
liyata sahiptir. Destan kahramanı Köroğ
lu ve destanın menşei hakkında çok çe
şitli görüşler vardır. Faruk Sümer, arşiv 
vesikalarına dayanarak Köroğlu'nun XVI. 
yüzyılda Anadolu· da yaşadığını ortaya 
koymuştur (TDA, s. 9-46) Köroğlu des
tanının birçok kolu vardır; ayrıca Gür
cü, Ermeni ve Tacikler arasında da Kö
roğlu'nun şiirleri Türkçe olarak söylen
mektedir. Köroğlu bu destanda hem 
kahraman bir cengaver. hem de saz ça
lıp şiir söyleyen bir aşıktır. Bu durum, 
birden fazla Köroğlu'nun aynı kişinin 

şahsında birleştirildiği ihtimalini düşün
dürmektedir. Ancak Köroğlu destanı 

kollarının hepsinde olaylar birbirine bağ
lanarak belirli bir şema içinde anlatıl

makta ve destan daireleri devam etmek
tedir. 

Önemini giderek kaybeden destan ge
leneği günümüz Türkiye'sinde kısmen 
yaşamakta, eski destanlar halk arasın
da zaman zaman söylendiği gibi az da 
olsa toplumu etkileyen bazı mutlu olay
lar ve sel, deprem gibi felaketler halk 
şairlerince destan haline getirilerek bas
tırılmaktadır. Bunlar aynı zamanda des
tanı ezgiyle söyleyen kimseler tarafın
dan özellikle halkın toplu bulunduğu yer
lerde okunarak satılmaktadır. Ayrıca ba
zı tanınmış yazar ve şairler, daha çok 
önemli tarihi olayları yeniden nazma çe
kerek suni destan tarzında eserler mey
dana getirmektedirler. Türk edebiyatın
da bu şekilde kaleme alınmış birçok des
tan vardır. Mesela Rıza Nur. Oğuz Ka
ğan destanını öteki Türk destanlarından 
alınan parçalarla zenginleştirerek Oug
houz -nılme adıyla neşretmiştir (Kahire 
1928). Gerçek anlamda Ergenekon'dan 
çıkıştan Oğuz Kağan'ın ölümüne kadar 
destanı Türk tarihinin nazma çekilme
siyle oluşan bu eser 6100 mısradan faz
ladır. Haluk Nihat Pepeyi 'nin Çanakka
le (Ankara ı 938) ve Milli Mücadele Des
tanı (İstanbul 1940). Fazı! Hüsnü Dağlar
ca'nın Üç Şehitler Destanı (İstanbul 1949) 

ve İstiklcll Savaşı (İstanbul ı 95 ı), Meh
med Çavuşoğlu'nun Ulubatlı Hasan Des
tanı (İstanbul ı 959). Yahya Kemal Beyat
lı'nın "Selimname" (Eski Şiirin Rüzganyla 

ad l ı eserin içinde, istanbul ı 962), M. Necati 
Sepetçioğlu'nun Yaradılış ve Türeyiş 
(Ankara ı 965). N. Yıldırım Gençosmanoğ

lu'nun Malazgirt Destanı (İstanbul 1971 ), 

Basri Gocul'un üç kitaptan oluşan Oğuz
lama (Bursa 197 ı) adlı eserleri Cumhu
riyet'ten sonra kaleme alınmış suni des
tanların en önemlileridir. Bilhassa Basri 

Gocul, 10.274 mısradan oluşan Oğuzla
ma adlı eseriyle bu türün oldukça başa
rılı bir örneğini ortaya koymuştur. 
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~ KAzıM YETiŞ 

Fars Edebiyatında Destan_ Zengin bir 
destan edebiyatı ile İslam dünyasına ka
tılan İran, bu sayede sadece diğer müs
lüman milletiere kendi destanlarını be
nimsetmekle kalmamış, aynı zamanda 
tarih ve kültürünü de tanıtma imkanını 
bulmuştur. Nitekim Zaloğlu Rüstem gi
bi birçok destan kahramanı Araplar ve 
Türkler arasında da sevilmiş ve rağbet 
görmüştür. Özellikle Türkler arasında 
sadece bu destan kahramanları değil 

destanlaştırılmış İran şahları da adları 
Türk hükümdarları tarafından alınacak 
kadar benimsenmiştir (Keykavus, Keyhus
rev gibi). İran destanlarının Türk dünya
sında bu kadar tutunmasında, bu iki mil
letin komşu oluşlarının ve pek çok yer
de iç içe yaşamalarının da etkisi bulun
makta ve zaman zaman aralarında baş 
gösteren savaşların her iki yanda da ye
ni destanların doğmasına yol açtığı gö
rülmektedir. 

İran destanları, İran halkının Hintli
ler'le birlikte tek bir millet oluşturduk
ları dönemde (İndo-iranian) başlar ve 
Hintliler'den ayrılmalarından (m.ö. )0.1_ 

yüzyıl) sonra da devam eder; dolayısıyla 
bu destanları ayrılmadan önce ve sonra 
meydana gelenler olmak üzere iki kısım
da incelemek mümkündür. iranlılar'ın ve 
Hintliler'in tek millet oldukları dönem
lerde dil ve inançları gibi destanları da 
birdi. İranlılar milattan önce 1400'lerde, 
genellikle ortak vatanları olduğu kabul 
edilen Orta Asya'dan güneye doğru göç 
etmeye başladıklarında Soğd, Merv, He
rat. Kabil ve diğer bölgeleri hakimiyet
leri altına almak için buralardaki insan
larla çarpışmak zorunda kaldılar ve bu 
savaşlar ilerideki İran destaniarına dev
lerle yapılan savaşlar şeklinde yansıdı. 
Daha sonraları, gerek kendi yayılmaları 
gerekse yerleştikleri bölgelere vuku bu
lan düşman saldırıları sırasında çoğun
luğunu Türkler'in meydana getirdiği kom
şu kabHelere karşı verdikleri savaşlar yi
ne çeşitli destanların teşekkül etmesi
ne sebep oldu. İran'a göç eden gruplar 
eski destanlarını da beraberlerinde. ge-
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tirdiler. Ancak Hindistan'a göç eden di
ğer gruplar arasında da yaşamaya de
vam eden bu destanlar, her iki yanda 
zaman, çevre ve değişen dinlerin etkisiy
le birbirinden farklı biçimler aldılar. Me
sela aynı zamanda birtakım dini nitelik
lere de sahip bulunan efsanevi hüküm
dar Tahmüras'ın oğlu Cem veya Cemşid, 
İran destanlarında birçok sanat ve mes
leğin mücidi olarak tanınmış önemli bir 
hükümdarken Hint destanlarında Yem 
(Yima) adında bir tanrıdır ve babası da 
tanrı Vivasvent'tir (Vivanhant). 

Aşkaniler (Arsakid hanedanı , Partlar) dö
nemine (m.ö. 250- m.s. 225) gelinceye ka
dar İranlılar'ın milli destanlarının esası
nı mitolojiler, tarihi olaylar. kahraman
ların serüvenleri ve Hintliler'le yaşanan 
ortak dönemin izleriyle bunlara halkın 
yaptığı katkılar oluşturur. Partlar'ın son 
yıllarında destanlar parça parça veya bir 
bütün halinde yazılacak duruma geldi. 
Onları takip eden Sasaniler döneminde 
(225-651 ı destana karşı ilginin daha da 
arttığı görülür. Sasaniler bir yandan Zer
düştTiiği yeniden canlandırmak için Aves
ta'yı yeni bir düzene sokarak çevreye ta
nıtmak, bir yandan da doğu ve batıdaki 
düşmanıarına karşı vatanperverlik duy
gusunu güçlendirmek amacıyla destan
ları yazıya geçirmeye çalıştılar. Ağızdan 

ağıza dolaşagefen destanların çoğunlu

ğu, kaynağını büyük ölçüde destani un
surlar ihtiva eden Avesta'da buluyordu. 
Avesta'nın düzenli bir şekle sokulması
na kadar sözlü olarak gelen rivayetler 
de bu yazılı derlemeler içinde yer aldı 
ve yazım sırasında destanın gereği ola
rak eski dini, milli ve tarihi olaylar ger
çekmiş gibi gösterildi. Bu çalışmalarla, 

içindekilerin sadece üçte ikisi hafızalar
da kalmış olan Avesta'nın dağılan ve 
kaybolan parçaları bulunarak bir araya 
getiriidiyse de kitap Arap istilası ile ikin
ci defa dağıldı. Buna rağmen dağılan 
metnin sonraki İran milli destanlarının 
oluşumunda önemli rol oynadığı görül
mektedir. Avesta'nın bu konudaki baş
lıca bölümleri Yesna ile ona bağlı olan 
Yeşt adındaki kısımlardır. Yesna'yı mey
dana getiren yetmiş iki fasıldan İran 
tarihi ve destanlarıyla ilgili olanlar 5, 8-
9, 12, 13, 14-15, 17, 18 ve 19. fasıllar
dır. Bunlardan özellikle 9. fasılda , Fir
devsfnin Şehname 'sinde anlatılan Cem
şid, Dahhak, Feridun, Gerşasb, Nüder, 
Agriras, Efrasiyab, Siyavuş ve Camasb 
gibi hükümdar ve kahramanların hemen 
hepsinin adiarına rastlanır. Ancak bu ki-
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şiler arasında bazı rol farklılıklarının ol
duğu görülür; mesela Şehname'de mut
lak bir hükümdar olan Geyümert Aves
ta ' da ilk insandır. Avesta' nın bu bölü
münde Geyümert'ten başlayıp Gerşasb 
hanedanına kadar gelen bütün İranlı ve 
yabancı ünlü hükümdarlarla kahraman
lara ait destani rivayetler yer almakta
dır. Yazıya geçirilen bu destanlar, Silsa
niler döneminin özellikle sonuna doğru 
büyük ilgi gördü ve destan kahraman" 
larının adları halk arasında yayıldı; hat
ta bazı müsiki makamiarına dahi genc-i 
Kavüs, genc-i Efrasiyab gibi adlar veril
di. Halkın bu ilgisini gören yazarlar şi

fahi rivayetleri yazıyla tesbite hız verdi
ler. VIII ve IX. yüzyıllara kadar süren bu 
tesbitler sonunda meydana gelen eser
ler Araplar tarafından da büyük rağbet 
gördüğü için bir süre sonra Arapça 'ya 
çevrilmiştir. Bu destanlar içinde bazı ufak 
değişikliklerle birkaç kişiye birden mal 
edilen parçalara da rastlanır. Ahameni 
hanedanının kurucusu Küros'un (m.ö. 
559-529) bir şahin, ünlü kahraman Rüs
tem'in babası Zal-i Zerd'in simurg, Sa
sani hanedanının kurucusu Erdeşir-i Bii
bekan'ın (225-240) çobanlar tarafından 
büyütülmesi birbirine benzeyen motif
lerdir. 

SasanTier döneminde Pehlevi diliyle 
yazılmış bulunan din dışı eserlerin çoğu 
İslam 'ın ilk dönemlerinde varlıklarını ko
rudular. Bunlardan günümüze kadar gel
miş olanların en eskisi, Ercasb ve Güş
tasb adlı iki kişinin savaşını anlatan Ya
digar-i Zerir veya Ayiitkiir-i Zeriran'
dır. Yazma nüshalarının bazılarında Şeh
name-i Güştasb adı görülen bu eserin 
Firdevsi'nin Şehname'siyle sıkı ilişkili ol
duğu ve ayrıca aslının Grekçe bir kitaba 
dayandığı anlaşılmaktadır. Alman müs
teşriklerinden Geiger'in Almanca çeviri
sini yayımladığı (Leiden 1888) bu desta
nın dışında, yazıya geçirildikleri bilinen 
fakat çoğu kaybolup sadece Türk halk 
edebiyatı kitapları gibi bazı eserler ara
sında adiarına rastlanan İran destanla
rının başlıcaları şunlardır: 

Karname-i Erdeşir-i Babekan. Destanın 
konusunu ı. Erdeşir'in hal tercümesiyle 
Sasani hanedanını nasıl kurduğu oluş

turmaktadır. Pehlevi dili ve yazısı ile ka
leme alınan eser birçok defa yayımian
mış (Uppsala 1928; Tahran 1309 hş. , 1318 
hş . ), Nöldeke tarafından da Almanca'ya 
tercüme edilmiştir (Göttingen 1878). 

Dastan-ı Belıram-ı Çubin. Aslı ve Erne
vi hükümdarlarından Hişam b. Abdülme-

lik'in (724-743) katibi Cebele b. Salim b. 
Abdülaziz tarafından yapılan çevirisi gü
nümüze kadar gelmeyen bu eserin Kar
name-i Erdeşir-i Babekan'a benzediği 
tahmin edilmektedir. 

Dastan- ı Rüstem ü İsfendiyar. Yalnız as
lının ve Cebele b. Salim tarafından yapı
lan Arapça çevirisinin adı bilinen eser, 
daha sonra gelen mensur Şehname ya
zarlarınca tanınmakta ve Hz. Peygamber 
döneminde de Araplar arasında sözlü 
olarak nakledilmekteydi. 

Dastan-ı Piran-ı Veyse. Kaynaklardan 
öğrenildiğine göre konusu, savaşlarda 
akıllıca tedbirleriyle ün kazanmış olan 
Efrasiyab'ın kumandanlarından Veyse 
oğlu Piran 'ın serüvenleridir. 

Kitab-ı Seksikin. Yazılışma türlü şekil
lerde rastlanan bu ad, "seran-ı Segis
tan"ın (Sicistan reisleri) bozulmuş şekli 

olup destanın aslı ve İbnü'I-Mukaffa' (ö. 
142 / 759) tarafından yapılan Arapça çe
virisi günümüze ulaşmamıştır. Adından, 
ünlü Sistanlı kahraman Rüstem-i Zal ile 
ilgili destanlardan meydana geldiği an
laşılmaktadır. 

Kitab- ı Peykar. Yine aslı ve İbnü'l-Mu
kaffa' tarafından yapılan Arapça çevirisi 
bugüne kadar ele geçmeyen bu eserin 
konusunu da İsfendiyar ile İranlılar'ın 
Turanlılar'la yaptıkları savaşlar oluştur

maktadır. Bunların dışında, Sasaniler dö
neminde yazılan ve daha sonra Arapça'
ya çevrilen eserler arasında Mezdekna
me, eski İran hükümdarlarından adale
tiyle ünlü Enüşirvan'la (531-579) ilgili Ki
tabü't- Tae (İbnü'I-Mukaffa ' tarafından 

Arapça'ya çevrilmiştir). Şehname'de yan
kılarına rastlanan Dastan-ı Şehrberaz 
bii Perviz, Dastan-ıDara ve Büt-i Zer
n"n, yine İbnü'l -Mukaffa' tarafından Arap
ça'ya çevrilen ve Enüşirvan 'la ilgili oldu
ğu adından anlaşılan Karname-i Enu
şirvan, Ali b. Ubeyde er- Heyhani'nin 
Arapça'ya çevirdiği Lohrasbname ve Na
me-i Tenser, haklarında pek az bilgi bu
lunan diğer destan kitaplarıdır. 

Sasaniler döneminden kalma din dışı 
eserlerden başka büyük ölçüde destani 
unsurlar ihtiva eden günümüze kadar 
ulaşabilmiş dini nitelikte kitaplar da var
dı r. Bunların başında iki cildi kaybolmuş 
dokuz ciltlik Denkert gelir. Asıl adı Zend
akasih olan bu eserin lll. cildi Cemşid'e 
karşı Dahhak'in ayaklanması, VII. cildi 
yaratılış efsanesi, Geyümert. Siyamek. 
Hüşeng vb. hakkında bilgiler vermekte
dir. Diğer bir eser, başlangıçtan Sasani-



ler dönemine kadar efsanevi iran tari
hini içine alan Bundahişn'dir. Bunların 
dışında yaklaşık aynı nitelikte olan Das
tan -ı Dinik, Erdiiviriifniime, Meynuk 
ljıred, Ayınniime, Kitiibü'ş-Şaver anı
labilir. 

Sasaniler döneminin tarihi bilgiler ve
ren eserleri arasında en önemlisi, son
radan birçok müellife de kaynaklık et
miş bulunan ljudiiyniime'dir. Eski iran 
şahları ve onların dönemlerindeki olay
lar hakkında destani nitelikte bilgi ve
ren bu eser Sasaniler' in son yıllarında 

yazılmıştır ve asıl adı Pehlevice ljutiiy
niimek'tir. Tamamıyla şehname niteli
ğinde bir eser olan ljudiiyniime de Ge
yümert 'ten başlayıp son Sasani hüküm
dan lll. Yezdicerd döneminin (632-651) 
sonuna kadar gelir. Geniş çapta efsane
vi nitelik taşıyan bu tarih kitabında mil
li ve dini destanlar önemli bir yer tutar. 
Buradaki destanların kökeni büyük öl
çüde Avesta'ya ve sözlü rivayetlere da
yanır. Bu kitabın Pehlevice metni Abdul
lah b. Mukaffa' tarafından Siyerü 'l-mü
lılki'l- Fürs veya Siyerü '1-milluk yahut 
Tiiril]-i Müluki 'l-Fürs adlarıyla Arap
ça'ya çevrilmiştir. Sonraları bu çevirinin 
çoğaltılan nüshaları arasında farklar mey
dana geldiği gibi başka mütercimler ta
rafından yapılan tercümeler arasında 

da farklılıklar oluşmuştur. Eserin islam 
dünyasında büyük rağbet görmesi, ayrı 
ayrı on mütercim tarafından Arapça'ya 
tercüme edilmesinden anlaşılmaktadır. 

Zaman içinde tercümelerin şöhret ve re
vaç bulmasından dolayı kitabın Pehlevi
ce aslı ortadan kaybolmuş ve eser yalnız 
Arapça olarak varlığını korumuştur. lju
diiyniime ibn Kuteybe'nin 'Uyunü 'l-al]
biir'ı. Dineve ri' nin el-Al]biirü 't- pviil'i. 
Taberi'nin Tiiril]u'l-ümem ve'l-mülUk'ü, 
Ebü Ali Bel'ami'nin Terceme-i Taril] -i 
Taberi'si, Mes'üdfnin Mürılcü '?·?eheb 

ile et-Tenbih ve 'l-işrat'ı, Hamza b. Ha
san el -isfahani'nin Taril]u sini mülıl
ki'l-ari'ı , Hüseyin b. Muhammed es-Se
alibi'nin Gureru ahbôri müluki'l-Fürs'ü, 
Birünfnin el-Aşii;ü 'l-biiloye'si ve Fir
devsfnin Şehniime'si gibi birçok kitap
ta iran tarihi hakkında verilen bilgilerin 
başlıca kaynağını oluşturmuştur. 

ljudayname'nin yanında, Arapça'ya 
çevrilen veya çevrilmeyen diğer Sasa
ni dönemi eserlerinden faydalanılarak 
'Ah d -i Erdeşir, Vis ü Riimin, Şervfn ü 
ljuzin, Piruzname, 'A bbas-i Behmen, 
Bal]üyarname gibi başka destanlar da 
yazılmıştır. iranlı müellifler. gerek şifa -

hf gerekse yazılı yolla gelen ve kendile
ri için bir övünç vesilesi olan rivayetleri , 
Sasaniler dönemi Jjudayname'sini ya
hut "siyerü'l-mülük" denilen onun Arap
ça çevirilerini taklit etmek suretiyle "Şeh

name" veya büyük kahramanların adı
na izafetle verilmiş "Gerşasbname" ve 
"Feramerzname" gibi isimler taşıyan ki
taplar haline getirdiler. Bu konuda eser 
veren ilk müellif Ebü'l-Müeyyed -i Bel
hfdir. Onu Ebü Ali Muhammed b. Ahmed 
el-Belhi takip etmiş, arkasından Hora
san (Tüs) Valisi Ebü Mansür Muhammed 
b. Abdürrezzak (ö. 350/ 961). değişik şe
hirlerden bir araya topladığı bazı yazarla
rın da yardımı ile başlangıçtan Sasaniler 
döneminin sonuna kadar yaşamış şahlar
dan söz eden Şehname adlı eserini ka
leme almıştır. ilk izleri Ayiitkiir-ı Zeri
ran ve Karname-i Erdeşir-i Biibekiin 
adlı eserlerde görülen manzum şehname 
yazma düşüncesi ise Mes'üdi-yi Merve
ıl'nin Şehname'si ile gerçekleşmiştir. 

Ancak Mervezi'nin 300 (912) yılında yaz
dığı tahmin edilen ve minyatürlü oldu
ğu anlaşılan Şehname'sinden bugüne 
bazı eserlerde yer alan sadece birkaç ka
yıt gelebilmiştir. Bu eseri Dakiki'nin yaz
dığı manzum Güştiisbname takip etmiş, 

fakat şair 1 000 beyit kadar yazdıktan 
sonra öldürüldüğü için eser yarım kal
mıştır. Bundan sonra Firdevsf, Dakiki'
nin beyitlerini de kullanmak suretiyle 
ünlü Şehname'sini kaleme almıştır. iran 
milli birliğini sağlayan ve bugüne kadar 
önemini koruyan bu eser. aralarındaki 
ilişkileri de göstermek suretiyle bütün 
iran destanlarından toplu halde bahse
der. Daha sonra Firdevsi' nin bu büyük 
eserinden bazı konular başkaları tara
fından alınıp genişletilerek bağımsız bi
rer destan haline getirilmiştir. Bu alan
daki ilk eser Esedf-i Tüsi'nin (ö . 465 / 
1073) yazdığı Gerşiisbniime'dir. Onu sı
rasıyla hükümdar Behmen'in, Keşmir pa
dişahının kızı Kütayun ve Mısır sultanı
nın kızı Hüma ile olan gönül maceraları

nın anlatıldığı Iranşah b. Ebü'I-Hafs ' ın 
Behmenname adlı eseri, Hint hüküm
darının iran şahından bir cengaver iste
mesi üzerine gönderilen kahraman Fe
ramerz'in bu ülkedeki serüvenlerini ko
nu eden müellifi meçhul Feramerzna
me, yine müellifi bilinmeyen ve Feridun'
dan önce isyan edip saltanat süren Dah
hak'in kardeşinin oğlu Küş - i PTidendan'ın 

hikayesi olan Kuşniime, Rüstem'in, kız
larından Banü Güşesb'i talipleri arasın 

da Güderz'in oğlu Gfv'e vermesiyle ilgi-
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li Banılgüşesbniime, tamamen Şehnii
me 'yi taklit etmesine rağmen onda bu
lunmayan Rüstem 'in hanedanına dair 
rivayetleri de içine aldığı için farklılık 

gösteren kahraman Berzü'nun serüven
lerinin anlatıldığı Atai-i Razi'nin Berzıl
name adlı eseri, Siraceddin Osman b. 
Muhammed-i Muhtari-i Gaznevi'nin (ö. 

544 / 11 49) üçüncü kuşağa kadar olan 
Rüstem hanedam ile Berzü'nun oğlu Şeh
riyar ' ın serüvenlerine ait Şehriyama

me'si ve Feramerz'in Keşmir padişahı
nın kızından olan oğlu Azerberzfn'in Beh
men'e esir düşmesi ve Sistan'a götürül
mesiyle ilgili Azerberzı"nname takip et
miştir. Bu eserlerden sonra çeşitli kah
ramanları konu eden Bijenniime, Loh
riisbname, Susenniime, yine Rüsteme 
dair Dastan-ı Kek-i Kılhzad, Cemşfd'i 
ve Rüstem'in oğlu Cihangir'i anlatan Das
tan-ı Cemşid ile Cihangirname gelir. 
Milli nitelikteki destanların sonuncusu 
ise Z8l'in babası Sam - ı Neriman'ın Çin 
fağfürunun kızı Periduht'a aşık olması 
sebebiyle yapılan savaşların nakledildiği 

Samname ·dir. 

Bunlardan başka destan tarzında ya
zılmış tarihi eserler de bulunmaktadır. 
Bu eserlerin başlıcaları arasında Niza
mi-i Geneevi'nin (ö . 611 / 12141?1) İsken
dername'sini (ik:balname) ve onu aynı 
konuda taklit edenlerden Hüsrev-i Dihle
vi'nin (ö. 725 / 1325) Ayine-i İskenderi'
si ile Cami'nin ljıredname-i İskenderi'
si, Payizi'nin Alaeddin Muhammed Ha
rizmşah' ın ( 1200-1220) fetihlerini konu 
edinen Şehinşahniime'si, Hamdullah 
Müstevfi-i Kazvfn i' nin (ö. 750/ 1350) isla
miyet'in zuhurundan ve iran hükümdar
larından bahseden ?:afername'si, Ah
med-i Tebrizfnin Cengiz Han'la ilgili Şe
hinşahname-i Tebrizi'si ve Seyfeddin 
Muhammed b. Ya'küb el-Herevf'nin, He
rat'ta hüküm süren Kert hanedanından 
Melik Fahreddin' in kumandanı Muham
med Sam'ın 1307 yılında ilhanlılar'ın He
rat'ı kuşatması sırasında gösterdiği kah
ramanlıkları konu alan Samname-i Seyfi 
adlı eseri sayılabilir. Şehniime'nin etki
siyle Anadolu'daki ve Hindistan'daki hü
kümdarlar için de şehnameler kaleme 
alınmıştır. Bunlar arasında Kanif-yi Tü
si'nin Selçuklular, Arifl Fethullah'ın Ka
nünf Sultan Süleyman ve Bihiştf-i Sira
zi'nin lll. Murad için yazdıkları ile yine Bi
hişti'nin Hindistan'da Cihangir'in kud
retli eşi Nurcihan Begüm'ün (ö . 1645) fe
tihlerinin anlatıldığı Ve~iiyi 'u 'z-zaman, 
Şah Cihan ' ın oğullarının savaşlarını ko-
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nu edinen Aşub-i Hindustan ve Nadir 
Şah · ın Hindistan· daki fetihlerinin anla
tıldığı Şehname-i Nadirf gibi eserleri 
zikredilebilir. 

Milli destanların yanında dinf karak
terde olanlar da yazılmıştır. Bunların 

kahramanları Hz. Ali gibi İslam· ın ileri 
gelen kişileriydi ve Hz. Ali zamanla millf 
destanlardaki kahramanların yerine geç
ti. Bu tür eserlerin belli başlıları şunlar
dır: 

Ijaveranname. İbn Hüsam diye tanı
nan Muhammed b. Hüsameddin'in (ö . 

875 / 1470) kaleme aldığı bu destanın ko
nusunu, Hz. Ali'nin Eşter ve Ebü'l- Mih
cen'le birlikte Doğu ülkesi hükümdan 
Kubad'a karşı yaptığı savaşlar oluşturur. 
Eser. adı bilinmeyen bir mütercim tara
fından kısaltılarak Haverzemin ismiyle 
Türkçe'ye çevrilmiştir. 

Şehname-i ljayreti. Hayreti adlı bir 
şairin 953'te ( 1546) tamamladığı bu ese
rin konusunu Hz. Peygamber ve imam
ların savaşları oluşturur. 

Gazvndme-i Esiri. Esirf adlı bir şairin 
Kanünf Sultan Süleyman adına yazdığı 
bu dinf destan Hz. Peygamber'in savaş
larını anlatır. 

Sdf:ıibl!;ırdnndme. 1073'te (1662) naz
medilen, ancak yazarı belli olmayan bu 
eserde Hz. Hamza ' nın İranlılaştırılmış 
menkıbeleri anlatılır. hatta kendisi Enü
şirvan ' ın sarayında padişahın kızının aşı

ğı olarak gösterilir. 

ljamle-i ljaydari. Mir Muhammed Re
ff' Han-ı Bazil'in. Mufn b. Haccf Muham
med Ferahf'nin Mecdricü 'n-nübüvve 
ve meddricü '1- fütüvve adlı mensur ese
rine dayanarak yazdığı bu destanın ko
nusunu Hz. Peygamber'in ve özellikle 
Hz. Ali'nin hayat hikayeleriyle gazveleri 
oluşturur. Eser. yazarın 1124'te (1712) 
ölümü üzerine yarım kalmış ve Ebü Ta
lib-i İsfahani tarafından tamamlanmış
tır. 

Dilgüşdname. Azact-ı Bilgramfnin (ö. 

1200/ 1786) yazdığı bu destanının ko
nusunu Muhtar b. Ebü Ubeyd es-Seka
ff'nin başından geçenler oluşturmak

tadır. 

Kitdb -ı ljamle-i Rdci (Kitfib·ı Ham· 

le·i Molla Bemfinali). Raci (Xlll. /XIX. yüz
yı l) mahlaslı bir şair tarafından manzum 
olarak kaleme alınan eser Hamle-i Hay
dari ile aynı konuları işler. 

Ijuddvendnô.me. Melikü'ş-şuara Fet
halihan-ı Saba-yi Kaşanrnin (ö 1238/ 
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1823) bu destanı Hz. Peygamber ile Hz. 
Ali'nin savaşlarını en ayrıntılı şekilde an
latan eserlerden biridir. 

Mul]tômô.me. Meftun mahlası ile ta
nınan Abdürrezzakbeg b. Necef Kulı Han 
(ö. 1243 / 1827) tarafından nazmedilmiş 
olup Muhtar es-Sekaff' nin savaşlarını 

konu alır. 

Ürd-i Bihişt. Sürüş-i İsfahanfnin (ö. 

12851 1868) bu manzum destanı Hz. Pey
gamber ve on iki imarnın hal tercüme
leriyle başlarından geçenleri anlatır. 

Cengnô.me. Ateşi mahlaslı bir şair ta
rafından kaleme alınan eser Hz. Ali'nin 
cenklerine dairdir. 

Dostan-ı cAli-yi Ekber. Hz. Hüseyin 
ve oğlu Ali Ekber ile Hz. Hasan'ın oğlu 

Kasım'ın hal tercümelerini destan biçi
minde anlatır. 
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~ T AHSİN Y AZI CI 

Arap Edebiyatında Destan. Genel anlam
da destan türünün Arap edebiyatında 
bulunup bulunmadığı konusu tartışma
lıdır. Süleyman ei-Bustani, Homeres'un 
İliada tercümesine yazdığı uzunca mu
kaddimesinde (Kahire 1904) Arap edebi
yatında destan konusunu ele alarak İli
ada, Mahabarata ve Şehndme tarzın
da destanın Arap edebiyatında bulun
madığını ileri sürmüş, ancak muallaka-

tın ve Cemhere tü eş cdri'l- CArab 'daki şi
irlerin birer destan parçası olabileceğini 
belirtmiştir. Margoliouth da İbnü'I-Mu'
tezz'in (ö. 296/908) Abbasi Halifesi Mu'
tazıd- Billah ve dönemi hakkındaki 418 
beyitlik urcOzesinin, İbn Abdürabbih 'in 
(ö . 328/ 940) Endülüs Emevi Halifesi lll. 
Abdurrahman hakkındaki 445 beyitlik 
urcOzesi ile Ebu Firas ei-Hamdanf'nin 
kendisi. ailesi ve daha önceki akraba ve 
ecdadı ile övünmek maksadıyla yazdığı 
225 beyitlik Rô., iyye'sinin suni tarzda 
birer destan (epopee) olabileceğini söyle~ 
miştir (Abdülvehhab es-Sabüni, s. 276) 
Ebu Ubeyde Ma'mer b. Müsenna'nın (ö. 

2091 824) Kitô.bü Eyydmi'l- cArab l!;ab
le'l-İsldm adlı eserini tahkik edere}< neş
reden Adil Casim ei-Beyati, bu eserin de 
tıpkı Gılgamış ve İliada gibi bir destan 
olduğunu, ancak rivayet edilirken parça 
parça nakledilmeleri sebebiyle bütünlü
ğü sağlayan geçiş kısımlarının kayboldu
ğunu öne sürmüştür (naşirin mukaddi
mesi. s. 11 9- 155) . Şevki Dayf ile Hanna 
ei-FahOri ise şiirin genel olarak epik, li
rik, dramatik ve didaktik olmak üzere 
dört kısma ayrıldığını . bilhassa Cahiliye 
dönemi Arap şiirinin lirik (gınaT) olduğu
nu, destan kısmını ihtiva eden epik (kı
sasi) şiirin Cahiliye dönemi şiirinde, do
layısıyla Arap edebiyatında bulunmadı
ğını söylemektedir. 

Bütün bunlardan, elde mevcut ilk dö
nem Arap edebiyatında tabii destan öl
çülerine uygun bir destan olmadığı or
taya çıkmaktadır. Ancak suni destan tar
zında kahramanlığı konu edinen şiir ve 
nesir parçaları bulunmaktadır. Bunlar
dan, Ebu Ubeyde Ma'mer b. Müsenna·
nın Cahiliye Arapları'nın savaşlarını ko
nu edinen Kitôbü Eyyô.mi'l- cArab l!;ab
le'l- İslam 'ı, anonim eserlerden Antere 
b. Şeddad'ın (ö . m. 614 [?J) kahramanlık
larını anlatan Siretü Anter, Hilal kabile
sinin Yemen'den Magrib'e göçünü hika
ye eden Siretü Ebi Zeyd el-Hilali (Sf· 

retü Benf Hilal). Yemen Arapları'nın Ha
beş istilasına karşı direnişini ve Habeş
liler'in Yemen'den atılışını konu edinen 
Siretü Seyi b. :?iyezen, Beni Kilab ile 
Beni Süleym arasında geçen savaşları ve 
bu savaşlarda Beni Kilab kabilesine men
sup Zatülhimme'nin yaptıklarını anla
tan Siretü'l-Emi're :?dti'l-himme, Ebü'I
Aia ei-Maarrfnin (ö. 449/ 1057) öbür dün
yaya yaptığı hayali bir seyahati anlatan 
Risdletü'l-guirdn'ı, İbnü'I-Mu'tez ile İbn 
Abdürabbih ·in urcOzeleri ve Ebu Firas 
ei-Hamdanfnin Rô ,iyye'si sunf tarzda 
birer destan sayılabilir. 


