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İslamiyet Dönemi Türk Edebiyatı 
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Tarihi bilgilere göre, Türklerin İslamiyet ile ilk 
temasları Hz. Ömer dönemindeki Ahnef bin Kays 
komutasındaki İslam ordusunun Sasanileri 
yenmesiyle başlamıştır. İslamiyet’in kabulüyle tabi 
olarak yeni ve dini muhtevalı bir edebiyat 
oluşmaya başlamıştır. Çünkü toplumu inanç ve 
kültür olarak çok derinden etkileyen bu sürecin 
edebi sahayı da etkilemiş olması tabidir. Kendine 
özgü nitelikleri ve kurallarıyla “Divan Edebiyatı” 
adını verdiğimiz dönemin oluşumu 13. yüzyıla 
kadar gelir. Tarihi dönem çerisinde Türk 
edebiyatının en zirve örneklerinin ortaya 
koyulduğu, tamamen din ve kültürle şekillenen bu 
edebiyat Batı ile temas dönemine kadar devam 
etmiştir. 

İslamiyet Dönemi Türk Edebiyatı Özellikleri 

• Bu dönemde meydana getirilmiş yapıtlar 
daha çok didaktik nitelikler taşır. 

• Türkler İslam dinini 10. yüzyılın ilk 
yarısından itibaren kabul etmeye 
başlamışlardır. 

• İslam dini Türkleri birbirine daha çok 
kenetlemiş, birlik ve beraberlik duygusunu 
daha da güçlendirmiştir. 

• Türkler İslamiyetin kabulüyle beraber 
göçebe yaşam tarzını bırakarak yerleşik 
hayata geçmiştir. Bu şekilde mimari 
alanda da bir çok gelişme meydana 
gelmiştir. 

• İslam dini ile beraber Türk edebiyatında 
çokça gelişmeler olmuş yazılı ürünlerin 
sayısı bir hayli artmıştır. 

• 11. ve 13. yüzyılda Arapça ve farsça dilinin 
öğrenimi artmış, ilim ve din alanında 
Arapça, edebiyat alanında ise Farsça 
önemli bir yer kazanmıştır. 

• Bu dönemde hece ölçüsünün kullanımı 
azalırken, aruz ölçüsünün kullanımı 
artmıştır. 

• Bu dönemde mesnevi ve gazel gibi yeni 
nazım şekilleri Türk edebiyatında 
kullanılmaya başlamıştır. 

 

 

Kutadgu Bilig 

Yusuf Has Hacib’in 1069-1070 yıllarında yazdığı bu 
eseri Kaşgar’da tamamlayarak, o dönemin Doğu 
Karahanlı Devleti hakanı olan Tabgaç Buğra Han’a 
sunulmuştur. Bu eser hem Türk edebiyatına hem 
de Türk kültürü ve tarihine kaynaklık edebilecek 
mühim bir yapıttır. Henüz güçlü bir Arapça ve 
Farsça etkisi yoktur. Eserin temelinde kamil insan 
kavramı yatmaktadır. 

Yusuf Has Hacib eserinde dört soyut kahramanı 
kişileştirmiştir, bu kişilere de uygun adlar 
vermiştir. Eserin başlarında bu dört kişiden 
bahseder ve onları okuyucuya tanıtır. Bu kişiler ve 
temsil ettikleri kavramlar şu şekildedir: 

Kün Togdı (hükümdar) : “gün doğdu, doğan 
güneş”, adaleti temsil eder. 

Ay Toldı (vezir) : “ay doldu, dolunay”, baht, talih 
ve ikbali temsil eder. 

Ögdülmiş (vezirin oğlu) : “övülmüş”, akıl ve  
anlayışı temsil eder. 

Odgurmış (vezirin kardeşi) : “uyanık”, dünya 
işlerinin sonunu temsil eder. 

 

Kutadgu Bilig Özellikleri 

• Kutadgu Bilig “saadet veren bilgi, ilim” gibi 
manalar taşımaktadır. 

• Yusuf Has Hacip tarafından 11. yy’da 
yazılmıştır. 

• Türk edebiyatındaki ilk siyasetneme 
örneğidir. 
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• Türk edebiyatında aruz ile yazılan ilk 
eserdir. Aynı zamanda İslami döneminde 
ilk eseri kabul edilir. 

• Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır. 
• Didaktik bir nitelik taşıyan bu eser, 

yozlaşmış toplum için insanlara, mutluluğa 
ve huzura ulaştıracak nasihatlarde 
bulunmuştur. 

• Kutadgu Bilig aynı zamanda, iki dünya 
saadeti için neler yapmamız gerektiği 
hakkında bilgi vermiş ve öğütlerde 
bulunmuştur. 

• Kutadgu Bilig, dil özellikleriyle olduğu 
kadar düşünce derinliği ve zevk inceliğiyle 
de yeni bir çığır açmıştır. 

• Bu eserde devlet yönetimi hakkında bilgi 
verilmiş ve ahiretin yalnızca kendimizi 
ibadete kapatmakla kazanılmayacağını, 
topluma faydalı olarak, zorluklar çekerek 
dünya ve ahiretin kazanılacağı 
söylenmektedir. 

• Konu olarak dinin ehemmiyeti, ahlak 
kuralları ve devlet yönetimi gibi konular 
üzerinde durulmuştur. 

• 6645 beyit olarak yazılan bu eserin nazım 
şekli mesnevi‘dir. Ayrıca içerisinde az da 
olsa dörtlükler bulunmaktadır. 

• Kutadgu Bilig, alegorik bir münazara 
karakterindedir. Münazaranın 
kahramanları dört kişiden olmakla 
beraber, genel olarak ağırlık noktalarını, 
iki kişi arasındaki konuşmalar oluşturur. 
(Kün-toğdı: kanun; Ay-toldı: saadet; 
Ögdülmiş: akıl; Odgurmış: akıbet) 

 

 

 

 

 

 

 

Divanı Lügat’it Türk 

Divanı Lügatit Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından 
Bağdat’ta 1072-1074 yılları arasında 
yazılan Türkçe-Arapça sözlüktür. Ebul Kasım 
Abdullah’a sunulmuştur. 

Divanı Lügat’it Türk Özellikleri 

• Türkçe’nin bilinen en eski sözlüğüdür. 
• Türkçenin ilk antolojisi, ansiklopedisi ve dil 

bilgisi kitabıdır. 
• Aynı zamanda İslamiyet öncesi Türk 

edebiyatını, tarihini, coğrafyasını, 
folklorunu, mitolojisini anlatan bir kaynak 
niteliği taşır. 

• Yazar kelimeleri ve dil bilgisi kurallarını 
açıklarken halk arasında konuşulan en 
güzel atasözlerinden, deyimlerden ve 
vecizelerden örneklerler vererek 
anlatmıştır. 

• Orta Asya yazı Türkçesi hakkında var olan 
en kapsamlı ve önemli dil kaynağıdır. 

• 11. yüzyılda yazılmıştır. 
• Kaşgarlı Mahmut bu eseri, Araplara 

Türkçeyi öğretmek amacıyla ve Türkçe’nin 
Arapça gibi zengin bir dil olduğunu 
kanıtlamak için yazmıştır. 

• Yazar, sözlü edebiyat döneminden yazılı 
edebiyat dönemine geçişteki ilk örnekleri 
bu yapıtta toplamıştır. 

• El yazması nüshası 638 sayfadır ve yaklaşık 
9000 Türkçe kelimenin oldukça ayrıntılı 
açıklamasını içerir. 

• Ayrıca eser içerisinde, Türklerin tarihine, 
coğrafi yayılımına, boylarına, lehçelerine 
ve yaşam tarzlarına ilişkin kısa bir önsöz ve 
metin içine serpiştirilmiş bilgiler bulmak 
mümkündür. 

• Bu eserin içerisinde dönemin Türk 
dünyasını gösteren bir de harita 
bulunmaktadır. 
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Atabetü’l Hakayık 

Atabetü’l Hakayık, gerçeklerin eşiği anlamına 
gelen eseri Edip Ahmet Yükneki, Karahanlı 
beylerinden Muhammed Dad Sipehsalar’a 
sunmuştur. Hadislere ve Arapça beyitlere 
dayanarak şiirlerle yazılan eser, ahlaklı olmanın 
yollarını, ahlak ilkelerini açıklamış, çeşitli ahlaki 
öğütlerde bulunmuş, içinde yaşadığı toplum için 
İslami düşünce ve görüşler hakkında yol gösterici 
olmuştur. 

Eser ilk tesbit edildiğinde “Hibetü’l Hahayık” veya 
“Aybetü’l Akayık” gibi yanlış şekillerde 
isimlendirilmiştir. 

Atabetü’l Hakayık Özellikleri 

• Edip Ahmet Yükneki tarafından 12. 
yüzyılda kaleme alınmıştır. 

• Kelime anlamı olarak “hakikatin eşiği” 
anlamına gelmektedir. 

• Bu kitap bir ahlak ve öğüt kitabı olarak 
yazılmıştır. 

• Arapça ve Farsça kelimeler sıkça 
kullanılmıştır. 

• Bu eser on dört bölümden meydana gelir 
ve her bölümde farklı bir konu 
işlenmektedir. 

• Didaktik bir nitelik taşır. 
• Bu yapıtta cömertlik, ilim, doğruluk gibi 

konular yer almaktadır. Kısaca konusu din 
ve ahlaktır. 

• Eser aynı zamanda bilginin faydası ve 
bilginin ne kadar zararlı olduğu hakkında 
okuyucuya bilgiler vermektedir. 

• Gazel ve kaside denilebilecek tarzda şiirler 
vardır. 

• Eser mesnevi tarzında yazılmıştır. 
• 46 beyit ve 101 dörtlükten oluşmaktadır. 
• Yusuf Has Hacib’ib Kutadgu Bilig‘i gibi aruz 

ölçüsüyle yazılmıştır. 
• Kaşgar Türkçesi ile yazılmıştır. 
• Yazımında Uygur harfleri kullanılmıştır. 

 

 

Divan-ı Hikmet 

12. yüzyılda Ahmet Yesevi tarafından dörtlüklerle 
ve hece ölçüsüyle yazılmış dini, tasavvufi ve 
öğretici özellik taşıyan kıymetli bir eserdir. 
Türkistan’da yetişen önemli velilerden olan Hoca 
Ahmet Yesevi, Türkler arasında hem İslam’ın 
yayılması hem de çok iyi anlaşılmasında büyük 
emekleri olan Mansur Ata, Abdulmelik Ata, 
Süleyman Hakim Ata, Muhammed Danişmend, 
Muhammed Buhari (Sarı Saltuk) Zengi Ata, Tac Ata 
gibi isimlerin yetiştirilmesinde etkili olmuştur. Yine 
bu isimler, Anadolu’da Ahi Evran, Mevlana, Hacı 
Bektaş, Yunus Emre, Tapduk Emre gibi kişilerin 
yetiştirilmesinde etkili olmuştur. Bu sebeple 
Ahmet Yesevi’nin hikmetli şiirleri Sade ve halkın 
anlayacağı dilde olan Türkçesiyle Çin’de Marmara 
sahillerine kadar yayılarak Türk milletine birer ışık 
olmuştur. Hoca Ahmet Yesevi’nin asıl adı Ahmet 
bin İbrahim bin İlyas Yesevi olup, Piri Sultan, Hoca 
Ahmet, Kul Hace Ahmet diye de tanınır. 

Divan-ı Hikmet Özellikleri 

• Bu yapıt Ahmet Yesevi tarafından 12. 
yüzyılda kaleme alınmıştır. 

• “Hikmet” kelimesi Ahmet Yesevi’nin 
şiirlerine verdiği isimden gelmektedir. 
Dörtlüklerin her birine bu ismi verir. 

• Çok iyi bir Arapça ve Farsça bilgisine sahip 
olmasına rağmen şiirlerinde hece 
ölçüsünü kullanmıştır. 

• Şiirlerini 7’li ve 12’li hece ölçüsüyle 
yazmıştır. 

• Genelde yarım uyak ve redif kullanmıştır. 
• Bu yapıt halka İslam’ın esaslarını 

öğretmek amacıyla yazılmıştır. 
• Şiirleri dörtlük şeklindedir. Biçim 

bakımından ise koşmaya benzemektedir. 
• Şiirlerinde “tevhid inancı, dünya ve ahiret 

hayatı hakkında bilgi, ilahi aşk, dini ve 
tasavvufi önemli konular İslam adabı, 
peygamber sevgisi, İslam büyüklerinden 
kıssalar” gibi konular duygusal bir tonda, 
lirik bir üslüpla işlenmiştir. 

 



 

 
 

4 

Kitab-ı Dede Korkut 

Dede Korkut Hikayeleri olarak da anılan bu kitap, 
tarih içerisinde Oğuz Türklerinin Rum, Abaza ve 
gürcülerle yaptıkları savaşlara ait destani 
hikayelerdir. Bugünkü bilgilerimize göre, halk 
arasında şifahi olarak yayılarak 14. yüzyılda son 
şeklini almış, 15. ve 16. yüzyılda yazıya 
geçirilmiştir. Türk inanç ve kültür tarihinden birçok 
temayı barındıran bu hikayelerin yazarı belli 
değildir. Dede korkut hikayeleri, destan 
geleneğinden halk öykücülüğüne geçiş dönemi 
olarak da nitelendirilebilir. Dede Korkut 
Hikayelerinin tek ve tam nüshası Almanya’da 
Dresden Kütüphanesi’ndedir. 

Dede Korkut Kitabı Özellikleri 

• Dede Korkut; hikayelerin içinde adı geçen 
yaşlı, bilge, kim olduğu bilinmeyen bir halk 
ozanıdır. 

• Bu eserde nazım ve nesir bir arada 
yazılmıştır. 

• 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. 
• Bir destan niteliği taşır. 
• Bu yapıt destan döneminden halk 

öyküsüne geçiş dönemini kapsar. 
• Bu yapıt anonim bir özellik taşımaktadır. 
• Konu bakımından, Türk töresi, aşk, yiğitlik 

gösterisi, kahramanlık, Türk boyları 
arasındaki mücadeleler gibi konular 
işlenmiştir. 

• Bu yapıtın içinde o dönemde yaşamış iyi 
kişilere methiye kötü kişilere ise eleştiriler 
yer almaktadır. 

 

Derslerin devamı için www.bilgenc.com adresini 
ziyaret edebilirsiniz. 
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