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İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 

Türklerin İslam dinini kabul etmeden önceki 
edebiyat dönemine İslamiyet Öncesi Türk 
Edebiyatı denir. Bu dönemin edebiyatına 
batığımızda sözlü bir edebiyat anlayışının ağırlıkta 
olduğunu görürüz. Yazılı ürünler bu dönem 
edebiyatında yok denecek kadar azdır. Destanlar 
bu dönemde oldukça yaygın olduğu için bu 
döneme “destan dönemi” de denmektedir. 

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Özellikleri 

• Başlangıcı belli olmayan bu dönem 11. yy. 
ortalarına kadar devam etmiştir. 

• Yabancı etkilerden uzak kalmış, yerli bir 
edebiyat dönemidir. 

• Bu dönem ürünlerinin çoğu anonimdir. 

• Göçebe kültüre ait izler taşır. 

• Yabancı sözcüklerin nadiren bulunduğu bu 
edebiyat dönemi öz Türkçe ile yazılmıştır. 

• Kısmen yazılı eserleri olmakla birlikte, 
genel olarak baktığımızda sözlü edebiyatı 
ağırlıkta görürüz. 

• Aşk, doğa, yiğitlik, kahramanlık gibi 
konuları ağırlıklı olarak görürüz. 

• İslamiyet öncesi Türk edebiyatına 
batığımızda iki döneme ayrıldığını görürüz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 
Dönemleri 

Sözlü Dönem 

Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları bu döneme 
İslamiyet öncesi Türk edebiyatı sözlü 
dönemi denir. 

Daha yazılı bir edebiyat yokken Türk 
toplumlarında baksı ya da bahşı denen saz şairleri 
bulunurdu. Bunlar dini törenlerde, av 
merasimlerinde, savaş hazırlıklarında ve bütün 
sosyal etkinliklerde şiirler söyler destanlar 
okurlardı. Bu şiirler daha çok insanları eğlendirme, 
bir üzüntüyü paylaşma ya da savaşa hazırlama gibi 
gayelerle söylenirdi. Böylece dilden dile dolaşan 
bir şiir geleneği oluşmuş, tarih boyunca birçok 
kültür değişimine uğranılmasına rağmen yok 
olmayan bu gelenek günümüze kadar sürmüştür. 

 

Sözlü Dönemin Özellikleri 

• Bu dönemin yapısına ve özelliklerine 
baktığımızda şairlerin toplum içerisinde 
önemli bir yere sahip olduğunu görürüz. 

• Bu dönemde şairler şiirlerini “kopuz” adını 
verdikleri bir çalgı aleti ile söylerlerdi. 

• Bu dönemin saz şairlerine “ozan” adı 
verilir. 

• Eski Türkler, av törenlerine “sığır”; kurban 
törenlerine ve toplu ziyafetlerine “şölen”; 
yas, ölüm törenlerine “yuğ” adını 
verirlerdi. 

• Bu dönem edebiyatında hece ölçüsünün 
7’li, 8’li ve 11’li kalıpları kullanılmıştır. 

• Nazım birimi dörtlüktür. 

• Bu dönemin asıl ürününü doğal destanlar 
dediğimiz tür oluşturur. 

• Genel olarak doğa, aşk, kahramanlık, 
yiğitlik ve ölüm gibi konular işlenmiştir. 
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• Sözlü dönemin ürünleri anonim olup, sade 
bir Türkçe ile söylenmiştir. Yabancı dillerin 
etkisi altında kalınmamıştır. 

• İlk kez bu dönem ürünlerini Kaşgarlı 
Mahmut, Divanü Lügat-it Türk adlı 
eserinde derleyip ve yazıya geçirmiştir. 

 

İslamiyet öncesi sözlü edebiyat ürünleri 
şunlardır: 

 

Sav 

• Günümüzdeki atasözlerinin karşılığıdır. 
• Öğüt niteliği taşır. 
• Divan edebiyatında “darb-ı mesel” adını 

alır. 

 

Sagu 

• Yuğ törenlerinde, bir kişinin ölümü üzerine 
duyulan acıyı dile getirmek amacıyla 
söylenen şiirlere denir. 

• Sagunun Halk şiirindeki karşılığı “ağıt” 
Divan şiirindeki karşılığı ise “mersiye”dir. 

• Uyak şeması aaab şeklindedir. 
• 7’li hece ölçüsü kullanılır. 
• Divânu Lugatit-it Türk’teki Alp Er Tunga 

(Saka Türklerinin yazdığı) sagusu bu türün 
en eski örneklerindendir. 

Koşuk 

• Nazım biçimi dörtlüktür. 
• 7’li hece ölçüsüyle söylenir. 
• Uyak şeması aaab şeklindedir. 
• Bu türün Halk edebiyatındaki karşılığı 

“koşma”, Divan edebiyatındaki karşılığı 
“gazel”dir. 

• Koşuklar ilk kez Kaşgarlı Mahmut 
tarafından Divan-ı Lügat-i Türk’te yazıya 
geçirilmiştir. 

• Aşk, yiğitlik, kahramanlık, tabiat 
konularında söylenmiştir. 

Destan 

Destan kelime olarak Farsça kökenlidir ve “kıssa, 
masal, hikaye” gibi anlamlara gelmektedir. 

Eski çağlarda, savaş, göç ve afet gibi önemli olayla-
rın etkisiyle söylenmiş, uzun, manzum, yiğitlik 
öykülerinin derlenip düzenlendiği 
şiirlere destan denir. 

Olayların toplumda derin izler bırakmış olması, 
kişilerin seçkin (kral, han, hakan vb.) olması, olay 
ve kişilerin olağanüstü nitelikler göstermesi, 
tanrıların olaylara karışması, milli dil ve nazım 
şekilleriyle söylenmesi, destanların çoğunlukla 
ortak özellikleridir. 

• Destanlarda olağanüstü olaylar sıkça 
görülür. Destanlarda, insanın doğayla ve 
üstün güçlerle mücadelesi düş gücüyle, 
mitolojik ögelerle ortaya koyulur. 

• İslamiyet’ten önce var olan sözlü Türk 
edebiyatın en önemli kaynağı destandır. 

• Dünya edebiyatları içinde destanlar 
yönüyle en zengin edebiyat Türk 
edebiyatıdır. 

• Destanlar günümüze ağızdan ağıza 
aktarılarak gelmiştir. 

• Destanlar, henüz yazının icat edilmediği 
dönemlere aittir. 

• Destanlarda milli özellikler yoğun olarak 
görülür. 

• Destanlarda anlatılan olaylar toplumda 
derin izler bırakır. 

• Destanlar ait olduğu ulusun dili, nazım 
biçimi ve ölçüsüyle yazılır. 

• İslam öncesi Türk edebiyatının önemli 
edebi türlerinden olan destanlar 
dörtlükler halinde yazılmıştır. 

Destan Türleri 

Destanlar, oluşumları bakımından iki grupta 
incelenebilir: 

1) Doğal Destan: Toplumu derinden etkileyen 
olaylar sonunda halk arasında kendiliğinden 
oluşan uzun şiirlerdir. Bunlar genellikle daha sonra 
bir şair tarafından derlenip düzenlenmiştir. 



 

 
 

3 

2) Yapma Destan: Önemli bir tarih olayının yıllar 
sonra destan özelliklerine uygun olarak bir şair 
tarafından kaleme alındığı şiirlerdir. 

Destanların Oluşumu 

Destanlar üç aşamada oluşur: 

1. Çekirdek (Doğuş) Aşaması: Destanın 
konusu olan olayın gerçekleştiği aşamadır 

2. Yayılma Aşaması: Olayın dilden dile, 
nesilden nesile yayıldığı aşamadır. 

3. Derleme Aşaması: Sözlü gelenekte 
yaşayan destan parçalarının bir şair 
tarafından derlendiği aşamadır. 

Yukarıda belirtilen üç aşamayı geçmiş olan 
destanlara doğal destan, Bunun yanında, bu üç 
aşamayı geçirmeden bir şair tarafından yazılan 
destanlara da yapay destan denir. 

İslamiyetten Önceki Destanlar 

• Alp Er Tunga Destanı 
• Şu Destanı 
• Hun-Oğuz Destanları 
• Oğuz Kağan Destanı 
• Atilla Destanı 
• Gök-Türk Destanları 
• Bozkurt Destanı 
• Ergenekon Destanı 
• Oğuz Kağan Destenı  
• Uygur Destanı 

Dünya Edebiyatında Destanlar 

Doğal Destanlar 

Destan Topluluk   

Gılgamış Sümer   

İgor Destan Rus   

İlyada, Odysseia Yunan   

Şeyhname İran   

Kalevala Fin   

 

Yazılı Dönem 

Türk dili hakkında yapılan çalışmalara göre tarihte 
Türk yazısının ancak miladi 8. yüzyıldan sonra, yani 
Orhun Abideleri ile başladığını görmek 
mümkündür. Dolayısıyla yazılı Türk edebiyatının 
bugün elimizde sağlam vesikalara göre başlangıcı 
M.S. VIII. asra aittir. Türk edebiyatının ilk yazılı 
ürünleri birer mezar taşı olan Orhun Abideleri’dir. 

Yazılı Dönemin Özellikleri 

• Yazılı dönem Türk edebiyatı, Türklerin 
yazıyı kullanmaya başlamasından itibaren 
İslamiyet’e girmelerine kadar olan dönemi 
kapsar. 

• Bu dönemin eserleri edebi bir dille 
yazılmıştır. 

• Orhun Abideleri ve Uygur Metinleri Türk 
edebiyatının ilk yazılı ürünleridir. 

• Uygurlar bu dönemde Budizm ve 
Maniheizm dinlerinden etkilenerek 
yazmışlardır. 

• Bu dönemde dini konular işlendiği gibi din 
dışı konularda işlenmiştir. 

• Türkler yayılmacı bir politika izlediği için 
bir çok coğrafyaya yayılmış ve farklı 
toplumlarla etkileşim haline geçmiştir. Bu 
yüzden çokça alfabe kullanmıştır. Bunları 
Göktürk, Uygur, Mani, Brahmi, Arap ve 
Latin alfabeleri şeklinde sıralayabiliriz. 

• Türklerin kullandığı ilk alfabe, milli 
nitelikler taşıyan Göktürk alfabesidir (38 
harften oluşur, soldan sağa ve yukarıdan 
aşağıya yazılır.) 

• Göktürk alfabesinden sonra Uygur alfabesi 
kullanılmıştır. (14 harflidir, sağdan sola 
doğru yazılır) 

• İslamiyet’e geçişin ardından, Uygur 
alfabesinin yerini Arap alfabesi almıştır. 
Günümüzde ise Latin alfabesi 
kullanılmaktadır. 
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Göktürk Yazıtları Orhun Abideleri 

Göktürk Yazıtları Orhun Abideleri, Türk 
edebiyatının ilk yazılı örnekleri, taşlar üzerine 
yazılarak bırakılmış eserlerdir. Bunlar üçtaş 
halindedir. Bunlardan birincisi 720 senesinde Bilge 
Tonyukuk tarafından diktirilen ve yine Tonyukuk 
tarafından yazdırılan taştır. Diğer iki kitabeden 
birisi 732 yılında Kültigin adına, diğeri 735 yılında 
Bilge Kağan adına dikilmiştir. Yazıtlarda kullanılan 
dil yabancı tesirlerden uzak sade bir dildir. Yer yer 
realist bir tarih dili yer yer milli ve sosyal eleştiri 
cümleleri yer yer kudretli bir hitabet dili ile 
yazılmıştır. . Yazıtlarda Türk milletinin kendi 
benliğini unutmaması gerektiği, düşmanın tatlı 
sözlerine, hediyelerine aldanmayıp Vatanın birlik 
ve beraberliği için çalışılması gerektiği 
anlatılmıştır. 

 

Göktürk Yazıtları (Orhun Abideleri) Özellikleri 

• İsminden de anlaşıldığı üzere Göktürk 
alfabesi ile yazılmıştır. 

• Sade ve yalın bir dil olmakla beraber milli 
ve yabancı etkilerden uzak bir dil 
kullanılmıştır. 

• Bu yazıt Bilge Tonyukuk tarafından MS 
720 yılında yazılmış ve diktirilmiştir. 

• Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleri olarak 
bilinir. 

• Konu olarak Göktürk devletinin 
bağımsızlığını ve bu bağımsızlığın devamı 
için Çinlilerle yapılan savaşları, bu savalar 
sonucunda devleti yeniden nasıl 
kurdukları ve dahi toplumun birlik ve 
beraberlik içinde yaşama çağrısını 
işlemektedir. 

• İkinci ve üçüncü yazıtlar, Yolluğ Tigin 
tarafından yazılmıştır. Bu abidelerden 
birisi MS 732 yılında Kültigin adına, diğeri 
ise MS 735 yılında Kültigin’in ağabeyi Bilge 
Kağan adına dikilmiştir. 

• Göktürk yazıtları ilk defa Danimarkalı 
Thomsen tarafından 1893 yılında 
okunmuştur. 

 

 

 


