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ÖNSÖZ

Türkiye’de edebiyat metinleri üzerinde yapılan çalışmalar, daha ziyade eser-
lerin şekil ve içerik özellikleri konularında yoğunlaşmıştır. Bu bakımdan, 
Prof. Dr. Sabri Ülgener’in Weberci bir yaklaşımla iktisat tarihi araştırmala-
rında edebiyat metinlerinden yararlanma örneği ile başlayan pek az çalış-
ma dışında, sosyal bilimler alanında edebî metinleri dikkate alan bir gele-
nek oluşmamıştır. Üstelik tarih, sosyoloji, felsefe gibi nispeten edebiyata ya-
kın alanlarda da edebî malzemenin, belge olarak değerlendirilmesi alışkan-
lığı pek yaygın değildir.

Tarihçiler, tarih metinleriyle, dil ve edebiyat uzmanları da edebiyat metin-
leriyle yetindikleri sürece, bu konudaki beklentilerin gerçekleşmesi de ko-
lay olmayacaktır. Bu konuda felsefecilerin dinî eserlerden, psikologların ta-
savvuf metinlerinden, iktisatçıların Türk romanlarından, siyasetçilerin halk 
biliminden yararlanması ve bu alanlardaki metinler üzerinden zihniyet araş-
tırmaları yapılması, olay ve durumlara farklı bakış açılarıyla yaklaşma imkâ-
nı da sağlayacaktır.

Osmanlı tarihçilerinden Cornell H. Fleischer, bu konudaki çekingenliği 
çok iyi tahlil etmektedir:

Osmanlı İmparatorluğu üzerine modern araştırmacılıkta, anlatı kökenli, 
özellikle de edebî nitelikteki kanıtlara güvenmeme, arşiv belgelerine daya-
lı, kişisellikten arındırılmış “katı” verileri ya da “olgusal” anlatıları yeğleme 
eğilimi vardır. Böyle bir güvensizlik ya da bu kaynakların içerdiği öznellik-
ten korku duymak yalnızca yersiz değil, aynı zamanda ciddi biçimde kısıtla-
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yıcıdır. “Yumuşak” kanıtlar, tıpkı yumuşak dokular gibi, katı yapılara can ve 
anlam kazandırır.1

Çözülme dönemi iktisat ahlâkı ve zihniyeti hakkındaki çalışmalarıyla ta-
nınan Sabri Ülgener’in edebiyat tanımı, üzerinde durduğumuz konuyu özet-
ler niteliktedir:

Edebiyat ki, bir bakıma, sosyo-kültürel kişiliğimizin söz ve yazı halinde ken-
dini dışa vurması demek; kâh “kendisi toplumu belirleyen”, kâh “toplumla 
biçimlenen”, fakat hangi suretle olursa olsun sosyal varlığımızı olduğu gibi 
aksettiren ifade ve sembollerin toplamı olarak önümüze seriliyor.2

Esasen tarih araştırmalarında farklı disiplinlerdeki verileri kullanma im-
kânı, Annales Okulu takipçilerinde olduğu gibi, “tarihin, bir disiplinlerara-
sı alan” olduğunu savunan araştırmacılara da önemli kaynaklar sunacaktır.

Tercüme ve telif eserlerin dönemin zihniyetini belirlemedeki önemi üze-
rine kurguladığımız bu çalışma, 13. yüzyıldan 15. yüzyılın ortalarına (Fâtih 
devrine) kadar, Anadolu sahasında kaleme alınmış Türkçe telif ve tercüme eser-
lerden hareketle, Osmanlı zihniyetinin oluşum sürecini ve bu zihniyetin karak-
terini ele almaktadır. Özellikle İstanbul’un fethinden itibaren, yeni bir anla-
yış ve zihniyetin gelişmeye başlaması, dönemsel ayırımları yapmamızda et-
kili olmuştur.

Araştırma konumuzun merkezinde, Anadolu’nun Türkler tarafından 
mekân tutulmasından Fâtih dönemine kadarki süreçte, kaleme alınan Türk-
çe te’lif ve tercüme eserler olmakla birlikte, araştırma ekseniyle ilgili Arapça 
ve Farsça eserlere de değindik. Böylece, konunun tarihsel bütünlüğüne uy-
gun olarak hazırlayıcı etkenleri de dikkate alarak geniş bir alana ve döneme 
ait eserleri değerlendirmeye çalıştık.

Hilmi Ziya Ülken, “medeniyetin sürekli açılış yolu üzerindeki bütün esas-
lı uyanış hareketlerinin büyük tercüme devri ile başladığı”nı3 söyler. Anado-
lu coğrafyasında farklı kültürlere ait unsurların bir terkip oluşturması, yeni 
bir zihniyetin şekillenmesine de zemin hazırlamıştır. Bu dönemdeki fikir ve 
inanç çeşitliliğinin bir sebebi de kuruluş dönemindeki tercüme eserlerdir.

Bu bakımdan çalışmamızda, Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemindeki 
te’lif ve tercüme eserlerin, zihniyet dünyasını şekillendirmedeki rolüne de 
dikkat çekilmiştir.

Araştırmamız sırasında, tarih, edebiyat, din, sanat ve bilim alanındaki bir-

1 Cornell H. Fleischer, Tarihçi Mustafa Âli, Çeviren: Ayla Ortaç, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul, 
1996, s. 3.

2 Sabri F. Ülgener, İktisadi Çözülmenin Ahlâk ve Zihniyet Dünyası, Derin Yay., İstanbul, 2006, 
s. 11. 

3 Hilmi Ziya Ülken, Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü, Ülken Yay., İstanbul, 1997, s. 15.
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çok eserden yararlanmakla birlikte, ana malzememizi, söz konusu döneme 
ait eserler ve özellikle de edebî eserlerden oluşturduk.

Burada, İslâm coğrafyasındaki medreselerde okutulan temel eserlerle, 
halk arasında yaygın olarak bilinen anlatıların, zihniyet tayinindeki rolüne 
dikkat çektik. Bu süreçte karşımıza çıkan tablo, Abbasîler döneminde, hila-
fet merkezinin Şam’dan Bağdat’a taşınmasından sonra, ciddi anlamda eski Hint 
ve Sâsânî kültür zemininde gelişen eserlerle beslenen bir zihniyetin oluşması-
na işaret etmektedir. Buradaki başarı, hazır bulunan kültürel birikimin, ye-
ni inançla telif edilmesinde olduğu gibi, farklı konu ve içeriklerin, “kültürel 
aktarım”la dönüştürülmesinde aranmalıdır.

Bunun yanı sıra, medreselerde de Timurluların himayesindeki Teftâzânî 
(öl. 1390) ve Seyyid Cürcânî’ye (öl. 1413) ait eserlerin, yüzyıllar boyu Os-
manlı medreselerinde okutulması ve bu eserlere çok sayıda şerh ve hâşiye-
lerin yazılması, kuruluş dönemi Osmanlı zihniyetinin oluşumunda, Timur-
lu Devleti’ndeki ilim hayatına yön veren şahsiyetlerin önemli rol oynadıkla-
rını göstermektedir.

Büyük Selçuklular, Harzemşahlar, Anadolu Selçukluları, İlhanlılar, Akko-
yunlular, Karakoyunlular gibi devletlerin sınırlarında kaleme alınan pek çok 
Arapça, Farsça ve çok az sayıda Türkçe eser bilinmekle beraber, bunlardan 
sadece konumuzla ilgili olan eserlere değindik.

Esasen, Anadolu Selçukluları ve Beyliklerin bilim, sanat ve kültüre kat-
kılarının “Osmanlı” kavramının gölgesinde kaldığı bir gerçektir. Bu bakım-
dan, gerek Selçuklu ve gerekse Beylikler döneminde yazılan eserlerin Os-
manlı ilim, fikir ve sanat hayatını nasıl etkiledikleri oldukça önemlidir. Bil-
hassa Anadolu dışında yazılıp sonraki dönemlerde tercüme edilen eserlerin 
de zihniyet oluşumundaki rolüne dikkat çekmeye çalıştık.

Ele aldığımız eserlerin içeriği, henüz devlet otoritesinin “merkezileştiri-
ci” baskısının oluşmadığı ve birden fazla dinî, siyasî ve kültürel güç odağı-
nın varlığını sürdürdüğü bir dönemde, dinin ve tasavvufun toplum hayatın-
daki gerçek yerini göstermektedir. Sonraki yüzyıllarda neredeyse tamamen 
devlet denetimine girecek ve kurumsal hâle gelerek “tektipleşecek” olan dinî 
hayat, kuruluş döneminin en renkli ve çeşitliliği temsil eden yönünü oluş-
turmuştur.

Bu vesileyle, konuyla ilgili sosyo-kültürel çalışmalarda, mikro araştırmala-
rın önemine dikkat çekmek istiyoruz. Bu çerçevede, belli bir döneme odak-
lanmadan, Osmanlı tarihini kesintisiz bir bütünlük içinde zannedip buna 
göre yargıya varmanın hatalı bir yaklaşım olduğunu belirtmek gerekir. Bi-
limsel anlayış ve araştırma metotlarına uygun olmayan, üstelik peşin hü-
kümlerle konuya yaklaşan bu tür çalışmaların son zamanlarda artması, eser 
merkezli, mukayeseli ve eleştirel okumaların önemini bir kez daha ortaya 
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koymaktadır. Osmanlı konusundaki çalışmalarda, dönem, ekol, felsefe, dinî 
akım, tasavvuf hareketleri, dünyadaki değişimlerin etkileri veya iç dengeler 
dikkate alınmadan, örneklerden birinin 14. yüzyıldan, diğerinin 17. yüzyıl-
dan verilmesiyle, tekdüze ve yekpâre bir Osmanlı vehmetmenin sakıncaları 
ortadadır. Bu bakımdan, aynı yüzyılda bile farklı dinî, sosyal, ekonomik ve 
kültürel etkilerden kaynaklanan olay ve olguların dikkate alınması şarttır.

Osmanlı’nın kuruluşundan önceki yüzyıl ile kuruluşundan sonraki yüz 
elli yıllık süreçte, kaleme alınan eserlerin kaynakları, etkilendikleri düşünce 
ve ekoller ile etki alanlarının ön plana alındığı çalışmamızda, edebiyat eser-
lerinin şekil, içerik ve vezinden ibaret olmadıklarını, aynı zamanda yazıldık-
ları dönemin dinî ve felsefî anlayışıyla da sıkı bağlara sahip olduklarını gös-
termeye çalıştık. Esasen en büyük hata, birçoğu düşünür, filozof, mutasavvıf 
olan şahsiyetlerin, eserlerini manzum olarak yazmaları sebebiyle, sadece şa-
ir olarak değerlendirilmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu ön yargı, dönemin 
düşünce hayatında önemli yere sahip olan bu şahsiyetlerin, dil ve edebiyat 
alanındaki araştırmalarla sınırlı tutulmalarına sebep olmaktadır.

Eserleri dikkatli okuyarak ve satır aralarında gizlenen mesajları, diğer kay-
nak ve bilgilerle mukayeseli olarak değerlendirerek dönemin ruhunu yakala-
maya çalışırken elbette ki bazı tartışmalı konu ve farklı yorumlara da yol aç-
mış olabiliriz. Bu husus, bazı tespit ve değerlendirmelerimiz hakkında tartış-
ma zemini yaratarak farklı görüş ve önerilerin ortaya çıkmasını sağlayabilir-
se, amacımıza ulaşmış olacağız.

Eksikliklerin, eserle ilgili tenkit ve tavsiyelerle giderilecek ölçüde olmasını 
diler, bütün zorluklara rağmen, bu çalışmanın ortaya çıkmasında pay sahibi 
olan eşime ve çocuklarıma fedakârlıkları için teşekkür ederim.

Ankara, 2018
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GİRİŞ

Bir edebî geleneği, tarihin dar bir zamanına sığdırmak veya kesin bir gün ve 
saat itibariyle başlatmak, sosyal bilimler alanının en yanıltıcı alışkanlıkların-
dandır. Türk tarihi veya edebiyatının bu anlamda yüzyıllara bölünerek ince-
lenmesi, hiçbir zaman öğretici bir metot olmamıştır. Şahsiyet ve eser incele-
melerinde, önceki dönemlere ait etkiyi hesaba katmadan, yazar ve eseri sa-
dece bir parantezin içerisindeki iki farklı tarih arasındaki zamanla sınırlan-
dırmak, sanatçı ve esere bütüncül bakabilme alışkanlığını da engellemekte-
dir. Bu yönüyle, Türklerin İslâmı kabul etmesinden, edebiyat akımlarının 
oluşmasına, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan, tasavvuf hareketlerine ka-
dar birçok konu, genel kabullerin ve hamasetin kurbanı olmaktan kurtarı-
lamamıştır.

Bu bakımdan, çalışmamızın girişinde kısa bir tarihî değerlendirmeye yer 
vermeyi uygun gördük.

Bilindiği gibi, Abbasî halifeliğinin henüz ilk dönemlerinden itibaren Türk-
lerin İslâm ordularıyla seferlere çıkmaya başlaması ve bir süre sonra da as-
kerî sınıfta çoğunluğu teşkil ederek yönetimi ele geçirmeleri, İslâm coğraf-
yasındaki siyasî dengeleri derinden etkilemiştir. Özellikle 861 yılında, Boga 
es-Sagîr, Mûsa b. Boga el-Kebîr gibi ordu içinde çok güçlü olan Türk komu-
tanların, halife Mütevekkil’i katletmeleri, bu tarihten itibaren Türklerin Ab-
basî siyasetindeki belirleyici rolünü öne çıkarmıştır.

Türklerin İslâm’ı kabulünün, önce belli bölgelerdeki Karluk ve Oğuzlar 
gibi Türk toplulukları arasında, daha sonra da İdil Bulgar Devleti’nin, Abbasî 
halifesinden âlimler talep etmesi üzerine gerçekleştiği bilinmektedir. Yaygın 
bir görüş olarak 920-921 yıllarında, ilk bağımsız Türk devleti kabul edilen 
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İdil (Volga) Bulgarlarının devlet olarak böyle bir teşebbüste bulunması, ta-
rihteki ilk örneği oluşturmaktadır.

Karahanlı hükümdarı Abdülkerim Satuk Buğra Han zamanına rastlayan 
944-945 yıllarında, bu kez Karahanlıların devlet olarak İslâm’ı kabul etmesi, 
yeni bir medeniyet sürecinin başlamasına da zemin hazırlamıştır.

Türklerin İslâmiyeti kabul etmesiyle, bu yeni medeniyete ait değerleri kı-
sa zamanda benimsedikleri ve yeni dinin koruyucuları olarak İslâm ordu-
larıyla birlikte savaşa katıldıkları bilinmektedir. Bu süreçte, Orta Asya’daki 
birçok şehirde ortaya çıkan dârü’l-hadis, medrese ve tekke gibi dinî kurum-
lar, kısa sürede İslâm bilim ve sanatının bu bölgede yayılmasını sağlamıştır. 
Büyük Selçuklu Devleti ve daha sonra da Anadolu Selçukluları döneminde, 
Arapça ve Farsçanın din ve bilim dili olarak öne çıkması, bilhassa elitler ara-
sında 13. yüzyıla kadar bu dillerin yaygınlık kazanmasına sebep olmuştur. 
Ancak Anadolu’ya yönelen göçlerle nüfus dengesinin Türklerin lehine geliş-
mesi, kültürel bir değişimin gerçekleşmesine de imkân sağlamıştır. Bu süreç-
te, daha önce Anadolu’da yerleşik olan Rum, Ermeni, Süryani gibi topluluk-
ların kültürleri de varlıklarını devam ettirmiş ve yeni kültürlerle etkileşim-
de bulunmuştur.

Bu dönemde, Anadolu’ya yayılan ve zamanla güçlü beylikler hâlinde dev-
letleşen Türk aşiretleri, Türkçeyi konuşma dili olarak muhafaza ederek bir 
edebî geleneğin oluşmasına da imkân sağlamışlardır. Bu coğrafyaya çoğun-
lukla Oğuz Türkleri yerleştiği için, Anadolu’da oluşan edebî gelenek, aynı 
zamanda Oğuz Türkçesinin gelişmesini de sağlamıştır.

Bilindiği gibi, Oğuzların, 1040 yılında Aral Gölü’nden Horasan’a kadar-
ki bölgede kurdukları Selçuklu Devleti, kısa zamanda geniş bir alana yayıl-
mıştır. Bazı tarihçiler, 1055’te Tuğrul Bey’in halifeliği Şiî Büveyhîlerin elin-
den almasını, İslâm dünyasında yüzyıllar boyu devam edecek olan Türk hâ-
kimiyetinin başlangıcı kabul ederler. Aslında bu süreç, aynı zamanda Sünnî 
İslâm’ın hâmiliğini üstlenen Selçukluların Şiîlere karşı kazandığı önemli bir 
üstünlüğü de simgeler. Başta, Selçukluların merkezî coğrafyası sayılan Ho-
rasan ve Maveraünnehir olmak üzere, Selçukluların hâkim oldukları bölge-
lerde en yaygın mezhep Hanefî mezhebidir. Bundan sonra Şafiîlik gelir. Ta-
rihî kaynaklarda, bu bölgelerde, “11. ve 12. yüzyıllarda diğer mezheplere 
rastlanmadığı”1 kaydedilmektedir.

Orta Asya coğrafyasında İslâm’ın hızla yayılmaya başlaması, aynı zaman-
da yeni kültür merkezlerinin de ortaya çıkmasını sağlamıştır. Müslüman fa-
tihler tarafından fethedilen Semerkant, Buhara, Merv, Belh gibi şehirler, kı-
sa sürede yeni dinin ve kültürün geliştiği ve yayıldığı merkezler haline gel-
miştir. Bu bölgelerde kaleme alınan Kutadgu Bilig, Atabetü’l-Hakayık gibi, İs-

1 Seyfullah Kara, Büyük Selçuklular ve Mezhep Kavgaları, İz Yay., 2. baskı, İstanbul, 2009, s. 58. 
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lâmî döneme ait birçok Türkçe eser, yeni dinin Türkler arasında yayılması ve 
böylece bir inanç ve düşünce birliğinin oluşmasını sağlamıştır.

Büyük Selçuklu sınırları içerisinde gelişen ve bilim, kültür ve sanat haya-
tına yön veren ilk dönemlerdeki eserler, sadece Anadolu ve Balkanlar’da de-
ğil, diğer İslâm coğrafyalarında da etkili olmuştur. Bilhassa Farsça eserlerin 
zengin dil, içerik ve hayal dünyası bakımından erişilmez bir nitelik taşıması, 
Fars edebiyatını cazip bir kaynak haline getirmiştir. Nitekim, Ömer Hayyâm, 
Enverî, Nizâmî-i Gencevî, Hakânî, Sa’dî-i Şirâzî gibi Fars edebiyatı mensup-
larının eserleri, Anadolu başta olmak üzere geniş bir alanda etkili olmuştur.

Türklerin Anadolu’daki resmî tarih macerası, genel bir kabulle, Selçuklu 
sultanı Alp Arslan’ın (öl. 1072), 1071’de Malazgirt’te Bizans ordusunu yen-
mesiyle başlatılır. Nitekim bu tarihten itibaren Orta Asya’dan Anadolu’ya ya-
pılan yoğun göçler, Anadolu Selçuklu Devleti’ni doğuracak ve Anadolu’nun 
Türkler tarafından mesken tutulmasını sağlayacaktır. Kutalmış oğlu Süley-
man’ın “1074’te Büyük Selçukilerin yüksek hâkimiyetini tanımak suretiyle, 
Orta Anadolu hükümdarı olup Konya’yı kendisine merkez yapması”,2 istik-
rara kavuşan bu bölgeyi yerleşim için cazip hâle getirmiştir.

Elbette ki bu tarih, sadece askerî bir başarının ardından kalabalık Türk 
gruplarının Anadolu’ya göçlerinin tarihi olarak geçerlidir. Nitekim bu tarih-
ten çok önceleri daha küçük gruplar halinde Anadolu’ya göç eden koloniza-
tör dervişlerin varlığı bilinmektedir.3

Ömer Lütfi Barkan, “Anadolu’da tesadüf edilen zâviyelerin çoğunun Os-
manlılardan evvelki beyliklerin himaye ve nişanlar ile kurulmuş Ahî zâviye-
leri olması lâzım geldiği”ni4söyleyerek Anadolu’da Osmanlılardan önce olu-
şan dinî ve tasavvufî hayata işaret etmektedir. 1220 yılından itibaren, daha 
güvenli bölgelere yerleşmek için Moğollardan kaçan Türkmenlerin Anado-
lu’ya göç etmesi, burada yaşayan bir kısım gayrimüslim ahalinin de daha ba-
tıya doğru kaymasına sebep olmuştur. Özellikle 1260-1330 yılları arasında 
Moğol saldırılarından kaçan Türklerin uçlara doğru hareket ettiği ve daha 
güvenli olan bu bölgeye yerleştiği bilinmektedir. Bu hareketlilik, birçok yer-
leşim yerinin kimliğini farklılaştırdığı gibi, yeni şehir, kasaba ve köylerin ku-
rulmasını da sağlamıştır.

Anadolu’nun Türkler tarafından yurt edinilmesi sürecinde, yoğun bir kül-
türel hareketlilik yaşanmıştır. Farklı kavim, boy ve aşiretlerin etnik köke-
ne dayalı olarak oluşturdukları yeni sosyal çevrelerde, sözlü ve yazılı edebi-

2 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 1. cilt, 4. baskı, TTK. Yay., Ankara, 1982, s. 1. 
3 Abdurrahman Atçıl, “Mobility of Scholars and Formation of a Self-Sustaining Scholarly System 

in the Lands of Rûm during the Fifteenth Century”, Islamic Literature and Intellectual Life in 
Fourteenth-and Fifteenth-Century Anatolia, Würzburg, 2016, p. 315-332.

4 Ömer Lütfi Barkan, “Kolonizatör Türk Dervişleri”, Vakıflar Dergisi, Ankara, 1974, sayı 2, s. 38. 
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yat ürünleri de gelişmeye başlamıştır. Bu süreçte, nüfus üstünlüğü sağlayan 
Türk boyları arasında Türkçe eserlerin rağbet görmesi, birçok Farsça eserin 
Türkçeye tercüme edilmesini sağlamıştır.

Anadolu’da kurulan beyliklerin kültür, sanat ve edebiyat hayatına önem 
vermeleri, bu coğrafyada Oğuz Türkçesinin bir edebiyat dili olarak geliş-
mesine imkân tanımıştır. Eski Anadolu Türkçesi olarak adlandırılan bu dil, 
Türkmen beylerinin Türkçeden başka dil bilmemeleri ve teb’anın da isteğiy-
le, Türkçe eser yazılmasını teşvik etmeleri sonucunda, kısa zamanda Arap-
ça ve Farsçaya baskın gelmiştir. Bu bakımdan, Beylikler etrafında yoğunlaşıp 
gelişen sanat, kültür ve bilim hayatı, siyasî dengelerin değişmesiyle, Osman-
lı Beyliği’ne intikal etmiş ve burada varlığını sürdürmüştür.

Bu süreçte, küçük bir uç beyliği olan Osmanoğullarının devlet olarak or-
taya çıkması, hem coğrafyanın avantajı hem de dönemin toplumsal şartları 
çerçevesinde ele alınmalıdır. Nitekim, Anadolu’daki siyasî ve sosyal kargaşa 
ve Moğol akınlarının oluşturduğu istikrarsızlık, bu uç beyliğinin kendisini 
göstermesi için uygun fırsatlar yaratmıştır.

Prof. Dr. Halil İnalcık, Osmanlı Devleti’nin 27 Temmuz 1302’de Bafeus sava-
şını müteakip kurulduğunu5 belirtir. Orhan Bey’in 1326’da Bursa’yı almasın-
dan sonra, Osmanlıların ilk muharebesi kabul edilen 1329’daki Pelekanon 
zaferini kazanması, bu beyliğin artık muhatapları arasında farklı bir konu-
ma sahip olmasını da pekiştirmiştir. Nitekim “2 Mart 1331’de İznik alındık-
tan sonra, Bizans’ın haraç ödemeyi kabul etmesinin hemen ardından Karesi-
oğullarının ilhak edilmesi”,6 artık bir devlet kültürünün oluştuğunu göster-
mektedir. Orhan’ın 1327’de, Bursa’da ilk gümüş parayı bastırması, 1331’de İz-
nik’te bir medrese kurması ve 1340’ta pazar ve bedesten ile bir Kapalıçarşı yap-
tırarak7 Bursa’yı câzibe merkezi haline getirmesi, aynı zamanda beyliğin sul-
tanlığa dönüşümünü temsil eden işaretlerdir.

Osmanoğullarının bundan sonraki hedeflerinden biri, Batı Anadolu’daki 
beylikleri iktidar alanına katmak, diğeri ise Karamanoğullarının yerine, Sel-
çuklu mirasına sahip çıkmak olmuştur. Ancak Yıldırım Bayezid’in, 1402’de 
Timur’a yenilmesi, Osmanlı’nın baştan beri elde ettiği kazanımların bir anda 
yok olmasıyla sonuçlanmış ve devleti zayıflattığı gibi, eski beyliklerin yeni-
den etkili olmasına sebep olmuştur. Çelebi Mehmed’in istikrarı sağlamasına 
kadar, on yıldan fazla bir zaman kaybeden Osmanlı Devleti, bu süreçte bey-
liklere karşı çok dengeli bir siyaset takip etmiştir. Belli bir istikrar sağlandık-

5 Halil İnalcık, Hasan Soygüzel, Özer Ergenç, Yusuf Oğuzoğlu, Yakup Bilgin Koçal, Osmanlı Ta-
rihini Yeniden Yazmak, Kuruluş, hayy kitap, İstanbul, 2010, s. 65. 

6 Feridun M. Emecan, İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikler Dünyası, Kitabevi Yay., İstanbul, 
2001, s. 30-31. 

7 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), YKY, 1. baskı, İstanbul, 2003, 
s. 14. 
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tan sonra, yeniden eski gücünü elde etmeye başlayan Osmanlı Devleti, dinî 
zümrelerin sistem dışı davranmalarına karşı, merkezîleşmeye doğru giden 
bir siyasete yönelmiş ve bu konuda birçok önlem almıştır.

Orta Asya ve İran’dan göçen derviş, âlim ve sanatçıların Anadolu’ya taşı-
dıkları farklı inanç, itikat ve ibadetlerini hoşgörüyle karşılayan ilk dönem-
deki anlayış, zamanla yerini daha katı tedbirlere ve tektipleştirmeye bırak-
mıştır. Bu süreçte, Anadolu’da kurulan medrese, tekke, hânkâh, zâviye ve 
benzeri dinî eğitim kurumları, bir yandan devletin resmî İslâm anlayışı olan 
“Hanefî-Mâtürîdî” fıkıh ve akâidini sağlamlaştırırken, bir yandan da ehl-i 
sünnet karakterli zümrelerin güçlenmesi suretiyle, özellikle batınî düşünce-
lere sahip kişi ve zümrelerin etkisiz hâle gelmesini sağlamıştır.

Araştırmalar sonucunda, bugüne kadar 13. yüzyıldan önce Anadolu’da ya-
zılmış herhangi bir esere rastlanılmaması ve Oğuz Türkçesiyle yazılmış eser-
lerin ancak bu tarihten sonraya ait olması, Batı Türkçesi yazı dilinin ortaya 
çıkış sürecini de belirlemektedir. Esasen, Türklerin Anadolu’ya ayak basma-
sından itibaren, yaklaşık yüz elli yıl boyunca –bir kısmının ismi kaynaklar-
da yer alsa da– elimizde yazılı bir Türkçe eser bulunmaması, yazı dilinin an-
cak bu dönemden sonra oluştuğunu göstermektedir. Burada, Büyük Selçuk-
lular gibi, Anadolu Selçuklularının da dil, kültür ve sanat alanındaki eserle-
ri Farsça, ilmî ve dinî eserlerinin büyük bir kısmını ise Arapça kaleme almış 
olmaları, önemli bir gerekçe olarak kabul edilebilir. Aynı şekilde, talan, yağ-
ma, yangın, sel ve benzeri birçok afet de yazılı kaynakların yok olup günü-
müze ulaşamamasının sebepleri olabilir.

Bilindiği gibi, yazılı kültür bakımından Eski Türkçeden İslâmî döneme 
geçiş, 11. yüzyıldan itibaren hız kazanmış ve İslâm öncesi dönemdeki Gök-
türk ve Uygur Yazıtları’ndan sonraki dönemde, Arapça ve Farsçanın Kara-
hanlı kültür coğrafyasında yayılmasıyla birlikte, Türkçe de bu yeni medeni-
yetin imkânlarıyla, zengin bir ifade gücüne sahip olmuştur. Anadolu’ya yer-
leşen Türklerin kendi düşünce ve inançlarını, Türkçe olarak ifade edecek bir 
yazı dili ve edebiyat üslubu oluşturmayı başarmaları, kültür tarihi açısından 
önemli bir gelişmedir. Daha önce siyasî hâkimiyete sahip birçok Türk devle-
tinin gerçekleştiremediği bu kültürel dönüşümün Anadolu’da gerçekleşmiş 
olması, devlet kurumunun ortak inanç ve kültürel değerler etrafında sürek-
lilik kazanmasında önemli rol oynamıştır. Ancak gerek Anadolu Selçuklula-
rı döneminde gerekse Osmanlı Devleti’nin ilk iki yüz yılında, genellikle Sel-
çuklu-Timurlu ilim geleneği ile Hint-Sâsânî klasiklerinin kültürel aktarımını 
temsil eden eserlerin hâkimiyeti, tercümeye dayalı bir kültür ortamının oluş-
masına sebep olmuştur. Bu eserlerin üzerine inşâ edilecek özgün te’lif eser-
lerin ortaya çıkması, ancak 16. yüzyıldan itibaren mümkün olabilecektir.


