirde yenilik 
taraftarlarının bir kısmı rubal. müstezad 
gibi kalıplardan yararlanarak ya da vezin 
ve kafiye ile oynayarak bir kısmı da hece 
veznini kullanarak yenilik arayışını sür
dürdüler. 

Yeni İran şiiri Nima Yüşic ile birlikte 
yeni bir yola girdi. Başlangıçta eski kalıp
lara bağlı kalan Nima zaman içinde kafi
yelerle oynadı . lşkl ve Arif gibi şairler top
lumsal hareketleri slogan düzeyinde ele 
alırken Nima bu hareketleri sanat alanı
na çekti. Klasik İran şiirinin kalıplarından 
kurtularak halkın heyecanlarını. duygu
larını ve arzularını yansıtan şiirler kaleme 
aldı. Yeni şiir arayışları Nima'dan sonra 
da devam etti. Şairane n esir, kesik n esir, 
yarı serbest şiir, serbest şiir, mısraın bey
tin yerini aldığı ve katiyesiz şiir demek 
olan beyaz şiir, dil bilgisi kurallarına uyul
mayan ve halk diliyle söylenen halk şiiri 
bu arayışların örnekleridir. 

Gerçek anlamıyla modern İran şiiri 
1940'lı yıllarda başladı. Nima'nın etkisin
de kalan Feridun-i Tevelleli yeni tasvirler 
ve terkipler yapmak için çaba gösterdi. 
Muhammed Ali-i İslami daha çok birbiri
ne bağlı dübeytler kalıbında şiirler yazdı. 
Saye mahlaslı Hüşeng-i İbtihac ve Feri
dun-i Müşiri bazan klasik, bazan da ser
best tarzda şiirler yazdılar. 1941-1951 
yıllarında hakim olan lirizmden sonra 
1951-1961 arasında aşkın yanı sıra cinsi 
meseleler de şiirde ilgi görmeye başladı. 
İlk şiirlerinde tabiat, kadın ve aşk üzerin
de duran Nadir-i NadirpOr daha sonra 
şiirlerinde toplumsal sorunlara yöneldi. 
Ümmid mahlaslı Mehdi Ahavan-i Salis, 
Horasan üstübunun özelliklerini Nima'
nın şiirlerindeki özelliklerle kaynaştırdı. 
Siyavüş-i Kisrai, toplumsal düşünce çer
çevesinde hem aşk şiirleri hem hamasi 
şiirler söyledi. FürQg-i Ferruhzad şiirlerin
de ölüm ve yoklukla aşk ve hayata ağırlık 
verdi. Kadın- erkek eşitsizliği karşısında
ki isyanını şiirlerine yansıttı. Ahmed-i 
Şamlü. Nima'dan sonra şairane duyarlık 
üzerinde en çokduran şair oldu. ŞamlQ , 

mesnevi ve dörtlük kalıplarını kullandığı 
şiirlerinin yanı sıra vezinsiz aşk ve kahra
manlık şiirleri de yazdı. Sührab-ı Sipihri, 
yeni İran şiirinde metafizik duyarlığa da
yanan şiirin temsilcisi olarak ortaya çıktı. 
Bugün İran'da hem klasik hem yeni tarz
da şiir yazılmakta, bir yandan da yenilik 
arayışları devam etmektedir. 
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3. Eğitim ve Öğretim. iran 'da eğitim 
ve öğretimin tarihi Ahamenller haneda
nının kurucusu ll. Kyros dönemine kadar 
uzanmaktadır. İskender'in ölümünden 
sonra iran'da hüküm süren Partlar'dan 
ı. Balaş. Avesta'nın İskender'in istilası sı
rasında dağılmış olan parçalarını topla
yıp bir araya getirdi. Bu dönemde dil Or
ta Farsça (Pehlevlce) olup yazı Arami alfa
besiyle idi. 

Romalılar'ı yendikten sonra Romalı esir
Ierden bilgi ve sanatlarını iranlılar ' a öğ
retmelerini isteyen ı. Şapür devrinde tıp. 
felsefe ve astronomiye dair kitaplar Yu
nanca ve Hintçe'den Pehlevice'ye tercü-
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