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™ FARS EDEBÝYATI. Üslûp ve Tarihî
Dönemler. Fars þiirinin ortaya çýkýþý, ta-

Hindî, Bâzgeþt-i Edebî (edebiyata geri dönüþ) adý verilen üslûpla (sebk) ilgili bölüm-

rihî geliþimi ve geçirdiði evreleri Ýslâmiyet
öncesi ve sonrasý olmak üzere iki dönemde ele almak gerekir. Fars þiirinin bilinen
en eski örnekleri Zerdüþt dininin kutsal kitabý olan Avesta’da yer alan ve “gâtâ” adý
verilen bazý manzum parçalardan ibarettir. Hece ölçüsüyle durak esasýna göre yazýlan ve kafiye zorunluluðu bulunmayan bu
ritmik parçalar ayný zamanda dinî törenlerde çalgýlar eþliðinde okunan ilâhilerdir.
Orta Farsça (Pehlevî Farsçasý) dönemine ait
Yâdgâr-i Zerîrân ve DiraÅt-ý Asurik gibi
eserlerde de þiirsel özellikler görülmektedir. Yine bu döneme ait ƒudâynâme,
Kârnâme-i Erdeþîr-i Bâbekân, Vîs ü Râmîn, Kelîle ve Dimne gibi Pehlevîce eserlerin Arapça’ya çevrilmesi Fars edebiyatýna
ait bu eski eserlerin içeriðinin korunmasýný saðlamýþ, Derî Farsçasý’nýn (Yeni Farsça) geliþimini tamamladýðý sýrada bu eserlerin çoðu Ýran þiirine yeniden ilham kaynaðý olmuþtur. Bununla birlikte Fars þiiri,
Ýran’da Ýslâm fetihlerinin ardýndan ilk defa
VII. yüzyýldaki siyasî geliþmelerle beraber
baðýmsýz halde ortaya çýkabilmiþtir. VIII.
yüzyýldan baþlayarak hýzla geliþen ve olgunlaþan Fars þiiri Tâhirîler, Saffârîler, Sâmânîler, Gazneliler, Selçuklular, Moðollar,
Ýlhanlýlar, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Timurlular, Safevîler ve Kaçarlar gibi Ýran’a
hükmeden hânedanlarýn yaþadýðý geniþ
coðrafya ile birlikte özellikle Osmanlý, Orta Asya ve Hint coðrafyasý üzerinde de etkili olmuþtur.

lemeler, edebî anlatýmýn þiir veya nazým
özelliði taþýmasýndan çok o dönemde yaygýn olan dil özellikleri, ifade biçimleri, mazmunlar, imajlar ve edebî sanatlarýn kullanýlýþ tarzý doðrultusunda oluþturulmuþ yapay ayýrýmlardýr. Klasik Fars þiirinin ilk örnekleri Horasan ve Türkistan bölgesinde
ortaya çýktýðýndan bu ilk devreye (IX-XI.
yüzyýllar) Horasan üslûbu dönemi adý verilmiþtir. Bu dönemde aruz ve kafiye kullanýmýnda küçük teknik aksaklýklar olsa
da özellikle kaside ve mesnevi kalýplarýnda büyük ilerleme saðlanmýþ; gazel, kýta,
rubâî, terciibend ve terkibibend gibi þiir
kalýplarý iþlenmeye ve geliþtirilmeye baþlanmýþtýr. Ayný devirde þiirinin ana konusu
övgü ve kahramanlýktýr. Millî Ýran destanlarýnýn en güzel biçimde iþlendiði Þâhnâme gibi epik eserler ilk defa bu devirde
ortaya çýkmýþtýr. Horasan üslûbunun temel niteliði Arapça kelime ve terkiplerin
azlýðý, daha sonraki yüzyýllarda çoðu terkedilen arkaik Farsça kelimelere sýkça yer
verilmesi ve edebî sanatlarýn yapay süslerinden arýnarak sade bir dilin kullanýlmasýdýr. Bu dönemde Rûdekî, Firdevsî ve Ömer
Hayyâm gibi Fars þiirinin klasik þairleri yetiþmiþtir.

Fars þiiri Arap edebiyatýndan aruz veznini ve kafiye sistemini aldýktan sonra
Ebü’l-Abbâs-i Mervezî, Ebû Hafs-i Soðdî,
Hanzale-i Bâdgîsî gibi þairlerin baþarýlý denemelerinin ardýndan Sâmânîler devrinde
Rûdekî’nin ortaya çýkmasýyla birlikte kýsa
zamanda Arap edebiyatýnýn etkisinden kurtulmuþ, baþta kaside olmak üzere mesnevi, gazel, kýta, rubâî (dûbeytî, terâne), terkibibend ve terciibend gibi klasik þiir kalýplarýnda methiye, mersiye, vasýf, hiciv ve
hezl türleri esas olmak üzere pek çoðu
dünya edebiyatýna mal olmuþ epik, lirik,
mistik, didaktik ahlâkî ve felsefî konularda önemli sanat eserleri ortaya konulmuþ;
Firdevsî, Ömer Hayyâm, Nizâmî-i Gencevî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Sa‘dî-i Þîrâzî, Hâfýz-ý Þîrâzî ve Molla Câmî gibi büyük
þairler dünya edebiyatýndaki yerlerini almýþtýr (Ýran edebiyatý hakkýnda toplu bilgi için bk. DÝA, XXII, 416-427).
Klasik þiirin yaklaþýk 1200 yýl süren evreleri sýrasýnda çeþitli tarihî dönemlerde
ortaya çýkan ve Horasânî (Türkistânî), Irâký,

Þiir üslûplarýnýn deðiþimiyle ortaya çýkan geçiþ devreleri kýsa zamanda gerçekleþmemiþ, uzun süren ara dönemlerin ardýndan ortaya çýkmýþtýr. Fars þiirinin çok
önemli bir geliþim kaydettiði ve olgunlaþtýðý Horasan üslûbu devrinden sonra XII.
yüzyýl boyunca meydana gelen geçiþleri
XIII-XV. yüzyýllara damgasýný vuran Irâký
üslûbu izlemiþtir. Bu dönem Ýran edebiyatýnda lirik ve mistik þiirin altýn çaðýdýr. Aruz
ve kafiyeyle ilgili aksaklýklarýn tamamen
giderildiði bu devirde yazýlan eserler þiir
tekniði, sanat özellikleri ve konu bakýmýndan Ýran edebiyatýnýn þaheserlerini meydana getirir. Arapça kelime ve terkiplerin
kullanýmýndaki aþýrýlýk, arkaik Farsça kelimelerin terkedilmesi, doðrudan ve gerçekçi anlatýmýn yerini sanatlý ve aðdalý bir üslûbun almasý, övgü, yiðitlik ve kahramanlýk kasideleri ve mesnevilerin yerini þairin
daha çok kendi öznel duygularýný ve aþkýný anlattýðý gazel kalýbýnýn almasý, felsefî
ve ahlâkî konularýn önceki dönemden daha yoðun biçimde þiire girmesi Irâký üslûbunun temel özelliklerindendir.
XII. yüzyýl Horasânî üslûbundan Irâký
üslûbuna geçiþte bir ara dönem olduðu
gibi XVI. yüzyýl da Irâký üslûbundan Hint
üslûbuna (XVII-XVIII. yüzyýllar) geçiþte bir
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ara dönem teþkil etmiþtir. Safevîler’in Ýran’da mezhep esasýna dayalý bir din devleti
kurarak hüküm sürmeye baþlamasýnýn ardýndan din dýþý lirik þiirin zayýflamasý ve
güç kaybetmesiyle birlikte Ýran asýllý þairler Hint saraylarýnda eser vermeye baþlamýþ, Fars þiiri Ýran’dan çok Hint coðrafyasýnda geliþmiþtir. Bu þiirin en önemli özelliði hayalde ve düþüncede görülen inceliktir. Bu durum zaman zaman içinden çýkýlmasý ve anlaþýlmasý güç edebî mazmunlarýn üretilmesine, hatta çok defa þiirin
anlaþýlamamasýna yol açmýþtýr. Gazel dýþýndaki kalýplarýn fazla kullanýlmamasý, bununla birlikte gazelde daha önceki dönemlerde görülen nisbî anlam bütünlüðünün
göz ardý edilmesi ve her beytin þiirin kendi bütünlüðü içinde birbirine anlamca tezat teþkil edecek kadar baðýmsýz hale gelmesi þiiri geçmiþ dönemlerdeki doðal mecrasýndan uzaklaþtýrmýþtýr. Söz sanatlarýndan çok mânaya dayalý sanatlarýn öne çýkarýldýðý Hint üslûbunda soyut bir kavramý somutlaþtýrarak anlatmak için baþvurulan temsil sanatý önemli bir yer tutmuþtur. Atasözlerinin, konuþma dilinde kullanýlan kelimelerin, deyimlerin ve eþya isimlerinin þiire girmesi de ilk defa bu dönemde gerçekleþmiþ, bu yüzden Hint üslûbunun þairleri gayri tabii, hatta müptezel
olmakla suçlanmýþtýr.
Fars þiirinin âdeta tehlikeye girdiðini gören XVIII. yüzyýl þairleri kurtuluþ yolunu
eski þiire dönmekte bulmuþ, Horasânî ve
Irâký üslûplarýnýn bir karýþýmý olan Bâzgeþt-i Edebî hareketini baþlatmýþ, ardýndan XIX. yüzyýl þairleri de bu harekete sahip çýkmýþtýr. Ancak Ýran’da yaþanan siyasal ve sosyal deðiþimlerin zorlamasýyla meþrutiyetin ilân edilmesinin (1906) ardýndan
þiir kalýplarýnda henüz fazlaca bir yenilik
görülmemekle birlikte muhtevada ve iþlenen konularda belirgin bir deðiþim olmuþtur. Siyasetin, toplumsal olaylarýn ve
olgularýn þiire girmesi þiir dilinin önemli ölçüde deðiþmesine yol açmýþ ve Ýran’da þiir
ilk defa bireysellikten toplumsallýða doðru uzanan bir çizgide keskin biçimde yön
deðiþtirmiþtir. Basýn yayýn imkânlarýnýn artmasý kýsa zamanda vatan sever duygu ve
düþüncelerin yüceltildiði, sosyal ve sýnýfsal uçurumlarýn dile getirildiði misyon sahibi bir þiir meydana getirmiþtir. Meþrutiyetin getirdiði özgür hava ile birlikte Batý kavramlarý ve deðerleriyle yakýndan tanýþan Ýran aydýnlarý, Rýzâ Þah zamanýndan
baþlayarak oðlu Muhammed Rýzâ Þah döneminden Ýslâm devriminin gerçekleþtiði
yýllara kadar sanat yoluyla, özellikle de þiirle ülkede ortaya çýkan aksaklýklara kar-

þý çýkmýþlar, bunun için realizm, sürrealizm, romantizm, natüralizm ve sembolizm gibi Batý edebiyatý akýmlarýndan yararlanmýþlardýr.
Bir yandan þiirin muhtevasýnda önemli
deðiþiklikler meydana gelirken bir yandan
da aruz veznine ve kafiyeye dayalý klasik
Ýran þiiri en köklü, en zor deðiþim ve dönüþümünü Nîmâ Yûþîc’in cesur giriþimleriyle gerçekleþtirmiþtir. Nîmâ, ayný uzunlukta olan aruz vezinleri yerine farklý uzunluklarda olabilen vezinler kullanmýþ, kafiye kullanýmýný zorunlu olmaktan çýkarmýþ
ve “Nîmâyî þiir” adý verilen tarzla bir devrim gerçekleþtirmiþtir. Bunu 1940’larda
Batý edebiyatlarýnýn etkisiyle serbest veznin doðmasý ve aruzla kafiyenin tamamen
terkedildiði serbest þiir izlemiþtir. Klasik
þiir bu yenilikçi akýmlara karþý bir süre direnmiþse de çaðdaþ Ýran þiiri kýsa zamanda Ferîdûn-i Tevellülî, Nâdir-i Nâdirpûr,
Ahmed-i Þâmlû, Mehdî-i Ahavân-ý Sâlis,
Sührâb-i Sipihrî ve Fürûg-i Ferruhzâd gibi
þairler elinde yeniden þekillenmiþtir.
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Türler (Biçim ve Ýçerik). Fars edebiyatýnda hemen hemen þiirle eþ anlamlý olarak
kullanýlagelen bir edebî þekil olarak nazým
“belirli bir düzen içinde anlamlý ve man-

týklý kelime ve cümleler telif etmek” diye
tanýmlanýr. Geleneksel Fars þiiri manzum
halde yazýlýp söylenmekle birlikte nazýmla þiirin ilk örnekleri arasýnda bazý farklýlýklar görülmektedir. Nazým Fars edebiyatýnda bazý denge unsurlarýndan yararlanýr ve hecelerin sayýsýna, uzunluðuna, kýsalýðýna göre belirlenen dýþ yapý elemanlarýna sahiptir. Bunlar vezin, kafiye, redif
gibi þekil ve anlam bakýmýndan birbirinin
ayný yahut benzeri olan kelimelerdir. Kelime veya kelime gruplarýnýn tekrarý da nazýmda denge unsurlarý arasýnda deðerlendirilir. Ýslâm öncesi Fars nazmýnda ölçünün hece sistemine dayandýðý düþünülmekle birlikte bu konu henüz açýklýk kazanmýþ deðildir. Fars nazmýnda Ýslâmiyet’ten itibaren kullanýlan ölçüler rubâî dýþýnda tamamen Arap aruz sisteminden alýnmýþ ve Fars dilinin özelliklerine göre birtakým uyarlamalar yapýlmýþtýr. Meselâ Arap
þiiri ölçülerinden tavîl, basît, kâmil, vâfir
ve medîd gibi bahirlere Fars nazmýnda
hemen hemen hiç rastlanmazken Arap
nazmýnda çok az kullanýlan ölçülere Fars
nazmýnda geniþ yer verilmiþtir. Bunun sebebi Fars ve Arap dilleri arasýnda hecelerdeki uyumsuzluðun varlýðýdýr.
Mazmunlarýn türüne göre lirik, didaktik
veya hamâsî konularda ürün veren Fars
nazmý iki mýsradan oluþan beyit düzenine
göre kurulmuþtur. Her beyit kendi içinde
bir düþünceyi ifade eder. Þiiri dýþ görünüþ
bakýmýndan güzelleþtirmek için edebî sanatlara da baþvurulur. Her beyitte bir düþüncenin ifadesi esas olmakla birlikte bir
cümlenin birden çok beyitte tamamlandýðý da olur. Beyitler müstakil anlam taþýsa
da beyitler arasýndaki mantýksal bað açýk
biçimde görülmez. Bu duruma daha çok
gazel türünde rastlanýr. Meselâ Hâfýz-ý Þîrâzî’nin gazellerinde söz konusu mantýksal baðý yakalamak hayli güçtür. Fars edebiyatýnda þiir nazmýn temelini oluþturmakla beraber fen, matematik, felsefe vb. bilim dallarýnda manzum þekilde kaleme alýnmýþ birçok Farsça eserin þiir kabul edilmesi mümkün deðildir. Nazýmla þiirin karýþmasýyla manzum þiir, nazýmla nesrin karýþmasýyla mensur þiir (sanatlý nesir) ve secili nesir meydana gelir. Manzum þiirde þiirsel özellikler taþýyan unsurlar bulunurken mensur þiirde nesrin iç dengesini ve
saðlamlýðýný oluþturan elemanlar yer alýr.
Sa‘dî-i Þîrâzî’nin Gülistân’ý bu tür eserlerin en seçkin örneðidir. Þiirle mukayese
edildiðinde nazým ürünleri geri planda kalýr. Çünkü burada söze ve yazýya dökülenler þairin gönlünden coþup gelen duygular
deðildir, dolayýsýyla þiir deðeri taþýmaz. An155

