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.

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


Sözlü Dönemin Özellikleri

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



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 şarlerine “ozan” adı
verilir.



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



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.



Sözlü ürünlerin ortaya çıkmasında dini
törenlerin büyük etkisi vardır.



İslamiyet öncesi Türk edebiyatına
batığımızda iki döneme ayrıldığını görürüz.



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



Nazım birimi dörtlüktür.



Dizelerde genel olarak yarım uyak ve redif
kullanılmıştır.



Bu dönemin asıl ürününü doğal destanlar
dediğimiz tür oluşturur.



Genel olarak doğa, aşk, kahramanlık,
yiğitlik ve ölüm gibi konular işlenmiştir.

Kısaca Sözlü Dönem



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

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 Türk Edebiyatı
Dönemleri
Sözlü Dönem





Sav
Sagu
Koşuk
Destan
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İslamiyet öncesi sözlü edebiyat ürünleri şunlardır:

şekilleriyle söylenmesi, destanların çoğunlukla
ortak özellikleridir.

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.

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.

Destan

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

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

Destanların Oluşumu

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

Destanlar üç aşamada oluşur:
1. Çekirdek (Doğuş) Aşaması: Destanın
konusu olan olayın gerçekleştiği aşamadır

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

2. Yayılma Aşaması: Olayın dilden dile,
nesilden nesile yayıldığı aşamadır.
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3. Derleme Aşaması: Sözlü gelenekte
yaşayan destan parçalarının bir şair
tarafından derlendiği aşamadır.

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.

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

Yazılı Dönemin Özellikleri


İslamiyetten Önceki Destanlar
Alp Er Tunga Destanı


Şu Destanı



Hun-Oğuz Destanları
Oğuz Kağan Destanı



Atilla Destanı
Gök-Türk Destanları



Bozkurt Destanı



Ergenekon Destanı
Dokuz Oğuz On Uygur Destanları

Dünya Edebiyatında Destanlar



Doğal Destanlar
Destan

Topluluk

Gılgamış

Sümer

İgor Destan

Rus

İlyada, Odysseia

Yunan

Şeyhname

İran

Kalevala

Fin





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.

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

Yazılı Dönem


Göktürk Yazıtları (Orhun Abideleri)

Kısaca Yazılı Dönem
Türk dili hakkında yapılan çalışmalara göre tarihte
Türk yazısının ancak miladi 8. yüzyıldan sonra, yani
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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.

İslamiyet Dönemi Türk Edebiyatı






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.

Göktürk Yazıtları (Orhun Abideleri) Özellikleri











Kutadgu Bilig
Divan-ı Lügati’t Türk
Atabetü’l Hakayık
Divan-ı Hikmet
Kitab-ı Dede Korkut

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.

İslamiyet Dönemi Türk Edebiyatı Özellikleri
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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.

Divanı Lügat’it Türk

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

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

Kutadgu Bilig Özellikleri








ve huzura ulaştıracak nasihatlarde
bulunmuştur.
Kutaadgu 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)

Kutadgu Bilig “saadet veren bilgi, ilim” gibi
manalar taşımaktadır.
Yusuf Has Hacip tarafından 11. yy’da
yazılmıştır.
Türk edebiyatındaki ilk siyasetneme
örneğidir.
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

Divanı Lügat’it Türk Özellikleri
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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.















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.

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




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.

Edip Ahmet Yükneki tarafından 12.
yüzyılda kaleme alınmıştır.
Kelime anlamı olarak “hakikatin eşiği”
anlamına gelmektedir.
Bu kitap bir ahlak ve öğüt kitabı olarak
yazılmıştır.

Divan-ı Hikmet Özellikleri
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Bu yapıt Ahmet Yesevi tarafından 12.
yüzyılda kaleme alınmıştır.












Hikayelerinin tek ve tam nüshası Almanya’da
Dresden Kütüphanesi’ndedir.

“Hikmet” kelimesi Ahmet Yesevi’nin
şiirlerine verdiği isimden gelmektedir.
Dörtlüklerin her birine bu ismi verir.
Ahmet Yesevi şiirlerini halkın anlayacağı
sade bir dille yazmıştır.
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.

Dede Korkut Kitabı Özellikleri











Önemli bir bilgi !

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.

Ahmet Yesevi, ömrü boyunca Allah’a ve
peygamberine büyük bir aşkla bağlı kalmış,
Hz. Muhammed’e (S.A.V) olan sevgisinden
dolayı ondan uzun bir yaşam sürmeyi
istememiş, Hz. Muhammed (S.A.V), 63
yaşında vefat ettiği için, o da 63 yaşına
gelince kendisine yeraltında bir hücre
kazdırmış, kalan ömrünü orada geçirmiştir.

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
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