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Türkçenin günümüze kadar ulaşabilen en eski metinleri olan Orhun ve Yenisey Yazıtları 
ancak VIII. yüzyıla kadar inmektedir. Bunun yanında, bir Budist metni olan Nirvana 
Sutra’nın VI. yüzyılda Türkçeye tercümesinin yapıldığı bilinmekteyse de1 bu metin 
günümüze ulaşmamıştır. VI. yüzyıldan daha gerilere giden yazılı metinleri bulunmadığı için 
Türkçenin ne zamandan beri bir yazı dili olarak kullanılmaya başlandığı bilinmemekle 
birlikte, Türk dilinin çok daha eskilere uzanan, daha başka metinleri bulunması gereken bir 
dil niteliği taşıdığı ifade edilmektedir.2 Bu bakımdan 552 yılında Türk adı ile tarih sahnesine 
çıkan Göktürkler zamanındaki Türk dilinin gelişmiş, yüksek anlatım gücüne sahip, işlenmiş 
edebî bir dil olduğu kabul edilmekte, âbideler de iyice düşünülmüş, özenle düzenlenmiş 
gerçek bir sanat eseri olarak değerlendirilmektedir.3 Ancak bazı dilciler, Türkçe’nin 
böylesine mükemmel bir anlatım gücüne sahip bir seviyeye erişebilmesi için, Türk dilinin 
ağır gelişen bir dil olduğunu da göz önünde bulundurarak, teşekkül tarihinin yazıtlardan bu 
güne geçen zaman kadar geriye götürülmesi gerektiği kanaatindedirler.4 Hatta bazı 
araştırıcılar, son yıllarda yapılan arkeoloji kazıları neticesinde ele geçen malzemeye 
dayanarak, Türkçenin Milâttan Önceki yüzyıllarda da yazı dili olarak kullanıldığına işaret 
etmektedirler.5 

Göktürk devresinden başlayarak bu güne gelinceye kadar Türk dili zaman ve saha 
bakımından geniş bir alana yayılmıştır. Bu genişlik içerisinde de dahil olduğu farklı kültür 
daireleri yönünden ayrı ayrı dönemleri olmuştur. 

Türk dilinin VI-XI. yüzyıllar arasını kapsayan ve yazıtlardan başlayarak Uygur devresini de 
içine alan dönemi ilim dilinde "Eski Türkçe” diye adlandırılmaktadır. Ancak bazı dilciler, XII 
ve XIII. yüzyıla kadar gelerek Karahanlıca diye nitelendirilen ilk İslâmî Türkçe metinlerin 
dilini de Eski Türkçe devresine dahil etmektedirler.6 Bu devreye ait metinlerin en büyük 
kısmı Uygur sahasında ve Uygur harfleri ile yazılmış olduğu için, bu devreyi Uygur devresi 
diye nitelendirenler de vardır.7 

Eski Türkçe devresinde Türkçenin yayılma alanı Orta Asya idi. Bu alan ana hatları ile 
kuzeyde Yenisey Irmağı çevresinden ve Moğolistan’dan başlayıp Doğu Türkistan’ın güney 
sınırına, doğuda Mançurya’dan başlayıp batıda Aral gölü ve Hazar Denizi’ne kadar 
uzanmaktadır. Eski Türkçe esas olarak 552-745 yılları arasında hüküm sürmüş olan 
Göktürklerin kullandıkları dil ile, 745’te Göktürk İmparatorluğu’nu yıkarak onların yerini alan 
Uygurların diline dayanmaktadır. 

Bu bakımdan Eski Türkçede Göktürk ve Uygur olmak üzere iki kol mevcuttur. 
Göktürklerden günümüze gelen dil yadigârları genel olarak "Orhun Âbideleri” veya 
"Göktürk Yazıtları” diye adlandırılan, Orhun ve Yenisey yöresindeki çoğunluğu taş üzerine 
yazılmış belgelerdir. Bunlar da 732’de Bilge Kağan, 734’te Kül Tigin ve 735’te Tonyukuk 
adına dikilmiş mezar taşı niteliğindeki üç büyük anıtla, Yenisey yöresindeki VII. yüzyıla ait 
olduğu sanılan ve daha küçük boyuttaki birçok anıttan meydana gelmektedir. 

Orhun ve Yenisey Yazıtlarında kullanılan alfabenin menşei konusunda yazıtlar bulunduğu 
günden beri incelemeler yapılmasına rağmen kesin bir sonuca ulaşılamamıştır. Âbidelerin 
okunuşundan sonra8 Fin bilgini Heikel tarafından Germen Run alfabesine benzetilerek 
"Runik Yazı” diye adlandırılan bu yazıyı, N. N. Aristov ile N. G. Mallitskiy Türk 
damgalarının geliştirilmiş bir şekli olarak değerlendirmektedir. Reşit Rahmeti Arat ile 
Ahmet Caferoğlu da bu görüşü paylaşmaktadırlar. Sokolov ise Göktürk Yazısı’nın Ârâmî 
asıllı olup Türkler tarafından millîleştirilmiş bir yazı olduğunu söylemektedir.9 Esasen 
yazıdaki bazı harflere bakılacak olursa, bu alfabenin Türklerin icadı veya yabancı menşeli 
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olsa bile, Türkler tarafından geniş ölçüde katkılarda bulunulmuş bir yazı olduğu 
anlaşılmaktadır. En eski Türk yazısı olarak günümüze kadar gelen bu yazı, daha ziyade 
taş ve tahta üzerine oymaya mahsus olup sağdan sola veya yukarıdan aşağıya doğru 
yazılmaktadır. 

Göktürkler doğuda ve batıda bulunan komşuları ile siyasî, iktisadî, ticarî bir takım 
münasebetlerde bulunup, çeşitli alış verişler yaptıklarından, zaman zaman yabancı tesirler 
altında kalmışlardır. Bu ilişkilerin tabii sonucu olarak dile bazı yabancı unsurlar girmiştir. 
Ancak dile giren bu unsurlar, bazı unvan ve isimler, devlet yönetimine ait kelimeler olup 
dile tam olarak yerleşmemiş, her zaman bir yabancı unsur olarak kalmışlardır. Bu yüzden 
Göktürkçe, Türk dili tarihinin metinlerle takip edilebilen devirleri içerisinde, ses ve şekil 
bilgisi özellikleriyle olduğu kadar, kelime hazinesi bakımından da en saf ve duru bir dil 
olarak kalmıştır. 

Göktürklerin yıkılmasıyla siyasî alana çıkan ve göçebe medeniyetten yerleşik şehir 
hayatına geçen Uygurlar, şehirli Türk medeniyetinin ilk temsilcileri kabul edilmektedir.10 
Uygur Türkleri, Uygur yazısı denilen yazıyla daha geniş bir yazı dili meydana getirmişlerdir. 
Uygur Türkleri Göktürklere oranla çok daha değişik kavim ve dinle temasa gelmişler, 
onlarla kurdukları ticaret ve kültür ilişkileri dolayısıyla dillerini de bu kavimlerden gelen 
kültür etkilerine açık tutmuşlardır. Bu sebeple Uygur Türkleri, başta Budizm olmak üzere 
Mani, Brahmi, Nestûrî gibi birçok dini benimsemişler, bu dinlere ait yazı ve terminolojiyi de 
alıp kullanmışlardır. Bu yüzden Uygurlardan kalma metinlerin büyük kısmı, çoğunluğu 
Budizm’e ait olmak üzere, dinî metinlerdir. Bunun yanında edebî, tıbbî eserler ile çeşitli 
yazılı belgeler de bulunmuştur. 

Uygur yazı diline Sanskritçeden, Çinceden, Tibet, Soğd ve Tohar dillerinden pek çok 
kelime girmiştir. Uygurlar, etkisinde kaldıkları kültürlerden aldıkları bu yabancı kelimelere 
ya doğrudan doğruya Türkçe karşılıklar bularak veya denk türetmeler yaparak onları dile 
kazandırma yolunu tercih etmişlerdir. Böylece dile soktukları yeni kavramlarla dilin kelime 
hazinesini zenginleştirmişlerdir. 11 Ancak Türkçede karşılık bulamadıkları zaman yabancı 
kelimeleri almışlar fakat onu dilin ses yapısına uydurarak dile sindirmeye çalışmışlardır. 
Uygur yazı dili XIV. yüzyıla kadar devam etmiştir. 

Uygurlar Brahmi, Soğd, Manihey gibi birçok yazı kullanmışlardır. Ancak kullandıkları pek 
çok alfabe sistemi içerisinde en önemlisi, Soğd alfabesinden geliştirilen ve Uygur yazısı 
denilen yazıdır. 

Uygur yazısı Türkler arasında İslâmiyet’in kabulünden sonra da uzun yıllar önemini 
korumuştur. Bazı İslâmî eserlerin dahi meydana getirildiği bu yazı, Anadolu Türkleri 
arasında bile kullanılmış, ancak güçlü İslâm medeniyetinin tesiri karşısında yerini Arap 
alfabesine bırakarak kullanılıştan düşmüştür. 

X. yüzyılda Türklerin İslâmiyet’i kabul etmesiyle Türk devletleri, yavaş yavaş eski kültür 
sahalarından ayrılıp yeni bir kültür alanına girdiler. Böylece Türkçenin Eski Türkçe diye 
adlandırılan İslâmiyet’ten önceki dönemi kapanarak XI. yüzyıldan itibaren İslâm kültür ve 
medeniyeti altında gelişme gösteren yeni bir dönemi başladı. 

940 yılında Karahanlı Hükümdarı Abdülkerim Satuk Buğra Han’ın İslâmiyet’i resmen devlet 
dini olarak kabul etmesiyle ilk müslüman Türk devleti kurulmuş oldu.12 Karahanlılar önce 
Kâşgar, Balasagun ve Yedisu bölgelerinde kurulup sonra Fergana ve Maveraünnehir 
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şehirlerini de ele geçirerek Türkleştirdiler. Böylece bu devletin sınırları içerisinde Eski 
Türkçe yazı dilinden gelişen ve Hakaniye Türkçesi veya Karahanlı Türkçesi diye 
adlandırılan yazı dili ile İslâmî bir Türk edebiyatı oluşmaya başladı. 

Karahanlılar doğudaki Uygur hanlığına komşu idiler ve eski Burkancılığa bağlı kalan bu 
Uygurlarla din farkı yüzünden aralarında zaman zaman mücadeleler olmaktaydı. Ancak 
onlarla aynı dili konuşmaktaydılar. Ayrıca İslâmiyet ile yeni bir kültür dairesine girmekle 
beraber, eski kültür izlerini de devam ettirmekteydiler. Bu bakımdan Karahanlı edebî dili, 
Uygur yazı dili geleneğinin İslâm kültürü ile beslenmesinden meydana gelmiş bir yazı dili 
karakteri taşımaktaydı. 

Karahanlı yazı dilinden kalmış fazla eser olmamakla birlikte, eldeki eserler bu dönemin 
dilini yeteri kadar aydınlatabilecek niteliktedir. Bu devirden bize kadar ulaşabilen eserler 
Kutadgubilig13, Atabetü’l-hakayık14, Divanü Lugati’t-Türk15 ve Kur’an tercümeleri16 gibi 
eserlerdir. Bu eserlerde Karahanlı Türkçesi yüksek bir anlatım gücüne kavuşmuş yazı dili 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçi Divanü Lugati’t-Türk Arapça olarak kaleme alınmıştı, 
ama bu da yine Türk dilinin o devir Orta Asyası’nda kazanmış olduğu yüksek değeri ortaya 
koymaktadır. Çünkü Kâşgarlı, Türk milletinin yüceliğini anlatmak, Türk dilinin Arapçadan 
geri olmadığını göstermek ve Araplara Türkçeyi öğretmek maksadıyla eserini Arapça 
olarak kaleme almıştı. 17 

Orta Asya’da gelişme gösteren Türk yazı dilinin XI-XV. yüzyıllar arasındaki dönemine ilim 
dilinde "Orta Türkçe” adı verilmektedir.18 Kutadgubilig, Atebetü’l-hakayık gibi eserlerin 
yazıldığı ve Orta Türkçenin "Müşterek Orta Asya Türkçesi” diye adlandırılan19 bu 
döneminde, yeni Türk şivelerinin teşekkül etmiş olduğu anlaşılmakla birlikte, yazı dili olarak 
henüz bir dil kullanılmaktadır ve bu da Hakaniye (Karahanlı) Türkçesi olarak kabul 
edilmektedir. Ancak XI. yüzyılda teşekkül etmeye başlayan bu şiveler, Türk milletinin 
batıya doğru göçleri ve farklı coğrafî bölgelere yayılmalarıyla XIII. yüzyıldan itibaren belirli 
şive farkları gösteren yazı dilleri halinde oluşmaya başladı. 

XI. yüzyıl ve sonrası, Orta Asya’daki Türk boyları için sürekli bir göç devri oldu. Bu Türk 
yayılma harekâtının önemli yönlerinden birini de Hârizm (Harezm) bölgesi oluşturmaktaydı. 

Hârizmlilerin XI. yüzyılda ayrı bir dil konuştukları ve bu dili XIII. yüzyıla kadar korudukları, 
tarihî kaynaklarda verilen bilgilerden anlaşılmaktadır. Yapılan araştırmalar, yalnızca 
konuşma seviyesinde kalmayıp, edebî bir dil özelliği de taşıyan Hârizmcenin bir Doğu İran 
dili olduğunu ortaya çıkarmıştır.20 

1017 yılında Gazneli Mahmud tarafından fethedilen Hârizm’in idaresi 1041 yılından 
itibaren Kıpçak ve Kanglı isimli Türk boylarından olan kumandanların eline geçti. Böylece 
bir süreden beri, bu bölgeye yerleşen Türkmen ve Oğuzların yanı sıra Kıpçak ve 
Kanglıların da yerleşmesiyle bölgenin etnik yapısı içinde Türk unsurların oranı gittikçe arttı. 
Nihayet Çağrı Bey’in Hârizm’e girmesinden sonra, ülkeyi Selçuklular adına idare eden 
Anuş Tegin ve Ekinci b. Koçkar zamanlarında Türkleşme faaliyeti tamamlandı. Burada 
Karahanlı Türkçesine dayalı fakat Kıpçak, Kanglı, Türkmen ve Oğuz şiveleri tesirinde 
gelişme gösteren bir Hârizm Türkçesi teşekkül etti.21 Bu dil Gazneliler ve Selçuklularda 
olduğu gibi, yalnız saray ve ordu çevresinde kalmayıp hem halkın konuşma dili hem de 
aydın zümrenin yazı ve edebiyat dili olarak önem kazandı. 

Karahanlı (Hâkaniye) ve Hârizm-Altın Orda Türkçelerinin devamı olarak Çağatay, İlhanlı ve 
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Altın Orda devletlerinin kültür merkezlerinde XIII-XV. yüzyıllar arasında gelişme gösteren 
ve Timurlular döneminde (1405-1506) İslâm medeniyetinin tesiri altında zengin bir 
edebiyat meydana getiren Türk yazı diline Çağatay Türkçesi adı verilmektedir. Ayrıca bu 
yazı dili, Orta Asya’dan batıya doğru göç edenlere nazaran, doğuda kalan Türk boylarının 
konuşup yazdıkları dil olduğu için Doğu Türkçesi, hatta Ali Şir Nevâî ile klasik bir nitelik 
kazanmasından dolayı "Nevai dili” olarak da isimlendirilmiştir. 

Çağatay ismi, Cengiz Han’ın ikinci oğlu Çağatay’a nisbetle kullanılan bir adlandırmadır. 
Önceleri Çağatay Han’ın sülâlesi ve bu sülâle tarafından kurulan devletin adı olarak 
kullanıldığı halde, sonradan Maveraünnehir’deki Türk unsurları, Timurlular zamanında 
gelişen edebî Türk dili ve bu dilde meydana getirilen edebiyat için de Çağatay adı 
kullanılmıştır. 

Çağatay dili, Karahanlı ve Uygur yazı diline dayanmakla birlikte, bu edebî dilin 
teşekkülünde Moğol istilâsından sonra Orta Asya’daki mahallî şivelerin karışmasının da 
önemli rolleri olmuştur. Ayrıca bu oluşumda İslâm kültürü ile Fars edebî dilinin de tesiri 
bulunduğu muhakkaktır. Farsçanın Orta Asya Türk devletlerinde resmî dil olarak hüküm 
sürmesi ve klasik Fars edebiyatının gelişmesinde Türk devletleri yöneticilerinin yardımları 
bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. 

Türkçe ilk ortaya çıktığı vakit bu günkü gibi dağınık bir durumda değildi. Orta Asya’da 
sınırlı bir bölgedeydi. Orta Asya’nın Türklüğe dar gelip Türklerin bu havzanın dışına 
taşmasından itibaren Türk dilinde de bazı farklılaşmalar başladı. 

XI. yüzyıl ve sonrası Orta Asya Türklüğü için devamlı bir göç devridir. Bir kısım Türk kolları 
orada kendilerini muhafaza ederlerken bir kısım Türk boyları da batıya doğru göç ettiler. 
Batıya göç edenler de çeşitli yönlere ayrıldılar. Kimisi kuzeyi takip etti ve Karadeniz’in 
kuzeyine gitti. Bir kol Kafkaslar’da konakladı; bir kol güneye indi, bir başka kol Anadolu’ya 
girdi. Böylece büyük kitleler halinde göç eden Türk boyları İran, Azerbaycan, Kafkasya, 
Suriye, Irak, Mısır, Anadolu ve Rumeli’ye yayıldılar. Bu geniş coğrafî yayılış, o zamana 
kadar Orta Asya’da tek bir yazı dili halinde devam eden Türk dilinde bazı farklılaşmalara 
sebebiyet verdi ve Türkçe bir takım dallanmalara uğradı. Ancak her kol bir yazı dili kurma 
imkânı bulamadı, bu yüzden dilleri sadece konuşma dili olarak kaldı. Bazı sahalarda ise 
meydana getirilen yazı dilleri gelişme imkânı bularak günümüze kadar devam etti. Ancak 
gelişme imkânı bulan Türk dili kolları da taşıdıkları özellikler bakımından bir birinin aynısı 
olmadı. 

Anadolu Türklüğünün büyük bir kısmını Oğuz boyları oluşturmaktaydı. Oğuzlar Anadolu’ya 
kendileriyle birlikte edebî geleneklerini de getirmişlerdi. Böylece Anadolu’da Oğuz şivesine 
dayalı yeni bir yazı dili gelişmeye başladı. Ne var ki bu yazı dilinin gelişip edebî bir dil 
hüviyetini kazanması pek kolay olmadı. Anadolu Selçuklularında XII. yüzyıl sonlarına 
kadar ilim ve edebiyat dili olarak Arapça ve Farsçanın kullanılması, çeşitli savaşlar, 
Moğollar ve Haçlı seferlerinin tahrip edici akınları sonucunda birçok kütüphanenin yakılıp 
yıkılması gibi olumsuz tesirler, Türk yazı dilinin oluşumunu bir müddet geciktirdi. Anadolu 
Selçuklu Devleti’nin Moğol baskısıyla zayıflamasından sonra ortaya çıkan Anadolu 
beylikleri döneminde Türkçeye daha çok değer verildi; daha çok Türkçe eser meydana 
getirildi. Beylikler devri Türk dili yadigârlarının en zengin eserleri Osmanlı Beyliği devrinde 
ve Osmanlı topraklarında yazıldı. 

Beylikler arasındaki siyasî mücadele Osmanlılar lehine sonuçlandı. Böylece Osmanlılar 
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yeni bir devlet kurarak Türkmenler ve Azerîler dışında bütün güneybatı Türklerini 
kurdukları devletin sınırları içinde toplayarak Anadolu ve Balkanlar’da Türk birliğini 
sağladılar; Türkçeyi de resmî dil haline getirdiler. Türkçe bir yazı dili olarak teşekkül etmiş 
oldu. XIII. yüzyılın ilk yarısından başlayıp günümüze kadar gelen ve Anadolu’da, 
Balkanlar’da, adalarda, Irak ve Suriye’de, Güney ve Kuzey Azerbaycan’da hâlâ devam 
etmekte olan bu yazı diline Türk şivelerinin sınıflandırılmasında22 batı grubunda yer 
almasından dolayı "Batı Türkçesi” adı verilmektedir. Batı Türkçesi içerisinde de saha 
bakımından zamanla iki daire oluştu. Bunlardan birini Azerî sahasını içine alan 
Azerbaycan Türkçesi, ötekini de Osmanlı sahasını içine alan Türkiye Türkçesi teşkil etti. 

Esasını Oğuz şivesinin oluşturduğu bu yazı dilinin Anadolu’da ne zaman bir edebî dil 
halinde teşekkül ettiği hususunda fikir verebilecek eserlerden bu gün için mahrumuz. 
Bununla birlikte Türkiye Türkçesinin Anadolu’nun Türkleşmesinden ve Selçuklu Devleti’nin 
burada tamamen yerleşip hakimiyetini kurduktan sonra başlamış olduğu kabul 
edilmektedir. 

Anadolu’da teşekkül eden bu yazı dili, iç ve dış gelişmesi ve tarihî dönemleri bakımından 
üç devreye ayrılmaktadır: Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi, Bugünkü Türkiye 
Türkçesi. 

Türkiye Türkçesinin Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan sonra XIII-XV. yüzyıllar 
arasında gelişme kaydeden ilk dönemine Eski Anadolu Türkçesi adı verilmektedir. Eski 
Anadolu Türkçesi için, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan önceki Anadolu Selçukluları ve 
Beylikler dönemlerini de içine aldığından, Almanca Altosmanische kelimesinin karşılığı 
olan "Eski Osmanlıca” terimi de kullanılmıştır.23 Hatta bazı dilciler, Eski Anadolu Türkçesi 
ifadesinin, Anadolu dışındaki Osmanlı şehirlerinde meydana getirilen eserleri içine 
almadığını ileri sürerek, bunun yerine "Tarihî Türkiye Türkçesi” terimini kullanmanın daha 
isabetli olacağını ifade etmektedirler.24 Ancak gerek "Eski Osmanlıca” gerek "Tarihî 
Türkiye Türkçesi” şeklindeki isimlendirmeler fazla yaygınlık kazanmamıştır. İlmî açıdan bu 
dönemi en iyi ifade eden adlandırmanın Eski Anadolu Türkçesi olduğu kabul edilmiş ve 
bugün hem Türkiye Türkolojisinde hem de dünya Tükolojisinde bu isim yaygınlık 
kazanmıştır. 

Eski Anadolu Türkçesinin başlangıcını belirleyen eserlerin tamamı elimize geçmiş değildir. 
Bu bakımdan devrenin başlangıç ve bitiş tarihlerini kesin olarak belirlemek mümkün 
değildir. Ancak XV. yüzyılın ortalarına doğru, Osmanlı Devleti’nin sınırlarının genişlemesi 
ve siyasî birliğin kurulması ile, Türkçenin de ilim ve kültür dili olarak kudretini kazandığı ve 
Osmanlı Türkçesine geçiş olarak kabul edilen dönemi, Eski Anadolu Türkçesinin bitiş 
yılları olarak değerlendirmek mümkündür. Fakat şunu da hemen belirtmek gerekir ki, 
dönemler arası zaman sınırını aşan kaymalar her zaman olabilmektedir. Meselâ XV. 
yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Türkçesinin başlangıcı olarak değerlendirilebilecek 
eserler yanında, Eski Anadolu Türkçesinin özelliklerini devam ettirenler de mevcuttur. 

Anadolu bölgesinde meydana gelen sosyal ve siyasî gelişmeleri göz önünde bulundurarak 
Eski Anadolu Türkçesini, tarihî dönemleri bakımından Selçuklular dönemi, Beylikler 
Dönemi ve Osmanlılar Dönemi olmak üzere üç alt döneme ayırmak mümkündür. Ancak 
dilin yapı ve işleyişi bakımından Beylikler dönemi ile Osmanlılar dönemi arasında pek fark 
yoktur. Fark sadece dile giren yabancı unsurlar ve ortaya konan eser sayısı yönündendir. 
Bu bakımdan Eski Anadolu Türkçesini Selçuklular ve Beylikler dönemi olmak üzere iki 
merhalede ele almak yanlış olmayacaktır. 
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Selçuklular Dönemi 

Tarihî kaynaklardan edinilen bilgilere göre Oğuzlar, X. yüzyılda Sir Derya boyları ile Aral 
Gölü kıyılarında, merkezi Yenikent olmak üzere, bir yabgu devleti meydana getirmişlerdi. 
Bu bölgelerde bazı şehirler de kuran Oğuzlar, buralarda yüksek kültürlü yerleşik bir hayata 
geçmiş bulunuyorlardı.25 Oğuzların bir kısmı daha sonra Buhara’ya göç ederek orada 
yerleştiler. XI-XIII. yüzyıllar arasında Hârizm’in Türkleşmesinde rol oynayan Oğuzlar, Aral 
Gölü ve Sir Derya yakasından Horasan’a kadar uzandılar ve burada Büyük Selçuklu 
Devleti’ni kurdular (1040). Büyük Selçuklu Devleti’ni kurduktan bir müddet sonra, büyük 
kütleler halinde İran, Azerbaycan yoluyla Irak ve Anadolu’ya gelerek Anadolu’yu 
Türkleştirdiler ve bu bölgede Anadolu Selçuklu Devleti’ni meydana getirdiler (1075). 
Böylece Aral ve Sir Derya boylarından Anadolu içlerine kadar uzanan sahada büyük bir 
hakimiyet kurdular. Ancak Oğuzların bu siyasî varlıklarına paralel olarak XI. yüzyılda ayrı 
bir yazı diline sahip olup olmadığı henüz tam olarak aydınlatılmış değildir. Gerçi Kâşgarlı 
Mahmud Divanü Lugati’t-Türk’te Karahanlı Türkçesi ile öteki Türk boylarının konuştukları 
Türkçeyi karşılaştırırken "dillerin en yeğnisi”26 olarak nitelendirdiği Oğuzca ile de ilgili bir 
takım özelliklerden bahsetmektedir. Bunların belli başlıları şunlardır: 

1. Asıl lugatta, asıl kelimede değişiklik az olur. Değişmeler ancak bir takım harflerin 
yerine başka harfler gelmesi yahut atılması yüzünden olur. 

2. Kelime başındaki "y-” sesini Oğuz ve Kıpçak boyları ya düşürürler (yelkin > elkin 
"yolcu, misafir”, yılığ suw > ılığ su "ılık su”) ya da "c-” sesine çevirirler (yincü > cincü 
"inci”, yuğdu > cuğdu "devenin uzamış olan tüyü”). 

3. Kelime içindeki ve sonundaki "-y-,-y” sesini Argular "-n-,-n” ile ifade ederler (koy> kon 
"koyun”, çıgay > çıgan "fakir, yoksul”, kayu > kanu "hangi”).27 

4. Kelime başındaki "m-” sesini Oğuz, Kıpçak ve Suvarlar "b-”ye çevirirler (men > ben, 
mün > bün "çorba”). 

5. Kelime başındaki ve sonundaki "t-,-t” sesini Oğuzlar ve onlara yakın olan Türk 
boyları "d-,-d” olarak söylerler (tewey > dewey "deve”, üt > üd "delik”). Kelime 
içindeki "-d-” sesini ise aksine olarak Oğuzlar "-t-”şeklinde telaffuz ederler (bögde> 
bökte "hançer”, yigde > yikte "iğde”). 

6. "f” ile "b” arasında söylenen üç noktalı f "w” (p) sesi Oğuzlar ve onlara yakın olanlar 
tarafından "v”ye çevrilir (ew > ev, aw > av). 

7. Kelime içindeki d (H) sesini Yağma, Tuhsı, Kıpçak, Yabaku, Tatar, Kay, Çumul ve 
Oğuzlar bir birine uygun olarak "y” sesine çevirirler ve hiçbir zaman "d”li söylemezler 
(kadın > kayın "kayın, akraba”, kadıng > kayıng "kayın ağacı”). 

8. İsim ve fiillerde kelime içindeki "-g-” sesini Oğuzlar ve Kıpçaklar atarlar (çumguk > 
çumuk "ala karga”, tamgak > tamak "boğaz”, bargan > baran "varan”, urgan > uran 
"vuran”, buşgak > buşak "kederli).28 

9. Kaşgarlı, Oğuz Türkçesi ile Karahanlı Türkçesi arasında değişen şekil bilgisi 
özellikleri için de örnekler vermiştir: 

10. Karahanlı Türkçesinde "gelecek zaman” işlevindeki-gu/-gü sıfat-fiil eki yerine 
Oğuzca’da- ası/-esi eki geçmiştir: bargu yir/barası yir "varacak yer”, turgu ogur/turası 
ogur "duracak zaman” gibi. 

11. Karahanlı Türkçesinde faaliyet isimleri türeten-guçı/-güçi ekinin yerini Oğuz ve 
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Kıpçak Türkçelerinde-daçı/-deçi eki almıştır: tutguçu/tuttaçı "tutucu”, satguçı/sattaçı 
"satıcı gibi. 

12. Emir kipinde, ikinci çokluk şahıs çekiminde-nlar/-nler eki yerine Oğuzcada yalnızca-n 
kullanılmıştır: barınlar/barın "varınız” gibi.29 

Kâşgarlı’nın Oğuzca hakkında verdiği bu bilgiler, Oğuz Türkçesinin XI. yüzyılın ikinci 
yarısındaki dil durumu hakkında bir fikir vermekteyse de, bunlar bir yazı dili özelliğinden 
ziyade Oğuz Türkçesini öteki kollardan ayıran bir ağız özelliği niteliğindedir. Çünkü 
Kaşgarlı, eserini yazarken o dönemdeki Türk boylarını dolaşarak malzeme toplamış ve 
sonra eserini yazmıştır. Bu da Oğuz şivesinin XI. yüzyılın sonunda henüz ayrı bir yazı dili 
halinde bulunmadığına işaret etmektedir. Bununla birlikte Oğuzcanın zengin bir halk 
edebiyatına sahip bulunduğu ve Gazneliler devrinde Oğuz şiirinin varlığı tarihî 
kaynaklardan anlaşılmaktadır.30 Bu dönemde Orta Asya’da müşterek bir yazı dilinin devam 
ettiği gözlenmekte olup henüz daha yeni yazı dilleri teşekkül etmemiştir. Gerçi yukarıdaki 
örneklerden anlaşıldığı kadarıyla Oğuz Türkçesi, bir kısım dil özellikleri bakımından 
Karahanlı Türkçesiyle ortaklaşmakta, bir kısım özellikler bakımndan da ondan ayrılmış 
görünmektedir. 

Fakat yeni yazı dilleri, ancak XII. yüzyılda ortaya çıkan gelişmelerle oluşmaya başlamış ve 
bu gelişmeye beşiklik eden bölge ise Hârizm bölgesi olmuştur. İşte Oğuz şivesinin 
Karahanlı Türkçesinden ayrılmaya başladığı dönem de XII-XIV. yüzyıllar arasını kapsayan 
dönem olmuştur. 

XI. yüzyıl sonlarında 1071 Malazgirt Zaferi’nin ardından çeşitli Türk boyları Anadolu’ya 
gelip yerleştiler. Anadolu’ya gelen bu boyların çoğunluğunu Oğuzlar meydana getirdiği için 
burada teşekkül eden edebî lehçenin esasını da tabii olarak Oğuzca teşkil etti. 

Anadolu’ya gelen Oğuzlar buraya bütün edebî geleneklerini de getirerek Orta Asya ile olan 
bağlarını da devam ettirmişlerdir. Bunun yanında öteki şivelerin edebî mahsulleri de çeşitli 
vesilelerle buralara gelmekteydi. Bu bakımdan Selçuklular devrindeki Anadolu Türkleri ile 
doğudaki diğer Türkler arasında sağlam bir kültür münasebeti bulunmaktaydı.31 Ancak 
Anadolu’ya gelen bu Oğuzların yazılı bir edebiyatlarının olup olmadığı ve Anadolu Selçuklu 
Devleti’nin kurulması ile başlayan dönemin XIII. yüzyıldan önceki dil durumu tam olarak 
açıklığa kavuşmuş değildir. Başka bir ifadeyle Anadolu’da gelişen edebiyatın XI. yüzyılın 
ikinci yarısından XII. yüzyılın sonlarına kadar Oğuzca özellikleri yansıtan bir eser ele 
geçmemiştir. Bu da Oğuzların XII. yüzyılın ortalarına kadar Karahanlı yazı diline bağlı 
bulduklarını göstermektedir.32 

Selçuklular Danişmendlilerin yönetimine son verip, Haçlı akınlarını da durdurduktan sonra, 
Anadolu’dailim ve sanat hayatı büyük bir gelişme kaydetti. En verimli dönemini XIII. 
yüzyılda yaşayan bu gelişme mahsulleri, Arapça ve Farsça ile kaleme alınmıştı. Çünkü 
gerek Büyük Selçuklu Devleti’nde gerekse bu devletin Anadolu’daki bir devamı niteliğinde 
olan Anadolu Selçuklularında Arapçanın özellikle de Farsçanın ağırlıklı bir yeri vardı. 
Haberleşme ve şer’î işlerde Arapçanın, divan işleri ile dahilî muamelelerde Farsçanın, halk 
ile olan münasebetlerde ise Türkçenin kullanıldığı tahmin edilmektedir. Ancak Farsçanın 
etkinliği Arapçadan daha üstün bir durumda idi. Anadolu Selçuklularında Vezir Sahib 
Fahreddin Ali, vezirliği zamanında divan yazışmalarının dilini Arapçadan Farsçaya 
çevirttirmişti.33 Azîz b. Erdeşîr-i Esterâbâdî de Bezm ü Rezm adlı eserini Arapça yazmak 
istediği halde, halkın Fars diline olan meyli ve bütün resmî yazıların bu dille yazılması 
üzerine, Farsça kaleme aldığını şöyle dile getirmektedir: 
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"Satacak malı olmadığını söyleyen, söyleyecek sözü bulunmadığını itiraf eden bendeniz, 
işin başlarında, Hazreti Sultan tarafından bu eserin yazılması ve onun övgüye değer 
işlerinin anlatılması için görevlendirildiğim zaman onu Arapça yazmak istedim. Fakat Rum 
ülkelerinde yaşayan halkın çoğunun Fars diline meyilli olması ve ona itibar etmesi, o belde 
sakinlerinin büyük bir kısmının Derî (Fars) dilini konuşup anlaması, mektupların, 
muhasebe işlerinin, defterlerin ve diğer hükümlerin tamamının bu dilde kaleme alınması, 
herkesin aklının Fars nazmı ve nesriyle meşgul olması bizi Farsça yazmaya yöneltti.”34 
Ayrıca Arapça olarak meydana getirilen eserlerin herkes anlasın diye Arapçadan Farsçaya 
tercüme edildiği35 ve medreselerde ise Farsça eğitim yapıldığı anlaşılmaktadır.36 

Selçuklular, İran’a girdikten sonra Müslüman olmuşlardır. Yani İran kültürü ile doğrudan 
doğruya, Arap kültürüyle de Fars kültürü aracılığıyla temasa geldiler. Böylece Selçuklular, 
İranlılar gibi, Arapçayı din ve ilim dili olarak tanıdılar. Farsçayı da bir yazışma dili olarak 
kabul ettiler. Hatta Selçuklu hükümdarları, İran’ın ünlü şairlerini ve edebiyatçılarını 
korumak, cesaretlendirmek suretiyle, Fars dili ve edebiyatının gelişmesine de hizmet 
etmekten çekinmediler. 

Büyük Selçuklulardan sonra Anadolu Selçuklularında da Arapça din ve ilim dili olarak 
kabul edildi; Farsça da Saray ve yazışma dili durumunda kaldı. Türkçe ise konuşma dili 
olarak varlığını devam ettirdi. Selçuk sultanlarının Türkçeye karşı yüz çevirmeleri, Saray’ın 
gölgesinde yaşayan din bilginlerini de Türkçeyi hafif görmeye itmiştir. Bu şekilde hareket 
edilmiş olmasını, yalnızca Farsçanın işlenmiş bir edebiyat dili olmasına bağlamamak 
gerek. Bunda, İranlıları hakimiyetleri altında bulundurmak ve bu şekilde onları daha kolay 
yönetmek gibi siyasî bir düşüncenin varlığını da kabul etmek lazımdır.37 

Anadolu Selçukluları devrinde Arapça ve Farsçanın ilim, edebiyat ve devlet yazışmaları 
gibi her alandaki üstünlüğüne rağmen Anadolu’da XIII. yüzyıl içinde Türkçe bazı eserler 
meydana getirildiği, bunların çoğu günümüze ulaşmamış bile olsa, tarihî kayıtlardan 
anlaşılmaktadır. Meselâ Şeyyad İsa’nın Salsalnâme’si bunlardandır. Hz. Ali’nin Salsal adlı 
bir devle cengini anlatan eser, nazım nesir karışık olarak yazılmış bir kahramanlık 
hikayesidir. Aynı şekilde yazarı belli olmayan Şeyh-i San’an Hikâyesi de Selçuklular 
zamanında yazılmıştır. Yemen tarafında, San’an diyarında Abdurrezzak adında bir şeyhin 
bir Hıristiyan kıza aşık olmasını anlatmaktadır. Anadolu’da ilk İslâm fetihlerini yaşatan 
Battalnâme ise Battal Gazi’ye ait kahramanlık hikayelerini ihtiva eden bir eserdir. Bu eserin 
XI-XIII. yüzyıllarda Danişmendliler zamanında söylendiği ve 1245’ten önce yazıya 
geçirildiği tahmin edilmektedir.38 Yine bunlar gibi, XI. yüzyılda İç Anadolu’da Bizans’a karşı 
yaptığı fetihlerle şöhret bulan ve burada kendi adına bir devlet kuran Danişmend Gazi’nin 
adı etrafında teşekkül etmiş fetih menkıbelerinden oluşan destanî bir roman niteliğindeki 
Dânişmendnâme39 de bu tür bir eserdir. Dânişmendnâme, Anadolu Selçuklu Hükümdarı II. 
İzzeddin Keykâvus’un emriyle münşilerden İbn Alâ tarafından 642 (1245) yılında, gaziler 
arasında dolaşan menkıbelerin derlenmesi sonucu kaleme alınmış bir eserdir. 

Ancak İbn Alâ’nın bu eseri daha sonra Tokat Kalesi dizdarı Arif Ali tarafından manzum ve 
mensur olarak yeniden kaleme alınmıştır. Günümüze ulaşan şekil Arif Ali’nin yazmış 
olduğu ikinci yazılıştır. Bunun yurt içi ve yurt dışı kütüphanelerinde birçok nüshası 
mevcuttur.40 

Yazıldıkları ilk şekilleriyle günümüze ulaşmayan bu eserlerin yanında, Selçuklular 
döneminden günümüze kadar gelmiş eserler de mevcuttur. Bunlar daha ziyade ahlâkî-dinî 
nitelikli, halka dinî konuları anlatmak maksadıyla yazılmış öğretici mahiyetteki eserlerdir. 
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Eski Anadolu Türkçesi’nin ilk dönemine ait olan bu tür eserlerin en önemlilerinden biri, 
Nâsırüddin b. Ahmed b. Muhammed tarafından Arapça ve Farsça yazılmış çeşitli vaaz 
kitaplarından yararlanılarak telif edilmiş olan bir vaaz kitabı niteliğindeki Behcetü’l-hadâik fî 
mev’izeti’l-halâyık isimli eserdir.41 Yazıldığı yer ve tarih kesin olarak belli olmamakla 
birlikte, üzerinde inceleme yapan araştırmacılar Behcetü’l-hadâik’ın XII. yüzyıl sonu ile XIII. 
yüzyıl başlarında Anadolu’da yazılmış olabileceği kanaatine varmışlardır.42 

Hayatı hakkında hemen hemen hiçbir bilgi bulunamayan Ali adlı bir şair tarafından 630 
(1233) yılında meydana getirilen ve Türk diliyle yazılmış ilk Yusuf kıssası olarak kabul 
edilen Kıssa-i Yusuf 43 da bu dönemden günümüze intikal eden başka bir dil yadigârıdır. 
Değişik şive özellikleri taşıyan Kıssa-ı Yusuf’un dili farklı yorumlara sebep olmuştur. 
Brockelmann onu Eski Anadolu Türkçesinin ilk mahsullerinden biri olarak 
değerlendirirken,44 W. Barthold ise Kırım’da yazılmış olabileceğini ifade etmektedir.45 
Köprülü, eserin hem Hakaniye Türkçesi hem Oğuz ve Kıpçak şivesi özellikleri taşımasına 
ve Yesevî ananesine uygun olarak baştan başa dörtlükler halinde yazılmasına bakarak 
bunun Hârizmli bir Yesevî dervişi tarafından meydana getirilmiş olabileceğini 
söylemektedir.46 Ahmet Caferoğlu ise, eserin Orta Asya’da Harizm sahasının Oğuzlarla 
meskun bir bölgesinde yazılmış olabileceğini belirtmektedir.47 

Bu dönemin dil özelliklerini aksettiren bir başka eser, Kuduri Tercümesi’dir.48 Ebû Hüseyn 
Ahmed b. Muhammed el-Kudûrî el-Bağdâdî’nin (ö. 428/1037), Hanefî mezhebinin 
görüşlerini ortaya koymak için yazdığı el-Muhtasar adlı Arapça eserin Türkçeye çevirisidir. 
Ne zaman ve kimin tarafından tercüme edildiği belli değildir. Yer yer Karahanlı yazı dili 
geleneğini devam ettiren Kudûrî Tercümesi, dili bakımından Behcetü’l-hadâik ve Ali’nin 
Kıssa-i Yusuf’u ile de büyük bir paralellik göstermektedir. 

Bu dönemden kalma eserlerden biri de 743 (1343) yılında, Fakih Yakut Arslan tarafından 
Farsçadan tercüme yoluyla Türkçeye kazandırılan ve miras dağıtımı ile ilgili bilgileri ihtiva 
eden Feraiz Kitabı’dır.49 Bünyesinde Doğu Türkçesi özellikleri bulundurması bakımından 
Behcetü’l-hadâik’ la paralellik gösterir. 

Yine aynı doğrultuda kaleme alınmış yer yer Oğuz-Kıpçak özellikleri gösteren bir eser de 
Kitab-ı Gunya’dır.50 Mensur bir ilmihal kitabı niteliğinde olan eserin, ne zaman yazıldığı 
belli değildir. Ancak bünyesinde karışık dil unsurları taşımasına bakılacak olursa, XIII. 
yüzyılın sonlarına doğru yazıldığı düşünülebilir. İmam Kazi adında biri tarafından ortaya 
konan eserin tercüme mi yoksa telif mi olduğu konusu da açıklık kazanmamıştır. 

Selçuklular zamanından günümüze ulaşan başka eserler de vardır. Bunların başında 
Mevlânâ ve oğlu Sultan Veled’in Türkçe beyit ve manzumeleri gelir. Mevlana bütün 
eserlerini Farsça kalame almıştır. Türkçe herhangi bir eseri yoktur. Ancak Farsça şiirlerinin 
arasında Türkçe sözlere de yer vermiş, zaman zaman şiirleri arasında Türkçe mısralar 
sıralamıştır. Bazen bir mısranın yarısını Türkçe öteki yarısını Farsca söylemiş, nitekim iki 
üç beyit tutarında küçük bir manzumecik meydana getirmiştir. Mevlanan’nın eserlerinde 
rastlanan Türkçe beyit sayısı 25, kelime sayısı ise 110 civarındadır.51 

Hemen hemen her alanda babası Mevlana’nın izinde yürüyen Sultan Veled de eserlerini 
Farsça yazmıştır. Farsça Divanı, İbtidaname, Rebabname, İntihaname adlarında üç 
mesnevisi ve Maarif adında bir de mensur eseri vardır. Sultan Veled’in bu Farsça 
eserlerinin içinde bazen gazel şeklinde, bazen de mesnevi biçiminde söylenmiş Türkçe 
beyitler bulunmaktadır. Bunlar konuları bakımından Farsça manzumelerinden ayrılmayan 
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dini, tasavvufi, ahlaki akidelerle babasının şöhretini halk arasında yaymak için yazılmış 
şiirlerdir. Sultan Veled’in Türkçe beyitlerinin sayısı 367’dir.52 

Horasan’dan gelip Konya’ya yerleşen ve Anadolu’da din dışı konularda şiir söyleyen ilk 
şair olarak bilinen Dehhani’nin şiirleri de Selçuklulardan bugüne gelen şiirlerdir. Klasik Türk 
edebiyatının ilk örneklerini oluşturan bu şiirlerin dokuzu gazel biri de kasidedir.53 

XIII. yüzyılda Konya’da yaşadığı bilinen Ahmed Fakih’in 100 beyitlik Çarhname 
menzumesi54 ile 339 beyit tutarındaki Kitabu Evsafı Mesacidi’ş-şerife adlı manzumesi55 de 
XIII. yüzyıldan kalmadır. 

Hayatı hakkında fazla bir şey bilinmeyen Şeyyad Hamza’nın Yusuf u Zeliha’sı o dönemden 
kalma değerli bir mesnevidir. Anadolu sahasında yazılan ilk Yusuf ü Züleyha olarak kabul 
edilen bu eser, fâilâtün fâilâtün fâilât kalıbıyla yazılmış olup 1529 beyitten oluşmaktadır.56 
Şeyyad Hamza’nın Dâstân-ı Sultan Mahmud adında 79 beyitlik bir mesnevisiyle57 15 
manzumesi daha vardır. Manzumelerinde, ikisi hariç, dini ve tasavvufi düşünceler ağır 
basmaktadır.58 

Türk milletinin yetiştirdiği en büyük şairlerden biri de hiş şüphe yok ki Yunus Emre’dir. 
Yunus Emre, XIII. yüzyıldan itibaren Anadolu’da gelişmeye başlayan yazı dilinin en büyük 
temsilcisidir. Dili son derece güzel kullanıp işlediği ve geliştirdiği için bu devrenin 
oluşmasanda ve Türkçenin yazı dili halinde teşekkül etmesinde en büyük rolü oynamıştır. 
Çağdaşlarıyla Yunus’un dili karşılaştırıldığında, onların manzumeleri lirizm ve heyecandan 
yoksun, söyleyiş değeri bakımından da çok yavandır. Onların şiirlerinde Türkçe bir sanat 
inceliğine ve sanat gücüne ulaşamamıştır. Yunus Emre’nin Türkçesi bunların hiçbiri ile 
kıyaslanamayaçak bir olgunluktadır. Onun elinde Anadolu Türkçesi, yüksek bir fikir ve 
edebi deyiş gücü kazanmıştır. Bu bakımdan onun 400 kadar şiir ihtiva eden Divanı ile, 600 
beyitten oluşan Risaletü’n-nushiyyesi Anadolu Türkçesi’nin en önemli dil yadigarları 
arasında yer alırlar.59 

İsimleri zikredilen bu eserler, Selçuklular döneminden günümüze kadar gelebilmiş belli 
başlı eserlerdir. Ancak bu dönemden kalma eserler, daha sonraki dönemlere oranla çok 
azdır. Bu durum Anadolu’da gelişmeye başlayan yazı dilinin daha yeni oluşmaya başlamış 
olmasına bağlanabileceği gibi, Moğolların ve Haçlı seferlerinin tahripçi akınları sonucu 
birçok kütüphanenin yakılıp yıkılması yüzünden, bu devirde meydana getirilen eserlerin 
kaybolmalarıyla da açıklanabilmektedir.60 Zira yukarıda da işaret edildiği gibi, varlıklarını 
tarihî kayıtlardan öğrendiğimiz Şeyh-i San’an Hikâyesi, Salsalnâme gibi eserlerin bugün 
elde bulunmaması, bu dönemde meydana getirilen eserlerin bilinenlerden daha fazla 
olduğunu ortaya koymaktadır. Bunlardan Dânişmendnâme ve Battalnâme gibi bazıları da 
daha sonraki yüzyılların az çok yenileştirilmiş diliyle günümüze intikal etmiş olup ilk yazılış 
şekilleri mevcut değildir. Bu bakımdan Anadolu yazı dililnin kuruluşu, kendi içinde başlamış 
bir kuruluş değil, Orta Asya Türkçesiyle bağlantısı olan bir kuruluştur.61 

XII. yüzyıldan XIV. yüzyıla uzanan dönemin ilk zamanlarında ortaya konan eserlerin dili 
yalnızca Oğuz Türkçesi’ne dayanmamaktadır. Bu eserlerde Karahanlı, Kıpçak ve Oğuz 
özelliklerini bir arada görmek mümkündür. XIII. yüzyıldan daha gerilere giden ve sayıları 
üçü beşi geçmeyen Kıssa-i Yusuf, Behcetü’l-hadaik, Kudûrî Tercümesi ile daha sonra 
yazılan Kitâb-ı Ferâiz ve Mehmed b. Bâlî tarafından Anadolu Türkçesine döndürülen Kitâb-
ı Güzîde62 gibi eserler üzerinde yapılan incelemeler göstermiştir ki, bu eserler bünyelerinde 
farklı şive özelliklerini taşımaktadırlar. Bu karışık durumlarından dolayı "karışık dilli eserler” 
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diye nitelendirilen63 eserlerin meydana getirildikleri dönemin dil yapısı tam olarak aydınlığa 
kavuşmuş değildir. 

Bir yazı dilinden farklı nitelikteki bir başka yazı diline geçerken önceki yazı dilinin bazı 
özellikleri ile yeni yazı dilini meydana getiren özelliklerin bir müddet için iç içe ve karışık 
olarak bulunmaları normaldir. Bu eserlerdeki dil yapısı, XIII. yüzyılın ikinci yarısından 
gerilere doğru gittikçe Eski Türkçe özellikleri ile birleşmekte, XIII. yüzyılın ikinci yarısından 
sonraki devirlerde ise Oğuzca özellikleri ağır basmaktadır. Bu da Oğuz şivesinin XIV. 
yüzyıla doğru artık bir yazı dili halinde oluşmaya başladığını göstermektedir. 

Karışık nitelikli eserlerin eski Türk yazı dili ile birleşen belli başlı dil özelliklerini şöyle 
sıralamak mümkündür: 

1. Kelime başında b-> m- değişiminde "m-”li şekiller yaygındır (bunça > munça "bunca”, 
beniz > meniz "beniz”, benze->menize-”benzemek”, bengü > mengü "ebedî”, ben > 
men "ben”). 

2. Kelime başında "b-”ler muhafaza edilmiştir (bar "var”, bar- "var-mak”, bir-”ver-mek”, 
barlık "varlık”). 

3. ol- fiili henüz "b-”si düşmemiş biçimiyle (bol-) de geniş ölçüde kullanılmıştır. 

4. Ek ve hece başıE-/g-ünsüzleri ile, birden fazla heceli kelimelerin sonundaki-E/-g 
ünsüzleri devam ettirilmektedir (yalEan "yalan”, bulganuk "bulanık”, çalabga "Tanrıya, 
Çalaba”, ulug "ulu”, asıE "assı, fayda”, acıE”ıstırap, acı”). 

5. Gelecek zaman, geniş zaman, gereklilik ve dilek kiplerinde-gay/-gey,-ga/-ge ekleri 
kullanılmaktadır (birgey "verecek”, bolgay "olur, olacak”, yıglagay "ağlayacak”, 
kurtarga "kurtarmalıdır”). 

6. Yükleme hali eki-nı/-ni ile ilgi hali eki-nın/-nin devam ettirilmektedir (elümüzni 
"elimizi”, atlasnı "atlası”, dilünni "dilini”, Yusufnın "Yusufun”). 

7. Ayrılma hali eki-dın/-din zaman zaman kullanılmıştır (daşdın "dışarıdan”, yazukdın 
"hatadan, günahtan”, sondın "sondan”). 

8. Çekimli fiillerde zamir menşeli şahıs ekleri kullanılmıştır (arturga men "arttıracağım”, 
düşe sen "düşersin”, dileye siz "dileyesiniz”). 

9. Kelime haznesi bakımından da Karahanlı Türkçesi ile Oğuz Türkçesi’ni birleştiren 
örnekler oldukça fazladır.64 

Bünyelerinde farklı şive özellikleri bulunduran eserler üzerinde inceleme yapan 
araştırmacılardan bir kısmı, bu eserlerdeki Eski Türkçeye yaklaşan özellikleri de göz 
önünde bulundurarak, bunları, XI-XII. yüzyıllarda Orta Asya’daki tek yazı dili durumunda 
olan Karahanlı Türkçesinden Oğuz-Türkmen özelliklerine dayalı Eski Anadolu Türkçesine 
geçerken, iki yazı dili arasındaki geçiş döneminin eserleri olarak değerlendirmişlerdir.65 

Bazı araştırmacılar ise, aynı dönemde meydana getirilen meselâ Yunus Emre’nin 
şiirlerinde, Ahmed Fakih’in eserlerinde, Sultan Veled’in manzumelerinde, İbrahim b. 
Mustafa b. Alişîr el-Melifdevî tarafından Arapça’dan tercüme edilen ve dört büyük mezhep 
ile bu mezhep imamlarının birbirlerinden farklı olan görüşlerinin ele alındığı Nazmü’l-
hilâfiyyât Tercümesi66 gibi eserlerde, aykırı dil özelliklerinin hemen hemen yok denecek 
kadar az olmasını da göz önünde bulundurarak, bu eserlerdeki karışık dil durumunu, eski 
Türk yazı dilinin etkisinden kaynaklanan genel nitelikte özellikler olmayıp, tek tek kişilere 
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mahsus özellikler olarak değerlendirmektedirler.67 Bu görüşü temsil edenler, aykırı dil 
özelliklerinin (olga-bolga) bir metinde az veya çok oluşunu, Orta Asyalı yazarların kuruluş 
halindeki Oğuz yazı dilini etkileme gücüne ve kendisinin Yakın Doğu’ya (Batı İran, Irak, 
Suriye, Mısır, Orta Anadolu) geç veya erken gelmesiyle açıklamaya çalışmaktadırlar.68 

Ancak şunu hemen belirtmek gerekir ki, Türk dilinin tarihî gelişmesi içerisinde ortaya çıkan 
şiveler, hiçbir zaman kendinden önceki yazı dilinden tamamen ayrı ve ondan etkilenmeden 
ortaya çıkmış değildir. Uygur yazı dili Göktürkçeye dayalı olarak teşekkül etmiştir. 
Karahanlıca, Uygurcanın etkisinde kalmıştır. Hârizm yazı dili Karahanlıcaya dayalı olarak 
gelişme göstermiştir. Çağatayca, Karahanlı ve Hârizm Türkçelerinin devamı olarak gelişen 
yazı dilidir. Bu bakımdan Anadolu Türkçesini yalnız kendi içinde, sözlü edebî geleneklere 
dayalı olarak Eski Türkçeden ayrı bir biçimde kurulup gelişen bir yazı dili olarak 
değerlendirmek pek isabetli değildir. Ayrıca, Selçuklular döneminde eser vermiş olan ve 
bugün için Anadolu’da aruzun en eski şairi olarak kabul edilen Ahmed Fakih ile, Türk 
tasavvuf edebiyatının temel kitaplarından biri olarak değerlendirilen Garibnâme mesnevisi 
ve şiirleriyle tanınan Âşık Paşa’nın, bunların yanında ayrıca Dehhânî ve Hasanoğlu gibi 
şairlerin hepsinin Horasan asıllı oldukları göz önüne getirildiğinde, Horasan’ın bir kültür ve 
edebiyat muhiti olarak, Anadolu’daki Türk dili ve edebiyatının gelişmesinde önemli bir yere 
sahip bulunduğu anlaşılmaktadır. Çünkü bu yazarların ortaya koydukları eserler bir 
başlangıç devrinin ötesinde, oldukça ilerlemiş bir seviyeyi göstermektedirler. Bu da Oğuz 
şivesinin Anadolu ve Azerî sahasına intikal etmeden önce Horasan kültür muhitinde bir 
tecrübe ve hazırlık devri geçirdiğini göstermektedir. Dil bakımından da Horasan bölgesi 
Oğuzcası ile Anadolu Selçukluları arasında bir fark bulunmadığı yapılan filolojik 
çalışmalardan anlaşılmaktadır.69 Anadolu’da gelişen bu yazı dilinin Orta Asya Türkçesiyle 
münasebetini gösteren yazılış, ses, şekil ve kelime hazinesi bakımından gösterdiği 
özellikler, Oğuz şivesi serbest bir yazı dili haline gelinceye kadar varlıklarını devam 
ettirmiş, XIII. yüzyılın sonlarından itibaren bu özellikler azalmaya, Oğuzca özellikler ise 
artmaya başlamıştır. Şurası da muhakkaktır ki, Oğuzca bir yazı dili halinde ortaya 
çıkabilmek için hem bu karışık dil unsurlarına hem de Arapça ve Farsçaya karşı büyük bir 
mücadele devresi geçirmiştir. Ayrıca siyasî mücadelelerin kültür hayatını etkiledikleri de 
hesaba katılırsa, XI-XIII. yüzyıllar arasını bir mücadele ve geçiş dönemi olarak 
değerlendirmek yanlış olmayacaktır. 

Anadolu Beylikleri Dönemi 

XI. yüzyıldan başlayan Selçuklu fetihleri Anadolu’ya büyük miktarda Oğuz kitlelerinin 
akmasına sebep olmuştu. Bu kitleler, başlarında beyleriyle birlikte, sürekli çatışmaların 
yaşandığı uç bölgelerine yerleştirilmişlerdi. Merkeze sıkı sıkıya bağlanamayan bu uç 
sakinleri, düşman saldırılarını önler ve zaman zaman da onlara karşı saldırılar 
düzenlerlerdi. 

Anadolu Selçuklu Devleti’nde I. Alâeddin Keykubad zamanında (1220-1237) kuvvetlenen 
merkezî otorite, onun ölümünden sonra yeniden bozuldu. Alâeddin Keykubad’ın 
ölümünden sonra ortanca oğlu İzzeddin Kılıcarslan ile büyük oğlu Gıyaseddin Keyhusrev 
arasında amansız bir mücadele başladı. II. Gıyaseddin Keyhusrev’in tecrübesiz kişilerle iş 
birliği yapması, devletin yönetim mekanizmasının bozulmasına yol açtı. Devletin bu zayıf 
durumundan yararlanan büyük bir Türkmen kitlesi "Babaîler İsyanı” denilen70 bir 
ayaklanma başlattılar. Öte yandan Yakın Doğu’da hissedilir bir baskı kuran Moğollar, 
Selçuklu Devleti’nin bu karışıklığından yararlanarak harekete geçtiler ve 1243 yılında 
Kösedağ Savaşı’yla Anadolu Selçuklu Devleti’ni mağlûp ettiler. Bu yenilgiyle hızlı bir çöküş 
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devresine giren Anadolu Selçukluları Moğollara bağlı bir devlet haline geldi ve 
Anadolu’nun hakimiyeti Moğolların eline geçti. Bundan sonra çeşitli suistimaller ve iktisadî 
sarsıntılar yüzünden Anadolu Selçuklu Devleti, yeniden eski kudretli durumuna gelemedi 
ve II. Gıyaseddin Mesud’un ölümüyle (1308) de son buldu. 

XIII. yüzyılın sonlarına doğru Moğol baskısının zayıflamasından yararlanan uç kuvvetleri 
olarak yerleştirilen Türkmen beyleri, yavaş yavaş Selçuklularla münasebetlerini keserek 
kendi adlarına bağımsız beylikler kurmaya başladılar. Anadolu Selçuklu Devleti’nin 
hakimiyeti altındaki toprakalarda kurulan bu beylere "Anadolu beylikleri” (tavâif-i mülûk) adı 
verilmektedir.71 Kurulan beyliklerin belli başlıları şunlardır: 

Bu beylikler içerisinde en güçlüsü Karamanoğulları Beyliği idi. Selçuklular, Oğuzların Afşar 
boyundan olan Karamanoğullarını, Ermenilere karşı İçel ve Ermenek havalisine 
yerleştirmişlerdi. Karamanoğulları zaman zaman Selçuklu-Moğol yönetimiyle mücadele 
etti. Nihayet Karamanoğlu Mehmed Bey, "Cimri” lakabıyla tanınan Selçuklu şehzadesi 
Alâeddin Siyavuş ile birlikte Anadolu Selçuklularının başşehri olan Konyayı işgal etti 
(1277). İşgal otuz yedi gün sürdü. Mehmed Bey, Cimri’yi saltanat tahtına geçirdikten sonra, 
bir fermanla beylik sınırları içerisinde Türkçeden başka bir dil kullanılmamasını emretti. Bu 
hareket, siyasî bir muhteva taşımakla birlikte, Türkmenlerin millî şuurlarının güçlü oluşunu 
göstermesi bakımından önemlidir. Karamanoğulları Orta Anadolu’nun Ege bölgesine 
bakan batı kesiminde, Akdeniz’e de inerek yaklaşık 230 yıl (1256-1483) saltanat 
sürmüşlerdir. 

Batı Anadolu’da Lâdik (Denizli), Honas ve Dalaman bölgesinde Mehmed Bey, II. İzzeddin 
Keykâvus’a karşı ayaklanarak Lâdik (İnançoğulları) Beyliğini kurdu (1261-1368). Bu beylik 
Lâdik beylerine kırk yedi yıl beylik yapan İnanç Bey’e izafeten İnançoğulları adıyla da 
anılmaktadır. 

Selçuklu veziri Sahib Ata Fahreddin Ali’nin oğulları ve torunları tarafından Karahisar 
(Afyon), Kütahya, Sandıklı, Akşehir uç bölgesinde Sahib Ataoğulları Beyliği kuruldu (1275-
1341). 

Anadolu’nun batısında Milas, Muğla ve çevresinde Aydın ve Denizli illerinin güneyini içine 
alacak şekilde kurulmuş olan beylik Menteşeoğulları idi (1280-1424). 1390 yılında Yıldırım 
Bayezid tarafından Osmanlılara ilhak edilen beylik, 1402’den sonra tekrar dirilmiş ve 
Osmanlı şehzadeleri arasındaki taht mücadelelerine de karışmıştır. 1424 yılında Anadolu 
eyaletinin Menteşe sancağını teşkil etmek üzere kesin olarak Osmanlı Devleti’ne 
katılmıştır. 

Batı Anadolu’da kurulan beyliklerden biri de, Anadolu Selçuklularının ortadan kaldırdığı 
Danişmendlilerden olup Bizans sınırında uç beyi olarak görev yapan Kalem Bey ile oğlu 
Karesi Bey’in, merkezi Balıkesir olmak üzere Çanakkale taraflarında kurdukları Karesi 
Beyliği’dir (1297-1360). 

Kütahya, Uşak, Denizli, Afyon illeri çevresinde hüküm sürmüş olan beylik ise Kerimüddin 
Alişîr’in oğlu I. Yakub Bey tarafından kurulan Germiyanoğulları Beyliği’dir (1300-1429). 
Germiyan aşireti ilk önce XIII. yüzyılın ilk yarısında Anadolu Selçuklularının hizmetinde 
olarak Malatya taraflarında bulunmaktaydı. Moğol baskısı yüzünden 1262-63 yıllarında 
batıya göç ederek Germiyanoğulları Beyliği’ni kurmuşlardır. Bu beylik Anadolu beyliklerinin 
en güçlülerinden biri olmuş ve XIV. yüzyılın ilk yarısında en parlak devrini yaşamıştır. 
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Yakub Bey’in ölümünden sonra beylik zayıflamaya başladı ve kumandanlarından Karesi 
Bey, Aydınoğlu Mehmed Bey, Saruhan Bey ayrı ayrı beylik kurdular. Germiyanoğlu 
Süleyman Şah, memleketin hiç olmazsa bir kısmını elde tutabilmek için, kızını Yıldırım 
Bayezid’e vererek çeyiz olarak da Tavşanlı, Simav, Emet gibi bazı yerleri Osmanlılara 
bıraktı. Beylikler içerisinde ilmî faaliyetlerin en yoğun olduğu beylik Germiyanoğulları 
Beyliği idi. 

XIII. yüzyılın ikinci yarısında, önce Beyşehir, Seydişehir taraflarında, daha sonra 
genişlemek suretiyle Ilgın, Bolvadin ve Akşehir havalisinde kurulan beylik ise Eşrefoğulları 
Beyliği’dir. Beyliğin kurucusu Eşrefoğlu Süleyman Bey’dir. Yerine geçen oğlu Mübarizüddin 
Mehmed Bey, beyliğin sınırlarını genişletmek imkânı bulmuşsa da Moğolların Anadolu’ya 
hakim olmalarıyla, Moğol Valisi Timurtaş beyliğe son vermiştir (1326). 

Hârizmlilerin kumandanı iken Anadolu Selçuklularının hizmetine giren Saruhan ismindeki 
bir emîrin torunu olduğu ifade edilen Saruhan Bey’in72 , Manisa merkez olmak üzere 
Gördes, Demirci, Turgutlu, Menemen, Ilıca, Akhisar, Kayacık ve Urganlı’yı içine alan 
sahada kurduğu Saruhanoğulları da Batı Anadolu’da kurulan bir Türk beyliği idi (1302-
1410). 

Batı Anadolu’da kurulan güçlü beyliklerden biri de Aydınoğulları Beyliği idi (1308-1426). 
Germiyanoğulları kumandanlarından olan Aydınoğlu Mehmed Bey, Germiyan Hükümdarı I. 
Yakub Bey’in emriyle Ege Denizi’ne kadar inmişti. Daha sonra Birgi, Selçuk, Tire ve İzmir 
dolaylarında bir beylik kurdu. Kuvvetli bir donanmaya sahip olan bu beylik, Ege Denizi ve 
Mora sahillerine yaptığı deniz seferleriyle büyük başarı elde etti. Ancak Umur Bey’in şehit 
olmasından sonra Aydın-oğlu Cüneyd Bey beyliği canlandırmaya çalıştıysa da, II. Murad 
zamanında Osmanlılar beyliğe son verdiler. 

Anadolu’nun güney sahillerinde kurulan beyliğin adı ise Alâiye Beyliği idi (1293-1471). 
Anadolu Hükümdarı I. Alâeddin Keykubad tarafından zaptedilen Al-âiye (Alanya), Anadolu 
Selçuklularının son zamanlarında Karamanoğullarının eline geçmişti (1293). Bundan sonra 
Karamanoğullarına bağlı olarak varlığını sür-düren beylik, siyasî bakımdan fazla bir öneme 
sahip değildi. 

Isparta, Eğridir, Burdur, Yalvaç ve daha sonra da Antalya taraflarına yerleştirilen Hamid 
Bey idaresindeki Türkmen aşireti de, 1301 yılında reisleri Feleküddin Dündar Bey’in 
idaresinde Hamid Bey’in adına izafeten Hamidoğulları Beyliği’ni kurdular. Dündar Bey 
Antalya’yı zaptettikten sonra şehri kardeşi Yunus Bey’e bı-rakmıştı. Böylece 1302’ye doğru 
Antalya bu beylikten ayrılmış ve hanedanın Antalya şubesi Tekeoğulları adıyla ayrı bir 
beylik olarak ortaya çıkmıştır. 

Osmanlılar ile Mısır Memlük Sultanlığı arasındaki Maraş ve Elbistan yöresinde faaliyet 
gösteren beylik ise Dulkadıroğulları Beyliği idi (1339-1521). Adana bölgesinde ise 
Ramazanoğulları Beyliği hüküm sürmekte idi (1352-1608). Her iki beylik de önce 
Memlüklere sonra da Osmanlılara bağlı olarak varlığını devam ettirmiştir. 

Uygur Türklerinden olan Eretna tarafından Orta Anadolu’da kurulan beyliğin adı ise 
Eretnaoğulları Beyliği idi. Bu beylik Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat, Amasya, Erzincan, 
Niksar, Canik, Develi sınırlarını içine alan bir bölgeye hakimdi. 1381 yılında Kadı 
Burhaneddin’in hükümdarı bertaraf ederek kendi devletini kurmasıyla beylik sona ermiştir. 
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Kadı Burhaneddin on sekiz yıl hükümdarlık yapmıştır. 1398’de öldürülmesinden sonra 
yerine oğlu geçmişse de, Timur’un istilâ tehlikesine karşılık şehri Osmanlılara teslim 
etmiştir. 

Kuzey Anadolu’da Karadeniz bölgesinde kurulan beyliklerden ilki, Kastamonu’da uç beyi 
oyarak bulunan Hüsameddin Çoban tarafından kurulan Çobanoğulları Beyliği idi. Beylik 
sonradan yerini Candaroğulları Beyliği’ne bırakmıştır. Candaroğulları’nın 1291-1461 yılları 
arasında 170 yıllık bir hakimiyetleri olmuştur. Şemseddin Yaman Candar tarafından 
kurulan beyliğin on bir beyi olmuştur. Bunlardan 8. beyin adına nispetle bu beyliğe 
İsfendiyaroğulları da denilmiştir. 

Karadeniz bölgesinde hüküm süren beyliklerden biri de Pervaneoğulları Beyliği idi (1277-
1322). 1214 yılında Trabzon Rum İmparatorluğu’nun elinden alınan Sinop, iç mücadeleler 
yüzünden Trabzon Rum İmparatorluğu tarafından geri alınmıştı. Anadolu Selçuklu Devleti 
vezirlerinden Muinüddin Süleyman Pervane 1264 yılında burayı geri aldı. 1277 yılında 
Süleyman Pervane’nin İlhan Abakahan tarafından öldürülmesinden sonra, oğlu Mehmed 
burada müstakil bir beylik kurdu. Beylik daha sonra Bafra ve Samsun’u da ele geçirmiştir. 
Karadeniz kıyısında kurulmuş olan beyliklerden biri de Taceddinoğulları Beyliği idi. 

Malazgirt Savaşı’ndan (1071) sonra Orta ve Doğu Anadolu’da muhtelif yerlere iskân 
edilmiş olan Kayı Oğuzlarından küçük bir kısmı, XIII. yüzyılın sonlarında Kuzeybatı 
Anadolu’da Türk-Bizans sınırında yaşamaktaydı. Moğolların Anadolu Selçuklu Devleti’ni 
yenmesinin ardından (1243) Osman Bey de Kuzeybatı Anadolu’daki küçük uç beyliğinin 
emîri olarak sivrilmeye başlamış ve o bölgede Bizanslılar’a karşı savaşan gazilerin 
önderliğini üstlenmişti. Bizans topraklarının o zamanki anarşisinden ve metrük 
durumundan yararlanan Osman Bey, topraklarını yavaş yavaş genişletmeye başladı. 1300 
yıllarına gelindiğinde Eskişehir ve İznik ovasına kadar uzanan alanı ele geçirmişti. Gerek 
merkezde gerekse Balkanlar’da türlü gailelerle meşgul olan ve Batı Anadolu’da 
Germiyanoğulları ile ona tâbi sahil beylikle-riyle uğraşan Bizans, uzun süre Osman Bey’e 
karşı koyabilme imkânını bulamadı. Osmanlılar sürekli ilerleme kaydetmekteydiler. 
1326’da Orhan Bey Bursa’yı ele geçirdi. Bu fetih beyliğin artık devlete dönüştürülmesini 
sağlayacak idarî, malî ve askerî gücün biriktirilmesinde ilk büyük adımı oluşturdu. 
Osmanlıların sürekli ilerleyişinden ve İznik’in tehdit edilmesinden telâşa düşen Bizans 
İmparatoru III. Andronic, Orhan Bey’le yaptığı savaşı kaybetti ve İznik 1331’de 
Osmanlıların eline geçti. 1338’de de İzmit’i ele geçiren Orhan Bey, 1345’te Karesi 
topraklarını ilhak etti. Kocaeli yarımadasına hakim olan Osmanlılar, Orhan Bey’in tecrübeli 
kumandanları sayesinde 1360 seferiyle Trakya’nın stratejik bakımdan en mühim yerlerini 
ele geçirmişlerdi. 

I. Murad tahta çıktığı zaman Türkler Avrupa kıyısında kesin olarak yerleşmişlerdi. I. Murad, 
1389 yılına kadar devam eden saltanatı sırasında Balkanlar’da Os-manlı hakimiyetinin 
sarsılmaz bir biçimde yerleşmesini temin etti. Balkanlar’daki güçlerini arttıran Osmanlılar, I. 
Murad zamanından itibaren Anadolu’da da sınırlarını genişletmeye başlamışlardı. Bu 
hükümdar zamanında Osmanlılar Konya’ya kadar ilerleyerek, Selçuklu vârisi iddialarıyla 
öteki Türkmen beyliklerinin koruyuculuğunu üstlenmiş olan Karamanoğulları üzerindeki 
baskıyı arttırdılar. 1387 yılındaki Frenkyazısı Savaşı’nda Karamanoğulları yenildi ve Konya 
kuşatıldı. Böylece Karamanoğulları I. Murad’ın üstünlüğünü tanımak zorunda kaldı. Artık 
Osmanlılar Anadolu’da da rakipsiz hale gelmişlerdi. I. Murad bu hareketiyle Anadolu’da 
Türk birliğini sağlama yolunda önemli bir adım atmış bulunuyordu. 
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Böylece Osmanlılar sınırlarını genişletmek ve Anadolu’da siyasî birliği sağlamak 
maksadıyla artık harekete geçmişlerdi. Bu hareketin tabii sonucu olarak birçok beyliğe son 
verildi. Özellikle Yıldırım Bayezid zamanında (1389-1402) Karaman, Germiyan, Hamid, 
Menteşe, Aydın, Saruhan beylikleri ortadan kaldırılmış ve Osmanlı Devleti Anadolu ve 
Balkanlar’da sağlam bir imparatorluk şeklinde kurulmuş bulunuyordu.73 Ancak Yıldırım 
Bayezid’in Ankara Savaşı’nda Timur’a yenilmesi, kurulan birliğin dağılmasına ve beyliklerin 
yeniden canlanmasına sebep oldu. Fakat Osmanlılar hızla eski güçlerini kazanarak 
beylikleri teker teker ortadan kaldırdılar ve Anadolu’da siyasî birliği yeniden sağlamayı 
başardılar.74 

Anadolu beyliklerinde aralarındaki mücadelelere rağmen XIV ve XV. yüzyıllarda ilim ve fikir 
hayatı parlak bir şekilde devam etmiş, belli başlı Anadolu şehirleri Kastamonu, Ankara, 
Sinop, Kütahya, Tire, Kırşehir, Amasya birer ilim merkezi haline gelmişti. İlim adamlarına 
büyük değer veren beyler, diğer yandan ilmî faaliyetlerin rahatça yapılabilmesini sağlamak 
amacıyla medrese, kütüphane gibi yapılar kurmaya da büyük önem vermekteydiler. 
Hükümdarların bu yakın ilgi ve teşviki sayesinde tıp, astronomi, riyaziye, edebiyat, tarih, 
tasavvuf vb. çeşitli alanlarda pek çok kıymetli eser meydana getirildi. 

Anadolu Selçuklularında sadece basit muhtevalı eserlerde görülen Türkçe, Beylikler 
zamanında şuurlu olarak bir yazı dili olma hedefine doğru ilerleme kaydetmekteydi. Bunda 
da başta bulunan beylerin tutumları büyük rol oynamaktaydı. Yıkılan Selçuklu Devleti’nin 
yerini almak isteylen her beylik, kendi hükümet merkezini bir kültür ve sanat merkezi haline 
getirmek için uğraşmaktaydı. Bu devir Selçuklulardaki dil tutumuna karşı bir uyanma, millî 
dile dönüş ve gelişme devri olarak değerlendirilebilir. Anadolu Selçuklularında XII. yüzyılın 
ikinci yarısından sonra, İzzeddin Kılıcarslan zamanından bu yana ilim dili olarak Arapça, 
şiirde de Farsça, hükümdar ve devlet erkânının saraylarında rakipsiz bir hakimiyet elde 
etmişti. 

Sultan ve emirlerin himayesinde birçok İran şairinin yanı sıra, değişik ülkelerden ilim ve 
fikir adamlarının bir araya geldikleri saraylar ve medreseler, Fars dili ile büyük bir edebî ve 
ilmî faaliyete sahne olmaktaydı. Bunun tabii sonucu olarak da Farsça birçok edebî ve ilmî 
eser ortaya konmaktaydı.75 Selçuklu hükümdarları daha çok Fars diline ve Fars 
edebiyatına değer veriyorlardı. 

Çünkü kendileri bu dile vâkıftılar. Oysa Anadolu Türk beyliklerini kuran Türk beyleri Arap 
ve Fars kültürünü tanımıyorlardı, bu yüzden Arap ve Fars kültürüne itibar göstermeyerek 
kendi millî dillerine değer verdiler. 

XIII. yüzyılın ortalarından itibaren, Moğol baskısı yüzünden sürekli olarak batıya doğru 
akan Oğuz kütleleri, Anadolu’daki Türk nüfusunun artmasına ve önceden burada var olan 
edebî geleneklerin yeni gelenlerle beslenerek daha da zenginleşmesine sebep oldular. 
Böylece artan Türk nüfusun tesiriyle Türkçe, Farsça karşısında gittikçe kendini kabul 
ettirmeye ve Farsçanın hakimiyetine son vererek bir yazı dili olarak yavaş yavaş 
filizlenmeye başladı. Beyliklerin başında bulunan hükümdar ve beylerin kendi millî dil ve 
kültürlerine değer verip Türkçe yazan ilim adamlarını ve şairleri koruyup teşvik etmeleri de 
filizlenmeye başlayan bu yazı dilinin gelişmesine yardım etti. Artık Türkçe hükümdar ve 
beylerin saraylarında itibar mevkiine oturmuştu. 

Bu mücadelede hiç şüphe yok ki Karamanoğlu Mehmed Bey’in tutumu bir örnek teşkil 
etmekteydi. Bilindiği gibi, Anadolu beylikleri içerisinde en güçlü olanı Karamanoğulları 
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Beyliği idi. Selçuklular, Karamanoğullarını Ermenilere karşı İçel ve Ermenek yöresine 
yerleştirmişlerdi. Karamanoğulları zaman zaman Selçuklu-Moğol yönetimiyle mücadele 
ettiler. Nihayet Karamanoğlu Mehmed Bey, "Cimri” lakabıyla tanınan Selçuklu şehzadesi 
Alaeddin Siyavuş ile birlikte Selçukluların başşehri Konya’yı işgal etti (1277). İşgal 37 gün 
sürdü. Cimri, Siyavuş b. Keykavus adıyla tahta oturunca, Mehmed Bey’i de vezir yaptı. O 
sırada, özellikle Muinüddin Pervane zamanında, devletin yüksek mevkilerinde Fars asıllı 
kişiler bulunuyordu. Sarayda ve devlet dairelerinde Farsça hakimdi. Mehmed Bey ise bir 
Türkmendi, bu yüzden halkın devlet işlerinde Türkçe kullanılması isteğini bir buyrukla ilân 
etti: "Hiç kes ba’de’l-yevm der divân u dergâh u bârgâh u meclis ü meydân cüz be- zebân-ı 
Türkî sühan ne gûyed” (10 Zilhicce 675 / 13 Mayıs 1277). "Bu günden sonra hiç kimse 
dergâhta, bârgâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanmayacaktır.” 

Genel kabule göre bu ferman, Türkçenin devlet dili oluşunun başlangıcı olarak kabul 
edilmektedir. Ancak bu kararın nasıl alındığı ve ne şekilde uygulandığı pek belli değildir. 
Zira Türkiye Selçukluları hakkında bilgi veren tarihi kaynaklarda, konuyla ilgili yeterli bilgi 
yoktur. Bu konu hakkındaki tek kaynak İbn Bibi’nin El-Evâmirü’l-Alâiye fi’l-umuri’l-Alâiye 
adlı eseridir. Bu eserin verdiği bilgiye göre, bu kararı bir kişi almamıştır. Divan kurulmuş ve 
Türkçeyle ilgili bu karar divanda alınmıştır. Burada da Kararla ilgili olarak Mehmed Bey’in 
adı geçmemektedir. Belki toplanan divanda Mehmed Bey de bulunmuş ve divanın kararını 
duyurmuştur. Dolayısıyla bu fermanın, Mehmed Bey’in buyruğu değil, Selçuklu Divanı’nın 
kararı olduğunu kabul etmek gerekir.77 Ayrıca Türkçe Mehmed Bey’den önce de Konya 
sarayında kendini kabul ettirebilecek bir varlığa sahipti. İlhanlılar zamanında, Türk ve 
Moğol boylarına ve orduya yazılan fermanların Türkçe olması da Türkçe’nin bir devlet dili 
olarak kullanıldığının kanıtıdır.78 Karamanoğlu Mehmed Bey’in dışında, Aydınoğlu 
Mehmed, Umur ve İsa beyler, Germiyanoğlu Süleyman Şah ve Yakub Bey, Candaroğlu 
İsfendiyar Bey, Bayezid Bey, İsmail Bey, İnançoğullarından Murad Arslan Bey ve daha 
başkalarının tutum ve gayretleri de Türkçeyi hâkim kılmaya yönelik şuurlu tutumlardır. 

Beylikler devri Türkçesi, konuşma dilinin yazı diline aktarılması şeklinde kurulmuştur. Bu 
bakımdan konuşma dilindeki pek çok şekil yazı diline de aksetmiştir. Yani yazı dili ile 
konuşma dili arasında bir paralellik göze çarpar. Ayrıca bu devrin Türkçesi kelime haznesi 
bakımından, Eski Türkçeden gelen arkaik şekillerle, Oğuzca şekilleri kaynaştırmak 
suretiyle yeni bir ilim ve edebiyat dili niteliğini de taşımaktadır. Edebî eserlerde kullanılan 
kelimeler halk tarafından da rahatça kullanılmaktadır. Bu kelimelerden bazıları şunlardır: 
agu "zehir”, alda-mak "kandırmak, aldatmak”, alkış "övme, dua”, arkuru "ters, aykırı”, assı 
"fayda”, ayruk "başka”, artuk "fazla”, ayuksız "aklı başında olmayan, sarhoş”, bayak 
"önceki”, bayık "açık, belli”, bezek "süs”, biti "mektup”, bun "sıkıntı”, Çalab "Tanrı”, çeri 
"asker, ordu”, dükeli "hepsi, bütün”, iley "ön, huzur”, karı-mak "ihtiyarlamak”, keleci "söz, 
laf”, koldaş "yardımcı”, emcek "meme”, genez "kolay”, görklü "güzel”, ırıl-mak "ayrılmak”, 
kiçi "küçük”, ogrı "hırsız”, öt-mek "geçmek”, sayru "hasta”, sındı "makas”, sınuk "kırık”, sin 
"mezar”, sünük "kemik”, süci "şarap”, şeş-mek "çözmek”, tudaş ol-mak "rast gelmek”, usan 
"ihmalkar, gevşek”, viribi- mek "göndermek”, yağı "düşman”, yarak "hazırlık, alet edevat”, 
yort-mak "hızlı koşmak”, yazuk "günah”, yazuklu "günahkar”. 

Beylikler döneminde Türk şairleri genellikle İran edebiyatındaki örneklerden etkilenerek 
eserler ortaya koyduklarından, bağlı bulundukları kültür alanının gerektirdiği kimi kelimeleri 
Türkçeye taşımışlardır. Böylece Türkçeye pek çok Arapça ve Farsça kelime girmiştir. 
Ancak bu kelimelerin sayısı, klasik Osmanlıca dönemine göre oldukça azdır. Bu bakımdan 
bazı kelimelerin Arapça ve Farsçaları ile yan yana kullanıldıkları görülmektedir: Çalap-
Tanrı-Allah, uçmak-cennet, tamu- cehennem, sevi-aşk, yazuk-günah, süci-şarap, esrük-
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sarhoş, sayru-hasta, kul-bende gibi. 

Sanatta ve edebiyatta, İran edebiyatını estetik bir saha olarak örnek alan bu edebiyatçılar, 
Türkçeyi aruz ölçüsüne uyarlamakta zorlanıp, Farsçadaki dil musikisine erişemeyince de, 
zaman zaman daTürkçe’nin yetersizliğinden yakınmışlardır. Bu yüzden eserlerinde görülen 
kusurların kendi bilgisizliklerinden değil, Türkçeden kaynaklandığını ifade etmişlerdir. 
Meselâ, XIV. yüzyılın önemli şairleri arasında yer alan ve Türkçeye Süheyl ü Nevbahar ve 
Ferhengnâme-i Sadi Tercümesi gibi iki de önemli eser kazandıran Hoca Mesud, bu 
eserleri meydana getirirken hayli zorlandığını belirtmektedir. Öyle ki Süheyl ü Nevbaharın 
sonunda, bu eseri bitirdiğinde vücudunun yarısının eridiğini söylemektedir: 

Bu arada özrüm hemin yeng durur Ki Türk’ün dili gin degül teng durur Bu bir niçe beyti 
düzince benüm Hacaletden eridi yaru tenüm Hoca Mesud’un talebelerinden olan Şeyhoğlu 
Mustafa da eserlerini yazarken çok zorlandığını, çünkü Türkçenin edebi bir dil olarak yeteri 
kadar işlenmediğini ve bilinmediğini ifade ederek, Türkçenin kuru, sert, tatsız tuzsuz, 
yavan bir dil olduğundan söz eder: 

Ki Türk’ün dili na-ma’lum dildür  

İbaretden neden mahrum dildür  

Sovukdur tadı yokdur tuzı yokdur  

Yavandur lezzeti vü özi yokdur.80 

Bu anlayış, devrin daha sonra gelen başka şair ve yazarlarında da görülmektedir. Meselâ 
XV. yüzyılda Gülistan’ı Anadolu sahasında ilk defa Türkçeye tercüme eden Manyaslı 
Mahmud, Selatinname yazarı Sarıca Kemal, Vikaye Tercümesi’ni yazan Devletoğlu Yusuf, 
Ferahname yazarı Hatiboğlu, Türkçeye Tazarruname gibi muazzam bir eser bırakan Sinan 
Paşa gibi pek çok şair ve yazar, Türkçe yazdıkları için adeta özür dilemektedirler. Ancak 
bütün bu tenkit ve şikâyetler, beraberinde Türkçenin müdafaasını da getirmiştir. Bu 
şairlerin başında da Aşık Paşa ve Gülşehri gelmektedir. 

Aşık Paşa, XIV. yüzyılın ilk yarısında yetişen mutasavvıf şairlerindendir. Büyük ölçüde 
Mevlana’nın Mesnevisi etkisinde kalarak yazdığı Garibname adlı eseri de, Anadolu’da 
gelişen Türk tasavvuf edebiyatının en önde gelen eserlerinden biri olarak kabul 
edilmektedir. Aşık Paşa bu değerli eserini, halk kitlelerinin onu rahatça anlayabilmelerini 
sağlamak için Türkçe olarak yazmıştır. Esasen o, bu davranışıyla, zamanında Türk halk 
kitlesine ve Türk diline karşı gösterilen ilgisizliğe karşı çıkmakta ve Türkçe yazdığı için 
kitabının kıymetsiz addedilmemesini istemektedir. 

Bu açıdan, Türkçeyi Arapça ve Farsça gibi bir ilim dili değil, yalnızca basit ve kaba bir 
konuşma dili olarak kabul eden anlayış karşısında Aşık Paşa’ya önemli bir yer ayırmak 
gerekmektedir. Garibname’nin de sade dili dolayısıyla Türk dili ve edebiyatı tarihi içerisinde 
seçkin bir yeri vardır. 

Devrin bu umumi telakkisi karşısında, Mantıkuttayr müellifi Gülşehri’nin daha bilinçli 
hareket ettiği görülmektedir. Attar’ın Mantıkuttayr’ını 717 ‘de (1317) alelâde bir tercüme 
olarak değil, âdeta onu yeniden yazıyormuşçasına ortaya koymuştur. Gülşehri, kendi 
eserinin Farsça Mantıkuttayr’dan hiç de aşağı olmadığını ve kendisinden önce Türkçe bu 
kadar güzel eser yazılmadığını söyleyerek Türk diliyle yazmayı bir iftihar vesilesi kabul 
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etmektedir: 

Ben bu Türki defterin çün dürmeyem 

Pârisicesi-y-ile denşürmeyem 

Kimse böyle tatlu söz söylemedi 

Kimse bundan yig kitab eylemedi81 

Aynı yüzyılda, aynı şartlar karşısında Türkçeyi diğer dillere nispetle kaba ve yetersiz bulan 
ve bunu söylemekten çekinmeyen çağdaşları arasında Gülşehri’nin müstesna bir yeri 
vardır. Mantıkuttayr’ı Türkçeye aktarırken, Türkçenin bütün ifade imkânlarını kullanarak 
onu şahsi bir eser olarak ortaya koyması ve kendinden önce bu kadar mükemmel bir eser 
meydana getirilmediğini söyleyerek bununla övünmesi, onda şuurlu ve idealist bir sanatçı 
ruhunun varlığını göstermektedir. Gülşehri’nin, Yunus Emre’den sonra zamanın en 
heyecanlı bir şairi, en usta bir sanatkârı olduğu anlaşılmaktadır. 

Böylece gerek Anadolu beylerinin millî ruha bağlılıkları, gerekse şair ve yazarların idealist 
bir anlayışla eserler ortaya koymaları sayesinde, Selçuklular döneminin çok az sayıdaki 
eserlerine karşılık Beylikler döneminde Kur’an tercümeleri, peygamber kıssaları, evliya 
menkıbeleri, nasihatnâmeler, tıbba, baytarlığa, avcılığa, cevherlere, rüya tabirlerine ait 
çeşitli tercüme ve telif kitaplar; edebî alanda dinî-destanî manzum ve mensur eserler, 
tasavvuf? ve romantik mesneviler, divanlar vb. birçok eser meydana getirilerek Türkçe 
edebî bir dil olarak iyice işlendi. Bu dönemde kaleme alınan eserlerin pek çoğu da Osmanlı 
Beyliği sahası içerisinde meydana getirilmiştir. 

Beylikler döneminde meydana getirilen Eski Anadolu Türkçesi dil yadigârlarının belli 
başlıları şunlardır: 

Mantıkuttayr: Türk tasavvuf edebiyatının önde gelen şairlerinden olan Gülşehrî, İran şairi 
Feridüddîn-i Attâr’ın (ö. 632/1235) aynı adlı eserini esas alarak 717 (1317) yılında 
yazmıştır. Aruzun "fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla mesnevi tarzında meydana getirilen 
eser 4300 beyittir. "Kuşların konuşması, kuş dili” analamına gelen Mantıkuttayr, 30 
hikayeyi içermektedir. 

Kerâmât-ı Ahî Evran: Yine Gülşehri tarafından aruzun "fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla 
yazılmış 167 beyitlik küçük bir mesnevidir. Fütüvvet ehli olan Ahi Evranla, cömertliği ile 
tanınen Hatim-i Tai karşılaştırılmaktadır.82 

Garibnâme: Beylikler döneminde ortaya konmuş en önemli eserlerdendir. Aşık Paşa 
(1272-1333) tarafından 1330 yılında yazılmıştır. 12.000 beyit tutarında olup, ahlaki ve 
tasavvufi bir nitelik taşımaktadır. On bölüm üzerine düzenlenen eser, dilinin sadeliği 
dolayısıyla yüzyıllarca okunagelmiştir. Kemal Yavuz tarafından iki cilt halinde 
yayımlanmıştır.83 Aşık Paşa’nınn Garibnâme’den başka Fakrnâme, Vasf-ı Hâl, Hikâye ve 
Kimya Risalesi adlı eserleriyle, toplam altmış yedi adet olan manzumeleri de bu dönemin 
dil yadigârları arasında zikredilebilecek eserlerdendir. 

Menâkıbu’l-kudsiyye fî menâsıbi’l-ünsiyye: Aşık Paşa’nın oğlu Elvan Çelebi tarafından 
manzum olarak yazılmış bir eserdir. XIII ve XIV. yüzyıllarda Anadolu’da meydana gelen 
tarihi olaylardan bahsetmektedir.84 
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Süheyl ü Nevbahar: Bu dönemde mesnevi yazarları arasında mühim bir yer işgal eden 
Hoca Mesud tarafından 1351 yılında yazılmış, romantik bir aşk ve macera mesnevisidir. 
Yaklaşık 6000 beyitten oluşan eserde Yemen padişahının oğlu Süheyl ile Çin fağfurunun 
kızı Nevbahar arasındaki aşk konu edilmektedir.85 

Ferhengnâme-i Sâdî Tercümesi: İran şairi Sadi’nin Bostan adlı eserinin Türkçeye ilk 
tercümesidir. Hoca Mesud tarafından 1354 yılında çevrilmiş olup 1100 beyitten meydana 
gelmektedir.86 Devrin dil özelliklerini yansıtan önemli mesnevilerdir. 

Hurşidname: Şeyhoğlu Mustafa tarafından yazılmış bir aşk mesnevisidir. İran şahı 
Siyavuş’un kızı Hurşid ile Mağrib şehzadesi Ferahşad adasındaki aşkı anlatmaktadır. 7903 
beyit hacmindedir.87 Kenzü’l-kübera ve Mehekkü’l-ulema: Şeyhoğlu Mustafa tarafından 
1400 yılında kaleme alınan eser, devlet yönetimi ve toplum hayatını konu edinmektedir. 
Nazımnesir karışık olarak yazılmış olup dört bölümden oluşmaktadır.88 

Marzubanname Tercümesi: Şeyhoğlu Mustafa tarafından 1380 yılı civarında Varavinî’nin 
aynı adlı Farsça eserinden tercüme edilmiştir. Hayvan hikayelerine dayanarak, devlet 
yönetimi ve ahlak konularında öğütler ihtiva etmektedir.89 

Dastan-ı Maktel-i Hüsyn: Kastamonulu Şazi tarafından 1362 yılında çeviri yoluyla 
meydana getirilmiş bir eserdir. Hz. Hüseyin’in şehit edilişi duygusal bir dille anlatılmaktadır. 
3313 beyit tutarındaki Maktel-i Hüseyn, Anadolu Türk edebiyatının ilk manzum makteli 
olması bakımından önemlidir.90 

İskendername: Ahmedi tarafından yazılmıştır. Büyük İskender’in hayatına, idealine, 
aşklarına, savaşlarına dair çeşitli rivayetlerden, destanlardan derlenmiş bilgilerle din, 
tasavvuf, ahlak, felsefe, astronomi, tıp vb. konuların ele alındığı didaktik (öğretici) özellikler 
taşıyan manzum bir eserdir. 8754 beyitten oluşan eser, 1390 yılında tamamlanmıştır.91 

Cemşid ü Hurşid: Ahmedi tarafından 1403 yılında, İran şairi Selman-ı Saveci’nin aynı adlı 
eserinden çevrilmiştir. Çin hükümdarının oğlu Cemşid ile Rum kayserinin kızı Hurşid 
arasındaki aşkı anlatmaktadır. 5000 beyit tutarındadır. 92 

Tervihü’l-ervah: Ahmedi’nin tıpla ilgili olarak hazırlayıp, Yıldırım’ın oğlu Emir Süleyman’a 
sunduğu bir mesnevidir. 10100 beyit civarındadır. Yazıldığı tarih belli olmamakla birlikte, 
1403-1410 yılları arasında yazıldığı tahmin olunmaktadır. Eser dokuz ayda 
tamamlanmıştır.93 

Ferahname: Kemaloğlu tarafından 1380 yılında yazılmış 3030 beyitlik bir mesnevidir. 
Efsanevi bir özellik taşıyan Ferahname’de kumkumaları elde etmek için çıkılan yolculuk 
sırasında karşılaşılan olağan üstü nesneler ve olaylar anlatılmaktadır. 

Kıssa-i Yusuf: Mustafa Darir tarafından 1367 yılında yazılmıştır. Aynı konuda yazılmış olan 
öteki Yusuf kıssalarından dili, söyleyişi ve kıssaları anlatışı bakımından farklılık 
göstermektedir.94 Siretü’n-nebi: Mustafa Darir tarafından 1388 yılında yazılmıştır. 6 cilt 
olan eserin içinde yer yer manzum paraçalar da vardır. Özellikle Mevlid manzumesi 
Süleyman Çelebi’ye de kaynaklık etmiştir. Sade dili ve güzel anlatışı yönünden halkın 
sevgisini kazanmış ve büyük bir okuyucu kitlesi tarafından zevkle okunmuştur. 

Fütuhu’ş-Şam: Mustafa Darir tarafından 1393’te yazılmıştır. Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer 
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devrinde İslam ordularının Şam ve çevresine yaptıkları seferler anlatılmaktadır. 

Yusuf ve Zeliha: XIV. yüzyılın başlarında eser vermiş olan Süle Fakih tarafından 
yazılmıştır. Failatün failatün failün kalıbıyla yazılmış olan eser 5000 beyittir. Sade ve basit 
bir halk diliyle yazılmış olan eserde, öteki Yusuf ve Zelihalarda bulunmayan bazı olaylara 
da yer verilmiştir.95 

Çengname: Ahmed-i Dai tarafından yazılmıştır. 1446 beyit ve 24 bölümden oluşmaktadır. 
Eserde çeng adı verilen ve Türklere özgü bir musiki aletinin yapılışı anlatılmaktadır.96 

Miftahu’l-cenne: Ahmed-i Dai tarafından Arapçadan tercüme edilmiştir. Cennete girmek 
için gidilmesi gereken yolları ve şer’i esasları öğreten eser, sekiz meclis üzerine 
düzenlenmiştir.97 

Tıbb-ı Nebevi Tercümesi: Ahmed-i Dai tarafından Arapça’dan tercüme edilmiştir. Hz. 
Peygamberin sağlıkla ilgili hadislerine dayanmaktadır. Eser iki bölüm halinde 
düzenlenmiştir.98 

İsimleri kaydedilen bu eserler dışında Beylikler döneminde manzum ve mensur yüzlerce 
eser meydana getirilmiştir. Özellikle Tezkiretü’l-evliya tercümeleri, Kısas-ı Enbiya çevirileri, 
Kelile ve Dimne, Kabusname tercümeleri, Kur’an tercüme ve tefsirleri, Teshil, Yadigar gibi 
tıp kitabı çevirileri, bu dönemde yoğun bir tercüme faaliyetinin olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

Beylikler devrinde gerek konu, gerekse adet olarak çok çeşitli eserler ortaya 
konulduğundan, bu eserlerde Türkçe oldukça değişik bir görünüm arz etmektedir. Bu 
dönemin Türkçesinde, hem konuşma dilinden yazı diline geçişin, 

hem de Oğuz Türkçesine dayanmanın bir sonucu olarak, daha önce rastlanmayan ek ve 
şekillere rastlanmaktadır. Dolayısıyla bu ek ve şekiller, dile yeni bir yapı kazandırmıştır. 
Ayrıca yazıda hareke sistemine dayanan Arap-Fars yazı geleneği yaygınlaşırken, bir 
yandan da eski Türk imla geleneği devam etmiştir. O nedenle, Eski Anadolu Türkçesi’nde 
imla, fonetik ve şekil bakımından ortaya çıkan bu gelişmeleri ayrı ayrı ele alıp 
değerlendirmek, dönemin dil yapısını kavramak açısından daha yararlı olacaktır. Bütün bu 
özellikler gösteriyor ki Beylikler devri Türkçesi, daha önceki eski Türk yazı dilinden olduğu 
kadar, daha sonra teşekkül eden Osmanlı Türkçesinden de önemli ölçüde farklı bir yapıya 
sahiptir. O bakımdan bu dönemi, bir geçiş devresi olarak kabul etmek yanlış sayılmaz. 

Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN 

İstanbul Üniversitesi Edebiyatı Fakültesi / Türkiye Giriş  

Alıntı Kaynağı: Türkler, Cilt: 7 Sayfa: 593-608 
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