
490

TÜRK

talanmaktan utanýrlardý. Esir olmak, köle
durumuna düþmek, kadýnlarýn düþman
eline geçmesi büyük zillet sayýlýrdý. Övün-
mekten ve övülmekten, verdikleri sözü ye-
rine getirememekten, yalan söylemekten
utanýrlardý. Eski Türk ahlâkýnda cesaret
yanýnda ve belki ondan da üstün olmak
üzere kötülükten koruyucu, baþkalarýný
aldatmaktan, kurnazlýk yapmaktan alýko-
yucu, insana namuslu, vakarlý bir hayat
düzeni baðýþlayýcý utanma duygusu en
büyük fazilet sayýlmýþtýr. Bu özellikleri do-
layýsýyla Türkler hakka saygýlý, doðruya hür-
metkâr olmuþlar, meþrû devlet idaresine
baðlýlýklarýyla, uzun ve çok meþakkatli göç
hareketlerinde bile bozulmayan törenin
disiplin anlayýþý içinde nizamcý bir toplum
ortaya koymuþlardýr. Türk düþüncesinde
önemli yeri olan otoriter devlet telakkisi-
nin iki dayanaðýndan biri töreye baðlýlýk,
diðeri devlet kuruluþlarýnýn iþleyiþine dam-
gasýný vuran bu nizamcýlýkta dikkatli ýs-
rardýr. Türk insaný vehimlerden, hayale dal-
maktan hoþlanmamýþ, teorik ve metafi-
zik konularla uðraþmamýþtýr. Eski Türk-
ler’in yaþanan somut gerçekliðe duyduðu
tutkunlukla bunun tabii sonucu olarak
yalnýz görülene inanma eðilimi Türk’ün
düþüncesini ahlâk ve devlet anlayýþý üze-
rine yoðunlaþtýrmasýný saðlamýþtýr. Türk
devlet anlayýþý devletin nazariyelerle deðil
toplumun eðilimlerine uymakla idare edi-
lebileceði gerçeðine dayanýr. Hint düþün-
cesi en büyük dayanaðýný Budizm’de bu-
lurken Antikçað düþüncesi, dünyanýn sýr-
larýný öðrenmek için aklý tek yol sayan fi-
lozoflarýn ve tabiatý iyi taklit edebilen sa-
natkârlarýn ortaya çýkmasýna imkân hazýr-
lamýþ, Türk düþüncesi ise daha çok millet
sevgisi, Tanrý korkusu, doðruluk ilkeleriyle
belirlenen devlet adamý, teþkilâtçý ve ida-
reci yetiþtirmiþtir. Türk düþüncesi temel-
de beþerî ve pratiktir.
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ÿÝbrahim Kafesoðlu

Ýslâmî Dönemde Türk Kültür ve Mede-
niyeti. Ýslâm medeniyeti Türkler’in Ýslâ-
miyet’i kabul ettiði X. yüzyýlda tam anla-
mýyla teþekkül etmiþti. Türkler bu biriki-
me katkýlarda bulunmuþlar, tarih boyun-
ca çeþitli devletler kurarak Ýslâm dünya-
sýný Bizans’a, Haçlýlar’a ve diðer istilâcýla-
ra karþý korumuþlardýr. Müslüman Türk-
ler, Orta Asya ve Doðu Avrupa’da kurduk-
larý Çaðatay Devleti, Altýn Orda, Kýrým,
Astrahan, Kazan ve Kasým hanlýklarý, Þey-
bânîler gibi devletlerde Türk gelenekleri-
ne sadýk kalmaya çalýþmýþ, buna karþýlýk
Gazneliler ve Selçuklular gibi devletler da-
ha Ýslâmî bir niteliðe sahip olmuþtur. Os-
manlýlar, hânedanýn Türk kökenine kuv-
vetli vurgu yaparak bir Ýslâm-Türk impa-
ratorluðu vasfýný en açýk biçimde ortaya
koymuþlardýr. Devletin bir hânedanýn or-
tak mülkü sayýlmasý bütün Türk devletle-

Askerî karakteri titizlikle korunan eski
Türk topluluklarýnda savaþ aletleri ima-
lâtý yanýnda yaygýn bir sanayi de mevcut-
tu. Her an savaþabilecek durumda olan
kalabalýk ordularýn giydirilmesi, donatýl-
masý, beslenmesi, ikmal iþlerinin düzen-
lenmesi bunu gerektiriyordu. Türkler yiye-
cek ihtiyaçlarýndan bir kýsmýný kendileri
tarýmcýlýk yaparak temin ediyorlardý. Özel-
likle Batý Türkleri (Bulgarlar) buðday, arpa,
burçak, elma, üzüm yetiþtiriyordu. Hun-
lar darý, buðday, fasulye ekiyor, Göktürk-
ler tarlalarýný sulamak üzere kanallar açý-
yor, Uygurlar üzüm yetiþtirip þarap yapý-
yor, Bulgarlar tuz çýkarýyordu. Bununla
birlikte Türkler gýdalarýnýn önemli kýsmý-
ný komþularýndan alýyorlardý. Buna karþý-
lýk madencilikteki tecrübeleri dolayýsýyla
altýn, gümüþ iþliyorlar ve tahta oymacýlý-
ðýnda, marangozluk, süslemede, at ko-
þum takýmlarý, halý, kilim, keçe imalâtýn-
da, dokumacýlýk ve otaðcýlýkta üstün ka-
biliyet gösteriyorlardý. Bozkýr Türkleri ken-
dilerine mahsus bir düþünce sistemi ve
ahlâk anlayýþýna sahiptir. Eski Türkler’e
at insan ruhunu okþayan iki beþerî imkân
saðlamýþtýr. Biri at üstünde insanýn ken-
dini baþkalarýndan daha üstün hissetme-
si, ikincisi atýn sürati sebebiyle kýsa za-
manda istenilen yere ulaþabilme özlemi-
ni gidermesidir. Bozkýrlý Türkler tarihte bu
hususlarý gerçekleþtiren ilk topluluk ola-
rak görünmektedir. Üstünlük duygusu ci-
hanþümul devlet anlayýþýnýn desteðiyle es-
ki Türkler’de -O. Menghin’in ifadesiyle-
beylik gururunu uyandýrýyor, ikincisi ge-
niþ ufuklara hükmetme arzusunu kamçý-
lýyordu. Bunu fiiliyat sahasýna çýkarmak
için gerekli araç ise demirdi. Beylik duy-
gusu, insan sevgisi ve gerçekçilik þeklin-
de özetlenebilecek olan eski Türk düþün-
cesinin ilkelerini hayat düsturu edinmiþ in-
sana “alp” denilmiþtir. Alp “yiðit insan” de-
mektir. Cesaretiyle, mücadele ruhunu ge-
liþtirici ad verme ve and içme gibi gele-
nekleriyle alpliðin devamýný saðlayan eski
Türk topluluðunda debdebe, gösteriþ ve
servete fazla deðer verilmez, yalancýlýk-
tan nefret edilirdi. Devletler arasý siyasî
antlaþmalarda bile sadece söz verilmekle
yetinilmesi ve bu sözün baþka topluluk-
lardaki yazýlý taahhütlerden üstün bir de-
ðer taþýmasý eski Türkler’in bugün de de-
vam eden “söz namustur” telakkisini or-
taya koymaktadýr.

Türkler’in dikkat çekici bir özelliði de
utangaç bir millet oluþudur. Kitâbelere,
Çin, Bizans, Latin gibi yabancý kaynaklara
göre Türkler savaþ meydanýnda deðil ra-
hat döþeðinde ölmekten, ihtiyarlayýp has-
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da bulunan Feth b. Hâkan edebiyat ve si-
yaset alanlarýnda deðerli eserler yazmýþ-
týr. Cebir ilmine adýný veren meþhur astro-
nomi âlimlerinden Muhammed b. Mûsâ
el-Hârizmî, Ýslâm tarihinde gözlemlere da-
yanan ilk cografya kitabýnýn müellifidir. Ce-
bir ilminin kurucularýndan sayýlan Abdül-
hamîd b. Vâsi‘ b. Türk, torunu Ebû Ber-
ze, Ferganî, Ýbn Emâcûr ve torunu Ebü’l-
Hasan Ali ayný devirde yaþayan Türk bil-
ginleri arasýnda yer alýr. Ferganî’nin Ce-
vâmi£u £ilmi’n-nücûm adlý kitabý Orta-
çað’da Latince’ye çevrilmiþtir. X. yüzyýlda
Fârâb bölgesinde üç büyük âlim yetiþmiþ-
tir. Bunlarýn en meþhuru olan ünlü Türk
filozofu Fârâbî çeþitli konularda eserler
yazmýþtýr. Takýyyüddin Muhammed b. Ha-
san el-Fârâbî Keþfü’l-³umûm ve’l-ke-
reb fî þer¼i âleti’¹-¹arab adlý mûsiki ki-
tabýnýn müellifidir. Ýshak b. Ýbrâhim el-Fâ-
râbî’nin Dîvânü’l-edeb adlý lugat-þiir ka-
rýþýmý eseri Arapça’nýn temel kitaplarýn-
dandýr. Yeðeni Cevherî Øý¼â¼u’l-Cevherî
adlý büyük lugat kitabýný hazýrlamýþtýr.

Mâverâünnehir’de Karahanlýlar döne-
minde Hanefî fýkýh ekolü en parlak devri-
ni yaþamýþ, Ebû Zeyd ed-Debûsî, Pezde-
vî, Halvânî, Þemsüleimme es-Serahsî gibi
Hanefî fakihleri bu dönemde yetiþmiþtir.
Kur’ân-ý Kerîm Türkçe’ye ilk defa Kara-
hanlýlar devrinde tercüme edilmiþtir. Ay-
ný zamanda bir devlet adamý olan Yûsuf
Has Hâcib’in siyaset ve devlet idaresine
dair Kutadgu Bilig adlý eseri Türkçe’nin
en önemli belgelerindendir. Karahanlý sü-
lâlesinden geldiði rivayet edilen Kâþgarlý
Mahmud’un Dîvânü lugåti’t-Türk’ü Türk
dili ve gramerinin, etnografya ve coðraf-
yasýnýn bir hazinesidir. Edib Ahmed Yük-
nekî’nin Atebetü’l-hakåyýk adlý eseriyle
Ahmed Yesevî’nin Dîvân-ý Hikmet’i, Ye-
sevî’nin talebelerinden Hakîm Ata’nýn Ba-
kýrgan Kitabý, Âhir Zaman Kitabý, Haz-
ret-i Meryem Kitabý Karahanlý Türkçe-
si’yle yazýlan diðer eserlerdir. Þemseddin
Muhammed b. Kays da Tibyânü’l-lu³å-
ti’t-Türkî £alâ lisâni’l-Kanglî adýyla bir
kitap kaleme almýþtýr. Karahanlýlar döne-
minde mimari geliþmiþ, birçok cami, ker-
vansaray, medrese ve türbe inþa edilmiþ,
bunlarýn bazýlarý zamanýmýza ulaþmýþtýr.
997-998’de yapýlan Arap Ata Türbesi, Ka-
rahanlý mimarisinin en güzel örneklerin-
dendir.

Gazneli Mahmud ile oðlu Mesud, Ýslâ-
miyet’in Hindistan’da yayýlmasýna öncü-
lük etmiþ, onlarýn zamanýnda Fars þiiri ve
tarihçiliði en parlak devirlerinden birini
yaþamýþtýr. Firdevsî Þâhnâme’yi bu dö-
nemde yazmýþtýr. Utbî, Ebü’l-Fazl el-Bey-

haký, Gerdîzî devrin büyük tarihçileridir.
Sultan Mahmud ile Mesud, Ortaçað’larýn
en meþhur âlimlerinden Bîrûnî’yi himaye
etmiþ, Bîrûnî bu sayede Hindistan’a gide-
rek Sanskritçe öðrenmiþ, Hindistan kül-
türü üzerine araþtýrmalar yapmýþ, bunla-
rýn sonuçlarýný Ta¼š¢šu mâ li’l-Hind ad-
lý eserinde toplamýþtýr. Devrin ünlü tabibi
ve filozofu Ýbn Sînâ da Buhara ve Hârizm
bölgelerinde yetiþmiþtir. Gazneliler döne-
minde Gazne ve Leþker-i Bâzâr çok sayýda
mimari eserle bezenmiþtir. Bunlar ara-
sýnda Gazne’deki Anus-i Felek adlý cami,
Leþker-i Bâzâr’daki ulucami ile saray Türk
mimarisinin önemli eserlerindendir. Sul-
tan Mahmud’un Meþhed yakýnýnda inþa
ettirdiði Ribât-ý Mâhî günümüzde ayakta
olup ribât mimarisinin en eski örneklerin-
dendir.

Selçuklular, Ortadoðu’da kurulan Türk-
Ýslâm devletlerine örnek olmuþ, tevarüs
ettikleri Ýslâm medeniyetini içselleþtirmiþ
ve ona yön vermiþtir. Gazneliler’le Selçuk-
lular’da askerler Türk olmakla birlikte bü-
rokratlar Ýranlý, ulemânýn büyük çoðunlu-
ðu Ýranlý-Arap karýþýmýdýr. Bu sebeple yazý
dili Türkçe’den uzaklaþmýþ, yerini Arapça
ve Farsça almýþtýr. Ýdeal hükümdar tipi ola-
rak eski Ýran hükümdarlarýný alan Selçuk-
lular’da ve özellikle Anadolu Selçuklularý’n-
da Ýran hayranlýðý artmýþ, sultanlar Key-
husrev, Keykâvus, Keykubad gibi adlar
kullanmýþtýr. Vezir Nizâmülmülk tarafýn-
dan kurulan Nizâmiye medreseleri uzun
süre en büyük ilim kurumu olarak hiz-
met vermiþtir. Ýmâmü’l-Haremeyn el-Cü-
veynî, Ebû Ýshak eþ-Þîrâzî ve Gazzâlî gibi
büyük âlimler Sultan Melikþah devrinde
yetiþmiþtir. Selçuklu sultanlarý felsefe ve
aklî ilimlere ilgi duyarak bu konularla uð-
raþan âlimleri korumuþtur. Selçuklu so-
yundan Ali b. Muhammed b. Alparslan
es-Selçûký, astronomiye dair Hidâyetü’s-
süllâk fî ma£rifeti ¼arekâti’l-eflâk adlý
önemli bir eser yazmýþ, kitabýn III. cildi za-
manýmýza ulaþmýþtýr (Beyazýt Devlet Ktp.,
nr. 4632). Sultan Melikþah’ýn Ýsfahan’da
inþa ettirdiði rasathânede Ömer Hayyâm
ve Ebû Hâtim el-Ýsfîzârî baþkanlýðýndaki
heyet gözlemler yapmýþ, bu heyet Zîc-i
Melikþâhî ile Tašvîm-i Celâlî’yi hazýrla-
mýþtýr. Güneþ yýlýna göre düzenlenen Ce-
lâlî takvimi en doðru takvimlerden kabul
edilir ve bugün Ýranlýlar’ýn kullandýðý gü-
neþ takviminin esasýný oluþturur.

Melikþah’ýn yanýndaki âlimler onun ölü-
münden sonra Merv’deki oðlu Sultan Sen-
cer’in etrafýnda toplanmýþ, Merv, Þen-
cer’in zamanýnda Horasan’ýn merkezi ol-
muþtur. Sultan Sencer’in çevresinde Ömer

rinin en zayýf yanýný teþkil eder. Hânedan
mensuplarýndan kendini kuvvetli hisse-
denler sultana karþý isyan ettiðinden Ka-
rahanlýlar, Selçuklular, Timurlular ve diðer
Türk devletleri sýk sýk taht kavgalarýna sü-
rüklenmiþtir. Osmanlýlar bazý tedbirlerle
bunu önleyip devletin sürekliliðini saðla-
maya çalýþmýþtýr. Müslüman Türk devlet-
leri askerî bir karaktere sahiptir ve ordu
devletin en önemli kurumudur. Devletin
imkânlarýnýn çoðu orduya harcanýyordu.
Kumandanlar toplumda büyük itibar sa-
hibiydi. Sultan ve idareciler, mülkî âmir-
ler ordu ile iç içeydi. Sultanlar ve emîrler
kölelerden süvari memlük birlikleri oluþ-
turmuþ, bunun sonucunda Mýsýr-Suriye,
Hindistan ve Endülüs’te Memlükler tara-
fýndan idare edilen devletler kurulmuþtur.
Türkler, Ýslâmiyet’i Mâverâünnehir bölge-
sinde yaygýn olan Sünnî Hanefî mezhebini
kabul etmiþler, Türk hükümdarlarý Sünnî
Abbâsî halifeliðine baðlý kalmýþlar, para-
larda ve hutbede halifelerin adýný da an-
mýþlardýr. Memlük Sultanlýðý’na son veren
Osmanlýlar, hilâfeti benimseyerek bilhas-
sa XIX. yüzyýlda bunu Türk ve Ýslâm dün-
yasýna kabul ettirmiþlerdir.

Ýslâmiyet’i kabul eden Türkler’in alfa-
beleri, giyim kuþamlarý, günlük hayatlarý,
takvimleri, kültürleri deðiþmiþ, Türkçe te-
mel yapýsýný korumakla beraber Arapça-
Farsça’dan yoðun miktarda giren kelime-
lerin karýþýmý bir dil halini almýþtýr. Türk-
ler’in Ýslâm dünyasýna hâkim olmalarýyla
birlikte cami, medrese, hankah, dârüþþi-
fâ, kervansaray, han, hamam ve kütüp-
haneler yaygýn duruma gelmiþ, bugün Ýs-
lâm dünyasýndaki önemli mimari eserle-
rin çoðu Türkler’in hâkimiyetleri dönem-
lerinden kalmýþtýr. Ýlk müslüman Türk âlim-
leri eserlerini bilim dili sayýlan Arapça ile
yazmýþ, sanatlarýný bu dilde icra etmiþtir.
Basra’da yaþayan Süleyman b. Tarhân et-
Teymî ve oðlu Mu‘temir ilk hadis ve me-
gazî âlimlerindendir. Ünlü zâhid Abdullah
b. Mübârek ayný zamanda hadisçiydi. Mu-
hammed b. Sûl’ün torunu Ýbrâhim b. Ab-
bas es-Sûlî Me’mûn, Mu‘tasým-Billâh, Vâ-
sik-Billâh, Mütevekkil-Alellah devirlerinde
Dîvânü’l-inþâ baþkanlýðý yapmýþtýr. Câhiz
bir ara kendisine vekâlet etmiþ, Kitâbü’z-
Zer£ ve’n-naÅl adlý eserini ona ithaf et-
miþtir. Ayný aileden Ebû Bekir es-Sûlî Arap
edebiyatýnýn büyük temsilcilerindendir.
Abbâsîler devrinin en önemli edip ve âlim-
lerinden Feth b. Hâkan ayný zamanda dev-
let adamýydý ve halifelerin nedimliðini yap-
mýþtýr. Câhiz et-Tâc ve Fe²âßilü’l-Etrâk
adlý kitaplarýný ona takdim etmiþtir. Dî-
vânü’t-tevký‘ ve Dîvânü’l-berîd baþkanlýðýn-
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haf etmiþtir. Ýsmâil b. Rezzâz el-Cezerî,
Ýslâm tarihinde fizik ilmine dair en önem-
li eser olan el-Câmi£ beyne’l-£ilm ve’l-
£ameli’n-nâfi£ fî ½ýnâ£ati’l-¼iyel adlý ki-
tabýný 1205 yýlýnda Artuklular’dan Âmid
Hükümdarý Nâsýrüddin Mahmûd b. Mu-
hammed b. Karaarslan’a sunmuþtur. Bu
hükümdar da bizzat felsefeyle ilgilenmek-
teydi.

Anadolu Selçuklularý devrinde Erzincan,
Konya, Malatya, Sivas, Kayseri ilim ve kül-
tür merkezi haline gelmiþtir. II. Süleyman
Þah’ýn kardeþi Mesud, Ankara beyi iken
çok sayýda edip ve âlim onun yanýnda bu-
lunmuþ, II. Kýlýcarslan’ýn kýzý Gevher Nesi-
be Hatun, Kayseri’de kendi adýyla anýlan
dârüþþifâyý yaptýrmýþtýr. Bu asrýn baþla-
rýnda Erzincan’da hüküm süren Mengü-
cüklü hükümdarlarý da âlim ve edipleri
himaye etmiþtir. Devrin ünlü bilim ada-
mý Abdüllatîf el-Baðdâdî, Erzincan’a gi-
dip Mengücüklüler’den Alâeddin Dâvûd
b. Behram Þah’ýn hizmetine girmiþ, el-
¥ikmetü’l-£Alâßiyye adlý eserini ona sun-
muþtur. Hubeyþ et-Tiflisî, Muhyiddin Ýb-
nü’l-Arabî, Afîfüddin et-Tilimsânî bu de-
virde Anadolu’ya gelip Malatya ve Kon-
ya’da oturmuþlardýr. Anadolu’da Mevlânâ
Celâleddîn-i Rûmî, Sadreddin Konevî, Sa-
fiyyüddin el-Urmevî baþta olmak üzere çok
sayýda âlim ve edip yaþamýþtýr. Anadolu’-
dan birçok talebe Merâga, Tebriz,Dýmaþk
ve Kahire medreselerinde tahsil görmüþ-
tür. Dâvûd-i Kayserî bunlar arasýndadýr.
Merâga ekolü hocalarýndan Kutbüddîn-i
Þîrâzî Anadolu’da müderrislik ve kadýlýk
yapmýþtýr. Ýlhanlýlar devrinde Nasîrüddîn-
i Tûsî’nin çevresinde toplanan büyük as-
tronomi âlimleri Merâga Rasathânesi ve
Kütüphanesi’nde çalýþmalar yaparak de-
ðerli eserler ortaya koymuþ, Zîc-i Ýlhâ-
nî’yi tertip etmiþlerdir. Merâga Rasathâ-
nesi Kütüphanesi’nde 400.000 cilt kitap
bulunduðu rivayet edilmektedir. Burada
çalýþanlar arasýnda Hüsâmeddin es-Sivâ-
sî, Kemâleddin et-Türkistânî, Muhammed
b. Sertâk gibi Türkler de vardý. Yemen’de
1230 yýlý civarýnda kurulan Resûlîler hâ-
nedaný da Türkmen asýllýdýr. Resûlîler za-
manýnda Yemen, tarihinin en parlak dö-
nemlerinden birini yaþamýþtýr.

Ýslâm medeniyetinde felsefe ve müs-
bet ilimler Timurlular devrinde de parlak
bir dönem geçirmiþ, Timur gittiði yerler-
deki önemli âlimleri, sanatkârlarý Semer-
kant’a götürmüþ, onun oðullarý ve torun-
larý devrinde Semerkant, Herat gibi þehir-
ler ilim ve sanat merkezine dönüþmüþtür.
Timur’un torunu Uluð Bey, Semerkant’ta
medreseler ve bir rasathâne kurmuþ, bu-

rada Gýyâseddin Cemþîd el-Kâþî, Kadýzâ-
de-i Rûmî, Muînüddîn-i Kâþânî ve Ali Kuþ-
çu gibi astronomi âlimleriyle gözlemler
yapmýþ, bunlarýn sonuçlarýný Zîc-i Güre-
gânî adlý eserde toplamýþ, bu zîc modern
zamanlara kadar astronomi âlimlerinin el
kitabý olmuþtur. Yine Timur’un torunlarýn-
dan Hüseyin Baykara devrinde Herat bir
edebiyat ve sanat merkezi haline gelmiþ,
minyatürlü ve tezhipli eserler ortaya kon-
muþtur. Ancak felsefe ve bilim alanýnda-
ki geliþmeler hükümdarlarýn ilgisine bað-
lý olarak geliþip duraklamýþ, felsefe ve bi-
limi takdir edecek bir toplum oluþmamýþ,
bu ilimlerle ilgilenenler ilmi hadis, fýkýh ve
tefsirden ibaret gören mutaassýp ulemâ
tarafýndan horlanýp sapýklýkla itham edil-
miþtir. Tasavvuf, Türkler arasýnda Müslü-
manlýðý kabul ettikleri ilk dönemlerden
itibaren büyük raðbet görmüþ, XII. yüz-
yýlda kurulmaya baþlanan tarikatlar top-
lumlarda yaygýnlýk kazanmýþtýr. Ahmed
Yesevî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Hacý
Bektâþ-ý Velî, Bahâeddin Nakþibend baþ-
ta olmak üzere büyük sûfîler yetiþmiþtir.

Anadolu’da Battal Gazi Destaný, Ebû
Müslim Destaný, Dâniþmend Gazi Des-
taný (Daniþmendnâme), Hamzanâme,
Saltuknâme gibi destanlar oluþmuþtur.
Bu dönemde Dede Korkut Kitabý ve
Oðuz Destaný da Türkler arasýnda oku-
nuyordu. Þeyyad Hamza Salsalnâme,
Hacý Bektâþ-ý Velî Makålât, Ahmed Fakih
Çarhnâme adlý eserlerini XIII. yüzyýlda
Anadolu’da kaleme almýþtýr. Mevlânâ Ce-
lâleddîn-i Rûmî Farsça eserlerinde Türk-
çe kelime ve ibarelere yer vermiþ, oðlu Sul-
tan Veled Türkçe bazý þiirler yazmýþtýr. Ay-
ný dönemde Fâtiha ve Tebâreke tefsirleri
hazýrlanmýþ, Taberî’nin TârîÅ’inin Bel‘amî
tarafýndan yapýlan Farsça tercümesi Türk-
çe’ye çevrilmiþtir. XIV. yüzyýlýn ilk çeyre-
ðinde Yûnus Emre ve ardýndan Âþýk Paþa
yetiþmiþtir. Orta Asya’da Çaðatay lehçe-
sinde, kuzeyde Altýn Orda sahasýnda Türk-
çe’nin Kýpçak lehçesinde kitaplar kaleme
alýnmýþtýr. XIII-XIV. yüzyýllarda Türkçe’nin
geliþtiði diðer bir bölge Memlük sahasý-
dýr. Bu dönemde Mýsýr ve Suriye’de Türk
dilinin lugatý ve grameri üzerine eserler
yazýlmýþ, Arapça’yý iyi bilmeyen Memlük
sultanlarý için Arapça ve Farsça’dan ter-
cümeler yapýlmýþtýr. XIV. yüzyýlýn ilk yarý-
sýnda Mýsýr’a yerleþen Endülüslü dil âlimi
ve müfessir Ebû Hayyân el-Endelüsî, Türk-
çe ve grameri hakkýnda çeþitli eserler yaz-
mýþ, bunlardan el-Ýdrâk li-lisâni’l-Etrâk
günümüze kadar gelmiþtir.

Osmanlýlar da Ýslâmî Türk kültürü ve
medeniyetine önemli katkýlar yapmýþtýr.

Hayyâm, Ýsfîzârî, Gazzâlî, Ali b. Zeyd el-
Beyhaký, Sem‘ânî, Þehristânî gibi çok sa-
yýda âlim bulunmaktaydý. Merv’de Abdur-
rahman el-Hâzinî ez-Zîcü’l-mu£teberü’s-
Sencerî’yi tertip etmiþ, gözlem aletleri
hakkýnda bir risâle yazmýþtýr. Onun Mî-
zânü’l-¼ikme adlý kitabý bu konuda Ýslâm
dünyasýnda kaleme alýnan en mükemmel
eserdir. Dönemin diðer bir önemli bilgini
Ömer b. Sehlân es-Sâvî dört unsur, me-
teoroloji, optik, pýnarlar-kuyular ve ma-
denlerden bahseden er-Risâletü’s-Sen-
ceriyye adýyla bir eser kaleme almýþtýr.
Tabip filozof Ebü’l-Berekât el-Baðdâdî ile
¬aÅîre-i ƒârizmþâhî adlý ünlü týp kita-
býný yazan Ýsmâil b. Hasan el-Cürcânî dev-
rin diðer âlimlerindendir. Zemahþerî’nin
Hârizmþah Atsýz b. Muhammed için yaz-
dýðý Mukaddimetü’l-edeb Türk dilinin
önemli kaynaklarý arasýnda yer alýr. Döne-
min bir âlimi de Bedî‘ el-Usturlâbî’dir ve
Irak Selçuklu Sultaný Mahmûd b. Muham-
med Tapar’a ithafen el-Mu£ribü’l-Ma¼-
mûdî’yi (ez-Zîcü’l-Ma¼mûdî) tertip etmiþ-
tir. Astronomi aletleriyle ilgili üç eseri de
günümüze ulaþmýþtýr. Büyük Selçuklular
ve Anadolu Selçuklularý, Zengîler, Eyyû-
bîler, Memlükler devrinde çok sayýda mi-
mari eser inþa edilmiþtir. Selâhaddîn-i Ey-
yûbî zamanýnda Mýsýr ve Suriye ilim mer-
kezi haline gelmiþ ve Baðdat’ý geçmiþtir.
Eyyûbîler ve Memlükler döneminde büyük
geliþme gösteren askerî güç Haçlýlar’ýn
Ortadoðu’daki varlýðýna son verdiði gibi
Moðol ilerleyiþini durdurmuþtur.

Mýsýr ve Suriye’deki bilimsel geliþme
Memlükler’in sonlarýna kadar devam et-
miþ, eðitim öðretim kurumlarý çoðalmýþ,
çok sayýda kitap yazýlmýþ, mimari eserler
meydana getirilmiþtir. Bu noktaya dikkat
çeken Ýbn Haldûn, Selâhaddin devrinden
beri bölgede ilmin himaye gördüðünü, Ka-
hire’nin dünyanýn büyük ilim merkezle-
rinden biri haline geldiðini, Türk emîrle-
rin kurduklarý vakýflarla bu geliþmeye bü-
yük katkýda bulunduklarýný söyler (Mušad-
dime, II, 778). Ýslâm’ýn rönesansý diye ni-
telendirilen Memlükler devrinde medre-
selerin sayýsý daha da artmýþ, bütün ilim-
lerde bir uyanýþ olmuþ, dinî ilimlerin yaný
sýra tarih ve týp alanlarýnda önemli ilerle-
meler kaydedilmiþtir. XII-XIII. yüzyýllarda
Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerin-
de Artuklular’ýn ve Eyyûbîler’in himaye-
sinde çok sayýda ilim adamý yetiþmiþtir.
Ýbnü’l-Esîr ve Seyfeddin el-Âmidî bunlar-
dandýr. Ýþrâkýyye felsefesinin kurucusu Þe-
hâbeddin es-Sühreverdî, Artuklu ve Ana-
dolu Selçuklu hükümdarlarýndan himaye
görmüþ, eserlerinin bazýlarýný onlara it-



GÖKTÜRK (ORHON) ALFABESÝ

Harf
Ses

deðeri Harf
Ses

deðeri

1 A, E 21 T1

2 I, Ý 22 T2

3 O, U 23 Y1

4 Ö, Ü 24 Y2

5 B1* 25 Ç

6 B2 26 M

7 D1 27 NG

8 D2 28 NY

9 G1 29 P

10 G2 30 Þ

11 K1 31 Z

12 K2 32 wK,Kw

13 L1 33 wK,Kw

14 L2 34 1K,K1

15 N1 35 iÇ,Çi

16 N2 36 LT

17 R1 37 NÇ

18 R2 38 NT

19 S1 39 aþ

20 S2 40 baþ

* Ses deðeri 1 ile belirtilenler kalýn, 2 ile belirtilenler ince sesli harftir.
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2. Yazý. VIII. yüzyýldan günümüze kadar
Türk dilinin yazýlý metinlerinde þu alfabe-
ler kullanýlmýþtýr: 1. Göktürk (Orhon) Alfa-
besi. Türkler’in bilinen ilk alfabesidir. Bu-
nunla yazýlmýþ kaynaklarýn önemlileri Or-
hon yazýtlarý (Kültigin, Bilge Kaðan, Ton-
yukuk), Moðolistan’da Uygur dönemi ya-
zýtlarý, Yenisey yazýtlarý, Moðolistan’da Hoy-
tu-Tamir yazýtlarý, Kýrgýzistan’da Talas ya-
zýtlarý ve Doðu Türkistan yazmalarýdýr.

süzlerden b, d, g, k, l, n, r, s, t, y harfle-
rinin bir kalýn, bir ince türü vardýr; ç, m,
ñ, ny, p, þ, z ünsüzlerinin birer harfi olup
bunlarla hem kalýn hem ince sesler yazý-
lýr. Çift ünsüz iþaretlerinden nç, nt hem
kalýn hem ince ses için, lt sadece kalýn lt
ünsüzünü gösterir. Hece yerine kullanýlan
“ok/uk, ök/ük, ýk, iç” kelime baþýnda bu-
lunduðunda “ko-/ku-, kö-/kü-, ký-, çi-” he-
celerini yazmakta kullanýlýr. Tonyukuk ki-
tâbesinde “aþ” ve “baþ” hecelerinin yazýl-
dýðý iki iþaretle harf sayýsý kýrk olur. Ayrýca
Yenisey yazýtlarýndaki açýk e(ä), kapalý e(é),
kalýn ñ, kalýn s, kalýn þ harfleri, “dem” ve
“kýþ” hece iþaretleri; Irk Bitig’de “ot” ve
“up” deðerinde iki hece iþareti, diðer ya-
zýtlarda farklý bir ince “þ” iþaretiyle harf
sayýsý elli olur. Göktürk alfabesi Moðolis-
tan’dan Avrupa’ya kadar geniþ bir coð-
rafyada yayýlmýþtýr. Bu alfabenin kökeni
hakkýnda çeþitli görüþler ileri sürülmüþ-
tür. V. Thomsen, Ârâmî veya Pehlevî asýl-
lý olabileceði, fakat bazý iþaretlerin ideog-
rafik göründüðü; Aristov, Mallitskiy ve Po-
livanov eski Türk damgalarýndan üretildi-
ði; Polivanov ayrýca Ârâmî, Soðd ve Peh-
levî alfabelerinden de yararlanýldýðý fikrin-
dedir. Ahmet Caferoðlu ve Ahmet Cevat
Emre bazý kanýtlara dayanarak Göktürk
harflerinin eski Türk damgalarýndan üre-
tilmiþ, Türk icadý, ideografik, millî bir alfa-
be olduðunu ileri sürmüþtür.

2. Çin Alfabesi. Türk dilinin Çin yazýsýy-
la kaydedilmiþ en eski kelimeleri Hiung-nu
(Hun, m.ö. III-IV. yüzyýllar), T’o-Pa (Tab-
gaç, m.s. IV-VI. yüzyýllar), T’u-küe (Gök-
türk ,VI-VIII. yüzyýllar) ve Moðolistan Uy-
gurlarý (VIII-IX. yüzyýllar) zamanýna ait,
Çinli tarihçilerin Çince söyleniþiyle yazýya
aktardýklarý örneklerdir.

3. Mani Alfabesi. Maniheizm VIII. yüz-
yýlda Moðolistan’a yayýlýnca Uygur Hüküm-
darý Bögü Kaðan 764’te Mani dinini be-
nimsemiþ ve bu dini halkýna da kabul et-
tirmiþtir. Böylece Uygurlar arasýna Mani-
heizm’le birlikte Mani yazýsý da girmiþtir.
Saðdan sola doðru yazýlan otuz dört harf-
li Mani alfabesi, Ârâmî alfabesinden Sür-
yânî alfabesine geçiþ dönemindeki Estran-
gelo yazýsýndan üretilmiþtir. Kelime baþýn-
daki o, u için elif+vav; ö, ü için elif+vav+
ye; ý, i için elif+ayýn kullanýlýr. Kelime için-
deki ý, i sadece ye ile belirtilir. Ünsüzlerin
yazýmýnda b-p, k-g, q-ð, s-þ için ayrý harf-
ler olduðundan Türkçe’nin yazýmýna Soðd
ve Uygur alfabelerinden daha elveriþlidir.

4. Soðd Alfabesi. Zerefþân vadisi, Se-
merkant ve Buhara’da yaþayan Soðdlar
(Soðdaklar), Göktürk ve Uygur ülkesinde ti-
caret kolonileri kurmuþ, Zerdüþtîliði, Ma-

Osmanlý ilim hayatý Memlükler, Anadolu
Selçuklularý, Ýlhanlýlar ve Beylikler döne-
mindeki ana yapýyý izler. Ayrýca Türkistan’-
dan Altýn Orda sahasýna ve klasik Arap
coðrafyasýna uzanan bir arka planý vardýr.
Bunlarýn etkisinde Osmanlý ilim ve düþün-
ce hayatý, daha önceki Ýslâm medeniyeti-
nin bütün unsurlarýný bünyesinde barýndý-
ran bir sentez özelliði taþýr. Edebiyat ala-
nýnda da yeni ekoller ortaya çýkmýþtýr. Di-
van þiirindeki geliþme bunun bir örneðini
teþkil eder. Nesir alanýnda meydana geti-
rilen eserler Türkçe’nin geliþiminde rol oy-
namýþtýr. Medreseler, ilimde ve kültürel
ilerlemede baþlangýçta ciddi bir pay sahibi
iken XIX. yüzyýldan itibaren Batý tarzýn-
daki okullar açýlmýþtýr. Osmanlý sanatý ön-
ce Doðu, ardýndan Batý etkisi altýnda kal-
makla birlikte özgür sayýlabilecek örnek-
lerle farklý bir yer edinmiþtir. Hat sanatý
ve minyatür bu alanda öne çýkmaktadýr.
Mimari eserlerle Osmanlýlar, Ýslâm ve Türk
dünyasýnda seçkin bir konuma sahiptir.
Yaygýn yerleþme sistemini yansýtan külli-
yeler bunun en çarpýcý göstergesidir. Mi-
mar Sinan’ýn devâsâ eserleri Osmanlý mi-
marisini zirveye taþýmýþtýr. Osmanlý kültü-
rel ve mimari etkisi üç kýtaya yayýldýðý ge-
niþ coðrafyada kendisini göstermiþ, Bal-
kanlar’da tipik Osmanlý mimari eserleri
ve þehircilik anlayýþýnýn özgün yansýmala-
rý bugüne ulaþmýþtýr. Balkanlar’daki bir-
çok þehir Osmanlý döneminde kurulmuþ
ve geliþmiþtir. Arap dünyasýnda da þehir-
cilikte Osmanlý katkýsý açýk þekilde görü-
lür (ayrýca bk. OSMANLILAR).
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Göktürk yazýsý saðdan sola doðru yazý-
lýr, harfler bitiþtirilmez, kelime sonunda
üst üste iki nokta bulunur. Danimarkalý
Vilhelm Thomsen’in 1893’te okuduðu Kül-
tigin ve Bilge Kaðan kitâbelerinde otuz
sekiz harf bulunmaktadýr. Bunlarýn dör-
dü ünlü, diðerleri ünsüz ve hece iþaret-
leridir. Ünlülerin her biri iki ayrý sesi karþý-
lar;   = a, e;    = ý, i;   = o, u;   = ö, ü. Ün-


