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Giriﬂ
Bu yaz›m›zda, klasik Türk edebiyat›nda nesrin
tan›m› ve özellikleri, dil ve üslûp bak›m›ndan gösterdi¤i farkl›l›klar, türleri ve tarihî geliﬂimi hakk›nda bir
çerçeve çizmeye çal›ﬂaca¤›z. Tarihi geliﬂimini ele ald›¤›m›z bölümde, klasik Türk nesrinin en tan›nm›ﬂ örnek eserlerini de tan›taca¤›z. Bu eserlerin muhtevas›n›, dil ve üslûp özelliklerini ayr›nt›l› bir ﬂekilde ele almak çal›ﬂmam›z›n s›n›rlar›n› aﬂaca¤›ndan bu de¤erli
eserlerin sadece isimlerini vermekle yetinece¤iz.
Tan›m› ve Özellikleri
Klasik edebiyat›m›z›n kaynak eserlerinde söz
(kelâm); biçim ve iﬂlev bak›m›ndan genel olarak iki
grupta ele al›n›r: 1. Naz›m 2. Nesir.
Arapça “nesr” kelimesi, bir ﬂeyi el ile saçmak,
serpmek demektir; dü¤ünlerde gelinin baﬂ›ndan çiçek, badem, ﬂeker ve para saçmak; tarlaya tohum saçmak gibi. Buna “nisâr” da denir . “Nesr” ve “nisâr” kelimeleri, ayn› zamanda bir ﬂeyi ço¤altmak anlam›n› da
ifade eder. Meselâ, Arapça’da “Nesere’l-kelâm” cümlesi “Sözü ço¤altt›, uzatt›.” anlam›na gelir. Hatta, sözü
çok uzatan ozana “nesr ve minser” ad› verilir .
Sözlük ve terim anlamlar› göz önünde bulundurularak, “nesr” ve “nazm” kelimeleri, s›k s›k birlikte kullan›l›r. Gerdanl›k yapmak için, inci, elmas vb.
de¤erli taﬂlar›n belli bir düzene göre ipli¤e dizilmesine “nazm” denildi¤i gibi, bu de¤erli taﬂlar›n saç› olarak gelinin baﬂ›ndan saç›lmas›na da “nesr” denir. Anlam gelininin boynuna gerdanl›k olmas› için inci ve
elmas de¤erinde olan kelimeler belli bir düzene göre

dizilerek manzum; ayn› cevherler saç› olarak anlam
gelininin baﬂ›ndan saç›larak mensur sözler elde edilir.
ﬁair ve ediplerimiz, “nazm” ve “nesr” kelimelerinin bu
anlamlar›n› kastederek genellikle tevriyeli kullanm›ﬂt›r.
Nitekim edebiyat kuramc›lar› (belagat yazarlar›), “nesr” ve “nazm”› tan›mlarken, “Sa¤lam ve anlaﬂ›l›r söz iki k›sma ayr›l›r: Biri, saç›lm›ﬂ incilere (lü’lü-i
mensûr) benzeyen mensûr sözler (düz yaz›); di¤eri,
ipe dizilmiﬂ cevherleri (cevher-i manzûm) and›ran
manzûm sözlerdir.” diyerek ayn› benzetmeden yararlan›rlar .
Nesir (düz yaz›); manzum olmay›p ahenk ve
belli bir ölçü ile s›n›rlanmayan, dilbilgisi kurallar›na
uygun anlat›m biçimidir. Duygu ve düﬂünceleri, gramer kurallar› çerçevesinde sözlü ve yaz›l› olarak anlatma yöntemi olan nesir, genelde vezin ve kafiyeli
olan nazm›n karﬂ›t›d›r.
Dilde, ﬂiir ve nesir diye iki olgu vard›r. Bunlar›n, gerçeklik karﬂ›s›nda davran›ﬂlar› baﬂka baﬂkad›r
ve gerçekli¤i kavrarken izledikleri yollar ayr› ayr›d›r.
Nesir düﬂüncenin dilidir, sebep sonuç iliﬂkisini göz
önünde bulundurarak bilinenden bilinmeyene ad›m
ad›m ilerler; ayaklar› sa¤lam bir ﬂekilde yere basmadan yürüyemez. ﬁiir duygunun dilidir, mant›k kurallar›na uymak zorunda de¤ildir, gerçeklere sezgi ve esin
yoluyla ulaﬂ›r, realiteyi hissederek alg›lar, mesafeleri
uçarak kat eder.
Düﬂüncenin özgür olmas› ve ilerlemesi için
nesrin geliﬂmesi gerekir. Nesir düﬂünceleri oluﬂturur
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ve gerçekleﬂtirir. Güçlü bir nesir, bir milletin entelektüel özellikleri bak›m›ndan yüksek bir düzeye ulaﬂt›¤›n›n göstergesidir. Düﬂünce ve felsefe derinli¤inden
yoksun olan bir dilde büyük bir nesir do¤amaz. Nesrin geliﬂim süreci ﬂiirinkinden farkl›d›r. Çünkü bazen
nesir dilde ayn› geliﬂmeyi göstermeden ﬂiir yüksek bir
dereceye ç›km›ﬂ olabilir. Dilin geliﬂimi bu ikisi ile birden tamamlan›r. Milletlerin kültür düzeyleri de ancak
nesirlerinde kendini gösterir. Milli özellik, özellikle
büyük nesircilerin görüﬂlerinde ve yarg›lar›nda ortaya
ç›kar. Bu görüﬂleri inceleyerek bir milletin manevi
özelliklerini anlamak mümkündür .
ﬁiir ve nesrin do¤uﬂ keyfiyeti bilim adamlar›
aras›nda çokça tart›ﬂ›lan bir husustur. Gramerciler
nesrin ﬂiirden önce geldi¤ini iddia ederler. Halbuki
di¤er sosyal bilimciler, insanl›¤›n ilk edebî ürünlerinin, destan, trajedi, halk ﬂiiri gibi manzum eserler oldu¤unu ifade etmektedirler. Onlara göre; musiki,
dans, heykelt›râﬂl›k, resim ve mimârî gibi, ﬂiir de önce dinden, yani dinî ayinlerden do¤muﬂ, uzun süre
tamam›yla dinî bir mahiyette kalm›ﬂt›r. Dans ve musikinin eﬂli¤inde dinî bir ritüel olarak ortaya ç›kan ﬂiir,
ancak uzun bir süre sonra dind›ﬂ› bir etkinlik haline
gelmiﬂ, ba¤›ms›z bir sanat olarak varl›¤›n› ortaya koyabilmiﬂtir. Halbuki nesir, felsefe gibi ancak düﬂüncenin geliﬂimiyle vücuda gelen bir sanatt›r .
Ayr›ca yaz›, kalem ve kâ¤›t gibi iletiﬂim araçlar›n›n henüz yayg›nlaﬂmad›¤› dönemlerde, kültürel
de¤erlerin taﬂ›y›c›s› olan sözlerin korunmas›nda ve
sonraki kuﬂaklara aktar›lmas›nda en etkin görevi insan haf›zas› yüklenmiﬂtir. Vezin ve kafiye gibi birtak›m tekniklerle naz›m biçimine sokulan bu sözlerin,
haf›zalarda daha kolay tutulmas› sa¤lanm›ﬂt›r. Bu durum, bütün toplumlarda oldu¤u gibi Türk toplumunda da ﬂiirin nesirden önce geliﬂmesine neden olmuﬂtur. Nitekim Nâbî (ö.1712), o¤luna ö¤üt verirken, “Tîz
ferâmûﬂ olur nesr sühan / Nazm ammâ ki ider devri dehen” (Mensur söz çabuk unutulur, ama manzum
söz dilden dile dolaﬂ›r.) diyerek nazm›n ö¤renilme ve
yay›lmadaki geniﬂ imkânlar›na ve kal›c›l›¤›na dikkati
çekerken, bu toplumsal tercihe de ›ﬂ›k tutmaktad›r .
Buna karﬂ›l›k, duygu ve düﬂünceleri ifade etmede nesrin sa¤lad›¤› geniﬂ imkânlara dikkati çeken
Aﬂ›k Çelebi, ﬂairlerin hayat hikâyeleri ve edebî kiﬂilikleri hakk›nda bilgi verdi¤i Meﬂâiru’ﬂ-ﬂuarâ adl› tezkiresinin önsözünde ﬂöyle der:
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“Ayet ve hadislerin nesir formuyla ortaya konmuﬂ olmas›, nesrin ﬂiirden daha de¤erli ve tart›ﬂmas›z
oldu¤unun en güzel kan›t›d›r. Gerçekten de nesir, öyle dipsiz bir denizdir ki kalem gemisi onda her rüzgârla sahile ulaﬂ›r. O öyle geniﬂ bir sahrad›r ki yürük
kalem at› enine boyuna koﬂuﬂturarak ulaﬂaca¤› yere
korkusuzca ve rahat bir ﬂekilde var›r. Onun geniﬂ
meydan›, vezin metreleriyle ölçülemeyecek kadar
geniﬂtir. Öyle bir ziyafettir ki her çeﬂit meyvesinden
meze edinmek, öyle bir ﬂarapt›r ki her türlü kadehle
ondan içmek mümkündür. Söz ve mecaz kaftanlar›n›n, yeteneklerin endam ve boyuna uymama ve parlak imaj cevherlerinin yerli yerince kullan›lmama ihtimali yoktur. Saf söz alt›n›n›n yeterli gelmedi¤i yerlerde kullan›lmak üzere ayr›nt› türünden süslü sözler
çokça bulunmaktad›r.”
Türk Nesrinde ‹ki E¤ilim
Türkçe mensur eserler incelendi¤inde dil ve
üslûp bak›m›ndan genel hatlar›yla iki gruba ayr›ld›¤›
görülür. Türk nesir gelene¤i içinde sade ve sanatl› nesir ﬂeklinde kendini gösteren bu iki e¤ilim, Tanzimat’a kadar devam etmiﬂtir. Bu ikili tasnif klasik kaynaklarda da görülmektedir . Nitekim sözü, “nazm” ve
“nesr” diye ikiye ay›ran Aﬂ›k Çelebi; “nazm”› “âlî (yüce)” ve “sâfil (aﬂa¤›, de¤ersiz)” diye iki gruba ay›rd›¤› gibi, “nesr”i de “a’lâ (yüksek)” ve “ednâ (aﬂa¤›)” diye iki grupta ele al›r. Aﬂ›k Çelebî, nesrin “a’lâ: yüksek”
olan›n “beyân”; nazm›n “âlî: yüce” olan›n›n da “ﬂiir”
diye adland›r›ld›¤›n› belirtir*. Bu makalede biz, edebî
sanatlardan yoksun, okuyucuyu salt bilgilendirmek
için ortaya konan ve “mücerred” diye de adland›r›lan
“ednâ” k›sm›n› “sâde nesir”; edebî sanatlarla süslenmiﬂ, estetik kayg›yla kaleme al›nm›ﬂ olan ve “beyan,
müzeyyen, inﬂâ” adlar›yla da an›lan nesrin “a’lâ” k›sm›n› da “süslü nesir” adlar›yla kullanaca¤›z:
1. Sade Nesir: Halk›n konuﬂtu¤u dile ba¤l› kalan bu nesir, geniﬂ halk kitlelerine ulaﬂmak, insanlara
bir ﬂeyler ö¤retmek ve onlar› e¤itmek maksad›yla yaz›lan eserlerde kullan›lm›ﬂt›r. Bu nesir, zamanla süslü
nesirden etkilenmiﬂ ve o üslûptan gelen kelime, deyim ve kliﬂeleri alm›ﬂsa da sonuna kadar halk diline
ba¤l› kalm›ﬂ ve ondan kopmam›ﬂt›r.
Kur’an tefsirleri, hadîs kitaplar›, dinî-destanî
halk kitaplar›, folklorik halk hikâyeleri, halka yönelik
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tasavvufî eserler, Osmanl› tarihine ait destanî nitelikteki gazâvât-nâme, fetihnâme, tevârih-i âl-i Osman gibi eserlerin ve ahlâk ve siyâset kitaplar›n›n ço¤u, hedef kitlenin beklentileri göz önünde bulundurularak
didaktik veya folklorik üslûpla kaleme al›nm›ﬂt›r. Hatta, bir dereceye kadar, kültür düzeyi yüksek kesimlerin kulland›¤› dil ve üslubûn etkisinde kalan Seydi Ali
Reis’in Mir’âtü’l-Memâlik’i, Evliyâ Çelebî’nin Seyâhatnâme’si, Kâtip Çelebi, Peçevî ve F›nd›kl›l› Silahdar
Mehmed A¤a’n›n Tarih’leri, Koçu Bey’in Sultan ‹brahim’e verdi¤i Arzlar, Giritli Ali Aziz’in Muhayyelât’› gibi pek çok eser, halk diline dayand›¤› için, bu s›n›f
içerisinde mütalaa edilebilir .
2. Süslü Nesir: Klasik Türk edebiyat›nda nesir
denince “inﬂâ” anlam›ndaki bu süslü nesir kastedilir.
Devlet büyüklerine sunulacak yaz›larda, ﬂair ve ediplerin birbirlerine yazd›klar› mektuplarda, yazarlar›n
sanat güçlerini kan›tlamak istedikleri dibace ve mukaddimelerde ve baz› edebî eserlerde genellikle bu
üslûp kullan›lm›ﬂt›r. Sade nesir ile eserlerini yazan baz› yazarlar bile, dönemin temayülüne uyarak eserlerinin önsöz ve giriﬂ bölümlerinde süslü nesir kullanm›ﬂlard›r. Bu metinlerde, genellikle Arapça ve Farsça
kelimeler ve bu dillerin gramer kurallar›na göre oluﬂturulmuﬂ tamlamalar ve anlam gruplar› kullan›l›r; anlam ve sözle ilgili sanatlara bolca yer verilir; simetrik
olarak kullan›lan benzer seslerle oluﬂturulan secîler
sayesinde bir ritim ve ahenk elde edilir. Süslü nesrin
ilk örneklerine XV. yüzy›lda rastlanmaktad›r. Bu nesir, k›sa ve secili cümlelerle baﬂlar. Zamanla zincirleme isim ve s›fat tamlamalar›n› içeren ve iç içe girmiﬂ
yancümleciklerle uzay›p giden birleﬂik cümlelerden
oluﬂan bir nesir halini al›r.
Süslü nesrin ilk temsilcisi say›lan ve bu nesrin
en güzel örneklerini sunan, ‹stanbul’un ilk kad›s› H›z›r Bey’in o¤lu Sinan Paﬂa (ö.1486) yapmac›kl›¤a kaçmadan Arapça ve Farsça kelimeler kullanarak edebiyat dilinin söz da¤ar›n› zenginleﬂtirmiﬂtir. Türkçe’nin
bütün ifade imkânlar›n› de¤erlendiren Sinan Paﬂa,
Abdullah el-Ensarî (ö.1089)’den esinlendi¤i k›sa ve simetrik, düz ve devrik, secili ve ahenkli sa¤lam cümlelerle kurdu¤u mükemmel nesriyle Türkçe’nin hakk›n›
vermiﬂtir
Tursun Bey’den baﬂlayarak ‹bn Kemâl, Hoca
Sadettin, Kara Çelebi-zâde Abdülaziz, Raﬂit gibi tarih-
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çiler; Aﬂ›k Çelebi, Sâlim, Safâyî gibi tezkireciler, resmî
ve özel yaz›ﬂma örneklerini içeren mecmua (münﬂeât) yazarlar› bu süslü nesir yolunu izlemiﬂlerdir. Bu
nesrin en uç örnekleri, Veysî (ö.1628)’nin Dürretü’tTâc adl› siyer kitab› ve Münﬂeât’›; Nergisî (ö.1635)’nin
Hamse’si, Nâbî (ö.1712)’nin Veysî’nin Siyer’ine yazd›¤› Zeyl ve münﬂe’ât’›nda kendini göstermiﬂtir. Oysa
ayn› yüzy›lda Peçevî, Kâtip Çelebi, Evliyâ Çelebi, Koçu Bey, Hasanbey-zâde gibi güçlü yazarlar Türk nesrinin güzel örneklerini veriyorlard›. Bu nesrin en baﬂar›l› örneklerinden say›lan Tâcü’t-Tevârîh’de bile sade nesre yak›n bir üslûpla yaz›lm›ﬂ sayfalar bulmak
mümkündür .
Klasik Türk Edebiyat›nda Türler
I. Dini Metinler
Türklerin ‹slamiyet’i kabulünden sonra ortaya
koyduklar› ilk mensur eserler dini metinlerdir. ‹slam
dini bireyin bütün davran›ﬂlar›n› ve toplumun her türlü faaliyetini düzenledi¤i için, bu dinin ilke ve kurallar›n›n geniﬂ halk kitlelerine ulaﬂt›r›lmas›nda nesir en
büyük görevi yüklenmiﬂtir. Nesre ait di¤er türler geliﬂinceye kadar, uzun süre nesir, sadece dinî konularda
baﬂvurulan bir araç olmuﬂtur.
Kur’an tefsirleri, hadis kitaplar›, dinin inanç sistemini konu alan akaid kitaplar›, toplum ve bireyin
hayat›n› düzenleyen f›k›h, ahlâk ve tasavvuf kitaplar›
dinî metinleri oluﬂturan mensur ürünlerdir.
a. Tefsir
Türkler Müslüman olduktan sonra yeni dinlerinin kutsal kitab› olan Kur’an’› Türkçeye çevirmeye
baﬂlam›ﬂlar, daha sonralar› da ‹slam dünyas›ndaki gelene¤e uyarak onun yorumu olan tefsirler yazm›ﬂlard›r. Ço¤u Arapça veya Farsça’dan tercüme olan bu
tefsirlerden, kimi metnin Türkçe karﬂ›l›¤›n› k›saca
vermekle yetinir, kimi de uzun aç›klamalarla ve hikâyelerle konuyu iﬂler. Bu tür eserlerde Farsça ve Arapça cümle yap›s› kendisini güçlü bir ﬂekilde göstermektedir.
‹nanço¤ullar›’ndan Murat Arslan Bey o¤lu ‹shak Bey ad›na yaz›lan Tebâreke (Mülk) suresinin tefsiri ve bu tefsirle birlikte ciltlenmiﬂ yazma mecmuan›n
baﬂ›nda yer alan Yasin tefsiri Anadolu’da yaz›lan ilk
eserlerdir. Her iki eserin de yazar› bilinmemektedir.
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Ayr›ca H›z›r b. Gölbeyi ad›na XIV. yüzy›lda yaz›lm›ﬂ
olan yine yazar› belli olmayan bir Mülk suresi tefsiri
de bulunmaktad›r.
‹bni Arapﬂah (ö.1450)’›n Semerkandl› Ebu’lleys Nâs›r’›n çok tutulan ve pek çok yazma nüshas›
bulunan Arapça tefsirinin Tercüme-i Tefsir-i Ebu’lleys diye bilinen çevirisi; Candaro¤lu ‹sfendiyar
Bey’in o¤lu ‹brahim Bey için kaleme al›nm›ﬂ olan Cevâhirü’l-esdâf adl› muhtasar tefsir XV. yüzy›l›n ilk yar›s›nda yaz›lan önemli eserlerdir.
b. Hadis
‹slam dininin Kur’an’dan sonra ikinci derecede
gelen temel kayna¤› olan hadis, Hz. Muhammed’in
sözlerini, hareket ve davran›ﬂlar›n›, takrir diye adland›r›lan, peygamberin görüp de onaylad›¤›ndan dolay›
müdahale etmedi¤i durumlar› konu alan bir bilim dal›d›r. Özellikle ‹slamiyet’in birinci ve ikinci yüzy›l›nda
titizlikle toplanan bu hadisler, eski edebiyat›m›zda
önemli yer tutmaktad›r. Hadislerin etraf›nda bir edebiyat oluﬂtu¤u, K›rk Hadis ve Yüz Hadis ad› alt›nda
hadis mecmualar›n›n oluﬂturuldu¤u bilinmektedir. Erzurumlu Kad› Darir’in Yüz Hadis Tercümesi ve bir
Anonim hadis kitab› XIV. Yüzy›ldan günümüze ulaﬂm›ﬂ mensur hadis kitaplar›d›r.
c. Akaid
Akaid, ‹slam dininin temel ilkeleri; iman›n ﬂartlar› olan Allah’a, peygamberlere, kitaplara, meleklere,
ahirete, kaza ve kadere iman konusundaki kurallard›r. Bu akideyi oluﬂturan temel prensiplerden bahseden ilme de akaid ilmi denir. Dinin itikadî hükümleri
ve dine girmenin birinci ﬂart› olan akaid konusunda
pek çok kitap yaz›lm›ﬂt›r. Mutasavv›flar›n müritleri
için yazd›klar› ahlâk ve ö¤üt kitaplar›nda da akaid konular› iﬂlenmiﬂtir. Ezbercili¤i önemseyen klasik e¤itim
sisteminin etkisiyle ezberleme kolayl›¤› sa¤layan ve
uzun süre haf›zada kalabilen Arapça, Farsça ve Türkçe manzum akaid kitaplar› da kaleme al›nm›ﬂt›r. Bu
eserlerin ﬂerhleri ve ﬂerhlerinin Türkçe tercümeleri
yap›lm›ﬂt›r.
Ahmed-i Dâî (ö.1421)’nin Miftâhü’l-cenne ve
yine ona ait oldu¤u söylenen Sirâcü’l-kulûb; Birgivî
(ö.1572)’nin Vasiyet-nâme’si; anonim ‹lm-i Hâl ve daha baﬂkalar› akaid konusunda yaz›lm›ﬂ mensur eserlerden bir kaç›d›r.
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d. F›k›h
F›k›h, ‹slam hukuku teorileri ve uygulamalar›
ile ilgili meseleleri ele alan ilim dal›d›r. F›k›h konusunda tercüme ve telif pek çok eser yaz›lm›ﬂt›r. Bunlar›n
Türk nesri aç›s›ndan en önemlileri fetvalard›r. ﬁeyhülislamlar›n kendilerine hukukî konularda sorulan sorulara verdikleri cevaplardan ibaret olan fetvalar, sadece edebî özellikleriyle de¤il, dönemin hayat anlay›ﬂ›n› göstermesi bak›m›ndan da önem arz etmektedir.
Ebu’s-su’ûd Efendi (ö.1574)’n›n Kitâb-› Fetâvây› Ebu’s-su’ûd’u; f›k›h kitaplar›ndan baﬂka eserlerin
de bas›lmas›na fetva vermesiyle ünlenen Yeniﬂehirli
Abdullah Efendi (ö.1743)’nin Behçetü’l-fetâvâ’s›; ﬁeyhülislam Yahya (ö.1644)’n›n Fetvâlar’› ve Risâlet-i Elfâz-› Küfr gibi bu konuda yaz›lm›ﬂ daha nice eser saymak mümkündür.
e. Tasavvuf
Tasavvuf, Allah sevgisi temeline dayanan; Allah’›n s›fatlar›n›, evrenin oluﬂumunu vahdet-i vücut
anlay›ﬂ› içinde aç›klamaya çal›ﬂan; Kur’an’›n ö¤retilerini ve peygamberin hayat tarz›n› yaﬂama gayreti ﬂeklinde kendini gösteren dinî ve felsefî ak›md›r. Türk
dünyas›nda tasavvuf anlay›ﬂ›n›n geliﬂip yay›lmas› ve
türlü tarikatlar›n kurulmas›, zengin bir tasavvuf edebiyat›n›n teﬂekkül etmesine sebep olmuﬂtur. Tasavvuf
felsefesi, tarikat adab› vb. hakk›nda pek çok eser yaz›lm›ﬂt›r. Bunlar›n aras›nda yüzy›llarca halk taraf›ndan
sevilmiﬂ ve büyük edebî de¤er taﬂ›yan pek çok eser
bulunmaktad›r.
Meselâ, Eﬂrefiye tarikat›n›n kurucusu Eﬂrefo¤lu
Abdullah Rûmî (ö.1469)’nin tasavvufla ilgili Müzekkî’n-nüfûs adl› eseri ile Gelibolulu Yaz›c›o¤lu Ahmed
Bîcân (ö.1465)’n›n, kardeﬂi Mehmed’in Arapça Me¤âribü’z-zaman adl› kitab›n› esas tutarak, 1451’de tamamlad›¤› Envârü’l-âﬂ›kîn adl› eseri Anadolu’da halk
taraf›ndan en çok be¤enilen ve okunan eserlerdir.
Yine nesir dal›nda güzel örnekler vermiﬂ yazarlar›m›zdan biri de XV. yüzy›l tasavvufî halk ﬂiirinin
büyük temsilcilerinden olan Kaygusuz Abdal
(ö.1444)’d›r. Budalâ-nâme, Kitâb-› Ma¤lata ve Vücûdnâme onun tabiî bir Türkçe’yle kaleme ald›¤› mensur
eserlerdir. Kültür ve e¤itim düzeyi düﬂük takipçileri
taraf›ndan özensiz bir ﬂekilde istinsah edilen bu eserler ne yaz›k ki birçok yanl›ﬂl›klarla doludur.
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Ayr›ca Vahidî’nin çeﬂitli tarikatlar ve mensuplar› hakk›nda ilginç bilgiler içeren Hace-i Cihân’›; Sinan
Paﬂa (ö.1480)’n›n Tazarru-nâme’si ile Tezkiretü’l-Evliyâ tercümesi de unutulmamas› gereken önemli tasavvufî mensur eserlerdir.
f. Mesnevî ﬁerhleri
Tasavvuf felsefesini sistemleﬂtirerek ‹slam düﬂüncesine ve edebiyat›na bir canl›l›k kazand›ran
Muhyiddin Arabî (ö.1240)’nin Arap dilinde yapt›¤›
iﬂin ayn›s›n› Mevlana Celaleddin Rûmî (ö.1273) Fars
dilinde yapm›ﬂ ve divan› ile mesnevisi, yüzy›llarca,
bütün sufî ﬂairlere ilham kayna¤› olmuﬂtur. Geleneksel ﬂerh tekniklerine göre, Rûmî’nin bu ölümsüz eseri de ele al›nm›ﬂ ve ça¤›m›za kadar pek çok yazar ve
ﬂair taraf›ndan yorumlanm›ﬂt›r.
Türk edebiyat›nda çok ra¤bet gören Mesnevî
ﬂerhlerinin en ünlüleri, Ankaravî diye tan›nan Ankaral› ‹smail Rüsûhî Dede (ö.1631)’nin Fâtihü’l-ebyât;
Sar› Abdullah (ö.1661)’›n Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî
ve Bursal› ‹smail Hakk› (ö.1724)’n›n Rûhu’l-mesnevî
adl› ﬂerhleridir.
g. Fütüvvet-nâmeler
Fütüvvet, VIII. yüzy›ldan sonra ortaya ç›kan,
k›sa bir süre içerisinde birçok ‹slam ülkesinde benimsenip yay›lan, Anadolu’da Ahilik diye bilinen dinî ve
tasavvufî nitelikli lonca kuruluﬂudur. Fütüvvetin
adap ve erkan›n› anlatan el kitab› niteli¤indeki eserlere Fütüvvet-nâme denir. Bu konuda Muhammed b.
Hüseyin es-Sülemî (ö.1021)’nin Arapça Kütâbü’l-Fütüvve’si ve Hac› Abdullah-› Ensârî (ö.1089)’nin Farsça
Fütüvvet-nâme’si gibi pek çok eser kaleme al›nm›ﬂt›r.
Anadolu’da XIII. yüzy›ldan XVI. yüzy›la kadar büyük
etkinliklerde bulunan Ahiler için fütüvvet adâp ve erkan›n› halk diliyle anlatan Türkçe telif ve tercüme fütüvvet-nâmeler de yaz›lm›ﬂt›r . Bu türün en ünlüsü,
Halil o¤lu Yahya’n›n çok tutulan ve kütüphanelerde
pek çok nüshas› bulunan Fütüvvet-nâme’sidir.
II. Menk›bevî ‹slam Tarihi
a. Siyer
Hz. Peygamberin hayat› ve kiﬂili¤i hakk›ndaki
biyografik çal›ﬂmalar, zamanla, Arap edebiyat›nda “sîret” (ço¤ulu “siyer”) ad› verilen bir türün do¤mas›na
sebep olmuﬂtur. Türkçede daha çok “siyer” ad›yla bi-
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linen bu eserler, temelde Kur’an, hadis ve bunlar›n
yorumlar›ndan beslenmekle birlikte, ola¤anüstü unsurlar›n gittikçe artmas› yüzünden menk›bevî bir karakter kazanm›ﬂt›r. Türkçe siyer kitaplar›, Arapça bir
kitaptan çeviri olmakla birlikte, daha baﬂka kaynaklardan da yararland›klar› için salt birer çeviri say›lmazlar. Edebî de¤eri bulunan Türkçe siyerlerin en
ünlüleri ﬂunlard›r:
Terceme-i Siretü’n-Nebî, XIV.yüzy›lda yaﬂayan
Erzurumlu Mustafa Darîr, 1388’de tamamlad›¤› bu
eserini ünlü ‹bn ‹shak (ö.769)’›n siyerini esas tutarak
yazm›ﬂ, kendisine ait birçok ﬂiiri ve baﬂka kaynaklardan derledi¤i menk›beleri de ekleyerek eserini yeni
bir çehreye büründürmüﬂtür. Dil ve üslubuyla Türk
nesrinin önemli örneklerinden biri kabul edilir.
ﬁevâhidü’n-nübüvve, XVI. yüzy›l›n çok yönlü
yazar› Lamiî (ö.1532), bu eserini Câmî’nin ayn› adl› kitab›n› esas alarak ve geniﬂleterek kaleme alm›ﬂt›r.
Me’âlimü’l-yakîn fi-sireti seyyidi’l-mürselîn,
meﬂhur ﬂairimiz Bâkî (ö.1600) Sokullu Mehmed Paﬂa’n›n emri ile ﬁihâbüddin Kastalânî’nin Mevâhibü’lledünniye adl› eserini esas tutarak bu eserini meydana getirmiﬂtir. Ayr›ca baﬂka kaynaklardan da yararlanarak eserini daha da zenginleﬂtirmiﬂtir.
Dürretü’t-tâc fi-sîreti Sâhibi’l-Mi’râc, süslü nesrin ünlü temsilcilerinden olan Veysî (ö.1628)’nin yazd›¤› bu eser, Hz. Peygamberin hayat›n›n Bedir savaﬂ›na kadar olan k›sm›n› içermektedir. Tamamlanmayan
bu esere Nâbî (ö.1712) ve Nazmî-zâde taraf›ndan bir
zeyl (ek) yaz›lm›ﬂt›r.
Zeyl-i Siyer-i Nebî, Urfal› ﬂair Nâbî(ö.1712),
Veysî’nin ünlü Siyer’ini eksik b›rakt›¤› yerden Mekke’nin fethine kadar devam ettirmiﬂtir. Nâbî bu eseriyle,
Veysî’nin kendine özgü süslü nesrini daha da ileri götürerek münﬂiyâne üslûpta ondan geri kalmayaca¤›n›
göstermek istemiﬂtir.
b. K›sas-› Enbiyâ
Peygamberlerin hayat hikâyeleri ve onlar›n etraf›nda oluﬂan efsanevî hikâyeleri konu alan çal›ﬂmalar, ‹slamiyet’in erken dönemlerinden itibaren, Kur’ân
tefsirlerine dayan›larak geniﬂletilmiﬂ ve zamanla ayr›
bir edebî tür halinde ortaya ç›km›ﬂt›r. Türk edebiyat›ndaki K›sas-› Enbiyâ’lar›n baﬂl›ca iki kayna¤› Kisâî
ve Sa’lebî’nin K›sasu’l-Enbiyâ adl› eserleridir.
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XIV.yüzy›l›n baﬂlar›nda, Sa’lebî’nin as›l ad› Arâyisü’l-Enbiya olan K›sasu’l-Enbiyâ’s› Ayd›no¤lu Mehmed Bey ad›na Türkçeye çevrilmiﬂtir. Anadolu’da yaz›lan bu ilk K›sasu’l-Enbiyâ nesir dili bak›m›ndan
önem arz etmektedir.
c. Tezkiretü’l-Evliyâ
Tasavvuf büyüklerinin hayatlar›, tasavvufî çizgileri, ola¤anüstü hal(menk›be)leri hakk›nda yap›lan
biyografik çal›ﬂmalar zamanla bir tür haline gelmiﬂtir.
Bu türe girebilecek pek çok eser kaleme al›nm›ﬂt›r.
Bu türün ilk ve en ünlü eseri Feridüddin Attar(ö.1229)’›n Tezkiretü’l-Evliyâ’s›d›r. Bu eser, bilinen
ve bilinmeyen yazarlar taraf›ndan bazen geniﬂletilerek, bazen k›salt›larak defalarca do¤u ve bat› Türkçesine çevrildi¤i gibi, bu türdeki baﬂka eserlere de model olmuﬂtur.
1340’ta ve 1436’da Uygur harfleriyle yaz›lan ve
yazar› bilinmeyen iki Tezkiretü’l-Evliyâ tercümesi;
Anadolu sahas›nda yaz›lm›ﬂ olan dil ve üslûp bak›m›ndan, XIV. yüzy›lda Ayd›no¤lu Mehmed Bey ad›na
yap›lan tercümeyi an›msatan anonim Tezkiretü’l-Evliyâ çevirileri; Sinan Paﬂa(ö.1486)’n›n baz› ilave ve ç›karmalarla neredeyse yeniden kaleme ald›¤› ve onun
güçlü üslûbunun damgas›n› taﬂ›yan tercümesi; ‹ranl›
büyük yazar ve mutasavv›f Câmî (ö.1492)’ye ait Nefahâtü’l-Üns adl› eserin, Lâmi’î (ö.1532) taraf›ndan, birtak›m eklemelerle yap›lan çevirisi, Türk nesrine
önemli katk›lar› olan eserlerdir.
d. Maktel-i Hüseyin
‹ran ve Türk edebiyatlar›nda, Hz. Peygamberin
torunu ve halife Alî’nin o¤lu Hüseyin’in 680’de Kerbelâ’da ﬂehit edilmesi olay›n› naz›m veya nesir ile anlatan eserler, zamanla ba¤›ms›z bir edebî tür olarak
geliﬂmiﬂtir.
Fuzûlî (ö.1556) taraf›ndan ‹ranl› yazar Hüseyin
Vâiz Kâﬂifî (ö. 1505)’nin Ravzatu’ﬂ-ﬂühedâ adl› eseri
örnek al›narak yaz›lm›ﬂ olan Hadîkatü’s-süedâ, bu türün Türk edebiyat›ndaki en ünlü örne¤idir. Fuzûlî,
ara s›ra naz›mla da süsledi¤i esere kendi ﬂahsî dehas›n›n damgas›n› vurarak çeviri havas›ndan kurtarm›ﬂ
ve telif bir eser haline getirmiﬂtir.
e. Tarih
‹slamiyet’in ç›k›ﬂ› ile ilk yüzy›llardaki yay›l›ﬂ›n›
anlatan Arapça tarih kitaplar›n›n bir k›sm›, XIV. yüzy›ldan itibaren halk dili ile, bir destan havas› içinde,

temmuz-ağustos 2006

e¤itim

ço¤u kere geniﬂletilerek ve baﬂka kaynaklardan menk›beler eklenerek, Türkçeye tercüme edilmiﬂtir. Bunlar›n dili ve üslûbu dönemine göre de¤iﬂiklik arz
eder. Bu çevirilerden en ünlüleri ﬂunlard›r:
Taberi Tarihi Tercümesi, ünlü Arap tarihçisi
Ebu Cafer Muhammed b. Cerîr et-Taberî (ö.923)’nin
Te’rîhu’r-rüsül ve’l-mülûk adl› eserinin en eski tercümesidir. Eserin, daha çok konuﬂma üslûbunu and›ran
oldukça sade bir dili vard›r.
‹bn Kesîr Tarihi Tercümesi, yine ünlü bir Arap
tarihçisi olan Ebü’l-fidâ ‹smail b. Ömer ‹madüddin
‹bn Kesîr (ö.1331)’in el-Muhtasar fi-tarihi’l-beﬂer adl›
eserinin Anadolu’da yap›lan en eski tercümesidir.
Fütûhu’ﬂ-ﬁâm Tercümesi, XIV. yüzy›lda yaﬂayan Erzurumlu Mustafa Darîr’in, Arap tarihçisi Vak›dî
(ö.822)’nin ﬁam ve çevresinin Müslümanlarca fethediliﬂini anlatan eserinin tercümesidir.
III. Dinî-Destanî Metinler
Anadolu’nun ‹slamlaﬂmas› ve Türkleﬂmesi s›ras›nda çeﬂitli millet ve unsurlarla savaﬂlar yap›lm›ﬂt›r.
Bu savaﬂlarda ve ‹slam dininin ve tasavvuf ak›m›n›n
geniﬂ halk kitlesi aras›nda yayg›nlaﬂmas›nda ve anlat›lmas›nda büyük rol oynayan kiﬂiler ç›km›ﬂt›r. Klasik
Türk edebiyat›n›n ilk yüzy›llar›ndan itibaren, bu kiﬂiler çevresinde, dinî-destânî bir edebiyat geliﬂmeye
baﬂlar. Bu türe ait eserlerde, din ulular›, ister savaﬂç›
bir halk kahraman›, ister bir tarikat kurucusu ya da
büyü¤ü olsun, s›k s›k ola¤anüstü güç (keramet) gösterir ve hayat hikâyeleri heyecanl› bir destan havas›na
bürünür.
a. Destanî Hikâyeler
Bu hikâyeler, din u¤runa yap›lan savaﬂlarda
kahramanl›klar›, fedakarl›klar› ve kerametleri ile halk›n hayal dünyas›nda yer etmiﬂ savaﬂç›lar›n kiﬂili¤i
çevresinde do¤muﬂ ve geliﬂmiﬂtir.
Hz. Peygamberin amcas› Hamza’n›n ad› çevresinde geliﬂen ve Anadolu’da çok yay›lan Hamza-nâme; Horasanl› Ebu Müslim’in destanî hayat›n› anlatan
anonim Ebu Müslim Kitab›; Müslümanlarla Bizansl›lar
aras›ndaki savaﬂlar›n menk›belerine dayanan Seyyid
Battâl Gâzî Destân› ad› ile tan›nan anonim Battâl-nâme; Daniﬂmend Ahmed Gâzî’nin gazâlar›n› anlatan
Dâniﬂmend-nâme; Anadolu’da ve Rûmeli’de dini yayan savaﬂç›lar›n en ünlülerinden büyük veli Sar› Salt›k (Saltuk, Saltuh)›n hayat›n›, muharebelerini ve ke-
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rametlerini anlatan ve Cem Sultan (ö.1494)’›n emri ile
Ebu’l-Hayr Rumî taraf›ndan XV. yüzy›l sonlar›nda derlenip yaz›lm›ﬂ olan Saltuk-nâme bu türün en ünlü
mensur örnekleridir. ‹slamî dönem hikâyelerden olmamakla beraber, Büyük ‹skender’in masallaﬂan ad›
ve islamîleﬂtirilmiﬂ kiﬂili¤i çevresinde geliﬂen ‹skender-nâme’leri de burada anmak gerekir.
b. Menâk›b-nâmeler
Türk toplumunda büyük ilgi gören tasavvuf,
içlerinde tarikat kurucusu olan büyük ﬂahsiyetler yetiﬂtirmiﬂtir. Bu tarikat kurucular›n›n ve ulular›n›n
menk›bevî hayatlar›yla ilgili biyografik çal›ﬂmalar Menâk›b-nâme ad›yla yeni bir türün ortaya ç›kmas›na sebep olmuﬂtur. Menâk›b-nâme veya Velâyet-nâme
(halk dilinde Vilâyet-nâme) ad› verilen bu eserler, evliyâ tezkirelerine oranla, daha fazla ola¤anüstü ö¤eler
içerirler. Geniﬂ halk kitlelerine tarîkat ulular›n› tan›tmak ve sevdirmek amac›yla ile kaleme al›nd›klar› için
de dil ve üslûp bak›m›ndan halk diline yak›nd›r. Bu
türün en ilgi çekici örnekleri XV. ve XVI. yüzy›llarda
yaz›lm›ﬂt›r. Halk aras›nda çok okunan bütün eserlerde oldu¤u gibi yazmalar birbirinden oldukça farkl›d›r.
Menâk›b-nâmelerden baz›s› da devlette büyük makamlara yükselmiﬂ, sonradan kendilerine velîlik atfedilmiﬂ kiﬂiler hakk›ndad›r. Menâk›b-› Hac› Bektaﬂ Velî, Küçük Abdal’›n Velâyet-nâme-i Otman Baba’s›, Yeniﬂehirli Yahyâ’n›n Menâk›b-› Emir Sultân’›, Eﬂrefo¤lu
Menâk›p-nâme’si bunlardan sadece bir kaç›d›r.
IV. Hikâye
Halk hikâyelerinden farkl› olarak, kültür ve
e¤itim düzeyi yüksek ayd›n çevrelerde okunmak üzere yaz›lan eserleri, ayr› bir tür olarak ele almak gerekir. Bunlar›n ço¤u Arapça ve Farsça eserlerden çevrilmiﬂ veya uyarlanm›ﬂ ya da onlar model al›narak yeniden yaz›lm›ﬂt›r. Kelile ve Dimne, K›rk Vezir, el-Ferec
Ba’de’ﬂ-ﬁidde, Nevâdir-i Süheylî ve Bahtiyâr-nâme
(Hasan Kavruk, Malatya 1988) bunlardan bir kaç›d›r.
Bu eserler, süslü nesrin (inﬂâ) henüz yayg›n bir moda
olmad›¤› bir zamanda yaz›ld›¤› için dilleri halk dilinden çok ayr› de¤ildir. Yaln›z XVII.yüzy›lda yaz›lm›ﬂ
olan Nevâdir-i Süheylî’de dil a¤›rl›¤›n› hissettirmektedir. Nergisî (ö.1635)’nin Hamse’si ise, özellikle anlat›m ve öyküleme teknikleri bak›m›ndan modern hikâyecili¤imizin habercisi niteli¤indeki orijinal hikâyele-
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riyle Nihâlistan ve Meﬂâkku’l-Uﬂﬂâk’› süslü nesrin bu
türdeki en uç örne¤ini teﬂkil etmektedir. Giritli Ali
Aziz (ö.1798)’in sade nesre yak›n bir üslûp ile kaleme
ald›¤› Muhayyelât’› bu türün bir ﬂaheseridir. Eski hikâye ile Tanzimat’tan sonra geliﬂen roman aras›nda bir
köprü say›labilecek olan bu eserde ilk defa Bat› ve
Do¤u etkileri ile yerli unsurlar baﬂar›l› bir ﬂekilde kaynaﬂm›ﬂt›r.
V. Halk Hikâyeleri
Dil ve üslûp bak›m›ndan destans› ya da dinîdestanî hikâye gelene¤ine ba¤l› olan halk hikâyelerinin ne zaman yaz›ya geçirildi¤i kesin olarak bilinmemektedir. Ancak XVII.yüzy›ldan itibaren yazmalar›n›n
artt›¤› görülmektedir; bu nüshalar aras›nda büyük
farkl›l›klar bulunmaktad›r. Bu durum XIX.yüzy›lda
gerçekleﬂtirilen Taﬂ basmas› yay›nlara da yans›m›ﬂt›r.
Aﬂ›k Garip, Tahir ile Zühre, Âﬂ›k Kerem gibi hikâyeler en yayg›n olanlar›d›r.
VI. Destanî Eserler
Klasik Türk edebiyat›nda yaz›ya geçmiﬂ destans› eser olarak baﬂl›ca Dede Korkut Hikâyeleri ile
Köro¤lu Destan›’n› görüyoruz. Asl› kaybolmuﬂ olan
O¤uz Destan›’n›n elde kalan parçalar› say›lan ve bugünkü ﬂekli ile tahminen XV. yüzy›l›n sonu ile XVI.
Yüzy›l›n baﬂlar›nda meçhul bir sanatkar taraf›ndan
yaz›ya geçirilen Dede Korkut Hikâyeleri (Muharrem
Ergin, Dede Korkut Kitab›, ‹stanbul 2003) eski Türk
nesrinin en güzel, her bak›mdan en ilgi çekici örnekleridir.
Güvenilir bir yazmas› henüz bulunamayan Köro¤lu Destan›, “kol” ad›yla bilinen çeﬂitli rivâyetleri ile
çok de¤iﬂik metinler halinde yaﬂamaktad›r. Pek az›
yaz›ya geçmiﬂ olan bu metinler üzerindeki belirsizlik
perdesi henüz kesin olarak aralanm›ﬂ de¤ildir.
VII. Destanî Tarihler
Anadolu’da tarihçilik XV.yüzy›l›n ortalar›na kadar, halk hikâyeleri, halk destanlar› ve Menâk›b-nâmeler havas› içinde geliﬂme¤e baﬂlam›ﬂ ve bu türün
örnekleri, gerçek tarihlerin yaz›lma¤a baﬂlad›¤›
XVI.yüzy›la kadar sürmüﬂtür. Bir kumandan›n veya
padiﬂah›n bir veya bütün savaﬂlar›n›, destan havas›
içinde basit halk diliyle anlatan gazâvât-nâmeler ve
fetih-nâmeler; Osmanl› tarihini konu alan Tevârih-i
Âl-i Osmanlar da bu türün içinde ele al›nmal›d›r.
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Yaz›c›o¤lu Ali’nin, ‹bn Bibi’nin el-Evâmiru’lAlâiyye’si ve Râvendî’nin Râhatü’s-Sudûr’u ve daha
baﬂka eserlerden de yararlanarak kaleme ald›¤›
O¤uz-nâme diye de bilinen Selçuk-nâme’si; K›vâmî’nin Fetih-nâme-i Sultân Mehmed’i; Oruç Be¤’in
Tevârih- Âl-i Osmân’› bu türün en önde gelen örnekleridir.
VIII. Tarihler
Halk zevkine yak›n olan destans› târihler (Aﬂ›kpaﬂazade Tarihi vb.) d›ﬂ›ndaki eserlerden bilimsel disiplinle kaleme al›nan ilk örne¤i, Dursun Bey’in
XV.yüzy›l›n sonlar›nda yazd›¤› ve ayn› zamanda süslü
nesrin (inﬂâ) ilk örneklerinden kabul edilen Tarih-i
Ebü’l-Feth’idir. As›l tarihçilik, XVI. yüzy›l›n baﬂlar›nda Kemalpaﬂa-zade ile baﬂlar. Ayn› yüzy›lda Selanikî
Mustafa Efendi, yüzy›l›n sonunda Hoca Sadeddin,
Mustafa Ali; XVIII.yüzy›lda Kâtip Çelebi, Peçevî (Peçuyî); XVII.-XVIII. yüzy›lda F›nd›kl›l› Silahdar Mehmed A¤a gibi üslûp sahibi tarihçiler yazd›klar› eserleriyle Türk nesrine katk›da bulunmuﬂlard›r.
Genellikle san›ld›¤›n›n aksine, Osmanl› tarihçileri ve vakanüvisleri, padiﬂah ve devlet büyüklerine
övgü düzen meddahlar de¤ildir. Biraz ihtiyatla yazan
Vakanüvis Naimâ ile ailece saray çevresine çok yak›n
olan Hoca Sadeddin’in d›ﬂ›ndakiler, düﬂündüklerini
yazm›ﬂ, gerektikçe devlet büyüklerini, hatta padiﬂah›
bile eleﬂtirmekten çekinmemiﬂlerdir.
Osmanl› tarihçili¤inin önemli bir bölümünü,
her türlü olay› günü gününe kaydetmekle görevli “vakanüvis” denen katiplerin yazd›klar› eserler oluﬂturmaktad›r. Vakanüvisler bir y›ll›k olaylar› ayr› bölümler
halinde kitab›nda toplard›. Kendisine “devlet s›rr›” niteli¤indekiler d›ﬂ›nda, bütün belgeler verilir, görevini
gere¤i gibi yapabilmesi için bütün kolayl›klar sa¤lan›rd›. ‹lk vakanüvis Mustafa Naimâ (ö.1715) ile son
vakanüvis Abdurrahman ﬁeref aras›ndaki görevlilerin
en ünlüleri Râﬂid, Çelebizade As›m, Subhî, Vâs›f, Mütercim As›m, ﬁanizade Ataullah ve Mehmed Naima’d›r.
IX. ﬁuara Tezkireleri
ﬁairlerin hayat hikâyeleri, sanat› ve edebî kiﬂili¤i hakk›nda yaz›lan biyografik eserler, “ﬂuara tezkireleri” ad› alt›nda ayr› bir türü oluﬂturmaktad›r. Farkl›
isimleri olan bu tezkireler, ebced s›ras›n› izleyenler
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Aﬂ›k Çelebi’ninki hariç, çoklukla alfabetik s›raya göre
düzenlenmiﬂtir. Genellikle ﬂair padiﬂahlar, ﬂehzadeler, vezirler öne al›n›r. Oldukça sade üslûpla yaz›lan
tezkireler oldu¤u gibi, süslü nesir (inﬂâ dili) ile yaz›lanlar› da vard›r. Bu tezkireler, ﬂairleri eleﬂtirirken ço¤u zaman birbirinin ayn› ifadeler kullan›yor gibi görünürlerse de, ancak dikkatli bir bak›ﬂ bu ifadelerdeki
ince edebî nükteyi görür.
Türk edebiyat›nda ilk ﬁuara Tezkiresi’ni Mecâlisü’n-Nefâis ad›yla, Ça¤atay ﬂairi Ali ﬁîr Nevâî
(ö.1501) yazm›ﬂt›r. Anadolu’da yaz›lan ilk tezkire Sehî (ö.1548)’nin Heﬂt Bihiﬂt’idir. Say›lar› yirmiyi aﬂan
de¤iﬂik de¤er ve önemdeki tezkirelerin en ünlüleri ve
Türk nesri aç›s›ndan önem arz edenleri Latîfî
(ö.1582), Âﬂ›k Çelebi (ö.1571), K›nal›-zade Hasan Çelebi (ö.1603), R›za (ö.1671), Riyâzî (ö.1644), Safâyî
(ö.1725), Sâlim (ö.1743), Esrâr Dede (ö.1796), Fâtin
(ö.1866)’dir.
ﬁairlerden baﬂka, bilgin, sanatkâr, sadrazam,
ﬂeyhülislam vb. büyüklerin biyografilerini inceleyen,
Hadîkatü’l-Vüzerâ, ﬁakây›kü’n-Nu’mâniyye tercüme
ve ekleri gibi kitaplar da bu tür içinde ele al›nmal›d›r.
X. Münﬂe’ât Mecmu’âlar›
ﬁair, sanatkâr ve devlet büyüklerinin birbirlerine yazd›klar› mektuplarda ve resmi yaz›ﬂmalarda kullan›lan sanatl› nesre inﬂâ ve bu üslûpla yaz›lan eserlere münﬂe’at denir. Bu süslü yaz› (inﬂâ) örnekleri
belli kriterlere göre derlenerek mecmualar oluﬂturulmuﬂtur. Klasik Türk edebiyat›nda pek çok münﬂe’ât
mecmuas› düzenlemiﬂtir. Bu mecmualarda genellikle
mektup örnekleri veya berat, fetvâ, vakfiye vb. çeﬂitli konularda yaz›lm›ﬂ düz yaz› parçalar› bulunmaktad›r.
Mektup türleri ve kompozisyon kurallar› hakk›nda bilgi veren en eski Türkçe inﬂa kitab›, Ahmed
Dâî (ö.1421)’nin, sanatkarane bir üslûpla kaleme ald›¤› Teressül adl› eseridir. Ayr›ca, Ferîdûn Ahmed Bey
(ö.1583)’in III. Murâd’a sundu¤u Osmanl› devletinin
resmi belgelerinden ve yaz›ﬂmalar›ndan oluﬂan Mecmûa-i Münﬂe’âtü’s-Salâtîn’i; Nergisî (ö.1635), Nâbî
(ö.1712), Veysî (ö.1628), Râg›p Paﬂa (ö.1762) ve daha
pek çok ﬂahsiyetin münﬂeatlar›n› saymak mümkündür.
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“Musavver ‹ran Seyâhat-Namesi”nin Taha Toros’un özel kütüphanesinde bulunan asl›nda,
Seyâhatnamenin yazar› ile, sefaretini anlatt›¤› büyükelçimizi yan yana gösteren orijinal resim

XI. Seyâhat-nâmeler
Gezi notlar›n› içeren eserlere seyahat-nâme ad›
verilir. Baz› sefâret-nâmeler -Yirmisekiz Çelebi Mehmed ile Ahmed Resmî Efendi’ninkiler gibi- seyâhatnâme niteli¤ini taﬂ›salar bile, eski edebiyat›m›zda
özellikle iki eser bu türü temsil eder. Biri Seydi Ali Reis(ö.1563)’in M›s›r donanmas› kaptanl›¤›na atanma-
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s›ndan Hindistan yolculu¤una ve oradan Ba¤dat’a dönünceye kadar gördü¤ü ve yaﬂad›¤› olaylar›, giriﬂti¤i
savaﬂlar›, görüﬂtü¤ü hükümdarlar› anlatt›¤› gezi notlar› olan Mir’âtü’l-memâlik’i; di¤eri ve en ünlüsü dünyaca tan›nan seyyah Evliyâ Çelebi (ö.1684 ?)’nin 10 ciltlik Seyâhat-nâme’sidir. Osmanl› s›n›rlar›n› aﬂan geniﬂ
bir co¤rafyada u¤rad›¤› yerlerin tarihi, edebiyat›, sa-
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nat›, folkloru ve co¤rafik yap›s› hakk›nda her çeﬂit
bilgiyi toplayan ve bu bilgileri sade bir dil ve nükteli,
sürükleyici bir üslûp ile anlatan Evliyâ Çelebi’nin bu
Seyâhat-nâme’si, dünya edebiyat›nda eﬂi bulunmayan
önemli kaynak eserlerden biridir. Ayr›ca, Nâbî
(ö.1712)’nin, edebî üslubu ve içerdi¤i tarihî, sosyolojik, co¤rafik, otobiyografik bilgiler bak›m›ndan dikkati çeken Tuhfetu’l-Harameyn’; ‹brahim Hanif’in
1786’da gerçekleﬂtirdi¤i hac yolculu¤unu anlatan Hâs›l-› Hacc-› ﬁerîf li-menâzili’l-Harameyn; Mehmed
Edib’in 1779 y›l›nda yapt›¤› hac yolculu¤unu anlatan
Nehcetü’l-menâzil adl› eserleri de bu tür içinde de¤erlendirilebilir .
XII. Sefâret-nâmeler
Osmanl› Devleti’nde XVIII.yüzy›l sonuna kadar, elçiler ancak geçici görevlerle gönderilir ve görevlerini tamamlad›ktan sonra ülkelerine dönerlerdi.
Sürekli elçilikler, III. Selim döneminden itibaren kurulmaya baﬂland›. Geçici veya daimi olarak görevlendirilen bu elçiler, gönderildikleri yerlerdeki gözlemlerini, görüﬂtükleri devlet adamlar›n›, onlarla yap›lan
müzakereleri ayr›nt›l› bir ﬂekilde yaz›p “takrir” ad› verilen bir çeﬂit raporla devlet büyüklerine takdim ederlerdi. Bu raporlar, ya sefirlerin kendileri ya da maiyetlerinde bulunan ﬂair ve edip kiﬂiler taraf›ndan kaleme
al›nm›ﬂt›r. Bu nedenle Türk nesrinin anlat›ya dayal›
güzel örneklerini bu sefaret-nâmelerde bulmak mümkündür.
Büyük elçi olarak Ocak 1665’te Viyana’ya gönderilen Kara Mehmed Paﬂa(ö.1684)’n›n Sefaret-nâme’si; ‹ran büyük elçisi Kesriyeli Ahmed Paﬂa(ö.1749)’n›n maiyetinde vakanüvis olarak bulunan
ﬂair Mustafâ Rahmî(ö.1751)’nin Sefaret-nâme-i ‹ran’›;
Ebu Bekir Rât›b(ö.1799)’›n Nemçe Sefâret-nâme’si;
Paris’e gönderilen Yirmisekiz Mehmed Çelebi(ö.1732)’nin Fransa Sefâret-nâme’si gibi yaz›lan yirmiden fazla Sefâret-nâme, ayr› bir edebî tür oluﬂturacak kadar önem kazanm›ﬂt›r .
Bir k›s›m Osmanl› tarihlerinde de (Meselâ, Silahdar Tarihi) sefâret-nâmelerin geniﬂ özetlerine rastlan›r.
XIII. Ahlâk ve Siyaset Kitaplar›
Ahlâk, toplum içinde bireylerin uymak zorunda olduklar› davran›ﬂ biçimleri ve kurallar›d›r. ‹s-
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lâm’da ahlâk kurallar› dinî esaslara dayand›¤› için, bu
eserlerin kayna¤› da Kuran, hadis ve “kelâm-› kibar”
ad› verilen ‹slâm büyüklerinin özdeyiﬂleridir. Bu edebî türdeki eserlerin bir k›sm› yaln›z ahlâk üzerinedir.
Siyaset-nâme ad›yla bilinen bu eserler de ço¤unlukla dinî kaynaklara ve tecrübelere dayan›r.
Bunlar genellikle adaletin öneminden, devlet idaresinden, yöneticilerin halk›na ve bürokratlara karﬂ› tutum ve davran›ﬂlar›ndan bahsederler. Bazen ayn›
eserde hem ahlâk kaideleri hem de siyâset-name türünden bölümler olabilir. Ahlâk kitaplar› ve siyasetnâmeler ço¤u zaman anlaﬂ›l›r ve duru bir Türkçeyle
yaz›lm›ﬂt›r.
K›nal›-zade Ali Çelebi(ö.1572)’nin Ahlâk-›
Alâî’si; Sinan Paﬂa (ö.1486)’n›n siyaset ve ahlâk konulu Maârif-nâme’si ve Kara-çelebi-zâde Abdülaziz
Efendi (ö.1658)’nin Ahlâk-› Aziziye’si bu türün en tan›nm›ﬂ örnekleridir..
XIV. Resmî Yaz›lar
Padiﬂahlar›n sadrazam, kaptan paﬂa, vezirler,
beylerbeyi, kad› gibi yüksek devlet memurlar›na gönderdikleri biti, fermân, hüküm, buyrultu vb. adlar verilen emirler ile sadrazamlar›n padiﬂaha sunduklar›
telhis ad› verilen raporlara ve bu türden her çeﬂit resmî metinler bu gruba girer. I. Murad’›n Evranos Be¤’e
gönderdi¤i berat; Kânûnî’nin Bâli Be¤’e gönderdi¤i
hatt-› hümâyûn; Sultan I. Ahmed Hân’›n adalet ferman› gibi güzel nesir örnekleri olan daha nice resmi yaz› bulunmaktad›r.
XV. Dîvân Dibâceleri
Sa¤l›¤›nda ﬂiirlerini bir araya getirerek divan
tertip eden kimi ﬂairler bu divanlar›n baﬂ›na genellikle mensur bir önsöz yazma ihtiyac› duymuﬂlard›r. Bu
önsözler için, “hutbe”, “mukaddime”, “takdim”, “ifade-i meram”, “meram”, “medhal” vb. adlar kullan›lmakla birlikte, daha çok “dibâce” ad› kullan›lm›ﬂt›r.
Bu dibacelerde divan›n tertip sebebi ve isimlendirilmesi konu edildi¤i gibi, ﬂiir ve ﬂair de söz konusu edilir. Bu yönüyle baz› dibaceler, klasik ﬂiirin poetikas›
hakk›nda önemli bilgileri içinde bar›nd›rmaktad›r.
Süslü ve artistik bir üslûpla kaleme al›nan bu dibaceler, içerik bak›m›ndan oldu¤u kadar dil bak›m›ndan
da önem taﬂ›maktad›rlar.
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Üç divan›na dibace yazan Ali ﬁîr Nevâyî
(ö.1502) Türkçe divan dibacesi yazan ilk yazar kabul
edilmektedir. Anadolu’da ilk dibace yazan Ahmed Paﬂa (ö.1497)’dan sonra, Necâtî (ö.1509); Revânî
(ö.1523), Lâmi’î (ö.1532), Fuzûlî (ö.1556) ve di¤erleri
gelmektedir. Bu dibaceler içinde Lami’î’nin ve Fuzûlî’nin dibaceleri ﬂiir felsefesi aç›s›ndan en önemlileridir .
Türk Nesrinin Tarihî Geliﬂimi
Araﬂt›rmac›lara göre, Türk dilinin milattan önce 3000 y›ll›k bir geçmiﬂi bulunmas›na ra¤men, bugün bilinen en eski yaz›l› metinler, VIII. yüzy›ldan kalan Bengü Taﬂ› yaz›lar›, özellikle Orhun Abideleri’dir.
Bu yaz›lar›n ﬂiir oldu¤unu ileri sürenler olmuﬂsa da,
yeni bilimsel çal›ﬂmalar, yer yer seciyi hat›rlatan ses
benzerliklerine ra¤men, bunlar›n mensur metinler oldu¤unu ortaya koymuﬂtur. Bu metinlerdeki dil ve anlat›m teknikleri, Türk nesrinin o dönemde belli bir
düzeyde oldu¤unu göstermektedir . Günümüze ulaﬂm›ﬂ en eski metnin mensur olmas›, Türk toplumunun
sahip oldu¤u düﬂünce ve kültür düzeyini göstermesi
bak›m›ndan anlaml›d›r.
Uygur Türkleri, IX.yüzy›lda tar›m havzas›nda
yerleﬂik bir medeniyet kurduklar›nda, önce Mani dinine, daha sonra da Budizm’e intisap ettiler. Bu iki
din etraf›nda oluﬂturduklar› edebiyat; içerik ve biçim,
dil ve üslûp bak›m›ndan Orhun Abidelerindeki saf
Türk edebiyat›ndan oldukça farkl› bir yap›ya sahiptir.
Daha çok çeviriye dayal› bu dinî edebiyattan günümüze intikal eden çeﬂitli manzum ve mensur metinler
bulunmaktad›r. Tahminen 930 y›l›nda ve Köktürk
harfleriyle yaz›lm›ﬂ olan Irk Bitig (Fal Kitab›); Uygur
harfleriyle, Buda’n›n tenasüh inanc›na göre dünyaya
geliﬂlerinden birini konu alan Prens Kalyanamkara ve
Papamkara Hikâyesi ve Altun Yaruk (Alt›n Iﬂ›k) bu
mensur metinlerden bir kaç›d›r .
Türkler VIII.yüzy›lda ‹slam’la tan›ﬂ›rlar. XI.yüzy›l›n baﬂlar›nda güneybat›ya do¤ru göç etmeye baﬂlayan Orta Asya’daki O¤uz Türkleri, ‹ran’da, Büyük Selçuklu; Küçük Asya’da da Anadolu Selçuklu Devletlerini kurarlar. Resmi iﬂlerinde Arapça ve Farsça’y› kullanan Selçuklular, edebiyat ve kültür dili olarak da bu
dilleri kullan›rlar. Her ne kadar resmî dil ve kültür di-
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li olarak Arapça ve Farsça kullan›l›yor idiyse de Türkçe yayg›n bir ﬂekilde halk aras›nda kullan›lmaya devam ediyordu. Türkçenin resmî devlet dili olmas› ancak Osmanl›lar zaman›nda gerçekleﬂmiﬂtir. Asl›nda
bir ‹slamî Türk edebiyat›n›n daha X.yüzy›ldan itibaren geliﬂmeye baﬂlad›¤› ve günümüze ulaﬂan en eski
Kur’an tercümesinin de bu yüzy›lda yaz›lm›ﬂ oldu¤u
tahmin edilmektedir. Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya geliﬂlerinin gerçekleﬂti¤i dönemde birtak›m
Türkçe eserler ortaya koyduklar›, ancak bunlardan
pek az›n›n günümüze intikal etti¤i bilinmektedir. O
döneme ait mensur eserlerin ço¤u, Kur’ân tercümesi
ve tefsiri, ilmihâl ve ahlâk kitaplar›d›r. Özellikle Anadolu’da yaz›lan baz› eserlerde Do¤u Türkçe’sine ait
imla ve fonetik özelliklerin görülmesi, o dönemde
Orta Asya’dan gelip Anadolu’ya yerleﬂen bilginler taraf›ndan kaleme al›nd›klar›n› hat›rlatmaktad›r. Behçetü’l-hadâik fî-mev’izeti’l-hakây›k bu özellikleri taﬂ›yan
eserlerden biridir.
Anadolu Selçuklu Devleti’nden sonra kurulan
Beylikler zaman›nda Arapça ve Farsça bilmeyen beylerin istek ve teﬂvikleriyle yazarlar Türkçe eserler vermeye özen göstermiﬂtir. Karamano¤lu Mehmed
Bey’in Türkçeyi resmî dil ilan etmesiyle (m.1278)
Arapça ve Farsça’n›n Anadolu’daki hakimiyetine son
verilmiﬂ; bundan sonra Türkçe eserlerin say›s›nda bir
art›ﬂ görülmüﬂtür.
XIV. yüzy›lda, ilmî eserlerin yan› s›ra, dinî ve
ahlâkî eserler çeviri yoluyla Türkçeye kazand›r›lmaya
baﬂlan›r. Bu eserlerin, tamamen didaktik ve folklorik
üslûpla kaleme al›nd›¤› dikkatten kaçmamaktad›r.
Anadolu’da, bu dönemde, yaz›lan önemli eserlerden
biri, Ayd›no¤lu Umur Bey’in (ö.1347) emriyle asl›
Sanskritçe olan Kelile ve Dinme’nin, Kul Mesut taraf›ndan Farsça’dan yap›lan çevirisidir. Kelile ve Dimne’nin Anadolu’daki ilk çevirisi olan bu eserin konuﬂma diline yak›n, oldukça sade bir dili bulunmaktad›r.
ﬁeyho¤lu Sadrüddin Mustafa (ö.1409)’n›n Marzubannâme çevirisi de bu yüzy›l›n önemli mensur eserlerinden biridir.
Yine bu asr›n yazarlar›ndan olup Ahmedî
(ö.1412)’nin kardeﬂi oldu¤undan baﬂka hakk›nda
herhangi bir bilgi bulunmayan ve eserinden dolay›
kendisine Hamzavî ad› verilen kiﬂinin kaleme alm›ﬂ
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oldu¤u Hamza-nâme de önemli mensur eserlerden
biridir. Eser daha çok sözlü anlat›ma uygun olan k›sa
cümle ve diyaloglar›yla, deyim ve halk deyiﬂleriyle
günümüz roman ve hikâye yazarlar›na örnek olabilecek zenginliktedir.
Yesevî derviﬂlerinden olup Orta Asya’dan gelen ve Hac› Bektaﬂ (ö.1271)’a mürit olan Abdal Musâ’n›n ar› bir dil ile, vaaz ve ö¤üt üslubuyla kaleme ald›¤› Nasîhat-nâme’si de, XIV.yüzy›l›n önemli eserlerden biridir.
Yasin Tefsiri, Tebâreke Tefsiri, Hadis Kitab›,
‹lm-i Hâl, K›sas-› Enbiyâ Çevirisi, Tezkiretü’l-evliyâ
Çevirisi, Taberî Tarihi Çevirisi, ‹bn Kesir Tarihi Çevirisi, Kabûs-nâme Çevirisi gibi yazar› belli olmayan daha pek çok mensur eserimiz de bu döneme ait olup
kütüphanelerimizde bulunmaktad›r .
XV. yüzy›l siyasi kargaﬂalara ra¤men Türk dilinin sadece halk aras›nda konuﬂulan bir dil olmaktan
kurtulup devlet dili, edebiyat ve kültür dili olarak varl›k göstermeye baﬂlad›¤› bir dönemdir. Bu yüzy›lda
edebî eserlerin yan› s›ra vakfiye, ferman gibi resmi
yaz›larda da Türkçenin tercihen kullan›lmaya baﬂland›¤› görülmektedir. Bu yüzy›lda nesir; sade, k›sa ve
tercüme kokan cümleleriyle konuﬂma diline yak›n bir
yerdedir. Buna ra¤men artistik nesrin ilk örneklerine
az da olsa bu yüzy›lda rastlamaktay›z. Bu dönemde
ço¤u tercüme olan pek çok eser kaleme al›nm›ﬂt›r.
XIV. yüzy›l›n sonu ve XV. yüzy›l›n baﬂ›nda yaﬂam›ﬂ olan ﬂair ve din bilgini Ahmed-i Dâî
(ö.1421)’nin Tercüme-i Tefsir-i Ebu’l-leys Semerkandî, Tercüme-i Tezkiretü’l-evliyâ, Miftâhü’l-cenne,
Türkçe’de bilinen en eski inﬂa kitab› olan Teressül ve
di¤er eserleri; Mercümek Ahmed (15.yy)’in Kabûs-nâme’si; Alî’nin Selçuk-nâme’si; Yahya b. Mehmed Katib’in düzyaz› (inﬂâ) kurallar›ndan söz eden ve resmî
yaz›ﬂma örneklerini içeren Menâhicü’l-inﬂâ’s›; ‹bn
Arabﬂâh(ö.1450)’›n II. Murad’›n emriyle yapt›¤› Tefsiri Ebü’l-Leys tercümesi gibi kitaplar bu dönemde yaz›lm›ﬂ ve günümüze ulaﬂabilmiﬂ din, ahlâk ve edebiyat
alan›nda yaz›lan eserlerdir.
Halk›n anlamas› için sade bir dil ile kaleme al›nan ve içinde destânî ö¤eler de bar›nd›ran Osmanl›
tarihleri de bu yüzy›lda görülmeye baﬂlar. Bu destânî
tarihler aras›ndan, Aﬂ›k-paﬂa-zâde (ö.1481) ve Oruç
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Bey (15.yy)’in Tevârih-i Âl-i Osman’lar›n›; Neﬂrî
(15.yy)’nin Cihân-nümâ’s›n›; müzeyyen (süslü) üslûp
ve sanatkârâne (artistik) nesir denen bir düz yaz› ile
kaleme al›nan Tursun Bey (ö.1490’dan sonra)’in Târih-i Ebu’l-feth’ini; Yaz›c›o¤lu Alî (15.yy)’nin Sultan
Murad’›n emriyle kaleme ald›¤› Selçuk-nâme’sini; K›vâmî (15.yy)’nin Türkçe cümle yap›s›na uygun ve
sa¤lam diliyle dikkati çeken eseri Gazâvât-nâme’sini
ve yazar› bilinmeyen Gazavât-› Sultan Murad ile anonim Tevârih-i Al-i Osman’› göstermek mümkündür.
Ebü’l-hayr Rûmî’nin sade nesrin en güzel örne¤i olan Saltuk-nâme’si; Tokat Kalesi dizdar› Ârif Ali
(ö.1360’dan sonra)’nin Battal-nâme’nin bir devam› niteli¤indeki Dâniﬂmend-nâme’si; Firdevsî-i Rûmî
(ö.1512’den sonra)’nin düz yaz› ve ﬂiirle kar›ﬂ›k ansiklopedik eseri olan Süleyman-nâme-i Kebîr’i; yazar›
bilinmeyen K›ssa-i Ebu Müslim ve Battal-nâme de
destânî hikâyeleri iﬂleyen eserlerdir.
Türk nesrinin en güzel, her bak›mdan en ilgi
çekici örneklerinden olan Dede Korkut Hikâyeleri ile
Köro¤lu Destân›’n›n da XV.yüzy›lda yaz›ya geçirildi¤i
tahmin edilmektedir. Küçük Abdâl (ö.1483’den sonra)’›n Velâyet-nâme-i Otman Baba’s› ve yazar› belli olmayan Menâk›b-nâme-i Hac› Bektaﬂ Veli, Eﬂrefo¤lu
Menâk›b-nâmesi, Menâk›b-› Mahmud Paﬂa gibi eserler de menâk›b-nâme türünde yaz›lm›ﬂ kitaplard›r.
Tarihi eserlerden baﬂka, süslü nesrin numuneleri olarak, Sinan Paﬂa(ö.1486)’n›n, bazen Arapça ve
Farsça kelimelerle yüklü zincirleme isim tamlamalar›,
bazen sade, aç›k ve yapmac›ks›z, gerçek Türkçe cümlelerle örülü süslü nesir üslubuyla kaleme al›nan ve
baﬂtan baﬂa ﬂiirsellikle dolu olan Tazarru-nâme , Maarif-nâme (Nasihat-nâme) ve Tezkiretü’l-evliyâ adl›
eserlerini; Manyaso¤lu Murad’›n 1429’da yazd›¤› Gülistân Tercümesi’ni; Molla Lutfî’nin mizahî bir risâle
olan Har-nâme’sini; Mesihî (ö.1512)’nin yüz mektuptan oluﬂan ve Türk nesri için önem arz eden Gül-i
Sad-berg’ini ve benzeri pek çok mensur eseri saymak
mümkündür. Ayr›ca Eﬂrefo¤lu Rûmî (ö.1469)’nin Müzekki’n-nüfûs’›; Ahmed Bîcân (ö.1465)’›n Envârü’lâﬂ›kîn’i; Kaygusuz Abdâl (ö.1444)’›n Budala-nâme’si
de bu yüzy›lda yaz›lan tasavvufî eserlerdir.
Farsçan›n edebiyat ve devlet dili olarak egemen oldu¤u, ayd›nlar›n bu dil ile konuﬂup yazmay›
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ayr›cal›k kabul ettikleri bir ortamda Türkçe’nin Farsça’dan aﬂa¤› kalacak bir dil olmad›¤›n› ve Türkçe ile
de yüksek bir edebiyat oluﬂturman›n mümkün oldu¤unu eserleriyle kan›tlayan Ali ﬁîr Nevâyî (ö.1501)’nin
Türk edebiyat›nda bir ilk olan ﬂairler biyografisi Mecâlisü’n-nefâis (Kemal Eraslan,Mecâlisü’n-nefâyis I
[Giriﬂ ve Metin], II [Çeviri ve Notlar] Ankara 2001) ve
bir erenler biyografisi Nesâyimü’l-Mahabbe min-ﬁemâyimi’l-Fütüvve (Kemal Eraslan, Ankara 1996) adl›
eserleri Türk nesrinin büyük de¤erleridir.

bir genel tarih niteli¤inde olan ve Osmanl›larla ilgili
bölümde her padiﬂah döneminde yaﬂam›ﬂ olan ﬂeyh,
bilgin ve ﬂairlerin biyografileri ve eserleri hakk›nda
verdi¤i bilgilerle edebiyat tarihi aç›s›ndan daha bir
önem kazanan Künhü’l-ahbâr adl› eseri ; Selanikli
Mustafa Efendi (ö.1600)’nin 1563’ten 1600’e kadarki
dönemi ayr›nt›l› bir ﬂekilde ve yer yer belgeler göstererek eleﬂtirdi¤i ve yorumlad›¤› Târih-i Selanikî adl›
eseri bu dönemde yaz›lm›ﬂ olan en ünlü tarih kitaplar›d›r.

XVI.yüzy›l, Osmanl›lar›n siyasi çekiﬂmelerden
kurtularak üniter bir devlet haline geldikleri ve her
alanda geliﬂme gösterdikleri bir dönemdir. Kendilerini y›llarca u¤raﬂt›ran iç savaﬂlar bitmiﬂ, siyasî, idarî,
ekonomik ve kültürel alandaki geliﬂmeler ivme kazanm›ﬂt›r. Edebiyat ve sanata önem veren yöneticilerin de ilgileri sayesinde ﬂiir ve nesir türlerinde nitelik
ve nicelik bak›m›ndan bir art›ﬂ gözlenmiﬂtir. Bu yüzy›lda tarih ve biyografi sahas›nda orijinal ve nitelikli
eserler kaleme al›nm›ﬂt›r.

Bu yüzy›lda Taﬂköprî-zâde Ebulhayr ‹sameddin Ahmed (ö.1561) taraf›ndan Arapça olarak kaleme
al›nm›ﬂ olan ve Osmanl› bilgin ve sufîlerin biyografilerini konu alan eﬂ-ﬁakây›ku’n-numaniyye adl› eseri
için yaz›lan tercümeler, özellikle Edirneli Mehmed
Mecdî (ö.1590)’nin, önemli ilavelerle birlikte Hadâiku’ﬂ-ﬁakâik ad›yla yapt›¤› tercüme, biyografi sahas›nda en önemli eserlerdir.

Büyük ﬂairimiz Bâkî (ö.1600)’nin Sokullu Mehmed Paﬂa’n›n emriyle, cihad›n faziletlerine dair olan
Ahmed b. ‹brahim’in Arapça Meﬂâirü’l-eﬂvâk ilâ Mesâri’i’l-Uﬂﬂâk adl› eserinden tercüme etti¤i Fezâilü’lcihâd (Cevdet Dadaﬂ, Bâkî, Fezâilü’l-cihâd [MetinDe¤erlendirme-‹ndeks], Trakya Üniv., SBE,Edirne
1997)’› ile ﬁihâbu’d-din Kastalanî’nin Mevâhibü’l-ledünniyye adl› eserini esas alarak ve daha pek çok
kaynaktan da yararlanarak kaleme ald›¤› Me’âlimü’lyakîn fî-Sîreti Seyyidi’l-Mürselîn adl› sireti; Lâmi’î
(ö.1532)’nin Molla Câmî (ö.1492)’den tercüme etti¤i
ﬁevâhidü’n-nübüvve adl› siyer kitab› ile Nefahâtü’lüns adl› sûfîler biyografisi; ﬂiir ve ﬂairden bahseden
Divân Mukaddimesi (Hamit Bilen Burmao¤lu, Lamiî
Çelebi Dîvân› -Hayat›, Edebî Kiﬂili¤i, Eserleri ve Dîvân›n›n Tenkidli Metni- (Doktora Tezi) Erzurum 1983);
Kemâl Paﬂa-zâde (ö.1534)’nin Osmanl› Devletinin
kuruluﬂundan 1527’ye kadar gelen olaylar› anlatan ve
k›sa, sa¤lam ve anlaﬂ›l›r cümleleriyle süslü nesrin en
güzel örneklerinden biri olan Tevârih-i Al-i Osman’›;
Lütfî Paﬂa (ö.1562)’nin duru ve temiz bir Türk nesriyle kaleme ald›¤› Tevâri-i Âl-i Osman’› ; Hoca Sadedin
(ö.1599)’in Osmanl› tarihçili¤inin önemli eserlerinden biri olan Tâcü’t-tevârih’i; bu yüzy›l›n en büyük
tarihçisi Gelibolulu Mustafa Âli (ö.1600)’nin Türkçe

86

Ayr›ca Anadolu’da bu yüzy›lda ilk defa görülen
ﬂairlerin hayat hikâyelerini anlatan “ﬂuarâ tezkirecili¤i”nin ilk örne¤i, sade dili ve basit üslubuyla Sehî Bey
(ö.1548)’in Heﬂt-bihiﬂt’i; Latîfî (ö.1582)’nin sanatkarane bir üslûp ile kaleme ald›¤›, önsözünde yer alan ﬂiir ve ﬂair hakk›ndaki önemli bilgileri ve ﬂairlerin ﬂiirleri hakk›ndaki de¤erlendirmeleriyle dikkate de¤er
Tezkiretü’ﬂ-ﬁuarâ adl› eseri; Âﬂ›k Çelebi (ö.1571)’nin
a¤dal› ve süslü diliyle ﬂairler hakk›nda birinci elden
elde etti¤i bilgileri veren ve en isabetli de¤erlendirmelerde bulunan Meﬂâirü’ﬂ-ﬁuarâ’s›; Hasan Çelebî
(ö.1603)’nin K›nal›-zâde Tezkiresi ad›yla da bilinen,
oldukça a¤›r ve anlaﬂ›lmas› güç; ancak dilbilgisi aç›s›ndan sa¤lam cümleleriyle dikkati çeken Tezkiretü’ﬂﬁuarâ’s› günümüz yazarlar› için de örnek olabilecek
nitelikteki mensur eserlerdir.
Muhyî (ö.1606)’nin, Gülﬂeniyye tarikat›n›n kurucusu ‹brahim Gülﬂenî (ö.1534) hakk›nda en önemli kaynak olan Menâk›b-› ‹brâhim Gülﬂenî (Tahsin
Yaz›c›, Ankara 1982) adl› eseri ; Vâhidî’nin tasavvuf
tarihi aç›s›ndan çok de¤erli bilgiler içeren, k›sa ve ar›
cümlelerle Türk nesrinin önemli örneklerinden olan
Menâk›b-› Hâce-i Cihân’›; Enisî’nin Menâk›b-› Akﬂemseddin’i menak›p türünün bu yüzy›ldaki örnekleridir.
Yazar› belli olmayan, bolca atasözü ve deyim
içeren, modern Türk hikâyesi ve roman›na kaynak
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olabilecek zengin malzemeyi içinde bar›nd›ran, halk›n günlük konuﬂma diliyle kaleme al›nan efsanevî
halk hikâyelerinden el-Ferec Ba’de’ﬂ-ﬂidde (Hasan
Kavruk, Süleyman Çaldak, Kaz›m Yoldaﬂ, C.I, Malatya
2000, C.II, Malatya 2004); yine yazar› bilinmeyen Gazâvât-› Gâzî Hasan Paﬂa; Kaptan-› Derya Barbaros
Hayreddin Paﬂa’n›n savaﬂlar›n› ve kahramanl›klar›n›
anlatan Gazâvât-› Hayreddin Paﬂa; Dâsitân-› K›rk Vezîr gibi eserler de sade bir dille yaz›lm›ﬂ destâns› hikâyelerdir.
Kânûnî’nin Bâlî Be¤’e gönderdi¤i Hatt-› Hümâyûn, Kânûnî’nin emriyle yaz›lan Kânûn-nâme-i Âl-i
Osman, siyasi yaz›ﬂmalar ve vakfiye metinleri de Türk
inﬂa (nesir) sanat›n›n güzel örnekleridir .
Bu yüzy›lda Ali ﬁir Nevâî (ö.1501)’den sonra
Ça¤atay nesrinin en güzel ve orijinal örneklerini sunan büyük Hint-Türk Devleti’nin kurucusu Babür ﬁah
(ö.1530)’›n, hayat›n›, düﬂüncelerini, maceralar›n› ve
aﬂklar›n› samimi ve ak›c› bir dil ile anlatt›¤› ve Türk
co¤rafyas›nda yaz›lan ilk hat›rat olma özelli¤ini taﬂ›yan Vekâyi ad›yla da an›lan Bâbür-nâme(Reﬂit Rahmeti Arat, Baburname-Babur’un Hât›rat›, 3 c., ‹stanbul 1986) adl› eseri, Türk edebiyat›n›n bir ﬂaheseridir.
Bu yüzy›lda Sadî’nin Gülistân adl› eserine ﬁâhidî Çelebi (ö.1553), Lâmi’î Çelebi (ö.1532), Sûdî(ö.1596), ﬁem’î (ö.1596) ve daha pek çok ﬂair ve bilgin ﬂerhler yazm›ﬂlard›r. Ayn› yazar›n Bostan adl› eserine de Sürûrî (ö.1555), ﬁem’î, Sûdî’nin birer ﬂerhi bulunmaktad›r. Ayr›ca Mevlanâ’n›n Mesnevî’sine Sûdî’nin, tamam› elimize ulaﬂmam›ﬂ olan eksik ﬂerhi ile
ﬁemî’nin Mesnevî’nin alt› cildinin mensur tercüme ve
ﬂerhi olan ﬁerh-i Mesnevî’sini unutmamak gerekir.
Ayr›ca Sürûrî, Sûdî ve ﬁem’î’nin Hâf›z Dîvân’›na yazd›klar› birer ﬂerh bulunmaktad›r. Sûdî ﬂerhi bunlardan
en sa¤l›kl› ve bilimsel olan›d›r.
K›nal›-zâde Ali Çelebi’nin Ahlâk-› Nâs›rî’den
yararlanarak 1564’te haz›rlad›¤› ve uzun müddet
medreselerde ders kitab› olarak okutulan Ahlâk-›
Alâî’si klasik ahlâk kitaplar›m›zdand›r.
XVII. yüzy›l, Osmanl›lar›n her alanda zirvede
olman›n rehavetini yaﬂad›klar› bir dönemdir. Sanat ve
edebiyat da bu havadan nasibini alm›ﬂt›r. Sosyal fayda prensibini ölçü alan Türk nesri, gittikçe güçlenen
ve güzelleﬂen cümle yap›s›yla, zengin ifade imkân›y-
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la gerçekten baﬂar›l› ürünler vermeye devam etmiﬂtir.
Bunun yan›nda, birçok büyük sanatç›, dönemin modas›na uyarak, daha çok ﬂiire ait teﬂbih, istiare, mecaz
vb. sanat unsurlar›yla, ses ve söz hünerleriyle, secili
uzun ve girift cümlelerle gittikçe karmaﬂ›k bir hal alan
bir dil ortaya koymuﬂlard›r. Bu dil ile yaz›lan eserler,
o ve ondan sonraki yüzy›lda büyük bir ilgi görmüﬂse
de, say› itibar›yla, sade nesirle yaz›lan eserlerden daha çok de¤ildir. Halk›n ihtiyac›na cevap vermeyi uygun bulan birçok sanatç›, eserlerini anlaﬂ›l›r ve makul
bir dil ile yazm›ﬂt›r. Hangi üslûpla yaz›l›rsa yaz›ls›n
bütün bu eserlerin, Türk nesrine çok büyük katk›lar›
olmuﬂtur. Bu yüzy›lda, her türden birçok mensur eser
kaleme al›nm›ﬂt›r.
Bu yüzy›lda yaz›lan ﬂairlere dair biyografik
eserler (ﬂuarâ tezkireleri), XVI. yüzy›l tezkirelerinden
farkl› olarak, ﬂairlerin hayat hikâyesi ve edebî kiﬂili¤i
hakk›nda daha k›sa bilgi verip bolca örnek vermektedirler. Dolay›s›yla -Riyâzî’ninki hariç tutulursa- bu
eserler daha çok birer antoloji niteli¤inde olup Türk
nesri aç›s›ndan büyük önem arz etmezler. Riyâzî(ö.1644)’nin, genelde sade bir dille kaleme al›nan,
bazen ﬂairin ilmî ve sosyal statüsüne göre süslü ve sanatl› bir üsluba kayan R›yâzu’ﬂ-ﬂuarâ’s›; Nev’î-zâde
Atâ’î (ö.1635)’nin Taﬂköprülî-zâde’nin ﬁakây›k-›
Nu’mâniyye’sine yazd›¤› Hadâikü’l-hakâik fî-tekmileti’ﬂ-ﬂakây›k adl› eki bu yüzy›l›n en de¤erli biyografik
eserleridir.
Hasan Bey-zâde Ahmed (ö.1636)’in Târih-i Âl-i
Osman’›; ‹brahim Peçevî (ö.1648)’ninTârih-i Peçevî’si(Bekir S›tk› Baykal, II c., Ankara 1992); Osmanl›
Devleti’nde olaylar› yaz›ya geçirmek için atanan ilk
resmî tarihçi (vaka-nüvîs) olan ve kalemini biraz ihtiyatl› kullanan Naîmâ(ö.1716)’n›n Naîmâ Tarihi diye
ünlenen Ravzatu’l-Hüseyn fî-hulâsati ahbâri’l-hafikeyn adl› eseri; Koçi Bey diye an›lan Mustafa(ö.1650)’n›n Osmanl› Devletinin gerileme sebeplerine istatistik olarak ilk defa dikkat çekti¤i Risâle-i Koçi Bey adl› eseri; Solak-zâde Mehmed Hemdemî
(ö.1657)’nin Solak-zâdeTarihi; Abdî Paﬂa (ö.1692)’n›n
Niﬂânc› Tarihi diye meﬂhur olan Vakâyi-nâme’si; Silahdar F›nd›kl›l› Mehmed A¤a (ö.1723) ’n›n Silahdar
Tarihi ve daha nicesi Türk nesrine büyük katk›da bulunmuﬂ eserlerdir . Kara-çelebi-zâde Abdülaziz Efendi (ö.1658)’nin genel bir tarih olan; ancak Osmanl›lar-
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la ilgili bölümleri kaynak olma bak›m›ndan önem arz
eden Ravzatu’l-ebrâr ile Süleyman-nâme ve ayr›ca Târih-i Feth-i Revân ve Ba¤dâd adl› eserleri de süslü nesir grubuna girer.
Veysî (ö.1628)’in Hâb-nâme’si bu yüzy›lda süslü nesrin en uç örneklerinden biridir. Veysi, rüyas›nda Sultan I. Ahmed ile ‹skender’i karﬂ›l›kl› konuﬂturarak günün sosyal sorunlar›na çözüm getirir. Sunum
ve içerik bak›m›ndan gerçekten orijinal olan eser, asl›nda bir siyaset-namedir. Yine Siyer-i Veysî diye bilinen Dürretü’t-tâc fî-sâhibi’l-mi’râc adl› siyeri; dinî
konular› ve menk›beleri içeren Düstûru’l-amel’i; Nâbî(ö.1712)’nin a¤›r ve sanatl› bir üslub ile Veysî’nin siyerine yazm›ﬂ oldu¤u Zeyl-i Siyer-i Veysî adl› eseri bu
yüzy›l›n dili en a¤dal› olan mensur eserlerimizdir.
Sanatkarane nesri zirveye ulaﬂt›rarak mensur
ﬂiir çizgisine yaklaﬂt›ran; ancak kapal› ve anlaﬂ›lmaz
diye eleﬂtirilen Nergisî(ö.1635)’nin ilk ve son mensur
hamse niteli¤ini taﬂ›yan Hamse’si ve bunlardan özellikle Nihâlistân (Süleyman Çaldak, Nergisî ve Nihâlistân’›, Malatya 2004) ve Meﬂâkku’l-uﬂﬂâk adl› eserleri
mensur hikâyecili¤imizin önemli kilometre taﬂlar›
hükmündedirler.
Mecmuâtü’l-letâif ve ma’mûretü’l-maârif adl›
Mesnevi ﬂerhiyle “Hazret-i ﬁârih” unvan›na hak kazanan Ankaral› ‹smail Rusûhî Efendi (ö.1631); Cevâhir-i
Bevâhir-i Mesnevî adl›, tasavvuf ansiklopedisi niteli¤indeki ﬂerhiyle Sar› Abdullah (ö.1660); yazar›na “ﬁârihu’l-fusûs” lakab›n› kazand›ran, as›l ad› Tecelliyâtü
araisi’n-nüsûs fî-manassati hikemi’l-fusûs olan eseriyle Muhyiddin ‹bn Arabî (ö.1240)’nin meﬂhur Fusûsu’lHikem’ine en güzel ﬂerhi yazan Abdullah-› Bosnevî
(ö.1644); Hindistan Türk saray› ve çevresinde geliﬂen
Sebk-i Hindî ad› verilen yeni edebî üslubun öncülerinden olan ‹ranl› ﬂair Urfî’nin divan›ndaki anlaﬂ›lmas› güç beyitleri ﬁerh-i Müﬂkilât-› Baz-› Ebyât-› Urfî
adl› eseriyle ﬂerheden meﬂhur ﬂairimiz Neﬂâtî
(ö.1674) bu yüzy›l›n ﬂerh alan›nda ad› say›lmas› gereken ﬂahsiyetleridir.
‹smeti (ö.1665)’nin, Birgivî’nin Tarîkat-› Muhammediye’sine yapt›¤› tercüme ile Kara-çelebi-zâde
Abdülaziz Efendi (ö.1658)’nin Ahlâk-› Aziziye’si bu
yüzy›lda en çok okunan ahlâk kitaplar›d›r.
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Veysî (ö.1628)’in, Nergisî (ö.1635)’nin ve Nâbî
(ö.1712)’nin Münﬂeât’lar› türünün en güzel örnekleridir.
XVIII.yüzy›lda siyaset, ekonomi ve toplum sahas›nda baﬂ gösteren çözülme, sanat ve edebiyat› pek
etkilememiﬂtir. Dil ve edebiyattaki geliﬂim, bu yüzy›lda da yeni s›çramalar göstererek devam etmiﬂtir. Nesrin devam ede gelen her iki e¤iliminde de bir dereceye kadar olgun ve güzel eserler yaz›lm›ﬂt›r. Say› bak›m›ndan oldukça çok eser yaz›lm›ﬂ olmakla birlikte,
nitelik bak›m›ndan dönemine damgas›n› vuran eser
pek azd›r.
Bu yüzy›l›n biyografik eserlerinden, Mustafâ
Safâyî (ö.1725)’nin oldukça süslü ve a¤dal› bir dille
yaz›lan Nühbetü’l-asâr min-fevâidi’l-eﬂ’âr’›; Sâlim(ö.1743)’in sanatkarane bir üslubu izleyen Tezkire-i ﬁuarâ’s›; Esrâr Dede(ö.1796)’nin Mevlevî ﬂairleri
hakk›nda bilgi veren Tezkire-i ﬁuarâ-i Mevleviyye (‹lhan Genç, Ankara 2000)’si; Sak›b Mustafa Dede
(ö.1735)’nin Mevlevî ﬂairlerinden bahseden Sefine-i
Nefîse-i Mevleviyye’si say›labilir. Yine, Uﬂﬂâkî-zâde
Seyyid ‹brahim Hasib (ö.1723)’in ﬁakây›ku’n-nu’mâniyye’ye ek olarak yazd›¤› Zeyl-i ﬁakây›k ile ﬁeyhî
Mehmed (ö.1732)’in Vakâyi’ü’l-Fuzalâ (Abdülkadir
Özcan, ﬁakây›k-› Nu’mâniyye ve Zeyilleri, ‹stanbul
1989) adl› biyografileri de önemli mensur eserlerdir.
Mensur biyografi türü içinde ele al›nmas› gereken di¤er eserler, meﬂhur kiﬂilerin sadece ölüm tarihlerini vermeyi amaç edinen ve bazen ölüm tarihleriyle birlikte atama, görevden ayr›lma vb. olaylar› ve hayat hikâyelerini de veren “vefeyât-nâme”lerdir. XVII.
Yüzy›lda yaﬂayan Alaybeyi-zâde Mehmed Emin
(ö.1680)’in Vefeyât-› Pür-iber li-uli’l-elbâb men-ihteber’i; Seyyid Hasib-i Üsküdârî (ö.1785)’nin Vefeyât-›
Ekâbir-i ‹slâmiyye’si; Ayvan-sarayî(ö.1786)’nin Vefeyât-› Selâtîn ve Meﬂâhir-i Ricâl’i bunlardan bir kaç›d›r.
Osman-zâde Taib (ö.1724)’in, Osman Gazi’nin
o¤lu Alaaddin Paﬂa’dan baﬂlayarak Râmî Mehmed Paﬂa’ya kadar 108 sadrazam›n biyografisini içeren Hadîkatü’l-Vüzerâ’s›; Müstakim-zâde Süleyman Sadedin
(ö.1788)’in ﬂeyhülislamlar›n biyografisini anlatan
Devhatü’l-meﬂây›h adl› eserleri de önemli biyografilerdir.
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Resmî tarihçi (vakanüvis) olan Râﬂid Mehmed
Paﬂa(ö.1735)’n›n Târih-i Râﬂid’i; Küçük Çelebi-zâde
‹smail Âs›m (ö.1760)’›n Âs›m Tarihi’ni de süslü inﬂa
örneklerinden saymal›y›z.
Süslü nesrin bu yüzy›ldaki önemli temsilcilerinden Abbasî-zâde Haﬂmet (ö.1768)’in Vilâdet-nâme-i Hümâyûn ad›ndaki sûr-nâmesi; ﬂairden ve ﬂiir
gelene¤inden bahseden Senedü’ﬂ-ﬂuarâ ’s› da bu dönemin önemli mensur eserleridir .
‹brahim Hakk› (ö.1772)’n›n, halk aras›nda en
çok okunan ansiklopedik tasavvufî eseri olan Marifetnâme’si ile Azîz Ali Efendi (ö.1798)’nin geleneksel
do¤u hikâyesindeki çerçeve hikâye tekni¤iyle kaleme
ald›¤›; ancak sade ve yal›n dili, kendine özgü üslubuyla Türk nesrinin modern hikâye ve romana do¤ru
ilerlemesinde önemli bir kilometre taﬂ› olan Muhayyelât’› sade nesrin en olgun örneklerinden kabul edilir.
XIX. yüzy›l, Avrupa kültürünün hissedildi¤i,
bütün sanat dallar›nda oldu¤u gibi ﬂiir ve nesirde de
ayd›nlar aras›nda eleﬂtirel bir yaklaﬂ›m›n baﬂ gösterdi¤i dönemdir. Kimi yazarlar, ilmî ve edebî eserlerde bilinçli bir sadeleﬂmeye yönelmiﬂlerdir. Ç›kan gazeteler
de bu e¤ilime güç katm›ﬂt›r. Bat› edebiyat›ndan roman ve hikâyelerin tercümesi ve uyarlanmas› ya da
onlar model al›narak telif edilmesi nesrimize büyük
bir güç kazand›rm›ﬂt›r. Bu yüzy›lda klasik tarzda kaleme al›nm›ﬂ eserlerden, Mütercim Âs›m (ö.1819)’›n
Târih’i ile Terceme-i Siyer-i Halebî’si;
Fatîn
(ö.1866)’in Hatimetü’l-eﬂ’âr’›; Ahmed Cevdet Paﬂa(ö.1895)’n›n Târih-i Vekâyi-i Devlet-i Aliyye, Tezâkir, Ma’rûzât, K›sas-› Enbiyâ ve Tevârih-i Hulefâ adl›
eserleri say›labilir.

e¤itim

dan göz ard› edilmeyecek kadar önem arz etmesine
ra¤men bu edebiyatta genellikle ﬂiir eksenli bir sanat
anlay›ﬂ› hakim olmuﬂtur. Bu nedenle nesir, güçlü dîvân gelene¤inin gölgesinde kalm›ﬂt›r. Edebiyat denince, hep divan ﬂiiri ve bu ﬂiirin ö¤eleriyle bezenmiﬂ
süslü nesir akla gelmiﬂtir. Nesirde de, sadece sanatkarane üslûp ile ortaya konan inﬂâ hat›rlanm›ﬂt›r. Halbuki son zamanlarda yap›lan bilimsel araﬂt›rmalar, eski
edebiyatta güçlü bir nesir gelene¤inin var oldu¤unu
ve sade ve süslü diye adland›r›lan bu nesrin iki koldan geliﬂimini sürdürdü¤ünü gözler önüne sermiﬂtir.
Nesirde baﬂ gösteren bu iki e¤ilim, Tanzimat’a kadar
kesintiye u¤ramadan ürünlerini vermeye devam etmiﬂtir. Nesir aç›s›ndan, gerçekten de hazineler de¤erinde olan ve günümüz Türkçe’sine ve edebiyat›na
büyük katk›da bulunabilecek bu mensur eserler, genç
kuﬂaklar›n ilgisini beklemektedir.
Bu makalede ad› an›lanlar, o bütünün ancak
küçük bir parças›d›r. Bu kültür hazinesinin, genç nesillerin dikkatine sunulmas› bu çal›ﬂman›n biricik
amac›d›r.
___________________
1. Türlerle ilgili s›n›fland›rma Fahir ‹z’e aittir. Türler
ve Türk Nesrinin Tarihi Geliﬂimi bölümleri ﬂu eserlerden
yararlan›larak haz›rlanm›ﬂt›r. Fahir ‹z, Eski Türk Edebiyat›nda Nesir, Ankara 1996; Fahir ‹z, Günay Kut, Büyük Türk
Klasikleri, C.1-8, ‹stanbul 1985-1988; A. Atilla ﬁentürk, Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyat› Tarihi, ‹stanbul 2004; Mine
Mengi, Eski Türk Edebiyat› Tarihi, Ankara 2003; Agah S›rr›
Levend, Türk Edebiyat› Tarihi, Ankara 1988; Bursal› Mehmed Tahir, Osmanl› Müellifleri (Haz. A.Fikri Yavuz-‹smail
Özen), 3 Cilt, ‹stanbul 1972; Mustafa ‹sen-Osman Horata,
Eski Türk Edebiyat›, Ankara 2002, s.55-170

Sonuç
Tarihin eski ça¤lar›na kadar uzanan Türk dilinin ilk yaz›l› edebî metinleriyle Orhun Abidelerinde
karﬂ›laﬂmaktay›z. Bu mensur metinler geliﬂmiﬂ bir düﬂünce altyap›s›na iﬂaret etmektedir. Türklerin, dahil
olduklar› kültür ortamlar›n› gösteren biçim ve içerikte belli metinleri ortaya koymay› baﬂarmalar› bu güçlü altyap›dan kaynaklanmaktad›r. Bu nedenle ‹slam
kültür dairesinde de oldukça zengin ve çeﬂitlilik arz
eden pek çok manzum ve mensur eser meydana getirmiﬂlerdir. Klasik diye adland›r›lan bu edebiyatta
mensur eserler, gerek nitelik gerekse nicelik bak›m›n-
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