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Sayln davetliler, sevgili Karamanlilar,
Bu gun burada dil bayrami yapmak ve tarihimizin bir donum noktasini anmak uzere
toplanmig bulunuyoruz.
Tiirk tarihine, Turk kultiirune degerli hizmetler vermig olan gahsiyetler iqin
duzenlenen toplantilar, bu gahsiyetlerin tarih boyunca ya.yamalmna vesile oldugu gibi, bu
hizmetlerin temelinde yatan fikirlerin de tarih boyunca canli tutulmasina, milli
degerlerimizin gegmigi ile bu gunu ve gelecegi arasinda tabii bir baglantinin kurulmasina
yard~mciolmaktadir. Ben bu toplantida sizlere, konunun ozu ile ilgili olarak Turkgenin
Anadoluda bir yazl dili hiline gelebilmek iqin nasll bir mucadele verdigini, Anadolu
Beylikleri'nin ve K a r a m a n o g 1u M e h m e d Be y'in bu mucadeledeki yerlerini
belirterek, gozlerinizin onunde kisa bir tarihi tablo gizmeye qalipcagim. Ancak, gimdi
kutlamakta oldu$jumuz bu dil bayraminin, kiiltiir tarihimizde nasil derin bir anlam
tagidlgini aglklayabilmek iqin de once dilin bir millet varligi igindeki yerine igaret etmek
istiyorum.
Milleti O l u ~ t u r a nOzellikler ve Dil
Sayin dinleyenlerim, bir topIumu bagka bir toplumdan, bir milleti bagka bir
milletten ayiran birtaliim ozellikler vardir. Aslinda, toplumlara ayri ayri milletler
damgasini vuran da, onlari birbirinden aylran bu farklar, bu degigik ozelliklerdir. Soz
geligi, duygu ve duguncelerinde kendilerine has bagkaliklar vardir. Dinleri birbirinden
farklidir. Hatta ayni dinin uygulaniginda bile aynllklar goze qarpar. Gelenekleri bagka
ba~kadn.Sanatlannda kendi benliklerinden kaynaklanan oz ve incelikler yer alir. Oyle ki,
bir Mevlani, bir Yunus Emre, Turkun dunya goriigune bag11 bir sanat dehasi gosterirken,
bir Goethe, Alman toplumunun Bzellikleri ile beslenen bir gahsiyete buriinmugtur. Bir
Shakespeare ise, edebi dehasini fngiliz toplumunun yapisi ve gelenekleri iqinde
yo$jrularak olugturmugtur. Demek oluyor ki, her milletin kendine has bir dunya gorugu
ve bu dunya goriigiinden kaynaklanan degerleri ve davranig tarzlan vardn. fgte bundan
dolayidir ki, milletten millete diller de degigir. Ingilizce ile Japoncanin, Japonca ile
Turkqenin birbirlerinden qok farkli ayn diller oluglari da milletlerin kendilerine has olan
bu degerleri arasindaki aynliklardan ileri gelmektedir. igte biz, bir milleti meydana getiren
fertlerin yuzylllarca devarn eden ortak yqayigindan dogan ve dolayisiyfa tarih boyunca
olugturulagelen ve o milleti ozu bakimindan oteki milletlerden ayiran bu maddi ve
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manevi degerlerin ve davranig tarzlarinin hepsine birden kultur diyoruz. Goruluyor ki,
kultur, bir milleti bu gune ulagtiran ge~migdevirlere ait birikimlerinin bir toplamidir.
Bunun i ~ i ntarih de kulturiin bir par~asidir.Bir milletin kiiltiirii, kendi varligim tarih
guuru hilinde ortaya koyar. Milletlere gahsiyet veren, onlan canli tutan $ey kiilturleridir.
Dolayisiyla, bir milletin varligi ve benligi onun kiilturiinde y a w ve devam eder. Kultur
degerlerini kaybetmig olan milletler, goriinugte var olsalar bile kendilerine filizlenme,
yegerme ve serpilme gucu veren ozlerini kurutmug olduklan i ~ i nzamanla yikilmaya ve
bagka kulturlerin ozu i~indeeriyip sonmeye mahkiimdurlar. Demek ki, bir milletin
geligmesini ve gelecegini guvence altina alan manevi giic; ve ortak ruh, kultiirle temsil
edilmektedir. Ve yine bundan dolayidlr ki, At a t ii rk, 1923 yilinda Cumhuriyeti iliin
ettigi zaman, 1919-1922yillan araslnda Cetin savqlarla kazanilmi~olan asker? ve siyasi
zaferleri yeterli bulrnamigtlr. Bu zaferlerin kendinden daha yuksek bir gayeye hizmet isin
birer vasitadan ibaret oldugunu soylemigtir.
A t a t u rk'iin bu sozlerle anlatmak istedigi ger~ek,Turk milletinin, qagdag
medeniyet seviyesinin on safinda yer alacak bir duruma getirilmesi ve bunun i ~ i ngerekli
olan tedbirlerin alinabilmesi idi. Kultur seviyesi bakimindan geri kalmig milletlerin on
safa ge~emeyeceklerinibildigi i~indirki, o, yaptigi butun inkiliiplan kultur temeline
yerlegtirmeye ~aligmigtir.Mill1 kultiir degerleri ve kultur guuru uzerinde israrla durarak
"Turkiye Curnhuriyeti'nin temeli kiiltiirdur" demigtir.
Konuya bu a~idanbakogimizda, dilimizin, milli kiilturtimuzun aynlmaz bir parGasi
oldugunu gormekteyiz. Cunku Turk milletinin tarih boyunca biriktiregeldigi biitun
kultur degerleri ve manevi varligi dilimizde yagamaktadr. Duguncelerimizi dilimizle
anlatabiliyoruz. $u anda bile bizleri birbirimizle anla~tlranve belli bir dugunce etrafinda
kaynagtiran ortak vasitamiz dilimizdir. Bu bakimdan, dilimiz, hepimizi birlegtiren ortak
ve sosyal bir manevi varligimizdir. Ayrica, gesmig devirlere ait butun degerlerimiz
dunden bu gune, bu gunden yanna dil vasitasiyla aktanlabildigi i ~ i nguzel Turkgemiz
ayni zamanda degerli bir kultur hazinesi durumundadir. Dolayisiyla sosyal yapimizin
~imentosu,millet ve devlet varligimizin birlegtirici ve butunlegtirici en Bnemli
unsurudur. fgte bundan dolayidr ki, bir milleti qokertmeye ~aligangu~ler,once onun
kultiirune ve diline musallat olarak milli birligini ylkmaya phgirlar. Bir milleti bu turlu
tasallutlardan kurtaracak en saglikli tedbir de o millet fertlerini dil ve kultur guuruna sahip
kilabilmektir. Bu sebeple, dilimiz uzerine ne kadar titresek azdlr. Kaldi ki onun uzerine
titremek hem hakkimiz hem de gorevimizdir.
Dilin bir millet varligi i~indekibu vazge~ilmezyerine igaret ettikten sonra, gimdi,
her yil 26-27 Mayis tarihlerinde kutladigimiz dil bayramlnin bizim i ~ i ntarihi bir donum
noktasi olugturan anlami uzerinde durmaya ~aligalim.

Selquklular Devrinde Dil ve Turkqeye Dayall Bir Y a z ~Dili Kurma
Mucadelesi
1071 Malazgirt savaglndan sonra Anadolu bijlgesi hizla Tiirklegmeye baglamigtn.
XI-XIII. yiizyillar arasinda, Sel~ukluDevleti'nin kurulugundan sonra da devam eden
surekli go~ler,Anadolu bolgesini artlk bir Turk ulkesi haline getirmi~bulunuyordu.
Ancak, bugun bilim dilinde Turkiye Tiirk~esidiye adlandudigimiz dilimizin Anadoluda

mustakil bir yazi dili hllinde kurulup geligmesi kolay olmamlghr. Bu geligme, uzun bir
mucadelenin sonucudur, denilebilir.
Bilindigi gibi, Buyiik Selsuklu Devleti'nin bahya uzantls~durumunda olan Anadolu
Sel~uklulan'ndaf s l h kultiirii, ilim ve fikir hayati ile edebi faaliyetler buyuk bir gelhme
gostermig, bu geligme, XIII. yuzyilda altin rlevrine ulagmigtir. Ancak, butun bu
yukselme ve geligmelere ragmen Buyiik Sel~ukluiar'da oldugu gibi, Anadolu
Sel~uklularindada resmi dil olarak da Farsqa yerlegmig bulunuyordu. Bunun bqlica
sebebi, XIII. yiizyil ortalarina kadar Turk dili aqisindan, Orta Asya'nin dogu ve bah
kesimlerinde ayn ayri siyasi, sosyal ve kultiirel gartlann rol oynamig olmasid~.Doguda
bir yazi dilini kurup geligtirecek biitun gartlar hazlrlanmig olduiu hdlde, Bah Asya'da ve
Anadoluda, Turkqenin mustakil bir yazi dili durumuna gqebilmesi i ~ i ngerekli olan dil
tarihi ile iligili gartlar henuz tamamlanabilmig degildi. Bu yiizdendir ki, Orta Asya'nm
dogu kesiminde, Turk dili VI. yiizylldan bqlayarak kesintisiz yazi dilleri h8inde devam
ederken, Bat1 Asya'da bu geligme ve yeni yazi dillerinin olugmasl ancak XIII. yuzyilda
kendiii gosterebilmigtir.
XIII. yuzyil, Orta Asya'nm Maveraiinnehir, Harezm, Horasan gibi bat1 kesimlerinde
yeni siyasi ve sosyal geligmelenn ortaya qlktigl bir devirdir.
Kendi varliklarini X. yuzyila kadar dogudaki Gokturk, Uygur ve k~smenKarahanli
devletlerinin siyasi varliklan isinde devam ettirmig olan Oguzlmn, X. yuzyilda, Sirderya
irmagi boylarinda ve Aral golu hyilarinda bir Yabgu devleti k u r m u ~olduklanni
biliyoruz. X-XI. yuzyillarda, Sirderya yakasiyla Aral gdlu Cevrelerinde birtalurn gehirler
de kurmug olan bu Oguzlar, klsmen g&ebe idiler, ktsmen de yerlegik hayata gegmig
bulunuyorlardi. Daha sonra bunlardan bir kismi Ceyhun irmagml geqerek Harezm yolu
ile Horasan'a kadar uzandllar ve Biiyuk Sel~ukluDevleti'ni kurdular. Harezm'i bir Tiirk
ulkesi hiline getirilmesinde de Kipqaklarla birlikte bunlar rol oynadilar.
Horasan'da Biiyuk Sel~ukluDevletini kurduktan bir sure sonra, Oguzlann biiyuk
kumeler h8inde han ve Azerbaycan yolu ile Irak ve Anadoluya kadar uzanarak 1077'de
Anadolu Sel~ukluDevleti'ni kurduklmni da biliyoruz.
Goriiluyor ki, Oguz Tiirkleri X-XIII. yiizyillar arasinda, ta Aral golu ve Sirderya
boylanndan baglayarak Anadolu ortalmna kadar uzanan kuvvetli bir siyasi varllk hiiline
gelmiglerdir. Ancak, bu siyasi varl~klannaparalel olarak, XI. yuzyilda Oguzcaya dayall
mustakil bir yazi diline sahip degillerdir. Bu devirde Oguzlar, Oguzcayi konugma dili
olarak devam ettirdikleri bade, yazi dili olarak, daha Orta Asya'mn f s l h i klLik yazi dili
olan Karahanli Tiirk~esinebag11 idiler. Sonradan batlya uzanarak Horasan, Irak ve
Anadolu bolgelerinde Selquklu devletlerini kurunca, yeni tarihi ve sosyal prtlar, onlan
Farsqa ve Arapcayl resmi dil olarak kabul etmeye zorlamlghr. Ciinkii, bu biiyiik siyasi
varl~kbatida yurt tutunca, artik Karahanll yazi dilindeki haimiyet alaninin sinulan
dlgina tagmtg bulunuyordu. Ote yandan devlet dairelerinde ve Sel~ukludivaninda da buyiik
Capta franll unsurlar yer almigti. Devlet memurlar~ninmedrese egitiminden ge~mig
olmasi ve f s l h kulturiiniin yogun baskis1 altinda Arap ve Fars dillerinin kazanmig
oldugu buyiik deger, her iki Sel~ukluDevleti'nde de resmi dil, edebiyat dili, bilim dili ve
dig yazi~malardili olarak Farqa ve Arapcanin benimsenmesine yo1 agmigtu. Anadolu
Sel~uklulanndaXIII. .yuzyildan itibaren Tiirk~e,yalniz fsldmlik ve tasavvuf ilkelerini

buyiik halk kitleleri arasinda yaymak, halkin dini cengiverlik duygulanni beslemek Were
pratik ve didaktik gayelerle kaleme alinmig az sayidaki eserlerin dili olarak
kullanilabiliyordu. Gergi Oguzlar Anadolu'ya g@ ederken Orta Asya'dan butiin edebi ve
kiiltiirel geleneklerini de birlikte getirmiglerdi. Fakat bu sozlu geleneklere dayali bir yazi
dilinin kurulabilmesi igin iki yuzyil siiren bir miicadele ve hazirlik devri gegirmek
gerekmigtir.
Selguklu Devri Anadolusunda Oguzca, bir yandan Arapga ve Farsganin hikimiyetini
kirma yolunda ~ e t i nbir mucadele verirken, bir yandan da konugma dilini bir yazi dili
hiline getirebilme miicadelesi vermek zorunda kalmighr. fgte bu iki yonlu miicadelede ve
Oguzcanin ilk defa bir yazi dili olarak tarih sahnesine gakiginda, Anadolu Tiirkmen
beyliklerinin gok biiyuk rolleri ve hizmetleri olmugtur.
Anadolu Beyliklerinde Tiirkge Anlayq~ve Karamanoglu Mehmed Bey
Selpklu Devleti'nin Mogol baslusi ile zayiflamasi uzerine Anadolu Tiirkmen
beylerinin bulunduklan bolgelerde kendi adlanna hiikum surmeye baglamalan ile agilan
Anadolu Beylikleri devri, Turk dili tarihinde mustesna bir yer tutar. Bu devrin ana
ozelliklerinden biri, A r a ~ ave Farsgaya kargi Turkgeyi hikim kilma mucadelesinin
yiirutulmug olmasidir. Arap ve Acem kultiirune fazla itibar etmeyen Turkmen beyleri,
mill? geleneklerine ve Tiirkgeye deger verdikleri, ilim adamlanni, p i r ve edipleri koruma
hususunda biiyuk bir duyarlik gosterdikleri igindir ki, kisa zamanda, Konya diginda,
Anadolu'nun Karaman, Kastamonu, Krrjehir, Kiitahya, Birgi, Tire, Balrkesir, Aydzn,
Denizli, Sinop, Amasya, Erzurum vb. Wlgelerinde de yeni yeni kultur merkezleri
dogmaya baglamigtlr. Beylik merkezlerindeki saraylarda bu konuda gosterilen duyarllk,
Turk dili ve edebiyati igin hizla verirnli bir devrenin bqlamasina yo1 agmigtx. Tiirkmen
beylerinin, memleket kazanmak igin yaptlklan savaglar ve siyasi mucadeleler slrasinda
bile ilim ve edebiyat hareketlerini tegvik etmeleri, hele bunlardan bazilannin Arapca ve
Farsgayi iyi bildikleri hilde Isldmi ilimler gelenegine aykin o l d , Tiirkge yazmayi
tercih etmeleri, biilgelerindeki konugma dillerini yaziya a k w a k eser yaratma gayretleri
Turkge igin yeni bir uyanig ve guurlanma devri olmugtur. Hem gair hem devlet adami
olan Kadi Burhaneddin bunlardan biridir. Kaynaklarin verdigi bilgilere gore, o,
seferlerindekieglence meclislerinde bile ilmi miibahaseler yaptmr, sarayinda haftanin iig
gununde edebi ve ilmi toplantilar duzen1etirdi.l fgte Anadolu Tiirkmen beylerinin bu
kararli ve guurlu tutumlari sayesindedir ki, Anadolunun Aydrn, Denizli gibi bat1
kesimlerinden baglayarak ta Erzurum'a kadar uzanan biilgelerindeki beyliklerde ve bu
beyliklerin saraylarinda telif ve terciime yuzlerce Turkge eser ortaya konabilmigtir. Bugun
Anadolu, Istanbul ve Avrupa kutuphanelerini siisleyen bu eserler, o devir i ~ i nbir Wing
vesilesidir. Oguz Tiirkgesinin Anadolu bolgesinde mustakil bir yazi dili hainde
kurulabilmesinin sim, igte Anadolu beylerinin mill? ruha bag11 bu sosyal ve kultiirel
onculu~iindesakli bulunmaktadlr. Eger A y dl n o g 1u M e h m e d v e U m u r
Beylerin,Germiyanoglu S u l e y m a n S a h ' i n , H i z i r Bin Go1 Beyi'nin
ve daha nice nice Anadolu beylerinin biraz once igaret ettigimiz guurlu tutumlan
olmasaydi, G ii 1g ehri'nin Mantrku't-Tayr'i, A S i k Pag a'nin Garip-ncime'si,
Bk. Ismail Hakk~Uzungar~d~,
Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu Karakoyunlu Devletleri, Tiirk Tarih
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A h m edi'nin iskender-ndme'si, H o c a M e s u d'un Siiheyl'ii Nevbahar'i, K u 1
M e s ' u d'un Kelile Dimne'si, $ e y h o $j 1u'nun Hur~id-ndme'siKabus-nhme'si ve
Murzubdn-ncime'si ile Yusuf ve Ziileyha, Klsasii'l-enbiyd, Tezkiretii'l-evliya, Taberi
Tarihi Terciimesi gibi Anadolu Turk yazi diline parlak bir yo1 aGan dev eserler verilebilir
miydi? Beki de Fars dili Tiirkseye kargi olan hilkimiyetini devam ettirebilir ve Tiirksenin
bir y a z ~dili hiline geligini engelleyebilirdi. Turkqenin Anadoluda bir devlet dili, bir resmi
dil hiline geligi Tiirkmen beylerinin Anadolu'da olugturduklari geligme ortaml ve milli
dile kargi gosterdikleri bu hassasiyetle gerqeklevbilmigtir. Igte, bu gun burada Tiirk diline
yiin veren bir buyrugu dolayisiyla kendisini kutlamakta oldugumuz K a r am a n o g 1u
M e h m e d B e y de bunlardan biridir.
Karamanogullan tarihini yazmlg olan $! ikiiri'nin verdigi bilgilere gore,
K a r a m a n o g 1u M e h m e d B e y'in sarayinda da oteki Anadolu beylerinin
saraylarlndaki edebi, ilmi ve kultiirel faaliyetlere gahit olmaktay~z.Karamanoglu
hiikumdarlan okuyup yazmada k h i l , gunun hiinerlerini ogrenmig dirayetli beylerdir.
Meclislerinde vezir, kadi, miiftu ve geyhlerden bagka ilimler, gairler ve muneccimler de
bulundurmuglar~.All~me,Feyzullah,
Hoca Fakih, Fehhar, Halim,
N i z a m i , H i z i r B i n M a h m u d gibi ilim, giir ve edebiyat muntesipleri, Turk
kiiltiitiine Karaman saraymda himaye gorerek hizmet etrnig olan gah~i~etlerdir.~
Germiyaiz
ve K a s t a m o n u saraylarinda devam eden ilmi ve edebi gelenek, hikimiyet
Osmanogullanna gqinceye kadar aynen Karamanogullannm saraymda da devam etrnigtir.
Demek oluyor ki, oteki Anadolu beyliklerinde var olan ortam ve milli ruh, ayni gekilde
Karamanogullar~ Beyliginde de kendini gostermektedir. HatG K a r a m a n o 1u
M e h m e d B e y , bu konudaki icraati ile butun oteki Turkmen beyliklerini de temsil
eden bir onciillk gerefi kazanmg bulunmaktadlr.
Oguzlann Salur kolundan geldigi bildirilen Karamanogullan, bilindigi uzere,
Anadolu beyliklerinin, Osmano$jullmndan sonra gelen en buyu$ju ve en giiqlusudur.
1250 ylllannciui 1487 y~llannakadar ortalama 237 y11 devam eden bu beyligin tarihinde
K a r a m a n o g l u M e h m e d Bey'inozelbiryerivardn.
Ilhanl~hiikimiyeti ve Memliik devletinin b a s k ~ saltinda
~
iyiden iyiye qokmug
bulunan Selquklu Devletinin zaafindan ve Anadoludaki siyasi, askeri ve sosyal
kar~gtkliklardanyararlanan M e h m e d B e y'in K o n y a ' y ~ zapt ettigini ve 11.
I z z e ddi n K e y k a v u stun oglu S i y a v I;$u sultan il5n ettigini de bilmekteyiz. 1277
y111nda Selquklu sultan1 11. A 1i e ddi n K e y k u b a t'tan Konya'y~ald&tan sonra, 13
Mayista divan toplayan Mehmed Bey'in bir yandan S i y a v u g adina hutbe okutup para
bast~nrkenbir yandan da : "Sirden giru hic kimesne kaplda ve divdnda ve mecdlis ve
~
gehirde ilin
seyranda Turki dilinden gayri dil soylemeye" geklindeki k a r a r ~ nbutiin
ettirmesi ve "defterleri dab1 Turkce yazalar" buyrugunu vermesi,3 Turk dili tarihinde bir
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Karamanoglu Mehrned Bey, Turk dil ve kultiiriine deger veren bu guurlu ve ustun
davranigi ile, hi^ guphe yok ki, butun Anadolu beyliklerinde h&m olan mill? ruha en iyi
bir gekilde tercurnan olabilrnig ve devrindeki ternsilcilik gorevini, kendisini her yil
anmaya deger bir bawl ile yurutebilrnigtir. Onun adinda ve hatirasinda butun Turkmen
beylerinin ruhu gild olsun!
Sozlerirnizi bitirirken, birkaq curnle ile, yine bu gunku kutlarna program1 i~indeyer
almig bulunan Y u n u s E rn r e'ye de dokunmadan geqemeyecegiz.
Yukarida Oguz-Turkmen beylerinin rnilli geleneklerine ve Turk~eyeverdikleri
degeri, gairleri ve yazarlari korurna baklrnlndan gosterdikleri hassasiyeti dile getirmeye
c;aligrnlgtlk. Ancak, burada, Turk diline dogrudan dogruya Turk~eeser vermek suretiyle
buyiik hizrnetlerde bulunrnug ve yazl dilirnizin kurulugunda onculuk gorevi yuklenmig
olan butun edebi phsiyetleri de rninnet ve giikranla anmak gerekir.
Bunlar arasinda Y u n u s Em re, Oguzcanin Anadoluda rnustakil bir yazi dili
olarak kurulugunda en buyuk gorevi yuklenmig olan bir edebi gahsiyettir. 0 , Turkqeyi
kullanmaktaki gucu ve sanat dehasi ile ustun bir bayn gosterdigi gibi, kendi ~agdqlanna
ve kendinden sonraki pek ~ o Anadolu
k
gairine de lglk tutrnugtur. Bu bapnda Y u n u s
Em re'nin mill1 dile olan sevgi ve bagliliginin da onemli bir pay1 vardir. Denebilir ki,
Turk~enin,konugma dilinden ve halk giirinden yazi diline dogru uzanan geligrnesinde
verdigi hizrnet bakirnlndan Yunus Emre, bu alanda hizrnet vermig oteki edebi gahsiyetler
arasinda doruga ~lkrnigolan en eski oncu dururnundadtr. Y u n u s , tasavvuf felsefesinin
dolgun f i k i r l h i :
Beniim adzim derrli dolap,
Suyum akar yalap yalap,
Boyle emreylemiJ Calap,
Ailung i ~ i iiiilerim.
~t

misralan ile ve edebiyatlrnizda bir sehl-i mumteni iirnegi olan aluci bir soyleyig i~indene
kadar buyuk bir kolayllkla dile getirebilrnigtir. HiG guphe yok ki, Anadolu Turkqesi,
Y u nu s 'un elinde yuksek bir edebi ve felsefi anlatirn gucu kazanmi~bulunrnaktadlr.
Dnun da ruhu $id olsun!
Hepinizi saygi ile selhlanm.
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