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ll!libJ lsMAİL DURMUŞ 

D FARS EDEBİYATI. Fars edebiyatın
danesir genel olarak sade nesir ve sanat
lı nesir olmak üzere iki bölümde ele alınır. 
Sade nesir de konuşma nesri, hitabet nes
ri, mürsel nesir gibi koliara ayrılır. Konuş
ma nesrinde verilecek mesajın muhataba 
doğrudan doğruya iletilmesi amaçlanır; 

seci ve müzikal ahenkten yararlanılmadı
ğı gibi yabancı ve karmaşık kelimelere de 
yer verilmez, dil bilgisi kurallarına özen 
gösterilmez. Hitabet nesrinde muhatabın 
kavrayış gücü göz önünde bulundurularak 
ele alınan konu en fasih ve ahenkli şekil
de dile getirilir. İran edebiyatında en çok 
kullanılan nesir türü olan mürsel nesirde 
bu tür kavramlar ve manalar kelime oyun
larından, çapraşık ifadelerden uzak bir dil 
ve mantıklı bir ahenk içinde ele alınır. Dil 
bilgisi kurallarına tam anlamıyla uyulur, 
okuyucu dilden çok metnin içeriğine yön
lendirilir. Lafız mana ile tam bir uyum ha
lindedir. kaz veya ıtnab denilen söz sanat
larına ihtiyaç duyulmaz. Mürsel nesir sa
natlı nesirle konuşma nesri arasında bir 
yerde olup içeriğe göre sanatlı nesre ve
ya konuşma nesrine yönelir. Sanatlı nesre 
yöneldiğinde yüksek mürsel nesir, konuş
ma nesrine yöneldiğinde sade mürsel ne
sir adını alır. Sanatlı nesirde söze ve ifa
denin süslenmesine önem verilir. ltnab ve 
seeiden yararlanılarak ifade mümkün ol
duğu kadar uzun tutulur, eş anlamlı keli
meler sıkça kullanılır. Bu da cümlenin an
laşılmasını güçleştirir. 

Genel bir görüşe göre İran edebiyatın
da islam öncesi nesir tarihi ve idari yazı
lar olarak iki grup altında toplanmıştır. Ta
rihi yazıların büyük bir çoğunluğun u oluş
turan kitabelerde sade ve açık bir dil kul-
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lanılmış, idari yazılar olarak nitelenen dini 
ve ilmi yazılarda ise daha çok kutsal kitap
larda görülen üsluba başvurulmuştur. Bu 
tarz nesirde belirli bir seviyede uyum ve 
ahenk sağlamak için cümlelerin sonu bir
birine benzetilir; kelime ve cümleler tek
rarlanır. Cümle tekrarları Aryal ve Sami 
nesirlerinin ortak özelliğidir. Sasanl Pehle
vlsi nesrinin özellikleri az çok Avesta'nın 
nesriyle aynıdır. Cümlelerin kısalığı , keli
melerin anlamlarını tam olarak ifade et
mesi, fiilierin cümle sonunda yer alması, 
seci bulunmaması ve sözde uzatmaya gi
dilmemesi bu özelliklerin belli başlılarıdır. 

İslamiyet'in İran'da yayıldığı yıllardan iti
baren Pehlev'ice yerini yeni Farsça'ya bıra
kırken Pehlevi diliyle yazılmış Vis ü Ramin, 
Zerdüşt dininin önemli öğretilerini ihtiva 
eden Dinkert ve Avesta'nın bazı bölüm
lerinin tefsirleri Deri Farsçası 'na ve Arap
ça'ya çevrilmiştir. 

İki yüzyıldan fazla bir süre Arap hakimi
yeti altında kalan İran'da nasirler Tahirller, 
Saffarller ve Samanller döneminde hüküm
darlar tarafından himaye görmüştür. Arap 
hakimiyetine, Arap gelenek ve görenek
lerine karşı İran geleneklerine ve tarihine 
bağlı kalındığı Samanller devrinde yeni İran 
edebiyatının temel eserleri sayılabilecek ki
taplar yazılmaya başlanmış, özellikle eski 
İran tarihi caniandınimaya çalışılmıştır. Bu 
dönemde nazımda görülen ilerleme nesir
de de kendini göstermiştir. Ebü'I-Müey
yed-i Belh'i'nin İran bölgeleri hakkında de
ğerli bilgiler içeren 'Aca'ibü'l-ber ve'l
bal)r' ı ('Aca'ibü'l-bü ldan), Samani Hü
kümdarı Mansur b. Nuh'un emriyle vezi
ri Ebu Ali Bel'aml tarafından Farsça'ya ter
cümesi yapılan Muhammed b. Cerlr et
Taber'i'nin Taril;].-i Taberi'si , yine aynı mü
ellifin Horasan ve Maveraünnehir alimle
ri tarafından tercüme edilen Tefsir-i Mu
l)ammed b. Cerir ber Kur'an'ı bu döne
me ait Farsça mensur eserler arasında zik
redilebilir. Ayrıca asıl kaynağını Pehlev'ice'
nin veya bu dilden Arapça'ya nakledilmiş 
eserlerin oluşturduğu kitaplar da vardır. 

Bunların en önemlileri İslam öncesinden 
Arap hakimiyetine kadar süren dönemi içi
ne alan Şahname-i EbU Bell;].i ile X. yüz
yılın en iyi mensur şehnamesi sayılan Şah
ndme-i Ebu Manşuri'dir. Dakiki ve Fir
devs'i'nin yazdığı manzum şehnamelerin 
ilk kaynağı olan bu ikinci esere Samani Ve
ziri Ebu Mansur ei-Muammerl tarafından 
devrin Farsça nesrinin özelliklerini hemen 
hemen tamamıyla aksettiren bir mukad
dime yazılmış, bütün bu eserlerde edebi 
sanatlardan oldukça uzak sade bir nesir 
üslubu kullanılmıştır. Bu devirde ve bun-

dan sonra gelen devirde yazılan eserler
de Arapça zor kelimelere, darbımesellere, 
ifadeyi süslemek için Arapça şiiriere yer 
verilmemiş, halkın anlayacağı açık ve kısa 
cümleler tercih edilmiştir. 

X. yüzyıla kadar Arapça'nın etkisinden 
nisbeten uzak kalan Farsça'ya Xl. yüzyıl
dan itibaren Arapça kelimeler girmeye baş
lamış, XII. yüzyılda Farsça'daki Arapça ke
limelerin sayısı büyük artış göstermiştir. İs
lamiyet'i daha iyi tanıyabilmek ve Kur'an 'ı, 
hadisleri anlayabilmek için Arapça öğre
nimine ihtiyaç duyulması, İslami ilimierin 
okutulması, Arap dilinde oluşan terim
ler, Yunanca, Pehlev'ice, Süryan'ice ve Hint
çe'den yapılan çeviriler sonucu Arap ede
biyatının zenginleşmesi zorunlu olarak İran 
dili ve edebiyatını etkilemiştir. Bu arada 
başlangıçta Slstan, Horasan ve Mavera
ünnehir'i içine alan bölgede meydana ge
len Deri edebiyatı (saray edebiyatı) ve dili ya
vaş yavaş İran'ın diğer bölgelerine, daha 
sonra Gazneliler yoluyla Hindistan'a, Sel
çuklular yoluyla Anadolu'ya yayılmıştır. Hin
distan'dan Anadolu'ya kadar uzanan geniş 
bir sahada yayılma imkanı bulan Farsça ile 
XI-XII. yüzyıllarda yazılmış mensur eser
lerde iki tür nesrin hakim olduğu görülür. 
Bunların ilki X. yüzyıldan beri devam eden 
sade nesir, ikincisi seeili nesirdir. Blrun'i'
nin et-Tefhim'i, İbn Sina'nın Danişna
me-i 'Ald'i'si, Ebü'I-Fazl-ı Beyhaki'nin Ta
ril;].-i Beyha]fi'si, Nizamülmülk'ün Siya
setname'si ve Nasır-ı Hüsrev'in Seferna
me'si ilk türün belli başlı örnekleridir. 

Xl. yüzyılın başlarında ortaya çıkıp XII. 
yüzyılda gelişen ve uzun bir süre varlığını 
koruyan süslü ve seeili nesir şiirde rastla
nan bütün edebi sanatlarla örülmüştür. 

Arap nesrinin etkisiyle doğan bu nesrin 
ilk ve en büyük temsilcisi Hace Abdullah-ı 
Herevı~dir. Ebü'I-Meall Nasrullah-ı Şirazl ta
rafından Farsça'ya çevrilen Kellie ve Dirn
ne'de eş anlamlı cümlelere, Arapça keli
me, darbımesel ve şiiriere çokça yer ve
rilmiş, buna karşılık seci sanatı daha az 
kullanılmıştır. XII. yüzyılda Nizarnl-i Aruzl 
Çehdr Ma]fdle'sinde seeili nesirle sade 
nesri bir arada kullanmıştır. Nizarni'nin her 
makalenin giriş kısmında mümkün oldu
ğu kadar bol seci yaptığı halde hikayele
re geçtiğinde sade nesre döndüğü görül
mektedir. 

XIII-XIV. yüzyıllarda her iki nesir türüyle 
eser yazılmıştır. Dini, siyasi, edebi ve ilm! 
bir merkez olan Bağdat, Cengiz ve Timur 
istilalarının devam ettiği bu yüzyıllarda 
önemini yavaş yavaş yitirmeye, Arapça da 
yavaş yavaş terkedilerek Farsça edebiyat 
ve bilim dili olarak birinci sırayı almaya 



başlamıştır. Bu dönemde seeili nesir ya
nında sade nesir de varlığını korumuştur. 

Hatta Şems-i Kays el-Mu'cem'inde oldu
ğu gibi her iki üslubu da kullanmaktan çe
kinmemiştir. Bu devirde seeili nesirle ya
zılmış eserler arasında Ata Melik Cüvey
ni'nin Tarib--i Cihangüşa'sı, Vassaf'ın Ta
riJ;-i Vaşşafı, sade nesirle yazılan eserler 
arasında Avfi'nin Cevô.mi'u'l-J:ıikayat'ı , 

Reşldüddin Fazlullah'ın Cami'u't-tevariJ;'i, 
Hamdullah el-Müstevfi'nin Tarib--i Güzi
de'si, Sa'dl-i Şlrazl'nin Gülistdn' ı ve Ah
med Efiakl'nin Mena]fıbü '1- 'arifin'i zik
redilebilir. 

İran nesri, Timur'un 1380-1381 'de Ho
rasan ve Sistan'da ayaklanışı ile başlayıp 
Şah İsmail' e kadar geçen dönemde aynı 
özelliklerini sürdürmüştür. Hükümdarla
rın Türk olması, idari ve askeri teşkilatta 
Türkler'in bulunması sebebiyle Farsça'ya 
Türkçe kelimelerin girdiği, hatta Türkçe 
eserlerin kaleme alındığı bu dönemde ya
zılan eserlerin dilinin genellikle sade ve akı
cı olduğu görülmektedir. 

Safeviler devrinde Farsça nesir Timur
lular dönemindeki çizgisini sürdürememiş, 

Azerbaycan'ın merkez bölgelerinde Türk
çe en çok konuşulan dil özelliğini kazan
maya başlamıştır. Safeviler devri nesrinin 
bir başka özelliği de Timurlular dönemine 
nazaran daha çok mensur halk hikayesi 
yazılmış olmasıdır. Dastan-i İskender, Tıl 
tiname, Rezmname, Hint destanı Rama
yana ve M ahabaharat tercümeleri, KJş
şa-i Hezar Gisu, Kışşa-i Talib-i Padi
şahzade ve MatlUb, Kışşa-i Erşed ü Ra
şi d, Kışşa-i Eşref ü Piruz-i Vezirzade, 
Şirinname, Kışşa-i Çehar Derviş, Nu
şaferinname gibi mensur hikayelerin di
li sade ve akıcıdır. 

Afşarlar, Zendler ve Kaçarlar dönemin
de Farsça nesir kısmen XII, Xlll ve XIV. 
yüzyılların nesrine dönmeye başlamıştır. 
XIX. yüzyılda tarihçi İbrahim Vekayi'nigar 
XII. yüzyıl nesir üslubunu kullanmış, "Ben
de" mahlasıyla Türkçe. Arapça ve Farsça 
şiirler yazan Mirza Razi, tarihçi Vassaf ile 
Sa'dl-i Şlrazl'nin üslUbu arasında bir üs
lUp benimsemiş. Abdürrezzak Blg-i Dün
büll aynı üslUbu devam ettirmiştir. İyi bir 
devlet adamı olduğu kadar iyi bir nasir ve 
şair olan Mirza Ebü' l-Kasım Kaimmakam-ı 

Perahani ise makale, mektup ve ferman
larında Sa'dl-i Şlrazi'nin Gülistan'ındaki 
üslubu izlemiştir. Kaimmakam'ın nesirle
rinde eski nesirdeki uzun ve tumturaklı 
cümlelerin yerini kısa, tam ve nisbeten sa
de cümlelerin aldığı, mektuplarında eski 
nesir tarzına uyarak Farsça ve Arapça şi
irlere yer verdiği, idari yazılarında ise halk 

dilini kullandığı görülür. Bedayi'nigar adıy
la tanınan Mirza Muhammed Newab-ı 
Tahranl. Mecdülmülk lakabıyla meşhur 

Hac Mirza Muhammed-i Sineki gibi XIX. 
yüzyıl tarihçi ve münşlleri klasik nesir üs
IObuna ve tarih yazıcılığı geleneğine bağ
lı kalmışlardır. Buna karşılık gerek meş
rutiyet düşüncesinin ortaya çıkması ve bu 
konuda halkı aydınlatma ihtiyacının belir
mesi gerekse Batı'dan yapılan tercüme
lerin de etkisiyle Şeyh Ahmed-i Ruhi, Mir
za Aga Han-ı Kirmanl, Mirza Melkum Han 
ve Talibof gibi yazarlarla İran nesrinde sa
deleşme yolunda önemli adımlar atılmış

tır. XX. yüzyılda Cemalzade, Sadık Hidayet, 
Büzürg-i Alevi, Muhammed-i Hicaz!, Sa
dık-ı Çubek, Ali Muhammed-i Efganl, Sa
Id-i Nefisl, Seyyid Celal AI-i Ahmed, Gu
lamhüseyn-i Saldi gibi hikaye, roman ve 
tiyatro yazarlarının eserleriyle sağlam ze
min üzerine oturan Farsça nesir aynı çiz
gide gelişimini sürdürmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Gr.!Ph., 1-11; Browne, LHP, IV; Ethe, Tarfb-i 
Edebiyyat; Rypka, !LG; Bozorg Alavi , Geschich
te und Entwicklung der Modernen Persischen 
Literatur, Berlin 1964; Nefisi, Tarfb-i f'ia?m u 
Neşr, 1-11; Bahar, Sebkşinasf, Tahran 1349 hş. , 

I-lll; Yahya Aryanpür. Ez Şabfı ta Nfma, Tahran 
1350 hş./ 1971 , 1-11; a.mlf .. Ez Nfma ta Rüzgar-i 
Ma, Tahran 1374 hş . ; Rızazade-i Şafak, Tarfb-i 
Edebiyyat-ılran, Şiraz 1352/1973; Zebihullah 
Safa, Mubtaşar1 der Tarfb-i Taf:ıauuül-i f'ia?m u 
Neşr-i Parsf, Tahran 1353/1974; Muhammed is
ti'lami, Berresf-yi Edebiyyat-ı İmrD.z-i lran, Tah
ran 2535 şş . ; Mahmud Keyanüş. Berresf-yi Şi'r 
u Neşr-i Farsf-i Mu'aşır, Tahran 2535 şş. ; Hüse
yin Rezmcü. Enua'- ı Edebi ue Aşar-ı An der Ze
ban-ı Farsf, Meşhed 1372 hş . , s. 153-267; Abbas
pOr. "Neşr", Ferhengname-i Edebf-i Farsf ( nş r. 

Hasan En Oşe ), Tahran 1376 hş., ll, 1337-1338; 
Mehmet Kanar, Çağdaş İran Edebiyatının Do
ğuşu ue Gelişmesi, istanbul 1999; a.mlf .. "İran" , 
DİA, XXII, 424-427; E. Berthels- [Ahmed Ateş]. 
"İran" , İA, V/2, s. 1041-1053; A. Naci Tokmak. 
"İran", DİA, XXII, 4 ı 6-424; Dihhuda, Luğatna
me (Muin), Xlll , 19746. r;,ı,:ı 

tJll!l!!l M EHMET K ANAR 

D TÜRK EDEBİYATI. Türk nesrinin ta
rihi Türk edebiyat tarihi gibi üç dönemde 
ele alınmaktadır. Türkler'in İslamiyet'i ka
bulünden önceki döneme ait en eski Türk
çe metin olan Orhun abideleri aynı zaman
da Türk nesir sanatının da ilk örnekleridir. 
Özentisiz, açık ve anlaşılır bir dille yazılmış 
olan yazıtlar atasözleri ve halk tabirleriyle 
zenginleştirilmiş , yer yer lir ik ve romantik 
ifadeler taşıyan metinlerdiL Orhun abide
leri, daha önceki yüzyıllarda işlenerek ge
liştirilmiş bir nesir dilinin varlığını düşün
dürmektedir. Maniheizm'i ve Budizm'i be
nimseyen Uygur Türkleri'nden kalma ne
sir yazılarının çoğu bu dinlerin kutsal me-
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tinlerinin tercümesidir. Bunların Mani ve 
Budist düşüncesine bağlı dil özellikleri ya
nında simetrik cümleler. ses unsurları ve 
tekrarlarla Orhan yazıtlarından farklı bir 
anlatım özelliği taşıdığı görülmekte, ayrı
ca pek çok Budist kavramının Türkçe'de 
karşılıklarının arandığı dikkati çekmekte
dir. örnekleri oldukça bol olan bu eserle
rin en ünlüleri arasında Maytrısimit, Kal
yanamkara Papamkara, Sekiz Yükrnek 
ve Altun Yaruk bulunmaktadır. 

Elde en çok metin bulunan dönem ise 
Türkler'in İslamiyet'i kabulünden XIX. yüz
yıl ortalarına kadar devam eden İslami de
virdir. Bu dönemin ilk nesir metinleri Or
ta Asya coğrafyasında kaleme alınm ıştır. 

Bunların başında Divanü lugati't-Türk'
teki örneklerle Kutadgu Bilig'in sonra
dan ilave edildiği anlaşılan mukaddimesi 
sayılabilir. Bu eserleri Rabgüzi'nin, iç içe 
geçmiş kıssalar halinde ve yer yer tasvir
lerin de bulunduğu Kısasü'l-enbiya'sı 
(ı 311), Mahmud b. Ali Ker derl'nin sade 
bir dille yazılmış olan Nehcü'l-feradis'i ile 
( 1358) yine XIV. yüzyıla ait, yazarları bilin
meyen Bahtiyarname ve Tezkiretü '1-ev
liya gibi eserler takip eder. Bu arada Kur
'an tercümeleriyle tefsirler ve Farsça'dan 
yapılan çevirilerle Türkçe'de Arapça ve 
Farsça'nın etkilerinin arttığı görülmekte
dir. 

İslami dönem Türk nesir edebiyatının 
en zengin örneklerini Anadolu'da gelişen 
Batı Türkçesi'yle yazılmış eserler oluştu
rur. Türkler'in Anadolu'ya gelişinden sonra 
Anadolu 'da yeni bir yazı dili teşekkül et
miştir. Anadolu'nun fethinden XIV. yüzyıla 
kadar özellikle nesir alanında kayda de
ğer eserler bulunmamaktadır. Hikayeler
le desteklenmiş dini ve ahlaki öğütler içe
ren Behcetü'l-hadaik ii mev'i zati'l-ha
laik XII I. yüzyılın tek önemli nesir eseri
dir. Bir kısmını Arapça ve Farsça'dan çevi
rilerin oluşturduğu XIV. yüzyıl nesir edebi
yatının başlıca eserleri Kul Mesud'un Ke
me ve Dimne'si, Şeyhoğlu Sadreddin Mus
tafa'nın Merzübanname'si, Darlr'in sade 
bir üslupla yazılmış Siretü'n-nebi'si, Ham
zavl'nin yine sade ve sürükleyici üslubuyla 
yüzyıllar boyu halk arasında okunan H am
zaname'si sayı labilir. XV. yüzyılda Dede 
Korkut Kitabı, Battalname, Danişmend
name gibi halk tarafından okunan eser
lerin yanında resmi yazışmaları ve mek
tupları içine alan klasik Osmanlı inşasının 
da teşekkül ettiği görülür. 

XV. yüzyıldan itibaren inşa tarzının ge
lişmesi dikkate alınarak Tanzimat'a ka
dar Osmanlı dönemi nesri üç kategori
de incelenmiştir (İz , s. V-XVII) : a) Sade ne-
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