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Giriş 

Sosyal bilimler oluşumlarının üzerinden epey süre geçtikten sonra tasnif edildikleri gibi 
adlandırılmaları da sonradan olmaktadır. Divan Edebiyatı, Yüksek Zümre Edebiyatı, Eski 
Türk Edebiyatı, Klasik Edebiyat gibi adlarla anılan İslamiyet sonrası Türk edebiyatı, son 
zamanlarda daha çok Divan Edebiyatı tanımıyla yaygınlaştı. Divan Edebiyatı, Türklerin 
İslamiyeti kabul etmelerinin ardından aydınların, daha önce Arapça ve Farsça örnekleri 
verilmiş olan İslam uygarlığı estetik yapısını esas alarak oluşturdukları edebi geleneğin 
adıdır. Bu çalışma çerçevesinde XIII-XVIII. yüzyıllar arasında Divan Edebiyatı geleneğinin 
nasıl doğup geliştiği ve hangi temsilciler eliyle üretildiğinin genel çerçevesi çizilecektir. 
Özellikle oluşum devri sayılan XIII, XIV ve XV. yüzyıllar bu oluşumun özellikleri ve bu 
yapının devir üslubuyla örtüşmesi üzerinde odaklanılmış, XVI ve XVII. yüzyıllarda merkez 
kişiler ve onların etrafında teşekkül eden yapı ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Böyle bir konuya Batı Türkçesinin yazı dili olarak oluşumuyla başlamak kaçınılmazdır. 
Kültür dili, edebî dil ya da yazı dili tabiri, okullarda öğretilen, resmî yazışmalarda, tiyatroda, 
sözlü ve basılı yayın organlarında, edebiyatta, bilim dünyasında kullanılan, yerel iz 
taşımayan, belli standart normları olan, prestije sahip dil anlamındadır ve bu haliyle sözlü 
ifadenin ötesinde bir anlam taşımaktadır. Günlük konuşma diline dayanabilir ama onun 
dışında, geniş manada yazılı ve sözlü anlatımların dilidir. 

Günlük konuşma dilinin başlıca özelliği, günlük ihtiyaçlara cevap vermesi ve bildiri amaçlı 
kullanılmasıdır. İçine bazı unsurlar karışsa bile o, ilmi ve edebî bir maksat gütmez. Sözlü 
halk edebiyatı ve radyo-televizyon konuşmaları da şekil ve muhteva bakımından günlük 
dilden farklıdır. 

Türk yazı dilinin yazılış tarihi belli elimizdeki en eski örnekleri Orhun abideleridir ve bu 
örnekler nesirdir. Bu yazı dilinin günümüzdeki örneklerinden az çok farklar taşıyacağı 
tabiidir. 

Orhun Abidelerinde görülen yazı dili özellikleri, l3. yüzyıla kadar ses, kelime, cümle ve imlâ 
bakımından benzerlik taşımakta ve bir mektebin ürünleri gibi görünmektedir. Bu on üç 
yüzyıllık edebî dil örnekleri, Gök Türk yazısı, ardından Nasturi yazısı, Buda dininde Soğd, 
Uygur ve Pali yazısı, Mani dininde Mani ve Uygur yazısı, daha sonra İslamiyetle birlikte 
Arap yazısı ile yazılmıştır (Scharilipp, 1995). 

Din birliği üzerine kurulan medeniyetlerin içlerine aldıkları farklı etnik yapıdaki unsurlardan 
az çok birbirine benzeyen yeni bir yapı oluşturdukları bilinmektedir. Karahanlıların X. 
yüzyılın ortalarında müslüman olmalarından sonra Türk tarihinde de yeni bir dönem 
başlamıştır. Türk toplumunu yeniden yapılandıran bu yeni sistemle birlikte İslâmiyet öncesi 
niteliklerinden bir kısmı, inanç, fikir ve gönül olarak bağlanılan yeni medeniyetle birlikte terk 
edilmiş, bir kısmı daha da kuvvetlenirken, pek çok yeni nitelikler de fertlerin şahsiyetine ve 
toplum hayatına katılmıştır (Özakpınar, 1997 s 32-3). Bundan sonra da Türk-İslâm 
medeniyeti adı verilen tarihî gelişimin temelleri atılmıştır. 

Bu dönemden itibaren yeni bir sentez halinde Türk-İslâm kültürü oluşmaya başlamıştır. 
Yeni oluşum diğer alanlarda olduğu gibi kendisini edebiyatta da göstermiş, böylece İslâmî 
Türk Edebiyatının bilinen ilk eserleri -11. yüzyıl ortalarında- Hakani Türkçesi ile yazılmaya 
başlanmıştır. Bu edebiyat şekil ve tür bakımından daha önceki edebiyattan ayrılır. Başta 
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gazel, kaside, mesnevi, musammat gibi nazım şekilleri, tevhid, münacaat, na’t, medhiye, 
mersiye, şehr-engiz gibi türler, edebî sanatlar bu dönem ürünlerini öncekilerden farklı kılar. 
Bu dönemde yavaş yavaş Arap alfabesi kullanılmaya başlanmış, bu alfabe yanında bir 
süre daha Uygur harflerinin kullanımı devam etmiştir. Sözü edilen bu ilk dönem 
örneklerinde kabul edilen yeni dinin normları didaktik bir ifade ile ele alınmış, özellikle din 
ile irtibatı olan Arapça ve Farsça kelimeler yavaş yavaş Türkçe’ye girmeye başlamıştır 
(Ersoylu, 1983, s. 121-38). 

Bu yeni tarz ürünler yanında hece vezni ve dörtlüklere dayanan halk edebiyatı ürünleri de 
üretilmeye devam etmiştir. 

XIII. yüzyıl Türk kültür tarihinde bir dönüm noktasıdır. Orta Asya’nın müslümanlaşması, 
hudut boylarına İslamiyetin girmesi, ilk Türk Müslüman hanedanların teşekkülü, Türk 
kabilelerinin Batı’ya doğru göçlerinde İran ve Irak ile sağlanan sıcak temas, kısacası 
yepyeni bir dünya ile tanışma, dilde de önemli değişikliklerin ortaya çıkmasına zemin 
hazırladı. Bu coğrafî dağılış da hem konuşma hem de yazı dilinde farklılıklar doğurdu. 
Böylece Batı’ya doğru yürüyen Türk boylarının yeni ülkelerinde meydana getirdikleri kültür 
merkezleri konuşma dilinde var olan şive hususiyetlerini yazı diline yansıtmaya başladı. 
Seslerdeki değişmeler, isim ve fiil çekimlerinin yeni istikametler alması, kök ve eklerdeki 
aslî ünlülerin uyumlara bağlanması daha çok bu devirde olmuş veya tamamlanmıştır. 
Böylece bugün karşımıza çıkan birbirinden az da olsa farklar taşıyan değişik yazı dillerinin 
ilk esasları ortaya çıkmış oldu. Böylece XIII. yüzyılda Türkçe Doğu ve Batı Türkçesi olmak 
üzere iki yazı diline ayrıldı. İlk zamanlarda söyleniş ve çekimlerdeki küçük farklarla sınırlı 
olan bu yenilik, edebî dilde ve zümrelerin umumi kültürü nisbetinde lügat sahasında yok 
mesabesinde idi. Bunun zamanla lügatlere ve bazı sahalarda gramere kadar genişlemesi 
bir açıdan farklı Türk topluluklarının Türk kültürüne bağlılıkları nisbeti ile öte yandan ise 
temas halinde oldukları yeni kültür muhitlerinin az veya çok canlı tesirleri ile ilgilidir (Arat, 
1992, s 61).Elimizde XIII. yüzyıldan daha gerilere giden ve yazılış alanları belli olan 
Oğuzca metinlerin bulunmamasından dolayı, Oğuzcanın XIII. yüzyıldan önceki dönemi 
karanlıktır (Doerfer, 1990). Oğuzcanın XI-XIII. yüzyıllar arasındaki yapısının daha iyi 
anlaşılması için Oğuzların o dönemlerdeki tarihine kısaca göz atalım. Orta Asya’daki 
Oğuzlar daha X. yüzyılda Sirderya boylarında ve Aral gölü kıyılarında Yenikent merkez 
olmak üzere bir Yabgu devleti kurdular. Buralarda şehirler oluşturdular. Yenikent, Havare, 
Cend, Sepren (Sabran, Savran), Suğnak, Karnak, Karaçuk (Fârab) ve Sütkent 
kaynaklarda yer alan şehirlerdir. Oğuzların bir kısmı daha sonra Buhara’ya göç ederek 
orada yerleştiler. Bir kısmı ise Ceyhun ırmağını geçerek Harezm yolu ile Horasan’a kadar 
uzandılar ve 1040 yılında Gazneli Mes’ûd’u yenerek Büyük Selçuklu Devletini kurdular. 
Aslında Harezm’in XI-XIII. yüzyıllar arasındaki Türkleşmesi, bu bölgenin Selçuklu 
egemenliği altındaki dönemine rastlar. Harezm ve ona bağlı Maveraünnehir, Aşağı 
Siriderya, Altınordu, Horasan bölgelerinde Karahanlı Türkçesinin devamı sayılan yeni bir 
yazı dilinin kuruluşu ancak bu bölgenin Türkleşmesi ile gerçekleştirilebilmiştir. (Korkmaz, 
1995, s 268-9). XI. yüzyılda Büyük Selçukluların batıya yaptıkları göçler ve fetihler ile Oğuz 
egemenliği Azerbaycan, Irak bölgelerine ve devrin büyük kültür merkezlerinden biri olan 
Bağdat’a kadar uzandı (Korkmaz, 1995, s 241), Anadolu Türkleştirilerek bu bölgede 
Anadolu Selçuklu Devleti kuruldu (Korkmaz, 1995, s 361). Kaşgarlı Mahmûd’un Divânu 
Lûgati’t-Türk’te Oğuzlara ve Oğuzcaya vermiş olduğu geniş yer, onların bu devir Türk 
dünyasındaki yayılma durumları ve önemleri ile orantılıdır. XI.-XIII. yüzyıllar Orta-Asya 
Türk dünyasının siyasî ve sosyal yapısında bu derece önemli bir yer tutan Oğuzların Türk 
dili tarihi bakımından etkisiz kalmış olmalarına imkan yoktur (Korkmaz, 1995, s 269).XI-
XIII. yüzyıllar arasında, bir yandan Orta-Asya’nın Harezm ve Horasan bölgeleri ile İran ve 
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Irak’ta, bir yandan da Anadolu bölgesinde çoğunluğu Oğuz unsuruna dayalı bir devlet 
kurmuş olan Büyük Selçuklular ile Anadolu Selçuklularının resmî dil, edebiyat ve ilim dilleri 
olarak Farsça ve Arapçayı benimsemiş olmaları, XI-XIII. yüzyıllar arasında, Oğuzcanın 
yazılı eserlerde yer almadığı kanısını yaygınlaştırmıştır. Bu görüş gereğince, Oğuzca, 
Anadolu’ya gelen göçebe Oğuzların ancak XIII. yüzyıldan başlayan çabaları ile 
kurulabilmiş bir yazı dilidir. Bunun öncesi olması gerektiğini düşünen bilim adamları da 
vardır (Korkmaz, 1995, s 268). 

XIII. yüzyılda ortaya çıkan bu ayrışmanın ardından Oğuz Türkçesi, Moğol istilasının da 
etkisiyle Doğu Oğuzcası (Azeri Türkçesi) ve Batı Oğuzcası (Osmanlı Türkçesi) olmak 
üzere iki kola ayrılır. Bunların içinde hiç şüphe yok ki en mühimi Anadolu’da ortaya 
çıkanıdır. Vücuda getirdiği muazzam devlet teşkilatı ve dünya siyasetinde oynadığı önemli 
rolü ile bütün komşu milletlere yaptığı tesirlerle orantılı olarak çok zengin edebî-ilmî 
müesseseler meydana getirmiş olan bu grubun dili de, tarih sahnesinde o nisbette yer 
işgal etmiştir. En eski mahsullerini XIII. yüzyıldan itibaren Selçuklu Devletiyle birlikte 
görmeye başladığımız bu yazı dili, Osmanlı Devleti ile birlikte gelişmesini sürdürerek 
nazım ve nesirde dünyanın en büyük ve en işlek dillerinden biri haline gelmişti (Ercilasun, 
1998, s.30). 

Anadolu Selçuklu Döneminde de Selçuklu Döneminde olduğu gibi edebiyat dili Farsça, din 
ve ilim dili ise Arapça idi. Anadolu’da da Türkçenin yazı dili olarak kullanılmamasının 
sebebi, Anadolu’ya göç eden ve devletin kurulmasında önemli yeri olan Türklerin, yazı 
dilinden yoksun göçebe Oğuzlar olmasıdır. Bunların Anadolu’ya getirdikleri dil, konuşma 
dili özelliklerini aşan bir yazı dili özelliği taşımamaktaydı. Ayrıca Kaşgarlı Mahmûd’un 
Hâkâniye Türkçesi dediği edebî dili de bilmiyorlardı. Bundan dolayı da Anadolu Türk yazı 
dili geç başlamıştır (Korkmaz, 1995, s 274). Orta Asya’dan Batı’ya doğru yapılan göçler 
sonucunda Karahanlıların son güçlü İran devleti olan Sâmânoğullarını yıkmasıyla (999) 
İran toprakları Türklere açılmış, Dandanakan Savaşından sonra ise (1040) bölge büyük 
ölçüde Oğuz Türklerinin kontrolüne girmişti. 1071 Malazgirt zaferinden sonra ise bu defa 
Anadolu da fethedildi. XIII. yüzyıl başlarında Cengiz hanedanının Türkistan’da kalmış olan 
Oğuz Türklerini göçe zorlaması neticesinde Azerbaycan ve İran büyük ölçüde Türk 
bölgeleri haline dönüştü. Böylece Türk yazı dilinin kullanıldığı Türkistan sahasından çok 
uzakta, yeni bir coğrafyada, yeni siyasi kuruluşlar içinde büyük bir Türk kitlesi teşekkül 
etmiş oldu. Dolayısıyla bu yeni şartlar bölgede yeni bir yazı dili meydana getirdi. Yeni 
edebî dil oluşuncaya kadar da Farsça, edebî dil olarak kullanıldı. Özellikle Selçuklular 
edebî açıdan böyle bir görüntü içinde idiler (Ercilasun, 1993, s 29). Bu yüzdendir ki 
Anadolu Selçukluları zamanında telif edilen eserlerin çoğu Farsça’dır. Yapılan araştırmalar 
Anadolu Selçukluları zamanında, 230 civarında eser telif edildiğini, bunlardan yirmisinin 
müellifinin bilinmediğini, geriye kalan eserlerin 80 müellif tarafından yazıldığını ve 
bunlardan çoğunun Farsça ve Arapça, 15’inin Türkçe olarak kaleme alındığını, birkaç 
eserin de Süryanice ve Ermenice olduğunu gösteriyor (Bayram, 1996, s 95, Kartal, 1999). 
Nitekim bugün aslen Türk olduğu kabul edilen pek çok şair ve yazarın eserlerini bu dönem 
içinde Arapça, daha çok da Farsça olarak yazdığı kabul ediliyor. Benzer bir durum daha 
önce Farsça için de geçerli olmuş, hemen hemen bütün eserlerin Arapça yazıldığı bir geçiş 
döneminin ardından, özellikle de merkezi yapı parçalanınca Farsça istiklalini ilan etmiş ve 
arka arkaya bu dilde yazılmış örnekler ortaya çıkmıştır. Türkçe de özellikle Anadolu 
Selçuklu Devleti’nin zayıflaması sonucu ortaya çıkan Anadolu Beylikleri çerçevesi içinde 
daha hızlı bir gelişme çizgisi yakalayıp yeni bir edebî dil olarak ortaya çıktı. Burada 
Anadolu’da bağımsızlıklarını ilan eden yeni beylerin rolü şuradan kaynaklanmaktadır: 
Ortaçağ devlet sanat ilişkilerinde hem yönetenlerin hem de sanatçıların farklı sebeplerden 
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dolayı birbirlerine ihtiyaçları vardı ve beylerin çevrelerinde sanatçı ve bilgin bulundurmaları 
bir gelenekti. Oğuz ağzından başka bir Türkçe’yi anlayamayan, hatta kültürel bakımdan da 
saray geleneği dışında yetişmiş bir yönetici için sanatçı, yeni bir iletişim vasıtası bulmak 
zorunda idi. Bu yüzdendir ki hem sanatçılar anlatmak istediklerini karşılarındakinin 
anlamasını istiyor hem de bey, kendisini övdüklerini söyleyen bu insanların bu işi nasıl 
yaptıklarını bilmek istiyordu. İşte bu ilişki Türkçe’nin lehine bir tablo doğurmuş ve 
Anadolu’da yeni edebî dilin ortaya çıkışında etkin olmuştur. Sözü edilen bu yeni dil, 
Oğuzca özellikler yanında Doğu türkçesinden de gelen bir takım öğeler içeriyordu. Bu 
durum ancak XIII. yüzyıldan itibaren Moğol akınlarıyla birlikte Anadolu’ya gelen çok 
sayıdaki yeni Oğuz göçü sayesinde değişecektir. Bu yeni durum konuşma diline çok yakın 
yeni bir yazı dilinin ortaya çıkmasını sağlamış, böylece ortaya yeni ek ve şekillerle farklı bir 
yazı dili çıkmıştır. Yazıda daha çok hareke sistemine dayanan Arap-Fars imlâ geleneği 
kullanılırken eski alışkanlıkların doğurduğu bir karışıklık da göze çarpmaktadır. Kelime 
malzemesi ise yine dönemin şartlarının gereği olarak hem eski Türk yazı dilinden hem de 
Oğuzca’dan gelmektedir (Korkmaz, 1995, s 419). 

Bu ilk dönemin şair kadrosuna bakıldığında Mevlânâ, Ahmed Fakîh, Dehhânî, Âşık Paşa 
ve bunlara eklenecek başka adların Horasan’la ilişkili olmaları tesadüf değildir. Bir kültür ve 
edebiyat havzası olan Horasan’ın Anadolu’daki Türk edebiyatı’nın doğuşunda etkin 
olduğunun göstergesidir. Ayrıca bu bilgi, Oğuz Türkçesi’nin bir yazı dili olarak Azeri ve 
Anadolu sahasına intikal etmeden önce Horasan kültür havzasında şekillendiğini 
göstermektedir (Akün, 1994). 

Ancak Anadolu’nun fethi ve Müslümanlaştırılması için savaşan alp-erenlerin ve gazilerin 
gösterdikleri kahramanlıklarla Anadolu’da, daha XII. yüzyılda Türklerin dînî menkabevî 
destan edebiyatı geleneklerini sürdürdükleri uygun bir ortam oluşmuştu. Bizanslılara karşı 
savaşmış Müslüman bir Arap kahramanı olduğu ileri sürülen Battal Gazi’nin hatırası 
etrafında meydana getirilen Battal-nâme Anadolu’nun fethi sırasında Türk gazilerini 
gayrete getirmek için anlatılmıştır (Köksal, 1984). Yine bu devirde, Dânişmend Ahmed 
Gazi’nin kahramanlıklarının menkabe ile karışık olarak anlatıldığı Dânişmend-nâme de 
(Ocak, 1993), Anadolu’da bu devirde yaratılmış bir destandır. 643/1245’te II. İzzeddin 
Keykavus’un emriyle Melik İbn Ulâ, Dânişmend-nâme’yi kaleme almışsa da bu metin 
elimize ulaşmamıştır. Daha sonra II. Murâd’ın emriyle Tokat dizdarı Arif Ali Dânişmend- 
nâme’yi manzum ve mensur olarak yeniden yazmıştır. Böylece millî geleneklerine bağlı 
olan Oğuzlar Orta Asya’da yaratmış oldukları destan geleneğini Anadolu’da da 
sürdürmüşlerdir. Fetih sırasında orduda savaşan, sonradan da köy köy dolaşarak 
destanlar, şiirler okuyan, halk hikâyeleri anlatan ozanların yarattığı sözlü edebiyat 
Anadolu’nun ilk devirlerinde halkın bediî ihtiyacını karşılamıştır (Mazıoğlu, 1972 s 297-8). 

Anadolu’da yazılan ilk Türkçe eser meselesi araştırıcıların merak ettikleri bir konudur. 
Köprülü, Ahmed Fakîh’in yazdığı Çarh-nâme’yi ilk Türkçe eser sayar. Oysa artık bu eserin 
1350’den sonra yazıldığı kabul ediliyor (Tezcan, 1994). Elimizdeki bilgilere göre 
Anadolu’da yazılan ilk Türkçe eser, Hakîm Bereket (Tekindağ, 1971) tarafından kaleme 
alınmış, tıp ilmine dair Tuhfe-i Mubârizî’dir (Bayram, 1996, s 97-9). Hakîm Bereket, 
eserinin mukaddimesinde bildirdiğine göre bu eseri Lubâbü’n-nuhab adıyla Arapça olarak 
yazmış daha sonra bunu Tuhfe-i Mubârizî adıyla Farsçaya tercüme edip Amasya emiri 
Halifet Alp Gazi’ye sunmuştur. (Tekindağ, 1971, s 134-6). Hakîm Bereket ayrıca Hulâsa 
der-İlm-i Tıb adıyla Türkçe bir başka eser yazarak aynı beye sunmuştur. Bu eserlerle bir 
arada bulunan ve şairi bilinmeyen Tabîat-nâme isimli Türkçe mesnevinin de Hakîm 
Bereket’e ait olduğu sanılmaktadır (Bayram, 1996, s 98). 
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Anadolu’da yazıldığı tesbit edilen Türkçe en eski şiir ise, XIII. yüzyılın sonlarında 
Gelibolulu Muhyiddîn tarafından Farsçadan tercüme edilen Tercüme-i Menâkıb-ı Şeyh 
Evhaduddîn Kirmânî adlı eserde yer alan Farsça-Türkçe mülemma gazeldir (Bayram, 
1993, s 128; 1996, s 99; Turan, 2000). Aslında eldeki yazılı kaynaklar böyle bir tablo 
ortaya koymakla birlikte başka bazı karinelerden hareketle Batı Türkçesi’nin daha önce 
ürünler verdiğini de düşünmek gerekir. Ancak elimizde başka yazılı metinler bulunmadığı 
için bu dönemler karanlıktır. Aynı durum sırf Anadolu’da değil, Orta Asya’da da mevcuttur. 
XI. asra kadar yüksek bir edebiyat ve kültür dili meydana getiren ve aynı yüzyılda Kutadgu 
Bilig gibi bir eser ortaya koyan Türklerin birdenbire gerilemesi beklenemez. Ayrıca İslâm 
medeniyeti dairesine girilmiş olan bu dönemde, İslâm dinini, İslâmiyet’in ilkelerini öğretmek 
için pek çok eserin yazılmış olması mümkün görünmektedir. Bu karanlık devrin sebebini 
Moğol istilasında aramak gerekir. XII. asrın sonları ile XIII. asrın başlarında yazıldığı 
tahmin edilen ve bugüne kadar gelmiş olan pek az eserin istinsah tarihlerinin de XIV. 
yüzyıla ve daha sonrasına ait olması bunu açık bir şekilde göstermektedir (Canpolat, 1989, 
s. 165-166). 

Batı Türkçesi yazı dili ile telif edilmiş ilk eserler incelendiğinde onların Ahmed Yesevî ve 
onu izleyenlerle benzeşen ve ayrılan yönleri olduğu görülecektir. Bu ilk dönem eserlerinde 
Türk nazım şekli olan dörtlükler ve hece vezni, İslamî gelenekten gelen nazım şekilleri ve 
aruzla yan yana görülmektedir. Anadolu’ya gelen Türk toplulukları arasında elbette şairler 
ve yazarlar da vardı ve onlar sahip oldukları bu birikimi Anadolu’ya da taşıdılar. Burada bu 
hazır malzemenin kullanılması yerine niye yeni bir lehçeye ihtiyaç duyulduğu sorulabilir? 
Çünkü aydın seviyesinde bilinen bu edebî dilin yerel bölgelerde yeterli miktarda muhatabı 
yoktu. Yani Doğu Türkçesi bu bölgede iletişim rolünü gerektiği gibi icra edemiyordu. Yeni 
toplumsal yapının beklentilerine uygun, daha çok eğitim amaçlı bir yeni dile ihtiyaç vardı ve 
ilk dönem örnekleri bu bakımdan büyük ölçüde didaktik örnekler olarak sunuldu. İşin böyle 
olması bir alt yapı problemi gibi görülse de aslında muhatap kitlenin beklentisi de bu 
doğrultuda idi. Şüphesiz bu yeni yapının önemli unsurlarından biri de sözlü gelenekte 
devam eden folklor unsurları idi. Bütün bu şartlar ve imkanlar ortaya bu anlamda yeni bir 
edebî dil çıkardı ki biz buna Batı Türkçesi adını veriyoruz (Ercilasun, 1993, s. 29). 

Nazım ve nesir olarak iki koldan gelişen Batı Türkçesinin ilk ve hakim örnekleri nazımdır. 
Çünkü bu dönemde şiir, nesre göre toplumda daha rağbet görmekte, hatta günümüz 
ölçülerine göre asla manzum olarak kaleme alınmaması gereken lügatler, tıbba ve 
gramere ait kitaplar bile bu şekilde yazılmaktaydı. Çünkü, matbaa olmadığı ve malzeme dil 
aracılığı ile taşındığı için daha kolay ezberlenebilen şiir, hemen her tür için başvurulan bir 
anlatım aracı idi. Bu ezberlenebilme özelliğinden dolayı şiir, ayrıca müzik eşliğinde 
okunduğundan hem akılda kolay kalmakta hem de sanatçı ve şairler vasıtasıyla kolayca 
yayılabilmekteydi. Fakat hemen belirtelim ki nesir de bu edebî gelenek içinde hiçbir zaman 
hayıflanılacak bir konumda olmamıştır. 

XIII. yüzyıl Anadolu sahasında boy göstermeye başlayan Türk edebiyatının şiir alanındaki 
başlıca temsilcileri Sultan Veled, Ahmed Fakih, Yunus Emre gibi şairlerdir. Fakat 
Anadolu’da Türk edebiyatını, bu dilde eser vermemiş olmakla birlikte Mevlânâ Celâleddin 
Rûmî (1207-1273) ile başlatmak gerekir. Tasavvuf edebiyatının bu ünlü ismi kaleme aldığı 
Divan-ı Kebîr, Mesnevî, Fîhi Mâfih gibi eserleriyle Anadolu Türk edebiyatını hala 
etkilemeye devam etmektedir (Johanson, 1993). 

Mevlânâ’nın oğlu Sultan Veled (1226-1312) Anadolu’da Türkçe’nin ilk ses bayraklarından 
biridir. Babasının etkisi altında yetiştiği için yazdığı eserlerinde halkı aydınlatmak ve 
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Mevlânâ’nın büyüklüğünü anlatmak istemiştir. Bu eserler Farsça’dır. İçlerinde Türkçe beyit 
veya müstakil örneklere rastlanır. Türkçe örnekler, düşüncelerini duyurabileceği muhatap 
kitlenin ondan böyle bir beklenti içinde olduğunun göstergesi sayılabilir. Bu şiirlerde ölçü 
aruz, şekil ise çoğunlukla mesnevidir. Eserlerinden İbtidâ-nâme’de 76; Rebab-nâme’de 
162 Türkçe beyit bulunmaktadır. İntihâ-nâme’de Türkçe beyitler yer almaz. Divan’da ise 
Türkçe-Farsça, Türkçe-Rumca mülemmalar bulunmaktadır (İzbudak, 1341; Uzluk, 1941; 
Mansuroğlu, 1958). 

XIII. asrın ortaları ile XIV. Asrın başlarında yaşadığı tahmin edilen Yunus Emre’nin 
(Köprülü, ?; Timurtaş, 1989; Tatçı, 1990; Gölpınarlı, 1992) bu şâirler içerisinde müstesna 
bir yeri vardır. Türkçeyi sanatkârâne bir üslûpla kullanan Yûnus Emre, Oğuzcaya dayalı 
Anadolu Türkçesinin müstakil bir yazı dili olarak kuruluşunda önemli bir rol oynamıştır 
(Korkmaz, 1995, s 363). 

Yunus’un eserlerinde kullandığı dil, tam o dönemde kullanılması gereken bir özellik 
gösterir. Bu dil sadece Türkçe kelimelerden oluşmaz. O, devrinin Türkçesinde var olan ve 
halk tarafından da anlaşılan Arapça ve Farsça kelimeler de onun metinlerinde yer alır. 
Çünkü bu devirde Türkler, tasavvuf? kültürü ve dili özümsemeye başlamışlardır. Yunus’un 
dili folklorik üslubun bütün özellikleri taşıyan, hatta bunu yer yer bedii dile doğru taşıyan 
çok önemli bir gelişmedir. Bu yüzden onun şöhreti geniş halk kitlesine yayılmıştır. O’nun 
şiirlerinde; halk söyleyiş ve deyimleri, Türkçeye adapte edilen Farsça ve Arapça kelimeler, 
devrin kültürünü yansıtan bilhassa, din-tasavvuf, cemiyet, insan, maddî kültür, kozmik 
âlem ve devrin tipleriyle ictimaî ve siyâsî düzenini dile getiren ifade bolca bulunur. 

Ayrıca Yunus Emre’nin bazı Arapça ve Farsça kelimeleri Türkçe fonetiğine uyarladığı da 
görülmektedir (Tatçı, 1990: 68). Denebilir ki Yunus, konuşma dilini çağının eğitim ve kültür 
anlayışıyla paralel bir biçimde yazı diline aktaran ve bu dilin, folklorik üslubu da aşıp bedii 
dile taşıyacak düzeyde temsilciliğini yapan çok önemli bir kilometre taşıdır. Onun Divanı, 
klasik divan anlayışından farklı olmakla birlikte Anadolu’da bu adla anılan ilk Türkçe örnek 
olma özelliği taşımaktadır. Bir diğer eseri ise Risâletü’n-nushiyye adlı mesnevisidir. 
Yunus’un bu eseri dil ve üslup bakımından daha çok çağını temsil eder görünmektedir. 

Bu metinlerden başka Eski Anadolu Türkçesi özelliklerini taşımakla beraber dil bakımından 
karmaşık bir durum gösteren iki yazılı metin daha vardır. Bunlardan birisi 630/1232’de 8’li 
hece vezni ve dörtlüklerle yazılmış olan Ali adlı şâirin Yûsuf u Züleyhâ hikâyesi (Ertaylan, 
1960); diğeri ise 703/1303’te Şeyh Ali b. Muhammed tarafından istinsah edilen ve dilinden 
XIII. yüzyılda yazıldığı tahmin edilen Behcetü’l-hadâ’ik fî-Mev’izeti’l-halâ’iktir (Canpolat, 
1967). Dil bakımından karışık bir durum arzeden bu eserlerin nerede yazıldıkları 
bilinmemekle beraber, Selçuklular Devri Oğuz Türkçesiyle yazıldıkları söylenmektedir. Bu 
eserlerin dilindeki karışıklığın sebebi, Anadolu’ya Oğuz boyları ile birlikte sayıları az da 
olsa Ortaasya’dan başka Türk boylarının da gelmeleri ve Oğuz Türklerinin henüz bir yazı 
dili geleneği olmadığı için sürekli göçlerle münasebetleri devam eden Doğu Türkçesinin 
yazı dilini kullanmış olmaları yüzündendir (Mazıoğlu, 1972 s 301). XIV. yüzyılda Şeyyâd 
Hamza’nın hatta Kadı Burhâneddîn’in Doğu Türkçesiyle karışık şiir yazmaları bu durumu 
doğrulamaktadır. 

Bu dönemde, Karamanoğlu Mehmed Bey, Anadolu Selçuklularının son zamanlarına 
doğru, memleketteki karışık durumdan faydalanarak Konya’yı Allaaddîn Keykubad’dan alıp 
devlet idaresini vezir sıfatıyla ele aldıktan sonra, (15 Mayıs 1277) Bugünden sonra hiç 
kimse divanda, dergâhta, bârgâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil 
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konuşmayacak (İbn Bîbî, 1996, C. II s 209) şeklindeki kararını bütün şehre ilan ettirip 
defterleri dahı Türkçe yazalar buyruğunu verdi (Korkmaz, 1995, s 428). Sözü edilen bu 
buyruk, yeni bir işe başlamanın habercisi olmaktan çok kaçınılmaz bir sonun, toplumsal bir 
gelişmenin tesbitidir. Bu tarihlerden başlayarak artık Türkçe bir yazı dili olarak gündemdeki 
yerini almaya başlayacaktır.Manzum Eserler XIV. yüzyıl Anadolu sahası nazım alanında 
önemli eserlerin kaleme alındığı bir dönemdir. Bilindiği gibi XIII. yüzyıl sonu itibariyle 
Anadolu’da Selçuklu hakimiyeti nihayete ermiş ve bölgede çok sayıda Türk beyliği 
kurulmuştu. Bu geçiş dönemi Türkçe açısından da bir patlamaya vesile olmuş ve 
Türkçe’den başka bir dil bilmeyen mahalli beyler, çevrelerine topladıkları şair ve yazarları 
kendi bildikleri dilden eserler vermeye teşvik etmişlerdir. 

Dolayısıyla bu yüzyılda özellikle Fars kültürü dairesinde eğitim görüp Selçuklu saray 
geleneği çerçevesi içinde Türkçe şiir söyleyecek kişiler için bir sosyal ortam yoktu. Bu 
yüzdendir ki şair ve yazarlar, Türkçe’den başka dil bilmeyen, dahası maiyyetlerindeki 
sanatçıların bilgi birikimini anlayıp değerlendiremeyecek konumda olan koruyucu beylerin 
talepleri doğrultusunda eserler vermeye başladılar (Korkmaz, 1995, s 427). 

Beylikler döneminde yazılan Türkçe eserlerin, ya bir ithaf olarak müellifin kendi arzusuyla 
veya beylerin etraflarındaki ulema ve sanatkârlara bizzat emirle meydana geldiği 
görülmektedir (Yavuz, 1983, s 14). 

XIV. yüzyılın ilk yarısından itibaren öncelikle mesnevi edebiyatı dikkat çekmektedir. 
Mesnevi yazarları Anadolu’da Türk edebiyatının en eski şairleridir. Yüzyıl şairlerinin 
şiirlerinde karşımıza çıkan işlenmişlik ve gelişmişlik bu şiirin bir hazırlık ve tecrübe 
devresinin varlığını göstermektedir. Gelinen bu noktayla birlikte artık divan edebiyatı 
özellikle şiir alanında bu yüzyıldan itibaren her alanda eser verebilecek bir konuma 
ulaşmıştır (Akün, 1994). Bir başka ifade ile XIV. yüzyıldan itibaren Türkçe yazan müellif 
sayısı artmış (Mazıoğlu, 1983), Batı Türkçesi, Doğu Türkçesi özelliklerinden kurtulmuş, 
yerli ağız özelliklerinin yazı diline daha çok girişiyle milli bir yazı dili hususiyeti kazanmıştır 
(Korkmaz, 1995). İlk örnekler yeni bir oluşum sürecinin ürünleri olduğu için daha çok dinî-
tasavvufî, tarihî, hamasî ve ahlakî nitelikte, çoğu çeviri ağırlıklı örneklerdir. 

XIV. yüzyılın başında Ahi Evren’in dervişi Kırşehirli Gülşehri dikkat çeken bir isimdir. Artık 
Anadolu’da Türkçe’nin de gelişip boy attığı kültür merkezleri oluşmaya başlamıştır. İşte 
bunların ilklerinden biri Kırşehir olarak görünüyor. Gülşehrî’nin Felek-nâme ve Mantıku’t-
tayr adlı mesnevileri, yüzyılın genel yapısıyla örtüşür tarzda, dini-tasavvufî mahiyette 
örneklerdir ve yüzyılın dili ve ifadesi ile yani folklorik üslupla kaleme alınmışlardır. Onun bu 
eserler dışında Kerâmât-ı Ahî Evran adlı küçük bir mesnevisi ile bazı gazelleri de 
bilinmektedir. 

Daha önce belirtildiği gibi bu yüzyılda bir kültür merkezi olarak dikkat çeken Kırşehir, bu 
özelliğinden dolayı Orta Asya kültürünün de Anadolu’da önemli bir yansıma merkezidir. Bu 
yüzdendir ki yüzyılın ünlü şairlerinden birisi Âşık Paşa (1272-1332) burada doğmuştur. Asıl 
adı Ali olan Âşık Paşa, öğrenimini Kırşehir’de görmüş, ailesinin konumundan dolayı bazı 
olaylara adı karışmış ve bu yüzden Mısır’a gitmiş, bazı politik görevlerde bulunmuş ve 
Kırşehir’de ölmüştür. Bilinçli bir Türkçeci olan Âşık Paşa, on iki bin beyit tutarındaki ünlü 
eseri Garip-nâme’yi böyle bir anlayışla ve mesnevi nazım şekliyle kaleme almıştır. Hiçbir 
zaman Yunus Emre ayarında büyük bir şair olmamakla birlikte eseri Türkçe’ye gösterilen 
teorik ve pratik anlamdaki ilgi bakımından çok önemlidir (Yavuz, 2000). Bu eser dışında 
Fakr-nâme, Vasf-ı Hâl, ve Kimya Risâlesi isimli başka manzumeleri ve bazı nazire 
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mecmualarında şiirleri bulunmaktadır. 

Son araştırmalar Türk edebiyatının ilk dönemlerinde birkaç Ahmed Fakih yaşadığını ortaya 
koydu (Sertkaya, 1989, Tezcan, 1994). Öyle anlaşılıyor ki XIII. ve XIV. yüzyıllarda fakih, 
ulema için kullanılan bir unvan idi. Ahmed isminin de yaygınlığı göz önüne alınırsa bu 
isimde birkaç şair adına rastlanmasını tabii karşılamak gerekir. Araştırıcıların daha önce 
XIII. yüzyılda yaşadığını kabul ettikleri Çarh-nâme ve Kitabü Evsafı Mesâcîdü’ş-şerîfe adlı 
eserlerin müellifi olan Ahmed Fakih’in XIV. yüzyılda yaşadığı, Çarhnâme’nin de 1350’den 
sonra yazıldığı artık kabul ediliyor (Tezcan, 1994). 

Yine daha önce XIII. yüzyıl şairi olarak kabul edilen Şeyyad Hamza’nın, yapılan son 
araştırmalarla 1348 yılında hayatta olduğu, böylece XIV. yüzyılda yaşadığı kesinlik 
kazanmıştır (Akar, Şeyyad Hamza, XIV. yüzyılın dil, üslup ve içerik anlayışına uygun 
olarak dinî-tasavvufî karakterli şiirleri ile dikkat çeker. Ama bu şiirler bir önceki 
yüzyıldakilerle mukayese edilemeyecek kadar gelişmiş örneklerdir. Onun 1529 beyitlik 
Yusuf u Züleyha mesnevisi, ayrıca başka müstakil manzumeleri ele geçmiştir. 

Yine daha önce XIII. yüzyıl şairi olarak tanımlanan Hoca Dehhânî de son araştırmalarla 
XIV. yüzyılda yaşadığı belirlenen bir başka şairdir (Akün, 1994). Anadolu’da din dışı divan 
şiirini başlatan şâir (Mazıoğlu, 1972: 300) olarak tanımlanan Dehhânî’nin dili ve üslubu 
başka tür bir zorlamaya girilmeden dikkatle incelense var olan özelliklerin onu 
kendiliğinden en erken XIV. yüzyıla taşıyacağı tabiidir. Onunla görülen dünyevî şiirle 
birlikte artık divan şairleri yavaş yavaş mistik ve dinî konulardan farklı alanlara açılmaya 
başlamışlardır.Bu yüzyılın dikkat çeken mesnevi şairlerinden biri de Şeyhoğlu Mustafa’dır. 
Germiyan Beyliği şairlerinden olan Şeyhoğlu, Germiyan Beyi Süleyman Şah’ın nişancılık 
ve defterdarlığını yaptı. İleri bir yaşta 1387 yılında Hurşid ü Ferahşâd’ı ve 1401’de Kenzü’I 
Küberâ’yı yazdı. (Yavuz, 1991) 1340 yılında doğduğu sanılıyorsa da ölüm tarihi belli 
değildir. Germiyan Beyi’nin ölümü üzerine Yıldırım Bâyezid’e sunulan Hurşid ü Ferahşâd 
(Hurşid-nâme), 7675 beyitlik bir mesnevisi olup İran şahı Siyavuş’un kızı Hurşid ile Mağrib 
şehzâdesi Ferahşâd arasındaki aşkı anlatmaktadır. Eser dil, hikâyecilik sanatı ve nazım 
tekniği itibariyle kendi yüzyılının özelliklerini taşır (Ayan, 1979).1369 tarihinde yazdığı 
Varka ve Gülşah mesnevisi ile Yusuf-ı Meddâh, 4800 beyitlik Kıssa-ı Yusuf adlı 
mesnevisiyle Suli Fakih Attar’dan çevirdiği Gül ü Husrev’le Tutmacı ve Ferah- nâme’siyle 
Kemaloğlu, yüzyılın diğer mesnevi şairleridir. Pir Mahmud’un Bahtiyâr-nâme’si, Tursun 
Fakîh’in Mukaffâ Cengi, Beypazarlı Maaz oğlu Hasan’ın Cenadil Kal’ası manzumesi ve 
Gazavât-ı Ali’si, Nakıboğlu’nun Dâstân-ı Aden’i ile şairi bilinmeyen Dâstân-i Harâmî bu 
yüzyılın daha az önem arz eden diğer mesnevileridir. Bu eserlerin hepsi de yüzyılın dil ve 
üslup anlayışına uygun yalın metinlerdir. 

XIV. yüzyılda yeni bir hüviyet, yeni bir şekil, yeni bir heyecan ve ruhla meydana getirilen 
eserlerin çoğunluğunu dinî ahlâkî mesneviler oluşturur. Bu eserlerin çoğunluğunun 
Anadolu insanını adeta yeniden yoğurup şekillendiren çalışmalar olduğu görülmektedir. Bir 
süre sonra bu türe Yûsuf u Züleyhâ (Dilçin, 1947) Süheyl ü Nevbahâr (Dilçin, 1991), 
Hüsrev ü Şîrîn, Cemşîd ü Hurşîd (Flemming, 1974; 1979) ve Hurşîdnâme (Akalın, 1975; 
Çelebioğlu, 1995) gibi romantik mesneviler de eklenmiştir. 

Son araştırmalar bu yüzyılda Hoca Mesut ve Kul Mesut olarak anılan şairin aynı kişi 
olduğunu göstermektedir (Toska, 1989, Tezcan,1995, s. 74). Hoca Mesut, bu yüzyılda 
didaktik mahiyetteki dinî örnekler yanında din dışı metinlerde de görülen artışta dikkate 
alınması gereken önemli bir isimdir. Kırşehirli olan Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr ve 
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Ferheng-nâme-i Sa’dî adlı iki mesnevi ve mensur Kelile ve Dimne hikayelerini kaleme 
almıştır. Süheyl ü Nevbahâr’ın ilk bin beyti şairin yeğeni İzzeddin Ahmed tarafından geri 
kalan kısmı ise Hoca Mesut tarafından yazılmıştır. 1350 yılında yazılan eser, Yemen 
hükümdarının oğlu Süheyl ile Çin padişahıhının kızı Nevbahâr’ın aşkını anlatır. Farsça’dan 
alınan eserin Farsça metni belli değildir (Dilçin, 1991; Tezcan, 1994). Ferheng-nâme-i 
Sa’dî 1703 beyit olup Sa’dî’nin Bostan adlı eserinden seçilmiş parçaların çevirisidir. Hoca 
Mesud bu eserlerinde devrin dil anlayışı olan folklorik üslupla örtüşen yalın bir dil 
kullanmıştır. 

XIV. yüzyılda, Anadolu’da dil itibariyle Azerî Türkçesine yakın olan şairler de yetişmiştir. 
Bunlar Kadı Burhaneddin, Erzurumlu Darir ve Seyyid Nesimî’dir. Asıl adı Burhaneddin 
Ahmed olan Kadı Burhaneddin (1344-1399), Oğuzlar’ın Salur kabilesinden olan bir aileye 
mensup olup babası ve dedeleri kadılık yapmış kimselerdir. Öğrenimini Kayseri’de yapan 
Kadı Burhaneddin, babası ile Mısır’a gitmiş orada daha ileri düzeyde tahsil görmüş, çok 
genç yaşta Kayseri’ye kadı tâyin edilmiştir. Eretnaoğulları devletinin dağılması üzerine 
1381’de Sivas’ta sultanlığını ilân etmiştir. Yönetimi sırasında dağılan Eretna Beyliği’ni 
kendi hâkimiyeti altında tutmak için etrafındaki beyliklerle mücadele etmiş, Akkoyunlu 
hükümetini kuran Karayülük Osman Beğ’le yaptığı savaşta yenilerek 1399’da Sivas’ta 
idam edilmiştir. Kadı Burhaneddin’in kaside, gazel ve tuyuğlardan meydana gelen divanı, 
Anadolu’da tertip edilen ilk divan örneklerinden biridir (Ergin, 1980). Şiirlerinde yaşadığı 
hayatla örtüşen muhteris ve mâcerâcı ruhunun akisleri görülmektedir. Sade dille yazdığı ve 
halk şiirinde görülen cinaslı kafiyelere fazlaca yer verdiği tuyuğları, bu nazım şeklinin 
Anadolu’daki en dikkate değer örnekleridir. Dilinde Azerî Türkçesi özellikleri bulunan başka 
bir edebiyatçı Erzurumlu Kadı Mustafa Darir’dir. Doğuştan kör olduğu için Darir mahlasını 
alan ve bunu gözsüz şeklinde Türkçeye çevirerek de kullanan Darir’in manzum ve mensur 
eserleri vardır. Hz. Peygamberin hayatını anlattığı Siyer-i Nebi, Yûsuf u Zelîha ve Emir 
Çolpan için kaleme aldığı Fütûhu’ş-Şam tercümesi ile Yüz Hadis tercümesi bunların 
başlıcalarıdır (Karahan, 1994). 

XIV. asrın Azerî Türkçesine yakın bir dille eser veren şairlerinden biri olan Seyyid Nesîmî, 
Türkçe’nin sadece bu yüzyılda değil bütün tarihindeki en coşkun, en vecidli ve lirik tasavvuf 
şairlerinden biridir. Seyyid Nesîmî’nin hayatı hakkında fazla bir şey bilinmemektedir. 
Hurufîliğin kurucusu olan Fazlullâh-ı Hurufî’nin halifesi olan Nesîmî, bu mezhebin 
yayılışında büyük rol oynamıştır. Vahdet-i vücut inanışını ifadedeki cesur ve taşkın tutumu 
dolayısıyla 1404 yılında Halep’te derisi yüzülmek suretiyle idam edilmiştir. Şiirleri Batı 
Türkçesi’nin ilk örneklerinden biri olan divanında toplanmıştır. Nesîmî şiirlerinde inandığı 
düşüncenin tefekkür boyutunu, duygu planına taşıyarak olağanüstü lirik bir çerçevede 
ifade etmiş ve bu haliyle yazdıklarını düşüncelerini ileten bir form olarak kullanmasına 
rağmen bunu didaktizme düşmek şöyle dursun lirizmin de en üst boyutunda dile getirerek 
dünyada örneklerine az rastlanacak bir başarıyı gerçekleştirmiştir. Bu özelliğinden dolayı 
şiirleri Türkçe’nin konuşulduğu bütün coğrafyalarda yazıldıkları andan itibaren çoğu 
ezberlenerek dilden dile dolaşmış ve yine bu coğrafyada o, Fuzûlî ve Nevâî ile birlikte en 
çok okunan üç şairden biri olmuştur. O, heyecanlı ve ateşli edası, sanatlı söyleyişi, sâde 
ve âhenkli dili ile gerçekten büyük bir şair ve kudretli bir sanatkârdır (Ayan, 1990). 

Bu yüzyılda, klâsik edebiyatın kurulmasında büyük rolü olan şairlerden birisi de Ahmedî’dir 
(ö.1413). Germiyan Beyliği sahasında yetişen Ahmedî önce Kütahya’da sonra Kahire’de 
eğitim görmüş, Anadolu’ya döndükten sonra Germiyan Beği Süleyman Şah’ın danışmanı 
olmuştur. Bu beylik Osmanlı Devleti’ne bağlanınca Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid’in 
maiyetine katılmış, bir ara Timur’un yanında kalmış, sonra Şehzâde Emir Süleyman’ın, 
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takiben de Çelebi Mehmed’in yanında bulunmuştur. Çok sayıda eser sahibi olan Ahmedî, 
fazla esere itibar etmeyen bu gelenek mensuplarınca önemli bir şair sayılmamakla birlikte, 
nazım tekniğine hâkim bir şair ve nesir ustası olarak tanınır. Ahmedî’nin 8000 beyti aşan 
büyük bir divanı, 8250 beyitlik İskender-nâme’si, 5000 beyit tutan Cemşîd ü Hurşid’i 
eserlerinin en önemlileridir (Akalın,1975). İskendernâme, Büyük İskender’in hayatı, aşkları 
ve fetihlerini, gayesini anlatan ve konusunu Genceli Nizâmî’nin kitabından alan mesnevi 
şeklinde bir eserdir (Ünver,1983). Başka kaynaklardan da faydalanan ve konuyu kendi 
buluşlarıyla genişleten Ahmedî, orijinal sayılabilecek bir eser otaya koymuştur. Çin 
hükümdarı Cemşid’in Rus kayserinin kızı Hurşid’e aşkını anlatan Cemşid ü Hurşid, 1403 
yılında yazılmış bir mesnevidir. Ahmedî’nin Tervihü’l-Ervâh 10 bin beyti aşkın manzum bir 
tıb kitabı ve Mirkatü’I Edeb adını taşıyan Arapça-Farsça manzum lügati, ayrıca Arapçanın 
sarfına ve nahvine ait iki manzum risalesi de bulunmaktadır. Esere ilâve edilmiş 334 
beyitlik Tevârih-i Mülûk-i Âl-i Osman bölümü, Osmanlı müellifleri tarafından yazılan ve 
günümüze kadar gelen Türkçe ilk Osmanlı tarihidir (Timurtaş, 1992). 

Mensur Eserler 

XIV. yüzyıldan itibaren Anadolu’da Türkçe edebî eserlerin yanında ilmî eserler de 
görülmeye başlanmıştır. Zamanın geleneklerine uyularak yazılan tıp, astronomi, 
matematik, tarih, hatta tasavvuf ve İslâmî bilimlere ait eserlerde, çok kere telif tarihleri 
belirtilmediği için tespitte çeşitli zorluklarla karşılaşılmaktadır (Şehsuvaroğlu, 1960, s 26). 
Mesela, Türkçe ilk tıp kitabının XIV. asrın ortalarında yazıldığı zannedilmektedir (Uzluk, 
1960, s 79). Bu günkü bilgilere göre, bu alandaki eserlerin ilki, Aydınoğlu Umur Bey (1340-
1348) adına, İbni Baytar’ın Kitâbü’l-câmii fi’l-edviyeti’l-müfrede adlı eserinden, ismi 
bilinmeyen bir şahıs tarafından Müfredât-ı İbni Baytar Tercümesi adıyla yapılan 
tercümedir. Bilinen ilk telif tıp kitabı ise, 1390 yılında, İshak bin Murad tarafından Gerede 
yöresinde yazılmış olan Edviye-i Müfrede adlı eserdir (Önler, 1988, s 53-4). Tıp 
kitaplarının, halkın istifade etmesi için her zaman sade bir Türkçe ile yazılmaları dikkat 
çekicidir (Uzluk, 1960, s 81). 

Manzum eserler yanında Anadolu’da XIV. yüzyılda mensur eserlerin sayısında da yavaş 
yavaş bir artış görünür. Bu eserlerin muhteva olarak tamamı dinî ve tasavvufî karakterlidir. 
Başlangıç yıllarında görülen mensur eserlerin Kur’an ya da onun tefsiri olması tesadüfi 
değildir. Yeni bir dinî kabul etmiş olan Türkler, yeni dinlerinin kutsal kitabıyla 
ilgilenmişlerdir. Bunu takiben bu dinîn Kur’an’dan sonra en önemli kaynağı olarak 
hadislerin çevirileri dikkat çeker. İbadet faaliyetlerini düzenleyen ilmihaller, bunun dışında 
kalan ana kuralları toplayan akaid, İslam hukuku nazariye ve uygulamalarını içeren fıkıh ve 
tasavvuf metinleri bu anlamda ilk göze çarpan örneklerdir. Bunlara ek olarak Menkabevi 
İslam Tarihleri, Peygamberin hayatını anlatan siyerler, Kısas-ı Enbiyalar, dinî destani 
metinler, Menakıbnâmeler, ilk dönemlerden itibaren karşılaşılan hem mensur hem de 
manzum ürünlerdir. Dinî konularda yazılmış bu eserler amaç bakımından birbirlerine 
benzemenin ötesinde konu, tipler, olayları ve kişileri tasvir etme bakımından da benzerlik 
gösterirler. 

Bu dönem eserlerinin en önemli özelliklerinden biri de Arapça ve Farsça’dan çevrilmiş 
olmalarıdır. Bunda şaşılacak bir durum söz konusu değildir. Bilinmektedir ki ayrı ayrı 
medeniyetleri açar gibi görünen büyük uyanışlar, gerçekte gittikçe genişleyen ve sürekli 
tefekkürle birbirine bağlıdır. Sürekli tefekkürü sağlayan en önemli öğe ise tercümedir. 
Büyük uyanış hareketleri her şeyden önce birer büyük tercüme devri ile başlamışlardır. Bir 
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başka ifade ile uyanış dönemlerine yaratıcılık gücünü tercüme verir. (Ülken, 1997, s.14). 
Fakat daha önce de belirtildiği gibi bu çevirileri gerçekleştiren Türk aydınları karşılarındaki 
kitlenin ne tür bir beklenti içinde olduğunu biliyorlardı. Arap ve Fars kültürünü layıkıyla 
tanıyan bu aydınlar kuşkusuz sözü edilen bu dillerin estetik bakımdan uç örneklerini 
tanıyorlardı. Ama onlar o anda karşılarındaki muhatap kitlenin bu tür örneklere değil de 
didaktik ve folklorik üslupla kaleme alınmış yalın metinlere ihtiyaçları olacağı düşüncesiyle 
ve tabii doğru bir tercihle yukarıda sözü edilen daha çok dinî nitelikli eserler çevirmişlerdir. 
Bu metinler sadece içerik bakımından değil, üslup ve anlatım bakımından da yalın 
özellikler gösterirler. Estetik metinlerin çevirilerine ise daha sonra başlanacaktır. 

XIV. yüzyılda Kul Mesud, Aydınoğlu Umur Bey (1309-1347) adına Kelile ve Dimne’yi 
Farsça’dan Türkçe’ye çevirdi. Kelile ve Dimne, başta hükümdarlar olmak üzere devlet 
yöneticilerine yönetim aşamasında gerekli olan bilgilerle ahlaki meziyetlerle donanmış adil, 
akıllı ve güçlü olma yollarını hikemi öğütler, vecizeler ve atasözleriyle bezenmiş hikayelerle 
sunan ahlak ve siyaset kitaplarıdır. Fakat vermek istediği bilgileri doğrudan değil mecazi 
bir anlatımla sunmuş olmaları onların değerini arttırmıştır. Bu önemli konumları yüzünden 
sözü edilen eserler, yazıldıkları yıllardan itibaren pek çok dile çevrilmişlerdir. Kelile ve 
Dimne, konusu gereği öncelikle hükümdarların ilgisini çekmiş ve onlar tarafından kendi 
dillerine çevrilmeleri arzu edilmiştir. Halk Hikayelerinden farklı olarak aydın çevrelerde 
okunan ahlak ve siyaset konulu bu tür eserler, 

Arap ve Fars edebiyatlarında olduğu gibi Türk edebiyatına da tercüme yoluyla 
kazandırılmış ve yüzyıllar boyu ilgi ile izlenmiştir. İşte dilimizde ilk Kelile ve Dimne çevirisi 
olan Kul Mesud tercümesi, Farsça aslına sadık bir metin olarak karşımıza çıkar. Çeviri 
metni, hüner göstermekten çok yararlı olmayı ve bilgilendirmeyi hedef almıştır. Klasik 
Osmanlı metinlerinde ayet ve hadislerle atasözü ve vecizeler Türkçe metnin bir parçası 
imiş gibi açıklayıcı bir hüküm ifade etmeden verilirler. (Toska, 1989) 

Yüzyılın bir diğer yazarı Şeyhoğlu Sadrüddin Mustafa (1340-1409’dan evvel) hayvan 
hikayelerini konu edinen Marzuban-nâme’yi çevirdi. Bu dönemin diğerlerine göre daha çok 
tanınan ahlak ve siyaset kitabı Kabus-nâme ise Mercümek Ahmed tarafından çevrildi. Bu 
eserin bir diğer mütercimi de Şeyhoğlu Sadrüddin Mustafa’dır. Aynı yazarın benzer türdeki 
bir diğer önemli eseri ise Necmüddin Dâye’nin Mirsâdü’l-ibâd’ından serbest bir tercüme 
olan Kenzü’l-küberâ ve Mehekkü’l- ulemâ adlı çalışmasıdır. Bu eser de padişahların, 
vezirlerin ve bilginlerin konumlarından söz eder ve devlet yönetiminde etkin olan bu 
gurupların ideal konumlarının nasıl olması gerektiğini anlatır (Yavuz, 1991). 

Sözü edilen bu yazarların yaşadıkları yöreler gözden geçirilirse Anadolu Beylikleri içinde 
özellikle Aydınoğulları ve Germiyanoğullarının öne çıktığı görülecektir. Öyle anlaşılıyor ki 
XIV. yüzyıl Anadolusu’nda edebî ve ilmî faaliyet büyük ölçüde bu iki beyliğin sınırları içinde 
canlılığını sürdürmektedir. 

Erzurumlu Mustafa Darir (ö.1392’den sonra), yine bu yüzyılda dinî ve tarihî mahiyetteki 
eserleriyle dikkat çeker. İslam peygamberinin hayat ve faaliyetlerinin anlatıldığı, sahasının 
ilk örneği olması bakımından oldukça önemlidir. Eser, çeviri olup Ebu’l-Hasan Ahmed b. 
Abdullah el-Bekrî’nin el-Envâr ve Miftâhu’s-sürûr ve’l-efkâr fî Mevlidi’n-nebiyyi’l-muhtâr adlı 
Arapça eserinin çevirisi olup beş cilttir. Sade dili, tabii söyleyişi ve içindeki lirik manzum 
parçalarla çok sevilen Sîretü’n-nebî Yavuz Sultan Selim’in Mısır fethi dönüşünde İstanbul’a 
getirilmiş ve yeniden altı cilt olarak istinsah ettirilmiştir. Fakat eserin 3,4 ve 5. ciltleri 
özellikle ilginç minyatürleri yüzünden çalınmış ve Batı kütüphanelerine satılmıştır. Darîr’in 
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bir diğer eseri olan Fütühu’ş-şam tercümesi Ebu Abdullah Muhammed b. Ömer b.Vâkıd el-
Vâkıdî’nin aynı adı taşıyan eserinden çevrilmiştir. (Kaya, 1981). Darîr’in bir diğer mensur 
çeviri eseri olan Yüz Hadis tercümesidir. anlaşılacağı gibi çeviridir. Kırk, seksen veya yüz 
hadis çevirileri İslamî gelenekte çok yaygın olan bir uygulamadır. İşte bu uygulamanın 
dilimizdeki ilk örneklerinden birini sunan Darîr, genelde manzum olarak yapılan çeviriler 
yerine mensur çeviriyi tercih etmiştir. Çeviri örneklerin pek çoğunda olduğu gibi devrik ve 
kısa cümlelerle kaleme alınan eser, yine bu dönem örneklerinin çoğu gibi isim ve fiil soylu 
kelimelerin yoğun kullanımıyla oluşturulmuştur. Cömerd kişi yakındur Tanrıya, dahi 
yakındur uçmaga, ırakdur tamudan, gibi. 

Sa’lebî’nin Arapça Arâyisü’l-mecâlis adlı eserinden mütercimleri bilinmeyen Kısas-ı Enbiyâ 
ve Tezkiretü’l-evliyâ tercümeleri, yine bu yüzyılda Türkçeye çevrildiler. Bu eserlerde de 
folklorik üslubun ve ilk dönem ürünlerinde karşımıza çıkan yalın dilin özellikleri 
görülmektedir. 

Bu çevirilerde yazarlar, eserin aslına sadık kalmakla birlikte oldukça serbest hareket 
etmekte, kişisel tasarruflarda bulunmaktadırlar. Mütercim bazan metinde olduğu halde bazı 
kısımları çeviriye almazken bazan da kendisi ilavelerde bulunmaktadır. Bazı konuların 
açıklanmasında yer yer mütercim kendi görüş ve düşüncelerini katarak metni genişletebilir. 
Bu yüzdendir ki bu dönemde ve daha sonraki devrelerde Arapça ve Farsça ile bağlantılı 
pek çok eseri günümüzde anladığımız şekliyle tamamen çeviri ürünü örnekler olarak 
saymamak gerekir. 

Bu yüzyılın önde gelen şairlerinden Ahmedî’nin (ö.1412) kardeşi Hamzavî, din uğruna 
yapılan savaşlardaki fedakarlıkları, kahramanlıkları ve kerametleri ile halkın 
muhayyilesinde yer alan Hz. Peygamber’in amcası Hamza’nın adı etrafında gelişen 
Hamza-nâme’yi kaleme aldı. Hamzanâme, Hz. Hamza’nın kişiliği etrafında kurulmuş, onun 
kahramanlığı, cesareti, dürüstlüğü, zayıftan yana olması, din uğruna yaptığı fedakarlıkları 
vs. özelliklerini dile getiren dinî-destanî bir türdür. Hamzanâmeler, Anadolu’da İslâmî 
destan kahramanlıklarının anlatıldığı ilk eserlerdir. Bunlar X. yüzyıldan itibaren söylenmeye 
başlanmış, XIV. yüzyıldan itibaren yazılı ilk örnekleri verilmiştir. Hamzanâme’de daha çok 
İran kaynaklı ve efsane türünden olan olaylar dile getirilir. Türk nesrinin sade ve güzel ilk 
örneklerini oluşturan bu hikayeler, büyük bir halk kitlesi tarafından sevilerek okunmuştur 
(Sezen, 1991). 

İslamiyetin doğuşu ile ilk dönemlerdeki yayılışını anlatan Arapça târîh kitapları da bu 
yüzyılda Türkçe’ye kazandırılmıştır. Bu çevirilerin tamamında da bir takım ilaveler bulunur. 
Taberî (ö.923) ve İbn Kesir (ö.1373) tarihleri ile daha önce Darîr tarafından çevrildiği 
belirtilen Fütûhu’ş-şam bu tarz örneklerdir. 

Yeni bir dinîn ve onun oluşturmaya çalıştığı yeni bir toplumsal yapının varlığı karşısında 
dinî içerikli ve didaktik manzaralı eserlerin bu yüzyılda da daha önce olduğu gibi ilk dikkati 
çeken örnekler olması son derece tabii, hatta gereklidir. Bu eserlerin dili çok sade, ifadeleri 
halkın kolaylıkla anlayabileceği açıklıktadır. Yabancı kelime, tamlama ve gramer şekillerine 
zaman zaman sözü edilen örneklerde rastlanmakla birlikte Türkçe yazmak ve 
tercümelerde halkın anlayabileceği sade bir dil ve üslup kullanmak onların başlıca özelliği 
idi. Çünkü bu durum, yeni teşekkül eden bir edebî dil olması açısından hem yazan hem de 
onu okuyacak olan muhatap kitle açısından bir zorunluluktu. Çoğu Arapçadan dilimize 
giren yabancı kelimelerin de tamama yakını halkın anlayabildiği, günlük hayatında 
kullandığı kelimeler olup bunların da önemli bir kısmı dinî tabirlerdi. Bu dönem metinlerinde 
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sanılanın aksine Farsçanın oranı oldukça düşüktür. Yine bu yüzdendir ki bu ilk dönem 
örnekleri dil ve imlâ bakımından da örnek aldıkları yeni medeniyetin tesiri altındadırlar ve 
Oğuz Türkleri, Arapça’dan, özellikle de Kur’andan etkilenen bir imlâ ve yazı sistemi 
geliştirmişlerdir. Bu yüzden Türkçe kelimelerdeki ünlülerin yazılmadığı, onların yerine 
hareke kullanıldığı görülür. Bu durum, harekenin önemini kaybettiği XVI. yüzyıldan itibaren 
bile zaman zaman karşılaşılan bir özellik olarak karşımıza çıkar. Kısacası, ilk dönemler, 
başka hususlarda olduğu gibi dil ve imlâda da bir karmaşanın yaşandığı devrelerdir. 
Özellikle Türkçe kelimelerin aynı metin içinde bile farklı imlâ ile yazıldıkları, Batı Türkçesi 
dahilinde verilmiş dönem ürünlerinin pek çoğunda karşımıza çıkan bir tablodur. 

Dinî nitelikli bu eserler yanında XIV. yüzyılda yavaş yavaş dünyevî konuların da yer 
almaya başladığı görülür. İnsanın bu dünya ile ilgili arzu ve heveslerini dile getiren eserler 
de kaleme alınmaya başlanır. Bu tarz eserlerin ilgi görmeye başlaması mevcut türlerin 
gelişimini de hızlandırır. İnsanların gerçek dünya ile ilgili eğilimlerinin güçlenmesi sonucu 
yeni tür ve şekiller doğmaya başlar. Çünkü bu anlamda ortaya çıkan yeni tür, şekil ve 
üslupların oluşumunda dil hadiseleri ile birlikte sosyal sebepler de etkindir. 

XV. Yüzyıl 

Osmanlı devleti bu yüzyılda Anadolu’nun siyasî birliğini alt üst eden Ankara Savaşı’na 
(1402) rağmen siyasi birliği toparlamaya gayret göstermiş, Çelebi Mehmed’in tahta 
geçmesiyle birlikte (14131421) tekrar bütünleşme konusundaki gayretler ön plana çıkmış 
ve Anadolu tek bir siyasî gücün etrafında toparlanmaya başlamıştır. Bu yüzyıl, siyaset 
yanında Osmanlı Devleti’nin kültür ve medeniyet bakımından da ilerleme devridir. XV. 
yüzyılda Türkçe sadece halkın konuştuğu bir dil olmaktan çıkmış, edebî sahada bir yazı 
diline dönüşmüş, bunun yanında bir devlet dili olarak da kısa bir süre sonra dünyanın en 
büyük dilleriyle diplomatik yazışmalar yapacak seviyeye ulaşmanın ilk örneklerini vermeye 
başlamıştır. Bunun delilleri, vakfiye kitabelerinde, resmîdevlet yazıları ve fermanlarda 
görülmektedir. Ayrıca Devletoğlu Yusuf’un eserinden anlaşıldığı kadarıyla yüzyılın ilk 
çeyreğinde medreselerde Türkçe dersler verilmektedir. Bütün bu gelişmelere bağlı olarak 
diğer güzel sanatlar yanında edebiyat da ilerlemesini sürdürmüştür (TDEK, 1998). 

Bu yüzyılda, kültür hareketlerini başlatan, koruyup geliştiren, Türkçenin büyük devlet dili 
olmasına zemin hazırlayan II. Murad olmuştur. Şuurlu bir Türkçeciliğe sahip olan II. Murad 
devrinde devlet resmen dile müdahalede bulunmuş, Türkçeye Arapça ve Farsçadan bazı 
tercümeler yaptırmış; mütercimlere eserlerinde sade ve açık bir dil kullanmalarını tavsiye 
etmiştir (Yavuz, 1983, s 15). 

XV. yüzyıl, Klâsik Türk edebiyatı İran’dan alınan örneklere göre zenginleşme dönemidir. 
Bu dönemde Klâsik edebiyata asıl etki Herat ekolü olarak isimlendirilebilecek ekipten, yani 
Hüseyin Baykara, Mollâ Câmî ve Ali Şîr Nevâî’den gelmiştir (BİT, 1993: 552). Kısaca, bu 
yüzyılda, Klâsik Türk Edebiyatı, sağlam temeller üzerinde, gelişmeye başlamıştır. Bu tarz 
şiirin ilk büyük üstadı Şeyhî’dir. Asrın ikinci yarısında ise iki büyük üstad Ahmed Paşa ve 
Necâtî yetişmiştir (TDEK, 1992, C. III: 116). 

Manzum Eserler 

XV. yüzyılın başında dikkat çeken şair Ahmed-i Dâî’dir. Yüzyılın başında hem nazım hem 
de nesir alanında Türkçe’ye kıymetli eserler kazandıran Dâî’nin hayatı hakkında bilinenler 
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sınırlıdır. Bu yüzyılda da Germiyan Beyliği çerçevesinde yetişen sanatçılar Anadolu’da 
Türkçe’ye hizmet etmeye devam etmektedirler. Dâî de bu konumdaki isimlerden biridir. 
Başlangıçta Germiyan beylerinden II. Yakup Bey’in hizmetinde olmuş, bu topraklar 
Osmanlı Devleti’ne bağlanınca Osmanlı hükümdarı Emir Süleyman, Çelebi Mehmet ve II. 
Murat’ın maiyetinde bulunmuştur. Ölüm tarihi de bilinmemektedir. Bursa’da adını taşıyan 
bir mahalle ile hamam ve cami bulunması mezarının da orada olduğunu 
düşündürmektedir. Üretken bir şair olan Dâî’nin on beş kadar eseri vardır. Türkçe, Farsça 
divan, Çengnâme (Tekin, 1992), Câmasbnâme, Vasiyyet-i Nûşirevan ve Mutâyebât 
bunların manzum olanlarının başlıcalarıdır. Edebiyat tarihi içinde Ahmedî ile Şeyhî 
arasında önemli bir köprü olan Dâî, yazdıklarıyla da kendi çağının dil ve üslup özelliklerini 
yansıtan önemli bir halkadır. 

XV. yüzyılın en önemli isimlerinden biri olan Şeyhî de Germiyanoğulları sınırları içinde 
yetişmiş büyük bir sanatçıdır. Asıl adı Yusuf Sinanüddin olan şair, öğrenimini İran’da 
tamamlamış ve burada önemli hocalardan islami ilimler, tıp ve tasavvuf eğitimi almıştır. 
Ülkesine döndükten sonra hekimlik yapmış, II. Yakup Bey ile Osmanlı sultanlarından Emir 
Süleyman ve Çelebi Mehmed’in maiyetinde bulunmuş, onların hekimliklerini yapmıştır. 
Daha sonra II. Murad’ın da maiyetinde bulunan Şeyhî, 1431 yılı civarında Kütahya’da 
ölmüş ve Dumlupınar’ın Çiftepınar köyü yakınlarına gömülmüştür. 

Şeyhî’nin elimizde Divan’ı, Husrev ü Şirin mesnevisi ile Harnâme adlı küçük bir mesnevisi 
bulunmaktadır. Bu eserleriyle Şeyhî, klasik şiirin Anadolu’daki ilk önemli temsilcisi 
sayılmalıdır. Ona gelinceye kadar sade ve basit bir dil ve üslup özelliği gösteren Türkçe 
Dehhânî, Ahmedî, Ahmed-i Dâî gibi şairler elinde belli bir üslup özelliği kazanmaya 
başlamışsa da hala erken dönemin özelliklerini yansıtmaktadır. Daha çok folklorik üslup 
olarak adlandırılacak olan bu üsluptan bedii üsluba geçişin ilk örneklerine Şeyhî’de tesadüf 
edilebilir. 

Onda eleştiri konusu olan arkaik Türkçe kelimelerin, aruz kusurlarının varlığı yaşadığı 
çağla izah edilmelidir. Bu görüntüye rağmen biraz daha farklı bir vadide eser veren Nesîmî 
hariç tutulacak olursa Şeyhî, Divan edebiyatını bütün çizgileriyle gösteren ilk şairdir, 
denebilir. Bunu ilk dönem tezkirecilerinden itibaren bütün araştırıcılar belirtir (İsen, 1994, 
112; Tarlan, 1934). Nitekim ortaya konan bu ürünler daha sonra pek çok şairi etkilemiştir. 
Şeyhî divanı basılmıştır (İsen-Kurnaz, 1990). Şeyhî’nin diğer eseri olan Husrev ü Şirin, 
araştırıcılara göre Türk edebiyatında yazılan Husrev ü Şirinlerin en güzelidir. Husrev ü 
Şirin aslında Nizâmîden tercümedir. Fakat daha önce belirtildiği gibi Osmanlı dönemi çeviri 
örneklerini tercüme ile telif arası bir noktada değerlendirmek gerekmektedir. Aynı şey bu 
eser için de söylenebilir. Husrev ü Şirin Şeyhî tarafından bitirilememiş, eksik kalan kısmı 
XV. yüzyılda Rûmî adlı bir şair tarafından tamamlanmış, Cemâlî de buna zeyl yazmıştır. 
Husrev ü Şirin yayınlanmıştır (Timurtaş, 1963). 

Şeyhî’nin eserleri içinde en tanınanı olan 126 beyitlik küçük mesnevisi Harnâme, hiciv 
edebiyatımızın ilk başarılı örneklerinden biri sayılmaktadır. Bu çalışma da Timurtaş 
tarafından yayınlanmıştır (1970). Şeyhî’nin şiirlerinde karşımıza çıkan ve sonradan 
kullanımdan düşen arkaik Türkçe kelimeler ile aruz kusurları, yaşadığı dönemle ilgili 
eksikliklerdir. 

Divan edebiyatı Şeyhî’nin ardından bu yüzyılın en önemli şairlerinden biri olan Ahmet 
Paşa’yı yetiştirdi. Kaynaklarca Bursa veya Edirne’de doğduğu belirtilen Ahmet Paşa, II. 
Murad’ın kazaskerlerinden Veliyyüddin Efendi’nin oğludur. Ailesinin konumuna denk bir 
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öğrenim gören Ahmet Paşa müderrislik ve kadılık yaptıktan sonra ilmi, zekası ve şiiriyle 
dikkat çekerek önce kazasker sonra da Fatih Sultan Mehmed’e vezir ve müşavir olmuştur. 
Daha sonra gözden düşen Paşa, önce hapse atılmış sonra bağışlanarak Bursa’da 
mütevellilik ve sancak beyliği görevlerine atanmıştır. Son görevi olan Bursa sancak 
beyliğinde iken ölmüş (1497) ve kendi yaptırdığı medrese bahçesine gömülmüştür. Ahmet 
Paşa, divan şiiri vadisinde, Şeyhî’den aldığı bayrağı bir adım daha ileriye götürmüş, onun 
şiirinde eleştiri unsuru olan arkaik kelimelerden şiirini arındırmış ve daha Fars şiiri 
özelliklerine benzeyen bir noktaya taşımıştır. Bu yüzden devir kaynakları onu Fars şiir 
birikimini Türkçeye aktaran kişi olarak tanımlarlar (Canım, 2000, 156). Ayrıca onun 
Nevâî’nin şiirlerine nazire yazarak kendi tarzını bulduğu bilgisi de belgelenmiştir (Çetindağ, 
2001). Fakat o etkilendiği eserleri Türkçe’ye başarıyla aktarmış, bu haliyle de teknik 
bakımdan kusursuz örnekler ortaya koymuştur. Fakat teknik mükemmelliğe karşın bu 
şiirlerde bir cazibe eksikliği söz konusudur. Ahmet Paşa’nın şiirleri içinde özellikle 
kasideleri başarılı bulunmuştur. Bu şiirlerde artık işlek, ahenkli, ince ve zarif hayallerle 
süslü, edebî sanatları ustalıkla yer veren bir tabloyla karşılaşılmaktadır ki bu özellikler artık 
klasik şiirin bedii üslubu olarak tanımlanacaktır. Ahmet Paşa’nın şiirlerinde tasavvufî 
görüşler yer almamaktadır. Ahmet Paşa bu özellikteki şiirlerini Divanında topladı (Ali Nihat 
Tarlan, Ankara, 1992). 

XV. yüzyılın başında Anadolu’da henüz tam anlamıyla bir siyasi birlik söz konusu olmadığı, 
var olan siyasi başkentlerde bilim, kültür ve sanatın alt yapı kurumları yeni yeni oluşmaya 
başladığı için bu dönem sanatçıları büyük ölçüde öğrenim için Anadolu dışına gitmekte ya 
da Anadolu dışından buralara bilim ve sanat adamları gelmektedir. Mısır, İran, Irak bölgesi 
öğrenim için gidilen, Horasan ve Herat ise Anadolu’ya sanatçı gönderen yerler olarak 
dikkat çeker. Ahmedî’nin Mısır’da, Şeyhî’nin İran’da Eşrefoğlu’nun Hama’da yetişmiş 
olması tesadüf değildir. İşte farklı coğrafyalardaki değişik kaynaklardan toplanan bilgiler 
zamanla Anadolu’da yeni bir yapı vücuda getirecektir. Hiç kuşkusuz edebiyat da bundan 
kendi payına düşeni alacaktır. 

Bu anlamda Anadolu’da İstanbul’un fethiyle birlikte her alanda başka tür bir canlanma 
ortaya çıktı. Artık Fatih Sultan Mehmet Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan kara ve deniz 
yollarını kontrol eden, üstelik de o güne kadar ele geçirilemeyeceği söylenen bu tılsımlı 
şehri feth edince sadece bir şehri değil, bir efsaneyi de elde etmiş olmaktaydı. Bu önemli 
kazanım derhal etkisini pek çok alanda ve uluslar arası düzeyde değişiklikler meydana 
getirerek gösterdi. Artık Osmanlı Devleti bir imparatorluğa gidiyordu. Bunun yazı diline, şair 
ve yazarlara da etki etmesi gayet doğaldı. Ama bu noktada siyasi gelişmelerle kültürel 
gelişmelerin birbiriyle bütünüyle örtüşmediği, kültürel gelişmelerin siyasi gelişmeleri belli bir 
mesafeden izlediğini unutmamak gerekir. Bu yüzdendir ki İstanbul merkezli bir bilim, kültür, 
sanat faaliyetinden söz etmek için fetih tarihinin üzerinden belli bir dönemin geçmesi 
gerekmektedir (Köprülü, 1918; Tekin, 1995). Fatih Sultan Mehmet ve Vezir Mahmut 
Paşa’nın bu konudaki gayeretleri sözü edilen mesafeyi kısaltmışsa da bu işler kısa sürede 
gerçekleşmemiştir. İşte bu yeni dönemde ortaya çıkan önemli isimlerden biri Necâtî’dir. 
Doğum yeri ve doğum tarihi belli olmayan Necâtî, kaynaklardaki verilere bakılacak olursa 
devşirme asıllıdır. Asıl adı İsa olup Edirne’de bir yaşlı kadın tarafından yetiştirilmiş, 
gençliğini Kastamonu’da geçirmiş, şiiriyle dikkat çekince Osmanlı sarayınca himaye 
edilerek şehzâdelerin maiyetinde divan katipliklerinde çalışmıştır. Yanında çalıştığı 
Şehzâde Mahmud’un Manisa’da ölmesi üzerine İstanbul’a dönmüş ve kendisine sağlanan 
maaşla geçimini sağlayıp burada vefat etmiştir (1509). Necâtî kendisine gelinceye kadar 
oldukça mesafe kat eden İstanbul Türkçesini bir yazı diline dönüştürerek çok önemli rol 
üstlenmiş bir şair olma özelliği taşır. Onun bu özelliği daha devrinde edebiyat araştırıcıları 
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tarafından fark edilmiştir (Canım, 2000, 487). Böylece Ahmet Paşa ve Şeyhî’de biraz 
tercüme kokan dil ve üslup Necâtî Bey’de İstanbul Türkçesi’nin tabii cümle yapısına uygun 
hale getirilmeye, yerlileştirilmeye çalışılması çabasına dönüşür. Bunun sonucunda da 
Necâtî’nin şiirleri bu doğal yapıdan gelen canlılıkla çıkar okuyucunun karşısına. Türkçe 
deyim ve atasözleriyle zenginleşen bu yeni yazı dili, XVI. yüzyılda Bâkî, XVII. yüzyılda 
Şeyhülislem Yahya elinde daha da gelişecek ve XVIII. yüzyılda Nedim’le en güzel 
örneklerini verecektir. Necâtî’nin elimizde bulunan tek eseri Divanı’dır (Tarlan,1992) 

İstanbul’un fethiyle artık bir imparatorluğa doğru yürüdüğünü söylediğimiz Osmanlı Devleti 
daha önceki büyük devletlerde belli kurallara göre işleyen sanatı ve sanatçıyı koruma 
ilkesini, konumuna denk bir biçimde ele almaya başladı. Matbaanın yaygınlaşıp bugünkü 
anlamda bir telif sistemi oluşuncaya kadar bilim ve sanat ancak himayeci bir gelenekle 
yaşama imkanı buldu. Bu yüzdendir ki bütün ortaçağ boyunca sanat ve saltanat birbiriyle 
yakın ilişkili iki kelime olarak kullanılmıştır. Kendi yapıp ettiklerini hem çağına hem de 
gelecek zamanlara iletecek yöneticiler, şairleri adlarını ölümsüzleştirecek kişiler olarak 
görmüştür. Bulunduğu konum gereği hem çağına söyleyecek sözü olan hem de bunu tıpkı 
saltanat mensubu gibi- gelecek kuşaklara ulaştırmak isteyen sanatçı da, saltanat 
sayesinde sanatını icra edebîleceği bir ortam bulabilmek umuduyla devlet yöneticilerine 
yaklaşmıştır (İsen, 1997). Bütün ortaçağda sosyal onur, statü ve mertebelerin mutlak 
egemen bir hükümdar tarafından belirlendiği bir toplumda sanat ilişkilerinin de böyle bir 
gelenek içinde icra edilmesi kaçınılmazdır. Orta Çağ’da Doğuda ve Batıda devlet 
patrimonyal yapıda olup egemenlik gücü, mülk ve tebaa mutlak biçimde hükümdar ailesine 
ait sayılırdı. Sadece onun lütuf ve inayetine erişenler toplumun en şerefli ve zengin 
tabakasını oluştururdu. Hanedanlar arasında rekabet ve üstünlük yarışı başka alanlar gibi 
sanat koruyuculuğunda da kendinî gösterirdi (İnalcık, 1992). Ayrıca böyle gelenekte 
yöneticinin de koruduğu sanatı bilen biri konumunda olması gerekir. Bu yüzdendir ki 
özellikle Osmanlı sarayında başta şehzâdeler olmak üzere devlet yöneticilerinin şiir, musiki 
ve hat konusunda eğitildiklerini biliyoruz. İşte böyle bir anlayıştan dolayı Osmanlı 
padişahlarının çoğu hem şairleri korumuş hem de şiir yazmıştır. Osmanlı Devleti’nden 
önce de var olan bu gelenek en güzel örneğini Herat’ta Hüseyin Baykara (1438-1506) ile 
Ali Şir Nevâî (1501) arasında bulur (İsen, 1997, s.285). İlk Osmanlı padişahları yeni bir 
devlet kurmak için uğraştıkları için bu anlamda bir faaliyet içinde olamamışlardır. Ancak 
fetret devri sona erdikten ve devlet güçlü sultanların etrafında toparlanmaya başladıktan 
sonra bilim, kültür ve sanatla ilgilenilmeye başlandı (İpekten, 96, s. 15). Yıldırım Bayezid, 
Şeyhoğlu Mustafa, Ahmedî ve Niyâzî ile Emir Süleyman Ahmedî, Ahmed-i Dâî ve Hamzavî 
ile Çelebi Mehmet, Ahmedî, Ahmed-i Dâî ve Şeyhî ile ilgilenmişlerse de asıl yoğun alaka II. 
Murad Devri’nde başlar. II. Murat Osmanlı hanedanı içinde ilk şiir söyleyen padişahtır. Bu 
yüzden devrinde şiir revaç bulmuş, şairlere maaş bağlamış bu yüzden de Şeyhî, yeğeni 
Cemâlî, Şemsî, Nakkaş Sâfî, Gelibolulu Zaîfî, İvazpaşazâde Atâî, Hüsâmî, Hassan, 
Bursalı Ulvî ve Aşkî gibi bir şair kadrosu teşekkül etmiştir. Yine bu yüzdendir ki ilk dönem 
Osmanlı şuarâ tezkireleri Osmanlı Devri edebiyatını da II. Murat Devri’nden başlatırlar. 

Fatih Sultan Mehmet Devri’nde (1451-1481) ise bilim ve sanata sağlanan teşvik uç 
noktasına ulaşmıştır. İstanbul’u doğunun ve batının en önemli kültür merkezi yapma 
gayreti içindeki Fatih, bilinçli bir gayretle önce islam dünyasında bilgisiyle temayüz etmiş 
bilgin ve sanatçıları sarayına davet etti. Bunların ilk akla geleni Molla Câmî (1413-1492) ile 
ünlü matematik bilgini Ali Kuşçu’dur (ö. 1474). Bununla da yetinmeyerek Fatih, batılı bilgin 
ve sanatçıları da İstanbul’a çağırdı. Bunların ilk akla geleni de Mastori Pavli Daragoza ile 
Veronalı Matteo Pasti’dir. Birkaç dil bilen Fatih bilim alanında yetkin olduğu gibi şiir 
alanında da dikkat çeken bir isimdi. Sultan şairler arasında ilk divan tertib eden ve adı 
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dışında ilk mahlas kullanan padişah odur. Avnî mahlasıyla söylediği şiirler çağının önde 
gelen ustalarının örnekleriyle yarışacak niteliktedir. Devrinde 185 şairin maiyetinde 
bulunduğu, otuz kadarının maaşa bağlandığı rivayet edilir (İpekten, 96, s.28; Tekin, 1995, 
s. 

186). Fatih dışında bu dönemde sadrazam Mahmud Paşa ile Şehzâde Cem de şairleri 
koruyan kişiler olarak dikkat çekti (İpekten, 96). XV. yüzyılda tahta geçen bir diğer padişah 
II. Bayezid (14811512) Adlî mahlasıyla şiirler söylemiş ve bunları bir divanda toplamıştır. 
Fatih Devri’nde yetişen pek çok şair, olgunluk dönemini onun devrinde tamamlamıştır. 

II. Bayezid de atalarının himayeci geleneğini devam ettirdi. Bu yüzden adına pek çok eser 
sunuldu (İpekten, 1996, s.50; Erunsal, 1979-1980). Padişahların dışında Şehzâde Cem ve 
Şehzâde Korkut da şiirler yazmışlardır. Cem’in Türkçe ve Farsça divanı ile Cemşîd ü 
Hurşid adlı mesnevisi vardır (Ersoylu, 1989, Okur, 1992, İnce). Korkut’un şiirleri de 
yayınlandı (Kılıç, 1996, 203). 

Hanedan mensupları yanında devrin önde gelen devlet adamları da hem şiir yazmış, hem 
de yazanları korumuşlardır. Bunların başında kuşkusuz Adnî mahlasıyla Türkçe, Farsça 
şiirler söyleyen Mahmut Paşa (ö.1474) gelir. Bir diğer isim de yine sadrazamlardan olan 
Karamanî Mehmed Paşa’dır. O da Nişânî mahlasıyla Türkçe, Arapça şiir söylemiştir. 

XV. yüzyılda önde gelen bu şairlerin dışında da çok sayıda şair yaşamış ve bunlar şair 
sayısındaki artışa paralel olarak değişik konularda eserler kaleme almışlardır. Divanı 
elimize geçmemiş olmakla birlikte devir kaynaklarının övgüyle söz ettikleri Melîhî, Ahmet 
Paşa’nın tanzir ettiği şairlerden biri olan Atâyî, Şeyhî’nin yeğeni Cemâlî, Karamanlı Nizâmî, 
Cem Sultan’ın maceralı hayatında hep yanında olan Cem Sa’dîsi, ilk defa atasözü ve 
deyimlerle örülü şiirler kaleme alan Cezerî Kasım Paşa, Taci-zâde Cafer Çelebi bunların 
başlıcalarıdır. Bu yüzyılda ilk defa kadın şairler de edebiyat dünyamıza katılırlar. 
Kastamonulu veya Amasyalı bir ailenin kızı olan Zeynep Hatun bunların ilkidir. Divan tertip 
ettiği söylenirse de bu eser henüz ele geçmemiştir. Bir diğer kadın şair Amasyalı Mihrî 
Hatun’dur (ö.1506). Elimizde divanı da olan Mihrî, sade ve samimi ifade edilmiş gazeller 
yazmıştır. Bunların bir kısmı Necâtî’ye naziredir (Timurtaş, 1992). 

Bu yüzyılda artık Rumeli şehirleri de Osmanlı kültür mozayiğini zenginleştirmeye 
başlamışlardır. Bunların başında Priştine doğumlu Mesîhî (ö.1513) gelmektedir. Mesîhî, 
bütün Priştineli şairler gibi katiplik mesleğini seçmiş ve Hadım Ali Paşa’ya divan katibi 
olmuştur. Mesleğinin yansıması olarak Gül-i Sad-berg adlı bir münşeat mecmuası kaleme 
almış, divan tertip etmiş (Mengi, 1995) ve Osmanlı edebiyatı için yeni ve Türk edebiyatına 
özgü bir tür olan şehr-engîz yazma geleneğini başlatmıştır. Murabba tarzında yazdığı 
bahariyye, Türkçeden Batı dillerine çevrilen ilk örneklerden biridir. 

Batı Türkçesinin başlangıcında ağırlıklı bir yekun tutan mesneviler, bu yüzyılda da kaleme 
alınmaya devam edildi. Yüzyılın başında Şeyhî’nin Husrev ü Şirin’i ile iyi bir çıkış 
yakalayan mesnevi geleneği, Hümâmî’nin Sînâme’si, Elvan-ı Şîrâzî’nin Gülşen-i Râz’ı, 
Cemâlî’nin Gülşen-i Uşşak’ı (Hümâ vü Hümâyun), Halîl’inin Firkatnâme’si, Abdî’nin 
Camasbnâme’si, Muînî’nin ilk Türkçe Mesnevi çevirisi olan Mesnevî-i Muradiyesi (Yavuz, 
1983), Abdurrahim’in Vahdetnâme’si (Keskin, 2001), Taci zâde Ca’fer Çelebi’nin 
Hevesnâme’si ile bu yüzyılın önemli ürünlerini verdi. Yüzyılın sonunda ise Akşemseddin 
zâde Hamdî (1499-1503), Anadolu sahasının ilk hamsesini kaleme aldı. Yusuf u Züleyhâ, 
Leylâ vü Mecnun, Tuhfetü’l-uşşâk, Kıyafetnâme ve Mevlid’den oluşan bu hamse içinde en 
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tanınmış olanı kendi hikayesini de içine alan Yusuf u Züleyhâ mesnevisidir. Yüzyılın 
hamse yazan bir başka şairi de Karışdıranlı Süleyman Behiştî’dir. Yusuf u Züleyhâ, Leylâ 
vü Mecnun, Hüsn ü Nigâr, Süheyl ü Nevbahâr, ve Vâmık u Azrâ adlı mesnevileri dışında 
bir de Divanı vardır. 

Dinî ve tasavvuf? edebiyat da XV. yüzyılda gelişimini sürdürdü. Bu tarz eserler söz konusu 
edilince ilk akla gelen örnek yüzyıllardan beri adeta kutsal bir metin özelliği kazanmış olan 
Süleyman Çelebi’nin Mevlid’idir. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Süleyman Çelebi, 
hayatını Bursa’da geçirmiş ve Yıldırım Bâyezid’in divan imamlığını yapmıştır. Vesîletü’n-
necât adını taşıyan ve mesnevi nazım şekliyle kaleme alınan mevlit, Türk halkının samimi 
peygamber sevgisini çok güzel yansıtan ve yazıldığı günden beri hiçbir kitaba nasip 
olmayan bir ilgiyle okunan çok önemli bir eserdir. Benzer popüler eserler gibi Mevlit de 
zaman içinde orijinal şeklini büyük ölçüde kaybetmiştir. Fakat Süleyman Çelebi’nin 
başlattığı bu gelenek başka şairlerce de sürdürülmüş ve bu yüzyılda Ahmedî ile Muhibbî 
de mevlit yazmışlardır (Timurtaş, 1992, s 127). Yazıcızâde Mehmed’in Muhammediye adlı 
eseri de Türk halkının değer verdiği önemli dinî kaynaklardan biridir. Bir çok dinî hikaye ve 
hadis yorumuna dayanan bu eser, Mevlit gibi yüzyılını yansıtacak yalın bir dil ve açık bir 
üslupla kaleme alınmıştır. Bu tarz eserlerin günümüze kadar sevilerek okunmasının en 
önemli sebeplerinden biri de bu hususiyettir. Zaten dinî ve tasavvufî eserler öncelikle 
okunmak ve anlaşılmak için yazıldıklarından yalın dil kullanımına ve açık anlatıma çok 
dikkat etmektedirler. 

II. Murad adına fıkha ait manzum Vikâye tercümesini kaleme alan Devletoğlu Yusuf, bir 
hadis tercümesi olan Ferahnâme’yi (y.1425), kaleme alan Hatiboğlu, Âşık Paşa’nın tarzını 
sürdüren Aydınlı Rûşenî (ö.1486), Yunus tarzını sürdüren Hacı Bayram-ı Velî (ö.1429) ve 
şiirlerini bir Divan’da toplayan Eşrefoğlu Rûmî (ö. 1469) (Mustafa Güneş, 2000), aruz 
veznini kullanan fakat gene tarzına uygun sade şiirler kaleme alan Kemal Ümmî (ö.1475) 
(Yavuzer, 1997.) yüzyılın dinî ve tasavvufî edebiyat vadisinde eser veren diğer önemli 
adlarıdır. 

Bu yüzyılda manzum tarihler de yazılmıştır. Enverî’nin Düsturnâmesi, Uzun Firdevsî’nin 
Kutbnâmesi (Kıssa-i Cezîre-i Midilli), Sarıca Kemal’in Selâtînnâmesi bunlar arasındadır. 

Mensur Eserler 

XV. yüzyılda şiirde kazanılan bu gelişmeye paralel bir nesir dilinden söz edilemez. Bu 
yüzyılda da nesir, konuşma dilinin bir adım önünde kısa cümleler, çeviri kokusu özellikleri 
taşıyan bir ifade ve yalın bir üslupla sade nesir örnekleri çerçevesinde değerlendirilebilir. 
Bunun yanında sayıca az da olsa farklı türlerde ilmî ve bediii üslupla kaleme alınmış 
estetik nesrin ilk örneklerine bu yüzyıl metinleri arasında rastlanacaktır. 

XV. yüzyıldaki mensur dil verimlerine bakıldığında dinî, tasavvufî ve dinî-destanî konulu 
eserler çoğunluğu teşkil ederler. Bunun yanında Dede Korkut Hikayeleri ve Danişment-
nâme gibi bazı kahramanlık hikayeleri ile münşeât türündeki eserlere de rastlanır. Kısacası 
bu yüzyılda nitelik ve nicelik bakımından bir zenginleşmeden söz edilebilir. 

Anadolu Türk edebiyatının öncü isimlerinden biri olan Ahmed-i Dâî, manzum örnekler 
yanında Timurtaş Paşaoğlu Umur Bey’in teşvikiyle Emir Süleyman adına Tercüme-i Tefsîr-
i Ebu’l-leys Semerkandî’yi kaleme aldı. Sözü edilen bu eser, Anadolu’da Türkçeye çevrilen 
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ilk Kur’an tefsiri olarak bilinmektedir. Bir akaid kitabı olan ve Arapça’dan dilimize aktarılan 
Miftâhü’l-cenne, Lülü Paşa adında biri için çevrilmîştir. Ebi Bekr bin Abdullah el-Vâsitî’ye 
ait rüya tabirlerinden bahseden Tercüme-i Ta’birnâme, Germiyanoğlu II. Yakup Bey adına 
çevrilmîştir. Konusu astronomi ve astroloji olan Tercüme-i Eşkâl-i Nâsır-ı Tûsî, Nâsır-ı 
Tûsî’nin Sî-Fasl adlı eserinden çevrilmîştir. Attar’dan çevrilen Tercüme-i Tezkiretü’l-evliyâ, 
daha sonra edebiyatımızda yaygınlık kazanacak olan evliya biyografilerinin Anadolu’daki 
öncü örneklerinden biridir. Eser, Karaca Bey’in isteği üzerine II. Murat adına çevrilmîştir. 
Sağlığın korunmasıyla ilgili hadisleri içeren Tercüme-i Tıbb-ı Nebevî, Ebu Nuaym Hâfız-ı 
İsfahânî’nin Kitabü’ş-şifâ fî ehadisi’l-Mustafâ adlı eserinin Ahmed b Yusuf et-Tıfâşî 
tarafından meydana getirilen muhtasarının, Umur Bey’in isteği üzerine Türkçeye yapılan 
çevirisidir. Ayrıca onun Ayete’l-kürsî’nin tefsiri ile Esma-i Hüsnâ’yı açıklayan Vesîlet’ül-
mülûk li Ehli Sülûk adlı mensur çevirisi de vardır. 

Ahmed-i Dâî’nin bu eserleri arasında bir tanesi vardır ki nesir tarihimiz açısından son 
derece önemlidir. Bu yüzyıla gelinceye kadar ortaya konan eserlerin çoğu, özellikle de bir 
takım temel şekil ve türlere ait örnekler, daha önce Arap ve Fars edebiyatlarında gelişmiş 
eserler esas tutularak dilimize adapte edilmîş çalışmalardır. Mektup türü de bir edebiyat 
formu olarak Arap edebiyatında çok erken dönemlerde kesin kurallara bağlı bir sanat 
olarak teşekkül etmişti. Eldeki çalışmalardan anlıyoruz ki standart bir forma ulaşan mektup 
türü eğitimin de bir parçası idi. Başka örnekler gibi Arap edebiyatından Fars edebiyatına 
geçen tür, oradan da Türk edebiyatına geçmiştir. Bugünkü anlamda kompozisyon kitabı 
adı verilebilecek olan ve yazışma kurallarını belirleyen münşeat mecmualarının ilk 
örneklerinden birini böyle bir örnek çerçevesinde Dâî dilimize kazandırmıştır. Münşeât 
mecmualarında yer alan mektuplar, belirli olay ve durumlar karşısında devlet görevlilerinin 
neyi nasıl yazmaları gerektiğini gösteren kalıp mektuplardır. Resmî yazışmalar dışında bu 
tarz eserlerde şahsi yazışma örnekleri de yer almakta, ana, baba, kız kardeş dayı gibi 
kişilerin yakınlarına, arkadaşlarına veya toplumdaki yüksek mevki sahibi birilerine, uzak bir 
tanıdığa tebrik, taziye veya rica tarzında yazılacak örneklerin de bu münşeâtlarda 
modelleri bulunmaktadır. İşte bu tarz eserlerin ilk örneklerinden birini Teressül adıyla Dâî 
kaleme aldı. 

Dâî’nin Teressül’ü dışında bu yüzyılda Yahya bin Mehmed el-Kâtib’in Menâhicü’l-inşâ’sı, 
Şeyh Mahmud bin Edhem’in Gülşen-i İnşâ’sı ve Mesîhî’nin Gül-i Sad-Berg’i, tarzın dikkate 
değer diğer öncü örnekleridir. (Derdiyok, 1997, s.665; Türk Dili Mektup Özel Sayısı, S.274, 
Temmuz 1974, s.44; Tekin,1971). 

Bu dönemin dikkate değer yazarlarından biri de Bedr-i Dilşâd’dır. Türk nesir tarihi 
açısından önemli bir isim olan yazarın, Tuhfe-i Murâdî, Kemaliyye, Kitâbü’t-tabîh ve Tarih-i 
İbni Kesir Tercümesi gibi eserleri vardır. Bu eserlerin çoğu, II. Murad’a sunulmuştur. Bütün 
bu çalışmalardan II. Murad’ın bilim ve sanata büyük önem verdiği ve onun bu gayretleriyle 
Türkçenin bu yüzyılda bir yazı dili olarak gelişip serpilme yolunda önemli adımlar attığı 
kolaylıkla söylenebilir (Çelebioğlu, 1995; Yelten, 1998). 

Her sosyal faaliyetin hususi bir tarihe ihtiyacı, olayların ortaya çıkışından sonradır. Osmanlı 
toplumsal yapısında ortaya çıkan gelişmeler artık toplumu tarih yazmaya zorlamaktaydı. 
Üstelik İstanbul’un fethinden sonra bir imparatorluk kurmuş olmanın bilinciyle toplum, her 
türlü sosyal, iktisadî ve kültür faaliyetlerini yazıya geçirme şuuru kazanmıştı. Bu yüzyılda 
Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun üzerinden epey zaman geçtiği için Osmanoğulları tarihleri 
(Tevârih-i Âl-i Osman) bir ihtiyaca cevap vermek üzere kaleme alınmaya başlanmıştır. 
Bunların önemli bölümü ilk örnekler ve çağının anlayışının ürünü olması açısından sade bir 
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dil ve destanî unsurlarla iç içe yazılmışlardır. 

Osmanlı tarihçiliğinin önemli bir kolu olan Tevârih-i Âl-i Osmanların ilk mensur örneğini 
yazan Derviş Ahmed Âşıkî b. Şeyh Yahya b. Süleyman b. Âşıkpaşa’dır (1400-1502). 
Âşıkpaşazâde, Amasya civarında Elvan Çelebi köyünde doğdu. Âşık Paşa’nın 
torunlarından olduğu için şiirlerinde Âşıkî mahlasını kullanmaktadır. Yazar bu eserini 
yazarken Geyve’de Orhan Gazi’nin imamı İshak Fakih’in oğlu Yahşi Fakih’in evinde 
okuduğu bir kitabı kaynak olarak kullandığını, II. Murad ve II. Mehmed devirlerine ait olan 
bölümleri ise kendi görüşleri olarak kaleme aldığını belirtir. Eser, 1484 yılında kaleme 
alındı. Menakıp üslubuyla kaleme alınan eser, o dönemdeki olayları aktarması yanında 
askerlerin ve halkın psikolojisini yansıtması bakımından da mühimdir. Bu haliyle eser, 
Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda gazilerin, ahilerin abdalların, bacıların rollerini ortaya 
koyar. O sıradaki Anadolu halkının konumunu gözler önüne serer. Tevârih-i Âl-i Osman, ilk 
defa Ali Bey tarafından (İstanbul, 1332) yayınlandı. Daha sonra Friedrich Giese (Leipzig, 
1929) ve Atsız (İstanbul, 1949) tarafından neşredildi. Bu tarz eserler, Türkçenin kendi tabii 
yapısı içinde edebî dile dönüşün çok önemli örnekleridir. 

Türün diğer önemli eserini yazan Oruç b. Adil, Edirne’de doğdu. Adil adlı bir kozacının 
oğludur. Tevârih-i Âl-i Osman, 1467 yılına kadar gelen mensur bir eserdir. Bunun da 
kaynağı Yahşi Fakih’in eseridir. Eser, N. Atsız tarafından yayınlanmıştır. 

Cihan-nümâ veya Tevârih-i Âl-i Osman ya da Neşrî Tarihi olarak anılan yüzyılın diğer 
önemli tarihi, sekiz bölümden oluşan bir dünya tarihidir. Fakat bugün elimizde sadece 
altıncı bölümü bulunmaktadır. Eser, Fr. Taesschner tarafından Cihannümâ, Die 
altosmanische Chronik des Mavlana Mehemmed Neschri (Leipzig, 1951) adıyla 
yayınlandı. Faik Reşit Unat ve Mehmet Altay Köymen de tenkitli neşrini gerçekleştirdiler 
(Ankara, 1949, 1957, 1987). Köymen eseri sadeleştirerek de yayınladı (Ankara, 1983, 
1984, 2 cilt). 

XV. yüzyıl târîh kitapları arasında Târîh-i Ebu’l-feth ya da Tursun Bey Tarihi adıyla anılan 
bir başka târîh kitabı ise özellikle dili ve üslubu ile farklı bir kategoride ele alınması gereken 
bir eserdir. Sanatlı bir dille kaleme alınan eser, XVI. yüzyılda usta bir üslup ve kayıtlara 
daha sadakatla kaleme alınan Kemal Paşa zâde ve Hoca Sadeddin Efendi’nin eserlerinin 
habercisidir ve bu tarzın ilk örneğidir. Bu bakımdan da sözü edilen eser, aynı yüzyılda 
kaleme alınmış Âşık Paşazâde, Oruç Bey ve Neşrî tarihlerinden belirgin bir biçimde ayrılır. 
Adı geçen bu eserler, konuşma dilinin yazı diline dönüşümünün ifadesi iken Târîh-i Ebu’l-
feth, klasik İslam tarihçiliğinin bizde takipçisi olarak görünen ilk eserdir. Bu eserde artık, 
kısa cümleler, süssüz kuru ifadeler yerine Farsça ve Arapça cümle yapılarına uygun uzun 
cümleler, tasvire önem veren ve bu yüzden de bol bol sıfat ve zarf kullanan, benzetmeler 
yapan, mecazi ifadelere başvuran, kelimelerin ses yapılarından yararlanarak aliterasyon 
ve secilerle metni süsleyen, kısacası bediî dilin ilk örneklerini oluşturmaya çalışan bir 
yazarla karşı karşıyayız. Bu yeni anlayış artık Osmanlı nesir dilinde hakim bir unsur 
olmaya başlayacak ve bundan böyle söyleneni derinleştirmek yerine söyleyişi 
güzelleştirmeyi hedef alan bir çerçeveye bürünecektir. Öyle ki bu anlayış sadece klasik 
örneklerde değil Âşık Edebiyatı metinlerinde de karşımıza çıkacaktır. 

Târîh-i Ebu’l-feth, Fatih Sultan Mehmed’in fetihlerini anlatan bir gazavatnâmedir. Sözü 
edilen bu Târîh eski ve yeni harflerle neşredilmîştir (Tursun Bey Târîh-i Ebu’l-feth, Haz. 
Mehmed Arif; İstanbul, 1330/1912; Tursun Bey Târîh-i Ebu’l-feth, Haz. Mertol Tulum, 
İstanbul, 1977; The History of Mehmed The Conqueror by Tursun Bey, çev. Halil İnalcık-
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Rhoads Murphey, Minneapolis-Chicago, 1978). 

Kıvamî’nin Fetihnâme-i Sultan Mehmed adlı eseri de bir diğer gazavatnâmedir (Franz 
Babinger, Fetihnâme-i Sultan Mehmed, İstanbul, 1955). 

Yazarı belli olmayan fakat Oğuz destanının bir parçası ve devamı olan Dede Korkut Kitabı, 
nesir tarihimiz için çok önemli bir kilometre taşıdır. Çünkü bu eser, eski tarihlere uzanan 
tabii Türk nesrinin kendi çağındaki bir devamı niteliğindedir ve özellikle çeviri eserlerde ya 
da onların etkisinde gelişen Batı Türkçesi örneklerinde karşımıza çıkan dil, üslup ve 
sentaks hususiyetlerinin ötesinde, tabii Türkçe akışın bir yansımasıdır. Bu haliyle Dede 
Korkut Kitabı’nı, sözlü dilden yazılı dile aktarılmış folklorik üslubun çok önemli bir işaret 
taşı olarak algılamak gerekmektedir. Bu özgün özelliği yüzünden eser üzerinde pek çok 
araştırma yapılmıştır (Son çalışmalar için bkz. Tezcan, 2001; Tezcan-Boeschoten, 2001). 

Tasavvufî eserlerin bu yüzyılda da ağırlıklı bir yer tuttuğu daha önce belirtilmîşti. Çünkü 
Anadolu’da birbiri ardınca tekkeler kuran tarikatlar, mürid ve mensuplarının eğitimi ile 
alakalı çoğu didaktik manzum ve mensur eserler kaleme alma ihtiyacı hissetmişler, bu da 
tasavvuf konusunda pek çok eserin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu tarz mensur eserlerin 
XV. yüzyılda en önde geleni Eşrefiyye tarikatının kurucusu Eşrefoğlu Abdullah Rûmî’nin (ö. 
1469) Müzekki’n-nüfûs adlı eseridir. Eşrefoğlu kitabının mukaddimesinde eserini halkı 
doğru yola sevk etmek için bilhassa Türkçe olarak yazdığını belirtir Aynı yazarın tarikat 
adabını ele aldığı bir diğer eseri de Tarikatnâme’dir. 

Bu yüzyılda tasavvufî mensur örneklerin en dikkate değer olanlarını Kaygusuz Abdal (ö. 
1444) kaleme alır. Abdal Musa müridlerinden olan Kaygusuz Abdal, Yunus tarzında 
başarılı şiir örnekleri verdiği gibi nesirde de özellikle üslup açısından dikkatle üzerinde 
durulması gereken biridir. 

Onun eserlerinde ilk defa Anadolu’da gelişen nesir dilinin, konuşma dilinin üstünde yeni bir 
yazı diline gidişin güzel örneklerine raslanmaktadır. Her kim gönül bahrine yol buldu ne dür 
isterse dalup çıkardı. Anlar kim sûrete bakdı gaflet ipin boynına takdı tâati hırmenin oda 
yakdı.... gibi ona ait ifadeler, hem söyleyiş, hem üslup, hem mecaza yaslanma, hem de 
gönül bahri, gaflet ipi, tâat hırmeni gibi soyut ve somut kelimelerden oluşturduğu 
tamlamalarla daha sonraki yıllarda standart bir hale dönüşecek klasik nesrin bu yüzyılda 
adeta öncüsüdür. Kaygusuz Abdal’ın Budalanâme, Kitab-ı Miglâte ve Vücûdnâme adlı üç 
mensur eseri bulunmaktadır. Ayrıca Saraynâme ve Dil-güşâ adlı iki eseri de manzum 
mensur karışık haldedir. (Güzel, 1983). 

XV. yüzyılda bu tarz eserlerin önde gelenlerinden bir diğeri de Ahmed Bîcan’ın (ö. 
1465’ten sonra) Envârü’l-Âşıkîn adlı eseridir. Envârü’l-Âşıkîn Yazıcıoğlu Mehmed’in 
Arapça olarak yazdığı Megâribü’z-zaman adlı eserinin Türkçeye çevirisidir. Eserin dili yine 
geniş kitlelerin kolay anlaması için sade bir Türkçe’dir. Bu esere ek olarak aynı yazarın 
Acâibü’l-mahlûkât, Müntehâ Tercümesi, Şemsiyye ve Dürr-i Meknûn adlı eserleri de vardır. 

Tasavvufî eserlerin bir başka kolunu oluşturan menakıpnâmelerden de bu yüzyılda kaleme 
alınan eserler bulunmaktadır. Bilindiği gibi, tasavvuf akımı ilerledikçe tarikat kurucuları ya 
da veli ve şeyhlerin menkabevi hayatlarını merak etme de aynı oranda artar. İşte sözü 
edilen bu tür, adı geçen kişilerin menkıbevi hayatlarını konu edinmekte, halkın bu 
anlamdaki beklentilerine cevap vermektedir. Türün dikkate değer özelliği, olağanüstü 
unsurlara çokça yer vermesidir. Halk topluluklarına genellikle kendi tarikat büyüklerini 
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anlatmak üzere o tarikat içinden birinin kaleme aldığı eserler oldukları için bu tarz örnekler, 
konuşma diline yakın, yani folklorik üslupla yazılırlar. Bunların önemlilerinden biri olan 
Saltuknâme, Cem Sultan’ın çevresindeki şairlerden Ebu’l-hayr-ı Rûmî tarafından 
yazılmıştır. Hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmayan Ebu’l-hayr-ı Rûmî, Anadolu ve 
Rumeli’de müslümanlığı yaymada büyük gayretler gösteren Sarı Saltuk’un hayatını, 
mücadelelerine ve kerametlerini derleyip yazmıştır (Yüce, 1987; Akalın, 1988). Üslup ve 
anlatım olarak yüzyılın prototip örnekleri olan Dede Korkut Kitabı’nı ve Âşıkpaşazâde 
Tarihi’nin hususiyetlerini yansıtan eser, bu haliyle çağının dikkate değer örneklerinden 
biridir. 

Menakıbnâme tarzının hem bu yüzyıldaki hem de türünün geneldeki en önemli 
örneklerinden biri Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnâmesi’dir. Yazarı bilinmeyen bu eser, 
Anadolu’da gelişen hem diğer tarikatlar, hem de Bektaşilik için çok önemli bilgiler içerir. 
Eserin dil ve üslup özellikleri kendi çağının benzer örneklerini yansıtır (Gölpınarlı, 1985). 

Aynı tarz eserlerden bir diğeri ise Otman Baba’nın halifelerinden Küçük Abdal tarafından 
yazılan Velâyetnâme-i Otman Baba adlı menakıpnâmedir. Küçük Abdal’ın hayatı hakkında 
kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Menakıpnâme, 1483 yılında kaleme alınmıştır. Otman 
Baba, önde gelen Bektaşi şeyhlerinden biri olup tekkesi bugün Bulgaristan sınırları içinde 
kalan Haskova şehri yakınlarındadır. Balkanlar’daki kolonizatör Türk dervişlerinin en 
önemlilerinden biri olan Otman Baba’nın, sözü edilen bu eserle hayatı ve yaptıkları 
menkıbevi bir biçimde anlatılmaktadır. Eser, Velâyetnâme-i Şâhî olarak da anılır. 
Menakıpnâmede şeyhin kerametlerinden söz edilir. 

Eşrefoğlu Abdullah Rumî’nin hayatı ve kerametlerini anlatan Eşrefoğlu Menakıbnâmesi 
(Menâkıb-ı Eşrefzâde, Haz. Abdullah Uçman-Önder Akıncı, İstanbul, 1976) ile Fatih Sultan 
Mehmed’in veziri Mahmud Paşa’nın menkıbevi hayatını anlatan Menakıb-ı Mahmud Paşa, 
yüzyılın bu türdeki diğer eserleridir. 

Bu yüzyılda tıp alanında Türkçe’ye çevrilmîş mensur eserler de bulunmaktadır. Bunlar, 
Sabuncuoğlu Şerefeddin Alî b. el-hac İlyas (ö.1468) tarafından Türkçe’ye çevrilen 
Cerrâhiyye-i İlhâniyye (y.1468) ile Mücerreb-nâme (y.1485), Halimî-i Amasyavî tarafından 
tercüme edilen Müfredât-ı İbn Baytar’dır. 

Molla Lutfî’nin el-Ferec Ba’de’ş-şidde çevirisi, Hasan Bayatî’nin Câm-ı Cem Âyin’i ve 
Mehmed bin Sinaneddin’in Delilü’l-ibâd’ı yine bu yüzyılın mensur örnekleridir. 

Arif Ali’nin Danişmend-nâme’si ile Firdevsi-i Rûmî’nin Süleyman-nâme, Da’vetnâme, 
Silahşörnâme, Satranç-nâme, Hayât u Memât ve Şeyh Abdullah-ı İlâhî Menakıbı gibi 
eserleri de bu yüzyılın örnekleridir. 

Bu yüzyılda secili nesir de ilk örneklerini verecektir. Sinan Paşa ile karşımıza çıkacak 
seci’nin kelime anlamı, güvercin ve kumru gibi kuşların nağmelerini tekrarlamak suretiyle 
ötmeleridir. Terim olarak seci’, nesirde cümlelerin sonundaki kelimelerin son harflerinin 
veya tamlama oluşturan kelimelerle bağlaçlarla birbirine bağlı ibarelerin son harflerinin 
kafiye oluşturmasıdır. 

Eserini, Hâce Abdullah Ensârî’nin çalışmalarını göz önünde tutarak secili bir tarzda kaleme 
alan Sinan Paşa, Türk edebiyatında bu tarzın ilk ve en başarılı örneklerinden birini 
vermiştir (Tulum, 2001). Sinan Paşa fasılaları öylesine başarılı ve hemen hemen her 
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kelimeyi bir diğeriyle ses ve anlam bakımından alakalı kurar ki böylesine başarılı 
kompozisyonlara çoğu kez şiirde bile rastlamak mümkün değildir: 

İlâhî! Âsîlere azâb itmen adlse afv etmen Dahı ahdündür 
İlâhî! Mücrimlere Ikâb itmen haksa Bağışlaman Dahı vadündür 

Bu tarihten itibaren seci, mensur eserlerin hemen hemen bütün türlerinde yaygın olarak 
kullanılmıştır. 

Sinan Paşa’nın Attar’ın Tezkiretü’l-evliyâ adlı eserinin tercümesi ile ahlâkî konuları ele 
aldığı Maârif-nâme adlı eseri, dinî ve tasavvufî konuların lirik tarzda işlendiği çalışmalarıdır. 
Sinan Paşa, bu çalışmalarıyla Türk edebî dilinin lügat hacmini hayli zenginleştirmiştir. 

Batı Türkçesi’nin başlangıcı olan XIII. yüzyıldan XV. yüzyıl sonuna kadar olan devresini 
Erken Dönem olarak adlandırmak mümkündür. Nazımda da nesirde de dönemin kendine 
özgü belli başlı özellikleri vardır ve bunları şöyle sıralamak mümkündür: Bu dönem yazı dili 
büyük ölçüde hayata yeni adım atmakta olan bir faaliyetin başlangıcında karşılaşılabilecek 
problemleri taşımaktadır. Bu yüzdendir ki imlâ ve üslup bakımından ciddi acemiliklere tanık 
olunur. Çünkü dönem, Türkçe imlânın sistemleştirilebilmesi için Arap yazı sisteminin 
mevcut imkan ve alternatiflerinin denendiği ve bir esasa oturtulamamış karmaşık ve 
düzensiz imlâ şekillerinin çok geniş ve çarpıcı biçimde ortaya konduğu bir dönemdir 
(Turan, 2001). Bu yüzden özellikle Türkçe kelimelerin imlâsında aynı metin içinde bile 
birkaç ayrı yazılışa rastlamak mümkündür. Bunun en önemli sebebi kuşkusuz imlânın 
oturmamış olmasıdır. Fakat ağızların farklı farklı oluşu da değişik yazılışların bir başka 
sebebidir. Daha sonraki dönemlerde hemen hiç tesadüf edilmeyecek olan Arapça ve 
Farsça asıllı kelimelerde bile zaman zaman imlâ yanlışları karşımıza çıkar. Türkçe 
kelimeler Arap alfabesinin kabul edildiği ilk dönemlerde bu dilin hususiyeti olan harekelerle 
gösterilmekteydi. Daha sonra hareke yerine vokalleri gösteren harfler kullanılmaya 
başlanmış, ama geçiş döneminde her ikisinin de kullanımından ya da her ikisinin de 
kullanılmamasından doğan sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Örneğin harekelerden vazgeçilmeye 
başlandığı yıllarda bir süre vokalleri gösteren harfler de kullanılmamıştır. Türkçe 
kelimelerde çift sessiz yerine şedde kullanılmaktadır. B, p, c, ç, dal, tı harfleri karışık olarak 
bir birinin yerine kullanılabilmektedir. Farsça tamlamaların bu dönemde okunduğu gibi 
gösterilmesi de sıklıkla rastlanan bir durumdur. 

Üsluba gelince imlâda karşılaşılan sıkıntılar bu konuda da karşımıza çıkmaktadır. Bu 
dönem üslubunun şüphesiz yazardan yazara değişen hususiyetleri olmakla birlikte devir 
üslubu diyebileceğimiz bir ortak özellikten de söz etmek mümkündür. Dönem üslubunun 
en mühim özelliği konuşma diline yakın folklorik üslup olarak adlandırılabilecek bir özellik 
taşımasıdır. Bu üslupta cümleler kısa (ortalama beş kelime) ve cümleyi oluşturan kelimeler 
büyük ölçüde isim ve fiillerden ibarettir. 

Erken döneme ait metinlerin büyük çoğunluğu yeni kabul edilen bir medeniyetin daha önce 
Arapça ve Farsça olarak yazılan temel konularının Türkçe’ye aktarımından ibaret olduğu 
için bunlar, genellikle o dillerin cümle yapısı özelliklerini yansıtır. Bu manada devrik cümle 
kullanımı bu metinlerde yaygındır. Yine bu özellikten dolayıdır ki Türk dünyasında yeni bir 
medeniyet anlayışı ikame edilmeye çalışıldığı için ortaya konan metinlerin muhtevası 
didaktik-öğretici özellikler taşır. 

Erken dönem metinlerinin bir diğer özelliği de kullanılan kelimelerin büyük çoğunluğunun 
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Türkçe olmasıdır. İslam dinîyle gelen kavramlar hariç tutulacak olursa kullanılan 
kelimelerin tamamı Türkçe’nin kendine ait kelime kadrosudur. Daha sonraki dönem 
metinlerinde karşılaşılacak olan Arapça ve Farsçaya ait gramer kurallarına bağlı 
kullanımlara bu dönem metinlerinde rastlanmaz. Çok nadir olarak görülen kural, Farsça 
isim ve sıfat tamlamalarıdır. 

Manzum ve mensur tercüme faaliyetleri XV. yüzyılda da daha önceki dönemler gibi kültür 
hayatını zenginleştirmeye devam etmiştir. Bununla birlikte yeni yeni türler ortaya çıkmış ve 
edebiyat hayatı zenginleşmeye başlamıştır. Sözlü gelenekler yazıya geçirilmîş, özellikle 
Osmanlı tarihine yönelik milli özellikler taşıyan eserler kaleme alınmaya başlanmıştır. 

Genel görüntü bu olmakla birlikte erken dönem metinlerinde dilin, zaman zaman konuşma 
dilinin üstünde ve yer yer mecazlara yaslanarak kullanılışına rastlanmaya başlanmıştır. 
Şiirde daha erken teşekkül eden soyut kavramlarla somut kavramların tamlama olarak 
kullanılması hadisesine nesir dilinde ilk defa bu dönemde tesadüf edilir. 

Şiirde müşterek nazım şekli ve türler yanında, biraz da aruz ve kafiyenin zorlamasıyla 
daha erken teşekkül eden ortak yapı, dil ve üslupta da nesre göre daha ileri bir görüntü 
oluşturmuştu. Bir anlamda şiirde Fatih devrinde kalıplaşan ve XVIII. yüzyıl sonuna kadar 
devam edecek söyleyiş biçimi ve imaj sistemi, nesirde daha geç teşekkül edecektir. Bu 
manada nesir açısından XV. yüzyıl, kendinden önceki dönemlerin pek fazla değişiklik 
göstermeyen devamı niteliğindedir. Başta Sinan Paşa’nın eserlerinde ve özellikle resmî 
üsluptaki farklı görüntü, yüzyılın genel yapısını yansıtmamaktadır. 

XVI. Yüzyıl 

XV. yüzyılda hem siyasi hem de kültürel bakımdan gelişip büyümeye başlayan toplumsal 
yapı, XVI. yüzyılda birkaçı bütün Türk tarihi içinde çok güçlü devlet adamları olarak tanınan 
muktedir padişahların yönetiminde büyüme ve gelişmesini sürdürerek dünyanın en büyük 
devletlerinden biri haline gelmiştir. Bu yüzyılda Osmanlı tahtında II. Bayezid (1481-1512), 
Yavuz Sultan Selim (15121520), Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566), Sultan II. Selim 
(1566-1574), Sultan III. Murad (15741595) ve Sultan III. Mehmed (1595-1603) 
bulunmuştur. Bu yüzyıl, özellikle Kanunî Devri, Osmanlı Devleti’nin her bakımdan altın 
çağıdır. Bu yüzyılda askerî, mimarî ve kültürel alanda büyük gelişmeler yaşanmış, halkın 
kültür ve refah seviyesi yükselmiştir. 

Ülkedeki bu umumi gelişmenin tabii sonucu olarak bilim, kültür, sanat ve edebiyatta da 
devletin büyümesiyle orantılı olarak büyük bir gelişme gözlenmiştir. Osmanlı padişahları bir 
yandan siyasi yapıyı güçlendirmeye gayret gösterirken bir yandan da bilimde ve sanatta 
ilerleme ve yükselme gereğini fark etmişler, bunun gerçekleşmesi için hiç bir fedakarlıktan 
kaçınmamışlardır. Saraylarını yabancı bilim adamları ve sanatçılara açtıkları gibi yaptıkları 
seferler sonunda tanınmış bilim adamı ve sanatçıları, hatta meslek mensuplarını toplayıp 
İstanbul’a getirmişlerdir. XV. yüzyılda ayrıntılarıyla anlatıldığı gibi devletin bilim ve sanat 
adamlarına gösterdiği himayeci tutum, zenginleşen devlet yapısı ile birlikte artarak devam 
etmiştir. Fatih Sultan Mehmed gibi bu yüzyıl padişahları da hem kendi çevrelerindeki bilim 
ve sanat adamlarını koruyup gözetmişler, hem de İslam dünyasındaki önemli adları kendi 
ülkelerine getirtmişlerdir. Özellikle doğuya yönelik fetihlerinden sonra Yavuz Sultan Selim’i 
bu uygulamanın içinde görüyoruz (İpekten, 96, s. 44-134; Erünsal, 1981, 1982, Gökmen, 
1997, 15). 
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Bütün bu gelişmeler sonucu sahip olduğu olağanüstü imkanlar sayesinde zaten her 
dönemde bilim ve sanat merkezi olan İstanbul, kısa sürede bu defa İslam medeniyetinin en 
önemli merkezlerinden biri haline geldi. Özellikle şiir ve edebiyat bu gelişmeler içinde daha 
da ön plana çıktı. Çünkü padişahlardan başlayarak bütün devlet büyükleri, şiire ve 
edebiyata büyük rağbet göstermekteydiler. Böylece İstanbul’da başta saray olmak üzere 
devlet adamlarının konakları, şair, yazar ve ilim adamlarının toplandığı birer merkez oldu. 
Devlet yöneticileri kendileri de ilim ve sanatla uğraştıkları için bilim ve sanat adamlarını 
önceki dönemlere göre daha fazla korudular. İstanbul’da ortaya çıkan bu yapı, değişik 
görüntülerle taşraya doğru yayıldı ve Devletin her tarafında önemli kültür merkezleri oluştu. 
Bağdat, Diyarbakır, Konya, Bursa, Edirne, Vardar Yenicesi, Üsküp gibi yerlerde pek çok 
sanatçı yetişti. İstanbul bir cazibe merkezi haline dönüştü ve Orta Asya’dan çok sayıda şair 
Anadolu’ya geldi. İstanbul Türkçesi edebiyatımıza hakim oldu (İpekten 1996; Kurnaz, 
1997). 

Aslında, birkaçı dışında bütün Osmanlı padişâhları, şiir ve edebiyatla ilgilenmişler ve 
Sultân II. Murad’dan başlayarak çoğu şiir de söylemiştir. Fâtih Sultan Mehmet (Avnî), 
Sultan II. Bâyezîd (Adlî), Yavuz Sultân Selîm (Selîmî), Kanûnî Sultan Süleyman (Muhibbî), 
Sultân II. Selim (Selimî), Sultân III. Murad (Muradî); şehzâdelerden Sultân Cem, Sultân 
Korkut (Harîmi), Sultan Mustafa (Muhlisî), Sultan Mehmed, Sultan Bayezîd oldukça 
tanınmış şairlerdir. Bazılarının müretteb divanları da vardır. Osmanlı sultan ve 
şehzâdelerinin başlangıçtan itibaren şiirle çok yakın ilgisi, daha doğrusu hanedan 
mensuplarının tamama yakınının şiir söylemesi, dünyada hemen hemen hiç bir hanedanda 
görülmeyen bir özelliktir. Bütün Ortaçağ boyunca doğu ve batının devlet yöneticileri 
şairlere yakın ilgi göstermişler, onları saraylarında barındırıp ihsanlara gark etmişlerdir. 
Fakat belirtildiği gibi hemen hepsi şiirle uğraşan bir hanedan, neredeyse sadece 
Osmanoğulları’na hastır (Şardağ, 1982 İsen, 1997). 

Yüzyılın başında, Adnî mahlasıyla şiir söyleyen Sultan II. Bayezîd, divan tertip etmiş 
şairlerden biridir. Divanı basılmıştır (Divan-ı Sultan Bâyezid-î Sânî, İstanbul 1309). 
Devrinde otuzdan çok şâire "sâlyâne” denilen yıllık maaş verilirdi (İpekten, 1996). 

Yavuz Sultân Selim ise, şiirlerini Farsça yazmıştır. Bir divân tertipleyecek kadar çok şiiri 
vardır. Divân’ı, Ali Nihad Tarlan tarafından Türkçeye çevrilmiştir (Yavuz Selim Divânı, 
İstanbul 1946). Trabzon’daki sancak beyliği yıllarından başlayarak pek çok şairi himaye 
etmiştir. Çıktığı seferlere şâirlerden çoğunu yanında götürür ve sefer târihini nazm 
etmelerini isterdi. Bunun sonucu olarak adına bir çok Selîm-nâme yazılmıştır (İpekten, 
1996). Bilindiği gibi Selimnâmeler, Yavuz Sultan Selim’in saltanatını konu edinip onun 
dönemindeki belli başlı olayları anlatan manzûm veya mensûr eserlerin adıdır. Bunlar, 
edebiyatımızda sık rastlanan gazavatnâme, fetihnâme, zafernâme gibi Osmanlı tarihinin 
eksik bıraktığı noktaları tamamlayan eserlerdir. Konuları, Sultan Selim’in Trabzon’daki 
valiliğinden başlayarak önce Gürcülerle sonra da babası ve kardeşleriyle olan 
mücâdeleleri, padişah olarak Safevî ve Memlüklüler’le olan savaşlarıdır. Bu eserler, devrin 
sosyal, siyasî ve kültürel olaylarını anlatmaları yanında, üsluplarına gösterilen özen 
dolayısıyla edebî bir değer de ihtiva ederler. Bu eserler daha sonra ortaya çıkan 
Süleymannâmeler’le birlikte devletin en güçlü dönemini dile getirdikleri için baştan sona 
zafer ve başarıların anlatımıyla doludurlar. Bu yüzden halkın millî gururunu okşayan, 
askeri savaşa teşvik eden eserlerdir. Bu yüzyıl Türk edebiyatında, Türkçe, Arapça ve 
Farsça olmak üzere yirmi kadar Selimnâme yazılmıştır. İshak Çelebi (ö.1573), Keşfî 
(ö.1525), İdrîs-i Bitlisî (6. 1521), Kemalpaşazâde (ö.1534), Celâlzâde Mustafa Çelebi 
(ö.1567), Şükrî, Sücüdî, Şîrî, Edâyî, Hoca Sadeddin, Çerkesler Kâtibi Yusuf belli başlı 
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Selimnâme yazarlarıdır (Tekindağ, 1979). 

Sultân Selîm’in kısa saltanatından sonra, Osmanlı tahtına oturan Kanûnî Sultan 
Süleymân’ın saltanat yılları, Osmanlı ilim, kültür ve edebiyatının da en yüksek derecesine 
ulaştığı bir devir olmuştur. Konya, Bursa, Edirne, Bağdâd gibi o zamana kadar büyük kültür 
merkezleri olan şehirler, onun devrinde yerlerini devletin başkenti olan İstanbul’a 
bırakmışlardır. Şiirle uğraşan Osmanlı sultanları içinde, en çok şiir söyleyen Muhibbî 
olmuştur. Divânındaki 2802 gazel, 23 muhammes ve tahmis, 30 murabba ile 
edebiyatımızda Edirneli Nazmî’den sonra en çok gazeli olan şâir Muhibbî’dir (Ak, 1988). 
Uzun saltanatı boyunca, yüzlerce şâir Kanûnî Sultân Süleyman’ın himâyesi altında 
yaşamışlardır. Bunların en tanınmışları ilim adamı ve şair olarak Cenâbi Paşa; musâhibi 
Şemsi Ahmed Paşa, nişancısı Celâl-zâde Mustafa Çelebi, defterdâr Kadir Efendi, Kitâbu’l-
Muhît ve Mir’âtü’I- Memâlik eserlerinin sahibi Seydî Ali Reis; çok renkli kişiliğiyle kendini 
tanıtan Gazâlî mahlaslı Deli Birâder, Hayâlî Bey, Şehnâme’siyle ünlü Fethullah Ârif Çelebi, 
büyük bir Divan yanında söylediği beş mesnevisiyle bir Hamse meydana getiren Taşlıcalı 
Yahyâ Bey, yüzyılın Anadolu edebiyatında en büyük şâiri sayılan ve Sultanü’ş-Şu’arâ diye 
anılan Bâkî, Fevrî Ahmed, Nakkaş Bâli-zâde Rahmî, Edâyî, Şehzâde Mustafa’nın hocası 
olan Sürûrî Gubârî, Lâmi’î Çelebi, Edirneli Nazmî, Ubeydî ve Dâ’î’dir (İpekten, 1996). 

Padişahın çevresindeki bu şairler de ona Süleymannâmeler yazmışlardır. Süleymannâme, 
Kanunî Sultan Süleyman’ın saltanatını konu edinip onun dönemindeki belli başlı olayları 
anlatan manzûm ve mensûr eserlere verilen addır. Süleymannâmelerin kaynağı 
Selîmnâmelerdir. Bu yüzden muhteva bakımından benzerlikler gösterirler. Türk 
edebiyatında bu çerçevede ele alınabilecek elli civarında eser vardır. Mustafa Bostan 
Çelebi, Karaçelebizâde Abdülaziz (ö.1657), Ferdî (ö.1525), Şemsî Ahmed (ö.1580), 
Ramazan, Nev’î (ö.1599), Hâletî (ö.1622), Eyyûbî, Hadîdî (ö.1559) Gubârî (ö.1566) 
başlıca Süleymannâme yazarlarıdır. 

Babası öldüğünde büyük bir imparatorluğun tahtına oturan Sultan II. Selîm, devletin 
idâresini sadrazamı Sokullu Mehmed Paşa’ya bırakmış, okuyup yazmakla ve avcılıkla 
vakit geçirmiştir. Divânı olmamakla birlikte güzel şiirleri vardır. Onun zamanında da şâirler 
korunmuş, şâir ulûfeleri verilmeğe devam etmiştir (İpekten, 1996). 

Sultan III. Murâd da, şâir, bir padişahtı. Üç dilde Dîvân tertipleyecek kadar çok şiir 
söylemiştir. Türkçe 1400 gazeli olup bunlardan yapılan seçmeler yayımlanmıştır. (Kırkkılıç, 
1988). 

İstanbul’un sanat ve edebiyatın merkezi hâline gelmesinde pâdişahların yanında devlet 
büyüklerinin de katkıları olmuştur. Şiir ve sanatla ilgili olmayanlar bile toplantılar 
düzenlemiş ve sanatkârları koruma yarışına katılmışlardır. Bunların içinde özellikle Sultân 
Bâyezîd ve Yavuz Sultân Selîm devri kazaskerlerinden Müeyyed-zâde Abdurrahman 
Efendi (ö.1516), nişancı Tâc-zâde Ca’fer Çelebi (ö.1515), Kanunî Sultân Süleymân’ın 
sadrazamlarından Remzî mahlasıyla şiirler de yazan Pir Mehmed Paşa (ö.1532), İbrahim 
Paşa (ö.1536), şairleri fazla sevmediği halde yine de onlardan yardımlarını esirgemeyen 
Rüstem Paşa (ö.1561), şeyhülislâm ve büyük ilim adamı Kemâlpaşa-zâde, kazasker Kadrî 
Çelebi, defterdar İskender Çelebi (ö.1535), nişancı Celâl-zâde Mustafa Çelebi (ö.1567), 
Katîbî mahlasıyla şiirleri de olan kapudân-ı deryâ Seydî Ali Reis (ö.1563), konaklarında sık 
sık toplantılar düzenleyen, şairleri, mûsikî ustalarını çevrelerinde toplayan devlet 
büyükleridir. Buralarda kümeleşen sanatkârlar hem büyüklerin teşvik ve yardımlarını 
görmüşler, hem de yüzyıl edebiyatının ve kültürünün gelişmesinde yararlı olmuşlardır 
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(İpekten, 1996). 

İstanbul dışında ise, özellikle şehzâdelerin çıktıkları sancak merkezlerindeki şehzâde 
sarayları, İstanbul’dakilerden daha küçük çapta da olsa birer ilim, sanat ve edebiyat 
çevresi oluşturmuşlardır. Bunun sonucu olarak XVI. yüzyılda, Sultân II. Bâyezîd’in 
şehzâdesi Sultân Abdullah, Kanûnî’nin şehzâdeleri Bâyezid ve Selim’in Sancak 
beyliklerinde Konya; Şehzâde II. Bâyezîd, onun oğlu Şehzâde Ahmed, Kanûnî Sultân 
Süleyman’ın oğlu Sultan Mustafa’nın Sancak beyliklerinde Amasya; Sultân Bâyezîd’in 
şehzâdeleri Sultan Korkut ve Sultân Mahmud; şehzâde Süleyman (Kanûnî) ve oğulları 
Şehzâde Mehmed, Şehzâde (II.) Selîm, Sultân Selim’in şehzâdesi Sultan III. Murâd 
devirlerinde Manisa; Yavuz Sultan Selim’in şehzâdeliğinde Trabzon ve Kanûnî’nin 
şehzâdeleri Sultân Bâyezîd ve Sultan II. Selim’in Sancak beyliklerinde Kütahya, 
Anadolu’da birer ilim sanat ve edebiyat merkezi hâline gelmiştir (İpekten, 1996; İsen 1999). 

İstanbul’un fethini izleyen yıllarda şiirde bir ortak yapının, dil ve üslubun teşekkül ettiği 
daha önce belirtilmişti. Bu tarihten itibaren özellikle nazımda ortaya çıkan bu klasik 
görüntü, tür ve şekil kalıplaşması XIX. yüzyıla kadar devam etmiştir. Buna klasik üslup 
adını veriyoruz. Nazım bu yüzyılda da sözü edilen bu çerçeve içinde kaside, gazel, kıt’a, 
müstezad, tuyug, rübai, musammat, mesnevi gibi alanlarda eserler verdi. Klasik üsluba 
paralel bu yüzyılda folklorik üslupla eserler de kaleme alınmış olmakla birlikte pek çok 
yazar Divan şiirinin bu yüzyıla kadar devam eden sistematik gelişimi ve sembolik anlatıma 
yaslanmasının bir yansıması olarak klasik tarzı benimsedi. Böylece folklorik üsluba 
ilaveten ilmi üslup, resmi üslup ve bedii üslubu da içine alan klasik üslupla kaleme alınmış 
metinler ortaya çıkmaya başladı. Nesirde aynı gelişme ancak Kanuni Sultan Süleyman 
zamanında sağlanabilmiştir (1520-1566). 

Manzum Eserler 

XVI. yüzyıl kasîde, gazel ve mesnevide parlak bir devirdir. Türk şiiri bu duruma gelinceye 
kadar üç yüz yıllık bir deneme, uygulama ve gelişme süresinden geçmiştir. Başlangıçta 
İran edebiyatının tesirinde gelişmeye başlayan Türk edebiyatı, XV. yüzyılda, bir yandan 
Çağatay edebî alanında Alî Şir Nevâyî ile en parlak ve olgun devrini yaşarken, Anadolu’da 
da Şeyhî, Selmân, Câmî ve Hâfız gibi büyük İran şâirlerinin hayâlleri, mânâ ve 
mazmunlarını Türk şiirine tatbik etme çabasıyla, bundan sonra yüzyıllar boyu kullanılacak 
şiirin esaslarını tespit edip ortaya koyma gayreti içine girmiştir. XV. yüzyılın sonunda artık 
Türk şiiri, Anadolu’da da uzun bir süre geçirdiği denemelerle nazım şekilleri, aruz kalıpları, 
konuları, mazmunları belirlenmiş ve gelişmeye hazır bir hâle gelmiştir. 

XVI. yüzyılda devletin gelişmesi ve güçlenmesiyle şiirdeki gelişme daha da hızlanmış ve 
bu yüzyılda İran şâirlerinin etkileri yine sürmekle birlikte artık Fuzûlî, Hayâlî Bey, Bâkî gibi 
şiire yön veren ve Türk şâirlerince örnek alınacak şiir ustaları yetişmiştir. Bu yüzyıl şiiri, 
aruzun kullanılışındaki ustalık ve şiir tekniğinde erişilen mükemmellikle, dıştaki âhengiyle 
en parlak ve olgun devrini yaşamıştır. İran’dan alınan mazmunlar dikkat ve i’tinâ ile 
işlenmiş, kelimeler arasında sıkı ve girift bağlantılar kurulmuş, sonuçta şiir, bir incelik ve 
derinlik kazanmıştır. 

Bu yüzyılda şiirin gelişmesi ve güzelleşmesinde, şiir ölçüsü olarak benimsenen aruzun en 
iyi bir biçimde kullanılmaya başlanmasının da büyük etkisi olmuştur. XVI. yüzyılda artık 
büyük şâirlerin elinde hatâsız ve ustaca kullanılan bir Türk aruzu yaratılmıştır (İpekten, 

http://www.altayli.net/


BAŞLANGIÇTAN XVIII. YÜZYILA KADAR 
TÜRK EDEBİYATI 

Türk Tarihi Araştırmaları http://www.Altayli.Net 
   Sayfa No: 29 

1997). 

XVI. yüzyılda Osmanlı Türkçesi de klasik biçimini almış, Eski Anadolu Türkçesi 
özelliklerinden ayrılarak birçok Türkçe kelime yerine Arapça ve Farsça’dan deyimler, 
kelimeler ve uzun tamlamalar kullanılmaya başlanmış, Türkçe yeni bir biçime 
dönüşmüştür. Bu yüzyılın dili önceki yüzyıllardan oldukça farklı, daha süslü ve ağdalı bir 
dildir. Bir yandan İran şiirinin süregelen tesiriyle, bir yandan da dili aruz kalıplarına daha 
kolay uygulayabilmek için alınan Arapça ve Farsça kelimelerin çoğalmasıyla, sonradan 
(Cumhuriyet döneminde) "Osmanlıca” denilen bir dil meydana gelmiştir. Bu dilde Türkçe 
kelimeler azalmış, bunların yerini yabancı kelimeler almıştır. Buna karşın Türkçe, cümle 
yapısında kendini hissettirmeye devam etmiş, böylece kelimelerinin bir kısmı yabancı, ama 
söylenişi Türkçe olan bir şiir dili geliştirilmiştir. 

Divân şiiri, kelimelerdeki bu değişimin yanında XVI. yüzyıldan itibaren giderek simgeci, 
kavramsal bir şiir özelliği kazandı. Bir kısmı İran ve Arap şiirinden alınan mazmunlar 
aslında teşbih esasına dayanan terim çiftleridir. Şairlerden biri tarafından kullanılan orijinal 
bir imâj, sürekli tekrarlanarak mazmunlaşmaktadır. Tekrar yoluyla da bunlar itibari bir 
nitelik kazanmaktadırlar. Divan şairi sevgilinin kirpiğini oka benzetirken onu ok 
sanmıyordu. Buradaki kirpik kelimesiyle onun gösterdiği kavram arasında keyfi olmayan bir 
benzerlik vardır. Aslında öğretici mesneviler bir yana bırakılacak olursa divan şiirinde 
kaside, gazel, musammat gibi türlerde sınırlı bir söz dağarcığı vardır. 

XVI. yüzyılın ikinci yarısına kadar bu sözlüğün büyük çoğunluğu Türkçe’dir. Bundan sonra 
oran, şairine göre değişir. Üslup açısından da artık Şeyhî ve Ahmed Paşa tarafından 
temelleri atılan klasik üslup yüzyıla damgasını vuracaktır. Bu yüzyılda da folklorik üslup 
olarak tanımladığımız sade, açık ve kolay anlaşılır metinler yazılmaya devam edilmişse de 
bunların oranında önceki dönemlere göre ciddi azalmalar vardır. 

İlmin, sanatın, şiir ve edebiyatın gelişmesini hazırlayan böyle uygun bir zeminde XVI. 
yüzyılda büyük bilim adamları, büyük sanatçılar, büyük şairler ve büyük nesir ustaları 
yetişmiştir. Bu yüzyılda şair sayısında büyük artışla karşılaşılmasına rağmen asra 
damgasını vuran şiir ustaları Bâkî (15261600), Fuzûlî (ö.1556) ve Hayâlî’dir (ö.1557). 
Azerî edebiyatı çerçevesinde Nesîmî, Habîbî ve Hatâî çizgisinin doruk noktası olan Fuzûlî, 
üç dilde yazdığı divanları, mesnevileri ve mensur eserleri ile Türkçe’nin sadece bu yüzyılda 
değil bütün dönemler içinde en büyük şairlerinden biridir. Yaşadığı coğrafya Türk kültür ve 
sanatının Herat, Tebriz, İstanbul hattındaki gelişim çizgisinin ortasında yer aldığı için dili 
itibariyle her iki tarafa da anlaşılabilir gelen şair, büyük ustalığı yanında bu özelliği 
yüzünden de Türkçe’nin en çok okunan isimlerinden biri olmuştur. Ayrıca özellikle şiirlerine 
ustalıkla yerleştirilmiş olan anlam katları da onu farklı okuyucu kitlelerinin çok sevmesine 
neden oldu. Divanının Türkçe’nin en çok basılan ve en çok istinsah edilen örneği olması 
bunun kanıtıdır (Mazıoğlu, 1983, s 113). Yine bu özelliği yüzünden o, her devirde bütün 
şâirlerin etkilendiği ve mutlaka bir şeyler aldığı tükenmez bir şiir hazinesidir. Fuzûlî, bütün 
nazım şekillerinde olduğu kadar kaside ve gazellerinde de eşsiz bir şairdir. Divânındaki Su, 
Hançer, Sabâ, Gül na’tları, Bağdad’ın alınışında Kanunî’ye sunduğu "râiyye” târih kasidesi, 
kasidelerinin en ünlülerindendir. Hepsinde tasavvufî aşkı işlediği 300 gazelindeki olgunluk, 
lirizm, âhenk, samimiyet ve derin hassasiyetle yüzyıllar boyu sevilerek okunmuştur (Akyüz, 
vd., 1990). 

Yüzyılın başında, Sultân II. Bâyezîd Devrinde İstanbul’a gelen Zâtî, yeterli öğrenimi de 
olmadığı halde, yeteneği sayesinde 30-40 yıl boyunca bütün şâirlerin hocası, yol 
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göstericisi olmuştur. Yüzyılın ortalarına doğru kendini kabûl ettiren Hayâlî Bey, Kanûnî 
Sultân Süleymân’ın en gözde şâiri olmuştur. Hayâlî Bey’den söz açılmışken yetiştiği 
Rumeli coğrafyasından, özellikle de doğduğu Vardar Yenicesi’nden bahsetmek yerinde 
olacaktır. Bugün Yunanistan sınırları içinde kalan Vardar Yenicesi, kültür tarihimiz 
açısından ilginç bir konuma sahiptir. Adı geçen şehir, çoğu XVI. yüzyılda olmak üzere 
Abdülgânî Âgehî (ö.1577), Aşkî (Ü. 1592), Derûnî (ö.1650), Garibî (ö.1547), Günâhî (6. 
167i7), Hayreti, Hayâlî (ö.1557), İlâhî, Mehmed, Râzî ((5. 1617), Sıdkî, Selman (ö.1564), 
Sırrî (ö.1585), Şâni, Tâbî, Usûlî (ö.1538), Yûsuf Sineçâk (ö.1564) ve Zârî (ö.1617) gibi 
yirmi şairle Osmanlı kültür coğrafyası içinde önemli bir yere sahiptir. Bu sayının ötesinde 
Vardar Yeniceli şairler belki de başka hiç bir yöre şairlerinde görülmeyen pek çok ortak 
özelliğe de sahiptirler: Şiire kadar yansıyan şekle ait titizlikten, bir başka ifade ile âlem-i 
teklifden bile âzâde tavırlar, samimi ve derinliği olan bir ruh, hep yükseklerde gezen, kayıt 
tanımayan bir aldırmaz tavır, onların başlıca özellikleridir. 

Bu özellikleri Vardar Yeniceli şairlerin hepsi için düşünmek, hatta daha ileri giderek 
mahlaslarda yapılacak bir değişiklik sonucunda şiirlerde fazla bir farklılık olmadığını 
söylemek yanlış sayılmaz. Vardar Yeniceli, hatta coğrafyayı biraz genişleterek Rumelili 
şairler, konularını işlerken yapılan benzetmelerde, kullanılan mecazlarda çevrenin ve yerli 
unsurların şiire girmesine daha çok özen göstermişlerdir. Bu özellikler de XVI. yüzyıl şiirine 
daha yerli bir nitelik kazandırmıştır (Mazıoğlu,1982). Şüphesiz bütün coğrafyaya yayılan bu 
özellik, yukarıda, çerçevesi çizilen yöre şairlerinde, dilde sadelik ve tabiilik, çevre ile ilgili 
tasvirler şeklinde daha çok yer almıştır. Bu durumu yörede sadece askeri bakımdan değil 
toplumsal bakımdan da etkin bir faaliyet olan akıncılıkla izah etmek uygun olacaktır: Bir 
askeri tabir olan akıncılık, Osmanlı hafif süvari birliklerine verilen isimdir. Akıncılar, özellikle 
Rumeli’de serhat boylarına yakın yerlerde otururlar ve düşman topraklarına akınlar 
yaparlardı. Geçimleri, düşmandan aldıkları ganimetle sağlanırdı. Akıncı kumandanlarını 
devlet tayin etmekle birlikte bu görevler hemen daima Mihal, Evrenos, Turhan, Yahyalı ve 
Malkoçoğlu gibi meşhur akıncı ailelerine verilmişti. İlk bakışta böyle özellikler taşıyan bir 
askeri sınıfın edebiyatla doğrudan doğruya nasıl ilgili olabileceği kuşkuyla karşılanabilir. 
Oysa meselenin bir de hemen göze çarpmayan ve bir kaç bakımdan edebiyatla ilgili olan 
yönü vardır. Bilindiği gibi Orta çağ edebiyatlarında saray, Tanpınar’ın ifadesiyle aydınlığın 
ve feyzin kaynağı muhteşem bir merkeze, hükümdara, onun cazibesine ve iradesine 
bağlıdır. Her şey onun etrafında döner. Ona doğru koşar. Ona yakınlığı nisbetinde feyizli 
ve mesuttur (1985, s 5) İşte saray istiaresi etrafında dönen orta çağ hayatı, onun yaptığı 
hemen her şeyi kendi şartları içinde taklid ederek yaşantısını idame ettirme gayreti içinde 
idi. Bu yüzdendir ki çok eski çağlardan beri genel anlamda güzel sanatlar, ama özellikle de 
şiir, yöneticileri övme görevi üstlenmiştir. Yine bu yüzdendir ki en küçük bir liderin 
maiyetinde bile başlangıçta çok sayıda şair mevcuttu. 

Devlet merkezinde padişahın bulunduğu saray böyle bir rol üstlenince, ona benzemeyi ilke 
edinmiş daha alt düzeydeki yöneticiler de kendi konumlarıyla mütenasip başka merkezler 
oluşturmuşlardır. Akıncı aileleri olan Mihaloğulları, Turhanlılar, Yahyalılar ve 
Malkoçoğulları birer yönetici olarak çevrelerinde daha çok şair olmak üzere çeşitli 
sanatçıları bulundurmaya özen göstermişler, böylece akıncılık aynı zamanda kültür ve 
sanatı besleyen önemli bir kaynak özelliği kazanmıştır. Sözü edilen bu akıncı beylerinin 
İstanbul modeline göre tertip edilmiş bir başkentleri bulunmaktaydı. Nitekim 
Evrenosoğulları Vardar Yenicesi’ni, Mihaloğlulları Plevne’yi, Turhanlılar ise Mora’yı 
kendileri için merkez seçmişlerdi. Beyler, akınlarda elde ettikleri ganimeti akıncı gaziler 
arasında paylaştırdıktan sonra önemli bir kısmını da bir nevi kültürel alt yapı olarak 
yatırıma dönüştürmekte, bilime ve sanata destek olacak iş ve kişilere de pay ayırmakta 

http://www.altayli.net/


BAŞLANGIÇTAN XVIII. YÜZYILA KADAR 
TÜRK EDEBİYATI 

Türk Tarihi Araştırmaları http://www.Altayli.Net 
   Sayfa No: 31 

idiler. Bu bakımdan Evrenosoğulları’nın merkezi olan Vardar Yenicesi çok dikkate değer 
bir örnek olarak karşımızda durmaktadır. Kuşkusuz burada istihdam edilen şair, beyin ve 
savaşa gidecek gazilerin beklentilerine uygun, derviş meşrep ve daha sade söyleyişi tercih 
etmesi gereken konumda olmalıdır. Bu tablo bize Rumelili şairlerin niye yalın ve açık bir 
anlatımı tercih ettiklerinin de cevabını verir. Akıncılığın XVII. yüzyıldan itibaren etkinliğinin 
azalmaya yüz tutmasıyla Rumeli’de şair sayısının azalması da bu kurumun nasıl bir sanat 
patronajlığı yaptığının açık göstergesidir. Bu yüzdendir ki Rumeli’ye has bu yeni 
koruyucular, yani akıncı beyleri etrafında çok sayıda bilim adamı, mutasavvıf, şair ve aydın 
toplanmıştır. Yenice’de böyle bir ortam içinde yetiştikten sonra İstanbul’a gelip sarayın 
dikkatini çeken Hayâlî de gazel şairi olarak dikkat çekmiştir. Divânında (Tarlan, 1945) 668 
gazeli vardır. Gazellerinde tasavvufi aşkı işlemiştir. Külfetsiz söyleyişi, rindliği ve 
derinliğiyle, Bâkî yetişip devrin şiirine hâkim oluncaya kadar Osmanlı şiirinin en büyük şâiri 
sayılmıştır. 

Yüzyılın son 40 yılında ise şiir tahtına Bâkî oturmuş ve tartışmasız devrin sultânü’ş-şuarâsı 
olarak hükmünü sürdürmüştür. Anadolu şiir alanının en büyük şâiri sayılan Bâkî, hem 
kaside, hem de gazelde üstâddır. 27 kaside ve 612 gazel söylemiştir (Küçük,1994, 
İpekten, 1993). Kasidelerinde canlı tabiat manzaraları görülür; bu şiirlerde muhteşem bir 
âhenk ve ihtişâm vardır. Ama Bâkî asıl ününü gazelleriyle yapmıştır. Gazelleri rind bir edâ 
ile dünyâ aşkını anlatan, şiir tekniği sağlam, itinâ ile işlenmiş örneklerdir. Bâkî neşesi, 
coşkunluğu ve rindliğiyle XVI. yüzyılda Nedîm’i hazırlayan şâirdir. 

Sözü edilen bu şairler artık klasik üslupla eserler veren isimlerdir. Onlarla yerleşen bu usul, 
artık XIX. yüzyıla kadar küçük değişikliklerle devam edecektir. 

Bu büyük şairlerin etkisi altında gelişen XVI. yüzyıl şiirinde kaside ve gazelde başlıca şu 
şairleri görüyoruz: Trabzon’da Yavuz Sultan Selim’in musâhibi ve hocası olan Halîmî 
(ö.1517), aynı yıllarda yaşayan Ahî Benli Hasan (ö.1517), Nacak Fâzıl diye anılan Nihânî 
(ö.1519 Bihiştî Sinân Çelebi (ö.1520), Tâli’î Mehmed (ö.1516) yüzyılın başında yani I. 
Selim’in devrinde yaşamış şairlerdir. Hayâlî Abdülvehhâb Çelebi (ö.1523) de Yavuz Sultân 
Selim’in maiyetinde bulunmuş şairlerdendir. Trabzon’dan beri Sultân Selîm’in hizmetinde 
olan Revânî (ö.1523) de devrinin büyük şâirlerinden sayılmıştır. Gazelleri hep şarap, 
meyhâne ve rindlik üzerindedir. Sücûdî’nin de Revânî gibi rindâne ve şaraptan söz eden 
gazelleri vardır. Figânî (ö.1532), Kanunî devrinin usta şâirlerindendir. Hem kasîde, hem 
gazel söylemiştir. Şehzâde Mustafa ve Sadrâzam İbrahim Paşa için söylediği kasîdeleriyle 
tanınmıştır. (Karahan,1966). Kanûnî devri şeyhülislâmlarından, ilim adamı ve târihçi olarak 
büyük ün sâhibi Kemalpaşa-zâde Şemseddin Ahmed (ö.1534) şiirle de uğraşan, mesnevi 
yazan çok ünlü bir kişidir. 300 gazeli bulunan bir Divân’ı vardır. Divân, Ahmed Cevdet 
tarafından bastırılmıştır (İstanbul 1313). Bu devir şâirlerinden Yûsuf Sîneçâk’ın kardeşi 
Hayretî Mehmed Şâh (ö.1534), hacimli bir divânın sâhibidir (Çavuşoğlu, 1981). Hem 
tasavvufî hem de dünya aşkını işlediği gazelleriyle tanınmıştır. Devrin bir başka şâiri, Fâtih 
devrinde Kanûnî Sultân Süleymân devri başlarına kadar yaşayan Sâgarî Kazzâz Ali de 
hem gazelleri hem de mûsiki bilgisiyle tanınmıştır. Devrin, zarif, hoş sohbet ve nüktedân 
şâirlerinden İshak Çelebi (ö.1536), üç dilde şiir söyleyen renkli bir kişilikti. Divân’ı vardır 
(Çavuşoğlu,). Nihâlî Ca’fer Çelebi (ö.1542 zekî, lâtifeci ve nüktedan bir insandı. Ama çok 
kez lâtifeleri hicve dönüştüğünden bir yerde duramamıştır. Yüzyılın ilk yarısında bütün 
şâirlerin hocası, üstâdı olan Zâtî (ö.1546), doğuştan şiir yeteneğine sâhip bir şâirdi. Değişik 
divân nüshalarında farklı sayıda kasideleri bin sekiz yüz yirmi beş gazeli vardır. (Ali Nihad 
Tarlan, bin üç gazelini iki cilt halinde (İstanbul 1968, 1970), M. Çavuşoğlu ve M. A. Tanyeri 
geri kalan gazelleri, ayrı bir cilt halinde (İst. yayınlamışlardır. 
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Edirneli Nazmî (ö.1554) ise Türk edebiyatında en çok gazel yazan şâirdir. Bütün nazım 
şekilleri, edebî sanatlar ve aruz kalıplarına örnek vermek maksadıyla sayısız şiir yazmıştır. 
Kendinin de dediği gibi 7777 gazeli vardır. Ama estetik bakımdan değerlendirildiğinde 
bunların çok değerli oldukları söylenemez (Köksal, 2001). Sultân II. Selim devri başında 
ölen Bursalı Rahmî (ö.1567), tezkirecilerin çok övdükleri bir şâirdir. Ahenkli bir anlatımı, 
parlak hayâlleri vardır. Bursalı bir başka şâir Celîlî (ö.1569) de Rahmî gibi gazelleri ve 
mesnevileriyle tanınmış şairlerdendir. Divân’ı ve Gül-i Sad-berg’i vardır. Devrinin tanınmış 
bilginlerinden Fevrî (ö.1570-71), ilmî eserleri yanında kasîde ve gazelleriyle de tanınmış bir 
şâirdir (Kalpaklı, 1991). Âgehî Mansûr (ö.1577), edebiyatımızda gemici kelime ve 
deyimleriyle kasîde yazan ilk şairdir. Bu kaside, diğer şiirlerinden daha çok beğenilmiş ve 
pek çok nazire söylenmiştir (Tietze, 1946-1951). Devrinde daha çok mesnevileriyle ün 
yapmış olan Hamse sâhibi Yahyâ Bey (ö.1582), 34 kaside ve 515 gazelinin bulunduğu 
büyük bir Divân’ı vardır (Çavuşoğlu, 1977). İlmî eserleri yanında şiir de söyleyen Nev’î 
Yahyâ (ö.1599), Bâkî ve Hayâlî’den sonra Anadolu’da yüzyılın büyük şâiri sayılmıştır. Dili 
pürüzsüz, şiir tekniği mükemmeldir: Sâdelik içinde canlı tasvirleri ve parlak hayâlleri vardır. 
50 kaside ve 559 gazel söylemiş ve devrinde çok beğenilmiştir (Nev’î Divânı, Yay. Mertol 
Tulum-Ali Tanyeri, İstanbul 1977). 

Gelibolulu Mustafa Alî, (Ö.1600), değişik konularda pek çok eserin sâhibi ve özellikle iyi bir 
tarih yazarıdır. Bunun yanında, çok kaside ve gazel söylemiş, bunları dört Türkçe ve bir 
Farsça divânda toplamıştır. 1567 yılında topladığı ilk divânına isim koymayan Alî, 1574 
yılında tertiplediği ikinci divânına Vâridâtü’l-Anîka, 1591 yılına kadar yazdığı şiirleri bir 
araya getirdiği divânına Lâyihâtü’I- Hakîka adını vermiştir. Son divan da ilk divan gibi özel 
bir ad taşımaz. 105 kaside, 1600 civarında gazel ve çok sayıda diğer nazım şekillerinden 
örneği içeren bu şiirlerle Âlî, Nazmî, Muhibbî ve Zâtî’nin ardından Türkçe’nin en çok şiir 
söyleyen dördüncü kişisi olmuştur (Aksoyak, 1999). Yüzyılın son büyük şâir Bağdâdlı Rûhî 
(ö.1605-06) ’nin Divânında, 21 kasidesi ve 780 gazeli vardır. Gazellerini sâde bir dille, 
halkın kullandığı kelime ve deyimlere çokça yer vererek söylemiştir. Rûhî’nin şiiri süsten ve 
sanattan uzaktır. Fakat o asıl terkib-bendi ile tanınır. Divânı, Külliyât-ı Eş’âr adıyla 1287 
yılında basılmıştır. 

XVI. yüzyılda mesnevi türünde de pek çok eser yazılmıştır. Bazı kaside ve gazel şâirleri 
aynı zamanda mesnevi de yazmışlardır. Yalnızca mesnevi yazan şairler de vardır. Daha 
önceki yüzyılların çoğu didaktik ve ahlâkî konulu eserlerine karşılık, XVI. yüzyılda daha çok 
tasavvufî ve târihi konular, yâhut tanınmış aşk hikâyeleri mesnevî hâlinde söylenmiş, 
bazıları da Farsça’dan Türkçe’ye aktarılmıştır. Ahî Benli Hasan (ö.1517), Şeyhî’nin Husrev 
ü Şîrîn’ine nazîre söylediği Şîrin ü Pervîz ve Rivayet-i Gülgûn u Şebdîz mesnevisiyle 
tanınmıştır. Yavuz Sultan Selîm’in musâhibi olan Hayâlî Abdülvehhâb Çelebi’nin bir Leylâ 
vü Mecnûn mesnevisi olduğu söyleniyorsa da eser bugüne kadar ele geçmemiştir. 
Kadîmî’nin Leylâ vü Mecnûn mesnevisi dikkate değer bir eser değildir. Buna karşı küçük 
bir de Divân’ı olan Sevdâyî’nin 1514 yılında yazdığı Leylâ vü Mecnûn’u, yer yer Fuzûlî’yi 
etkileyecek kadar güçlü bir mesnevidir. Güvâhî (ö.1519-1526 ?), Attâr’ın Pend-nâme’sini 
örnek olarak 1526 yılında yazdığı ve Kenzü’l-Bedâyî adını verdiği mesnevisinde pek çok 
atasözünü de delîl göstererek halka öğütler vermiştir (Hengirmen, 1983). Devrinde şarap 
ve meyhâne gazelleriyle tanınan Revânî İlyâs Şücâ (ö.1524), bunlar kadar, küçük İşret-
nâme mesnevisiyle de tanınmıştır (Canım, 1998). İşret-nâme, daha sonra bir kısım Farsça 
yazılan sâkî-nâmelerin edebiyatımızdaki başlangıcı sayılabilir (Kortantamer, 1983). 
Manzûm ve mensûr 46 eseri içinde, özellikle bir kısmını ünlü İran şâirlerinden çevirdiği 
mesnevileriyle tanınan Bursalı Lâmi’î (ö.1531-32), Câmî’nin eserlerini Türkçe’ye aktardığı 
ve büyük bir şâir olduğu mânâsında "Câmî-i Rûm” diye anılmıştır. Lâmiî’nin tanınmış 
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mesnevileri şunlardır: 1521’de bitirdiği Ferhâd u Şîrîn (Ferhâd-nâme), Câmî’den çevirdiği 
Salamân u Absâl ve İskendernâme (Hıred-nâme), Unsurî’nin bugün elde 515 beyti 
bulunan mesnevisini çevirerek ve eklemelerle 5879 beyte çıkardığı Vâmık u Azrâ (Ayan, 
1998), Fahr Curcânî’den çevirdiği Vîs ü Râmin, 1522 yılında Farsça’dan çevirdiği Şem ü 
Pervâne, Maktel-i İmâm Hüseyn ve Kanûnî Sultân Süleymân’ın Bursa’ya geleceği haberi 
üzerine yazıp sunduğu ve öteki şehrengizlerden farklı olarak Bursa ilinin güzelliklerini 
anlattığı Şehrengiz (Bursa 1288; Almanca Çev. Wien 1839; Günümüz harfleriyle Mustafa 
İsen-Hamit Bilen Burmaoğlu, Türklük Araştırmaları Dergisi, 3, 1988). 

Bilindiği gibi şehrengiz, Türk edebiyatına has türlerden biri olup, ilk kez bu yüzyılda 
edebiyatımızda görülür. Bir şehrin güzellerinden ve güzelliklerinden söz eden manzûmeler 
olarak tanımlanabilecek olan tür, edebiyat tarihimizdeki ilk örneklerini bu yüzyılda vermiştir. 
XVIII. yüzyıldan sonra da gündemden çekilir. Bu yüzyılda şehrengiz yazan şairler ve 
şehrengizlere konu olan şehirler şunlardır: Alî (Gelibolu), Azîzî (İstanbul), Âşık Çelebi 
(Bursa), Beyânî (Sinop), Cemâlî (İstanbul), Cefâyî (Rize), Cafer Çelebi (Bursa), Cemâli 
(Siroz), Fakîrî (İstanbul), Fikrî (İstanbul), Firdevsî Çelebi (Edirne), Hayretî (Belgrad) (Yay. 
Mehmet Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları 2-3 (1974), Hayretî (Vardar 
Yenicesi) (Yay. Mehmet Çavuşoğlu Güneydoğu Avrupa Araştırmaları 4-5 (1976), Hâlife 
(Diyarbakır), Kâtip (İstanbul), Kerîmî (Edirne), Mesîhî (Edirne), Rahmî (Yenişehir), Sâfî 
(İstanbul), Siyâmî (Antakya), Ulvî (Manisa), Usûlî (Vardar Yenicesi) (Yay. Mustafa İsen, 
Mehmet Kaplan İçin, Ank. 1988), Yahyâ (Edirne), Yahya (İstanbul) (Yay. Mehmet 
Çavuşoğlu, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c. XVII (1969), Zâti (Edirne) (Levent, 1957). 

Asrın büyük bilgin târihçisi Kemâlpaşa-zâde (ö.1534) ’nin de Türk edebiyatının en uzun 
Yûsuf u Züleyhâ mesnevisi vardır (Yayın: Mustafa Demirel, Ankara 1983). Tebrizli 
Hakîrî’nin 1524 yılında yazdığı bir Leylâ vü Mecnûn mesnevisi ve Çâkerî Sinân’ın 
kaynaklarda adları geçen ve bugüne kadar bulunamayan Leylâ vü Mecnûn ile Yûsuf u 
Züleyhâ mesnevileri vardır. Bitlisli Şükrî (ö.1530 ?), Yavuz Sultân Selîm’in Trabzon’daki 
sancak Beyliğinden Çaldıran seferi sonuna kadar hayâtını ve bu arada geçen olayları 
1523-24 yılında Selîmnâme mesnevisinde yazmıştır (Argunşah, 1997). Sultân Süleymân’ın 
doğumundan cülûsuna kadar yazabildiği Süleymân-nâme’si ise ölümü üzerine yarım 
kalmıştır. Edebiyatımızın üretken şâirlerinden biri olan Zâtî (ö.1546) de mesnevi yazmayı 
denemiştir. 1524 yılında Şem’ ü Pervâne’yi yazmış (Armutlu, 1998), ardından Ahmed ü 
Mahmûd mesnevisini meydana getirmiştir. Zâtî’ıin ayrıca Edirne Şehrengîz’i ve Mevlid’i de 
vardır. Yüzyılın her tür şiirde erişilmez şiir ustası olan Fuzûlî (ö.1556) ’nin de Türkçe ve 
Farsça mesnevileri vardır. Bağdad’ın alınışı sırasında aralarında Hayâlî ve Yahyâ Bey’lerin 
de bulunduğu Osmanlı şâirlerinin teklif ve ısrarıyla 1535 yılında yazdığı, 3036 beyitli Leylâ 
vü Mecnûn’u, bütün Leylâ ve Mecnûn hikâyeleri içinde en tanınmışıdır. İlk baskısı 1264 
yılında yapılan eser Tebriz, Taşkent, Bakü, Kahire ve İstanbul’da külliyat içinde ve yalnız 
olarak pek çok kez basılmıştır. Son baskıları, Necmettin Halil Onan (İstanbul 1955), Hamid 
Araslı (Bakü 1958), Hüseyin Ayan (İstanbul 1981). M. Nur Doğan (İstanbul, 2000) 
tarafından yapılmıştır. Afyonla şarabın karşılaştırıldığı küçük alegorik mesnevisi Beng ü 
Bâde ile (Kürkçüoğlu, 1955), kaynaklarda adı geçmeyen ve onun olduğunda kuşku 
duyulan Sohbetü’I-Esmâr adında bir mesnevisi daha vardır (Yüksel, 1972). Larendeli 
Hamdî adlı bir şairin de Leylâ vü Mecnun mesnevisi vardır. Kaynaklara göre Hümâ vü 
Hümâyûn ve Lehçetü’I-Esrâr adlı mesnevileri de olan Kara Fazlî’nin (ö.1563-64) bu gün 
elimizde yalnız Gül ü Bülbül mesnevisi vardır (Zavotçu, 1995). Eser 1552-53 yılında yazılıp 
Şehzâde Mustafa’ya sunulmuştur. Hammer tarafından Almanca’ya çevrilip, 1834’te 
Türkçe’si ile birlikte bastırılmıştır. Celâlzâde Sâlih (ö.1565) ve Kireççi-zâde Sinan Çelebi 
de edebiyatımızda Leylâ vü Mecnûn yazan şairlerdendir. Edebiyatımızın Hamse sahibi 
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mesnevicilerinden biri de Bursalı Hamîdizâde Celilî (ö.1569’dan sonradır Celilî’nin 
kaynaklarda sözü edilen Hamse’sinin bugün dört mesnevisi elimizdedir. 1512 yılında 
yazdığı 2019 beyitli Husrev ü Şîrin’i, 1513 yılında yazdığı 3145 beyitli Leyla vü Mecnûn’u 
1530 yılında bitirdiği Hecr-nâme ve Miheknâme mesnevileri, Hamsenin beşinci mesnevisi 
olan Şeh-nâme henüz ele geçmemiştir (Ayan, 1983). Ahdî ve Kâtib Çelebi gibi kaynaklar 
Diyarbekirli Halîfe’nin (ö.1572) de Hamse’si olduğunu haber vermişlerdir. Husrev ü Şirin, 
Yûsuf u Züleyhâ, Leylâ vü Mecnûn’la Diyarbekir Şehrengizi’nden oluştuğu söylenen 
Hamse’nin bugün yalnız, Leylâ vü Mecnûn mesnevisi ele geçmiştir. Bursalı Nakkaş 
Balizâde Rahmî’nin (ö.1567) Şâh u Gedâ veya Şâh u Dervîş adıyla anılan mesnevisi, 
Yahya Bey’in Şâh u Gedâ’sı ile aynı yıllarda yazılmış ama Yahya’nın eseri sevilip tutulunca 
Rahmî’ninki unutulup gitmiştir. 

İznikli Bakâyî’nin (ö.1572) de Gül ü Bülbül adında bir mesnevisi vardır. 1565 yılında 
yazılan bu eser Fazlî’nin Gül ü Bülbül’ünden on iki yıl kadar sonra yazılmasına rağmen 
yine de tanınmış bir eserdir. Vizeli Behiştî de Divan’ı yanında (Aydemir, 2000) Cemşâh u 
Alem-Şâh, Süleymannâme, Mevlid ve Heşt-Behişt (Yeniterzi, 2001) adlı mesnevileri 
kaleme aldı. Yüzyılın en tanınmış mesnevi şâiri sayılan Taşlıcalı Yahyâ Bey (ö.1582) de 
Hamse sahibi şairlerdendir. Latîfî’nin tezkiresini yazdığı 1546 yılından önce tamamlanan 
bu Hamse şu mesnevilerden oluşmuştur: Şâh u Gedâ, 1535 yılında yazdığı Usûl-nâme 
yâhut Kitâb-ı Usûl, Gencine-i Râz (Y. 1540) ve Yûsuf u Züleyhâ. 5179 beyitli Yûsuf u 
Züleyhâ Türk edebiyatında yazılmış Yûsuf u Züleyhâ mesnevilerinin en tanınmışıdır (Yay. 
Mehmed Çavuşoğlu, İstanbul 1979). Gülşen-i Envâr Hamse’nin son mesnevisidir. 

Yüzyılın sonlarında, 1579 yılında Azerî İbrahim Çelebi’nin (ö.1585) Nakş-ı Hayâl mesnevisi 
de edebiyatımızın tanınmış eserlerindendir. Eser 1895 yılında İstanbul’da basılmıştır. 
Azerî’nin bir Leylâ vü Mecnûn’u olduğu söylenirse de, henüz ele geçmemiştir. Kaynaklarda 
sözü edilen bir başka Hamse de Kalkandelenli Muîdî’nindir (ö.1585). Nizamî’ye nazire 
olarak gösterilen Hamse’den yalnız Şem ü Pervane’si ele geçmiştir. Vâmık u Azrâ, Gül ü 
Nevrûz ve Husrev ü Şîrîn ortada yoktur. Hubbî Ayşe’nin (ö.1590) üç bin beyitli bir Hurşîd ü 
Cemşîd ve Bursalı Cinânî’nin (ö.1595) Riyâzü’I Cinân ve Cilâü’l- Kulûb adlı mesnevileri 
vardır. Riyazü’l-Cinân, 1586 yılında Nakş-ı Hayâl’e nazire olarak yazılmış, hikâyelerden 
oluşan bir eser; Cilâü’l-Kulûb ise 20 bölüm halinde düzenlenmiş bir öğüt kitabıdır (Özkan, 
1990). 

Edebiyatımızın şuarâ tezkireleri gibi önemli eserlerinden olan nazire mecmuaları, şairlerin 
birbirlerine söyledikleri nazireleri toplayan kitaplardır. Şairler arasındaki karşılıklı tesirleri, 
manâ ve hayâl alışverişlerini, hangi şairlerin hangi devirlerde ve kimler tarafından beğenilip 
tutulduğunu ve örnek alındığını bu eserlerden anlamak mümkündür. Ayrıca tanınmış bir 
şiirin asıl kaynağının hangi şâire ait olduğu, Beğenilen mazmunların ve hayâllerin 
nerelerden geldiği yine bu eserlerde bulunabilir. Bunun yanında nazîre mecmuaları, 
tezkirelerde bulunmayan pek çok şâiri ve şiirlerini unutulmaktan kurtardıkları için de bunlar 
önemli eserlerdir (Köksal, 2001). 

yüzyılda, 1436 yılında Ömer b. Mezîd tarafından toplanmış ilk nazire mecmuasından sonra 
(Mustafa Canpolat, Mecmuatü’n-Nezâir, Ank. 1982), edebiyatımızın bütün tanınmış nazîre 
mecmuaları XVI. XVI. XVI. yüzyılın ürünüdür. Bu yüzyılın ilk mecmuası Eğridirli Hacı 
Kemâl tarafından 1512 yılında düzenlenen Câmi’ün-Nezâir adındaki büyük kitaptır. Hacı 
Kemâl eserinde 266 şâire âit 3170 şiir toplamıştır. İkinci nazîre mecmuası, Edirneli 
Nazmî’nin 1523 yılında topladığı Mecma’ü’n-Nezâir’dir. Nazmî eserinde 243 şâire ait 3356 
nazîreyi toplamış ve hemen her gazele söylenmiş nazîrelerin sonuna bir de kendi 
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nazîresini eklemiştir (Köksal, 2001). Pervâne b. Abdullah’ın, 1560 yılında meydana 
getirdiği Mecmu’a-i Nezâir adındaki eserinde, 525 şâirin 7360 naziresi vardır. 

Nazire mecmuaları, bu yararlarının ötesinde bizim biyografi tarihimizin de ilk örnekleri 
sayılırlar. Bu mecmualara giren örneklerin şairleri hakkında zaman zaman düzenleyiciler, 
şâirlerin mevki ve meslekleri hakkında kayıtlar düşerler. Bugün biz bu bilgilerle, hayatı 
hakkında hiçbir kaynakta adı geçmeyen bazı şâirler hakkında az da olsa bilgiler elde 
ediyoruz. Kısacası bu eserler, edebiyat tarihi bakımından karanlıkta kalmış şâirleri ve 
onların eserlerini ortaya çıkarmaları bakımından ayrı bir önem taşırlar. 

Nazîre mecmuaları yanında, çoğu şiir meraklılarının sevdikleri şâirlerin şiirlerini topladıkları 
şiir mecmuaları da, divânı olmayan birçok şâirin şiirlerini bir araya getirmeleri ve 
kaybolmaktan kurtarmaları bakımından önemli eserlerdir. Ayrıca bu mecmualardan hangi 
şâirin, hangi devirde ve çevrede sevildiği ve okunduğunu anlamak da mümkündür. 

Mensur Eserler 

Başlangıçtan itibaren İran’da gelişen edebiyatı kendisine model alan Anadolu’daki Divan 
Edebiyatı XV. yüzyılın ilk yarısına kadar belli mesafeler kazanmış, özellikle bu yüzyılın 
ikinci yarısından, bir başka ifade ile Fatih devrinden itibaren de XVIII. yüzyıl sonuna kadar 
devam edecek Osmanlı şiirinin kalıplaşmış üslubundaki söyleyiş biçimlerinin, imaj 
sisteminin kelimeler arasındaki ilişkilerden doğan biçimsel söz oyunlarının temeli bu 
devrede atılmıştı. Oysa nesir için bu işlem bir süre daha gecikerek ancak Kanuni Sultan 
Süleyman Devrinde mümkün olabilmiştir. Denebilir ki nesirle ilgili hemen hemen bütün 
önemli türlerin ilk dikkate değer örnekleri XVI. yüzyılda kaleme alınmıştır. Şimdi bunları 
sırasıyla görelim. 

Tarihi Eserler 

Daha önce ifade edildiği gibi XV. yüzyılda ilk örneklerini vermeye başlayan tarih yazıcılığı 
bu yüzyılın sonunda artış göstermeye başlamış, II. Bâyezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni 
Sultan Süleyman gibi büyük hükümdarların teşvik ve koruması ile XVI. yüzyılda parlak bir 
dönem yaşamıştır. Dolayısıyla türün de daha hacimli ve mükemmel örnekleri yine bu 
yüzyılda görülmeye başlanmıştır. Özellikle Kemâlpaşazâde ile Osmanlı tarihçiliğinde yeni 
bir dönem başlamış, XV. yüzyılda temeli atılan Tevârih-i Âl-i Osman geleneği de devam 
etmiştir. 

XVI. yüzyılda bu anonim kronikler ve bütünüyle Osmanlı tarihini ele alan eserler dışında 
Selimnâme, Süleymannâme gibi isimler altında da tarihler yazıldığı daha önce belirtilmişti. 
Bunlara ek olarak vezir ya da ünlü komutanlardan birinin gazalarını anlatan Gazavatnâme 
isimli eserler de yine ilk kez bu yüzyılda kaleme alınmaya başlandı (Levent, 1956). Belli bir 
seferi, yahut bir kalenin fethini anlatan Fetihnâme, Gazânâme veya Zafernâme gibi adlar 
taşıyan eserler de bu yüzyıl tarihçiliğinin önemli örnekleridir. 

Nesir tarihimizin de çok önemli örnekleri arasında yer alan bu eserlerin başlıcaları 
şunlardır: Rûhî Çelebi’nin kaleme aldığı Tevârih-i Âl-i Osman, Osmanlı Devleti’nin 
kuruluşundan 1511 yılına kadarki olayları ele almaktadır. Ruhî Tarihi olarak da bilinen bu 
eserin önsözü sanatkarâne bir üslupla kaleme alınmış, Arapça ve Farsça kelime ve 
terkiplere fazlasıyla yer verilmiştir. Buna karşılık tarihi olayların anlatıldığı bölümlerde dil ve 
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üslup daha yalın bir karakter arz eder. Tevârih-i Âl-i Osman yayınlanmıştır (Yücel 1992, s. 
359-472). 

Elde olmayan Yahşî Fakih tarihiyle başlayan Osmanlı tarih yazıcılığı, Âşıkpaşazâde, Neşri 
ve Oruç Bey’le devam eden menkabe ve rivayetin süslediği ilk dönemden sonra, bu 
yüzyılda Kemal Paşazâde ve Hoca Sadeddin’le usta bir üslup ve kayıtlara sadakatle 
kaleme alınan mükemmel örneklerle karşımıza çıkar. Bu yüzyıl müverrihi, eski Iran-Arap 
tarih yazıcılığını ve edebiyatını iyi bilen, kendinden önceki kroniklerin bilgisiyle devrinin 
rivayet, olay ve tartışmalarını kullanan bir adamdır. Bu yüzyıldan itibaren tarih yazıcılığı 
artık bir üslup, bir edebiyattır. XVI. yüzyılın büyük tarihçileri olarak en başta Kemal 
Paşazâde, Hoca Sadeddîn, Lütfi Paşa, Gelibolulu Âlî ve Selânikî’yi saymak gerekir. 

Yüzyılın en büyük ve en önemli tarihçilerinden biri olan Kemâlpaşazâde (1468-1534), 
Tokat’ta doğdu. Tam adı Şemseddin Ahmed b. Süleyman b. Kemal Paşa’dır. Fatih devrinin 
önde gelen devlet adamlarından olan dedesi Kemal Paşa’ya izafetle Kemâlpaşazâde veya 
İbn-i Kemal adıyla tanındı. Önce aile mesleği olan askerliğe merak sardı. Sonradan ilmiye 
mesleğine yöneldi. Müderris ve kadı oldu. Osmanlı ilmiye sınıfının en üst basamağı olan 
şeyhülislamlığa yükseldi. Din, dil, edebiyat ve tarih alanında kıymetli eserler verdi. Bu 
eserleri içinde Tevârih-i Âl-i Osman, en dikkate değer olanıdır. Eser, Osmanlı Devleti’nin 
kuruluşundan başlayıp 1533 yılına kadar meydana gelmiş olayları Defter adını verdiği on 
bölüm halinde anlatmıştır. Bu eser, ilk büyük Osmanlı tarihi kabul edilir. Artık Tevârih-i Âl-i 
Osman’la Osmanlı tarihçiliği kemale ermiş, klasik dönemini yaşamaya başlamıştır. Sözü 
edilen bu tarih, muhtevası yanında Osmanlı tarih yazıcılığı için de dönüm noktası olan 
eserlerden biridir. Çünkü Tursun Bey’le birlikte artık Osmanlı tarih yazıcılığında bir üslup 
endişesi ve edebi incelik öne çıkar. Hatta denebilir ki tarihçinin en çok meşgul olduğu ve 
en maharetli olduğu konu, eserinin üslubuna ve edebiliğine gösterdiği özendir. Bu 
yüzdendir ki Kemalpaşazâde’nin Tevârih-i Âl-i Osman’ı, menkıbe ve rivayetin süslediği ilk 
dönem eserlerinden sonra usta bir üslupla kaleme alınan tarihçiliğin ilk önemli örneğidir. 
Eserde süslü bir dil kullanılmıştır. Tevârih-i Âl-i Osman’ın bazı kısımları basılmıştır (Pavet 
de Corteille (Paris 1859) ve Şerafettin Turan (Ank. 1957, 1970, 1983, 1991). 

Kanuni Sultan Süleyman Devri sadrazamlarından olan Lütfî Paşa (ö.1564) da bu yüzyılda 
tarih yazan devlet adamlarından biridir. Devşirme olarak saraya giren Lutfi Paşa, çok 
önemli Devlet hizmetlerinden sonra sadrazamlığa kadar yükselmiş, sonra da görgü ve 
bilgisini de içeren tarihini yazmıştır. Tevârih-i Âl-i Osman adlı tarihinden başka Asafnâme 
adlı bir başka eseri daha vardır. Her iki eser de nesir tarihimiz açısından önemli olup bu 
yüzyılda belli bir şekle oturan bedii nesrin özelliklerini taşımaktadırlar. Tevârih-i Âl-i Osman 
1553 yılına kadar olan olayları anlatır. Eser basılmıştır (İstanbul, 1925). Lutfî Paşa asıl 
Âsafnâme’si ile tanınmıştır. Vezirin el kitabı denebilecek bu eserde devlet adamının 
özelliklerini anlatılır. Eser, Şükrü Bey tarafından yayınlanmış (İstanbul, 1326), 

Arapça çevirisi yapılmıştır. Ayrıca R. Tschudi ve Bekir Kütükoğlu tarafından da tenkitli 
olarak neşredilmiştir (Berlin, 1910; Bekir Kütükoğlu Armağanı, İstanbul, 1991, s.49-98). 

Koca Nişancı lakabıyla tanınan Celâlzâde Mustafa Çelebi (Ö.1494-1567), Tosya’da 
doğmuştur. Katiplikle başladığı meslek hayatını nişancılıkla tamamlamıştır. Çelebi, 
Tabakatü’l-Memâlik fî- Derecâti’l-Mesâlik adını taşıyan tarihinde Kanuni devri olaylarını 
anlatır. Çok geniş tutulan bu eserin sadece 30. cildi temize çekilmiştir. Eser, sadece 
olayları anlatmakla kalmayıp Osmanlı toplumsal yapısı hakkında da bilgiler vermektedir. 
Eser, Petra Kappert tartından yayınlandı (Wiesbaden, 1981). Çelebi’nin bir diğer eseri de 
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Meâsir-i Selim Hanî adını taşıyan Selimnâmesi’dir. Her iki eser de bu yüzyılın ağır ve 
ağdalı üslubuyla kaleme alınmışlardır. Selimnâme de, yayımlanmıştır (Celal-zâde Mustafa, 
Selim-nâme, Yay. Ahmet Uğur-Mustafa Çuhacı, Ankara, 1990) 

Küçük Nişancı Mehmet Paşa bin Ramazan Çelebi (Ö.1571), bu yüzyılın bir diğer 
tarihçisidir. Çelebi mesleğe divan katibi olarak başladı. Sonra başdefterdar, reisü’l-küttab, 
nişancı ve Mısır valisi oldu. Siyer-i Enbiyâ-i İzam ve Ahvâli Hulefâ-i Kiram ve Menakıb-i 
Selâtini Ali Osman ya da kısa adıyla Nişancı Tarihi adıyla bilinen çalışması, Kanuni’nin 
teşvikiyle kaleme alınmıştır. Eserde tarihi olaylar yanında biyografilere de yer verilir. Bu 
tarih de basılmıştır (İstanbul, 1279, 1290). 

Yazışma kurallarını belirleyen münşeat mecmualarının ilk örneklerinin XV. yüzyılda 
yazılmaya başlandığı daha önce belirtilmişti. Münşeat tarzındaki eserler belirli yer ve 
durumlarda yazıldığı, özellikle de örnek aldığı kaynaklardaki biçimini büyük ölçüde 
koruduğu ya da sanatçılar ilk örneklere büyük ölçüde bağlı kaldığı için ilk numunelerden 
itibaren pek değişime uğramamıştı. İşte bu türün XVI. yüzyılda son derece değerli bir 
örneği Feridun Bey (ö.1583) tarafından tertib edilmiştir. Defterdar Çivizâde Abdullah 
Çelebi’nin elinde eğitim gören Feridun Bey, Sokullu’nun hizmetine girdi. Daha sonra 
reisü’l-küttab ve nişancı oldu. 1574 yılında Münşeâtü’s-selâtîn adlı fermanlar, fetihnâmeler 
ve mektuplardan meydana gelen büyük eserini III. Murad’a sundu. Bu eserde Osmanlılar 
Devri’ne ve öncesine ait 1880 resmi mektup bir mecmuada toplanmıştır. Bu büyük eser 
İstanbul’da basılmıştır. Fakat matbusunda sayı daha azdır (İstanbul, 2 c. 1264-1265; 1274-
1275). Sözü edilen eserde yer alan ferman, berat, nâme-i hümâyûn, ahid-nâme-i hümâyûn 
ve sadrazam mektubu gibi eserlerde özellikle süslü ve secili ifadeler, karşı taraf üzerinde 
psikolojik bir etki sağlamak düşüncesiyle bilinçli olarak kullanılmıştır. Hatta bu tarz eserler 
müslüman devlet yöneticilerine gönderilecekse daha sade, hıristiyan ülke yöneticilerine 
gönderilecekse daha süslü olarak kaleme alınmaktaydı. 

Resmi üsluptan, devlet yazışmaları, kararlar, emirler, hukuk metinleri ve diplomatik 
belgelerin kaleme alındığı üslup anlaşılmalıdır. Bu üslubun dili sade, mantıklı ve inandırıcı 
olmalıdır. Bu metinlerde arkaik ve mahalli sözlere, argoya yer verilmez. Bu tür üslupta 
saygınlık uyandıracak ifade ve ünvanlara özellikle yer verilir. Fakat bütün ortaçağda olduğu 
gibi Osmanlı Devleti’nde de önemli konuların etkileyici bir üslupla kaleme alınması 
geleneği yüzünden bu tarz metinlerin çoğu son derece mutantan bir ifadeyle yazılmışlardır. 
Çünkü devletin otoritesini yansıtan imajların kullanıldığı etkileyici nesir, devlet yönetiminin 
çok önemli bir parçasıdır. Bu tarz bir süslü üslup, başarılı bir imparatorluktan beklenen 
estetik olgunluğun ve entelektüel birikimin sembolüdür (Woodhead, 1988, s 143-159). 

Dolayısıyla Osmanlı resmi yazışması ya da klasik adıyla inşa, Arapça, Farsça ve Türkçe 
kelime kadrosunun zengin imkanlarından yararlanılarak dolaylı anlatımı ön plana çıkaran, 
peş peşe gelen mütenazır cümlelerle süslü ve secili anlatımı tercih eden ve bu özellikleri 
yüzünden de kolay anlaşılamayan bir görüntü sergiler. Özellikle devletler arası 
yazışmalarda, zafer kutlamalarında, tahta çıkışları duyurmalarda bu tür örneklere daha çok 
rastlanır. Osmanlı Devleti’nin XVI. yüzyıldan itibaren bir dünya devletine dönüşünün bilinci 
içinde olan aydını, bu başarı ve güvenin ihtişamını bu tarz örneklerle dosta düşmana 
göstermek istemiştir. Muhatabı etkileyici anlatım, özellikle Tacizâde Ca’fer Çelebi (1515) 
ile oluşmaya başlamış, Celalzâde (ö.1576) ve Feridun Bey ile artık klasik bir hüviyet 
kazanmıştır. Bu üslup tarzı metne semantik bir yenilik getirmese de söyleneni vurguladığı 
için retorik bakımdan önemlidir. 
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Hem bu yüzyılın hem de bütün Osmanlı tarihçiliğinin zirve eserlerinden biri de Hoca 
Sadeddin bin Mehemmed b. Hasan Can tarafından kaleme alınan Tâcü’t-Tevârih’tir. Hoca 
Sadeddin Efendi Şah İsmail’in baskısından kaçarak Osmanlı ülkesine sığınmış ve devlete 
çok önemli hizmetlerde bulunmuş bir ailenin ferdidir. İstanbul’da doğdu ve burada öğrenim 
görüp müderris oldu. Padişah hocası ve şeyhülislam tayin edildi. İstanbul’da öldü (1599). 
Hem III. Murad hem de III. Mehmed devirlerinin en nüfuzlu kişisi oldu. Hoçova savaşında 
III. Mehmed’in savaş alanını terk etmesini önleyip zaferi sağladı. Bilim adamlığı yanında 
edebiyat ve tarih konularında verdiği eserlerle de tanındı. Asıl ününü Tâcü’t-Tevârih adlı 
eseriyle sağladı. Osmanlı dönemini anlatan eser iki cilttir. Bedii bir dille yazılmıştır. Eserin 
dili bol benzetmeler, iktibaslar, mecazlar, istiareler, şiir öğeleri, gerundium ve partisip 
biçimleri vb. ifade araçlarıyla yüklüdür. Bunlar dili ve üslubu ağırlaştırmaktadır. Tâcü’t-
Tevârih yayınlanmış (İstanbul, 1279-1280) ayrıca İsmet Parmaksızoğlu tarafından 
sadeleştirilmiştir (Ankara, 1979). 

XVI. yüzyılın dil, üslup ve muhteva özellikleri açısından en dikkate değer tarihlerinden birini 
Gelibolulu Mustafa Âlî yazmıştır. Âlî’nin eseri, Künhü’l-Ahbâr adını taşımaktadır. Türkçe bir 
genel Târîh olan eser, uzun bir mukaddime ve yazarın rükn adını verdiği dört bölümden 
meydana gelir. Bunların içinde ilk üç rükn Osmanlılara gelinceye kadar umumi tarihi bilgiler 
verir. Eserin asıl bölümü dördüncü rükn, yani Osmanlılarla ilgili kısımdır. İki ciltten ibaret 
olan bu bölüm, Osmanlıların ortaya çıkışından, l589 tarihine kadar meydana gelen 
olaylardan, devlet adamlarından, şeyhlerden, bilginlerden ve şairlerden söz eder. Çok 
yönlü bir yazar olan Alî, tarihçiliği yanında çağının iyi şairlerinden ve nesir ustalarından 
biridir (Uğur, 1997; Çerçi, 2000; İsen, 1994). Alî’nin Künhü’l-ahbar dışında tarih ve 
biyografi ile ilgili başka eserleri de bulunmaktadır: Bunlardan Menâkıb-ı Hünerveran’da 
çeşitli sanatkârların hayatlarından söz eder. Bu eser M. Kemal İnal ve M. Cumbur 
tarafından yayınlandı (İstanbul, 1926; Ankara, 1982). Hâlâtü’lKâhire mine’l-âdâti’zzâhire 
onun Mısır tarihiyle ilgili çalışmasıdır. Bu eser de yayınlanmıştır (Andreas Tietze, Mustafa 
Ali’s Description of Cairo of 1599, Wien, 1975; Orhan Şaik Gökyay, Ankara, 1984). 
Nusretnâme ise Lala Mustafa Paşa’nın Gürcistan seferlerini anlatır. Mirkatü’l- cihât fi Tarih-
i Melik Danişmend Ahmed, Battal Gazi’nin torunu Melik Ahmed’in savaşlarından söz eden 
yarı destani tarihtir. Füsûlü’lhallü ve’l-akd fî Usûli’l-harcı ve’n-nakd, 1598 yılında İstanbul’da 
yazılmıştır. Bu eserde İslam devletlerinin yükseliş ve batış sebepleri anlatılır. Nâdirü’l-
mehârib Kanuni’nin iki şehzâdesi 

Selim ve Bâyezid arasında cereyan eden Konya savaşını (1559) ve Selim’in tahta çıkışına 
kadarki olayları anlatır. Heft-Meclis, Zigetvar savaşının tarihidir. Câmiü’l-buhûr der-Mecâli-i 
Sûr, III. Mehmed için yaptırılan sünnet düğününü anlatır. Nushatü’s-selâtin, Doğu 
dünyasındaki siyasetnâme geleneğinin izleyicisidir. Nushatü’s-selâtin, İngilizce çevirisiyle 
birlikte tenkitli metin olarak yayınlanmıştır (Andreas Tietze, Mustafa Ali’s Counsel for 
Sultans of 1581, Wien, 1979-1982). Mevâidü’n-nefâis fî Kavâdi’l-mecâlis, Alî’nin görgüye 
dair yazdığı eser olup en önemli çalışmalarından biridir. Bu eser adeta çağının aynası 
konumundadır ve basılmıştır (İstanbul, 1976; Orhan Şaik Gökyay tarafından Ziyafet 
Sofraları adıyla sadeleştirilerek İstanbul, ?). 

Bu yüzyılın son ve önemli bir başka tarihçisi de Selânikî Mustafa Efendi’dir. Selanik 
doğumlu olan Mustafa Efendi, Sokullu’nun maiyetinde bulundu. Katipliklerde çalıştı. 
Ruznâmeci ve muhasebeci tayin edildi. 1600 yılında öldü. Selanikî Tarihi adıyla bilinen 
eser, 1563-1600 tarihleri arasında meydana gelen olayları ayrıntılarıyla takip etmesiyle 
tanınmıştır. Yüzyılın önde gelen tarihlerinden biri olan söz konusu eser, dil ve anlatım 
yönünden de kendi çağının tanığı olacak niteliktedir. Bilgi vermeyi hedef alan bir tür olması 
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hasebiyle tarihi eserler ferman, berat ve ahid-nâme gibi örneklere oranla daha sade 
kaleme alınmışladır. Fakat bu eserleri de dil ve üslup açısından bir bütün olarak değil, 
bölümlerine göre farklı olarak değerlendirmek gerekmektedir. Örneğin tarihi metinlerin de 
Allah’a hamd ü sena edilen hamdele ile peygambere ve onun ashabına salat ü selamı 
içeren salvele ve eserin sunulduğu kişiye yapılan duaları ihtiva eden giriş bölümleri daha 
süslü ve secili bir anlatımın görüldüğü kısımlardır. Bunların dışında padişahlardan söz 
ederken Osmanlı tarihçileri daima bazı kalıplaşmış ve çoğu secili anlatımları tercih ederler. 
Buna önemli şehir ve ülke adları ile yabancı milletleri de eklemek gerekir. Selanikî 
Tarihi’nde de bu özellikler görülür. Eserin Mehmet İpşirli (İstanbul, 1989) tarafından tam ve 
ilmi baskıları hazırlanmıştır. 

Biyografik Eserler 

Tanınmış kişilerin hayat hikayelerinden bahseden bir tür olan biyografi, denebilir ki 
insanlıkla yaşıt bir bilim dalıdır. Başlangıçta târîh içinde yer alan bu tür, zamanla bağımsız 
bir bilim dalı halinde gelişip serpildi (Adıvar, 1952). İslam dünyasında ise biyografinin 
konumu bunun da ötesinde özellikler arz eder. Çünkü İslam tarihçiliği, Hz. Peygamberin 
hayat ve faaliyetlerinin incelenmesiyle yani biyografi ile başlamıştır (Hamilton; 1991). 
Giderek bu alan genişlemiş ve pek çok meslek ve kişiyi kapsayan bir biyografi geleneği 
ortaya çıkmıştır. Sözü edilen bu biyografiler, konularına ve bakış açılarına göre farklılık 
göstermekle birlikte belli ortak noktalara da sahiptirler. Biyografisi yazılan kişi hemen 
daima belli bir yaşa geldikten sonra böyle bir değerlendirilmeye hak kazandığı için bu 
eserlerde doğum tarihleri pek yer almaz. Buna karşılık ölüm tarihlerine dikkat edilmektedir. 
Biyografisi yazılan kişinin hayatında geçen belli başlı hadiseler kısaca nakledilir. Bilim 
adamlarının eğitimleri, başlıca hocaları ve eserleri önemlidir. Şairlerin ise şiirlerinden 
örnekler verilir (Rosenthall, 1952). Bu haliyle gelenek, biyografik künye yazıcılığını esas 
aldığı için bütünüyle insan unsuruna yöneliktir.  

Çizilen portre son derece canlı, fakat verilen bilgilerin belgelendirilmesi her zaman 
mümkün değildir.İslam tarihinde ortaya çıkan bu uygulamanın ustadan çırağa geçen bir 
zenaat gibi fazla değişiklik göstermeden Osmanlı biyografi geleneğine de yansıdığı 
görülmektedir. Bu yüzden Osmanlılarda da umumi târîh içinde biyografiye yer verme ya da 
belli meslekteki kişileri bir eser içinde değerlendirme tarzındaki örneklere aynen rastlanır. 
İlk örneklerine XV. yüzyılda umumi tarihler içinde rastladığımız biyografi geleneği bu 
yüzyılda hayatın bütün alanlarını kapsayan çok başarılı örnekler ortaya koyar. İslam 
medeniyetinin genel yapısı içinde olduğu gibi Batı Türkçesi geleneğinde de biyografi önce 
umumi tarihlerin içinde yer aldı. Bu anlamda ilk dönem tarihlerinin hemen hepsinde 
biyografiye rastlamak mümkündür. Umumi tarihler dışında bizde müstakil biyografi kitabı 
olarak kaleme alınan ilk eser, Lamiî’nin Nefahâtü’l-üns’ün tercüme ve zeylini ihtiva eden 
Fütûhu’l-mücâhidîn li Tervîhi Kulûbü’l-müşâhidîn (y. 1520) adını taşıyan eseridir. Eserde 
650 civarında veli biyografisi yer alır. Bunların 48’i Anadolu evliyasıdır. Sözü edilen 
eserlere kullanılan dil, XVI. yüzyılın klasik nesir dilidir. Lâmiî, bu eserinin dışında da yine 
çoğunluğu tasavvufi özellikler arz eden çok sayıda eser kaleme almıştır ve bunların bir 
bölümü de mensur olarak yazılmıştır. Bunların da en önemlisi Şerefü’l- insan adlı 
çalışmadır. Şerefü’l-insan, insanlarla hayvanların yaratılışı ve üstünlükleri üzerine 
münazaraları konu edinen bir eserdir (Eğri, 1997). Onun bu gelenek içinde ele alınan bir 
başka eseri de yine Câmî’den çevirdiği Şevâhidü’n-nübüvve’dir. Eser, sade bir dille 
yazılmıştır. Şerh-i Dibâce-i Gülistan, Münşeât, Menâkıb-ı Veyse’l-Karânî, bir hikaye kitabı 
olan İbret-nümâ veya İbret-nâme oğlunun tamamladığı Letâif-nâme diğer mensur 
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eserleridir. Bunlara manzum-mensur karışık olarak kaleme aldığı ve bahar sultanıyla kış 
padişahının münazarasını anlattığı Münâzara-i Bahâr ü Şitâ da eklenebilir (Eğri, 2001). 
Onun yine manzum-mensur karışık olarak kaleme aldığı alegorik eseri Hüsn ü Dil, serbest 
bir çeviridir. Daha sonra Âhî de aynı adla bir eser kaleme alır. Kaynaklar bu ikinci eseri 
daha çok beğenirler. 

Bu yüzyılda bilgin biyografileri de müstakil çalışmalara dönüşür. Türün bizdeki ilk örneğini 
Taşköprizâde Ebu’l-hayr İsamüddin Ahmed Efendi (l495-l56l) eş-Şaiku’n-nu’maniyye fi 
ulemai’d- devleti’l-Osmaniyye, adıyla yazdığı eserinde verir. Yazıldığı dönemden itibaren 
büyük bir ilgiye mazhar olan ve zeyillerle XX. yüzyıl başlarına kadar devam eden bir 
geleneğin ilk halkasını teşkil eden bu eser, l558 yılında Arapça olarak kaleme alınmıştır. 
eş-Şaiku’n-nu’maniyye, Osman Gazi döneminden başlanarak Kanuni Sultan Süleyman 
Devri sonuna kadar 37l’i bilgin, l50’si sufi olmak üzere toplam 521 kişinin biyografisini 
ihtiva etmektedir. Eser, padişah devirleri esas alınarak tasnif edilmiş, biyografiler ölüm 
tarihleri esas alınarak sıralanmışlardır. 

Yazılışını takiben büyük ilgiyle karşılanan Şakâik-i Nu’maniyye, daha müellifinin sağlığında 
Türkçeye kazandırılmıştır. Muhtesibzâde Mehmed Hâkî, Hadâiku’r-reyhan; Derviş Ahmed 
Efendi ed- Devhatü’l-irfaniyye fi Ravzati’l-Osmaniyye; Mehmed b. Sinanüddin Yusuf 
Menâkıbu’l-ulema; Seyyid Mustafa Hadâiku’l-beyan fi tercemeti Şakaıku’n-nu’man; İbrahim 
b. Ahmed el-Amasî el-Hadâik (y.l590) adıyla eseri Türkçeye çevirmişlerdir. Âşık Çelebi ile 
Mehmed b. Yusuf el-Çerkes de eserin Türkçe mütercimleri arasındadırlar. Kuşkusuz 
bunların içinde en tanınmış tercüme Mecdî Mehmed’e (ö.l59l) aittir. Eseri, Hadâiku’ş-
şakaik adıyla Türkçe’ye kazandıran Mecdî’nin çalışması bir tercümenin ötesinde ve aslının 
genişletilmiş bir örneği konumundadır (Özcan, 1989). 

Şakâik, tercümelerin ötesinde tezyil edilmiş bir eserdir. Âşık Çelebi, daha yazarının 
sağlığında bu eseri, önce Türkçe’ye çevirmiş, sonra da Arapça olarak zeyletmiştir. 42 
kişinin biyografisini içine alan bu zeylin adı Tetimmetü’ş-şakâikı’n-nu’maniyye’dir. Manık Alî 
b. Bali’nin zeyli, el-Ikdu’l-manzûm fi zikri efâzılu’r-Rum adını taşır ve l583 yılına kadar gelir. 
İştibli Hüseyin, Lutfî Beyzâde Mehmed b. Mustafa, Saçlı Emirzâde, Yılancık Abdülkadir, 
Seyrekzâde Emrullah Mehmed, Karaca Ahmed el- Hamidî ve Abdülkerim b. Sinan-ı 
Akhisarî de eseri tezyîl etmişlerdir. Bunların en tanınmışı ise Nev’izâde Atayî’nin zeylidir. 
Daha sonraki yüzyıllarda eserin başka zeyilleri de vardır (Özcan,1989). 

Şakâik telif, tercüme ve zeyillerinde yer alan biyografiler Osmanlı biyografi geleneğinin 
XVI. yüzyıldaki karakteristik özelliklerini taşırlar. İhtiva ettikleri bilgiler açısından Tâcü’t-
tevârih’de, Künhü’l- ahbâr’da ya da Meşâirü’ş-şuarâda yer alan biyografiler büyük oranda 
biribirine benzemektedir. Muhtevada görülen bu benzerlik dil ve üslup açısından da aynılık 
arz etmektedir. Bu örneklerde tahsil ve yetenekle ilgili bazı farklılıklar görülmekle birlikte 
büyük çoğunlukla klasik bedii üslubu ön planda tutan sunilikten uzak, açık, canlı ama 
estetik özelliklere dikkat eden, kısmen de şiire has unsurlara yaslanmış örneklerle 
karşılaşılır. 

Bilginlere ait biyografiler gibi şairlerin hayatlarından söz eden ilk şuarâ tezkireleri de bu 
yüzyılda görülür. Türkçe’de türün ilk örneğini Doğu Türkçesi geleneği içinde Alî Şir Nevâî 
(l441-l50l) vermiştir; Mecâlisü’n-nefâis (y.l491) adını taşıyan bu eser, Osmanlı müellifleri 
üzerinde derin etkiler bırakmış ve model alınmıştır (Ganiyeva, 1961). 

Anadolu’da yazılan ilk edebiyat tarihi kaynakları, Osmanlılarda ilk şairlerin II. Murat 
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devrinde görülmeye başlandığını yazarlar. Oysa Osmanlı şairlerinin biyografileriyle ilgili ilk 
tezkirenin yazılış tarihi l538’dir. Bilindiği gibi her sosyal faaliyetin hususi bir tarihe ihtiyacı 
onun doğuşundan sonradır. Anadolu’da gelişmeye başlayan edebiyat da bir süre sonra 
kendi tarihine ihtiyaç göstermeye başlamış, XV. yüzyılın ortalarında türün ilk örnekleri 
sayılabilecek nazîre mecmuaları tertip edilmiştir. Sözü edilen bu mecmualarda yer alan 
şiirlerin şairleri hakkında da bazan mevki ve mesleklerine yönelik kayıtlar bulunmaktadır. 
Giderek artan şiir ve şair sayısı sonucu bunları bir araya getirme, benzerlerini tefrik etme 
gayreti daha önce hissedilmiş olmalıdır. Fakat şu andaki bilgilerimize göre şairler tezkiresi 
olarak kaleme alınan ilk eser Sehî Bey’in (ö.l548) Heşt-Behişt’idir (y.l538). Heşt-Behişt, 
kısa bir mukaddime, asıl bölüm ve Hâtimeden oluşur. II. Murad Devri’nden tezkirenin 
yazıldığı l538 yılına kadar yetişen şairler, sekiz tabakada ve ölüm tarihleri sırasına göre ele 
alınmıştır. Tezkire’de toplam 229 şair yer alır. Biyografilerde şairler hakkında kısa bilgiler 
verilmiş, hayatları kısaca anlatıldıktan sonra şiirleri ve sanatları hakkında bazı 
değerlendirmeler yapılmış ve bu şiirlerden bir ya da bir kaç beyit örnek olarak alınmıştır. 
Tezkire’nin dili yalındır. Tezkire’nin en önemli yanı, Anadolu’da türün ilk örneği oluşudur. 
Bu yolla Sehî, Osmanlı ülkesinde bir türü başlatmış ve pek çok şairi unutulmaktan 
kurtarmıştır. Tezkire, ilk dönem Osmanlı edebiyatçılarının pek çoğu hakkında tek kaynak 
durumundadır (Kut, 1978). 

Sehî Tezkiresi’nin yazılıp Osmanlı sanat dünyasına takdimi dönem aydınları arasında 
büyük ilgi görmüş olmalı ki türün bu topraklarda peşpeşe çok başarılı örnekleri yazılmaya 
başlanmıştır. Öyle ki artık tezkire geleneği, şiirin dışındaki alanları da kuşatarak XX. yüzyıl 
ortalarına kadar kesintisiz devam etmiştir. İşte sözü edilen bu başarılı örneklerden ilkini 
Tezkiretü’ş-şuarâ ve Tabsıratü’n- nüzemâ (y.l546) adlı çalışmasıyla Latîfî (ö.l582) verir. 
Tezkire, bir mukaddime, üç fasıl ve bir hatimeden meydana gelmiştir. İlk fasılda, Osmanlı 
ülkesinde yetişen ya da oraya yerleşen on üç şeyhi, ikinci fasılda Osmanlı hanedanından 
şiir yazan yedi sultan ve şehzâdeyi, tezkirenin asıl bölümü sayılacak üçüncü kısımda ise 
314 şairi ele alıp değerlendirir (Canım, 2001). 

Sözü edilen bu eser hem tertip tarzı hem de şiire ve şaire yönelik eleştirel yaklaşımıyla 
türünün en önde gelen örneklerinden biridir. Tezkire, sade dili, kısa ve secili cümleleriyle 
türe uygun bir dil ve üsluba sahiptir. 

Latîfî’nin Tezkiresi dışında Risâlei Evsâf-ı İstanbul adlı bir mensur eseri daha vardır. Bu 
eserinde yazar, İstanbul’un pek çok semtini ele alıp anlatır (Haz. Nermin Suner Pekin, 
İstanbul, 1977). 

Bu yüzyılın bir diğer şuarâ tezkiresi ise Osmanlı coğrafyasının dışında Bağdat’ta doğmuş 
Ahdî (ö.l593) tarafından yazılmıştır. Gülşen-i Şuara başlangıçta bir mukaddime ve ravza 
adı verilen üç bölümden meydana gelmiş, Tezkireci, daha sonra eseri üzerinde 
çalışmalarını sürdürmüş ve eserine yeni bir ravza ve yeni şairler eklemiştir. Tezkirede 
toplam 382 şair yer alır (Solmaz, 1996). Tezkire, Osmanlı Devleti’nin doğu yöresi, özellikle 
de Bağdat ve çevresinde yetişen şairler hakkında verdiği önemli bilgiler bakımından dikkati 
çeker. 

XVI. yüzyılın en önemli şair tezkirelerinden biri de Âşık Çelebi’nin (l520-l571) Meşâirü’ş-
şuarâ (y.l568) adlı çalışmasıdır (Kılıç, 1995). Meşâirü’ş-şuarâ’da 425 şair yer almaktadır. I. 
Murad Devri’nden eserin yazıldığı döneme kadar yaşamış şairlere yer veren tezkire, 
şairlerin biyografilerine, özellikle de yazarla çağdaş olanlarına oldukça geniş yer vermiştir. 
Uzun biyografilerde formel bilgilerin ötesinde, şairlerin yaradılışları, özel hayatları, 
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yaşayışları, alışkanlıkları ve birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgiler aktarmış, bu arada 
çağının sosyal hayatına ve edebi çevrelere ait geniş açıklamalarda bulunmuştur. 
Tezkire’nin dili Latifi’ye göre daha ağır ve secilerle doludur. Buna karşılık üslubu akıcıdır. 

XVI. yüzyılın bir diğer tezkirecisi de Hasan Çelebi’dir (ö.l604). Ünlü Kınalızâde ailesine 
mensup olan Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-şuara’sını Âşık Çelebi’den on sekiz yıl sonra 
kaleme almıştır (y.l586). O da II. Murat Devri’nden itibaren yetişen şairleri eserine alır. 
Tezkire, bir mukaddime ve üç fasıldan meydana gelmiştir. I. fasılda altı şair padişah, ikinci 
fasılda beş şair şehzâde anlatılır. Eserin ağırlıklı bölümünü meydana getiren üçüncü 
fasılda ise alfabe sırasıyla 6l8 şairden söz edilmiştir. Tezkirenin dili süslü ve ağdalı, 
cümleleri uzun, zincirleme tamlamalar ve yabancı kelimelerle doludur (Kutluk, 1981; 
Sungurhan,1994). 

XVI. yüzyılın son şairler tezkiresi olan Beyânî’nin (ö.l597) Tezkire-i Şuara’sı (y.l597), 
aslında Hasan Çelebi Tezkiresi’nin kısaltılmış bir örneğidir. Eser, kısa bir mukaddime ile iki 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde beş padişah ve dört şehzâdeye, ikinci bölümde 
ise Fatih Sultan Mehmed Devri’nden itibaren 240 şaire yer vermiştir (Kutluk, 1997, 
Sungurhan, 1994). 

XVI. yüzyıldan itibaren gelişen toplumsal yapıyla orantılı olarak belli bir şekle bürünen 
klasik biyografi, bundan sonra standart bir biçim kazanacak ve bu formunu da sonuna 
kadar koruyacaktır. Bu gelenek, özellikle de şuarâ tezkireleri, biyografik künye yazıcılığını 
esas aldığı için yazarı, ortaya koyduğu eserden daha önde tutar ve sanatın kaynağındaki 
insan unsuru onun için birinci derecede önemlidir. XVI. yüzyıl Osmanlı biyografi 
geleneğinin gelişimini tamamladığı ve standart bir biçime dönüştüğü bir devredir. Bundan 
sonra gelen yazarlar, aynı nitelikleri, aynı teknik ve esasları devam ettirmişlerdir. 

Anadolu Türkçesi’nin başlangıcından itibaren mensur örneklerde görülmekle birlikte daha 
çok bu yüzyıl eserlerinde sıklıkla karşımıza çıkmaya başlayan ve bundan böyle 
kalıplaşarak XX. yüzyıl başlarına kadar devam edecek bir başka şekle ait özellik de 
mensur metinlerde yer alan manzum örneklerdir. Aslında bütün doğu edebiyatlarında, eski 
Mısır masallarında, Binbir Gece Hikayeleri’nde karşımıza çıkan bu uygulama, bizim 
edebiyat tarihimizde tezkirelerde, tarih kitaplarında, menkıbelerde, halk hikayelerinde ve 
başka pek çok nesir eserde yer alır. Nazım nesir karışık görünen bu eserlerde kuşkusuz 
asıl unsur nesirdir. Sözü edilen bu metinlerde nazım, anlatılanı kuvvetlendirip söylenen 
düşüncelerin sonucu ve değerlendirilmesi niteliğindedir. Mensur eserlerde yer alan nazım 
parçaları, nesir kısmında ifade edilen düşünceleri özetlemek, sonuç çıkarmak, yazarın belli 
bir amaca dayanan niyetini gösterip duygularını bedii bir ifadeye büründürmek için 
kullanılmıştır. Mensur eserlerde nazım, nesirde ileri sürülen düşüncenin devamı 
niteliğinde, bazan da somut bir malzeme mahiyetindedir. Bunlar metinden çıkarıldığı 
takdirde metinde bir anlam eksilmesi olmaz. Yer yer de yazar metnini süslemek, 
duygularını daha güzel ifade etmek için bu yola başvurur (Boratav, 1988, 53; Ganiyeva, 
1979). 

XVI. yüzyılda kaleme alınmış ilmi eserlere de sıklıkla rastlanmaktadır. Burada sadece 
bunların önemlilerinden söz edilecektir. Edebiyat bilimine getirdiği bakış açılarıyla 
bunlardan biri Gelibolulu Mustafa Sürûrî’dir (ö.1562). Müderrislik, şehzâde hocalığı ve 
şeyhlik yapan Sürûrî, İslâmî ilimler yanında, tıp ve kozmoğrafyada derin bilgi sahibiydi. 36 
eserinden özellikle 1549’da Şehzâde Mustafa’nın eğitimi için yazdığı vezin, kafiye ve şiir 
sanatları hakkında bilgi veren Bahrü’I-Maârif adlı eseriyle ve altı ciltlik Mesnevî Şerhi, 
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Acâibü’l-Garâib, Bostan, Gülistân, Hâfız Divânı şerhleri ve Şebistân-ı Hayâl eserleriyle 
tanınmıştır. Surûrî’nin bu eserleri içinde özellikle Bahrü’l-Maârif önemlidir. Arap ve Fars 
şiirinin tesiri altında gelişen Divan edebiyatımız, bu edebiyatların hayâl âleminden ve 
teşbih kadrosundan da yararlandı. Fakat bizde bu meselenin teorisiyle ilgili eserler çok az 
kaleme alındı. İşte bu eser ve Muîdî’nin Miftâhu’t-Teşbihi ile birlikte edebiyat bilgileri veren 
ilk çalışmalardan biridir. 

Kınalı-zâde Hasan Çelebî’nin babası Kınalı-zâde Ali Efendi (ö.1572), bu yüzyılın tanınmış 
bir ilim adamıdır Tefsîr, hâdis, fıkıh gibi İslâmî ilimler yanında felsefe, belâgat ve edebiyatta 
da bilgi sâhibi idi. En tanınmış eseri, Ahlâk-ı Nâsırî’den yararlanarak 1564 yılında yazdığı 
Ahlâk-ı Alâyî adlı kitabıdır. Kitap, yüzyıllar boyu medreselerde başlıca ders kitabı olarak 
okutulmuştur. Ali Çelebi’nin bu eser dışında Münşeât ve İnşâ-yı Atîk adlı başka mensur 
eserleri de bulunmaktadır. 

Yüzyılın tanınmış bilginlerinden biri de 28 yıl gibi çok uzun süre şeyhülislamlık makamında 
kalan Ebussuûd Efendi’dir (ö.1574). Tefsîr ve hadisteki derin bilgisiyle yalnız Osmanlı 
ülkesinde değil, bütün İslâm dünyâsında tanınmış ve saygı görmüştür. Muallim-i Sâni diye 
anılırdı. En tanınmış eseri İrşâdül- Aklı’s-Selîm ilâ Mezâyâ’l-Kur’âni’l-Azîm adındaki 
tefsirdir. Bunlardan başka Celâl-zâde Salih Efendi, Mustafa Bostân Efendi, Nevî, Fevrî, 
Azmi , Ahterî Mustafa Efendi yüzyılın büyük ilim adamlarından, Piri Reîs, Seyd’i Ali Reis, 
coğrafya konusunda eserleri olan tanınmış kaptanlardandır (TDEK, 1998, s 178). 

Şairliği yanında Bâkî nesir ustası olarak da bu yüzyılda dikkat çeken bir isimdir. Meâlimü’l-
Yakîn fî-Sîreti Seyyidi’l-Mürselîn, Fezâil-i Mekke, Fezâilü’l-Cihâd, Hadis-i Erbaîn 
Tercümesi onun bu vadide kaleme aldığı eserleridir. Dîbâceleri hariç bu eserler sade 
sayılacak bir dil ve üslupla yazılmışlardır. 

Kuşkusuz XVI. yüzyıl bu çalışmalar dışında da pek çok mensur eserin kaleme alındığı bir 
dönemdir. Bunların önemli bölümünü dinî tasavvufî eserler oluşturur. Sözü edilen bu tür 
eserler XVI. yüzyılda da yalın bir dil ve açık bir üslupla kaleme alınmıştır. Bu tarz eserlerin 
günümüze kadar sevilerek okunmasının en önemli sebeplerinden biri de bu hususiyettir. 
Çünkü dini ve tasavvufi eserler öncelikle okunmak ve anlaşılmak için yazıldıklarından yalın 
dil kullanımına ve açık anlatıma çok dikkat etmektedirler. Birgili Mehmed Efendi’nin 
Vasiyetnâme’si, Sofyalı Balinin Etvâr-ı Seb’a’sı, Karamanlı Abdüllâtif b. Durmuş’un Âdâb-ı 
Menâzil’i bu tarz eserlerdir. Ayrıca çeşitli tarikat şeyhlerinin menkıbelerinin anlatıldığı şu 
eserler de bu bağlamda değerlendirilmelidir: Abdülkerim b. Şeyh Musa’nın Menâkıb-ı 
Seyyid Harun’u (Kurnaz, 1991) Enîsî’nin Menâkıb-ı Akşemseddin’i (Yurd, 1972), Şefik 
Efendi’nin Cevâhirü’l-Menâkıb’ı, Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Menâkıb-ı Şeyh Mehmed ed-
Dagî’si, Yahya b. Bahşi’nin Emir Sultan hakkındaki Menâkıb-ı Cevâhir’i, Lâmiî Çelebi’nin 
Menâkıb-ı Veysel Karanî’si, Şevkî Mehmed b. Ahmed Efendi’nin Menâkıb-ı Emir Sultan’ı, 
İlyas İbn Akhisarî’nin Menâkıb-ı Şeyh Mecdüddin’i gibi. 

Bu yüzyılda geçen yüzyılların devamı olarak pek çok çeviri yapılmıştır. Fakat buna ilaveten 
XVI. asırda özellikle Farsçanın popüler eserlerine çok sayıda şerh yazılmıştır ki başlıcaları 
şöyle sıralanabilir: Prizrenli Şem’î, Mesnevî Şerhi; Ahmed Sûdî Efendi, Hâfız Divanı Şerhi, 
Gülistan, Bostan ve Şahidî İbrahim Dede’nin Tuhfe-i Şâhidî lügatinin şerhi; Filibeli Alâeddin 
Alî Çelebi, Hümâyunnâme çevirisi (Kelile ve Dimne’nin Envâr-ı Süheylî isimli Farsça 
tercümesinden Türkçeye tercüme), Celâlzâde Salih Çelebi, Cevâmiü’l-Hikâyât, Firûz Şah 
Kıssası; Nev’î; Füsûsü’l-Hikem Tercümesi. 
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XVI. yüzyılda dile yoğun olarak Arapça, Farsça kelimeler girmeye başlayınca bu 
kelimelerin anlaşılabilmesi için daha önceki dönemlerde de örnekleri görülen gramer 
kitapları ve lügatlerin yazılmasına devam edildi. Kemâlpaşazâde tarafından yazılan 
Dekâyıku’l-Hâkâyık bunların çok okunan Farsça örneklerinden biridir. Türçke’de daha 
sonra da kullanılacak olan Lügat-i Ahterî ile Vankulu Lügati bu yüzyılda kaleme alınmış 
eserlerdir. Muğlalı Şâhidi’nin (ö.1550) Tuhfe adlı manzum lügati de bu dönemin (y. 1515) 
ürünüdür.XVI. yüzyılda tekke edebiyatı açısından da önemli gelişmeler ortaya çıktı: 
Bilindiği gibi bu gelenek çerçevesinde eser veren müellifler folklorik üslup olarak 
adlandırabileceğimiz konuşma diline daha yakın bir üslup ve yalın bir dille eserlerini 
kaleme alırlar. Bu yüzyılda Bayramiliğin devamı olan Hamzaviyye kolu, Türk edebiyatında 
etkin bir konum elde etmiş ve Kaygusuz Vizeli Alaaddin (ö.1563) gibi önemli bir temsilci 
yetiştirmiştir. Eşrefoğlu Abdullah Rûmî’nin halifesi ve damadı Abdurrahim Tırsî (ö.1519), 
Sünbül Sinan (1475-80-1529), Gülşeniliğin kurucusu İbrahim Gülşenî (ö.1533), 
inaniyye’nin kurucusu Ümmî Sinan (ö. 1568), Üftâde (1477-1580), Yunus’un izleyicisi 
Seyyid Seyfullah (ö.1601) ve Azmî Baba bu yüzyılın önemli adlarıdır (Bkz. Uçman, 1986). 

Kökleri Türklerin tarih sahnesine çıkmalarına kadar uzanan Âşık edebiyatı geleneği, daha 
çok sözlü kültüre dayandığı için ancak XV. yüzyıldan itibaren tevsik edilebilir konumda 
olmuş, daha zengin örneklerine ise XVI. yüzyılda rastlanmıştır. Bu gelenek içerik 
bakımından Divan ve Tekke edebiyatı verimleri ile örtüşür ancak seslendiği toplumsal 
katmanlar açısından daha yalın bir dil ve açık bir üslup kullanır. Âşık edebiyatı 
mensuplarının tezkireler gibi dönem edebiyat tarihi kaynaklarına pek fazla yansımamış 
olmasından dolayı da mensuplarının hayatları hakkında sağlıklı bilgi edinilememiştir. Daha 
çok yazılan şiirlerde ele alınan olaylardan hareketle yapılan tarihlendirmeler, metni 
oluşturan müelliflerin kimliği hakkında da dolaylı bilgiler verebilmektedir. Başlangıçta dini 
mistik özellikler taşıyan bu gelenek, XVI. yüzyıldan itibaren toplumun başka ilgi alanlarına 
da yönelmiş ve din dışı Âşık edebiyatı ön plana çıkmıştır. Armutlu, Bahşî, Çırpanlı, Geda 
Muslî, Karacaoğlun, Köroğlu, Kul Çulha, Kul Mehmed, Kul Pirî, Oğuz Ali, Öksüz Dede, bu 
yüzyılda yaşayıp eser veren Âşık edebiyatı mensuplarıdır. Bunlardan kuşkusuz 
Karacaoğlan, Köroğlu çok önemli adlardır. Karacaoğlan asırlardan beri Türk halkının sevgi 
ve coşkusunun, Köroğlu ise yiğitliğinin gür sesidir (bkz. Sakaoğlu, 1986). 

XVI. yüzyıl, hem nazım hem de nesir alanında ortaya koyduğu yüzlerce edebî ürünle 
kültürel alanda da zirvenin yaşandığı bir dönemdir. Sanat yönünden de Türk müellifler, İran 
edebiyatının ve İranlı ustaların gölgesi olmaktan kendilerini kurtarmışlardır. Sadece 
İstanbul kütüphanelerinde bu yüzyıla ait dîvanların sayısı yüze yakındır. Divanlar yanında 
aşk hikâyeleri, mevlitler, dinî kitaplar, şehr-engizler, gazavatnâmeler, sâkinâmeler, tıbbî ve 
tasavvufî eserler, surnâmeler, fal-nâmeler, tabirnâmeler, kırk hadisler, hilyeler ve makteller 
meydana getirilmiştir. Nesir alanında ise tarihler, tezkireler, biyografi kitapları, dinî eserler, 
latifeler, tasavvuf kitapları, menâkıpnâmeler, şerhler, ahlak kitapları, siyasetnâmeler, tıp, 
coğrafya ve matematik gibi bilimsel eserler, çeviriler bol bol karşımıza çıkar. 

XVII. Yüzyıl 

Özellikle siyasi anlamda Türk toplumunun zirvesinin yaşandığı dönem olan XVI. yüzyılın 
ardından XVII. yüzyıl bir duraklama döneminin başlangıcıdır. Aslında XVI. yüzyılın sonuna 
doğru, özellikle de III. Murad döneminden (1574-1595) itibaren toplum, bir çözülmenin 
içine sürüklenmeye başladı. Fakat bu yüzyılda da dünyanın en büyük devletlerinden biri 
olan Osmanlı Devleti’nin sıkıntılı konumunu ancak işin uzmanları fark edebilirdi. Toplum 
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bazı sıkıntılarla yüzyüze olmakla birlikte bunlar henüz geniş kitlelere yayılmamıştı. Bu 
yüzyılda özellikle II. Osman’ın ödürülmesiyle büyük sorunlar yaşayan Osmanlı devlet 
yönetimi, IV. Murat (1623-1640) ve Köprülüler yönetimi sırasında biraz nefes almış, fakat 
hem Celali isyanları hem de Kadızâdeliler ile Sivasîler arasındaki kültürel mücadele 
toplumda yaralar açmış, iktisadî alanlarda ortaya çıkan sıkıntılar da bütün bu olumsuz 
gelişmeleri hızlandırdı. Özellikle bozgunla sonuçlanan Viyana kuşatması ve ardından 
imzalanan Karlofça Anlaşması (1699), Osmanlı toplumunu artık duraklama döneminden 
gerilemeye itti. Siyasi alandaki bu başarısızlıklar yüzyılın sonunda artık geniş kitlelere de 
sirayet etti ve toplum kendi değerlerinden kuşku duymaya başladı. Fakat ortada henüz 
zihniyete yansıyan bir etkiden söz etmek mümkün değildir. Ama Osmanlı toplumu bu 
yüzyılda artık misyonu, hedefi ve heyecanı olan bir toplum görüntüsünden çıkmıştır. Bunun 
sonucu olarak da benzer konumda olan bütün toplumlar gibi işin özüyle değil, dış 
görünüşüyle ruhuyla değil, kabuğuyla meşgul olmalar ön plana çıkmıştır. İleride görüleceği 
gibi bu şekli ilginin sanata yansıması da kaçınılmazdır. XVI. yüzyılda Kanuni’nin padişah, 
Sokullu’nun vezir, Sinan’ın mimar, Bâkî’nin şâir, Ebussuûd Efendi’nin bilgin olarak 
tamamladığı muhteşem uyumlu tablo gitmiş, onun yerine kolay etki altında kalan zayıf 
karakterli padişahlar, yozlaşmış ilmi anlayış, para karşılığı alınıp satılan görevler, sık sık 
karşılaşılan aziller ve bütün bunların sonucunda ortaya çıkan istikrarsızlık topluma hakim 
olmuştur. 

Devletin siyasi alandaki bu olumsuz görüntüsüne rağmen XVII. yüzyıl Türk edebiyatı 
yükseliş ve gelişimini sürdürmeye devam etmiştir. Toplumsal hayatla daima yakın ilişki 
içinde olan edebiyatın, tersine bir manzarayla gelişimini sürdürmesi ilk bakışta şaşırtıcı 
görünürse de Divan edebiyatının kendine has mantığı içinde bunu tabii karşılamak gerekir. 

Kuşkusuz durumun böyle algılanışında Divan edebiyatının kendine has konumunun da 
etkisi büyüktür. Özel bir mantık çerçevesinde kendi özel kalıpları içinde, yüzyıllar boyunca 
kurulmuş ve yerleşmiş geleneklerinden şaşmadan gelişen bu edebiyat, dış dünya ile zaten 
çok fazla içiçe değildir. Bu yüzden sosyal hayattaki değişikliklerin ve sarsıntıların Divan 
edebiyatında hissedilmesi için daha uzun bir sürenin geçmesi gerekmektedir. Zaten 
normal olarak sosyal yapıda ortaya çıkan gelişmeleri edebiyat belli bir mesafeden izler. 
Nitekim Tanzimat fermanının ilan edilişinin üzerinden epey süre geçtikten sonra Tanzimat 
edebiyatından söz etmek mümkün olabilmiştir. Divan edebiyatının kendine özgü şartları da 
göz önünde tutulduğunda olayların edebiyata yansıma süreci şüphesiz daha da uzun 
olacaktır. Bilindiği gibi divan şairi kendi kişisel bunalımını şiire hemen hemen hiç 
yansıtmaz. Yani bu edebiyatta şiir, kişisellikten kurtulduğu veya söyleyenin kişiliğinin 
dışında geliştiği sürece şiirdir. Dolayısıyla bu şiirde vak’a da ön planda değildir. Eski şiirin 
soyuta yaslanma yanı da onun XVII. yüzyılda gelişimini sürdürme sebeplerinden biridir. 

Bununla beraber yüzyılın sonuna doğru sosyal hayattaki çalkantılar edebiyatı da 
etkilemeye başlamış. Nâilî ve Neşâtî’den sonra XVIII. yüzyıldaki Lale Devri’ne kadar büyük 
şair yetişmemiştir. Bir önceki yüzyılda Bâkî’nin şiirinde görünen ve yaşanan dönemin 
edebiyata aksi olan yücelik ve ihtişam bu yüzyılın başında Nef’i’de tekrarlanmış, anılan 
asrın ikinci yarısından sonra aynı derecede hissedilmemiştir. Nitekim yaşanılan hayattaki 
sıkıntı örneğin bu kez edebiyata başka türlü yansımış, XVII. yüzyıl edebiyatı hiciv ve hezel 
alanına sürüklenmiştir. Divan edebiyatında ince zeka oyunlarıyla örülmüş hicivler baştan 
beri vardı ve bunlar edebiyatın çeşnisi olarak her devirde olduğu gibi Divan edebiyatında 
kabul gören örneklerdi. Bunların çoğu letayif kitaplarında toplanmıştır; fakat bu yüzyılda 
yazılan hicivlerin çoğu ağza alınamayacak kabalıkta, küfürle dolu müstehcen örneklerdir. 
Artık Şeyhî’nin Harnâme’si, Fuzulî’nin Şikayetnâme’si gitmiş, onun yerine Nefi’nin Siham-ı 
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Kaza’sı, Küfrî-i Bahâyî’nin Divan’ı, daha sonra da Kânî’nin Hırrenâme’si ve Sururî’nin 
Hezeliyat’ı gelmiştir. 

Divan edebiyatının bu yüzyılda gelişmesini devam ettiren temel etken, şiirin hayatın bir 
parçası sayılmasıdır. Bilindiği gibi orta çağ boyunca doğu ve batıya ait pek çok yönetim, 
sanatçıları koruma doğrultusunda politikalar izlemişlerdir. Osmanlı Devletinde ise hanedan 
mensuplarının tamamına yakını bizzat şiirle de uğraşmış1ardır. XVII. yüzyılın başında 
Sultan I. Ahmed, Bahtî, Sultan II. Osman, Fârisî mahlasıyla şiirler yazmışlardır (İsen, 
1997). Devletin en karmaşık anlarında bile gerek sarayda gerekse Devlet ileri gelenlerinin 
konaklarında daima onurlu bir yeri olan edebiyat, bu yüzyılda da her kademedeki 
yöneticinin yakın ilgisine mazhar oldu. Padişahların dışında bu yüzyılda Yahyâ ve Bahâyî 
Efendiler gibi iki büyük şair-şeyhülislam varlıklarıyla şairlik mesleğine itibar kazandırdıkları 
gibi, devir şairlerini koruyup gözeten isimler olarak da dikkat çektiler. Kısaca ifade etmek 
gerekirse bu yüzyılda da padişahlardan başlayarak kademe kademe her üst görevli 
çevresinde şair bulundurmaktan, onlara hamilik yapmaktan hoşlanır. Bu yaklaşım, XVII. 
yüzyılda bilim ve sanatın geçmiş yıllardan aldığı hızın da yardımıyla yükselmesini sağladı. 

Yukarıda açıklandığı gibi XVII. yüzyılın bu kendine özgü şartları, Divan edebiyatını daha 
da içine kapalı bir edebiyat haline getirmiş, şairler gerçek hayattan kaçarak tasavvufa 
sığınmışlar ve edebiyata ızdırap hakim olmağa başlamıştır. Bunun yanında söz konusu 
yüzyıl edebiyatı belli başlı şu hususiyetleri ihtiva eder: Türk edebiyatı XVII. yüzyıla girerken 
özellikle bir önceki yüzyılda mükemmel örnekler vermişti. XVII. yüzyıla gelinceye kadar 
Türk şairlerinin önündeki mükemmel örnekler klasik İran edebi ürünleriydi. Fakat, bu yüzyıl 
şairleri için artık İranlı meslektaşları ideal örnekler değil, mukayese unsurudurlar. Hatta 
çoğu şair onları geçtiği iddiasındadır. Bu kendine güvenin ve üç dört asırdan beri işIene 
işlene kıvamını bulan dilin de yardımıyla bu yüzyılda edebiyatımızın güçlü ve yaratıcı 
şairleri yetişmiştir. Bu yüzdendir ki bütün edebi türlerin edebiyatımızdaki en tanınmış 
adları, bu yüzyılın ürünüdür. 

XVII. yüzyıla gelinceye kadar şekil ve muhteva olarak mükemmel örneklerini veren Divan 
edebiyatı, XVII. yüzyılda edebiyatın umumi tekamülünde bir değişiklik yapmadan gelişimini 
sürdürür. Fakat büyük şair geleneği tekrarla yetinemez. Divan şiiri estetiğinin gerektirdiği 
ayrıntılara dikkat ederek geleneğe bağlı standart örnekler ancak orta seviyede bir şairi 
tatmin edebilir. İşte büyük şairi diğer meslektaşlarından ayıran temel fark, yeniliği, güzelliği 
ve orijinalliği aramaktır. XVII. yüzyılın bu niteliklere uygun şairleri, devam eden geleneksel 
şiirden usanmışlar ve farklı bir sesin peşine düşmüşlerdir. Fakat yaşayış, düşünüş ve 
duyuşta bunu yapmalarına, statik Osmanlı toplum yapısı engeldir. 0 zaman şairler bu 
orijinaliteyi, yeni anlatımla bulmuş, nadir hayaller ortaya koyarak elde etmişlerdir. İşte XVII. 
yüzyıl edebiyatının en önemli özelliği, üslupta bir değişmenin, bir yenilenmenin ortaya 
çıkmış olmasıdır. Bu bakımdan XVII. yüzyılı üsluptaki bu gelişmeler açısından 
değerlendirmek yerinde olur. Aslında Divan edebiyatının kendine has konumu, kendi 
içinde ortaya çıkan bütün edebi farklılıkların dil ve üslup esası üzerine oturmasını zorunlu 
kılmaktadır. 

Manzum Eserler 

XVII. yüzyılın başında XVI. yüzyılda özellikle Bâkî ile doruk noktasına çıkan İstanbul 
Türkçesine dayalı klasik üslup belli temsilciler elinde daha renkli, daha zengin bir görünüm 
elde ederek devam etmektedir. Anlamdan ziyade sese önem veren bu üslupta açık ve tabii 
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bir anlatım ön plandadır. Bu üslubun XVII. yüzyıldaki en önemli temsilcisi Şeyhülislam 
Yahyâ'dır (1552-1644). İyi bir tahsil hayatından sonra 27 yaşında ilmiye mesleğine giren 
Yahya Efendi, müderris, kadı, Anadolu ve Rumeli kazaskerliği görevlerinde bulunduktan 
sonra üç defa da şeyhülislamlık makamına getirilmiş (1622, 1624, 1633) ve bu görevde 
iken vefat etmiştir. Toplam 20 yıl kadar şeyhülislamlık yapan Yahya Efendi, ilmi 
şahsiyetiyle başta padişah IV. Murad olmak üzere devrinde herkesten saygı görmüştür. 

Yahya Efendi, başka şiirler de yazmakla birlikte en çok gazellerinde başarılı olmuştur. 
İstanbul Türkçesinin tabiiliği ve inceliğini yansıttığı şiirlerindeki rindane tavır, onu, Bâkî’yi 
Nedim’e bağlayan çizgi üzerinde çok ayrıcalıklı bir yere oturtmuştur. Sade dil, tasavvufi 
neşve, samimiyet, rindane ve aşıkane tavır gazellerinin en belirgin özellikleridir. Divanını, 
İbnü’I-Emin Mahmud Kemal İnal, uzun bir önsöz ve incelemeyle birlikte yayınlamıştır. (İst. 
1334). Ayrıca, divanın tenkitli metni de hazırlanmıştır (Ertem, 1995).Yahyâ’dan sonra 
klasik üslubun ikinci önemli temsilcisi Şeyhülislam Bahâyî Efendi (160l-1653) de 
gazelleriyle tanınmış bir şairdir. Asıl adı Mehmed olup tanınmış bir aileye mensuptur. 
Şiirlerinde Bâkî ve Şeyhülislam Yahya’nın yolunda olan Bahâyî’nin, çok az şiiri 
bulunmaktadır. Üslubuna dikkat etmiş olması az yazmasına neden olmuştur. Bununla 
birlikte, devrinden başlayarak Neşâtî, Nâili, Cevrî, Nâbî, Nahifî gibi şairlerin takdirini 
kazanmıştır. Divanı yayınlanmıştır (Ergun, 1933; Tolasa, 1979). 

Asıl ününü sağlayan aşk, ayrılık, sevgi, özlem, kavuşma konularını işlediği gazelleridir. 
Gazellerinde görülen kötümser ve karamsarlığı şahsi hayatıyla birlikte devrindeki 
gelişmelerin bir yansıması olarak görmek mümkündür. 

Yahyâ ve Bahâyî dışında yüzyılın değerli gazel şairlerinden biri de Vecdî'dir. Divan-i 
Hümâyun kaleminde beglikçi makamına kadar yükselmişken, hükümet aleyhinde 
bulunmak iddiasıyla idam edilmiştir. Vecdî Divan şiirinin bilinen teşbih ve mecazlarını, sade 
ve akıcı bir dille daha güzel şekilde kullanmayı başarmıştır. Küçük Divanının eski harflerle 
iki baskısı yapılmıştır (İst. 1289, 1310). 

Klasik üslubu mahallileşme çizgisinde daha da ileriye götüren Sâbit (1712), atasözü, deyim 
ve gündelik dile ait tabirlerle örülü ilginç bir şiir dili ve yerli konuları anlattığı mesnevileriyle 
dikkat çeker (Karacan, 1991). 

Güzel gazelleri de bulunan Mantiki (ö.1634), padişahlardan Bahtî mahlasıyla şiir yazan I. 
Ahmed (ö.1617) ve Fârisî mahlasiyla şiirler yazan II. Osman (1603-1622), asıl adı 
Ebulhayr olan Kafzâde Fâizî (1589-1622), daha çok Mirâciyye ve Şehnâme’siyle tanınmış 
olan Ganizâde Nâdîrî (1572-1626), Bursalı Hâşim, divan sahibi şairlerden Mehmed Riyâzî 
Efendi (1572-1644), Tıflî (ö.1660), Kelîm-i Eyyûbî. (ö.-16ö3), tezkire sahibi Rızâ (ö.1672), 
Güftî (ö.1677), Bursali Tâlib (ö.1706), Râmî Mehmed Paşa (ö.1707) ve Mehmed Nedîm'i 
de (ö.1670) bu çerçevede değerlendirebiliriz (Horata, 1987) ve Simkeşzâde Hasan Efendi 
(1626-1690) bu geleneğin sürdürücüleri arasında yer alırlar. 

Fakat XVII. yüzyıla damgasını vuran asıl üslup Sebk-i Hindi'dir (Hint üslubu). Sebk-i Hindi, 
yüzyılın ortalarına doğru moda halinde Türk edebiyatında görülür. Tarz, İran’da doğmuş, 
Hindistan’da gelişmiş, daha çok Hindistan, Afganistan ve Türk edebiyatlarında 
kullanılmıştır. Akım, İran’da Safeviler devrindeki ağır taassup havasından bunalan ve 
Hindistan’a gitmek zorunda kalan şairler tarafından meydana getirilmiştir. Tarzın büyük 
şairleri Figânî (ö.1519), Urfi-i Şirâzî (ö. 1590), Nazîrî (ö.1612), Tâlib-i Amûlî (ö.1626), 
Kelîm-i Kâşânî (ö. 1651), Sâib-i Tebrîzî (ö.1670), Feyzî-i Hindî (ö.1696) ve Şevket-i 
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Buhârî’dir (ö.1699). 

Sebk-i Hindi, şiirin dayandığı iki temel unsur olan söz ve manadan ikincisine ağırlık 
verilmesi sonucu doğmuştur. XVI. yüzyıldan itibaren tasavvufun da etkisiyle şairler mana 
ve hayal derinliğine daha çok önem vermişlerdir. Bu üslupta mana, derinliği yanında ince 
ve zarif olmak zorundadır. Derinleşip genişleyen mana yanında gerçek sınırlı kalmış, bu da 
Hind Üslubu şairlerini hayal unsurlarına başvurmaya zorlamıştır. Dolayısıyla insan ruhu ve 
heyecanları bu şiire bolca konu olmuştur. Böylece bu tarz şiirde ızdırab hakim unsur olarak 
ortaya çıkmıştır. Izdırap bütün bu tarz şairlerin çok çekici buldukları bir konu olmuştur. 
Soyut bir kavram olan ızdırabın bu denli derinlemesine anlatımı Sebk-i Hindi şiirlerinin zor 
anlaşılma sebeplerinden biridir. Bu üsIupta hayal gerçeğin önüne geçince mantık 
zorlanmış ve herşey mübalağalı olarak düşünülmüştür. Bu yüzden adı geçen üslup 
mübalağa sanatına çok yer yermek zorunda kalmıştır. Ayrıca tezat sanatı da bu üslüpta 
çok kullanılır. Bu üslubun belli başlı özelliklerinden biri de o zamana kadar kullanılmayan 
yeni mazmunların ortaya çıkmasıdır. Şiirde insan ruhuna dönülünce eski mazmunlar 
yetersiz kalmış ve yenilerini bulmak gerekmiştir. Şiirde tasavvufun hakim unsur oluşu dış 
alem yerine insan heyecanlarını ve ızdırabı şiir konusu yapınca tasavvuf şairlerin 
vazgeçemediği çekici bir konu haline gelmiştir. Fakat bu şairlerde tasavvuf, 
mutasavvıflardan daha farklı biçimde ele alınmış, tasavvufun zengin imaj ve sembol 
dünyasından yararlanılmıştır. 

Sebk-i Hindi şairleri şiirlerindeki muhtevayı ifade edecek söz konusunda da dikkatle 
durmuşlardır. Onlar sözün ince ve nazik olmasına özen göstermişIer, yeni manalar için de 
yeni kelimeler arayıp bulmuş1ardır. Şiirde mana hakim olunca şairler fazla sözden 
kaçınmış1ar, kısa ve dolgun söyleyişi seçmişlerdir. Bunu sağlamak için de şairleri 
sanatlarından vazgeçilmiş buna karşılık teşbih, istiare, mecaz-ı mürsel, kinaye özellikle de 
telmih sanatına çok yer verilmiştir. Bu özellik şiirlerin şeklini de etkilemiş ve şiirler 
kısalmıştır. Söz sanatlarının azlığı şiirlerde ahengin kaybolmasına yol açmış, fakat şairler 
bu zaafı seçtikleri kelimelerin ince ahengiyle özellikle de zengin kafiye ve rediflerle 
gidermeye çalışmışlardır (İpekten, 1973). Sebk-i Hindi XVII. yüzyılın başından itibaren 
Türk edebiyatını etkilemeye başlamış, bu üslubun özellikleri farklı seviyelerde XVIII. 
yüzyılın şairlerinde de görülmüştür. Fakat bu üslubun bizim edebiyatımizdaki gerçek 
temsilcileri Nâilî, Şehrî, İsmetî, Neşâtî, Fehîm, Nedim ve Şeyh Gâlip’tir. Mana ve hayallerin 
inceliği, derinliği, insan ruhuna eğilme, ızdırap, tasavvuf, mübalağa, yeni mazmunlar arayıp 
bulma, dilde zarafet, uzun tamlamalar bütün Sebk-i Hindi şairlerinin ortak özelliğidir. 

Nâilî, Sebk-i Hindi’nin edebiyatımızdaki en büyük şairi kabul edilir. Özellikle gazellerinde 
kendine özgü bir üslubun sahibi olan şair, Farsça kelime ve tamlamaların ağırlıklı olduğu 
bir dille en girift duyguları bile anlatmayı başarmıştır. Az şiirle çok şey anlatmak gayesiyle, 
söz sanatlarından çok anlama önem veren Nâilî, redife fazla yer yererek şiirlerini ahenk 
bakımından güçlendirmiştir. Kendisinden sonraki dönemde Encümen-i Şuarâ şairleri ve 
Yahya Kemal’i etkileyen şairin, Divan’ı basılmıştır. (Bulak 1253; İpekten, 1970; 1991). 

Neşâtî de (ö.1674) Sebk-i Hindi’nin önde gelen şairlerindendir. Mevlevî olan şair, Edirne 
Mevlevîhanesi’nde dört sene şeyhlik yaptıktan sonra vefat etmiştir. Divanı yayınlandı 
(Ergun, 1933; Kaplan, 1996). XVII. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Fehim, Türk 
edebiyatının dahi şairlerinden biridir. Yirmi bir yaşında ölmüş olmasına karşın geride 
hacimli bir divan bırakmıştır. Sebk-i Hindi’nin önemli temsilcilerinden sayılan şair, kendisini 
Anadolu sahasının Örfî’si olarak görmektedir. Lirik şiirlere sahip karamsar bir şair olan 
Fehîm, Nazîm, Şeyh Galip, İzzet Molla, Leskofçalı Galip, Namık Kemal, Hersekli Arif 
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Hikmet, Kâzım Paşa, Avnî gibi şairler tarafından tanzir edilmiştir. Divanı yayınlanmıştır 
(Ergun, 1934; Uzgör, 1991). 

Gazellerinde Nâilî yolunda giden İsmetî (1611-1665) de bu üslubun dikkati çeken 
isimlerdendir. Meşhur âlimlerden Birgili Mehmed Efendi’nin torunu olan İsmetî, tasavvufî 
neşveyle dikkati çeker. Divanı yayınlanmıştır (İpekten, 1974). Sebk-i Hindi’nin başarılı 
şairlerinden olan Şehrî de gazelleriyle ün yapmıştır. Asıl adı Ali olan şâir, Malatyalı'dır. 

Aslında Sebk-i Hindî geleneği içinde değerlendirilmesi mümkün olmakla birlikte kasideye 
sağladığı büyük itibar, fahriyeyi kasidenin çok önemli bir parçası haline getirme gibi 
özellikleriyle ayrıca değerlendirilmesi gereken Nef’î, sadece bu yüzyılın değil bütün Türk 
Edebiyatının en büyük kaside ustasıdır. Asıl adı Ömer olup Hasankale’de doğan şair, 
önceleri Darri mahlasını kullanmış, daha sonra Nef’î, mahlasını benimsemiştir. I. Ahmed 
Devri’nde (1603-1617) İstanbul’a geldiği sanılan şair, II. Osman (1618-1622), IV. Murad 
(1623-1640) gibi aynı zamanda şair olan padişahlar devrinde yaşamış, kısa sürelerle iki 
kez tahta çıkan I. Mustafa'ya (1617-1618, 1622-1623) pek ilgi göstermemiştir. Başta 
padişahlar olmak üzere, sadrazamlara ve diğer devlet adamlarına yazdığı kasidelerle 
büyük ilgi ve ihsana kavuşan şair, yazdığı hicivler ile de bir çok kişinin düşmanlığını 
kazanmıştır. Ölümü de yazdığı bir hiciv yüzünden olmuştur. 

Nef’i’nin Türkçe Divan, Farsça Divan ve Siham-ı Kaza isimli üç eseri bulunmaktadır. Hiç 
şüphesiz ki onun şairlik gücünü ortaya koyan eseri Türkçe Divanıdır. (Bulak 1252, İstanbul 
1269, Ankara 1993). Divanında 143 gazele karşılık 63 kaside bulunmasi onun bir kaside 
şairi olduğunu gösterir. Yaradılış olarak övgüye yatkın olan Nef’î, kendini İran şairlerinden 
de üstün görür. Bu, aynı zamanda Türk edebiyatının ulaştığı merhalenin, Nef’î dilinden 
ifadesidir. 

Kendisinden önce de mükemmel örnekleri yazıldığı halde, Nef’î’yi Türk edebiyatının en 
büyük kaside üstadı yapan özellikleri nedir? Her şeyden önce gulüv ve iğrak derecesine 
varan samimi mübalağalarını kasidelerinde estetik birer unsur olarak kullanması, 
temeddüh veya fahriyeyi, kasidenin vazgeçilmez bir bölümü haline getirmesi, kasidenin her 
bir bölümünü, beyitleri birer cümle gibi kullanarak adeta paragraf bütünlüğüne 
kavuşturması, övdüğü kişiyle teklifsizce konuşur gibi bir üslup kullanması, böylece, 
kasidelerini bir dosta veya devlet büyüğüne halini arz eder birer mektup hüviyetine 
dönüştürmesi yanında mağrur bir mizaç, zengin bir kültür, muhteşem ve mutantan bir ses, 
engin bir muhayyile ve sağlam bir dil onun kasidelerinin hususiyetidir. 0, edebiyatımızın en 
büyük ses virtüözüdür (Akkuş, 1993; TDEK, 1998, s.214). Gazellerinde, kasidelerindeki 
mağrur tavrına karşılık alçak gönüllü, rindane bir Âşık hüviyetindedir. Bu şiirlerinde sade 
bir dil kullanmıştır. 

Mizacı "övünmek övmek ve sövmek” şeklinde özetlenen Nef’i, babası başta olmak üzere, 
padişahlar, devlet adamları ve çağdaşı şairleri ağır bir dille hicvetmiştir. Çoğu müstehcen 
küfürlerden oluşan bu tür şiirlerini Siham-ı Kaza’sında toplamıştır. Bu yüzyıldan itibaren 
artık kaside denince akla Nef'î gelmiş ve pek çok şair onun yolundan gitmiştir. Aynı 
yüzyılda Sabrî (ö.1645) ve Alî (ö.1648) başlıca takipçileridir. 

Türk divan edebiyatının en önemli şair kaynaklarından biri olan mevlevilik en çok şairi bu 
yüzyılda yetiştirdi (Açık, 2002). Neşâtî dışında Sabûhî Ahmed Dede (ö.1647), Fasih 
Ahmed Dede (ö.1699), Cevrî (ö.1654) (Ayan, 1981) ve Mezâkî (ö. 1676) (Mermer, 1991) 
bunların başlıcalarıdır. 
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XVII. yüyılın ikinci yarısında yetişen ve ekol sahibi olan en büyük şair Nâbî’dir. Asıl adı 
Yusuf olan şâir Urfalı’dır. İyi bir öğrenim görerek yetişen şair, özellikle Sebk-i Hindî 
şairleriyle moda olan muğlak ve soyut şiire karşı anlamı öne çıkaran hikemî üslubuyla 
daha sonra Nâbî tarzı diye anılacak olan kendine has yolun başlatıcısıdır. 

Nâbî, şiirlerinde sağlam ve sade bir dil kullanmıştır. Bu özelliği yanında onu farklı kılan 
yönü, gazelin muhtevasını genişletip aşk, bezm gibi konulara felsefi anlayışlar, sosyal 
olaylar ve hayat üzerine düşünceler eklemiş olmasıdır. Bu konular için doğal olarak daha 
sade ve açık bir anlatım şiire hakim olmuştur. Nâbî’den sonra bu tarz, Nev’izâde Atâyî, 
Sâbit, Râmi Mehmed Paşa, Seyyid Vehbî, Râşid, Sâmî, Asım, Münif, Hâmî, Râgıp Paşa, 
Haşmet, İzzet Molla gibi şairlerce temsil edilmiştir. 

Nâbî’nin Divanı üç kez basılmıştır (Bulak 1257, İstanbul, 1292; Ankara, 1997). Tercüme-i 
Hadisi Erbain, Hayriyye, Hayrabad, Sur-nâme, Fetihnâme-i Kamaniçe, Tuhfetü’I-
Haremeyn, Zeyl-i Siyer-i Veysî, Münşeat gibi eserleri de vardır (Bilkan, 1997). 

XVII. yüzyıl sadece gazel ve kaside alanında değil, diğer nazım şekilleri ve türlerde de 
önemli gelişmelerin kaydedildiği dönemdir. Mesnevi de bu yüzylın en çok gelişme gösteren 
şekillerinden biridir. Önceki dönemlerde daha çok klâsik İran mesnevilerini serbest bir 
tarzda tercüme işiyle uğraşan şairler, giderek yerli konuları kendilerine mevzu edindiler. 
Edebiyatımızın bu alanındaki en orjinal mesnevileri de bunlardır. Bu gruba giren başlıca 
eserler tarifât ve tarifatnâmeler, şehrengizler, surnâmeler, sergüzeşt ve hasbihâllerdir. 
Kuşkusuz bunların içinde mahalli tasvirlere ve sosyal hayata en çok yer verenleri ise 
şehrengiz ve surnâmelerdir. 

Mesneviler, konuları bakımından yapılacak bir tasnifte çeşitli şekillerde ele alınabilirler. 
Bunların bir kısmı okuyucuya bilgi vermek, onu eğitmek amacı güden dinî, tasavvufî, 
ahlâkî eserlerdir. Kırk hadis çevirileri ve şerhleri, ilmihaller, mevlidler, miraciyeler, hilyeler, 
Mevlâna’nın Mesnevi’sinin şerhleri, tasavvufî kurallan anlatan çalışmalar, evliya 
menkıbeleri, temsili yoldan tasavvufu anlatan eserler, çocuklara öğüt vermek için 
yazılanlar ve kıyafetnâmeler bu gruba girer. Necîbî’nin Mevlid’i, Fedâi Dede’nin Mantıku’l-
esrâr’ı ile edebiyatımızın tek manzum tezkiresi olan Güftî'nin Teşrifatü’ş- şu’arâ’si XVII. 
yüzyılın bu nitelikteki eserleridir (Ünver, 1986). Fakat, bu yüzyılın didaktik nitelikli 
mesnevileri sözkonusu olduğunda akla ilk gelen isim Nev'îzâde Atâyî’dir. Şair ve biyografi 
yazarı olarak dönemin en önemli adlarından biri olan Atâyî, asıl ününü mesnevi alanında 
verdiği eserlerle, daha doğrusu Hamse’siyle sağlamıştır. Atâyî, mesnevi alanının en büyük 
isimlerinden biridir. Onun eserlerinde karşımıza çıkan dil, yer yer Türk mesnevi 
geleneğinde gördüğümüz sade dil değildir. Özellikle derin hayallerini ifade ettiği 
tasvirlerinde dili ağırlaşır, yabancı kelime ve terkiplerin oranı artar. Bununla birlikte bu 
eserlerde hikâye etme ve ifade yenilikleri bulunmakta, mahalli renkler canlandınlmakta, 
İstanbul’a ait özellikler sergilenmektedir (Kortantamer, 1997). 

Bir başka grup mesnevi ise okuyucunun kahramanlık duygularını harekete geçirecek 
bilgiler ihtiva etmektedir. Bunlar konularını çoğu kez tarihten, zaman zaman da benzer 
özellikler taşıyan menkabelerden alırlar. Bu yüzyılın bilgin şairlerinden Ganizâde Nâdirî’nin 
II. Osman’in emriyle yazdığı 1956 beyitlik şehnâmesi bu tarz eserlerden biridir. Bu yüzyıl 
şairlerinden Muradî’nin de aynı adı taşıyan bir mesnevisi vardır. 

Edebiyat tarihimizde gazâ ve fetihleri konu edinen manzum ve mensur eserler çok eski 
devirlerden beri kaleme alınmaktaydı. Yapılan savaşlar başarıyla sonuçlanınca, devir 
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şairleri bu savaşlar üzerine Zafernâmeler kaleme almışlardır. Bu yüzyılda Mustafa Nedim, 
Güftî, Sâbit ve Vuslatî zafernâme ya da gazânâme yazmış şairlerdir. 

Yukarıda çerçevesi çizilen eserler yanında sanatsal kaygının ön planda tutulduğu, 
okuyucunun edebi zevkine hitâb eden, ana konusu aşk ve macera olan mesneviler de 
vardır. Bu yüzyılda Faizî’nin Leyla ve Mecnûn’u bu nitelikteki mesnevilerden biridir. 
Beyâni’nin Şah u Derviş’i ve bu yüzyılın en önemli isimlerinden Nâbi’nin Hayrâbâd’ı bu 
tarzın diğer örneklerini meydana getirirler. İstanbul halkının inanç ve hayatıyla ilgili 
özellikler, esnafın hikâyelerde yer alışı, atasözleri ve deyimlerin sık tekrarlanışı hem 
Atâyî’de, hem de bu yüzyılın diğer mesnevilerinde yerli hususiyetlerin şuurlu bir biçimde 
eserlere yansıtıldığının göstergesidir (Kortantamer, 1997). Şairlerin gördükleri, yaşadıkları 
olayları anlatan, toplum hayatından kesitler sunan, kişileri, düğünleri ve yöreleri tasvir eden 
mesnevilerin bu yüzyılda arttığı belirtilmişti. Sâbit’in Derenâme ve Berbernâme’si Nâbi’nin 
Surnâmesi, degerli Varvari Ali Paşa’nın Sergüzeşt’i (Dukanoviç, 1967) ve Güfti'nin 
Hasbihâl’i de XVII. yüzyıldaki bu nitelikte mesnevilerdir. Niğdeli Visâli (ö.1621) ise 
Vesiletü’l-irfan adıyla edebiyatımızın en uzun kıyâfetnâmelerinden birini yazmıştır. 

Divan edebiyatına has türlerden biri de Sâkinâmelerdir. Bu eserlerde içki meclislerinin 
adab ve erkanı anlatılır. Çoğu tasavvufidir. Türk edebiyatında ilk kez XVI. yüzyılda 
karşımıza çıkan sakinâmeler, XVII. yüzyılda sayıca çok artarlar. Kafzâde Faizi (ö.1622), 
Azmi’zâde Haleti (ö.1630) Selanikli Es’ad (ö.1633), Şeyh Mehmed Allâme Efendi (ö.1634) 
Nef’î, Nevizâde Atayî (ö. 1635), Şeyhülislam Yahyâ, Riyazî (ö.1644) Sabuhî Dede 
(ö.1647), Fehim-i Kadim (ö.1648) Edirneli Ali (ö. 1648), Şeyhülislam Bahâyi, Cem’i 
Mehmed (1659) Tiflî (ö. 1659), Taybi Efendi (ö.1680) Nâzikî (ö.1687) Kelim-i Eyyûbî 
(ö.1687) ve Rüşdî XVII. yüzyılın bu türdeki diğer örneklerini kaleme almışlardır. XVII. 
yüzyılda yazılan 18 sakinâme ile ulaşılan sayıca çokluğun yanında bu eserler şekil ve 
muhteva bakımından da bu yüzyılda zirveyi yaşamıştır.Bir önceki yüzyılda edebiyat 
sahnesine çıkan şehrengiz türü XVI. yüzyılda olduğu kadar yoğun olmamakla birlikte bu 
dönemde de gelişimini sürdürmüştür. Yüzyılın gazel şairi Neşâtî Edirne, Tâbî (ö.1653) 
İstanbul ve Hacı Derviş Mostar için şehrengizler yazmışlardır. Yine bu yüzyılda Taşköprü 
için (yazılış 1639) kaleme alınmış yazarı bilinmeyen bir şehrengiz vardır. Kaynaklar Arif 
(ö.1658) ve Tâbî’nin (ö.1617) şehrengiz yazdığını belirtiyorlar. Fakat, bunlar ele geçmedigi 
gibi hangi şehir için yazıldıkları da bilinmemektedir. 

Hakânî’nin bir önceki yüzyılda yazılan Hilyesinin gördüğü büyük ilgi, XVII. yüzyıl şairlerinin 
bu türe yönelmelerine vesile olmuş ve bu dönemde de başarılı örnekler meydana 
getirilmiştir. Hz. Peygamberin miraca çıkışını anlatan miraciye türüne dair divan ve 
mesnevilerde çeşitli bö1ümler halinde örnekler meydana getirilmiştir (Akar, 1987). 

Mensur Eserler 

XVII. yüzyıl edebiyatının öbür türlerinde görülen olumlu gelişmeler tarih ve biyografi 
alanında da kendini gösterir. Türklerin İslamiyeti kabul ettikten sonra XV. yüzyıldan itibaren 
daha çok çeviri eserlerde kullanılan Türk dili, bu yıllarda yapı ve kelime bakımından daha 
Türkçe, üslup ise sadedir. XV. yüzyılda şiirde görülen değişmeler bir ölçüde düzyazıya da 
yansımış, dinî, ahlâkî, tasavvufî, tarihi, siyasi, ictimaî, kültürel, ilmi, edebi her alanda telif, 
tercüme ve adapte bolca eser verilmiştir. Bunlar arasında önceki yüzyılda olduğu gibi 
didaktik amaçlar taşıyan açık, sade bir dil ve üslup kullananların yanında, sanatkarâne bir 
gayeyle süslü, itinali bir dil ve üsIupla eser kaleme alanlar da görülür. XV. yüzyılda Sinan 
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Paşa, Nişâni, Tursun Bey ve Cafer Çelebi gibi adlarla ilk örnekleri verilen bu ikinci tarz 
nesir, XVI. yüzyılda Hoca Sadeddin, Kınalızâde Ali, Kemalpaşazâde, Celalzâde Mustafa 
Çelebi, Latifî, Lami’î, Fuzûlî ve Gelibolulu Âlî tarafından daha da geliştirildi. XVI. yüzyılda 
iyice olgunlaşan sanatkârane nesir, bu devrin edebi kültür, anlayış zevk ve ideallerine göre 
tabii, hatta zaruri idi. Bu durum sanatçı için olduğu kadar, ondan eser bekleyen çevre için 
de böyleydi. Bu moda o yıllarda sadece doğu ülkeleri için değil, Avrupa için de geçerliydi. 

Bu tarz nesrin özelliklerinin en başında seci adı verilen nesir kafiyesi gelir. Denizin 
dalgaları gibi peşpeşe ritmik bir şekilde değişerek devam eden bu kafiyeli söyleyiş, 
cümleye ahenk katar. Başta teşbih ve mecaz olmak üzere şiire ait çeşitli şairleri ve mâna 
sanatlarını, parlak ve renkli tasvirleri bol bol kullanmak bu nesrin bir diğer özelliğidir. 
Cümleler arasına duruma ve manaya uygun Arapça, Farsça, Türkçe beyitler mısralar 
başka manzum parçalar, ayetler, hadisler, kelam-ı kibarlar ve atasözleri serpiştirmek de bu 
tarzın özelliklerinden biridir. 

XVII. yüzyıla böyle bir birikimle giren klasik nesir başlangıçtan beri realiteyi sanatsal 
gerçeğe tercih etmeyen mutedil yazarlar elinde başarılı ürünler verdi. Fakat özellikle bu 
yüzyılda, yukarıda belirtilen sanat unsurlarında, ses ve söz hünerlerinde aşırılığa kaçan 
bazı yazarlar, elinde bu nesir sırf ahenk ve sanat amacıyla kullanılan boş, lüzumsuz kelime 
ve sözlerle uzatılmış, bazan içinden çıkılmaz bir hale getirilmiştir. Bu yaklaşımla kaleme 
alınan eserlerden faydalanmak oldukça zahmetli olduğu gibi Türkçe kelimeler, gündelik 
hayatta hiç kullanılmayan Arapça, Farsça kelimeler arasında güçlerini yitirmişlerdir. Fakat 
hemen belirtelim ki sanıldığının aksine bu tip eserlerin sayısı çok değildir. Tam tersi Türk 
nesir ustalarının çoğu, özellikle toplumuna söyleyecek sözü olan yazarlar, eserlerini 
mutedil bir dille aydınların ve halkın anlayabileceği şekilde kaleme almışlardır. XVII. 
yüzyılda pek çok mensur eser örnegi tefsir, hadis, kelam, akaid, hikmet, mantık, fikıh, 
ilmihâl, meviza, ahlak, tasavvuf, pendnâme, nasihatnâme, siyasetnâme tarih, va-
kayinâme, gazavatnâme, fetihnâme, kıssa ve menkıbeler, kissa-i enbiyâ, siretü’n-nebi, 
maktel-i Hüseyin tezkiretü’1-evliya, menâkıbnâme, silsilenâme, tezkire, biyografi kitapları, 
sergüzeştnâme, tıp, astronomi, cografya, çeşitli şerhler, ansiklopedik eserler, tercüme, 
telif, adapte çeşitli hikaye ve rivayetler, surnâme, münşeat ve mürselâtlar üslup 
bakımından bedii nesrin mutedil örnekleriyle yazılmışlardır. 

XVII. yüzyıla gelindiğinde tarih yazıcılığının önünde de diğer, türlerin sahip olduğu 
birikimler bulunmaktaydı. Bu yüzden tarih dalında da sözü edilen geleneğin oldukça 
başarılı örnekleri verilmiştir. Bu yüzyılın en tanınmış nesir ustalarından biri olan Veysi (15 
ö=? 1-1627), Nergisi ile birlikte süslü nesrin de en uç noktalarında yer alan isimlerdendir. bi 
Dürretü’t-tâc fi sahibi’l-mirâc adını taşıyan siyeri, daha çok Siyer-i Veysi olarak bilinir. Hz. 
Peygamberin hayatını anlatan bu eser, samimiyetinden, mevzu ve menkıbelerinin 
çekiciliğinden dolayı hem yazarına hem de onun nesir tarzına geniş şöhret sağlamıştır. 
Şairin ölümüyle tamamlanamayan esere Nâbî ve Nazmizâde zeyl yazmış1ardır. Siyer-i 
Veysî basılmıştır (Bulak 1845).Asıl adı Mehmed olan Nergisi (ö.1635), bu yüzyılın en 
tanınmış nesir ustalarından biridir. Nesirlerinde zamanına kadar kullanılmamış olan 
Arapça, Farsça kelimeleri kullanmayı hüner saymış, güzelliği sadelikte değil sanatlı 
ifadede aramıştır. Nergisi’nin en ünlü eseri mensur Hamse’sidir. Budin valisi Murtaza 
Paşa’nın Macaristan savaşlarını anlatan El-vaslu’l-kâmil fl ahvâli’l-veziri’l-âdil adlı eseri 
tarih sahasındadır. Nergisi’nin Münşeâtını de tarihle ilgiIi bir eserdir.Hasan Beyzâde 
(ö.163ö), Târih-i Âl-i Osman adlı eseriyle Solakzâde ve Naimâ’ya kaynaklık etmiş değerli 
bir tarihçidir. Rıdvan Paşazâde Abdullah Çelebi Târih-i Rıdvan Paşazâde ve Tarih-i 
Hanân-ı Tatar ve Deşt-i Kıpçak adlı eserleriyle tanınmıştır. Mustafa b. Rıdvan ise 1638 
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yılında fethedilen Bagdat’in ele geçirilişini Fetihnâme-i Bağdad adlı eserinde anlatmıştır. 
Türk tarihçileri arasında önemli bir olay olan Bağdat fethi başka bir kaç tarihçi tarafından 
da ele alınıp incelenmiştir.Bu yüzyılın üzerinde durulması gereken bir diğer nesir ustası ise 
Koçi Bey’dir. IV. Sultan Murâd’a ve Sultan İbrahim’e sunduğu bir takım layihalarla bu 
yüzyılın düşünce ve yönetim tarihinde önemli görevler ifa eden Koçi Bey, devşirme olarak 
Enderun’a alınımış ve orada yetiştirilmiştir. Bilindiği gibi gerileme belirtileri görülmeye 
başlayınca çeşitli dönemlerde aydınlar devletin bu sıkıntılardan nasıl kurtulacağını 
gösteren raporlar hazırlamışlar ve bunu padişaha sunmuşlardır. Koçi Bey’in risâlesi 
bunların en tanınmış1arından biridir. Koçi Bey bu risâlesinde, imparatorlugun gerileme 
sebeplerini ve bunların başında gelen idari aksaklıkları açık ve cesur bir ifade ile 
belirtmiştir. Devletin geçmişteki başarı sebeplerini iyi araştıran Koçi Bey, halihazırdaki 
yönetimin ne gibi değişiklikler yapması gerektiğini de belirtir. Risale çeşitli defalar 
basılmıştır (1277; Ali Kemali Aksüt, İstanbul 1939; Zuhuri Danışman Ankara 1985 
(Sadeleştirilerek). Ayrıca, Fransızca, Almanca, Rusça ve Macarca’ya çevrilmiştir. 

XVII. yüzyılın tarih alanındaki isimlerinden biri İbrahim Peçûyî’dir. Anne tarafından Sokollu 
ailesine mensuptur. Peçûyî kendinden önce başarılı örnekleri verilmiş olan tarihleri gözden 
geçirmiş, başta babası olmak üzere ihtiyar gazileri dinlemiş, ayrıca Macar tarihlerini de 
kaynak olarak kullanarak eserini meydana getirmiştir. Bu haliyle eser batı kaynaklardan 
yararlanan ilk çalışma niteliğindedir. Eser, basılmıştır (Baykal, 1981,1982). 

Bu yüzyılın pek çok türünde adı geçen Kâtip Çelebi, Fezleke, Takvîmü’t-tevârih, Tuhfetü’l-
kibâr, Kanunnâme, Tarih-i Frengi Tercümesi İrşâdü’l-hayârâ ila târihi’l-yunan ve’n-nasarâ 
adlı eserlerini tarih alanında yazmıştır. Çoğu yayınlanmış bu eserlerinde Çelebi, Osmanlı 
bilimsel üslubunun güzel örneklerini verir. 

Kâtip Çelebi, aynı zamanda tarihimizin yetiştirdiği büyük ilim adamlarından biridir. 
Eserlerini belgelere ve kaynaklara dayandırması, objektif davranması sebebiyle çağından 
oldukça ileridir. Düsturü’I-amel Mtzanü’I-hak, Cihânnümâ bu alandaki eserleridir. 

Kara Çelebizâde Abdülaziz (Ö.1658), Ravzatü’l-ebrar’ı Süleymannâme’si, Zafernâme ve 
Tarih-i Feth-i Revân’ı, Edirneli Abdurrahman Hıbrî Enîsü’l-müsâmirîn adlı Edirne tarihi, 
Defter-i Ahbâr’ı, Târih-i Feth-i Bagdâd ve Târih-i Feth-i Revân’ı, Hüseyin Hezarfen (ö.1 ö=? 
91) Tenkih-i Tevârih-i Mülûk ve Telhisü’l-beyân fi’ kavânîni âl-i Osmân’ı; Ahmed b. 
Lütfullah Câmi’ud-düvel’i ile bu yüzyılın önemli tarih kitaplarını maleme aldılar. 

XVII. yüzyılda seyehatnâme türü en büyük temsilcisini bulur: Evliya Çelebi (Ö.1682). 0, on 
ciltlik dev eserinde, 50 yıl boyunca gezip incelediği bütün imparatorluk coğrafyasını ve bir 
çok yabancı ülkeyi anlatır. Yazarın engin kültürü ve bilgisi sayesinde eser, tarih, coğrafya, 
musiki, folklor, etnoğrafya, mimari gibi alanlarda çok zengin bir bilgi hazinesine 
dönüşmüştür. Eyliya Çelebi’nin üslübu, secilerle süslü olmasına rağmen, güçlü tasvir ve 
mizah gücüyle canlı bir anlatım kazanır. Devrine göre sade sayılabilecek bir dili vardır. 
Eser çeşitli tarihlerde basılmış (Bulak 1848; 1902-19281938; 1943-1951; 1969-1971; 
1970-1971) ve pek çok dile çevrilmiştir (Kurşun, 2001). 

Bu yüzyılda ortaya çıkan bir tür de sefâretnâmelerdir. Bu eserlerde, söz konusu ülkelerin 
yaşayış tarzı, adetleri, sosyal ve iktisadi durumları gibi konular yer alır. Elçi Kara Mustafa 
Paşa ile birlikte Viyana’ya giden Eyliya Çelebi’nin kaleme aldığı Viyana Sefarenâmesi 
(1655) bu türün ilk örneği kabul edilmektedir. 

http://www.altayli.net/


BAŞLANGIÇTAN XVIII. YÜZYILA KADAR 
TÜRK EDEBİYATI 

Türk Tarihi Araştırmaları http://www.Altayli.Net 
   Sayfa No: 54 

XVII. yüzyılda şerh alanında da değerli eserler yazılmıştır. Bunların başında Mevlânâ’nın 
Mesnevi’sine yazılan şerhler gelmektedir. Ankaralı İsmail Rüsuhi Efendi’nin (Ö.1631) 6 
ciltlik şerhi (İst., 1289), benzerleri içinde en mükemmeli kabul edilmektedir. Rüsuhî’nin 
eseri sahibine Hazret-i Şarih unvanı verilmesini sağlamıştır. Sarı Abdullah Efendi (1584-
1660) de bir başka mesnevi şârihidir. 

XVII. yüzyıl biyografi ve bibliyoğyafyaya dair değerli eserlerin yazıldığı bir dönemdir. Bir 
önceki yüzyılda özellikle Latîfî (ö. 1582) ve Âşık Çelebi (ö. 1571) eliyle mükemmel 
örnekleri ortaya konan şuarâ tezkireleri, bu yüzyılda da artarak yazılmaya devam etti. 
Fakat XVI. yüzyıl tezkirecilerinin ele aldıklan şairlerin büyük bö1ümü kendilerinden önce 
yaşamış kişilerdi. Bu yüzden onlar hakkında toplanan bütün bilgiler biyografilere girmiştir. 
Yine bundan dolayıdır ki XVI. yüzyıl tezkirelerinde şairlerin hayatı ve sanatı ile ilgili 
bö1ümler uzun, örnekler kısmı daha kısadır. Buna karşılık XVII. yüzyıl tezkireleri daha çok 
kendi çağdaş1arını kaleme almışlardır. Söylenen şeyler bilineni tekrarlamak anlamana 
gelecek mütedavil bilgiler olduğu için biyografiler kısalmış, örnek olarak verilen şiirler 
artmıştır. Riyâzî Tezkiresi bu iki yüzyıl arasında.bir geçiç dönemi eseridir. Sâdıkî, Riyâzî 
(ö.1644), Fâizî (ö.1622), Rıza (ö.1671), Yümnî (ö. 1662), Âsım (ö. 1675), Güftî (ö. 1677) 
bu yüzyılın tezkire kaleme alan yazarlarıdır.Afşar Türklerinden olan Sâdıkî, Anadolu 
dışında şuarâ tezkiresi yazan ikinci kişidir. Tebriz doğumlu olan yazar I. Şah Abbas 
zamanında devlet kitaplığında çalışmış biridir. Sâdıkî, Türkçe, Farsça manzum, mensur 
pek çok eserin yazarıdrır. Bu iki dilde müretteb Divan sahibidir. En önemli eseri ise 
Mecmaü'l-havâs adlı şairler tezkiresidir. Aslında İran'da yaşayan şairleri ele almış olmakla 
birlikte bunlar arasında ayrı bölüm halinde Türk şairlerini de anlatmıştır. Eser, Mecâlisü'n-
nefâis'e zeyl olduğu için onun gibi sekiz meclise ayrılmıştır. Tezkire Farsça çevirisi ile 
birlikte basılmıştır (Hayyampur, 1927).Bu yüzyılda Osmanlı sahasında altı şair tezkiresi 
kaleme alınmıştır. Bu tezkireleri iki gurupta ele almak uygun olur. Birinci guruptakiler XVI. 
yüzyıl örnekleri gibi biyografiye ağırlık veren tezkirelerdir. Riyâzî ve Rıza bu gurubu 
oluşturur. Aslında bunlarda bile biyografi bir önceki yüzyıla göre daha kısalmıştır. İkinci 
gurup tezkireler ise antolojiye benzeyen örneklerdir. 

Bunlarda biyografi çok kısalmış, örnek metinler artmıştır. Bu tarz tezkire geleneğini 
başlatan Fâizî olmuştur. Zübdetü’l-eş’âr (y.1621) adını taşıyan tezkiresinde Fâizî, XV. 
yüzyıl ortalarından yazıldığı tarihe kadar yaşamış 514 şairi ele alır ve bu şairlerin kısa 
adını, memleket ve mesleğini söyler, ölüm tarihini belirttikten sonra şiirlerinden örnekler 
verir. Bu örnek şiirler bir beyitle üç yüz beyit arasında değişmlektedir. Zübdetü’l-eş’âr 
edebiyatımızda antoloji tipi tezkirelere modellik etmiş ve onun ardından Yümnî ve Âsım bu 
tezkireye zeyl yazmışlardır. Yümnî 1621, 1662 yılları arasında yaşayan 29 şairi, Âsım 
1621-1675 yılları arasında yaşayan 123 şairi ele alır (İpekten, 1988). 

Bu yüzyılda tezkirecilik tarihinde kendinden başka örneği olmayan bir başka tezkire daha 
yazılmıştır: Güftî’nin kaleme aldığı Teşrîfâtü’ş-şuarâ. Eserin özelliği manzum olarak 
kaleme alınmış olmasıdır. Güftî burada 106 şairi ele alıp anlatır (Yılmaz, 2001). 

Şair tezkireleri dışında da bu yüzyılda biyografiye dair eserler yazılmıştır. Bunların başında 
Nevîzâde Atâyî’nin Şakâyık zeyli olan Hâdâiku’l-hakâyık fi Tekmileti’ş-şakâyık (Özcan, 
1989) gelir. 

XVII. yüzyıla kadar yazılan eserlerin ortaya koyduğu birikim şehirlere yönelik bazı 
değerlendirmelere imkan vermiş ve bunun sonucu olarak bu yüzyılda da bazı şehir tarihleri 
yazılmaya başlanmıştır. Baldırzâde Selîsî Şeyh Mehmed (ö. 1650) Bursa için Ravza-i 

http://www.altayli.net/


BAŞLANGIÇTAN XVIII. YÜZYILA KADAR 
TÜRK EDEBİYATI 

Türk Tarihi Araştırmaları http://www.Altayli.Net 
   Sayfa No: 55 

Evliyâ adlı eserini kaleme aldı. Bazı yazarlar da benzer bir yaklaşımla belli meslek ya da 
tarikat mensuplarını bir araya topladılar. Cemaleddin Mahmud Hulvî (ö. 1654) Lemezât-ı 
Hulviyye ez Lemeât-ı Ulviyye’yi yazdı. Bu eserde halvetiyye tarikatı mensubu 140 kişinin 
hayatları anlatılmıştır. 

Bu yüzyılda bibliyoğrafya alanında çok değerli bir çalışma da Katip Çelebi tarafından 
kaleme alınan Keşfü’z-zünûn an esâmii’l-kütüb ve’l-fünûn adlı Arapça eserdir. Bu çalışma 
çağında sadece Osmanlı dünyasının değil, bütün XVII. yüzyılın en değerli örneklerinden 
biridir. Yazar burada sayısı üç yüze ulaşan çeşitli bilim dallarında 14500 kitabı alfabetik 
olarak tanıtmış, 10000 de yazar adından söz etmiştir. Sözü edilen eserler arasında henüz 
bulunamayan örnekler vardır. Bu yüzden eser yazıldığı çağdan itibaren ilgiyle karışlanmış 
ve defalarca zeyl ve tercüme edilmiştir. 

XVII. yüzyıl sadece siyasi anlamda değil, din ve tasavvuf cephesinde de dengelerin 
bozulduğu bir yüzyıldır. Daha önceki yıllarda çok alttan alta seyreden medrese-tekke 
kavgası bu yüzyılda toplumsal dengeyi dahatsız edecek düzeye ulaştı. Bu münakaşalara 
Kadızâdeliler, Sivâsîler mücadelesi dendiği daha önce ifade edilmişti. Dinî-tasavvufi 
edebiyat sahasında bu yüzyılda Divan edebiyatı çerçevesi içinde anılanlar dışında yüzyılın 
başında Kul Himmet, Melâmî kutuplarından İdris-i Muhtefî halifesi Bezcizâde Muhyî 
(ö.1611), Lâmekâni Hüseyin (ö.1622), Celveti şeyhi Aziz Mahmud Hüdâyî (1541-1628), 
halveti şeyhi Abdülahad Nuri (1594-1650), Ali Nakşî (ö.1654), Oğlanlar Şeyhi İbrahim 
(1591-1655), Sun’ullah Gaybi (1615-1663), Zâkirzâde Biçâre Abdullah (ö.1657), Sinan 
Ümmî (ö.1657), Bolulu Derviş Himmet (ö1684), Niyâzî-i Mısrî (1618-1694) bunların en 
meşhurlarıdır (Bkz. Uçman, 1987). 

XVII. yüzyıl edebiyatının diğer alanlarında ortaya çıkan gelişme Âşık edebiyatı alanında da 
kendini hissettirir. Bu yüzyılda Âşık edebiyatı mensupları arasında sayıca artış yanında 
yazılanların dili ve üslubunda da bir değişme ve gelişmeden söz edilebilir. Divan edebiyatı 
örneklerinde karşımıza çıkan muğlak ve kapalı anlatım, dile giren çok sayıdaki Arapça-
Farsça kelime, kendi konumu çerçevesi içindeki Âşık edebiyatı mensuplarını da etkilemiş 
ve bu kolun bazı şairleri hem aruzla şiirler söylemişler, hem de şiirlerinde o güne kadar bu 
gelenekte örnekleri görülmeyen konuşma dilinin ötesinde Arapça-Farsça kelimelere yer 
vermişlerdir. Bazı Halk edebiyatı araştırıcılarının ifade ettikleri gibi bunu bir bozulma değil, 
yüzyılın kendine özgü şartlarının Âşık edebiyatına etkisi olarak değerlendirmek gerekir. Bu 
uygulama, folklorik üslubun belli ölçüler içindeki değişiminin ifadesidir. 

XVII. Yüzyılda Âşık Ömer, Gevherî, Ercişli Emrah, Kayıkçı Kul Mustafa, Kuloğlu, 
Temeşvarlı Gazi Âşık Hasan, Bursalı Âşık Halil, Âşık Mustafa, Demircioğlu, Edhemî, 
Eroğlu, Gedâî, Hâkî, İbrahim, Kâmil, Keşfî, Kul Deveci, Kul Süleyman, Piroğlu, Şah Bende, 
Şermî, Tasbaz Ali, Türâbî, Zaîfî ve kadın şair Afîfe Sultan bu yüzyılın belli başlı 
temsilcileridir (Sakaoğlu, 1987).XVII. yüzyıl, Türk edebiyatının en parlak dönemlerinden 
biridir. İstanbul kütüphanelerinde bu yüzyıla ait 150’den fazla şairin divanı bulunmaktadır. 
Bütün dünya kütüphaneleri dikkate alındığında bu sayının daha da artacağı açıktır. 

Prof. Dr. Mustafa İSEN 
Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye 

Alıntı Kaynağı: Türkler, Cilt: 11 Sayfa: 532-572 
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