
Hatlb, İbn Zümrek, İbn Hatime gibi şair
ler tarafından zengin ürünler verilmiştir. 
Müveşşahatın popüler taklidi olan zecel 
türünün önde gelen temsilcisi Divô.nü'l
ezcô.l sahibi İbn Kuzman'dır. Endülüs'ün 
Sanevberl'si diye tanınan İbn Haface kır, 
çiçek, tabiat ve bahçe tasvirleri, Muhyid
din İbnü'l-Arabl de tasavvufi şiirleriyle En
dülüs şiirinin önemli temsilcileri kabul edil
miştir. Endülüs'te ekseriyeti saraylı olan 
çok sayıda kadın şair yetişmiştir. Meriye 
(Almeria) Hükümdan Mu'tasım et-Tüclbl'
nin kızı Ümmü'l-Kiram, Son Abbadl emlri 
Mu'temid-Alellah'ın kızı Büseyne ile cari
yesi Abbadiyye, Müstekfi-Billah'ın kızı Vel
lade, ayrıca HamdO.ne bint Ziyad el-Vadi
aşi, Hafsa er-Rekuniyye bunlardan bazıla
rıdır. 

Modern Dönem. Bu dönemde Batı şi
irinin etkisiyle doğan özgür şiir, mensur 
şiir, nesir kasidesi gibi yeni anlayışiara ta
raftar olan veya eskiyi devam ettirmeyi 
tercih eden birçok şii r ekolü ve şair top
luluğu ortaya çıkmıştır. Mahmud Sami Pa
şa el-Barudl'nin kurduğu İhya Topluluğu , 
eskinin en iyi ürünlerini biçim ve üslupta 
taklit etmeyi amaçlamakla muhafazakar 
bir yaklaşım sergilerken içerik ve konu ba
kımından çağdaş sorunları dile getirmek
le yenilikçi bir çizgi izlemiştir. Ahmed Şev
ki, Hafız İbrahim ve İsmail Sabri Paşa top
luluğun önde gelen temsilcilerindendiL Bu 
topluluğun şiirlerini gerçek dışı, abartılı ve 
hayall bulan Abbas Mahmud el-Akkad, İb
rahim Abdülkadir el-Mazinl ve Abdurrah
man Şükrl, 1921 yılında Divan Topluluğu '

nu oluşturmuş, şiirde realizmin, yeni ve 
çağdaş türlerin ve derin felsefi fikir lerin 
ele alınmasını benimsemiştir. Ahmed Zeki 
Ebu Şadl başkanlığında 1932'de kurulan 
ve hocası Halil Mutran'ın romantizminin 
etkisinde kalan Apollo Topluluğu eskiye 
savaş açmış , çağdaş şiir türlerine taraftar 
olmuştur. Kuzey ve Güney Amerika'ya göç 
eden Araplar'ın kurduğu mehcer edebiya
tı mensuplarının meydana getirdiği birçok 
şiir ve edebiyat topluluğu arasında 1920'
de New York'ta oluşturulan, Cibran Halil 
Cibran, Mlhall Nuayme, Emin er-Reyhanl'
nin öncülüğünü yaptığı er-Rabıtatü 'l-ka

lemiyye ile 1933'te Brezilya'da Şükrullah 
el-Cur ve Mişel Ma'luf'un öncülüğünde ku
rulan el-Usbetü'l-Endelüsiyye en kalıcı olan
larını teşkil etmiştir. Bu topluluklar eski
ye savaş açmış. Amerika ve Batı şiir inin 

etkisiyle çağdaş şiir türlerini savunmuştur. 
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şi 'r etrafındaki şairler topluluğu da yenilik 
taraftarı olmuştur. Bunların en önemli 

temsilcileri Yusuf el-Hal, Halil el-H url, Ni
zar el-Kabbanl ve Ali Ahmed Said Adonis'
tir. 
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ıııliJıJ NASUHİ ÜNAL KARAARSLAN 

Fars Edebiyatı. İslam öncesi Fars şiiri 
hakkında bilinenler son derece sınırlıdır. Bu 
dönem Fars şiiri içerisinde değerlendirilen 
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metinler çoğunlukla dinldir; dini olmayan 
şiir şifahl biçimde varlığını sürdürmüştür. 

Şifahl şiir musiki ile iç içe olup şairler şiir
lerini musiki eşliğinde söylüyorlardı. Bun
dan dolayı o dönem şairlerinin aynı zaman
da musikişinas olduğunu söylemek müm
kündür. Bu şairlere "hunyager" ya da "gô
san" denilmekteydi (Ferheng-i Farsf, lll, 
3124) 

İslam'dan sonra Fars şairleri büyük ölçü
de Arap şiirinin etkisi altında kalarak Arap 
şiirinden aldıkları kalıp ve vezinleri daha 
da geliştirip yeni bir dönem başlatmışlar
dır. Bu devirde ilk Farsça şiir söyleyenierin 
Ebu Hafs-ı Suğdl ile Ebü'l-Abbas-i Mervezl 
olduğu rivayet edilir. Şiirin mOsiki eşliğin

de terennüm edilmesi geleneği İslamiyet' 
ten sonra bir süre daha devam etmiştir. 
İslami dönemin ilk büyük şairi kabul edi
len Hudeki'nin ( ö 329/94 ı) şiirlerin i "rud" 
adı verilen bir müzik aleti eşliğinde söyle
diği kaydedilir. Samanller'in hakimiyet kur
duğu IV. (X.) yüzyılda Farsça'nın edebi dil 
olarak güçlenmesiyle birlikte şairlerin ko
numları da belirginleşmiştir. Samani dö
nemi şairleri devlet adamlarından hima
ye görmüş, bazan devlet teşkilatında katip
lik veya danışmanlık gibi görevler üstlen
miştir. Bu bakımdan ilk dönem şairlerinin 
saray şairi diye nitelendirilmesi yanlış ol
maz. Ferruhl-i Sistanl. Gazneli sarayının iti
barlı bir şairi olduğu kadar musikideki ye
teneği ve çeng çalmasıyla da meşhurdu . 

Farsça'nın ilk nesir örneklerinde şairler
le ilgili değerlendirmelere az da olsa rast
lanmaktadır. Bazı ahlak, tarih ve coğraf
ya kitaplarında bir kısım şairler hakkında 
bilgilerin yanı sıra şair telakkisine dair ipuç
ları bulunmaktadır. Şuara tezkireleri de bu 
alanda önemli kaynaklardandır. Şairliği der
li toplu biçimde ele alan ilk eser Ziyarl Emi
ri Keykavus'un oğluna yol göstermek ama
cıyla yazdığı J:(dbUsnô.me'dir. V. (Xl.) yüz
yılda kaleme alınan eserde şairin niteliği

ne, şiir daliarına ve şiirin bölümlerine iliş

kin bilgiler yanında genç şairlere bu konu
da öğütler yer almaktadır (f:\abüsname, s. 
189-192). Keykavus'un, eserinde şairlikle 
müzisyenliği (hunyagerl) ayrı başlıklar al
tında ele alması dikkat çekicidir. Şairliğe 
dair en kapsamlı değerlendirmeler Niza
rnl-i Aruzl'nin (Vl./XIL yüzyıl) Çehô.r Ma

l}ale adlı eserinde görülmektedir. Dört bö
lümden oluşan eserin ikinci bölümünde 
şairin tanırnma ve niteliklerine geniş yer 
ayrılmıştır. Kendisi orta derecede bir şair 
olan Nizarnl -i Aruil'nin şairin hangi nite
liklerle donanması gerektiğine dair söyle
dikleri, hem o devir şairlerinin nitelikleri 
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hem de o dönemde şairden beklenen şey
ler hakkında ipuçları vermektedir ( Çehar 
Makale, s. 42, 4 7) . Klasik dönemin şair te
lakkisi konusunda şuara tezkireleriyle bazı 
şiirlerde de değerlendirmeler vardır. Mu
hammed el-Avfı'nin Lübdbü'l-elbfıb'ı tez
kireler arasında en dikkat çekici alanıdır. 
Bir kısım tezkirelerde şairler gruplandırıl
mış, şair olarak tanınmamakla birlikte şiir 
yazanlar asıl şairlerden ayrı tutulmuştur. 
Şiire ve şairliğe özellikle yer veren daha 
sonraki tezkireler, Çehô.r Ma]fale ve Lü
bô.bü '1-elbô.b'a paralel görüşler ortaya 
koymuştur. Bütün bu eserlerden klasik dö
nemde şairliğin başlı başına bir meslek ka
bul edildiği anlaşılmaktadır. 

İran'da hüküm süren birçok devlet nez
dinde şairterin özel bir yeri olmuş, meli
kü'ş-şuaralık çoğu zaman devlet teşkila
tında önemli bir makam olarak yer almış
tır. Şairler intisap ettikleri hükümdara ne
dimlik, danışmanlık ve katiplik yapmış, ba
zıları da hükümdarın maiyetinde savaşla
ra katılmıştır. Şairterin bir devlete veya güç 
merkezine intisap etmeleri geleneği özel
likle Moğol istilasından sonraki dönemde 
yavaş yavaş zayıflamıştır. Bunda ülkede ya
şanan kargaşalar, devlet adamlarının şair
lere karşı ilgisizliği ve Safevller'de olduğu 
gibi şahların dünya görüşü rol oynamıştır. 
Safevıler'in övgü şiirine iltifat etmemesi şa

irleri farklı arayışlara itmiştir. Muhteşem-i 
Kaşanl, Ehl-i beyt'in övgüsüneyada imam
ların şehadetlerine tahsis ettiği şiirleriyle 
şöhrete ulaşırken Öıfı-i Şlrazl ve Saib-i Teb
rlzl gibi pek çok şair sebk-i Hindl akımını 
geliştirmiştir. 

Devlet adamlarının ve güç sahiplerinin 
hizmetinde olmayan şairterin sayısı zaman
la artmıştır. Meşhur İsmailiye dalsi Nasır-ı 
Hüsrev bu şairterin ilki olarak zikredilebi
lir. Özellikle Senal, onun izinden giden Fe
rldüddin Attar ve Mevlana Celfıleddln-i RO
ml gibi mutasawıf şairler şiiri apayrı bir 
mecraya taşıyarak farklı şair portrelerinin 
ortaya çıkmasına katkı sağlamıştır. Bun
lar şairliği bir meslek şeklinde görmemiş
ler, şiirden sadece düşünce ve duyguları
nı aktarmada etkili bir araç diye yararlan
dıklarını ima etmişlerdir. Bilhassa Mevla
na Meşnevi'sinde bir öğretmen ve yol 
gösterici konumundadır. Bununla birlikte 
devlet adamlarının şairler nezdinde öne
mi sürmüş, bazı mutasawıf şairler eser
lerini devlet adamlarına takdim ederek on
ların dotaylı yoldan himaye ve destekleri
ni alma geleneğini devam ettirmiştir. Ta
sawuf geleneği içerisinde yer almamakla 
birlikte devlet adamlarına intisap etme-
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yen, fakat şiiriyle devlet adamlarının ve 
toplumun saygısını kazanan şairler de var
dır. Etkileri günümüze kadar gelen bu şa
irlerin başında Sa'dl-i Şlrazl ile Hafız-ı Şlra
zl gelmektedir. Bunların şiirleri klasik dö
nemde şiir sanatının zirvesi kabul edilmek
tedir. Klasik dönemde pek çok şair şairli
ğe ve şiire yaklaşımını yine şiirlerinde or
taya koymuştur. Senal, Evhadüddln-i En
veri, Ferldüddin Attar ve Abdurrahman-ı 
Cami şiirlerinde dönemin şiir anlayışına iliş
kin görüşlerini açıklamışlardır. 

Modern dönemde şairin konumu ve ro
lü eskiye oranla oldukça değişmiştir. 1906 
İran Meşrutiyeti'ne varan süreçte şair ka
lemini toplumu geri kalmışlıktan kurtar
maya, istibdadı bertaraf etmeye adamış 
bir özgürlük savaşçısı görünümündedir. 
Meşrutiyet devri şairleri, biçim olarak ge
leneksel şiiri sürdürmekle birlikte konu ba
kımından artık eski şiir sona ermiştir. Meş

rutiyet dönemi ve sonrası şairlerin yenilik 
arayışlarının ivme kazandığı dönemdir. Mu
hammed Taki Bahar'ın öncülük ettiği bir 
grup şair aruz kurallarını olduğu gibi ko
ruyarak sınırlı bir yeniliğe taraftar olurken 
Taki Rif' at gibi aydınlar şiirde biçimin de 
tamamen değişmesi gerektiğini savun
muşlardır. Şiirde biçim açısından ilk ciddi 
yeniliği N!ma YOşlc gerçekleştirmeyi ba
şarmıştır. Aruzdan tamamen kopmamak
la birlikte aruzun kısıtlayıcılığını en aza in
diren Nlma YOşlc açtığı çığır sebebiyle ye
ni şiirin babası olarak anılmıştır. Yeni şiir 
akımına mensup olan şairler şiirde daha 
çok ferdi tecrübelerini ele almaya yönel
mişler ve şiirin iç unsurları üzerinde daha 
fazla durmuşlardır. iran'da modern dö
nemde biçim açısından aruz şiirine bağlı 
olan şairlerin yanı sıra serbest şiirin çeşitli 
eğilimlerinde çalışmalarını sürdüren şair
ler de önemli bir yer tutmaktadır. Özellik
le 1979 İran İslam Devrimi'nden sonra kla
sik kalıpları oldukça yeni bir anlayışla kul
lanan şairlerin varlığı dikkat çekmektedir. 
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Iii HicABi KıRLANGIÇ 

Türk Edebiyatı. Türk edebiyatının bili
nen ilk şairleri kop uz çalar ak irticalen şiir 
söyleyen ozanlardır. Göçebe Türk topluluk
ları arasında ilden ile, abadan obaya ge
zerek haber ve bilgi akışını sağlayan , dü
ğün ve şölenlerde destanlar düzenleyip şi
irler söyleyen ozan saygın bir yere sahip
tir. Uygurlar'da mOsiki eşliğinde terennüm 
ederek sihir yapan, gaipten haber veren, 
hastalan tedavi eden bahşı (bakşı) veya kam 
da şaman gibi bir şairdir. Destani dönem
lerden itibaren toplum içinde bir şaman 
gibi gizli güçlere sahip olduğuna inanılan 
ozanlar, Türkler'in İslamiyet'i kabul etme
sinden sonra uzun müddet halk arasında 
aynı kimlikle yaşamış. nihayet "aşık" kim
liği kazanarak saz şairi veya halk şairi diye 
anılmıştır. Eski Arap şiirinin mOsiki ile te
rennüm edilen hida, ağıt ve ninnilerini söy
leyen meçhul şairleriyle, Türk edebiyatın

da hece ölçüsüyle dörtlükler yazan ve da
ha ziyade yarım kafiye kullanan saz şair
leri ve anonim ürünler ortaya koyan meç
hul sanatçılar birbirine benzemektedir. 

Türk edebiyatında XIII. yüzyıldan sonra 
Arap ve Fars edebiyatının etkisiyle aruz 
vezniyle ve beyit esasına dayalı şiirler ya
zıp tam ve zengin kafiyeyi önemseyen şa
irler yetişmeye başlamıştır. Divan şairi de
nilen bu sanatçılar başlangıçta Fars ede
biyatının etkisinde eser vermişlerse de XV. 
yüzyıldan itibaren kendilerine has kimlik 
ve duyuşlar çerçevesinde şiirler yazmış, 
XVI-XVIII. yüzyıllarda şaheser sayılabilecek 
eserler vermiş, nihayet XIX. yüzyılda iti
bardan düşmüşlerdir (bk DiVAN EDEBi

YATI) . Şiirin "manzum ve mukafffı söz" ola
rak tarif edildiği bu dönemde şiir kelimesi 
yanında nazım da kullanılmıştır. Nazmın 
"inciyi delip ipliğe dizmek" şeklindeki söz
lük anlamından şairin de bir kuyumcu gi
bi çalışması gerektiği sonucu çıkar. İnci
nin delinmesi zor olduğu gibi delerken is
raf da edilmemelidir. Bütün inciler (şiir
deki kelime l e rı aynı güzellikte delinir ve 
öylece sıralanırsa güzel bir dizim sağlan
mış olur. incileri dizrnek (ş iir yazmak) usta-


