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Bu say›m›zda klasik edebiyat›m›z› ele al›yoruz. Bilindi¤i gibi bu edebiyat›n temelleri Türklerin ‹slamiyeti ka-

bul etmelerinden sonra verdikleri ilk eserlere kadar dayan›r. Genifl co¤rafyalarda dil bak›m›ndan birbirinden az

çok farkl› geliflen ‹slamî edebiyat, flüphesiz ki en parlak dönemini 13. yüzy›ldan bafllamak üzere Osmanl› ‹mpa-

ratorlu¤unun genifl topraklar› üzerinde yaflam›flt›r. Befl yüzy›ldan fazla etkisini sürdüren ve üç k›tada topraklar› bu-

lunan bir imparatorlu¤un ihtiflam›yla uyumlu görkemli eserler veren klasik edebiyat›m›z› baz› yönleri ile incele-

meye çal›flaca¤›z. 

Bir toplumu etkileyen kültürel oluflumlar nas›l birden bire ortaya ç›km›yorsa, baflka bir kültürel etkiyle de bir-

den bire ortadan yok olmaz. fiiire a¤›rl›k veren klasik edebiyat›m›z›n bugünkü fliirimize –genel anlamda edebiya-

t›m›za- etkileri üzerinde de mümkün oldu¤u nispette durmaya çal›flt›k. 

Klasik edebiyat, yayg›n söyleyiflle divan edebiyat›, Tanzimatla birlikte bafllayan kültür de¤iflim teflebbüsleri-

ne paralel olarak tart›fl›lmaya bafllanm›flt›r. Avrupaî bir edebiyat oluflturma gayreti içindeki Tanzimat nesli, damar-

lar›ndan beslendikleri, onun kal›plar›n› ve ifade yöntemlerini kullanarak eserler verdikleri hâlde divan edebiyat›-

na sert elefltirilerde bulundular. Zaman zaman ölçünün kaçt›¤› bu elefltirileri dönemin flartlar› ile irtibatland›rarak

aç›klamak mümkündür.

Ancak, bugün hâlâ Tanzimat neslinin divan edebiyat›na karfl› yöneltti¤i, birçok bak›mdan ilmî olmaktan

uzak, bu elefltirilerin kronik bir ön yarg›ya dönüflerek devam etmesi Divan Edebiyat› Özel Say›s›’n› haz›rlama ih-

tiyac›m›z›n birinci sebebidir.

E¤er kültürümüzün köklerine karfl› böyle bir ön yarg› varsa bunun enine boyuna sorgulanmas› ve tart›fl›lma-

s› gerekiyordu ki biz bu say›da bunu yapmaya çal›flt›k. Zira befl yüz y›ll›k edebiyat› bir derginin s›n›rl› sayfalar›

içinde bütün yönleriyle ele alman›n imkân› yoktur. Biz amaçlad›k ki gençlerimiz, eski edebiyat›m›zla e¤itim çer-

çevesi içinde bir flekilde irtibat› olan herkes, kültürel varl›¤›m›z›n hazinelerine bu vesile ile yeniden göz ats›n –var-

sa- ön yarg›lar›n› tekrar gözden geçirsin.
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Girifl

Bu yaz›m›zda, klasik Türk edebiyat›nda nesrin

tan›m› ve özellikleri, dil ve üslûp bak›m›ndan göster-

di¤i farkl›l›klar, türleri ve tarihî geliflimi hakk›nda bir

çerçeve çizmeye çal›flaca¤›z. Tarihi geliflimini ele ald›-

¤›m›z bölümde, klasik Türk nesrinin en tan›nm›fl ör-

nek eserlerini de tan›taca¤›z. Bu eserlerin muhtevas›-

n›, dil ve üslûp özelliklerini ayr›nt›l› bir flekilde ele al-

mak çal›flmam›z›n s›n›rlar›n› aflaca¤›ndan bu de¤erli

eserlerin sadece isimlerini vermekle yetinece¤iz.

Tan›m› ve Özellikleri

Klasik edebiyat›m›z›n kaynak eserlerinde söz

(kelâm); biçim ve ifllev bak›m›ndan genel olarak iki

grupta ele al›n›r: 1. Naz›m  2. Nesir. 

Arapça “nesr” kelimesi, bir fleyi el ile saçmak,

serpmek demektir; dü¤ünlerde gelinin bafl›ndan çi-

çek, badem, fleker ve para saçmak; tarlaya tohum saç-

mak gibi. Buna “nisâr” da denir . “Nesr” ve “nisâr” ke-

limeleri, ayn› zamanda bir fleyi ço¤altmak anlam›n› da

ifade eder. Meselâ, Arapça’da “Nesere’l-kelâm” cüm-

lesi “Sözü ço¤altt›, uzatt›.” anlam›na gelir. Hatta, sözü

çok uzatan ozana “nesr ve minser” ad› verilir .

Sözlük ve terim anlamlar› göz önünde bulun-

durularak, “nesr” ve “nazm” kelimeleri, s›k s›k birlik-

te kullan›l›r. Gerdanl›k yapmak için, inci, elmas vb.

de¤erli tafllar›n  belli bir düzene göre ipli¤e dizilmesi-

ne “nazm” denildi¤i gibi, bu de¤erli tafllar›n saç› ola-

rak gelinin bafl›ndan saç›lmas›na da “nesr” denir. An-

lam gelininin boynuna gerdanl›k olmas› için inci ve

elmas de¤erinde olan kelimeler belli bir düzene göre

dizilerek manzum; ayn› cevherler saç› olarak anlam

gelininin bafl›ndan saç›larak mensur sözler elde edilir.

fiair ve ediplerimiz, “nazm” ve “nesr” kelimelerinin bu

anlamlar›n› kastederek genellikle tevriyeli kullanm›fl-

t›r.

Nitekim edebiyat kuramc›lar› (belagat yazarla-

r›), “nesr” ve “nazm”› tan›mlarken, “Sa¤lam ve anlafl›-

l›r söz iki k›sma ayr›l›r: Biri, saç›lm›fl incilere (lü’lü-i

mensûr) benzeyen mensûr sözler (düz yaz›); di¤eri,

ipe dizilmifl cevherleri (cevher-i manzûm) and›ran

manzûm sözlerdir.” diyerek ayn› benzetmeden yarar-

lan›rlar . 

Nesir (düz yaz›); manzum olmay›p ahenk ve

belli bir ölçü ile s›n›rlanmayan, dilbilgisi kurallar›na

uygun anlat›m biçimidir. Duygu ve düflünceleri, gra-

mer kurallar› çerçevesinde sözlü ve yaz›l› olarak an-

latma yöntemi olan nesir, genelde vezin ve kafiyeli

olan nazm›n karfl›t›d›r. 

Dilde, fliir ve nesir diye iki olgu vard›r. Bunla-

r›n, gerçeklik karfl›s›nda davran›fllar› baflka baflkad›r

ve gerçekli¤i kavrarken izledikleri yollar ayr› ayr›d›r.

Nesir düflüncenin dilidir, sebep sonuç iliflkisini göz

önünde bulundurarak bilinenden bilinmeyene ad›m

ad›m ilerler; ayaklar› sa¤lam bir flekilde yere basma-

dan yürüyemez. fiiir duygunun dilidir, mant›k kuralla-

r›na uymak zorunda de¤ildir, gerçeklere sezgi ve esin

yoluyla ulafl›r, realiteyi hissederek alg›lar, mesafeleri

uçarak kat eder. 

Düflüncenin özgür olmas› ve ilerlemesi için

nesrin geliflmesi gerekir. Nesir düflünceleri oluflturur

ESK‹ TÜRK EDEB‹YATINDA NES‹R
(DÜZ YAZI)

SÜLEYMAN ÇALDAK*

*Doç. Dr. Ad›yaman Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü
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ve gerçeklefltirir. Güçlü bir nesir, bir milletin entelek-

tüel özellikleri bak›m›ndan yüksek bir düzeye ulaflt›-

¤›n›n göstergesidir. Düflünce ve felsefe derinli¤inden

yoksun olan bir dilde büyük bir nesir do¤amaz. Nes-

rin geliflim süreci fliirinkinden farkl›d›r. Çünkü bazen

nesir dilde ayn› geliflmeyi göstermeden fliir yüksek bir

dereceye ç›km›fl olabilir. Dilin geliflimi bu ikisi ile bir-

den tamamlan›r. Milletlerin kültür düzeyleri de ancak

nesirlerinde kendini gösterir. Milli özellik, özellikle

büyük nesircilerin görüfllerinde ve yarg›lar›nda ortaya

ç›kar. Bu görüflleri inceleyerek bir milletin manevi

özelliklerini anlamak mümkündür .

fiiir ve nesrin do¤ufl keyfiyeti bilim adamlar›

aras›nda çokça tart›fl›lan bir husustur. Gramerciler

nesrin fliirden önce geldi¤ini iddia ederler. Halbuki

di¤er sosyal bilimciler, insanl›¤›n ilk edebî ürünleri-

nin, destan, trajedi, halk fliiri gibi manzum eserler ol-

du¤unu ifade etmektedirler. Onlara göre; musiki,

dans, heykelt›râfll›k, resim ve mimârî gibi, fliir de ön-

ce dinden, yani dinî ayinlerden do¤mufl, uzun süre

tamam›yla dinî bir mahiyette kalm›flt›r. Dans ve musi-

kinin eflli¤inde dinî bir ritüel olarak ortaya ç›kan fliir,

ancak uzun bir süre sonra dind›fl› bir etkinlik haline

gelmifl, ba¤›ms›z bir sanat olarak varl›¤›n› ortaya ko-

yabilmifltir. Halbuki nesir, felsefe gibi ancak düflünce-

nin geliflimiyle vücuda gelen bir sanatt›r .

Ayr›ca yaz›, kalem ve kâ¤›t gibi iletiflim araçla-

r›n›n henüz yayg›nlaflmad›¤› dönemlerde, kültürel

de¤erlerin tafl›y›c›s› olan sözlerin korunmas›nda ve

sonraki kuflaklara aktar›lmas›nda en etkin görevi in-

san haf›zas› yüklenmifltir. Vezin ve kafiye gibi birta-

k›m tekniklerle naz›m biçimine sokulan bu sözlerin,

haf›zalarda daha kolay tutulmas› sa¤lanm›flt›r. Bu du-

rum, bütün toplumlarda oldu¤u gibi Türk toplumun-

da da fliirin nesirden önce geliflmesine neden olmufl-

tur. Nitekim Nâbî (ö.1712), o¤luna ö¤üt verirken, “Tîz

ferâmûfl olur nesr sühan  /  Nazm ammâ ki ider devr-

i dehen” (Mensur söz çabuk unutulur, ama manzum

söz dilden dile dolafl›r.) diyerek nazm›n ö¤renilme ve

yay›lmadaki genifl imkânlar›na ve kal›c›l›¤›na dikkati

çekerken, bu toplumsal tercihe de ›fl›k tutmaktad›r . 

Buna karfl›l›k, duygu ve düflünceleri ifade et-

mede nesrin sa¤lad›¤› genifl imkânlara dikkati çeken

Afl›k Çelebi, flairlerin hayat hikâyeleri ve edebî kiflilik-

leri hakk›nda bilgi verdi¤i Meflâiru’fl-fluarâ adl› tezki-

resinin önsözünde flöyle der:

“Ayet ve hadislerin nesir formuyla ortaya kon-

mufl olmas›, nesrin fliirden daha de¤erli ve tart›flmas›z

oldu¤unun en güzel kan›t›d›r. Gerçekten de nesir, öy-

le dipsiz bir denizdir ki kalem gemisi onda her rüz-

gârla sahile ulafl›r. O öyle genifl bir sahrad›r ki yürük

kalem at› enine boyuna kofluflturarak ulaflaca¤› yere

korkusuzca ve rahat bir flekilde var›r. Onun genifl

meydan›, vezin  metreleriyle ölçülemeyecek kadar

genifltir. Öyle bir ziyafettir ki her çeflit meyvesinden

meze edinmek, öyle bir flarapt›r ki her türlü kadehle

ondan içmek mümkündür. Söz ve mecaz kaftanlar›-

n›n, yeteneklerin endam ve boyuna uymama ve par-

lak imaj cevherlerinin yerli yerince kullan›lmama ihti-

mali yoktur. Saf söz alt›n›n›n yeterli gelmedi¤i yerler-

de kullan›lmak üzere ayr›nt› türünden süslü sözler

çokça bulunmaktad›r.”  

Türk Nesrinde ‹ki E¤ilim

Türkçe mensur eserler incelendi¤inde dil ve

üslûp bak›m›ndan genel hatlar›yla iki gruba ayr›ld›¤›

görülür. Türk nesir gelene¤i içinde sade ve sanatl› ne-

sir fleklinde kendini gösteren bu iki e¤ilim, Tanzi-

mat’a kadar devam etmifltir. Bu ikili tasnif klasik kay-

naklarda da görülmektedir . Nitekim  sözü, “nazm” ve

“nesr” diye ikiye ay›ran Afl›k Çelebi; “nazm”›  “âlî (yü-

ce)” ve  “sâfil (afla¤›, de¤ersiz)” diye iki gruba ay›rd›-

¤› gibi,  “nesr”i de “a’lâ (yüksek)” ve “ednâ (afla¤›)” di-

ye iki grupta ele al›r. Afl›k Çelebî, nesrin “a’lâ: yüksek”

olan›n “beyân”; nazm›n “âlî: yüce” olan›n›n da “fliir”

diye adland›r›ld›¤›n› belirtir*. Bu makalede biz, edebî

sanatlardan yoksun, okuyucuyu salt bilgilendirmek

için ortaya konan ve “mücerred” diye de adland›r›lan

“ednâ” k›sm›n› “sâde nesir”; edebî sanatlarla süslen-

mifl, estetik kayg›yla kaleme al›nm›fl olan ve “beyan,

müzeyyen, inflâ” adlar›yla da an›lan nesrin “a’lâ” k›s-

m›n› da “süslü nesir” adlar›yla kullanaca¤›z:

1. Sade Nesir: Halk›n konufltu¤u dile ba¤l› ka-

lan bu nesir, genifl halk kitlelerine ulaflmak, insanlara

bir fleyler ö¤retmek ve onlar› e¤itmek maksad›yla ya-

z›lan eserlerde kullan›lm›flt›r. Bu nesir, zamanla süslü

nesirden etkilenmifl ve o üslûptan gelen kelime, de-

yim ve klifleleri alm›flsa da sonuna kadar halk diline

ba¤l› kalm›fl ve ondan kopmam›flt›r. 

Kur’an tefsirleri, hadîs kitaplar›, dinî-destanî

halk kitaplar›, folklorik halk hikâyeleri, halka yönelik
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tasavvufî eserler, Osmanl› tarihine ait destanî nitelik-

teki gazâvât-nâme, fetihnâme, tevârih-i âl-i Osman gi-

bi eserlerin ve ahlâk ve siyâset kitaplar›n›n ço¤u, he-

def kitlenin beklentileri göz önünde bulundurularak

didaktik veya folklorik üslûpla kaleme al›nm›flt›r. Hat-

ta, bir dereceye kadar, kültür düzeyi yüksek kesimle-

rin kulland›¤› dil ve üslubûn etkisinde kalan Seydi Ali

Reis’in Mir’âtü’l-Memâlik’i, Evliyâ Çelebî’nin Seyâhat-

nâme’si, Kâtip Çelebi, Peçevî ve F›nd›kl›l› Silahdar

Mehmed A¤a’n›n Tarih’leri, Koçu Bey’in Sultan ‹bra-

him’e verdi¤i Arzlar, Giritli Ali Aziz’in Muhayyelât’› gi-

bi pek çok eser, halk diline dayand›¤› için, bu s›n›f

içerisinde mütalaa edilebilir . 

2. Süslü Nesir: Klasik Türk edebiyat›nda nesir

denince “inflâ” anlam›ndaki bu süslü nesir kastedilir.

Devlet büyüklerine sunulacak yaz›larda, flair ve edip-

lerin birbirlerine yazd›klar› mektuplarda, yazarlar›n

sanat güçlerini kan›tlamak istedikleri dibace ve mu-

kaddimelerde ve baz› edebî eserlerde genellikle bu

üslûp kullan›lm›flt›r. Sade nesir ile eserlerini yazan ba-

z› yazarlar bile, dönemin temayülüne uyarak eserleri-

nin önsöz ve girifl bölümlerinde süslü nesir kullan-

m›fllard›r. Bu metinlerde, genellikle Arapça ve Farsça

kelimeler ve bu dillerin gramer kurallar›na göre olufl-

turulmufl tamlamalar ve anlam gruplar› kullan›l›r; an-

lam ve sözle ilgili sanatlara bolca yer verilir; simetrik

olarak kullan›lan benzer seslerle oluflturulan secîler

sayesinde bir ritim ve ahenk elde edilir. Süslü nesrin

ilk örneklerine XV. yüzy›lda rastlanmaktad›r. Bu ne-

sir, k›sa ve secili cümlelerle bafllar. Zamanla zincirle-

me isim ve s›fat tamlamalar›n› içeren ve iç içe girmifl

yancümleciklerle uzay›p giden birleflik cümlelerden

oluflan bir nesir halini al›r.

Süslü nesrin ilk temsilcisi say›lan ve bu nesrin

en güzel örneklerini sunan, ‹stanbul’un ilk kad›s› H›-

z›r Bey’in o¤lu Sinan Pafla (ö.1486) yapmac›kl›¤a kaç-

madan Arapça ve Farsça kelimeler kullanarak edebi-

yat dilinin söz da¤ar›n› zenginlefltirmifltir. Türkçe’nin

bütün ifade imkânlar›n› de¤erlendiren Sinan Pafla,

Abdullah el-Ensarî (ö.1089)’den esinlendi¤i k›sa ve si-

metrik, düz ve devrik, secili ve ahenkli sa¤lam cümle-

lerle kurdu¤u mükemmel nesriyle Türkçe’nin hakk›n›

vermifltir

Tursun Bey’den bafllayarak ‹bn Kemâl, Hoca

Sadettin, Kara Çelebi-zâde Abdülaziz, Raflit gibi tarih-

çiler; Afl›k Çelebi, Sâlim, Safâyî gibi tezkireciler, resmî

ve özel yaz›flma örneklerini içeren mecmua (münfle-

ât) yazarlar› bu süslü nesir yolunu izlemifllerdir. Bu

nesrin en uç örnekleri, Veysî (ö.1628)’nin Dürretü’t-

Tâc adl› siyer kitab› ve Münfleât’›; Nergisî (ö.1635)’nin

Hamse’si, Nâbî (ö.1712)’nin Veysî’nin Siyer’ine yazd›-

¤› Zeyl ve münfle’ât’›nda kendini göstermifltir. Oysa

ayn› yüzy›lda Peçevî, Kâtip Çelebi, Evliyâ Çelebi, Ko-

çu Bey, Hasanbey-zâde gibi güçlü yazarlar Türk nes-

rinin güzel örneklerini veriyorlard›. Bu nesrin en ba-

flar›l› örneklerinden say›lan Tâcü’t-Tevârîh’de bile sa-

de nesre yak›n bir üslûpla yaz›lm›fl sayfalar bulmak

mümkündür . 

Klasik Türk Edebiyat›nda Türler 

I. Dini Metinler

Türklerin ‹slamiyet’i kabulünden sonra ortaya

koyduklar› ilk mensur eserler dini metinlerdir. ‹slam

dini bireyin bütün davran›fllar›n› ve toplumun her tür-

lü faaliyetini düzenledi¤i için, bu dinin ilke ve kural-

lar›n›n genifl halk kitlelerine ulaflt›r›lmas›nda nesir en

büyük görevi yüklenmifltir. Nesre ait di¤er türler geli-

flinceye kadar, uzun süre nesir, sadece dinî konularda

baflvurulan bir araç olmufltur.

Kur’an tefsirleri, hadis kitaplar›, dinin inanç sis-

temini konu alan akaid kitaplar›, toplum ve bireyin

hayat›n› düzenleyen f›k›h, ahlâk ve tasavvuf kitaplar›

dinî metinleri oluflturan mensur ürünlerdir.

a. Tefsir

Türkler Müslüman olduktan sonra yeni dinleri-

nin kutsal kitab› olan Kur’an’› Türkçeye çevirmeye

bafllam›fllar, daha sonralar› da ‹slam dünyas›ndaki ge-

lene¤e uyarak onun yorumu olan tefsirler yazm›fllar-

d›r. Ço¤u Arapça veya Farsça’dan tercüme olan bu

tefsirlerden, kimi metnin Türkçe karfl›l›¤›n› k›saca

vermekle yetinir, kimi de uzun aç›klamalarla ve hikâ-

yelerle konuyu ifller. Bu tür eserlerde Farsça ve Arap-

ça cümle yap›s› kendisini güçlü bir flekilde göster-

mektedir. 

‹nanço¤ullar›’ndan Murat Arslan Bey o¤lu ‹s-

hak Bey ad›na yaz›lan Tebâreke (Mülk) suresinin tef-

siri ve bu tefsirle birlikte ciltlenmifl yazma mecmuan›n

bafl›nda yer alan Yasin tefsiri Anadolu’da yaz›lan ilk

eserlerdir. Her iki eserin de yazar› bilinmemektedir.
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Ayr›ca H›z›r b. Gölbeyi ad›na XIV. yüzy›lda yaz›lm›fl

olan yine yazar› belli olmayan bir Mülk suresi tefsiri

de bulunmaktad›r.

‹bni Arapflah (ö.1450)’›n Semerkandl› Ebu’l-

leys Nâs›r’›n çok tutulan ve pek çok yazma nüshas›

bulunan Arapça tefsirinin Tercüme-i Tefsir-i Ebu’l-

leys diye bilinen çevirisi; Candaro¤lu ‹sfendiyar

Bey’in o¤lu ‹brahim Bey için kaleme al›nm›fl olan Ce-

vâhirü’l-esdâf adl› muhtasar tefsir XV. yüzy›l›n ilk ya-

r›s›nda yaz›lan önemli eserlerdir.

b. Hadis

‹slam dininin Kur’an’dan sonra ikinci derecede

gelen temel kayna¤› olan hadis, Hz. Muhammed’in

sözlerini, hareket ve davran›fllar›n›, takrir diye adlan-

d›r›lan, peygamberin görüp de onaylad›¤›ndan dolay›

müdahale etmedi¤i durumlar› konu alan bir bilim da-

l›d›r. Özellikle ‹slamiyet’in birinci ve ikinci yüzy›l›nda

titizlikle toplanan bu hadisler, eski edebiyat›m›zda

önemli yer tutmaktad›r. Hadislerin etraf›nda bir ede-

biyat olufltu¤u, K›rk Hadis ve Yüz Hadis ad› alt›nda

hadis mecmualar›n›n oluflturuldu¤u bilinmektedir. Er-

zurumlu Kad› Darir’in Yüz Hadis Tercümesi ve bir

Anonim hadis kitab› XIV. Yüzy›ldan günümüze ulafl-

m›fl mensur hadis kitaplar›d›r.  

c. Akaid

Akaid, ‹slam dininin temel ilkeleri; iman›n flart-

lar› olan Allah’a, peygamberlere, kitaplara, meleklere,

ahirete, kaza ve kadere iman konusundaki kurallar-

d›r. Bu akideyi oluflturan temel prensiplerden bahse-

den ilme de akaid ilmi denir. Dinin itikadî hükümleri

ve dine girmenin birinci flart› olan akaid konusunda

pek çok kitap yaz›lm›flt›r. Mutasavv›flar›n müritleri

için yazd›klar› ahlâk ve ö¤üt kitaplar›nda da akaid ko-

nular› ifllenmifltir. Ezbercili¤i önemseyen klasik e¤itim

sisteminin etkisiyle ezberleme kolayl›¤› sa¤layan ve

uzun süre haf›zada kalabilen Arapça, Farsça ve Türk-

çe manzum akaid kitaplar› da kaleme al›nm›flt›r. Bu

eserlerin flerhleri ve flerhlerinin Türkçe tercümeleri

yap›lm›flt›r. 

Ahmed-i Dâî (ö.1421)’nin Miftâhü’l-cenne ve

yine ona ait oldu¤u söylenen Sirâcü’l-kulûb;  Birgivî

(ö.1572)’nin Vasiyet-nâme’si; anonim ‹lm-i Hâl ve da-

ha baflkalar› akaid konusunda yaz›lm›fl mensur eser-

lerden bir kaç›d›r. 

d. F›k›h

F›k›h, ‹slam hukuku teorileri ve uygulamalar›

ile ilgili meseleleri ele alan ilim dal›d›r. F›k›h konusun-

da tercüme ve telif pek çok eser yaz›lm›flt›r. Bunlar›n

Türk nesri aç›s›ndan en önemlileri fetvalard›r. fieyhü-

lislamlar›n kendilerine hukukî konularda sorulan so-

rulara verdikleri cevaplardan ibaret olan fetvalar, sa-

dece edebî özellikleriyle de¤il, dönemin hayat anlay›-

fl›n› göstermesi bak›m›ndan da önem arz etmektedir.

Ebu’s-su’ûd Efendi (ö.1574)’n›n Kitâb-› Fetâvâ-

y› Ebu’s-su’ûd’u; f›k›h kitaplar›ndan baflka eserlerin

de bas›lmas›na fetva vermesiyle ünlenen Yeniflehirli

Abdullah Efendi (ö.1743)’nin Behçetü’l-fetâvâ’s›; fiey-

hülislam Yahya (ö.1644)’n›n Fetvâlar’› ve Risâlet-i El-

fâz-› Küfr gibi bu konuda yaz›lm›fl daha nice eser say-

mak mümkündür. 

e. Tasavvuf

Tasavvuf, Allah sevgisi temeline dayanan; Al-

lah’›n s›fatlar›n›, evrenin oluflumunu vahdet-i vücut

anlay›fl› içinde aç›klamaya çal›flan; Kur’an’›n ö¤retile-

rini ve peygamberin hayat tarz›n› yaflama gayreti flek-

linde kendini gösteren dinî ve felsefî ak›md›r. Türk

dünyas›nda tasavvuf anlay›fl›n›n geliflip yay›lmas› ve

türlü tarikatlar›n kurulmas›, zengin bir tasavvuf edebi-

yat›n›n teflekkül etmesine sebep olmufltur. Tasavvuf

felsefesi, tarikat adab› vb. hakk›nda pek çok eser ya-

z›lm›flt›r. Bunlar›n aras›nda yüzy›llarca halk taraf›ndan

sevilmifl ve büyük edebî de¤er tafl›yan pek çok eser

bulunmaktad›r.

Meselâ, Eflrefiye tarikat›n›n kurucusu Eflrefo¤lu

Abdullah Rûmî (ö.1469)’nin tasavvufla ilgili Müzek-

kî’n-nüfûs adl› eseri ile Gelibolulu Yaz›c›o¤lu Ahmed

Bîcân (ö.1465)’n›n, kardefli Mehmed’in Arapça Me¤â-

ribü’z-zaman adl› kitab›n› esas tutarak, 1451’de ta-

mamlad›¤› Envârü’l-âfl›kîn adl› eseri Anadolu’da halk

taraf›ndan en çok be¤enilen ve okunan eserlerdir. 

Yine nesir dal›nda güzel örnekler vermifl yazar-

lar›m›zdan biri de XV. yüzy›l tasavvufî halk fliirinin

büyük temsilcilerinden olan Kaygusuz Abdal

(ö.1444)’d›r. Budalâ-nâme, Kitâb-› Ma¤lata ve Vücûd-

nâme onun tabiî bir Türkçe’yle kaleme ald›¤› mensur

eserlerdir. Kültür ve e¤itim düzeyi düflük takipçileri

taraf›ndan özensiz bir flekilde istinsah edilen bu eser-

ler ne yaz›k ki birçok yanl›fll›klarla doludur. 
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Ayr›ca Vahidî’nin çeflitli tarikatlar ve mensupla-

r› hakk›nda ilginç bilgiler içeren Hace-i Cihân’›; Sinan

Pafla (ö.1480)’n›n Tazarru-nâme’si ile Tezkiretü’l-Evli-

yâ tercümesi de unutulmamas› gereken önemli tasav-

vufî mensur eserlerdir.

f. Mesnevî fierhleri

Tasavvuf felsefesini sistemlefltirerek ‹slam dü-

flüncesine ve edebiyat›na bir canl›l›k kazand›ran

Muhyiddin Arabî (ö.1240)’nin Arap dilinde yapt›¤›

iflin ayn›s›n› Mevlana Celaleddin Rûmî (ö.1273) Fars

dilinde yapm›fl ve divan› ile mesnevisi, yüzy›llarca,

bütün sufî flairlere ilham kayna¤› olmufltur. Gelenek-

sel flerh tekniklerine göre, Rûmî’nin bu ölümsüz ese-

ri de ele al›nm›fl ve ça¤›m›za kadar pek çok yazar ve

flair taraf›ndan yorumlanm›flt›r.

Türk edebiyat›nda çok ra¤bet gören Mesnevî

flerhlerinin en ünlüleri, Ankaravî diye tan›nan Anka-

ral› ‹smail Rüsûhî Dede (ö.1631)’nin Fâtihü’l-ebyât;

Sar› Abdullah (ö.1661)’›n Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî

ve Bursal› ‹smail Hakk› (ö.1724)’n›n Rûhu’l-mesnevî

adl› flerhleridir. 

g. Fütüvvet-nâmeler

Fütüvvet, VIII. yüzy›ldan sonra ortaya ç›kan,

k›sa bir süre içerisinde birçok ‹slam ülkesinde benim-

senip yay›lan, Anadolu’da Ahilik diye bilinen dinî ve

tasavvufî nitelikli lonca kurulufludur.  Fütüvvetin

adap ve erkan›n› anlatan el kitab› niteli¤indeki eserle-

re Fütüvvet-nâme denir. Bu konuda Muhammed b.

Hüseyin es-Sülemî (ö.1021)’nin Arapça Kütâbü’l-Fü-

tüvve’si ve Hac› Abdullah-› Ensârî (ö.1089)’nin Farsça

Fütüvvet-nâme’si gibi pek çok eser kaleme al›nm›flt›r.

Anadolu’da XIII. yüzy›ldan XVI. yüzy›la kadar büyük

etkinliklerde bulunan Ahiler için fütüvvet adâp ve er-

kan›n› halk diliyle anlatan Türkçe telif ve tercüme fü-

tüvvet-nâmeler de yaz›lm›flt›r . Bu türün en ünlüsü,

Halil o¤lu Yahya’n›n çok tutulan ve kütüphanelerde

pek çok nüshas› bulunan Fütüvvet-nâme’sidir.

II. Menk›bevî ‹slam Tarihi

a. Siyer

Hz. Peygamberin hayat› ve kiflili¤i hakk›ndaki

biyografik çal›flmalar, zamanla, Arap edebiyat›nda “sî-

ret” (ço¤ulu “siyer”) ad› verilen bir türün do¤mas›na

sebep olmufltur. Türkçede daha çok “siyer” ad›yla bi-

linen bu eserler, temelde Kur’an, hadis ve bunlar›n

yorumlar›ndan beslenmekle birlikte, ola¤anüstü un-

surlar›n gittikçe artmas› yüzünden menk›bevî bir ka-

rakter kazanm›flt›r. Türkçe siyer kitaplar›, Arapça bir

kitaptan çeviri olmakla birlikte, daha baflka kaynak-

lardan da yararland›klar› için salt birer çeviri say›l-

mazlar. Edebî de¤eri bulunan Türkçe siyerlerin en

ünlüleri flunlard›r:

Terceme-i Siretü’n-Nebî, XIV.yüzy›lda yaflayan

Erzurumlu Mustafa Darîr, 1388’de tamamlad›¤› bu

eserini ünlü ‹bn ‹shak (ö.769)’›n siyerini esas tutarak

yazm›fl, kendisine ait birçok fliiri ve baflka kaynaklar-

dan derledi¤i menk›beleri de ekleyerek eserini yeni

bir çehreye büründürmüfltür. Dil ve üslubuyla  Türk

nesrinin önemli örneklerinden biri kabul edilir. 

fievâhidü’n-nübüvve, XVI. yüzy›l›n çok yönlü

yazar› Lamiî (ö.1532), bu eserini Câmî’nin ayn› adl› ki-

tab›n› esas alarak ve geniflleterek kaleme alm›flt›r.

Me’âlimü’l-yakîn fi-sireti seyyidi’l-mürselîn,

meflhur flairimiz Bâkî (ö.1600) Sokullu Mehmed Pa-

fla’n›n emri ile fiihâbüddin Kastalânî’nin Mevâhibü’l-

ledünniye adl› eserini esas tutarak bu eserini meyda-

na getirmifltir. Ayr›ca baflka kaynaklardan da yararla-

narak eserini daha da zenginlefltirmifltir.

Dürretü’t-tâc fi-sîreti Sâhibi’l-Mi’râc, süslü nes-

rin ünlü temsilcilerinden olan Veysî (ö.1628)’nin yaz-

d›¤› bu eser, Hz. Peygamberin hayat›n›n Bedir savafl›-

na kadar olan k›sm›n› içermektedir. Tamamlanmayan

bu esere Nâbî (ö.1712) ve Nazmî-zâde taraf›ndan bir

zeyl (ek) yaz›lm›flt›r.

Zeyl-i Siyer-i Nebî, Urfal› flair Nâbî(ö.1712),

Veysî’nin ünlü Siyer’ini eksik b›rakt›¤› yerden Mekke’-

nin fethine kadar devam ettirmifltir. Nâbî bu eseriyle,

Veysî’nin kendine özgü süslü nesrini daha da ileri gö-

türerek münfliyâne üslûpta ondan geri kalmayaca¤›n›

göstermek istemifltir.

b. K›sas-› Enbiyâ

Peygamberlerin hayat hikâyeleri ve onlar›n et-

raf›nda oluflan efsanevî hikâyeleri konu alan çal›flma-

lar, ‹slamiyet’in erken dönemlerinden itibaren, Kur’ân

tefsirlerine dayan›larak geniflletilmifl ve zamanla ayr›

bir edebî tür halinde ortaya ç›km›flt›r. Türk edebiya-

t›ndaki K›sas-› Enbiyâ’lar›n bafll›ca iki kayna¤› Kisâî

ve Sa’lebî’nin K›sasu’l-Enbiyâ adl› eserleridir.
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XIV.yüzy›l›n bafllar›nda, Sa’lebî’nin as›l ad› Arâ-

yisü’l-Enbiya olan K›sasu’l-Enbiyâ’s› Ayd›no¤lu Meh-

med Bey ad›na Türkçeye çevrilmifltir. Anadolu’da ya-

z›lan bu ilk K›sasu’l-Enbiyâ nesir dili bak›m›ndan

önem arz etmektedir.

c. Tezkiretü’l-Evliyâ

Tasavvuf büyüklerinin hayatlar›, tasavvufî çiz-

gileri, ola¤anüstü hal(menk›be)leri hakk›nda yap›lan

biyografik çal›flmalar zamanla bir tür haline gelmifltir.

Bu türe girebilecek pek çok eser kaleme al›nm›flt›r.

Bu türün ilk ve en ünlü eseri Feridüddin At-

tar(ö.1229)’›n Tezkiretü’l-Evliyâ’s›d›r. Bu eser, bilinen

ve bilinmeyen yazarlar taraf›ndan bazen geniflletile-

rek, bazen k›salt›larak defalarca do¤u ve bat› Türkçe-

sine çevrildi¤i gibi, bu türdeki baflka eserlere de mo-

del olmufltur.

1340’ta ve 1436’da Uygur harfleriyle yaz›lan ve

yazar› bilinmeyen iki Tezkiretü’l-Evliyâ tercümesi;

Anadolu sahas›nda yaz›lm›fl olan dil ve üslûp bak›-

m›ndan, XIV. yüzy›lda Ayd›no¤lu Mehmed Bey ad›na

yap›lan tercümeyi an›msatan anonim Tezkiretü’l-Evli-

yâ çevirileri; Sinan Pafla(ö.1486)’n›n baz› ilave ve ç›-

karmalarla neredeyse yeniden kaleme ald›¤› ve onun

güçlü üslûbunun damgas›n› tafl›yan tercümesi; ‹ranl›

büyük yazar ve mutasavv›f Câmî (ö.1492)’ye ait Nefa-

hâtü’l-Üns adl› eserin, Lâmi’î (ö.1532) taraf›ndan, bir-

tak›m eklemelerle yap›lan çevirisi, Türk nesrine

önemli katk›lar› olan eserlerdir. 

d. Maktel-i Hüseyin

‹ran ve Türk edebiyatlar›nda, Hz. Peygamberin

torunu ve halife Alî’nin o¤lu Hüseyin’in 680’de Ker-

belâ’da flehit edilmesi olay›n› naz›m veya nesir ile an-

latan eserler, zamanla ba¤›ms›z bir edebî tür olarak

geliflmifltir. 

Fuzûlî (ö.1556) taraf›ndan ‹ranl› yazar Hüseyin

Vâiz Kâflifî (ö. 1505)’nin Ravzatu’fl-flühedâ adl› eseri

örnek al›narak yaz›lm›fl olan Hadîkatü’s-süedâ, bu tü-

rün Türk edebiyat›ndaki en ünlü örne¤idir. Fuzûlî,

ara s›ra naz›mla da süsledi¤i esere kendi flahsî deha-

s›n›n damgas›n› vurarak çeviri havas›ndan kurtarm›fl

ve telif bir eser haline getirmifltir. 

e. Tarih

‹slamiyet’in ç›k›fl› ile ilk yüzy›llardaki yay›l›fl›n›

anlatan Arapça tarih kitaplar›n›n bir k›sm›, XIV. yüz-

y›ldan itibaren halk dili ile, bir destan havas› içinde,

ço¤u kere geniflletilerek ve baflka kaynaklardan men-

k›beler eklenerek, Türkçeye tercüme edilmifltir. Bun-

lar›n dili ve üslûbu dönemine göre de¤ifliklik arz

eder. Bu çevirilerden en ünlüleri flunlard›r:

Taberi Tarihi Tercümesi, ünlü Arap tarihçisi

Ebu Cafer Muhammed b. Cerîr et-Taberî (ö.923)’nin

Te’rîhu’r-rüsül ve’l-mülûk adl› eserinin en eski tercü-

mesidir. Eserin, daha çok konuflma üslûbunu and›ran

oldukça sade bir dili vard›r. 

‹bn Kesîr Tarihi Tercümesi, yine ünlü bir Arap

tarihçisi olan Ebü’l-fidâ ‹smail b. Ömer ‹madüddin

‹bn Kesîr (ö.1331)’in el-Muhtasar fi-tarihi’l-befler adl›

eserinin Anadolu’da yap›lan en eski tercümesidir. 

Fütûhu’fl-fiâm Tercümesi, XIV. yüzy›lda yafla-

yan Erzurumlu Mustafa Darîr’in, Arap tarihçisi Vak›dî

(ö.822)’nin fiam ve çevresinin Müslümanlarca fethedi-

liflini anlatan eserinin tercümesidir. 

III. Dinî-Destanî Metinler

Anadolu’nun ‹slamlaflmas› ve Türkleflmesi s›ra-

s›nda çeflitli millet ve unsurlarla savafllar yap›lm›flt›r.

Bu savafllarda ve ‹slam dininin ve tasavvuf ak›m›n›n

genifl halk kitlesi aras›nda yayg›nlaflmas›nda ve anla-

t›lmas›nda büyük rol oynayan kifliler ç›km›flt›r. Klasik

Türk edebiyat›n›n ilk yüzy›llar›ndan itibaren, bu kifli-

ler çevresinde, dinî-destânî bir edebiyat geliflmeye

bafllar. Bu türe ait eserlerde, din ulular›, ister savaflç›

bir halk kahraman›, ister bir tarikat kurucusu ya da

büyü¤ü olsun, s›k s›k ola¤anüstü güç (keramet) gös-

terir ve hayat hikâyeleri heyecanl› bir destan havas›na

bürünür.

a. Destanî Hikâyeler 

Bu hikâyeler, din u¤runa yap›lan savafllarda

kahramanl›klar›, fedakarl›klar› ve kerametleri ile hal-

k›n hayal dünyas›nda yer etmifl savaflç›lar›n kiflili¤i

çevresinde do¤mufl ve geliflmifltir.

Hz. Peygamberin amcas› Hamza’n›n ad› çevre-

sinde geliflen ve Anadolu’da çok yay›lan Hamza-nâ-

me; Horasanl› Ebu Müslim’in destanî hayat›n› anlatan

anonim Ebu Müslim Kitab›; Müslümanlarla Bizansl›lar

aras›ndaki savafllar›n menk›belerine dayanan Seyyid

Battâl Gâzî Destân› ad› ile tan›nan anonim Battâl-nâ-

me; Daniflmend Ahmed Gâzî’nin gazâlar›n› anlatan

Dâniflmend-nâme; Anadolu’da ve Rûmeli’de dini ya-

yan savaflç›lar›n en ünlülerinden büyük veli Sar› Sal-

t›k (Saltuk, Saltuh)›n hayat›n›, muharebelerini ve ke-
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rametlerini anlatan ve Cem Sultan (ö.1494)’›n emri ile

Ebu’l-Hayr Rumî taraf›ndan XV. yüzy›l sonlar›nda der-

lenip yaz›lm›fl olan Saltuk-nâme bu türün en ünlü

mensur örnekleridir. ‹slamî dönem hikâyelerden ol-

mamakla beraber, Büyük ‹skender’in masallaflan ad›

ve islamîlefltirilmifl kiflili¤i çevresinde geliflen ‹sken-

der-nâme’leri de burada anmak gerekir.  

b. Menâk›b-nâmeler

Türk toplumunda büyük ilgi gören tasavvuf,

içlerinde tarikat kurucusu olan büyük flahsiyetler ye-

tifltirmifltir. Bu tarikat kurucular›n›n ve ulular›n›n

menk›bevî hayatlar›yla ilgili biyografik çal›flmalar Me-

nâk›b-nâme ad›yla yeni bir türün ortaya ç›kmas›na se-

bep olmufltur. Menâk›b-nâme veya Velâyet-nâme

(halk dilinde Vilâyet-nâme) ad› verilen bu eserler, ev-

liyâ tezkirelerine oranla, daha fazla ola¤anüstü ö¤eler

içerirler. Genifl halk kitlelerine tarîkat ulular›n› tan›t-

mak ve sevdirmek amac›yla ile kaleme al›nd›klar› için

de dil ve üslûp bak›m›ndan halk diline yak›nd›r. Bu

türün en ilgi çekici örnekleri XV. ve XVI. yüzy›llarda

yaz›lm›flt›r. Halk aras›nda çok okunan bütün eserler-

de oldu¤u gibi yazmalar birbirinden oldukça farkl›d›r.

Menâk›b-nâmelerden baz›s› da devlette büyük ma-

kamlara yükselmifl, sonradan kendilerine velîlik atfe-

dilmifl kifliler hakk›ndad›r. Menâk›b-› Hac› Bektafl Ve-

lî, Küçük Abdal’›n Velâyet-nâme-i Otman Baba’s›, Ye-

niflehirli Yahyâ’n›n Menâk›b-› Emir Sultân’›, Eflrefo¤lu

Menâk›p-nâme’si bunlardan sadece bir kaç›d›r.

IV. Hikâye

Halk hikâyelerinden farkl› olarak, kültür ve

e¤itim düzeyi yüksek ayd›n çevrelerde okunmak üze-

re yaz›lan eserleri, ayr› bir tür olarak ele almak gere-

kir. Bunlar›n ço¤u Arapça ve Farsça eserlerden çevril-

mifl veya uyarlanm›fl ya da onlar model al›narak yeni-

den yaz›lm›flt›r. Kelile ve Dimne, K›rk Vezir, el-Ferec

Ba’de’fl-fiidde, Nevâdir-i Süheylî ve Bahtiyâr-nâme

(Hasan Kavruk, Malatya 1988) bunlardan bir kaç›d›r.

Bu eserler, süslü nesrin (inflâ) henüz yayg›n bir moda

olmad›¤› bir zamanda yaz›ld›¤› için dilleri halk dilin-

den çok ayr› de¤ildir. Yaln›z XVII.yüzy›lda yaz›lm›fl

olan Nevâdir-i Süheylî’de dil a¤›rl›¤›n› hissettirmekte-

dir. Nergisî (ö.1635)’nin Hamse’si ise, özellikle anla-

t›m ve öyküleme teknikleri bak›m›ndan modern hikâ-

yecili¤imizin habercisi niteli¤indeki orijinal hikâyele-

riyle Nihâlistan ve Meflâkku’l-Uflflâk’› süslü nesrin bu

türdeki en uç örne¤ini teflkil etmektedir. Giritli Ali

Aziz (ö.1798)’in sade nesre yak›n bir üslûp ile kaleme

ald›¤› Muhayyelât’› bu türün bir flaheseridir. Eski hikâ-

ye ile Tanzimat’tan sonra geliflen roman aras›nda bir

köprü say›labilecek olan bu eserde ilk defa Bat› ve

Do¤u etkileri ile yerli unsurlar baflar›l› bir flekilde kay-

naflm›flt›r. 

V. Halk Hikâyeleri

Dil ve üslûp bak›m›ndan destans› ya da dinî-

destanî hikâye gelene¤ine ba¤l› olan halk hikâyeleri-

nin ne zaman yaz›ya geçirildi¤i kesin olarak bilinme-

mektedir. Ancak XVII.yüzy›ldan itibaren yazmalar›n›n

artt›¤› görülmektedir; bu nüshalar aras›nda büyük

farkl›l›klar bulunmaktad›r. Bu durum XIX.yüzy›lda

gerçeklefltirilen Tafl basmas› yay›nlara da yans›m›flt›r.

Afl›k Garip, Tahir ile Zühre, Âfl›k Kerem gibi hikâye-

ler en yayg›n olanlar›d›r. 

VI. Destanî Eserler

Klasik Türk edebiyat›nda yaz›ya geçmifl des-

tans› eser olarak bafll›ca Dede Korkut Hikâyeleri ile

Köro¤lu Destan›’n› görüyoruz. Asl› kaybolmufl olan

O¤uz Destan›’n›n elde kalan parçalar› say›lan ve bu-

günkü flekli ile tahminen XV. yüzy›l›n sonu ile XVI.

Yüzy›l›n bafllar›nda meçhul bir sanatkar taraf›ndan

yaz›ya geçirilen Dede Korkut Hikâyeleri (Muharrem

Ergin, Dede Korkut Kitab›, ‹stanbul 2003) eski Türk

nesrinin en güzel, her bak›mdan en ilgi çekici örnek-

leridir. 

Güvenilir bir yazmas› henüz bulunamayan Kö-

ro¤lu Destan›, “kol” ad›yla bilinen çeflitli rivâyetleri ile

çok de¤iflik metinler halinde yaflamaktad›r. Pek az›

yaz›ya geçmifl olan bu metinler üzerindeki belirsizlik

perdesi henüz kesin olarak aralanm›fl de¤ildir. 

VII. Destanî Tarihler

Anadolu’da tarihçilik XV.yüzy›l›n ortalar›na ka-

dar, halk hikâyeleri, halk destanlar› ve Menâk›b-nâ-

meler havas› içinde geliflme¤e bafllam›fl ve bu türün

örnekleri, gerçek tarihlerin yaz›lma¤a bafllad›¤›

XVI.yüzy›la kadar sürmüfltür. Bir kumandan›n veya

padiflah›n bir veya bütün savafllar›n›, destan havas›

içinde basit halk diliyle anlatan gazâvât-nâmeler ve

fetih-nâmeler; Osmanl› tarihini konu alan Tevârih-i

Âl-i Osmanlar da bu türün içinde ele al›nmal›d›r.  
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Yaz›c›o¤lu Ali’nin, ‹bn Bibi’nin el-Evâmiru’l-

Alâiyye’si ve Râvendî’nin Râhatü’s-Sudûr’u ve daha

baflka eserlerden de yararlanarak kaleme ald›¤›

O¤uz-nâme diye de bilinen Selçuk-nâme’si; K›vâ-

mî’nin Fetih-nâme-i Sultân Mehmed’i; Oruç Be¤’in

Tevârih- Âl-i Osmân’›  bu türün en önde gelen örnek-

leridir. 

VIII. Tarihler

Halk zevkine yak›n olan destans› târihler (Afl›k-

paflazade Tarihi vb.) d›fl›ndaki eserlerden bilimsel di-

siplinle kaleme al›nan ilk örne¤i, Dursun Bey’in

XV.yüzy›l›n sonlar›nda yazd›¤› ve ayn› zamanda süslü

nesrin (inflâ) ilk örneklerinden kabul edilen Tarih-i

Ebü’l-Feth’idir.  As›l tarihçilik, XVI. yüzy›l›n bafllar›n-

da Kemalpafla-zade ile bafllar. Ayn› yüzy›lda Selanikî

Mustafa Efendi, yüzy›l›n sonunda Hoca Sadeddin,

Mustafa Ali; XVIII.yüzy›lda Kâtip Çelebi, Peçevî (Pe-

çuyî); XVII.-XVIII. yüzy›lda F›nd›kl›l› Silahdar Meh-

med A¤a gibi üslûp sahibi tarihçiler yazd›klar› eserle-

riyle Türk nesrine katk›da bulunmufllard›r.

Genellikle san›ld›¤›n›n aksine, Osmanl› tarihçi-

leri ve vakanüvisleri, padiflah ve devlet büyüklerine

övgü düzen meddahlar de¤ildir. Biraz ihtiyatla yazan

Vakanüvis Naimâ ile ailece saray çevresine çok yak›n

olan Hoca Sadeddin’in d›fl›ndakiler, düflündüklerini

yazm›fl, gerektikçe devlet büyüklerini, hatta padiflah›

bile elefltirmekten çekinmemifllerdir.

Osmanl› tarihçili¤inin önemli bir bölümünü,

her türlü olay› günü gününe kaydetmekle görevli “va-

kanüvis” denen katiplerin yazd›klar› eserler olufltur-

maktad›r. Vakanüvisler bir y›ll›k olaylar› ayr› bölümler

halinde kitab›nda toplard›. Kendisine “devlet s›rr›” ni-

teli¤indekiler d›fl›nda, bütün belgeler verilir, görevini

gere¤i gibi yapabilmesi için bütün kolayl›klar sa¤la-

n›rd›. ‹lk vakanüvis Mustafa Naimâ (ö.1715) ile son

vakanüvis Abdurrahman fieref aras›ndaki görevlilerin

en ünlüleri Râflid, Çelebizade As›m, Subhî, Vâs›f, Mü-

tercim As›m, fianizade Ataullah ve Mehmed Na-

ima’d›r.  

IX. fiuara Tezkireleri

fiairlerin hayat hikâyeleri, sanat› ve edebî kifli-

li¤i hakk›nda yaz›lan biyografik eserler, “fluara tezki-

releri” ad› alt›nda ayr› bir türü oluflturmaktad›r. Farkl›

isimleri olan bu tezkireler, ebced s›ras›n› izleyenler

Afl›k Çelebi’ninki hariç, çoklukla alfabetik s›raya göre

düzenlenmifltir. Genellikle flair padiflahlar, flehzade-

ler, vezirler öne al›n›r. Oldukça sade üslûpla yaz›lan

tezkireler oldu¤u gibi, süslü nesir (inflâ dili) ile yaz›-

lanlar› da vard›r. Bu tezkireler, flairleri elefltirirken ço-

¤u zaman birbirinin ayn› ifadeler kullan›yor gibi görü-

nürlerse de, ancak dikkatli bir bak›fl bu ifadelerdeki

ince edebî nükteyi görür.  

Türk edebiyat›nda ilk fiuara Tezkiresi’ni Mecâ-

lisü’n-Nefâis ad›yla, Ça¤atay flairi Ali fiîr Nevâî

(ö.1501) yazm›flt›r. Anadolu’da yaz›lan ilk tezkire Se-

hî (ö.1548)’nin Heflt Bihiflt’idir. Say›lar› yirmiyi aflan

de¤iflik de¤er ve önemdeki tezkirelerin en ünlüleri ve

Türk nesri aç›s›ndan önem arz edenleri Latîfî

(ö.1582), Âfl›k Çelebi (ö.1571), K›nal›-zade Hasan Çe-

lebi (ö.1603), R›za (ö.1671), Riyâzî (ö.1644), Safâyî

(ö.1725), Sâlim (ö.1743), Esrâr Dede (ö.1796), Fâtin

(ö.1866)’dir.

fiairlerden baflka, bilgin, sanatkâr, sadrazam,

fleyhülislam vb. büyüklerin biyografilerini inceleyen,

Hadîkatü’l-Vüzerâ, fiakây›kü’n-Nu’mâniyye tercüme

ve ekleri gibi kitaplar da bu tür içinde ele al›nmal›d›r.

X. Münfle’ât Mecmu’âlar› 

fiair, sanatkâr ve devlet büyüklerinin birbirleri-

ne yazd›klar› mektuplarda ve resmi yaz›flmalarda kul-

lan›lan sanatl› nesre inflâ ve bu üslûpla yaz›lan eser-

lere münfle’at denir. Bu süslü yaz› (inflâ) örnekleri

belli kriterlere göre derlenerek mecmualar oluflturul-

mufltur. Klasik Türk edebiyat›nda pek çok münfle’ât

mecmuas› düzenlemifltir. Bu mecmualarda genellikle

mektup örnekleri veya berat, fetvâ, vakfiye vb. çeflit-

li konularda yaz›lm›fl düz yaz› parçalar› bulunmakta-

d›r. 

Mektup türleri ve kompozisyon kurallar› hak-

k›nda bilgi veren en eski Türkçe infla kitab›, Ahmed

Dâî (ö.1421)’nin, sanatkarane bir üslûpla kaleme ald›-

¤› Teressül  adl› eseridir. Ayr›ca, Ferîdûn Ahmed Bey

(ö.1583)’in III. Murâd’a sundu¤u Osmanl› devletinin

resmi belgelerinden ve yaz›flmalar›ndan oluflan Mec-

mûa-i Münfle’âtü’s-Salâtîn’i; Nergisî (ö.1635), Nâbî

(ö.1712), Veysî (ö.1628), Râg›p Pafla (ö.1762) ve daha

pek çok flahsiyetin münfleatlar›n› saymak mümkün-

dür. 
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XI. Seyâhat-nâmeler

Gezi notlar›n› içeren eserlere seyahat-nâme ad›

verilir. Baz› sefâret-nâmeler -Yirmisekiz Çelebi Meh-

med ile Ahmed Resmî Efendi’ninkiler gibi- seyâhat-

nâme niteli¤ini tafl›salar bile, eski edebiyat›m›zda

özellikle iki eser bu türü temsil eder. Biri Seydi Ali Re-

is(ö.1563)’in M›s›r donanmas› kaptanl›¤›na atanma-

s›ndan Hindistan yolculu¤una ve oradan Ba¤dat’a dö-

nünceye kadar gördü¤ü ve yaflad›¤› olaylar›, giriflti¤i

savafllar›, görüfltü¤ü hükümdarlar› anlatt›¤› gezi notla-

r› olan Mir’âtü’l-memâlik’i; di¤eri ve en ünlüsü dünya-

ca tan›nan seyyah Evliyâ Çelebi (ö.1684 ?)’nin 10 cilt-

lik Seyâhat-nâme’sidir. Osmanl› s›n›rlar›n› aflan genifl

bir co¤rafyada u¤rad›¤› yerlerin tarihi, edebiyat›, sa-

“Musavver ‹ran Seyâhat-Namesi”nin Taha Toros’un özel kütüphanesinde bulunan asl›nda,

Seyâhatnamenin yazar› ile, sefaretini anlatt›¤› büyükelçimizi yan yana gösteren orijinal resim
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nat›, folkloru ve co¤rafik yap›s› hakk›nda her çeflit

bilgiyi toplayan ve bu bilgileri sade bir dil ve nükteli,

sürükleyici bir üslûp ile anlatan Evliyâ Çelebi’nin bu

Seyâhat-nâme’si, dünya edebiyat›nda efli bulunmayan

önemli kaynak eserlerden biridir. Ayr›ca, Nâbî

(ö.1712)’nin, edebî üslubu ve içerdi¤i tarihî, sosyolo-

jik, co¤rafik, otobiyografik bilgiler bak›m›ndan dikka-

ti çeken Tuhfetu’l-Harameyn’; ‹brahim Hanif’in

1786’da gerçeklefltirdi¤i hac yolculu¤unu anlatan Hâ-

s›l-› Hacc-› fierîf li-menâzili’l-Harameyn; Mehmed

Edib’in 1779 y›l›nda yapt›¤› hac yolculu¤unu anlatan

Nehcetü’l-menâzil adl› eserleri de bu tür içinde de¤er-

lendirilebilir .   

XII. Sefâret-nâmeler

Osmanl› Devleti’nde XVIII.yüzy›l sonuna ka-

dar, elçiler ancak geçici görevlerle gönderilir ve gö-

revlerini tamamlad›ktan sonra ülkelerine dönerlerdi.

Sürekli elçilikler, III. Selim döneminden itibaren ku-

rulmaya baflland›. Geçici veya daimi olarak görevlen-

dirilen bu elçiler, gönderildikleri yerlerdeki gözlemle-

rini, görüfltükleri devlet adamlar›n›, onlarla yap›lan

müzakereleri ayr›nt›l› bir flekilde yaz›p “takrir” ad› ve-

rilen bir çeflit raporla devlet büyüklerine takdim eder-

lerdi. Bu raporlar, ya sefirlerin kendileri ya da maiyet-

lerinde bulunan flair ve edip kifliler taraf›ndan kaleme

al›nm›flt›r. Bu nedenle Türk nesrinin anlat›ya dayal›

güzel örneklerini bu sefaret-nâmelerde bulmak müm-

kündür.

Büyük elçi olarak Ocak 1665’te Viyana’ya gön-

derilen Kara Mehmed Pafla(ö.1684)’n›n Sefaret-nâ-

me’si; ‹ran büyük elçisi Kesriyeli Ahmed Pa-

fla(ö.1749)’n›n maiyetinde vakanüvis olarak bulunan

flair Mustafâ Rahmî(ö.1751)’nin Sefaret-nâme-i ‹ran’›;

Ebu Bekir Rât›b(ö.1799)’›n Nemçe Sefâret-nâme’si;

Paris’e gönderilen Yirmisekiz Mehmed Çele-

bi(ö.1732)’nin Fransa Sefâret-nâme’si gibi yaz›lan yir-

miden fazla Sefâret-nâme, ayr› bir edebî tür olufltura-

cak kadar önem kazanm›flt›r .

Bir k›s›m Osmanl› tarihlerinde de (Meselâ, Si-

lahdar Tarihi) sefâret-nâmelerin genifl özetlerine rast-

lan›r.

XIII. Ahlâk ve Siyaset Kitaplar›

Ahlâk, toplum içinde bireylerin uymak zorun-

da olduklar› davran›fl biçimleri ve kurallar›d›r. ‹s-

lâm’da ahlâk kurallar› dinî esaslara dayand›¤› için, bu

eserlerin kayna¤› da Kuran, hadis ve “kelâm-› kibar”

ad› verilen ‹slâm büyüklerinin özdeyiflleridir. Bu ede-

bî türdeki eserlerin bir k›sm› yaln›z ahlâk üzerinedir. 

Siyaset-nâme ad›yla bilinen bu eserler de ço-

¤unlukla dinî kaynaklara ve tecrübelere dayan›r.

Bunlar genellikle adaletin öneminden, devlet idare-

sinden, yöneticilerin halk›na ve bürokratlara karfl› tu-

tum ve davran›fllar›ndan bahsederler. Bazen ayn›

eserde hem ahlâk kaideleri hem de siyâset-name tü-

ründen bölümler olabilir. Ahlâk kitaplar› ve siyaset-

nâmeler ço¤u zaman anlafl›l›r ve duru bir Türkçeyle

yaz›lm›flt›r.

K›nal›-zade Ali Çelebi(ö.1572)’nin Ahlâk-›

Alâî’si; Sinan Pafla (ö.1486)’n›n siyaset ve ahlâk konu-

lu Maârif-nâme’si ve Kara-çelebi-zâde Abdülaziz

Efendi (ö.1658)’nin Ahlâk-› Aziziye’si bu türün en ta-

n›nm›fl örnekleridir..

XIV. Resmî Yaz›lar

Padiflahlar›n sadrazam, kaptan pafla, vezirler,

beylerbeyi, kad› gibi yüksek devlet memurlar›na gön-

derdikleri biti, fermân, hüküm, buyrultu vb. adlar ve-

rilen emirler ile sadrazamlar›n padiflaha sunduklar›

telhis ad› verilen raporlara ve bu türden her çeflit res-

mî metinler bu gruba girer. I. Murad’›n Evranos Be¤’e

gönderdi¤i berat; Kânûnî’nin Bâli Be¤’e gönderdi¤i

hatt-› hümâyûn; Sultan I. Ahmed Hân’›n adalet ferma-

n› gibi güzel nesir örnekleri olan daha nice resmi ya-

z› bulunmaktad›r. 

XV. Dîvân Dibâceleri 

Sa¤l›¤›nda fliirlerini bir araya getirerek divan

tertip eden kimi flairler bu divanlar›n bafl›na genellik-

le mensur bir önsöz yazma ihtiyac› duymufllard›r. Bu

önsözler için, “hutbe”, “mukaddime”, “takdim”, “ifa-

de-i meram”, “meram”,  “medhal” vb. adlar kullan›l-

makla birlikte, daha çok “dibâce” ad› kullan›lm›flt›r.

Bu dibacelerde divan›n tertip sebebi ve isimlendiril-

mesi konu edildi¤i gibi, fliir ve flair de söz konusu edi-

lir. Bu yönüyle baz› dibaceler, klasik fliirin poetikas›

hakk›nda önemli bilgileri içinde bar›nd›rmaktad›r.

Süslü ve artistik bir üslûpla kaleme al›nan bu dibace-

ler, içerik bak›m›ndan oldu¤u kadar dil bak›m›ndan

da önem tafl›maktad›rlar.
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Üç divan›na dibace yazan Ali fiîr Nevâyî

(ö.1502) Türkçe divan dibacesi yazan ilk yazar kabul

edilmektedir. Anadolu’da ilk dibace yazan Ahmed Pa-

fla (ö.1497)’dan sonra, Necâtî (ö.1509); Revânî

(ö.1523), Lâmi’î (ö.1532), Fuzûlî (ö.1556) ve di¤erleri

gelmektedir. Bu dibaceler içinde Lami’î’nin ve Fuzû-

lî’nin dibaceleri fliir felsefesi aç›s›ndan en önemlileri-

dir .    

Türk Nesrinin Tarihî Geliflimi 

Araflt›rmac›lara göre, Türk dilinin milattan ön-

ce 3000 y›ll›k bir geçmifli bulunmas›na ra¤men, bu-

gün bilinen en eski yaz›l› metinler, VIII. yüzy›ldan ka-

lan Bengü Tafl› yaz›lar›, özellikle Orhun Abideleri’dir.

Bu yaz›lar›n fliir oldu¤unu ileri sürenler olmuflsa da,

yeni bilimsel çal›flmalar, yer yer seciyi hat›rlatan ses

benzerliklerine ra¤men, bunlar›n mensur metinler ol-

du¤unu ortaya koymufltur. Bu metinlerdeki dil ve an-

lat›m teknikleri, Türk nesrinin o dönemde belli bir

düzeyde oldu¤unu göstermektedir . Günümüze ulafl-

m›fl en eski metnin mensur olmas›, Türk toplumunun

sahip oldu¤u düflünce ve kültür düzeyini göstermesi

bak›m›ndan anlaml›d›r.

Uygur Türkleri, IX.yüzy›lda tar›m havzas›nda

yerleflik bir medeniyet kurduklar›nda, önce Mani di-

nine, daha sonra da Budizm’e intisap ettiler. Bu iki

din etraf›nda oluflturduklar› edebiyat; içerik ve biçim,

dil ve üslûp bak›m›ndan Orhun Abidelerindeki saf

Türk edebiyat›ndan oldukça farkl› bir yap›ya sahiptir.

Daha çok çeviriye dayal› bu dinî edebiyattan günü-

müze intikal eden çeflitli manzum ve mensur metinler

bulunmaktad›r. Tahminen 930 y›l›nda ve Köktürk

harfleriyle yaz›lm›fl olan Irk Bitig (Fal Kitab›); Uygur

harfleriyle, Buda’n›n tenasüh inanc›na göre dünyaya

gelifllerinden birini konu alan Prens Kalyanamkara ve

Papamkara Hikâyesi ve Altun Yaruk (Alt›n Ifl›k) bu

mensur metinlerden bir kaç›d›r .

Türkler VIII.yüzy›lda ‹slam’la tan›fl›rlar. XI.yüz-

y›l›n bafllar›nda güneybat›ya do¤ru göç etmeye baflla-

yan Orta Asya’daki O¤uz Türkleri, ‹ran’da, Büyük Sel-

çuklu; Küçük Asya’da da Anadolu Selçuklu Devletle-

rini kurarlar. Resmi ifllerinde Arapça ve Farsça’y› kul-

lanan Selçuklular, edebiyat ve kültür dili olarak da bu

dilleri kullan›rlar. Her ne kadar resmî dil ve kültür di-

li olarak Arapça ve Farsça kullan›l›yor idiyse de Türk-

çe yayg›n bir flekilde halk aras›nda kullan›lmaya de-

vam ediyordu. Türkçenin resmî devlet dili olmas› an-

cak Osmanl›lar zaman›nda gerçekleflmifltir. Asl›nda

bir ‹slamî Türk edebiyat›n›n daha X.yüzy›ldan itiba-

ren geliflmeye bafllad›¤› ve günümüze ulaflan en eski

Kur’an tercümesinin de bu yüzy›lda yaz›lm›fl oldu¤u

tahmin edilmektedir. Türklerin Orta Asya’dan Anado-

lu’ya gelifllerinin gerçekleflti¤i dönemde birtak›m

Türkçe eserler ortaya koyduklar›, ancak bunlardan

pek az›n›n günümüze intikal etti¤i bilinmektedir. O

döneme ait mensur eserlerin ço¤u, Kur’ân tercümesi

ve tefsiri, ilmihâl ve ahlâk kitaplar›d›r. Özellikle Ana-

dolu’da yaz›lan baz› eserlerde Do¤u Türkçe’sine ait

imla ve fonetik özelliklerin görülmesi, o dönemde

Orta Asya’dan gelip Anadolu’ya yerleflen bilginler ta-

raf›ndan kaleme al›nd›klar›n› hat›rlatmaktad›r. Behçe-

tü’l-hadâik fî-mev’izeti’l-hakây›k bu özellikleri tafl›yan

eserlerden biridir. 

Anadolu Selçuklu Devleti’nden sonra kurulan

Beylikler zaman›nda Arapça ve Farsça bilmeyen bey-

lerin istek ve teflvikleriyle yazarlar Türkçe eserler ver-

meye özen göstermifltir. Karamano¤lu Mehmed

Bey’in Türkçeyi resmî dil ilan etmesiyle (m.1278)

Arapça ve Farsça’n›n Anadolu’daki  hakimiyetine son

verilmifl; bundan sonra Türkçe eserlerin say›s›nda bir

art›fl görülmüfltür.

XIV. yüzy›lda, ilmî eserlerin yan› s›ra, dinî ve

ahlâkî eserler çeviri yoluyla Türkçeye kazand›r›lmaya

bafllan›r. Bu eserlerin, tamamen didaktik ve folklorik

üslûpla kaleme al›nd›¤› dikkatten kaçmamaktad›r.

Anadolu’da, bu dönemde, yaz›lan önemli eserlerden

biri, Ayd›no¤lu Umur Bey’in (ö.1347) emriyle asl›

Sanskritçe olan Kelile ve Dinme’nin, Kul Mesut tara-

f›ndan Farsça’dan yap›lan çevirisidir. Kelile ve Dim-

ne’nin Anadolu’daki ilk çevirisi olan bu eserin konufl-

ma diline yak›n, oldukça sade bir dili bulunmaktad›r.

fieyho¤lu Sadrüddin Mustafa (ö.1409)’n›n Marzuban-

nâme çevirisi de bu yüzy›l›n önemli mensur eserlerin-

den biridir.  

Yine bu asr›n yazarlar›ndan olup Ahmedî

(ö.1412)’nin kardefli oldu¤undan baflka hakk›nda

herhangi bir bilgi bulunmayan ve eserinden dolay›

kendisine  Hamzavî ad› verilen kiflinin kaleme alm›fl
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oldu¤u Hamza-nâme de önemli mensur eserlerden

biridir. Eser daha çok sözlü anlat›ma uygun olan k›sa

cümle ve diyaloglar›yla, deyim ve halk deyiflleriyle

günümüz roman ve hikâye yazarlar›na örnek olabile-

cek zenginliktedir. 

Yesevî dervifllerinden olup Orta Asya’dan ge-

len ve Hac› Bektafl (ö.1271)’a mürit olan Abdal Mu-

sâ’n›n ar› bir dil ile, vaaz ve ö¤üt üslubuyla kaleme al-

d›¤› Nasîhat-nâme’si de, XIV.yüzy›l›n önemli eserler-

den biridir.

Yasin Tefsiri, Tebâreke Tefsiri, Hadis Kitab›,

‹lm-i Hâl, K›sas-› Enbiyâ Çevirisi, Tezkiretü’l-evliyâ

Çevirisi, Taberî Tarihi Çevirisi, ‹bn Kesir Tarihi Çeviri-

si, Kabûs-nâme Çevirisi gibi yazar› belli olmayan da-

ha pek çok mensur eserimiz de bu döneme ait olup

kütüphanelerimizde bulunmaktad›r .

XV. yüzy›l siyasi kargaflalara ra¤men Türk dili-

nin sadece halk aras›nda konuflulan bir dil olmaktan

kurtulup devlet dili, edebiyat ve kültür dili olarak var-

l›k göstermeye bafllad›¤› bir dönemdir. Bu yüzy›lda

edebî eserlerin yan› s›ra vakfiye, ferman gibi resmi

yaz›larda da Türkçenin tercihen kullan›lmaya bafllan-

d›¤› görülmektedir. Bu yüzy›lda nesir; sade, k›sa ve

tercüme kokan cümleleriyle konuflma diline yak›n bir

yerdedir. Buna ra¤men artistik nesrin ilk örneklerine

az da olsa bu yüzy›lda rastlamaktay›z. Bu dönemde

ço¤u tercüme olan pek çok eser kaleme al›nm›flt›r. 

XIV. yüzy›l›n sonu ve XV. yüzy›l›n bafl›nda ya-

flam›fl olan flair ve din bilgini Ahmed-i Dâî

(ö.1421)’nin Tercüme-i Tefsir-i Ebu’l-leys Semerkan-

dî, Tercüme-i Tezkiretü’l-evliyâ, Miftâhü’l-cenne,

Türkçe’de bilinen en eski infla kitab› olan Teressül ve

di¤er eserleri; Mercümek Ahmed (15.yy)’in Kabûs-nâ-

me’si; Alî’nin Selçuk-nâme’si; Yahya b. Mehmed Ka-

tib’in düzyaz› (inflâ) kurallar›ndan söz eden ve resmî

yaz›flma örneklerini içeren Menâhicü’l-inflâ’s›; ‹bn

Arabflâh(ö.1450)’›n II. Murad’›n emriyle yapt›¤› Tefsir-

i Ebü’l-Leys tercümesi gibi kitaplar bu dönemde yaz›l-

m›fl ve günümüze ulaflabilmifl din, ahlâk ve edebiyat

alan›nda yaz›lan eserlerdir. 

Halk›n anlamas› için sade bir dil ile kaleme al›-

nan ve içinde destânî ö¤eler de bar›nd›ran Osmanl›

tarihleri de bu yüzy›lda görülmeye bafllar. Bu destânî

tarihler aras›ndan, Afl›k-pafla-zâde (ö.1481) ve Oruç

Bey (15.yy)’in Tevârih-i Âl-i Osman’lar›n›; Neflrî

(15.yy)’nin Cihân-nümâ’s›n›; müzeyyen (süslü) üslûp

ve sanatkârâne (artistik) nesir denen bir düz yaz› ile

kaleme al›nan Tursun Bey (ö.1490’dan sonra)’in Tâ-

rih-i Ebu’l-feth’ini; Yaz›c›o¤lu Alî (15.yy)’nin Sultan

Murad’›n emriyle kaleme ald›¤› Selçuk-nâme’sini; K›-

vâmî (15.yy)’nin Türkçe cümle yap›s›na uygun ve

sa¤lam diliyle dikkati çeken eseri Gazâvât-nâme’sini

ve yazar› bilinmeyen Gazavât-› Sultan Murad ile ano-

nim Tevârih-i Al-i Osman’› göstermek mümkündür. 

Ebü’l-hayr Rûmî’nin sade nesrin en güzel örne-

¤i olan Saltuk-nâme’si; Tokat Kalesi dizdar› Ârif Ali

(ö.1360’dan sonra)’nin Battal-nâme’nin bir devam› ni-

teli¤indeki Dâniflmend-nâme’si; Firdevsî-i Rûmî

(ö.1512’den sonra)’nin düz yaz› ve fliirle kar›fl›k ansik-

lopedik eseri olan  Süleyman-nâme-i Kebîr’i; yazar›

bilinmeyen K›ssa-i Ebu Müslim ve Battal-nâme de

destânî hikâyeleri iflleyen eserlerdir.

Türk nesrinin en güzel, her bak›mdan en ilgi

çekici örneklerinden olan Dede Korkut Hikâyeleri ile

Köro¤lu Destân›’n›n da XV.yüzy›lda yaz›ya geçirildi¤i

tahmin edilmektedir. Küçük Abdâl (ö.1483’den son-

ra)’›n Velâyet-nâme-i Otman Baba’s› ve yazar› belli ol-

mayan Menâk›b-nâme-i Hac› Bektafl Veli, Eflrefo¤lu

Menâk›b-nâmesi, Menâk›b-› Mahmud Pafla gibi eser-

ler de menâk›b-nâme türünde yaz›lm›fl kitaplard›r. 

Tarihi eserlerden baflka, süslü nesrin numune-

leri olarak, Sinan Pafla(ö.1486)’n›n, bazen Arapça ve

Farsça kelimelerle yüklü zincirleme isim tamlamalar›,

bazen sade, aç›k ve yapmac›ks›z, gerçek Türkçe cüm-

lelerle örülü süslü nesir üslubuyla kaleme al›nan ve

bafltan bafla fliirsellikle dolu olan Tazarru-nâme , Ma-

arif-nâme (Nasihat-nâme) ve Tezkiretü’l-evliyâ adl›

eserlerini; Manyaso¤lu Murad’›n 1429’da yazd›¤› Gü-

listân Tercümesi’ni; Molla Lutfî’nin mizahî bir risâle

olan Har-nâme’sini; Mesihî (ö.1512)’nin yüz mektup-

tan oluflan ve Türk nesri için önem arz eden Gül-i

Sad-berg’ini  ve benzeri pek çok mensur eseri saymak

mümkündür. Ayr›ca Eflrefo¤lu Rûmî (ö.1469)’nin Mü-

zekki’n-nüfûs’›; Ahmed Bîcân (ö.1465)’›n Envârü’l-

âfl›kîn’i; Kaygusuz Abdâl (ö.1444)’›n Budala-nâme’si

de bu yüzy›lda yaz›lan tasavvufî eserlerdir. 

Farsçan›n edebiyat ve devlet dili olarak ege-

men oldu¤u, ayd›nlar›n bu dil ile konuflup yazmay›
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ayr›cal›k kabul ettikleri bir ortamda Türkçe’nin Fars-

ça’dan afla¤› kalacak bir dil olmad›¤›n› ve Türkçe ile

de yüksek bir edebiyat oluflturman›n mümkün oldu-

¤unu eserleriyle kan›tlayan Ali fiîr Nevâyî (ö.1501)’nin

Türk edebiyat›nda bir ilk olan flairler biyografisi Me-

câlisü’n-nefâis (Kemal Eraslan,Mecâlisü’n-nefâyis I

[Girifl ve Metin], II [Çeviri ve Notlar] Ankara 2001) ve

bir erenler biyografisi Nesâyimü’l-Mahabbe min-fie-

mâyimi’l-Fütüvve (Kemal Eraslan, Ankara 1996) adl›

eserleri Türk nesrinin büyük de¤erleridir.  

XVI.yüzy›l, Osmanl›lar›n siyasi çekiflmelerden

kurtularak üniter bir devlet haline geldikleri ve her

alanda geliflme gösterdikleri bir dönemdir. Kendileri-

ni y›llarca u¤raflt›ran iç savafllar bitmifl, siyasî, idarî,

ekonomik ve kültürel alandaki geliflmeler ivme ka-

zanm›flt›r. Edebiyat ve sanata önem veren yöneticile-

rin de ilgileri sayesinde fliir ve nesir türlerinde nitelik

ve nicelik bak›m›ndan bir art›fl gözlenmifltir. Bu yüz-

y›lda tarih ve biyografi sahas›nda orijinal ve nitelikli

eserler kaleme al›nm›flt›r. 

Büyük flairimiz Bâkî (ö.1600)’nin Sokullu Meh-

med Pafla’n›n emriyle, cihad›n faziletlerine dair olan

Ahmed b. ‹brahim’in Arapça Meflâirü’l-eflvâk ilâ Me-

sâri’i’l-Uflflâk adl› eserinden tercüme etti¤i Fezâilü’l-

cihâd (Cevdet Dadafl, Bâkî, Fezâilü’l-cihâd [Metin-

De¤erlendirme-‹ndeks], Trakya Üniv., SBE,Edirne

1997)’› ile fiihâbu’d-din Kastalanî’nin Mevâhibü’l-le-

dünniyye adl› eserini esas alarak ve daha pek çok

kaynaktan da yararlanarak kaleme ald›¤› Me’âlimü’l-

yakîn fî-Sîreti Seyyidi’l-Mürselîn adl› sireti; Lâmi’î

(ö.1532)’nin Molla Câmî (ö.1492)’den tercüme etti¤i

fievâhidü’n-nübüvve adl› siyer kitab› ile Nefahâtü’l-

üns adl› sûfîler biyografisi; fliir ve flairden bahseden

Divân Mukaddimesi (Hamit Bilen Burmao¤lu, Lamiî

Çelebi Dîvân› -Hayat›, Edebî Kiflili¤i, Eserleri ve Dîvâ-

n›n›n Tenkidli Metni- (Doktora Tezi) Erzurum 1983);

Kemâl Pafla-zâde (ö.1534)’nin Osmanl› Devletinin

kuruluflundan 1527’ye kadar gelen olaylar› anlatan ve

k›sa, sa¤lam ve anlafl›l›r cümleleriyle süslü nesrin en

güzel örneklerinden biri olan  Tevârih-i Al-i Osman’›;

Lütfî Pafla (ö.1562)’nin duru ve temiz bir Türk nesriy-

le kaleme ald›¤› Tevâri-i Âl-i Osman’› ; Hoca Sadedin

(ö.1599)’in Osmanl› tarihçili¤inin önemli eserlerin-

den biri olan Tâcü’t-tevârih’i; bu yüzy›l›n en büyük

tarihçisi Gelibolulu Mustafa Âli (ö.1600)’nin Türkçe

bir genel tarih niteli¤inde olan ve Osmanl›larla ilgili

bölümde her padiflah döneminde yaflam›fl olan fleyh,

bilgin ve flairlerin biyografileri ve eserleri hakk›nda

verdi¤i bilgilerle edebiyat tarihi aç›s›ndan daha bir

önem kazanan Künhü’l-ahbâr  adl› eseri ; Selanikli

Mustafa Efendi (ö.1600)’nin 1563’ten 1600’e kadarki

dönemi ayr›nt›l› bir flekilde ve yer yer belgeler göste-

rerek elefltirdi¤i ve yorumlad›¤› Târih-i Selanikî adl›

eseri bu dönemde yaz›lm›fl olan en ünlü tarih kitap-

lar›d›r. 

Bu yüzy›lda Taflköprî-zâde Ebulhayr ‹samed-

din Ahmed (ö.1561) taraf›ndan Arapça olarak kaleme

al›nm›fl olan ve Osmanl› bilgin ve sufîlerin biyografi-

lerini konu alan efl-fiakây›ku’n-numaniyye adl› eseri

için yaz›lan tercümeler, özellikle Edirneli Mehmed

Mecdî (ö.1590)’nin, önemli ilavelerle birlikte Hadâ-

iku’fl-fiakâik ad›yla yapt›¤› tercüme, biyografi sahas›n-

da en önemli eserlerdir. 

Ayr›ca Anadolu’da bu yüzy›lda ilk defa görülen

flairlerin hayat hikâyelerini anlatan “fluarâ tezkirecili-

¤i”nin ilk örne¤i, sade dili ve basit üslubuyla Sehî Bey

(ö.1548)’in Heflt-bihiflt’i; Latîfî (ö.1582)’nin sanatkara-

ne bir üslûp ile kaleme ald›¤›, önsözünde yer alan fli-

ir ve flair hakk›ndaki önemli bilgileri ve flairlerin fliir-

leri hakk›ndaki de¤erlendirmeleriyle  dikkate de¤er

Tezkiretü’fl-fiuarâ adl› eseri; Âfl›k Çelebi (ö.1571)’nin

a¤dal› ve süslü diliyle flairler hakk›nda birinci elden

elde etti¤i bilgileri veren ve en isabetli de¤erlendir-

melerde bulunan Meflâirü’fl-fiuarâ’s›; Hasan Çelebî

(ö.1603)’nin K›nal›-zâde Tezkiresi ad›yla da bilinen,

oldukça a¤›r ve anlafl›lmas› güç; ancak dilbilgisi aç›-

s›ndan sa¤lam cümleleriyle dikkati çeken Tezkiretü’fl-

fiuarâ’s› günümüz yazarlar› için de örnek olabilecek

nitelikteki mensur eserlerdir. 

Muhyî (ö.1606)’nin, Gülfleniyye tarikat›n›n ku-

rucusu ‹brahim Gülflenî (ö.1534) hakk›nda en önem-

li kaynak olan Menâk›b-› ‹brâhim Gülflenî (Tahsin

Yaz›c›, Ankara 1982) adl› eseri ; Vâhidî’nin tasavvuf

tarihi aç›s›ndan çok de¤erli bilgiler içeren, k›sa ve ar›

cümlelerle Türk nesrinin önemli örneklerinden olan

Menâk›b-› Hâce-i Cihân’›; Enisî’nin Menâk›b-› Ak-

flemseddin’i menak›p türünün bu yüzy›ldaki örnekle-

ridir. 

Yazar› belli olmayan, bolca atasözü ve deyim

içeren, modern Türk hikâyesi ve roman›na kaynak
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olabilecek zengin malzemeyi içinde bar›nd›ran, hal-

k›n günlük konuflma diliyle kaleme al›nan efsanevî

halk hikâyelerinden el-Ferec Ba’de’fl-flidde (Hasan

Kavruk, Süleyman Çaldak, Kaz›m Yoldafl, C.I, Malatya

2000, C.II, Malatya 2004); yine yazar› bilinmeyen Ga-

zâvât-› Gâzî Hasan Pafla; Kaptan-› Derya Barbaros

Hayreddin Pafla’n›n savafllar›n› ve kahramanl›klar›n›

anlatan Gazâvât-› Hayreddin Pafla; Dâsitân-› K›rk Ve-

zîr gibi eserler de sade bir dille yaz›lm›fl destâns› hi-

kâyelerdir. 

Kânûnî’nin Bâlî Be¤’e gönderdi¤i Hatt-› Hümâ-

yûn, Kânûnî’nin emriyle yaz›lan Kânûn-nâme-i Âl-i

Osman, siyasi yaz›flmalar ve vakfiye metinleri de Türk

infla (nesir) sanat›n›n güzel örnekleridir .

Bu yüzy›lda Ali fiir Nevâî (ö.1501)’den sonra

Ça¤atay nesrinin en güzel ve orijinal örneklerini su-

nan büyük Hint-Türk Devleti’nin kurucusu Babür fiah

(ö.1530)’›n, hayat›n›, düflüncelerini, maceralar›n› ve

aflklar›n› samimi ve ak›c› bir dil ile anlatt›¤› ve Türk

co¤rafyas›nda yaz›lan ilk hat›rat olma özelli¤ini tafl›-

yan Vekâyi ad›yla da an›lan Bâbür-nâme(Reflit Rah-

meti Arat, Baburname-Babur’un Hât›rat›, 3 c., ‹stan-

bul 1986) adl› eseri, Türk edebiyat›n›n bir flaheseridir.

Bu yüzy›lda Sadî’nin Gülistân adl› eserine fiâhi-

dî Çelebi (ö.1553), Lâmi’î Çelebi (ö.1532), Sû-

dî(ö.1596), fiem’î (ö.1596) ve daha pek çok flair ve bil-

gin flerhler yazm›fllard›r. Ayn› yazar›n Bostan adl› ese-

rine de Sürûrî (ö.1555), fiem’î, Sûdî’nin birer flerhi bu-

lunmaktad›r. Ayr›ca Mevlanâ’n›n Mesnevî’sine Sû-

dî’nin, tamam› elimize ulaflmam›fl olan eksik flerhi ile

fiemî’nin Mesnevî’nin alt› cildinin mensur tercüme ve

flerhi olan fierh-i Mesnevî’sini unutmamak gerekir.

Ayr›ca Sürûrî, Sûdî ve fiem’î’nin Hâf›z Dîvân’›na yaz-

d›klar› birer flerh bulunmaktad›r. Sûdî flerhi bunlardan

en sa¤l›kl› ve bilimsel olan›d›r. 

K›nal›-zâde Ali Çelebi’nin Ahlâk-› Nâs›rî’den

yararlanarak 1564’te haz›rlad›¤› ve uzun müddet

medreselerde ders kitab› olarak okutulan Ahlâk-›

Alâî’si klasik ahlâk kitaplar›m›zdand›r.

XVII. yüzy›l, Osmanl›lar›n her alanda zirvede

olman›n rehavetini yaflad›klar› bir dönemdir. Sanat ve

edebiyat da bu havadan nasibini alm›flt›r. Sosyal fay-

da prensibini ölçü alan Türk nesri, gittikçe güçlenen

ve güzelleflen cümle yap›s›yla, zengin ifade imkân›y-

la gerçekten baflar›l› ürünler vermeye devam etmifltir.

Bunun yan›nda, birçok büyük sanatç›, dönemin mo-

das›na uyarak, daha çok fliire ait teflbih, istiare, mecaz

vb. sanat unsurlar›yla, ses ve söz hünerleriyle, secili

uzun ve girift cümlelerle gittikçe karmafl›k bir hal alan

bir dil ortaya koymufllard›r. Bu dil ile yaz›lan eserler,

o ve ondan sonraki yüzy›lda büyük bir ilgi görmüflse

de, say› itibar›yla, sade nesirle yaz›lan eserlerden da-

ha çok de¤ildir. Halk›n ihtiyac›na cevap vermeyi uy-

gun bulan birçok sanatç›, eserlerini anlafl›l›r ve makul

bir dil ile yazm›flt›r. Hangi üslûpla yaz›l›rsa yaz›ls›n

bütün bu eserlerin, Türk nesrine çok büyük katk›lar›

olmufltur. Bu yüzy›lda, her türden birçok mensur eser

kaleme al›nm›flt›r.

Bu yüzy›lda yaz›lan flairlere dair biyografik

eserler (fluarâ tezkireleri), XVI. yüzy›l tezkirelerinden

farkl› olarak, flairlerin hayat hikâyesi ve edebî kiflili¤i

hakk›nda daha k›sa bilgi verip bolca örnek vermekte-

dirler. Dolay›s›yla -Riyâzî’ninki hariç tutulursa- bu

eserler daha çok birer antoloji niteli¤inde olup Türk

nesri aç›s›ndan büyük önem arz etmezler. Riyâ-

zî(ö.1644)’nin, genelde sade bir dille kaleme al›nan,

bazen flairin ilmî ve sosyal statüsüne göre süslü ve sa-

natl› bir üsluba kayan R›yâzu’fl-fluarâ’s›; Nev’î-zâde

Atâ’î (ö.1635)’nin Taflköprülî-zâde’nin fiakây›k-›

Nu’mâniyye’sine yazd›¤› Hadâikü’l-hakâik fî-tekmile-

ti’fl-flakây›k adl› eki bu yüzy›l›n en de¤erli biyografik

eserleridir. 

Hasan Bey-zâde Ahmed (ö.1636)’in Târih-i Âl-i

Osman’›; ‹brahim Peçevî (ö.1648)’ninTârih-i Peçe-

vî’si(Bekir S›tk› Baykal, II c., Ankara 1992); Osmanl›

Devleti’nde olaylar› yaz›ya geçirmek için atanan ilk

resmî tarihçi (vaka-nüvîs) olan ve kalemini biraz ihti-

yatl› kullanan Naîmâ(ö.1716)’n›n Naîmâ Tarihi diye

ünlenen Ravzatu’l-Hüseyn fî-hulâsati ahbâri’l-hafi-

keyn adl› eseri; Koçi Bey diye an›lan Musta-

fa(ö.1650)’n›n Osmanl› Devletinin gerileme sebeple-

rine istatistik olarak ilk defa dikkat çekti¤i Risâle-i Ko-

çi Bey adl› eseri; Solak-zâde Mehmed Hemdemî

(ö.1657)’nin Solak-zâdeTarihi; Abdî Pafla (ö.1692)’n›n

Niflânc› Tarihi diye meflhur olan Vakâyi-nâme’si; Si-

lahdar F›nd›kl›l› Mehmed A¤a (ö.1723) ’n›n Silahdar

Tarihi ve daha nicesi Türk nesrine büyük katk›da bu-

lunmufl eserlerdir . Kara-çelebi-zâde Abdülaziz Efen-

di (ö.1658)’nin genel bir tarih olan; ancak Osmanl›lar-
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la ilgili bölümleri kaynak olma bak›m›ndan önem arz

eden Ravzatu’l-ebrâr ile Süleyman-nâme ve ayr›ca Tâ-

rih-i Feth-i Revân ve Ba¤dâd adl› eserleri de süslü ne-

sir grubuna girer. 

Veysî (ö.1628)’in Hâb-nâme’si bu yüzy›lda süs-

lü nesrin en uç örneklerinden biridir. Veysi, rüyas›n-

da Sultan I. Ahmed ile ‹skender’i karfl›l›kl› konufltura-

rak günün sosyal sorunlar›na çözüm getirir. Sunum

ve içerik bak›m›ndan gerçekten orijinal olan eser, as-

l›nda bir siyaset-namedir. Yine Siyer-i Veysî diye bili-

nen Dürretü’t-tâc fî-sâhibi’l-mi’râc adl› siyeri; dinî

konular› ve menk›beleri içeren Düstûru’l-amel’i; Nâ-

bî(ö.1712)’nin a¤›r ve sanatl› bir üslub ile Veysî’nin si-

yerine yazm›fl oldu¤u Zeyl-i Siyer-i Veysî adl› eseri bu

yüzy›l›n dili en a¤dal› olan mensur eserlerimizdir.

Sanatkarane nesri zirveye ulaflt›rarak mensur

fliir çizgisine yaklaflt›ran; ancak kapal› ve anlafl›lmaz

diye elefltirilen Nergisî(ö.1635)’nin ilk ve son mensur

hamse niteli¤ini tafl›yan Hamse’si ve bunlardan özel-

likle Nihâlistân (Süleyman Çaldak, Nergisî ve Nihâlis-

tân’›, Malatya 2004) ve Meflâkku’l-uflflâk adl› eserleri

mensur hikâyecili¤imizin önemli kilometre tafllar›

hükmündedirler. 

Mecmuâtü’l-letâif ve ma’mûretü’l-maârif adl›

Mesnevi flerhiyle “Hazret-i fiârih” unvan›na hak kaza-

nan Ankaral› ‹smail Rusûhî Efendi (ö.1631); Cevâhir-i

Bevâhir-i Mesnevî adl›, tasavvuf ansiklopedisi niteli-

¤indeki flerhiyle Sar› Abdullah (ö.1660); yazar›na “fiâ-

rihu’l-fusûs” lakab›n› kazand›ran, as›l ad› Tecelliyâtü

araisi’n-nüsûs fî-manassati hikemi’l-fusûs olan eseriy-

le Muhyiddin ‹bn Arabî (ö.1240)’nin meflhur Fusûsu’l-

Hikem’ine en güzel flerhi yazan Abdullah-› Bosnevî

(ö.1644); Hindistan Türk saray› ve çevresinde geliflen

Sebk-i Hindî ad› verilen yeni edebî üslubun öncüle-

rinden olan ‹ranl› flair Urfî’nin divan›ndaki anlafl›lma-

s› güç beyitleri fierh-i Müflkilât-› Baz-› Ebyât-› Urfî

adl› eseriyle flerheden meflhur flairimiz Neflâtî

(ö.1674) bu yüzy›l›n flerh alan›nda ad› say›lmas› gere-

ken flahsiyetleridir. 

‹smeti (ö.1665)’nin, Birgivî’nin Tarîkat-› Mu-

hammediye’sine yapt›¤› tercüme ile Kara-çelebi-zâde

Abdülaziz Efendi (ö.1658)’nin Ahlâk-› Aziziye’si bu

yüzy›lda en çok okunan ahlâk kitaplar›d›r.

Veysî (ö.1628)’in, Nergisî (ö.1635)’nin ve Nâbî

(ö.1712)’nin Münfleât’lar› türünün en güzel örnekleri-

dir.

XVIII.yüzy›lda siyaset, ekonomi ve toplum sa-

has›nda bafl gösteren çözülme, sanat ve edebiyat› pek

etkilememifltir. Dil ve edebiyattaki geliflim, bu yüzy›l-

da da yeni s›çramalar göstererek devam etmifltir. Nes-

rin devam ede gelen her iki e¤iliminde de bir derece-

ye kadar olgun ve güzel eserler yaz›lm›flt›r. Say› bak›-

m›ndan oldukça çok eser yaz›lm›fl olmakla birlikte,

nitelik bak›m›ndan dönemine damgas›n› vuran eser

pek azd›r. 

Bu yüzy›l›n biyografik eserlerinden, Mustafâ

Safâyî (ö.1725)’nin oldukça süslü ve a¤dal› bir dille

yaz›lan Nühbetü’l-asâr min-fevâidi’l-efl’âr’›; Sâ-

lim(ö.1743)’in sanatkarane bir üslubu izleyen Tezki-

re-i fiuarâ’s›; Esrâr Dede(ö.1796)’nin Mevlevî flairleri

hakk›nda bilgi veren  Tezkire-i fiuarâ-i Mevleviyye (‹l-

han Genç, Ankara 2000)’si; Sak›b Mustafa Dede

(ö.1735)’nin Mevlevî flairlerinden bahseden Sefine-i

Nefîse-i Mevleviyye’si say›labilir. Yine, Uflflâkî-zâde

Seyyid ‹brahim Hasib (ö.1723)’in fiakây›ku’n-nu’mâ-

niyye’ye ek olarak yazd›¤› Zeyl-i fiakây›k ile fieyhî

Mehmed (ö.1732)’in Vakâyi’ü’l-Fuzalâ (Abdülkadir

Özcan, fiakây›k-› Nu’mâniyye ve Zeyilleri, ‹stanbul

1989) adl› biyografileri de önemli mensur eserlerdir.

Mensur biyografi türü içinde ele al›nmas› gere-

ken di¤er eserler, meflhur kiflilerin sadece ölüm tarih-

lerini vermeyi amaç edinen ve bazen ölüm tarihleriy-

le birlikte atama, görevden ayr›lma vb. olaylar›  ve ha-

yat hikâyelerini de veren “vefeyât-nâme”lerdir. XVII.

Yüzy›lda yaflayan Alaybeyi-zâde Mehmed Emin

(ö.1680)’in Vefeyât-› Pür-iber li-uli’l-elbâb men-ihte-

ber’i; Seyyid Hasib-i Üsküdârî (ö.1785)’nin Vefeyât-›

Ekâbir-i ‹slâmiyye’si; Ayvan-sarayî(ö.1786)’nin Vefe-

yât-› Selâtîn ve Meflâhir-i Ricâl’i bunlardan bir kaç›d›r. 

Osman-zâde Taib (ö.1724)’in, Osman Gazi’nin

o¤lu Alaaddin Pafla’dan bafllayarak Râmî Mehmed Pa-

fla’ya kadar 108 sadrazam›n biyografisini içeren Hadî-

katü’l-Vüzerâ’s›; Müstakim-zâde Süleyman Sadedin

(ö.1788)’in fleyhülislamlar›n biyografisini anlatan

Devhatü’l-meflây›h adl› eserleri de önemli biyografi-

lerdir. 
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Resmî tarihçi (vakanüvis) olan Râflid Mehmed

Pafla(ö.1735)’n›n Târih-i Râflid’i; Küçük Çelebi-zâde

‹smail Âs›m (ö.1760)’›n  Âs›m Tarihi’ni de süslü infla

örneklerinden saymal›y›z.

Süslü nesrin bu yüzy›ldaki önemli temsilcile-

rinden Abbasî-zâde Haflmet (ö.1768)’in Vilâdet-nâ-

me-i Hümâyûn ad›ndaki sûr-nâmesi; flairden ve fliir

gelene¤inden bahseden Senedü’fl-fluarâ  ’s› da bu dö-

nemin önemli mensur eserleridir . 

‹brahim Hakk› (ö.1772)’n›n, halk aras›nda en

çok okunan ansiklopedik tasavvufî eseri olan Marifet-

nâme’si ile Azîz Ali Efendi (ö.1798)’nin geleneksel

do¤u hikâyesindeki çerçeve hikâye tekni¤iyle kaleme

ald›¤›; ancak sade ve yal›n dili, kendine özgü üslu-

buyla Türk nesrinin modern hikâye ve romana do¤ru

ilerlemesinde önemli bir kilometre tafl› olan Muhay-

yelât’› sade nesrin en olgun örneklerinden kabul edi-

lir. 

XIX. yüzy›l, Avrupa kültürünün hissedildi¤i,

bütün sanat dallar›nda oldu¤u gibi fliir ve nesirde de

ayd›nlar aras›nda elefltirel bir yaklafl›m›n bafl gösterdi-

¤i dönemdir. Kimi yazarlar, ilmî ve edebî eserlerde bi-

linçli bir sadeleflmeye yönelmifllerdir. Ç›kan gazeteler

de bu e¤ilime güç katm›flt›r. Bat› edebiyat›ndan ro-

man ve hikâyelerin tercümesi ve uyarlanmas› ya da

onlar model al›narak telif edilmesi nesrimize büyük

bir güç kazand›rm›flt›r. Bu yüzy›lda klasik tarzda kale-

me al›nm›fl eserlerden,  Mütercim Âs›m (ö.1819)’›n

Târih’i ile Terceme-i Siyer-i Halebî’si;  Fatîn

(ö.1866)’in Hatimetü’l-efl’âr’›;  Ahmed Cevdet Pa-

fla(ö.1895)’n›n Târih-i Vekâyi-i Devlet-i Aliyye, Tezâ-

kir,  Ma’rûzât, K›sas-› Enbiyâ ve Tevârih-i Hulefâ adl›

eserleri say›labilir. 

Sonuç

Tarihin eski ça¤lar›na kadar uzanan Türk dili-

nin ilk yaz›l› edebî metinleriyle Orhun Abidelerinde

karfl›laflmaktay›z. Bu mensur metinler geliflmifl bir dü-

flünce altyap›s›na iflaret etmektedir. Türklerin, dahil

olduklar› kültür ortamlar›n› gösteren biçim ve içerik-

te belli metinleri ortaya koymay› baflarmalar› bu güç-

lü altyap›dan kaynaklanmaktad›r. Bu nedenle ‹slam

kültür dairesinde de oldukça zengin ve çeflitlilik arz

eden pek çok manzum ve mensur eser meydana ge-

tirmifllerdir. Klasik diye adland›r›lan bu edebiyatta

mensur eserler, gerek nitelik gerekse nicelik bak›m›n-

dan göz ard› edilmeyecek kadar önem arz etmesine

ra¤men bu edebiyatta genellikle fliir eksenli bir sanat

anlay›fl› hakim olmufltur. Bu nedenle nesir, güçlü dî-

vân gelene¤inin gölgesinde kalm›flt›r. Edebiyat denin-

ce, hep divan fliiri ve bu fliirin ö¤eleriyle bezenmifl

süslü nesir akla gelmifltir. Nesirde de, sadece sanatka-

rane üslûp ile ortaya konan inflâ hat›rlanm›flt›r. Halbu-

ki son zamanlarda yap›lan bilimsel araflt›rmalar, eski

edebiyatta güçlü bir nesir gelene¤inin var oldu¤unu

ve sade ve süslü diye adland›r›lan bu nesrin iki kol-

dan geliflimini sürdürdü¤ünü gözler önüne sermifltir.

Nesirde bafl gösteren bu iki e¤ilim, Tanzimat’a kadar

kesintiye u¤ramadan ürünlerini vermeye devam et-

mifltir. Nesir aç›s›ndan, gerçekten de hazineler de¤e-

rinde olan ve günümüz Türkçe’sine ve edebiyat›na

büyük katk›da bulunabilecek bu mensur eserler, genç

kuflaklar›n ilgisini beklemektedir.

Bu makalede ad› an›lanlar, o bütünün ancak

küçük bir parças›d›r. Bu kültür hazinesinin, genç ne-

sillerin dikkatine sunulmas› bu çal›flman›n biricik

amac›d›r. 

___________________
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