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ÜNİTE-1-Eski Türk Edebiyatının Genel Özellikleri ve Bazı Temel Bilgiler 
 

Eski Türk Edebiyatının Tanımı ve Çerçevesi  

       Türk tarihinde de iki önemli dönüm noktası vardır. Bunlardan biri Türklerin X. yüzyıldan 
başlayarak İslâm dinini kabul etmeleri, diğeri de XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı 
uygarlığının etkisi altına girmeleridir. İslâmî Türk edebiyatının ilk önemli eseri olan Kutadgu Bilig’in 
yazıldığı tarih 1069’dur. Bu eser Doğu Türkçesi ile yazılmıştır. 
 
Adlandırma Sorunu 
 
Dönem Şairlerinin çeşitli formlarda yazdıkları şiirleri “dîvân” adı verilen kitaplarda toplamış 
olmalarından hareketle verildiği gibi bir yorum ortaya çıkmıştır.  
 
Eski Türk Edebiyatının Dayandığı Ortak Kültür 
 

Bugün eski Türk edebiyatı olarak adlandırdığımız edebî dönemin gerek nazımda gerekse 
nesirde İslamî dönem İran edebiyatını örnek aldığı, bu dönem İran edebiyatının da kuramsal ve 
estetik olarak Arap edebiyatını esas aldığı bilinmektedir. mahallî unsurlar ve Türk milletinin hayatı 
ve insanı kendisine özgü yorumlayış tarzı da bu şiirin kültür zemininin oluşmasında önemli bir role 
sahiptir. 
 

Eski Türk Edebiyatında Dil 

Türkler, İslam dinini kabul ettiklerinde yeni bir din ile birlikte bu dinde önemli bir yer tutan 
Arapça ile de karşılaşmışlardır. Divan şiirinde sıkça geçen “aşk”, “sevgili”, “meyhane”, “içki”, 
“sarhoşluk” gibi kavramlar, tasavvufun da etkisiyle, genellikle mecazî anlamlarıyla ele alınır. Bu 
şiirde tema doğrudan değil, mecazlı bir dille anlatılır.  
 

Eski Türk Edebiyatında Şiir 
 
Divan Şiirinin Dönemleri 
 

Bu edebiyatı gelişim çizgisini ve buna bağlı olarak geçirdiği üslup farklılaşmalarını göz 
önünde bulundurarak başlıca üç döneme ayırmak mümkündür:  
1. Oluşum Dönemi: XIII. yüzyılın sonlarından XIV. yüzyıl sonlarına kadar devam eder. Dönemin 
önemli temsilcileri, Âşık Paşa, Gülşehri, Şeyhoğlu Mustafa, Ahmedi ve Şeyhi gibi şairlerdir. 
2. I. Klâsik dönem: XV. yüzyılın ilk yıllarından XVII. yüzyıl başlarına kadar devam eder. Ahmet Paşa, 
Necati ve Zâti gibi şairlerle olgunluk kazanmaya başladığı; Fuzuli, Baki,  Nev’i, Hayalî ve Taşlıcalı 
Yahya gibi şairlerle gelişimini tamamlar. 
 
3. II. Klâsik Dönem: XVII. yüzyıl başlarından XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar devam eder. Sebk-i 
Hindi adı verilen bu edebî akımın Türk edebiyatındaki önemli temsilcileri Şehimi Kadim, Na’ili, 
Nedimi, Kadim, Neş’i ve Şeyh Gâlib’dir. 
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Osmanlı Toplumunda Şiir ve Şairin Önemi 
 
Osmanlı toplumunda padişahtan sadrazama, vezirden bilim adamına, çeşitli devlet 
görevlilerinden şarklı meslek gruplarına kadar şiir söyleme ve şiirden zevk alma o toplumun ortak 
zevkleri arasında yer almıştır. Bu kişileri ödüllendirmiş böylece toplumda şiirin, şairin ve sanatın 
yeri devlet eliyle yüceltilmiştir.  
 
Miştah Medreseleri: Adını Türk edebiyatına da büyük etki yapmış olan Arap grameri ve belâgati 
ile ilgili “Miştâhu’l-Ulûm” adlı eserden almış bir Osmanlı öğretim kurumudur. 
 
Dönemin Şiir Kitapları 
 
Eski Türk Edebiyatında şiirlerin toplandığı üç tür kitap vardır: “divan”lar, “mesnevî”ler ve “Şiir 
mecmua”ları. 
 
1. Divanlar: Klâsik dönem Türk şairlerinin çeşitli nazım şekilleri ile yazdıkları şiirler, “dîvân” adı 
verilen kitaplarda toplanmıştır.  
2. Mesneviler: Mesnevî hem bir nazım biçimi, hem de bu nazım biçimi ile yazılmış kitaplara verilen 
addır. Divanlarda beyit sayısı en şazla otuza kadar çıkmış kısa mesnevîlere de rastlanmakla birlikte 
bu nazım biçimiyle genellikle “Leylâ ve Mecnun”, “Hûsrev ve Şîrîn” gibi edebî değer taşıyan uzun, 
bazen binlerce beyit tutarındaki aşk hikâyeleri, destânî konular, öğretici yönü ağır basan dinî, 
tasavvufi, ahlaki eserler ve manzum sözlükler yazılmıştır. 
3. Şiir Mecmuaları: Divanlar ve mesneviler dışında şarklı şairlerin çeşitli nazım şekilleriyle 
yazdıkları şiirlerinin toplandığı “şiir mecmuaları” ile beğenilen bir şiire başka şairler taraşından 
yazılmış benzer şiirlerin toplandığı “nazire mecmua” bu dönemin antoloji niteliğindeki şiir 
kitaplarıdır. 
 

Divan Şiirinin Geleneksel Özellikleri 
 

Divan şiiri, belli bir kültür birikimi ile yazılan ya da söylenen ve geleneğe dayalı özellikleri 
olan bir şiirdir. Bu edebî anlayışta şair, geleneğin çizdiği bu genel çerçevenin sınırlarını aşmadan 
geleneğin kendisine sunduğu imkânlar ile sanatlı söyleyişi yakalamak durumundadır. Klâsik 
edebiyatta şair, güzel ve etkileyici bir şiir söyleyebilmek için önce sözcükleri seçer, sonra bunları, 
estetik kurallara uygun bir biçimde birleştirir. 
 
Mazmun: Divan şairleri, mensubu oldukları edebî anlayışın belirlediği sınırlar içinde şiir 
söylemişlerdir. Divan edebiyatının hazır bir malzemesi ve belli konular etrafında kodlanmış 
değişmez motişeri vardır. Sevgilinin saçından, gözünden, boyundan bahsedilmeye başlandığında 
arkasından neler söyleneceği, bunların nasıl niteleneceği ve nelere benzetileceği tahmin edilebilir. 
Mazmunlar şaire az sözle çok anlam ifade etme imkânını sunar. 
 
Mahlas: Divan şairleri İran şiirindeki bir geleneğe uyarak şiirlerinde “mahlas” adı verilen takma 
adlar kullanmışlardır. Geleneğin ağır bastığı bu edebiyatta sultan şairler de mahlas kullanarak şiir 
söylemişlerdir. “Avni” Fatih Sultan Mehmed’in, “Selîmî” Yavuz Sultan Selim’in, “Muhibbî” Kanuni 
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Sultan Süleyman’ın, “İlhami” III. Selim’in mahlaslarıdır. Mahlaslar genellikle şiirlerin sonlarında yer 
alır. 
 

Divan şiirinde Biçim ve Âhenk 
Biçim: Divan şiirinde şiirin asıl kompozisyonunu Arap ve Fars şiirinden alınan nazım şekilleri 
belirler. Bu şiirde nazım birimi “beyit” ve “bend”dir. Beyit iki “mısra dan, bend ise ikiden şazla 
“mısra”dan meydana gelir. 
 
Âhenk: Şiir metinlerini düzyazıdan ayıran özelliklerinden biri olan âhenk, kelimelerin akıcılığı, 
kulakta güzel tesir bırakacak şekilde bir araya getirilmesi, sözün ses yapısının çeşitli yollarla 
etkileyici şekilde düzenlenmesidir. Divan şiiri âhenk yönü çok güçlü bir şiir diline sahiptir. 
 
1. Söz diziminin Fasih kelimelerden oluşması: Klâsik edebiyat bilgisi, sözün telaşşuzunun akıcı 
olup kulağa hoş gelmesi ve manasının açık olması şeklinde tanımlayabileceğimiz “şesâhat” 
kavramı etrafında sözün etkileyiciliğini sağlamaya çalışır ve bu yolda âhengi de konu edinir. Şasih 
kelimelerin birbirleriyle güzel ve etkileyici tarzdaki uyumundan meydana gelen sözdeki akıcılık 
selâset olarak adlandırılır. 
 
2. Söz sanatları: Belagat yerinde söylenmiş doğru ve güzel sözü gerçekleştirmeye çalışan bir bilim 
dalıdır. 
 
3. Bazı nazım şekillerinin yapısal özellikleri: Nazım şekilleri, kendi içinde birtakım ses 
düzenlemelerini bir şart olarak bulundurduğu için şaire bunları teknik bakımdan hazır olarak 
sunmaktadır. 
 
4. İnşâd (özellikli şiir okuma): Divan şiirinin âhenk ile ilgili bir özelliği de “şiir metninin şiir dilinin 
özelliklerine göre düz yazıdan şarklı olan ve metnin etkileyiciliğini artıran niteliklerini göz önünde 
tutulduğu okunuş biçimi” olan inşâddır. 
 

Divan Şiirinde Muhteva 
 
Din: Her edebiyat kendisini meydana getiren toplumun dünya görüşünü belli bir ölçüde yansıtır. 
Bu nedenle Divan edebiyatının o günkü toplumun dünya görüşü olan İslam dininin etkilerini 
taşıması son derece doğaldır. Divan şiirinde bazı türler doğrudan dinî içeriklidir. Bu türler arasında 
ilk akla gelenler tevhîd, münâcât ve na’tlarıdır. 
Melâ’ike-i mukarrebîn: Yakın melekler” anlamındadır. Dört büyük melek, diğer meleklere göre 
Allah’a daha yakın olduklarından bu şekilde nitelenmişlerdir. 
 
Âdem: Şiirde ilk insan ve ilk peygamber olması, topraktan yaratılması, bütün meleklerin ona secde 
etmesi, Allah’ın emrine rağmen şeytanın ona secde etmemesi, Havva ile birlikte yasak meyveyi 
yemesi ve bundan dolayı cennetten çıkarılması gibi özellik ve yönleriyle anılır.  
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İdris: Peygamber ilim ve hikmet sahibi olması, ilk defa kalem ile yazı yazan ve elbise diken kişi 
olduğu için kâtiplerin ve terzilerin piri olarak adlandırılması münasebetleriyle şiirde yer alır. 
 
Nûh, ömrünün uzunluğu, kavminin onu yalancılıkla suçlaması üzerine kendisine inanan az sayıdaki 
insanla birlikte her canlıdan biri erkek diğeri dişi birer çift alıp bir gemiye binerek tufandan 
kurtulması İbrâhîm Allah’ın dostu olarak nitelenmesi İsmâîl, babası İbrahim taraşından kurban 
edilmek istenmesi ve kendisinin bu duruma tam bir teslimiyet ve sabır göstermesi ile şiirde yer 
alır.  
Dâvûd peygamber, sesinin güzelliği ve etkileyiciliği, demiri elinde mum gibi yumuşatması ve bu 
demirden zırh yapması ile şiirde yer alır.  
Süleymân peygamber, dünyadaki saltanatı, rüzgâra, insanlara ve cinlere hükmetmesi, rüzgârların 
onun tahtını taşıması ve yedi iklimi ona gezdirmesi, hayvanlarla konuşabilmesi, Süleyman 
Peygamber şiirde güç ve iktidarın sembolü ile şiirde yer alır.  
Yakub peygamber, rüya yorumundaki ustalığı, oğlu Yusuf’tan ayrılmanın üzüntüsüyle gözlerinin 
kör olması, onun gömleğinin gözlerine sürülmesi ile gözlerinin tekrar açılması münasebetleri ile 
geçer. 
Yûsuf peygamber güzelliği, kardeşlerinin kıskançlığı ve onlar taraşından kuyuya atılışı, köle olarak 
satılması, Züleyha’nın kendisine olan aşkı ile şiirde yer alır.  
Eyyûb peygamber hastalıklarla ve dertlerle sınanması ve bu sınamalara sabır göstermesiyle 
“sabır” sembolü ile şiirde yer alır.  
Mûsâ Peygamber Tur dağında Allah’ın hitabına muhatap olması ve Allah’ın ona tecelli edişi, 
Firavun ile olan mücadelesi, elindeki asayı yere attığında asanın yılan hâlini alması ve Firavun ’un 
büyücülerini alt etmesi, yine asası ile Nil nehrini ikiye bölmesi, koynuna soktuğu elini bembeyaz 
ışık saçar bir hâlde çıkarması mucizeleri ile şiirde yer alır.  
Yûnus: peygamber Rabbinden izin almadan kendisine iman etmeyen ahlaki çöküntü yaşayan ve 
putlara tapan kavminden bir gemiye binip kaçması, denize atılması, bir yunus taraşından 
yutulması, balığın karnında sürekli aş dilemesi sonucu kurtulması ile Divan şiirinde geçer. 
Îsâ: Peygamber Cebrail’in Meryem’e üflemesi sonucunda babasız olarak doğması, bebek iken 
konuşması, hastaları ve körleri iyileştirmesi, hatta ölüleri diriltmesi ile şiirde yer alır.  
Hızır ise ilim ve irfan sahibi olması, İlyas ve İskender ile birlikte karanlıklar ülkesi ne yolculuklarında 
âb-ı hayât(ölümsüzlük suyu) arayıp bulması ve İlyas ile birlikte bu suyu içerek ölümsüzlüğe 
kavuşması ile şiirde yer alır.  
Hz. Muhammed ise son peygamber olması, âlemlerin kendisi için yaratılması, yetimliği, yüksek 
ahlakı, herhangi birisinden ders almamasına rağmen Rabbi taraşından kendisine verilen derin ilmi, 
Mekke’den Medine’ye hicreti, kıyamet günü insanlara şefaat edecek olması, İsrâ ve Miraç 
hadiseleri, Miraç’ta Allah’a “yayın iki ucu kadar” yakınlaşması ile şiirde yer alır.  
 

Dört halifeden Hz. Ömer adaleti, Hz. Ali cesareti, kahramanlığı, Zülfükar adlı kılıcı ve Düldül 
adlı atı; Hz. Ebubekir, sadakati; Hz. Osman da ilim ve haya sahibi olması ve Kur’ân ayetlerini 
toplatması ile şiirde geçer. 

Tasavvuf: Divan şiiri dilinin oluşmasında tasavvufun önemli bir rolü vardır. Tasavvuf, 
temelde İslâm dininin Kur’an ve sünnet adı verilen iki kaynağına dayanmakla birlikte zamanla dış 
etkilerden, başka milletlerin felsefelerinden ve düşünüşlerinden de etkilenen dini, dünyayı ve 
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hayatı yorumlayış tarzıdır. Şiirdeki “aşk”, “şarap”, “meyhane”, “sevgili” gibi unsurlar genellikle 
tasavvufun mecazlı diliyle kaleme alınmıştır. 
 

Tarihî ve mitolojik bilgiler: Divan şiirinin ana kaynaklarından biri de İran mitolojisidir. 

 
Cemşîd (Cem): Efsanevî İran hükümdarı. Divan şiirinde genellikle saltanatındaki kudreti, şarabı 
buluşu, bütün cihanı gösterdiğine inanılan kadehi, eğlence meclisleri, tahtı ve parlak tacı ile birlikte 
anılır. 
Dahhâk: Cemşîd’i öldürerek İran şâhı olan bu şahıs Şehnâme’de kötülüğün ve zulmün sembolü 
olarak anlatılır. 
Eşrâsiyâb: Turan hükümdârı olan Eşrâsiyâb, İran ülkesinin baş düşmanı olarak Şehnâme’de sıkça 
geçer. Divan şiirindeki kahramanlık ve hükümdarlık sembollerindendir. 
Ferîdun: Dahhâk’i yenerek İran tahtına geçen bu efsanevî hükümdârın beş yüzyıl hüküm sürdüğü 

söylenir. 

Gâve: Dahhâk’in devrilmesini ve yerine Şerîdun’un geçmesini sağlayan bir demircidir. 

Nerîmân: Şehnâme’deki büyük kahramanlardan Sâm’ın babası, Zâl’in de dedesidir. 

Sâm: Neriman’ın oğlu Zâl’in babası, Minuçihr’in büyük savaşçısıdır. 

Zâl: Neriman’ın torunu, Sâm’ın oğlu ve Rüstem’in babasıdır. Efsaneye göre bütün tüyleri 
bembeyaz olarak doğar. Şehnâme’de ki büyük kahramanlardan biri olan Zâl, ok atmasıyla 
meşhurdur. 
Rüstem: Sâm’ın torunu, Zâl’in de oğludur. Olağanüstü özelliklere sahip bir çocuk olarak 
doğmuştur. 
İsfendiyâr: İranlıların efsanevî kahramanlarından biri olup, “Heşt-hân” adlı türlü tehlikelerle dolu 
yolu geçen iki kişiden biridir. 
Kahraman: Divan Şiirinde yiğitlik sembolü olup “Kahramanı-ı Katil” adıyla anılır. 

Keyhusrev: Uzun yıllar padişahlık yapmış ve imparatorluğunun sınırlarını Hindistan’a kadar 
genişletmiş bir İran hükümdarıdır. 
Keykubâd: Şahsız kalan İran tahtına Zâl’in tavsiyesiyle geçen ve ülkeyi adaletle yöneten bir 
hükümdarın adıdır. 
Minuçihr: Büyük dedesi Şeridun’un yerine tahta geçen ve 120 yıl saltanat süren bir İran 
hükümdarıdır. 
Nûşirevân: Rivayete göre Kisrâ unvanıyla anılan ilk İran şahıdır. Tâk-ı Kisrâ adıyla meşhur sarayıyla 

ünlüdür. 

Husrev: Nûşirevân’ın torunudur. Şiirde “Hüsrev u şîrîn” hikâyesinin erkek kahramanı olarak geçer. 
Siyâvuş: Keykavus’un oğlu olan Siyavuş Rüstem taraşından büyük bir kahraman olarak 
yetiştirilmiştir. 
Bihzâd: Hüseyin Baykara’nın ressamlarındandır. 

Cengiz: Büyük Moğol hükümdârı olup asıl adı Timuçin’dir. Moğol devletinin sınırlarını Avrupa’nın 
ortalarına kadar genişletmiştir. Divan şiirinde daha çok sahip olduğu topraklarla, saltanat gücüyle 
ve zalimliğiyle anılır. 
Şağşûr: Çin hükümdârlarının unvânıdır. 

Hülâgû: Cengiz’in torunudur. İran toprakları üzerinde ilhanlı devletini kurmuştur. 
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iskender: Divan şiirinde Kur’ân’da adı geçen Zülkarneyn ile Makedonyalı Büyük İskender birbirine 
karıştırılmış ve ikisi aynı şahıs imiş gibi kabul edilmiştir. Şiirde “âb-ı hayat(=ölümsüzlük suyu)”ı 
aramak için “zulumât(=karanlıklar ülkesi)”a gitmesi, Hızır ile olan hikâyesi ile anılır. 
Mânî: Divan şiirinde daha çok ünlü bir ressam olarak geçer. 
 
Nergis: Bir perinin çocuğu ve çok yakışıklı biri olduğu için peri kızları taraşından hayranlık duyulan 
biridir. 
Anka: Adı olan kendisi olmayan bir kuştur. Diğer adı sîmurgdur. Bu kuş Kaş dağında yaşayan, çok 
yükseklerde uçması, yere konmaması, üzerinde otuz değişik renkten tüy bulunması ve “kanâ’at” 
ve “istisnâ” sembolü olarak şiirde yer alır. 
 
Hümâ: Bu da anka gibi efsanevî bir kuş olup kemikle beslenirmiş. Gölgesi kimin üzerine düşerse o 
kişinin talihi açılır, hatta padişah olurmuş. Devlet kuşu olarak kabul edilir. 
 

Tabiat ile ilgili Unsurlar 
Kozmik âlem: Divan şiirine hâkim kozmoloji anlayışına göre gökyüzü katmandan meydana 
gelmiştir. Dünya bu şeleklerin merkezinde yer alır. 
Zaman: Zaman kavramı genellikle “zamân”, “rüzgâr”, “vakt”, “devr” ve “dehr” sözcükleri ile ifade 
edilir. 
Hayvanlar: Kuşların bir kısmı olumlu, bir kısmı ise olumsuz düşünceler doğurarak metinlerde yer 
alır. Örnek: güvercin, papağan, bülbül. 
 
Bitkiler: Ağaç (şecer, dıraht) ve şidan (nahl, nihâl) Divan şiirinde sıkça geçen kelimelerdendir. 
şiiirde ağaç türlerinden en şazla sevgilinin boyunun benzetildiği serviye, ayrıca çınâr, ar’ar, tûbâ, 
şimşâd, çiçeklerden ise güle rastlanır. 
 
Divan şiirinde sevgili, âşık ve rakip: Divan şiirin aşk anlayışı, daha çok tasavvuf düşüncesi etrafında 
şekillenmiştir. Aşkın amacı vahdete, yani “Varlık Birliği” ne ulaşmaktır. Aşk makamına ulaşınca 
insan kâinatta ayrı ayrı var olduğu sanılan eşyanın aslında tek bir varlık olduğunu görür.  
 

Eski Türk Edebiyatında Nesir 
 
Nesir (Nesr), bir edebiyat terimi olarak “nazm”ın karşıtıdır. Vezinli olmayan, düzyazı, söz anlamına 
gelir. Nesir yazılara “mensûr”, nesir yazarlarına da “nâsir” denir. 
Eski Türk Edebiyatındaki nesir dilinin asırlar boyunca verdiği örneklerini bu açıdan iki grupta 
inceleyebiliriz: 
1. Sade Nesir 
2. Süslü Nesir 
Sinan Paşa’nın Tazarrunâme’si süslü nesrin ilk örneği olarak kabul edilir. En uç örnekler olarak da 
Veysî ve Nergisî ’nin eserleri gösterilir. İlk tarihlerimizden olan Âşık Paşazade Tarihi aslında sade 
nesrin örneğidir. 
 

 


