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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
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cak ustaca yazýlmýþ ve kelimeleri özenle
seçilmiþ mensur þiir ürünlerinin de hâfýzalarda kalma özelliði vardýr.
Þiirde anlam ve mazmun, nazýmda ise
vezin önemlidir. Yeni mazmunlar icat etmeyen ve anlama yeterince önem vermeyen kiþi þair deðil nâzýmdýr. Bu sebeple her
manzume þiir ve her nâzým þair sayýlmaz.
Þairler manzum eserlerini divan adý altýnda bir kitapta toplar ve bunlarý alfabetik
olarak veya konularýna göre bir düzene kavuþtururlar. Nazým ve nesir alanýnda üretken olan bazý þair ve nâsirler ise manzum
ve mensur eserlerini külliyat halinde bir
araya getirmiþlerdir. Þairlerin çoðu nazmettikleri eserlerde ve küçük hacimli þiirlerinde bir takma ada (mahlas) baþvurur. Eski kasidelerde mahlas kullanýmý yaygýn deðilken özellikle gazel türünde XII.
yüzyýldan itibaren mahlas kullanýlmasýna
riayet edildiði görülmektedir. Manzum þiirin Fars edebiyatýnda Ýslâm öncesinde de
mevcut olduðu, Arap edebiyatýna âþina
olunduktan sonra bu edebiyatýn nazým
ürünleri kalýplarýyla yazýlan eserlerin eski
nazým kalýplarýna ve ölçülerine uyarlandýðý tahmin edilmektedir. Fars nazmýna has
terâne kalýbýnýn Arap nazmýndan alýnan
rubâî kalýbýyla örtüþmesi buna bir örnektir. Klasik Fars nazmýnda mesnevi, rubâî,
dûbeytî, musammat, kýta, kaside, gazel,
terciibend, terkibibend, müstezad gibi türler kullanýlmýþtýr. Günümüzde bu türlerin
yaný sýra baþta Fransýz ve Ýngiliz edebiyatlarý olmak üzere diðer ülke edebiyatlarýnýn
etkisiyle yeni nazým türlerinden yararlanýlmaktadýr.
Fars nazmýnýn olgunluk devri IV. (X.)
yüzyýldan itibaren baþlar. Dilde sadelik ve
fesahatin, mazmunlarda yeniliðin, teþbihlerde doðallýðýn, tasvirlerde dýþ dünyaya
dönük oluþun ve kullanýlan vezinlerin kýsalýðýnýn en belirgin özellikler olarak öne
çýktýðý bu yüzyýlýn en büyük þiir ustalarý
Rûdekî, Þehîd-i Belhî, Ebû Þekûr-i Belhî ve
Dakýký’dir. Ömrünün bir kýsmýný IV. yüzyýlda
geçiren Firdevsî dünyanýn en büyük destanlarýndan olan Þâhnâme’yi nazmederken Derî Farsçasý’ný fesahatin en yüksek
derecesine ulaþtýrmýþtýr. V. (XI.) yüzyýlda
ve VI. (XII.) yüzyýlýn baþlarýnda methiye türünde Unsûrî, tegazzülde Ferruhî-i Sîstânî ve Menûçihrî, ahlâkî ve tasavvufî düþüncelerini mesnevi kalýbýnda açýklayan
Senâî gibi þairler yetiþmiþtir. Horasan’dan
Irak, Azerbaycan ve Fars’a yayýlan Derî þiiri üslûpta da birtakým deðiþiklikler meydana getirmiþtir. Evhadüddîn-i Enverî’nin
öncülüðünü yaptýðý bazý þairler Arapça kelime kullanmaktan çekinmezken ince maz156

munlara ve mânalara yer vermiþlerdir. Hâkanî-i Þirvânî kasidede birçok þaire rehberlik etmiþ, Genceli Nizâmî hikâye türünü mesnevi kalýplarýnda baþarýyla kullanmýþtýr. Tasavvufî hikâyeler XII. yüzyýl nazmýnda geliþme ortamý bulmuþtur. Senâî
¥adîšatü’l-¼aš¢ša, Ferîdüddin Attâr
Man¹ýšu’¹-¹ayr ve Ýlâhînâme gibi eserlerinde tasavvufî mesnevilerin en güzel örneklerini vermiþlerdir.
Moðollar’ýn Ýran’a hâkim olduðu VII (XIII)
ve VIII. (XIV.) yüzyýllarda nazýmda kullanýlan türlerin dengesi deðiþirken yeni konu
arayýþlarý baþlamýþ, kaside türünde mânadan çok kelime oyunlarýna önem verilmiþtir. Edebî sanatlarýn, Arapça kelime ve terkiplerin sýkça kullanýlýþý nazmýn iç ve dýþ
yapýsýnda birtakým deðiþikliklere yol açmýþtýr. Kaside eskiden sahip olduðu yüksek mevkiyi yitirirken aþk ve tasavvufî duygu ve düþüncelerin iþlendiði gazel aðýrlýk
kazanmýþtýr. Hâfýz-ý Þîrâzî yeni mazmunlarla en güzel aþk gazellerini söylerken
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî tasavvufî gazelde Attâr’ýn izinden gitmiþtir. Moðol istilâsýnýn halk üzerinde meydana getirdiði
maddî ve mânevî çöküntü doðal olarak
nazma da yansýmýþtýr. Öðüt ve eleþtiri niteliði taþýyan müstakil veya karýþýk manzum ve mensur eserler kaleme alýnýp olumsuzluklarýn en az düzeye indirilmesi için
gayret gösterilmiþtir. Nitekim Sa‘dî-i Þîrâzî Gülistân ve Bostân adlý eserlerinde
terbiye, ahlâk ve bilgelikle ilgili konularý iþlemiþ, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî de Me¦nevî’sinde yer verdiði eðitici hikâyelerle
bu yolu izlemiþtir.
Safevîler döneminde nazýmda maktel
türü eserlerin en iyi örnekleri verilirken
mersiye þairlerinin yýldýzý parlamýþ, Muhteþem-i Kâþânî yazdýðý mersiyelerle Fars
edebiyatýnýn en büyük mersiye þairi unvanýný almýþtýr. Bu dönemde sarayda barýnamayan bazý þairler Osmanlý veya Hint
saraylarýna gitmiþ ve nazýmda temeli Ýran’da atýlan Hint üslûbunun (sebk-i Hindî)
doðmasýna yol açmýþtýr. Çok ince hayal
oyunlarý, yeni mazmunlar, edebî sanatlar
ve güç terkiplerden faydalanýlarak yazýlan
bu tür þiirlerin en iyi örneklerini Þevket-i
Buhârî, Sâib-i Tebrîzî ve Örfî-i Þîrâzî gibi
þairler vermiþtir. XVIII. yüzyýl Fars nazmýnýn dönüm noktalarýndan biridir. Bu devrede Hint üslûbuna karþý baþlayan tepki
Ýsfahan’da bazý þairlerin bir araya gelerek
þiirin iç ve dýþ yapýsýnda köklü deðiþiklikler
yapmasýna, Gazneliler ve Selçuklular dönemindeki þiir anlayýþýna dönülmesi yolunda görüþ birliðine varmasýna yol açmýþtýr.

Böylece þiirde “bâzgeþt-i edebî” (edebiyatta geriye dönüþ) denilen bir akým baþlamýþ
ve eski klasik þairlerin eserleri taklit edilmiþtir.
Kaçar hânedanýnýn iþ baþýnda olduðu
dönemde Fars nazmý hem eski geleneði
sürdürmüþ hem de Batý’ya açýlma, yenilik ve reform hareketlerinin etkisinde kalarak konu, dil ve þekilde nazmýn katý kurallarýný zorlamaya baþlamýþtýr. Gelenekçi
ve yenilikçi þairler arasýndaki kýyasýya mücadele þiddetini kaybetmeden günümüze kadar devam etmiþtir. Meþrutiyet hareketleri geliþirken nazýmda terâne, tasnif, müstezad ve terciibend kalýplarýndan
yararlanýlmýþ, ancak bu nazým türleri yeni Fars þiiri için bir esas teþkil edememiþ,
düþünce ve duygularýn dile getirilmesi için
yeni yollar aranmýþtýr. 1914-1925 yýllarý
nazýmda bir arayýþ dönemi olmuþtur. Bahâr, Iþký, Lâhûtî, Îrec Mirza dil, üslûp ve
þekil arayýþýný sürdüren þairlerin en önemlileridir. Mýsralarýn uzunluðu kýsalýðý, kafiyelerin ileri geri kaydýrýlmasý, terkedilen
eski kelimelerin kullanýlmasý nazýmda yapýlacak deðiþiklik arayýþlarýnda en çok dikkat çeken hususlar arasýnda yer almýþtýr.
Modern Fars þiirinin kurucusu sayýlan Nîmâ Yûþîc þaire ve yeni þiir anlayýþýna bir
taným getirmiþ, Nîmâ’dan sonra da yeni
þiir arayýþlarý sürmüþtür. Þairane nesir, kesik nesir, yarý serbest þiir, serbest þiir,
mýsraýn beytin yerini aldýðý “beyaz þiir”
(kafiyesiz þiir), dil bilgisi kurallarýna uyulmayan ve halk diliyle söylenen halk þiiri
bu arayýþlarýn duraklarýný oluþturmuþtur.
1940’lý yýllardan sonra saðlam zeminlere
oturan modern Ýran þiiri Ferîdûn-i Tevellülî, Ferîdûn-i Müþîrî, Hûþeng-i Ýbtihâc,
Nâdir-i Nâdirpûr, Mehdî-i Ahavân-ý Sâlis,
Siyâvüþ-i Kisrâî, Fürûg-ý Ferruhzâd, Ahmed-i Þamlû, Sührâb-i Sipihrî gibi ekol
sahibi þairlerle yoluna devam etmiþtir.
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™ URDU EDEBÝYATI. Urdu dilinin menþei hakkýnda olduðu gibi bu dilde ilk þiirin
ne zaman ve hangi þair tarafýndan yazýldýðý konusunda da kesin bilgi yoktur. Urdu edebiyatýnda þiir, Urduca’nýn hemen
baþlangýçta karþýlaþtýðý Farsça’nýn etkisinde geliþme göstermiþtir. Urduca ilk döneminde düþünce, hayal ve duygularý manzum olarak dile getirecek bir olgunluða
ulaþmadýðýndan þiirde Farsça taklit edilmiþ, ayrýca Arapça ve Türkçe’deki þiir teknikleri ve eðilimlerinin tesirinde kalýnmýþtýr. Yapýlan araþtýrmalar günümüze ulaþan
ilk Urdu þiirinin VII. (XIII.) yüzyýlda Kuzey
Hindistan’da yazýldýðýný, Türk asýllý þair ve
mutasavvýf Emîr Hüsrev-i Dihlevî’nin (ö.
725/1325) ilk Urdu þairi olduðunu ortaya
koymaktadýr. Daha önce Mes‘ûd-i Sa‘d-i
Selmân’ýn (ö. 515/1121) Urduca bir divanýnýn bulunduðu söylenmiþse de bu eser
günümüze ulaþmamýþtýr. VII-IX. (XIII-XV.)
yüzyýllarda Hint yarýmadasýnda Farsça yazan bazý edip ve þairlerle mutasavvýflar
eserlerinde zaman zaman Hintçe kelime
ve tabirlere yer vermiþlerdir. Ýlk Urduca gazeli kaleme alan Emîr Hüsrev-i Dihlevî de
Farsça þiirlerinde çok sayýda Urduca kelime kullanmýþtýr. Bir mýsraý Farsça, bir mýsraý Urduca olan þiirlere “rihte” adý verilmekte, Emîr Hüsrev-i Dihlevî bu tarzýn mûcidi kabul edilmektedir. Ona nisbeti kesin
olmamakla birlikte ƒâliš Bârî adlý eseri
Urdu þiirinin de ilk eseri sayýlýr.
Urdu þiiri Güney Hindistan’da VIII. (XIV.)
yüzyýldan itibaren kurulan müslüman devletlerin himayesinde Dekkenî Urducasý’na
paralel olarak geliþmiþtir. Urduca’nýn edebî dil haline geldiði Behmenîler döneminde öne çýkan ilk eser, Fahreddin Nizâmî’nin I. Ahmed Þah Velî zamanýnda (14221436) yazdýðý Kadam Ra’o Padam Ra’o
adlý mesnevidir. Urduca’nýn bölgede giderek yaygýnlaþmasý ve resmî dil ilân edilmesiyle önemli bir geliþim sürecine giren
Urdu þiiri þairlerin iltifat gördüðü Âdilþâhîler sarayýnda olgunlaþmaya baþlamýþtýr.
Ayný zamanda þair olan II. Ýbrâhim Þah’ýn
bir divaný bulunmaktadýr. Âdilþâhîler devrinde Þah Mîrâncî Þemsüluþþâk, Muhammed Nusret Nusretî, San‘atî ve Seyyid Mî-

rân Miyân Han Hâþimî’yi anmak gerekir.
Urdu þiirine benzer bir katký da Kutubþâhîler sarayýnda görülür. Kendisi de þair olan
Sultan Muhammed Kulý Kutub Þah’ýn Dekkenî, Talangi ve Fars dilinde yazýlmýþ 1800
sayfalýk bir Külliyât’ý vardýr (Haydarâbâd
1940). Kutub Þah Hindistan’ýn gelenek ve
göreneklerinden deðiþik temalarý iþlemesiyle Urdu þiirine bir yenilik getirmiþtir. Þair Molla Esedullah Vechî’nin Æu¹b u Müþterî ve Tahsînüddin’in Kamrop ve Kolla
adlý mesnevileri bu dönemin öne çýkan diðer çalýþmalarýdýr. Bu iki devirde ilk defa
baþka dillerden þiirlerin Urduca’ya çevirileri yapýlmýþtýr. Þair Gavvâsî, Ziyâ Bahþî’nin Farsça ªû¹înâme’sini, Melik Hôþnûd,
Emîr Hüsrev-i Dihlevî’nin Heþt Bihiþt’ini,
Kemâl Hân-ý Rüstemî, Ýbn Hüsâm’ýn ƒâvernâme’sini Urduca’ya tercüme etmiþtir. Urdu þiirinin geliþmesi, Dekken bölgesinde “Urdu þiirinin babasý” unvanýný alan
Velî Dekkenî’ye (ö. 1138/1726 [?]) çok þey
borçlu olup onun özellikle gazelde yaptýðý
yenilikler önemlidir. Gucerât’ýn Ýslâm hâkimiyetine geçtiði VIII. (XIV.) yüzyýldan sonra Bahâeddin Bâcin Burhânpûrî, Kadî Mahmûd Deryâyî ve özellikle Ali Muhammed
Cîv Gâmdehenî, Urdu þiiri alanýnda eserler veren önemli þahsiyetlerdir. Bu bölgede Urduca eser veren bir þair de Lâzimü’lmübtedî, Vâ¼id Bârî ve Nev Serhâr adlý eserlerin müellifi Þah Eþref Biyâbânî’dir.

kenli olmasý sebebiyle dönemin þiirinde
tasavvufî konular egemen olmuþtur. Bu
devirde Hindistan’ýn yerli dillerine ait kelimeler Urduca’dan çýkarýlmaya, yerine Arapça ve Farsça kelimeler kullanýlmaya baþlandýðýndan edebiyat tarihçileri bu dönem
þairlerinin dili ýslah ettiklerini söylemiþlerdir. Klasik Urdu þiirinin þekillenmeye yöneldiði bu en parlak dönemin ünlü þairleri
arasýnda bulunan Sevdâ-yý Dihlevî, Mîr Derd,
Mîr Muhammed Taký, Mîr Seyyid Muhammed Sûz, Kýyâmeddin Kaim, Necmeddin
Þah Mübârek Âbrû, Muhammed Þâkir Nâcî, Ýn‘âmullah Han Yakýn, Þah Hidâyet gibi
þairler Urdu þiiri yanýnda Farsça þiirde de
üstat sayýlýyordu. Kaside ve gazelin zirveye çýktýðý ayný dönemde þiire mersiye, hiciv, müsennâ, müselles, murabba, muhammes gibi yeni türler girmiþtir. Delhi’de Urdu þiirinin yaygýnlaþmasý ve bu dilde þiir yazanlarýn, genelde Hint edebiyatýnda kullanýlan ve kelimeler üzerinde oyun
yapma sanatý olan îhâma sýkça baþvurmalarý sebebiyle kendilerine “îhâmcý þairler” denilmiþtir. Delhi’de þiirin geliþimi üç
dönemle açýklanýr. Birinci dönemi Þah Hâtim, ikincisini Mîr Muhammed Taký, Sevdâ-yý Dihlevî ve Mîr Derd, üçüncüsünü Ýnþâullah Han Ýnþâ ve Mushafî temsil eder.
Mîr Muhammed Taký ve Mîr Derd gazelde, Sevdâ-yý Dihlevî ve Ýnþâullah Han Ýnþâ
kasidede, Mîr Hasan Dihlevî mesnevide ün
yapmýþtýr.

Bâbür’ün 932’de (1526) Kuzey Hindistan’da Pencap ve Delhi bölgesini ele geçirmesiyle kurulan Bâbürlü Devleti’nin üç
asýr kadar süren hâkimiyeti boyunca Farsça ön plana çýkmýþ, Urduca, Dekken ve Gucerât’taki kadar geliþme gösterememiþtir. Cihangir devrinden günümüze ulaþan
bazý Urduca þiirler Farsça söyleyen þairlerin zaman zaman yazdýklarýndan ibarettir.
Bu dönemde önemli bir eser olarak Muhammed Efdal Pânîpetî’nin Bukat Kahânî adlý mesnevisi anýlabilir. Urdu þiiri Delhi’de Sultan Evrengzîb devrinde hýzlý bir
geliþme göstermiþtir. XVIII. yüzyýlda Delhi’de deðiþik etnik gruplardan oluþan þairlerle yeni homojen bir dil, edebiyat ve kültür çevresi meydana gelmiþtir. Böyle bir
ortamda þairler Delhi ekolü veya Delhîlik
denilebilecek bir üslûp geliþtirmiþtir. Bu
dönemde Urduca þiir yazanlarýn hemen
hepsi aslýnda Farsça yazan þairlerdir. Muhammed Þah döneminde onun edebiyata düþkünlüðüyle sarayda toplanan yetenekli þairler Urduca’nýn Delhi ve yöresinde yayýlmasý ve tutulmasýnda büyük hizmet görmüþ, bu durum þiire olan ilgiyi arttýrmýþtýr. Þairlerin çoðunun mutasavvýf kö-

Bâbürlü Sultaný Evrengzîb’in ölümünden sonra baþlayan taht kavgalarý ve iç
çatýþmalar yüzünden Delhi’de istikrar bozulunca þairler daha huzurlu gördükleri
Leknev’e göç etmeye baþlamýþ, söz sanatlarýna önem veren yeni bir ekol meydana
getirmiþlerdir. Leknev nevvâblarýnýn istikrarý saðlayan yönetimleri sayesinde Leknev þiir ve edebiyatýn geliþmesine uygun
bir ortam haline gelmiþtir. Nevvâblarýn Þiî
olmasý sebebiyle burada mersiye en çok
geliþen ve ilgi gören þiir türü olmuþtur. Mîr
Müstahsen Halîk ile ilk örnekleri ortaya çýkan bu türü Mîr Beber Ali Enîs ve Selâmet Ali Debîr olgunlaþtýrmýþtýr. Leknev’de Ýmambahþ Nâsih ve Haydar Ali Âtiþ ile
Urduca þiirde yeni bir dönem baþlamýþtýr.
Bunlardan Ýmambahþ tasannu ve tekellüfün, Haydar Ali sade anlatýmýn hâkim olduðu akýma öncülük etmiþtir. Bu döneme
ait özelliklerden biri de Urduca þiir koleksiyonlarýnýn yazýlmaya baþlanmýþ olmasýdýr. Tezkire adýyla bilinen bu tür kitaplarýn
en önemlileri Mîr Muhammed Taký’nin Nikâtü’þ-þu£arâß ve Mîr Hasan’ýn Te×kire-i
Þu£arâ-yý Urdû adlý eserleridir. Bir süre
Delhi’de sessiz kalan þiir dünyasý Þeyh Mu157

