ROMAN
tirici dil ve anlatımıyla Tutunamayanlar,
Türk romanında 1990'lı yıllarda revaç bulacak postmodern anlatıyı haber veren
eserdir.
1980 sonrasında Orhan Pamuk, Ahmet
Altan, Latife Tekin, Mehmet Eroğlu, Elif
Şafak Türk romancılığının öne çıkan belli
başlı isimleri o lmuştur. Bu dönemin romancıları arasında Şemsettin Ünlü, Tahsin Yücel, Bilge Karasu, Ayla Kutlu, Mehmet Niyazi Özdemir, Nazlı Eray, Durali Yıl
maz, Mustafa Kutlu, Erendiz Atasü, İnci
Aral, Enis Satur, Nedim Gürsel, Ali Haydar
Haksal, Reha Çamuroğlu, Nazan Bekiroğ
lu, İhsan Oktay Anar, Ahmet Ümit, Hasan
Ali Toptaş. Gürsel Korat, Fatma Barbarosoğlu, Sadık Yalsızuçanlar, Selma Fındıklı
gibi isimler de bulunmaktadır.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1942'de Sinekli Bakkal ile Halide Edip Adıvar'a, Fahim Bey ve Biz'le Abdülhak Şinasi Hisar'a,
Yaban'la Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na
verdiği ilk roman ödüllerinden sonra Yunus Nadi, Orhan Kemal, Milliyet, Madaralı, Türkiye Yazarlar Birliği gibi nisbeten süreklilik gösteren roman ödüllerinin yanı
sıra son yıllarda bazı belediye ve kuruluş
ların roman yarışmaları düzenlediği görülmektedir. Yurt dışında Yaşar Kemal bazı ödüller alırken 2006 yılında Orhan Pamuk'a "kentin melenkolik ruhunun izlerini sürerken kültürlerin birbirleriyle çatış
ması ve örülmesi için yeni simgeler bulduğu" gerekçesiyle Nobel edebiyat ödülü
verilmiştir.
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niği, konular, temalar ve romanla ilgili problemler üzerine tez çalışmaları yapılmış, pek çok kitap
ve makale, dergi özel sayıları ve antolojiler yayım
lanmıştır; bu konuda oldukça ayrıntılı bir bibliyografya için bk. ilyas Dirin , "Roman Kaynakçası" , Hece [Türk Romanı özel sayısı[, sy. 65-67, Ankara 2002, s. 755 -815).
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D ARAP EDEBİYATI. Arap edebiyatın
da roman rivaye, roman yazarı ravl, katibü'r-rivaye ifadeleriyle karşılanmıştır. Bu
anlamda rivaye kelimesinin ilk defa kimin
tarafından kullanıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, bir kahraman etrafın
da gelişen olayların anlatım ve aktarırnı
na dayandığı için, XIX. yüzyılın ilk yarısın
dan biraz sonra Batı romanlarından yapılmış tercümelerin rivaye kelimesiyle karşıianmış olması muhtemeldir. Nedb elHaddad'ın Alexandre Dumas'dan çevirdiği
Rivdyetü'l-fürsdni'ş-şeldşe'si (HV, Beyrut 1888) adında rivaye kelimesi geçen ilk
eserlerdendir. Tanyüs Abduh XX. yüzyılın
başlarında kurduğu, Batı edebiyatların

dan tercüme edilmiş romanları yayımla
dığı dergisine Mecelletü'r-rdvi adını vermiştir. Bununla beraber ilk örnekleri IV.
(X.) yüzyılda görülen makamat türü eserlerde bir kahraman etrafında gelişen olayları izleyip aktarana ravl, yaptığı işe de rivaye denildiğinden "roman" anlamında rivaye teriminin doğuşunu bununla irtibatlandırmak da mümkündür.
Elf leyle ve leyle gibi masal, Kelile ve
Dimne gibi fabl türü eserlerle makameler Arap edebiyatında roman türünün kadim örnekleri sayılır. Modern anlamda roman Arap edebiyatma XIX. yüzyılın son
çeyreğinde Batı edebiyatlarının etkisi ve
çeviri hareketiyle girmiştir. Fransız yazarı
Femelon'un Les aventure de Telemaque
adlı romanı, Mısırlı yazar Rifaa Rafi' etTahtav'i'nin çevirisiyle (Meval):ı'u'l-eflak fi
vel):a'i'i Telfmak, Beyrut 1867) Arap edebiyatında modern romancılığın hareket noktasını teşkil etmiştir. Bu çeviri hareketini
az sonra veya eş zamanlı olarak bir uyarlama ve telif hareketi izlemiştir. Roman
türündeki ilk denemeler Mısır ve Lübnan'da görülmüş, klasik anlatım türü olan makameyi canlandırma girişimi şeklinde ortaya çıkmıştır. Mısır'da Rifaa Rafi' et-Tahtavi'nin Ta]].lişü'l-İbriz (1834), Ali Paşa
Mübarek'in 'Alemü'd-din (1882) ve Lübnan'da Ahmed Paris eş-Şidyak'ın es-Sd]f
'ale's-sd]f fi md hüve'l-fdryd]f (1855) adlı
çalışmalarına klasik Arap edebiyatında görüldüğü biçimiyle makame demek güçse
de Mısır' da Abdullah Fikri ve Aişe et-Tey-

mlıriyye

ile Lübnan'da Naslf el-Yazicl'nin
bu klasik türün devamı niteliğindedir. Daha çok bilgilendirmeyi ve eğit
meyi amaçlayan bu denemelerden sonra
Mısırlı Muhammed el-Müveylih'i'nin Bediüzzaman el-Hemedan'i'nin makamelerini
çağrıştıran ljadişü 'isa b. Hişdm'ı ( 1907),
Mehmed Ali Paşa döneminden sonraki
elli yıl içinde Mısır'da yaşanan olumsuz sosyal ve ahlaki' gelişmeleri eleştirmektedir.
çalışmaları

XIX. yüzyılın son

çeyreği içinde Mısır'da
ve hızla çoğalan gazete ve dergiler,
modern hikaye ve roman türünün Arap
edebiyatma girmesine büyük katkıda bulunmuş, 1884-1914 yılları arasında romanların tefrika edildiği süreli yayınların sayı
sı yirmiyi aşmıştı r. Bu romanların büyük
bir kısmı edebi değeri yüksek olmayan,
dolayısıyla entelektüel kesimin ilgisini çekmeyen, fakat büyük okuyucu kitlesini sürükleyen türden aşk ve macera romanlarının çevirileridir. Lübnan'da Sellm el-Bustanl'nin 1870'li yıllarda el-Cindn dergisi
için yazdığı bir dizi tarihi ve sosyal içerikli romanla telif dönemi başladı. Sustani'nin tarihle romantik zevki bütünleştiren
eserleri Arap tarihi roman türünün ilk örnekleridir. Arap tarihi roman alanında en
parlak yazar olan Lübnan kökenli Mısırlı
Corcl Zeyd an 'ın 1891-1914 yıllarında yayımladığı, Arap ve İslam tarihinin çeşitli
dönemlerini kapsayan yirmi iki romanı modern Arap romanının doğuşunda ve geliş
mesinde önemli bir yer tutar. Yazarın edebiyatçı kimliğinden çok tarihçi kimliğini
öne çıkararak oluşturduğu bu eserler roman türüne itibar kazandıran ilk ürünlerdir. Sustanı ile Cord Zeydan'ın açtığı çığır,
daha sonra hemen hemen bütün Arap
ülkelerinde roman sahasında ilk girilen yol
oldu. Dolayısıyla Arap roman geleneğinde
tarihi roman, daha sonra Mısır'da Ali elCarim, Adil Kamil, Muhammed Ferld Ebu
Hadld, Muhammed Said el-Uryan, Ali Ahmed Bakeslr, Abdülhamld COde es-Sehhar
ve Neclb Mahflız gibilerinin çalışmalarıyla
devam ettirilerek olgunlaştı. Bu dönemde
Ferah AntOn, Zeyneb Fevvaz, Leblbe Haşim ve Ya'küb SarrCıf da roman sahasın
da önemli isimlerdir.
çıkan

XX. yüzyıl başlarından itibaren Mısır'da
ve Lübnan'da romandan çeşitli sosyal ve
siyasal görüşleri ifade etmede ve sosyal
protestoda bir araç olarak yararlanma eği
limi görülmeye başlar. Bunda, her iki ülkenin Avrupa ile yakın temasının bir sonucu olarak toplum yapısında kadın aleyhine gelişmiş geleneği sorgulamanın ve kadını hayatın çeşitli alanlarında aktif olarak görme arzu'sunun iyiden iyiye dile ge-

ROMAN
Arap dünyasında
sadece sosyal yönden
ilerlemenin değil aynı zamanda edebi yeniliğin de bir anahtarıydı. Çünkü kadının
özgürlüğü, Arap rnekantı roman ve hikaye
yazmak isteyenlerin önünden. sınırlı düzeyde bir ilişki dışındaki şeyleri resmetmekten alıkoyan cinsler arasındaki ayırım
engelini ortadan kaldırma aracıydı. Kadı 
nın toplumsal statüsüne. kiliseye ve monarşiye, gelenekleşmiş ahlak anlayışına
karşı ciddi manifestolar, Lübnan'da Cibran
Harıt Cibran'ın hikayelerinde ve el-EcniJ:ıa
tü'l-mütekessire ( 1912) adlı romanında
görülmeye başladı. Cibran'ın önemli sosyal temaları romantik bir yaklaşımla işle
diği, ancak kurgusu başarısız olan kısa ve
uzun hikayeleri sadece kullandığı dilin şi
irselliği ve tasvirterindeki ustalığı yönüyle
dikkat çekti. Kadının toplumsal konumu,
modernlik, dini ve ahlaKi değer yargıları
gibi konular Mısır'da Mustafa Lutfi elMenfelutl'nin hikayelerinde aynı romantik
yaklaşımla, fakat daha çok geleneği koruyabilme gayreti içinde kurgulandı . Mahmud Tahir Hakki'nin Azra' Dinşevay'ı ile
( 1906) Mahmud Hayret'in el-Fetdtü'r-rifiyye (1903) ve el-Fete'r-riti (1905) adlı
çalışmalarını da ele aldıkları konular itibariyle aynı bağlamda görmek mümkündür. Sosyal içerikli romanlar arasında Nedb MahfGz'un Zü]fü]fu 'l-Mida]f, Ijanü'lIjallii, el-Kühiretü'l-cedide gibi eserleriyle Abdurrahman eş-Şerkavi'nin el-Arz,
el-FellaJ:ı, KulUb {].dliye ve Yusuf İdris'in
el-l:faram adlı romanları zikredilebilir.
tirilmesinin rolü

vardır.

kadının özgürlüğü

Modern anlamda Arap romanı Mısırlı
Muhammed Hüseyin Heyket'in Zeyneb
isimli romanıyla başlad ı. Heykel. 1914'te
eserini yazarken entelektüel çevrenin roman türüne bakışı hala olumsuz olduğundan çalışmasını "Mısri Fellah" takma
adıyla yayımladı. Ayrıca çalışmasına roman
değil "köy ahlaki ve manzaraları" adını verdi. Zeyneb'in o zamana kadarki ürünlerden farklı yapısı, önemli sosyal temaların
sağlam kurgusu ve trajik sonuyla dikkatleri üzerinde toplaması ve olumlu tepkiler almasıyla Heykel ikinci baskısını ( 1929)
gerçek kimliğiyle yaptı. 1920'li yılların baş
larında Mahmud Teymur, Mahmud Tahir
Laşin, Yahya Hakki ve Hüseyin Fevzi gibi
modern düşüneeli genç yazarların kurduğu. modern ve gerçekçi bir edebiyat meydana getirmeyi hedefleyen yeni ekol (eiMedresetü"l-haôıse) üyelerinin, 1925-1927 yıl
larında kendi gazeteleri olan el-Fecr'de
neşrettikleri nitelikli telif ve çeviri hikayelerle hikaye ve roman yazarlığına ilgi arttı. 1929'da Taha Hüseyin'in üç ciltlik oto-

biyografisini kapsayan el-Eyyam'ın ı. cildini yayımlaması. Mısır'da roman yazmayı düşünen entelektüellerin birtakım çekincelerini iyiden iyiye ortadan kaldırdı.
Batı kökenli edebi bir tür olarak romanın
makame formunun yerini almak üzere
benimsenmesi ve şiirin yanında saygın bir
edebi tür olarak görülmesi. Lübnanlı Tevfik Yusuf Awad ve Suriyeli Şel<ib el-Cabiri
dışında hepsi Mısırlı olan, roman yazarlı
ğında farklı edebi kimlikleriyle tanınan bir
grubun bu alana el atmasıyla mümkün oldu. Daha çok eleştirmen kimlikleriyle tanınan Taha Hüseyin, Abbas Mahmud elAkkact ve İbrahim Abdülkadir el-Mazini'nin yanı sıra kısa hikaye yazarı olarak bilinen Mahmud Teymur ve Mahmud Tahir
Laşin ile tiyatro yazarlığıyla meşhur Tevfik el-Hal<im'in öncü ürünleri, her ne kadar kullanılan teknik ve kurgulama açısın 
dan başarıyı yakalamada birbirinden çok
farklı olsalar da iki dünya savaşı arasında
roman türünün öne çıkmasını sağladı . Bu
yazarların, çoğunluğu romantizm olmak
üzere, realizm, natüralizm, rasyonalizm ve
sembolizm gibi farklı edebi akımların izlerini taşıyan romanları, özellikle Tevfik elHal<im'in 'Avdetü'r-ruJ:ı ( 1933). Yevmiyyatü na'ib ti'l-eryat ( 1937) veTaha Hüseyin'in Du'a'ü'l-kerevan ( 1934) ve Şe
ceretü '1-bü's ( 1944) gibi eserleri bugün
de ilgiyle okunmaktadır.
Arap romanı en olgun ürünlerini çok
köklü siyasal ve sosyal değişimlere sebep
olan II. Dünya Savaşı sonrası dönemde
verdi. Bu dönem siyasi bağımsızlıklar, 1948
Filistin yenilgisi, Süveyş savaşı ( 1956), radikal milliyetçiliğin yükselişi ve Haziran 1967
Arap yenilgisinin yanı sıra çağdaş kurumların oluşması, eğitim ve öğretimin yaygınlaştırılması, hayat standardının yükselmesi, şehirlere göç ile okuyucu sayısındaki
artış roman türünün gelişmesinde etkin
rol oynadı. Şiire göre daha kolay anlaşılır
olması, siyasal, sosyal ve ekonomik problemleri işlemeye daha elverişli bulunması
da romana olan ilginin artmasını sağladı.
Bu dönemde Arap dünyasında yaşanan
çoğu olumsuz gelişmeler realist romana
merkezi bir yer kazandırdı. 1988'de Nobel edebiyat ödülüne layık görülen Nedb
MahfGz, konusunu eski Mısır tarihinden
alan romantarla başladığı yazarlığını ll.
Dünya Savaşı'nın ardından toplumcu-gerçekçi romantarla sürdürdü; 1960'lı yıllar
da ise 1952 devrimiyle iş başına gelen yeni yönetimin başarısızlığı yüzünden uğra
dığı hayal kırıklığını sembolik-eleştirel bir
üslup ve yaklaşımla kaleme aldığı gerçekçi romantarla ifade etme yoluna gitti. Her

ne kadar Muhammed Abdülhallm Abdullah, Yusuf es-Si bal ve İhsan Abdülkuddus
gibi romancılar idealize edilmiş veya popüler romantizm geleneklerini sürdürdüyse de onlar da en azından realizmin forme! ilkelerine uydu. Özellikle Mısır ve Suriye gibi sosyalizmin geliştiği ülkelerde toplumcu gerçekçilik romanda adeta moda
akım haline geldi. Toplumcu gerçekçilik
Mısır' da Abdurrahman eş-Şerkavi, Latlfe
ez-Zeyyat ve Yusuf İdrls, Suriye'de Hanna Mine, Edib Nahvi, Paris Zerzur, Abdüsselam el-Uceyll, Cezayir'de Tahir Vattar,
Irak'ta Gaib Tu'me Ferman ve Filistin'de
Gassan Kenefanl gibi yazarlar tarafından
benimsendi; Hanna Mine toplumcu gerçekçiliği Arap milliyetçiliği ile örtüşür hale getirdi. Filistin sorununu romanlarında
işleyen birçok yazar ortaya çıktı. Biçimci
gerçekçilik Suudlu Abdurrahman Münif,
Sudanlı Tayyib Salih ve Mısırlı Yahya Tahir
Abdullah'ın romanlarında neorealizme dönüştü . Formel realizmi oldukça kısıtlayıcı
bulan bu yazarlar, biçim yönünden ya Filistinli Cebra İbrahim Cebra ve Suriyeli
Halim Berekat'ın romanlarında olduğu gibi Batı 'daki anlatım geleneklerinin birikimini ya da Mısırlı Cemal el-Oltani ile Filistinli Emll Hablbi'nin romanlarında olduğu
gibi Arap kültürünün yeniden keşfedilmiş
an latım geleneklerini kullanarak birtakım
denemelere girişti. Batı kültürünün etkisiyle Lübnan'da Süheyl İdris ile takipçileri
olan Leyla Ba'lebekki, Leyla Useyran ve Emill Nasrullah gibi yazarların romanlarında
varoluşçuluk (eksistansiyalizm) rüzgarı esse de bu akım söz konusu yazarların kişi
sel tecrübelerini aşamadı.
1960'lardan itibaren çok sayıda kadın
roman ve kısa hikaye yazarları
arasında kendisini gösterdi. En önemlileri Mısırlı Latlfe ez-Zeyyat. Neval es-Sa'davi, Elife Rif'at, Selva Bekr; Iraklı Deysi
el-Emir; Lübnanlı Leyla Ba'lebekl<i, Emlll
Nasrullah, Hanan eş-Şeyh , Hüda Berekat;
Faslı Hannase Bennune; Filistinli Seher
Halife, Liyane Bedr ve Suriyeli Gade esedebiyatçı

Semman'dır.

1970'lerden itibaren pek çok yazar çeroman biçim ve stratejilerini denedi.
Bu yenilikler, romanlarda şiirsel bir dille
açık üslup ve form kullanımları şeklinde
kendini gösterdi. Bu alanda Mısırlı Edvard ei-Harrat. Bedr ed-Dib, Abdülhal<im
Kasım, Sun'ullah İbrahim; Ürdünlü Galib
Helesa; Lübnanlı İlyas Hurl. Hanan eş-Şeyh;
Suriyeli Zekeriyya Tamir; Faslı Muhammed Şükri ve Muhammed Zefzaf önemli
isimlerdir.
şitli
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1980'den sonra Mısır ve Doğu Akdeniz
ülkeleri dışında yaşayan Arap yazarların
da katkılarıyla roman yazımında bir patlama oldu. Özellikle Fas, Tunus ve Cezayir'de Fransızca'dan ziyade Arapça yazan
yazarların sayısındaki artış modern Arap
romanının gelişmesine yeni bir boyut kazandırdı. 1945-1960 yılları arasında olgunluk dönemine girmiş olan Arap romanı
bugün, özellikle Neclb Mahffız ' un 1988'de Nobel edebiyat ödülünü almış olması
nın da etkisiyle büyük bir hızla yoluna devam etmektedir.
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D FARS EDEBiYATI. Fars edebiyatın
da Batı tarzında roman anlayışı ilk defa
XIX. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmış
tır. İ ran'da önce seyahatname ve klasik
hikayelerdeki şahsiyetlerden, Avrupa dillerinden Farsça'ya çevrilen romanlardan
etkilenerek ilk tarihi romanlar yazılmaya
başlandı. Bu ise XIX. yüzyılın ikinci yarısıy
la XX. yüzyılın başlarında yaşanan Meşru
tiyet devrimiyle toplumsal ve siyasal krizIere cevap arayışın sonuçlarından biridir.
Batı tarzında romanın ortaya çıkmasında
önemli etkenierin başında basın ve matbaanın İran'a girmesi ve Avrupa dillerinden yapılan tercüme faaliyetleri gösterilir. Avrupa'ya öğrenim veya seyahat için
giden İ ranlılar basın ve matbaa gibi yeniliklerle karşılaşarak bunları İran'a taşıdı
lar. Aydınlar, XIX. yüzyılın sonlarındaki siyasal ve toplumsal uyanış yıllarında Fransız ve Rus edebiyatının roman gibi yeni
edebi tarzlarıyla tanıştı. Batı'daki roman
anlayışında bireyin toplumsal çıkarlar dı 
şında yalnız birey olarak öne çıkması ve
değer kazanması, İran toplumunda bireyin önem kazanmasına sebep olan siyasal ve toplumsal değişikliklerle doğru oran-
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tılı biçimde ortaya çıktı. İran'da Kaçar hanedanının

egemen

olduğu

bu dönemde
Alexandre Dumas'nın Monte Kristo Kontu (Kont-i Monto Kristo, Tahran 1895ı ve
Les trois mousquetaires (Se Tü{engdar,
Tahran 1307), Corcl Zeydan'ın 'A;ı,m'l ' -i J>,ureyş (Tahran 133 7 hş . ı gibi ilk Batılı romanların Farsça'ya tercümesi de Fars edebiyatında romancılığın başlamasını etkiIedi. Fars edebiyatında ilk roman örneği
diye gösterilen eserlerden biri, Mirza Feth
Ali Ahundzade'nin Setôregan-i Feribl]ôrde (ljikayet-i Yas u{ Şah Sirac) adlı, konusu Safevi döneminde geçen tarihi romanı
olup Mirza Ca'fer Karacadağl'nin Azerice'den Temşilat-ı Al]undzade adıyla Farsça'ya tercüme ettiği külliyatı içinde yer
alır (Tahran 1288-129lı. Ardından İran'da
meşrutiyetçi düşüncelerinin soyut ürünleri olarak ilk Farsça romanlar seyahatname tarzında yazılmaya başlandı. Bu eserIerin bir başka örneği, İstanbul'da yaşa
yan İranlı tüccar Zeynelabidln-i Meragrnin SeyaJ:ıatname-yi İbrahim Beg ya
Bela-yi Ta'aşşub-i O adlı eseri (Kahire
1313ı yeni bir bakış açısıyla ve sade bir
üslupla kaleme alınmış bir yolculuk hikayesidir. Kafkasya'da yaşayan özgürlük ve
yenilik yanlısı İranlı tüccar Abdürrahim Talibov'un yine seyahatname tarzıyla bağ
daşık, dönemin İran toplumuna eleştirel
bakış taşıyan Mesalikü'l-MuJ:ısinin adlı

eseri (Kahire 1323), Rus edebiyatının etkisi altında hayall bir coğrafya heyetinin
İran'ın kuzeyinde yaptığı seyahati anlatır.
Tarihi bir gerçekten ilham alınarak yazılan romanlar İran toplumunun bir taraftan Meşrutiyet devrimi için çaba gösterdiği, diğer taraftan I. Dünya Savaşı döneminde toplumun içine düştüğü karamsarlık haliyle bir kurtarıcı, kimlik ve güvenlik arayışı içinde olduğu 1895-1941 yılları
arası süreçte doğdu. Tarihi romancılık eskiyle övünür ve ayrıcalıklı bir konuma sahip olunduğu düşüncesiyle özdeşleşir, renkli bir romantizmle öne çıkar. 1941 yılına
kadar bu roman anlayışı halkın kendi yapısına uygun kimlik ve güvenlik arayışını
yansıtır ve Sadık Hidayet'in BUf-i Kur romanıyla (Tahran 1329 hş.ı en üstün şek
lini alır. Bu türün diğer örnekleri içinde
Mirza Aga Han-ı Kirmanl'nin Ayine-yi
İskenderi (Tahran 1285 hş . ı ve Kaçar Şa
hı Feth Ali'nin torunlarından Muhammed
Bakır Mirza Hüsrevl-i Kirmanşahl'nin Şems
ü Tugra (Tahran 1288 -1289 hş . ı adlı romanları yer alır. Daha sonra bu tarz romanlar arasında Mirza Hasan Han-ı Bedl'in Dastan-ı Bastan ya Sergüzeşt-i Kuruş' u (Tahran 1299 hş.ı. Musa Nesrl'nin

'Aş]f u Saltanat ya Fütı1J:ıat-ı Kuruş-i
Kebir'i (Gürgan 1350 hş . ), Abdülhüseyin
San'atlzade-i Kirmanl'nin Dam Gosteran
ya İnti]f{ım-l]ahdn-i Mezdek'i (1, Bombay 1299 hş., ll. Tahran 1303 hş . ), Haydar
All-i Kemall'nin Me~alim-i Terkcin Ijatıln'u (Tahran I 307 hş ), Ali Asgar Rahimzade-i Safevi'nin Dastan-ı Şehrbanu'
su (Tahran 131 o hş.ı ve Dastan-ı Nadir
Şah'ı (Tahran 1310 hş.), Muhammed Hüseyin Rüknzade-i Aderniyet'in Deliran-i
Tengistani'si (Tahran 131 o h ş.), Zeynelabidln-i Mü'temen'in Aşiyane-yi 'U]fiib'ı
(Tahran 1318 h ş . ), Ali Şirazpur-i Pertev'in
Pehlivan-ı Zend'i (Tahran 1312 hş . ı örnek
gösterilir.

Fars edebiyatında toplumsal romanın
ilk örnekleri 1920'li yıllarda ortaya çıkar.
İran'da işçiler meşrutiyetyönetiminin eleş
tirisiyle toplumsal romanda yerini alır ve
bu tarz romanların en belirgin karakterlerinden biri olur. Bu romanlarda tarihi romanların aksine memur, işçi, kadın gibi
karakterler eserin yazıldığı dönemin insanlarından oluşur ve kent yaşamı işlenir.
Sade köy hayatının modern şehir hayatı
na doğru hızla kayması İran toplumunda
sınıf hareketliliğinin göstergesi olarak toplumsal romana ağırlığını koyar ve orta sı
nıf insanlarının bireyselciliğinin aşiret ve
toprak ağalığı ilişkilerinin yerini alması ,
sermaye sahiplerinin aristokratların yerine geçmesi bu tarz romanın en belirgin
özelliği halini alır. Umutsuz romantizmi ve
natüralizmiyle öne çıkan bu tür romanın
yazarlarından biri olarak Müşfik-i Kazımi
iki ciltlik Tehran-i Mel]Uf adlı eseriyle
(Tahran 1303-1305 hş.ı yeni bir çığır açar.
Bu tarzın diğer örnekleri arasında Ahmed
Ali Hudadader Teymurl'nin Ruz-i Siyah-i
Karger (Kirmanşahan 1306 hş.ı ve Ruz-i
Siyah-i Ra'iyyet ( 1907ı yer alır. Daha sonra Abbas-i Hallll'nin Ruzgar-i Siyah (Tahran 1315 hş . ), İnti]fiim (Tahran 1304 hş.ı
ve Esrar-ı Şeb'i (Tahran 1311 hş.), Muhammed Mes'ud'un Tefrif:ıat-ı Şeb (Tahran
1311 hş . ı ve Eşref-i Mal]lıl]fiit' ı (Tahran
1313 hş ı. Muhammed-i Hicazi'nin Hüma (Tahran 1307 hş.ı ve Zibd'sı (Tahran
13 ll h ş. ı, Cihangir Halili'nin Men hem
Girye Kerdem'i (Tahran 1320 hş.ı bu tarzın ilk örnekleri olarak kabul edilir.
Sactık

Hidayet, Bui-i Kur (1936ı adlı roFars edebiyatma tarihi ve toplumsal romancılığın sahip olduğu seyahatnamecilik, öğüt verme ve halkı doğruya çağırma temalarının dışında bağımsız bir
edebi tür olarak yeni estetik değer kazandırır. 1952-1979 yılları arasında gelişen
çeşitli kültürel ve siyasal değişimler edemanıyla

