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Askerî karakteri titizlikle korunan eski
Türk topluluklarýnda savaþ aletleri imalâtý yanýnda yaygýn bir sanayi de mevcuttu. Her an savaþabilecek durumda olan
kalabalýk ordularýn giydirilmesi, donatýlmasý, beslenmesi, ikmal iþlerinin düzenlenmesi bunu gerektiriyordu. Türkler yiyecek ihtiyaçlarýndan bir kýsmýný kendileri
tarýmcýlýk yaparak temin ediyorlardý. Özellikle Batý Türkleri (Bulgarlar) buðday, arpa,
burçak, elma, üzüm yetiþtiriyordu. Hunlar darý, buðday, fasulye ekiyor, Göktürkler tarlalarýný sulamak üzere kanallar açýyor, Uygurlar üzüm yetiþtirip þarap yapýyor, Bulgarlar tuz çýkarýyordu. Bununla
birlikte Türkler gýdalarýnýn önemli kýsmýný komþularýndan alýyorlardý. Buna karþýlýk madencilikteki tecrübeleri dolayýsýyla
altýn, gümüþ iþliyorlar ve tahta oymacýlýðýnda, marangozluk, süslemede, at koþum takýmlarý, halý, kilim, keçe imalâtýnda, dokumacýlýk ve otaðcýlýkta üstün kabiliyet gösteriyorlardý. Bozkýr Türkleri kendilerine mahsus bir düþünce sistemi ve
ahlâk anlayýþýna sahiptir. Eski Türkler’e
at insan ruhunu okþayan iki beþerî imkân
saðlamýþtýr. Biri at üstünde insanýn kendini baþkalarýndan daha üstün hissetmesi, ikincisi atýn sürati sebebiyle kýsa zamanda istenilen yere ulaþabilme özlemini gidermesidir. Bozkýrlý Türkler tarihte bu
hususlarý gerçekleþtiren ilk topluluk olarak görünmektedir. Üstünlük duygusu cihanþümul devlet anlayýþýnýn desteðiyle eski Türkler’de -O. Menghin’in ifadesiylebeylik gururunu uyandýrýyor, ikincisi geniþ ufuklara hükmetme arzusunu kamçýlýyordu. Bunu fiiliyat sahasýna çýkarmak
için gerekli araç ise demirdi. Beylik duygusu, insan sevgisi ve gerçekçilik þeklinde özetlenebilecek olan eski Türk düþüncesinin ilkelerini hayat düsturu edinmiþ insana “alp” denilmiþtir. Alp “yiðit insan” demektir. Cesaretiyle, mücadele ruhunu geliþtirici ad verme ve and içme gibi gelenekleriyle alpliðin devamýný saðlayan eski
Türk topluluðunda debdebe, gösteriþ ve
servete fazla deðer verilmez, yalancýlýktan nefret edilirdi. Devletler arasý siyasî
antlaþmalarda bile sadece söz verilmekle
yetinilmesi ve bu sözün baþka topluluklardaki yazýlý taahhütlerden üstün bir deðer taþýmasý eski Türkler’in bugün de devam eden “söz namustur” telakkisini ortaya koymaktadýr.
Türkler’in dikkat çekici bir özelliði de
utangaç bir millet oluþudur. Kitâbelere,
Çin, Bizans, Latin gibi yabancý kaynaklara
göre Türkler savaþ meydanýnda deðil rahat döþeðinde ölmekten, ihtiyarlayýp has490

talanmaktan utanýrlardý. Esir olmak, köle
durumuna düþmek, kadýnlarýn düþman
eline geçmesi büyük zillet sayýlýrdý. Övünmekten ve övülmekten, verdikleri sözü yerine getirememekten, yalan söylemekten
utanýrlardý. Eski Türk ahlâkýnda cesaret
yanýnda ve belki ondan da üstün olmak
üzere kötülükten koruyucu, baþkalarýný
aldatmaktan, kurnazlýk yapmaktan alýkoyucu, insana namuslu, vakarlý bir hayat
düzeni baðýþlayýcý utanma duygusu en
büyük fazilet sayýlmýþtýr. Bu özellikleri dolayýsýyla Türkler hakka saygýlý, doðruya hürmetkâr 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 telakkisinin iki dayanaðýndan biri töreye baðlýlýk,
diðeri devlet kuruluþlarýnýn iþleyiþine damgasýný vuran bu nizamcýlýkta dikkatli ýsrardýr. Türk insaný vehimlerden, hayale dalmaktan hoþlanmamýþ, teorik ve metafizik konularla uðraþmamýþtýr. Eski Türkler’in yaþanan somut gerçekliðe duyduðu
tutkunlukla bunun tabii sonucu olarak
yalnýz görülene inanma eðilimi Türk’ün
düþüncesini ahlâk ve devlet anlayýþý üzerine yoðunlaþtýrmasýný saðlamýþtýr. Türk
devlet anlayýþý devletin nazariyelerle deðil
toplumun eðilimlerine uymakla idare edilebileceði gerçeðine dayanýr. Hint düþüncesi en büyük dayanaðýný Budizm’de bulurken Antikçað düþüncesi, dünyanýn sýrlarýný öðrenmek için aklý tek yol sayan filozoflarýn ve tabiatý iyi taklit edebilen sanatkârlarýn ortaya çýkmasýna imkân hazýrlamýþ, Türk düþüncesi ise daha çok millet
sevgisi, Tanrý korkusu, doðruluk ilkeleriyle
belirlenen devlet adamý, teþkilâtçý ve idareci yetiþtirmiþtir. Türk düþüncesi temelde beþerî ve pratiktir.
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rinin en zayýf yanýný teþkil eder. Hânedan
mensuplarýndan kendini kuvvetli hissedenler sultana karþý isyan ettiðinden Karahanlýlar, Selçuklular, Timurlular ve diðer
Türk devletleri sýk sýk taht kavgalarýna sürüklenmiþtir. Osmanlýlar bazý tedbirlerle
bunu önleyip devletin sürekliliðini saðlamaya çalýþmýþtýr. Müslüman Türk devletleri askerî bir karaktere sahiptir ve ordu
devletin en önemli kurumudur. Devletin
imkânlarýnýn çoðu orduya harcanýyordu.
Kumandanlar toplumda büyük itibar sahibiydi. Sultan ve idareciler, mülkî âmirler ordu ile iç içeydi. Sultanlar ve emîrler
kölelerden süvari memlük birlikleri oluþturmuþ, bunun sonucunda Mýsýr-Suriye,
Hindistan ve Endülüs’te Memlükler tarafýndan idare edilen devletler kurulmuþtur.
Türkler, Ýslâmiyet’i Mâverâünnehir bölgesinde yaygýn olan Sünnî Hanefî mezhebini
kabul etmiþler, Türk hükümdarlarý Sünnî
Abbâsî halifeliðine baðlý kalmýþlar, paralarda ve hutbede halifelerin adýný da anmýþlardýr. Memlük Sultanlýðý’na son veren
Osmanlýlar, hilâfeti benimseyerek bilhassa XIX. yüzyýlda bunu Türk ve Ýslâm dünyasýna kabul ettirmiþlerdir.
Ýslâmiyet’i kabul eden Türkler’in alfabeleri, giyim kuþamlarý, günlük hayatlarý,
takvimleri, kültürleri deðiþmiþ, Türkçe temel yapýsýný korumakla beraber ArapçaFarsça’dan yoðun miktarda giren kelimelerin karýþýmý bir dil halini almýþtýr. Türkler’in Ýslâm dünyasýna hâkim olmalarýyla
birlikte cami, medrese, hankah, dârüþþifâ, kervansaray, han, hamam ve kütüphaneler yaygýn duruma gelmiþ, bugün Ýslâm dünyasýndaki önemli mimari eserlerin çoðu Türkler’in hâkimiyetleri dönemlerinden kalmýþtýr. Ýlk müslüman Türk âlimleri eserlerini bilim dili sayýlan Arapça ile
yazmýþ, sanatlarýný bu dilde icra etmiþtir.
Basra’da yaþayan Süleyman b. Tarhân etTeymî ve oðlu Mu‘temir ilk hadis ve megazî âlimlerindendir. Ünlü zâhid Abdullah
b. Mübârek ayný zamanda hadisçiydi. Muhammed b. Sûl’ün torunu Ýbrâhim b. Abbas es-Sûlî Me’mûn, Mu‘tasým-Billâh, Vâsik-Billâh, Mütevekkil-Alellah devirlerinde
Dîvânü’l-inþâ baþkanlýðý yapmýþtýr. Câhiz
bir ara kendisine vekâlet etmiþ, Kitâbü’zZer£ ve’n-naÅl adlý eserini ona ithaf etmiþtir. Ayný aileden Ebû Bekir es-Sûlî Arap
edebiyatýnýn büyük temsilcilerindendir.
Abbâsîler devrinin en önemli edip ve âlimlerinden Feth b. Hâkan ayný zamanda devlet adamýydý ve halifelerin nedimliðini yapmýþtýr. Câhiz et-Tâc ve Fe²âßilü’l-Etrâk
adlý kitaplarýný ona takdim etmiþtir. Dîvânü’t-tevký‘ ve Dîvânü’l-berîd baþkanlýðýn-

da bulunan Feth b. Hâkan edebiyat ve siyaset alanlarýnda deðerli eserler yazmýþtýr. Cebir ilmine adýný veren meþhur astronomi âlimlerinden Muhammed b. Mûsâ
el-Hârizmî, Ýslâm tarihinde gözlemlere dayanan ilk cografya kitabýnýn müellifidir. Cebir ilminin kurucularýndan sayýlan Abdülhamîd b. Vâsi‘ b. Türk, torunu Ebû Berze, Ferganî, Ýbn Emâcûr ve torunu Ebü’lHasan Ali ayný devirde yaþayan Türk bilginleri arasýnda yer alýr. Ferganî’nin Cevâmi£u £ilmi’n-nücûm adlý kitabý Ortaçað’da Latince’ye çevrilmiþtir. X. yüzyýlda
Fârâb bölgesinde üç büyük âlim yetiþmiþtir. Bunlarýn en meþhuru olan ünlü Türk
filozofu Fârâbî çeþitli konularda eserler
yazmýþtýr. Takýyyüddin Muhammed b. Hasan el-Fârâbî Keþfü’l-³umûm ve’l-kereb fî þer¼i âleti’¹-¹arab adlý mûsiki kitabýnýn müellifidir. Ýshak b. Ýbrâhim el-Fârâbî’nin Dîvânü’l-edeb adlý lugat-þiir karýþýmý eseri Arapça’nýn temel kitaplarýndandýr. Yeðeni Cevherî Øý¼â¼u’l-Cevherî
adlý büyük lugat kitabýný hazýrlamýþtýr.
Mâverâünnehir’de Karahanlýlar döneminde Hanefî fýkýh ekolü en parlak devrini yaþamýþ, Ebû Zeyd ed-Debûsî, Pezdevî, Halvânî, Þemsüleimme es-Serahsî gibi
Hanefî fakihleri bu dönemde yetiþmiþtir.
Kur’ân-ý Kerîm Türkçe’ye ilk defa Karahanlýlar devrinde tercüme edilmiþtir. Ayný zamanda bir devlet adamý olan Yûsuf
Has Hâcib’in siyaset ve devlet idaresine
dair Kutadgu Bilig adlý eseri Türkçe’nin
en önemli belgelerindendir. Karahanlý sülâlesinden geldiði rivayet edilen Kâþgarlý
Mahmud’un Dîvânü lugåti’t-Türk’ü Türk
dili ve gramerinin, etnografya ve coðrafyasýnýn bir hazinesidir. Edib Ahmed Yüknekî’nin Atebetü’l-hakåyýk adlý eseriyle
Ahmed Yesevî’nin Dîvân-ý Hikmet’i, Yesevî’nin talebelerinden Hakîm Ata’nýn Bakýrgan Kitabý, Âhir Zaman Kitabý, Hazret-i Meryem Kitabý Karahanlý Türkçesi’yle yazýlan diðer eserlerdir. Þemseddin
Muhammed b. Kays da Tibyânü’l-lu³åti’t-Türkî £alâ lisâni’l-Kanglî adýyla bir
kitap kaleme almýþtýr. Karahanlýlar döneminde mimari geliþmiþ, birçok cami, kervansaray, medrese ve türbe inþa edilmiþ,
bunlarýn bazýlarý zamanýmýza ulaþmýþtýr.
997-998’de yapýlan Arap Ata Türbesi, Karahanlý mimarisinin en güzel örneklerindendir.
Gazneli Mahmud ile oðlu Mesud, Ýslâmiyet’in Hindistan’da yayýlmasýna öncülük etmiþ, onlarýn zamanýnda Fars þiiri ve
tarihçiliði en parlak devirlerinden birini
yaþamýþtýr. Firdevsî Þâhnâme’yi bu dönemde 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 giderek Sanskritçe öðrenmiþ, Hindistan kültürü üzerine araþtýrmalar yapmýþ, bunlarýn sonuçlarýný Ta¼š¢šu mâ li’l-Hind adlý eserinde toplamýþtýr. Devrin ünlü tabibi
ve filozofu Ýbn Sînâ da Buhara ve Hârizm
bölgelerinde yetiþmiþtir. Gazneliler döneminde Gazne ve Leþker-i Bâzâr çok sayýda
mimari eserle bezenmiþtir. Bunlar arasýnda Gazne’deki Anus-i Felek adlý cami,
Leþker-i Bâzâr’daki ulucami ile saray Türk
mimarisinin önemli eserlerindendir. Sultan Mahmud’un Meþhed yakýnýnda inþa
ettirdiði Ribât-ý Mâhî günümüzde ayakta
olup ribât mimarisinin en eski örneklerindendir.
Selçuklular, Ortadoðu’da kurulan TürkÝslâm devletlerine örnek olmuþ, tevarüs
ettikleri Ýslâm medeniyetini içselleþtirmiþ
ve ona yön vermiþtir. Gazneliler’le Selçuklular’da askerler Türk olmakla birlikte bürokratlar Ýranlý, ulemânýn büyük çoðunluðu Ýranlý-Arap karýþýmýdýr. Bu sebeple yazý
dili Türkçe’den uzaklaþmýþ, yerini Arapça
ve Farsça almýþtýr. Ýdeal hükümdar tipi olarak eski Ýran hükümdarlarýný alan Selçuklular’da ve özellikle Anadolu Selçuklularý’nda Ýran hayranlýðý artmýþ, sultanlar Keyhusrev, Keykâvus, Keykubad gibi adlar
kullanmýþtýr. Vezir Nizâmülmülk tarafýndan kurulan Nizâmiye medreseleri uzun
süre en büyük ilim kurumu olarak hizmet vermiþtir. Ýmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî, Ebû Ýshak eþ-Þîrâzî ve Gazzâlî gibi
büyük âlimler Sultan Melikþah devrinde
yetiþmiþtir. Selçuklu sultanlarý felsefe ve
aklî ilimlere ilgi duyarak bu konularla uðraþan âlimleri korumuþtur. Selçuklu soyundan Ali b. Muhammed b. Alparslan
es-Selçûký, astronomiye dair Hidâyetü’ssüllâk fî ma£rifeti ¼arekâti’l-eflâk adlý
önemli bir eser yazmýþ, kitabýn III. cildi zamanýmýza 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 hazýrlamýþtýr. Güneþ yýlýna göre düzenlenen Celâlî takvimi en doðru takvimlerden kabul
edilir ve bugün Ýranlýlar’ýn kullandýðý güneþ takviminin esasýný oluþturur.
Melikþah’ýn yanýndaki âlimler onun ölümünden sonra Merv’deki oðlu Sultan Sencer’in etrafýnda toplanmýþ, Merv, Þencer’in zamanýnda Horasan’ýn merkezi olmuþtur. Sultan Sencer’in çevresinde Ömer
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Hayyâm, Ýsfîzârî, Gazzâlî, Ali b. Zeyd elBeyhaký, Sem‘ânî, Þehristânî gibi çok sayýda âlim bulunmaktaydý. Merv’de Abdurrahman el-Hâzinî ez-Zîcü’l-mu£teberü’sSencerî’yi tertip etmiþ, gözlem aletleri
hakkýnda bir risâle yazmýþtýr. Onun Mîzânü’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, meteoroloji, optik, pýnarlar-kuyular ve madenlerden bahseden er-Risâletü’s-Senceriyye adýyla bir eser kaleme almýþtýr.
Tabip filozof Ebü’l-Berekât el-Baðdâdî ile
¬aÅîre-i ƒârizmþâhî adlý ünlü týp kitabýný yazan Ýsmâil b. Hasan el-Cürcânî devrin diðer âlimlerindendir. Zemahþerî’nin
Hârizmþah Atsýz b. Muhammed için yazdýðý Mukaddimetü’l-edeb Türk dilinin
önemli kaynaklarý arasýnda yer alýr. Dönemin bir âlimi de Bedî‘ el-Usturlâbî’dir ve
Irak Selçuklu Sultaný Mahmûd b. Muhammed Tapar’a ithafen el-Mu£ribü’l-Ma¼mûdî’yi (ez-Zîcü’l-Ma¼mûdî) tertip etmiþtir. Astronomi aletleriyle ilgili üç eseri de
günümüze ulaþmýþtýr. Büyük Selçuklular
ve Anadolu Selçuklularý, Zengîler, Eyyûbîler, Memlükler devrinde çok sayýda mimari eser inþa edilmiþtir. Selâhaddîn-i Eyyûbî zamanýnda Mýsýr ve Suriye ilim merkezi 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 etmiþ, 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, Kahire’nin dünyanýn büyük ilim merkezlerinden biri haline geldiðini, Türk emîrlerin kurduklarý vakýflarla bu geliþmeye büyük katkýda bulunduklarýný söyler (Mušaddime, II, 778). Ýslâm’ýn rönesansý diye nitelendirilen Memlükler devrinde medreselerin sayýsý daha da artmýþ, bütün ilimlerde bir uyanýþ olmuþ, dinî ilimlerin yaný
sýra tarih ve týp alanlarýnda önemli ilerlemeler kaydedilmiþtir. XII-XIII. yüzyýllarda
Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde Artuklular’ýn ve Eyyûbîler’in himayesinde çok sayýda ilim adamý yetiþmiþtir.
Ýbnü’l-Esîr ve Seyfeddin el-Âmidî bunlardandýr. Ýþrâkýyye felsefesinin kurucusu Þehâbeddin es-Sühreverdî, Artuklu ve Anadolu Selçuklu hükümdarlarýndan himaye
görmüþ, eserlerinin bazýlarýný onlara it492

haf etmiþtir. Ýsmâil b. Rezzâz el-Cezerî,
Ýslâm tarihinde fizik ilmine dair en önemli eser olan el-Câmi£ beyne’l-£ilm ve’l£ameli’n-nâfi£ fî ½ýnâ£ati’l-¼iyel adlý kitabýný 1205 yýlýnda Artuklular’dan Âmid
Hükümdarý Nâsýrüddin Mahmûd b. Muhammed b. Karaarslan’a sunmuþtur. Bu
hükümdar da bizzat felsefeyle ilgilenmekteydi.
Anadolu Selçuklularý devrinde Erzincan,
Konya, Malatya, Sivas, Kayseri ilim ve kültür merkezi haline gelmiþtir. II. Süleyman
Þah’ýn kardeþi Mesud, Ankara beyi iken
çok sayýda edip ve âlim onun yanýnda bulunmuþ, II. Kýlýcarslan’ýn kýzý Gevher Nesibe Hatun, Kayseri’de kendi adýyla anýlan
dârüþþifâyý yaptýrmýþtýr. Bu asrýn baþlarýnda Erzincan’da hüküm süren Mengücüklü hükümdarlarý da âlim ve edipleri
himaye etmiþtir. Devrin ünlü bilim adamý Abdüllatîf el-Baðdâdî, Erzincan’a gidip Mengücüklüler’den Alâeddin Dâvûd
b. Behram Þah’ýn hizmetine girmiþ, el¥ikmetü’l-£Alâßiyye adlý eserini ona sunmuþtur. Hubeyþ et-Tiflisî, Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî, Afîfüddin et-Tilimsânî bu devirde Anadolu’ya gelip Malatya ve Konya’da oturmuþlardýr. Anadolu’da Mevlânâ
Celâleddîn-i Rûmî, Sadreddin Konevî, Safiyyüddin el-Urmevî baþta olmak üzere çok
sayýda âlim ve edip yaþamýþtýr. Anadolu’dan birçok talebe Merâga, Tebriz,Dýmaþk
ve Kahire medreselerinde tahsil görmüþtür. Dâvûd-i Kayserî bunlar arasýndadýr.
Merâga ekolü hocalarýndan Kutbüddîn-i
Þîrâzî Anadolu’da müderrislik ve kadýlýk
yapmýþtýr. Ýlhanlýlar devrinde Nasîrüddîni Tûsî’nin çevresinde toplanan büyük astronomi âlimleri Merâga Rasathânesi ve
Kütüphanesi’nde çalýþmalar yaparak deðerli eserler ortaya koymuþ, Zîc-i Ýlhânî’yi tertip etmiþlerdir. Merâga Rasathânesi Kütüphanesi’nde 400.000 cilt kitap
bulunduðu rivayet edilmektedir. Burada
çalýþanlar arasýnda Hüsâmeddin es-Sivâsî, Kemâleddin et-Türkistânî, Muhammed
b. Sertâk gibi Türkler de vardý. Yemen’de
1230 yýlý civarýnda kurulan Resûlîler hânedaný da Türkmen asýllýdýr. Resûlîler zamanýnda Yemen, tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaþamýþtýr.
Ýslâm medeniyetinde felsefe ve müsbet ilimler Timurlular devrinde de parlak
bir dönem geçirmiþ, Timur gittiði yerlerdeki önemli âlimleri, sanatkârlarý Semerkant’a götürmüþ, onun oðullarý ve torunlarý devrinde Semerkant, Herat gibi þehirler ilim ve sanat merkezine dönüþmüþtür.
Timur’un torunu Uluð Bey, Semerkant’ta
medreseler ve bir rasathâne kurmuþ, bu-

rada Gýyâseddin Cemþîd el-Kâþî, Kadýzâde-i Rûmî, Muînüddîn-i Kâþânî ve Ali Kuþçu gibi astronomi âlimleriyle gözlemler
yapmýþ, bunlarýn sonuçlarýný Zîc-i Güregânî adlý eserde toplamýþ, bu zîc modern
zamanlara kadar astronomi âlimlerinin el
kitabý olmuþtur. Yine Timur’un torunlarýndan Hüseyin Baykara devrinde Herat bir
edebiyat ve sanat merkezi haline gelmiþ,
minyatürlü ve tezhipli eserler ortaya konmuþtur. Ancak felsefe ve bilim alanýndaki geliþmeler hükümdarlarýn ilgisine baðlý olarak geliþip duraklamýþ, felsefe ve bilimi takdir edecek bir toplum oluþmamýþ,
bu ilimlerle ilgilenenler ilmi hadis, fýkýh ve
tefsirden ibaret gören mutaassýp ulemâ
tarafýndan horlanýp sapýklýkla itham edilmiþtir. Tasavvuf, Türkler arasýnda Müslümanlýðý kabul ettikleri ilk dönemlerden
itibaren büyük raðbet görmüþ, XII. yüzyýlda kurulmaya baþlanan tarikatlar toplumlarda yaygýnlýk kazanmýþtýr. Ahmed
Yesevî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Hacý
Bektâþ-ý Velî, Bahâeddin Nakþibend baþta olmak üzere büyük sûfîler yetiþmiþtir.
Anadolu’da Battal Gazi Destaný, Ebû
Müslim Destaný, Dâniþmend Gazi Destaný (Daniþmendnâme), Hamzanâme,
Saltuknâme gibi destanlar oluþmuþtur.
Bu dönemde Dede Korkut Kitabý ve
Oðuz Destaný da Türkler arasýnda okunuyordu. Þeyyad Hamza Salsalnâme,
Hacý Bektâþ-ý Velî Makålât, Ahmed Fakih
Çarhnâme adlý eserlerini XIII. yüzyýlda
Anadolu’da kaleme almýþtýr. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Farsça eserlerinde Türkçe kelime ve ibarelere yer vermiþ, oðlu Sultan Veled Türkçe bazý þiirler yazmýþtýr. Ayný dönemde Fâtiha ve Tebâreke tefsirleri
hazýrlanmýþ, Taberî’nin TârîÅ’inin Bel‘amî
tarafýndan yapýlan Farsça tercümesi Türkçe’ye çevrilmiþtir. XIV. yüzyýlýn ilk çeyreðinde Yûnus Emre ve ardýndan Âþýk Paþa
yetiþmiþtir. Orta Asya’da Çaðatay lehçesinde, kuzeyde Altýn Orda sahasýnda Türkçe’nin Kýpçak lehçesinde kitaplar kaleme
alýnmýþtýr. XIII-XIV. yüzyýllarda Türkçe’nin
geliþtiði diðer bir bölge Memlük sahasýdýr. 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 tercümeler yapýlmýþtýr. XIV. yüzyýlýn ilk yarýsýnda Mýsýr’a yerleþen Endülüslü dil âlimi
ve müfessir Ebû Hayyân el-Endelüsî, Türkçe ve grameri hakkýnda çeþitli eserler yazmýþ, bunlardan el-Ýdrâk li-lisâni’l-Etrâk
günümüze kadar gelmiþtir.
Osmanlýlar da Ýslâmî Türk kültürü ve
medeniyetine önemli katkýlar yapmýþtýr.

TÜRK

Osmanlý ilim hayatý Memlükler, Anadolu
Selçuklularý, Ýlhanlýlar ve Beylikler dönemindeki ana yapýyý izler. Ayrýca Türkistan’dan Altýn Orda sahasýna ve klasik Arap
coðrafyasýna uzanan bir arka planý vardýr.
Bunlarýn etkisinde Osmanlý ilim ve düþünce hayatý, daha önceki Ýslâm medeniyetinin bütün unsurlarýný bünyesinde barýndýran bir sentez özelliði taþýr. Edebiyat alanýnda da yeni ekoller ortaya çýkmýþtýr. Divan þiirindeki geliþme bunun bir örneðini
teþkil eder. Nesir alanýnda meydana getirilen eserler Türkçe’nin geliþiminde rol oynamýþtýr. Medreseler, ilimde ve kültürel
ilerlemede baþlangýçta ciddi bir pay sahibi
iken XIX. yüzyýldan itibaren Batý tarzýndaki okullar açýlmýþtýr. Osmanlý sanatý önce Doðu, ardýndan Batý etkisi altýnda kalmakla birlikte özgür sayýlabilecek örneklerle 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 külliyeler bunun en çarpýcý göstergesidir. Mimar Sinan’ýn devâsâ eserleri Osmanlý mimarisini zirveye taþýmýþtýr. Osmanlý kültürel ve mimari etkisi üç kýtaya yayýldýðý geniþ coðrafyada kendisini göstermiþ, Balkanlar’da tipik Osmanlý mimari eserleri
ve þehircilik anlayýþýnýn özgün yansýmalarý bugüne ulaþmýþtýr. Balkanlar’daki birçok þehir Osmanlý döneminde kurulmuþ
ve geliþmiþtir. Arap dünyasýnda da þehircilikte Osmanlý katkýsý açýk þekilde görülür (ayrýca bk. OSMANLILAR).
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2. Yazý. VIII. yüzyýldan günümüze kadar
Türk dilinin yazýlý metinlerinde þu alfabeler kullanýlmýþtýr: 1. Göktürk (Orhon) Alfabesi. Türkler’in bilinen ilk alfabesidir. Bununla yazýlmýþ kaynaklarýn önemlileri Orhon yazýtlarý (Kültigin, Bilge Kaðan, Tonyukuk), Moðolistan’da Uygur dönemi yazýtlarý, Yenisey yazýtlarý, Moðolistan’da Hoytu-Tamir yazýtlarý, Kýrgýzistan’da Talas yazýtlarý ve Doðu Türkistan yazmalarýdýr.

GÖKTÜRK (ORHON) ALFABESÝ
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* Ses deðeri 1 ile belirtilenler kalýn, 2 ile belirtilenler ince sesli harftir.

Göktürk yazýsý saðdan sola doðru yazýlýr, harfler bitiþtirilmez, kelime sonunda
üst üste iki nokta bulunur. Danimarkalý
Vilhelm Thomsen’in 1893’te okuduðu Kültigin ve Bilge Kaðan kitâbelerinde otuz
sekiz harf bulunmaktadýr. Bunlarýn dördü ünlü, diðerleri ünsüz ve hece iþaretleridir. Ünlülerin her biri iki ayrý sesi karþýlar; = a, e; = ý, i; = o, u; = ö, ü. Ün-

süzlerden b, d, g, k, l, n, r, s, t, y harflerinin bir kalýn, bir ince türü vardýr; ç, m,
ñ, ny, p, þ, z ünsüzlerinin birer harfi olup
bunlarla hem kalýn hem ince sesler yazýlýr. 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 bulunduðunda “ko-/ku-, kö-/kü-, ký-, çi-” hecelerini yazmakta kullanýlýr. Tonyukuk kitâbesinde “aþ” ve “baþ” hecelerinin yazýldýðý 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 yazýtlarda farklý bir ince “þ” iþaretiyle harf
sayýsý elli olur. Göktürk alfabesi Moðolistan’dan Avrupa’ya kadar geniþ bir coðrafyada yayýlmýþtýr. Bu alfabenin kökeni
hakkýnda çeþitli görüþler ileri sürülmüþtür. V. Thomsen, Ârâmî veya Pehlevî asýllý olabileceði, fakat bazý iþaretlerin ideografik göründüðü; Aristov, Mallitskiy ve Polivanov eski Türk damgalarýndan üretildiði; Polivanov ayrýca Ârâmî, Soðd ve Pehlevî alfabelerinden de yararlanýldýðý fikrindedir. Ahmet Caferoðlu ve Ahmet Cevat
Emre bazý kanýtlara dayanarak Göktürk
harflerinin eski Türk damgalarýndan üretilmiþ, Türk icadý, ideografik, millî bir alfabe olduðunu ileri sürmüþtür.
2. Çin Alfabesi. Türk dilinin Çin yazýsýyla kaydedilmiþ en eski kelimeleri Hiung-nu
(Hun, m.ö. III-IV. yüzyýllar), T’o-Pa (Tabgaç, m.s. IV-VI. yüzyýllar), T’u-küe (Göktürk ,VI-VIII. yüzyýllar) ve Moðolistan Uygurlarý (VIII-IX. yüzyýllar) zamanýna ait,
Çinli tarihçilerin Çince söyleniþiyle yazýya
aktardýklarý örneklerdir.
3. Mani Alfabesi. Maniheizm VIII. yüzyýlda Moðolistan’a yayýlýnca Uygur Hükümdarý Bögü Kaðan 764’te Mani dinini benimsemiþ ve bu dini halkýna da kabul ettirmiþtir. Böylece Uygurlar arasýna Maniheizm’le birlikte Mani yazýsý da girmiþtir.
Saðdan sola doðru yazýlan otuz dört harfli Mani alfabesi, Ârâmî alfabesinden Süryânî alfabesine geçiþ dönemindeki Estrangelo yazýsýndan üretilmiþtir. Kelime baþýndaki o, u için elif+vav; ö, ü için elif+vav+
ye; ý, i için elif+ayýn kullanýlýr. Kelime içindeki ý, i sadece ye ile belirtilir. Ünsüzlerin
yazýmýnda b-p, k-g, q-ð, s-þ için ayrý harfler olduðundan Türkçe’nin yazýmýna Soðd
ve Uygur alfabelerinden daha elveriþlidir.
4. Soðd Alfabesi. Zerefþân vadisi, Semerkant ve Buhara’da yaþayan Soðdlar
(Soðdaklar), Göktürk ve Uygur ülkesinde ticaret kolonileri kurmuþ, Zerdüþtîliði, Ma493

