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1XIV.-XV. YÜZYIL EDEBİYATI I:   
ANADOLU VE AZERÎ SAHASI TÜRK EDEBİYATI

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede XIV. - XV. yüzyıllarda Anadolu ve 
Azeri sahasında yetişmiş şair ve yazarlar ile bu dönemlerin genel özel-
likleri işlenecektir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu
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XIV. YÜZYILDA TÜRK DÜNYASININ GENEL DURUMU
 ➣ XIV. yüzyıl, Türk dünyasının tarihî ve siyasî yönlerden oldukça hareketli ve karışık olduğu bir 
dönemdir.

 ➣ Önceki yüzyıllarda Orta Asya’da gelişmeye başlayan Türk varlığı, XIV. yüzyılda da gelişmeye 
devam eder.

 ➣  Harezm, XIV. yüzyılda siyasî merkez olmasının yanında önemli bir kültür merkezi olur.
 ➣ Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Dulkadiroğulları ve Osma-
noğulları bu dönemde kurulan Oğuz asıllı beyliklerden bazılarıdır.

 ➣ XIV. yüzyılda beylik merkezleri olan Kütahya (Germiyanoğulları); Karaman, Konya (Karamano-
ğulları); İznik, Bursa ve Edirne (Osmanoğulları) şehirleri, aynı zamanda önemli kültür merkezleri 
olmuş ve buralarda bulunan medreselerden çok sayıda bilim adamı, şair ve sanatçı yetişmiştir.

 ➣  XIII. yüzyılda Anadolu’da yaygın olarak görülen tasavvuf, XIV. yüzyılda Mevlevîlik, Bektaşîlik ve 
diğer tarikatların mensupları aracılığıyla etkinliğini devam ettirmiştir.

XIV. YÜZYIL BATI TÜRK EDEBİYATI
 ➣ XII.-XIII. yüzyıllarda Oğuzcaya dayalı olarak ortaya çıkan Batı Türk edebiyatı, XIV. yüzyılda Ana-
dolu ve Azerbaycan sahalarında edebî değeri ve sayıları giderek artan bir şekilde Türkçe eserler 
vererek gelişimini sürdürür.

XIV. YÜZYIL AZERÎ SAHASI TÜRK EDEBİYATI
 ➣ XIII. yüzyılda görülen Moğol istilasıyla Azerî sahasında da Farsçanın üstünlüğü sona ermiş ve 
Horasan’dan gelen Türk asıllı şairler bu bölgede Türkçeyi edebî dil olarak kullanmaya başlamış-
lardır.

 ➣ Bu yüzyılda Azerî sahasının önde gelen şairleri Hasanoğlu, Kadı Burhaneddin, Nesîmî ve Sultan 
Ahmed b. Veys’tir.

HASAnoğLu 
 ➣ Türkçe şiirlerinde Hasanoğlu, Farsça şiirlerinde Pûr Hasan mahlasını kullanan şâirin Devletşah 
Tezkiresi’nde, bir Divan’ı bulunduğu ve bu Divan’ın XV. yüzyılda Azerbaycan’da ve Anadolu’da 
çok tanındığı belirtilmektedir.

 ➣ Şairin aruz vezniyle yazılmış Türkçe üç gazeli bulunmaktadır.

KADI BuRHAnEDDİn
 ➣ Küçük yaşlardan itibaren Arapça ve Farsçayı öğrenen; lugat, sarf, nahiv, me’ânî, beyân, aruz, 
hesap ve mantık ilimlerini okuyan Burhaneddin Ahmed, on dört yaşında (1358) Mısır’a gitmiş ve 
Kahire Sargıtmışıya Medresesi’nde usûl-i fıkıh, ferâiz, hadis, tefsir, hey’et ve tıp eğitimi almıştır.

 ➣ 1381 yılının sonunda hükümdarlığını ilan eden Kadı Burhaneddin, bir anlık dalgınlığından dolayı 
Akkoyunlu Türkmenlerinden Karayülük Osman Bey tarafından bir baskında öldürülmüştür (1398).

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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KADI BuRHAnEDDİn’İn EDEBÎ KİşİLİğİ VE ESERLERİ 
Edebî Kişiliği

 ➣ Arapça telif eserlerin yanında büyük bir divan yazan şairin zeki, sert ve mücadeleci mizacı bazı 
şiirlerine yansımıştır.

 ➣ Oğuz Türkçesinin yanında Doğu Türkçesine de hâkimdir.
 ➣ Şiirlerinde, eski Anadolu Türkçesiyle birlikte Azerî ve Doğu Türkçesinin özellikleri de görülür.
 ➣ Farsça tamlamalara çok az da olsa şiirlerinde yer veren şair, devrin Türkçesini kullanması ve 
yerine göre soruşmak gibi yeni kelimeler de bulmasıyla dikkat çeker.

 ➣ Şiirlerinde daha çok aşktan, şaraptan, eğlenceden hoşlanan realist ve ihtiraslı bir insanın dünya 
zevklerini, sevgilinin güzellik unsurlarını işlemekle birlikte tasavvufun düşünce ve mecazlarına da 
yer vererek bunları en ince şekilde ele almıştır.

 ➣ Şiirlerinde akıcılığı ve samimiyeti sağlayan unsurların başında sitem ve karşılıklı konuşmalara 
dayanan ifadeler gelir.

 ➣ Yazdığı tuyuğlar ve yaptığı cinaslı kafiyeler, onun millî zevke bağlı olduğunu gösterir.
 ➣ Şiirlerinde Yunus Emre ve Âşık Paşa’nın söyleyişlerine benzer beyitler görülen Kadı 
Burhaneddin’in kendinden sonra gelen Ahmed Paşa, Bâkî ve Şeyhülislam Bahâî’nin şiirlerinde 
etkisi görülür.

Eserleri
 ➣ Türkçe Divan’ı ile Arapça yazdığı İksîrü’s-Sa’âdât fî- Esrâri’l-İbâdât ile Tercîhü’t-Tavzîh adlı 
mensur iki eseri vardır.

 ➣ Divan: Şiirlerin sayısı 1318’i gazel olmak üzere 1456’yı bulan Kadı Burhaneddin Divanı, XIV. ve 
XV. yüzyılda yazılmış en büyük ve en hacimli divandır.

 ➣ Kadı Burhaneddin’in İksîrü’s-Sa’âdât fî-Esrâri’l-İbâdât ile Tercîhu’t-Tavzîh’i ise dinî konularda 
Arapça yazılmış mensur eserlerdir.

NESîMî
 ➣ XIV. yüzyılda Azerî Türkçesi ile coşkulu ve lirik şiirler yazan Nesîmî’nin hayatı hakkında rivayet-
lere dayanan ve birbiriyle çelişen çok az bilgi bulunmaktadır.

 ➣ Nesîmî’nin coşkun bir propaganda şairi olarak pervasız bir şekilde, çekinmeden inandıklarını 
söylemesi fitneye yol açmış ve kendisinin zındıklıkla ithamına sebep olmuştur.

 ➣ Şiirlerinde dört büyük halifeden yalnızca Hazret-i Ali ve Âl-i abâ’ya yer vermesinin de etkisiyle 
Alevî ve Bektaşîler de onu kendilerinden saymışlardır.

 ➣ Nesîmî, Alevî şairler arasında “Şâh-ı Şehîd” adıyla anılarak saygınlık kazanmıştır.

nESÎmÎ’nİn EDEBÎ KİşİLİğİ VE ESERLERİ
Edebî Kişiliği

 ➣ Şair, önceleri Hüseynî mahlasını kullanırken Fazlullah-ı Hurûfî’ye bağlandıktan sonra Nesîmî’yi 
kullanmıştır.

 ➣ O, şiirlerinde sekiz ve otuz iki harfe dayanarak insan yüzünün Tanrı’nın tecelli yeri, güzelliklerin 
göründüğü mekan olduğunu söylemiştir.

 ➣ Şiirlerinde alabildiğine bir coşkunluk bulunan Nesîmî, zaptedilemeyen bir ruhun çırpınışlarını dile 
getirmiş ve ilâhî aşkı kendine göre anlatmıştır.

 ➣ Arapça ve Farsçayı iyi bilen şairin Türkçe ve Farsça şiirlerinin yanında Arapça gazelleri ve mü-
lemmaları da vardır.

 ➣ Nesîmî’nin sanat hayatını iki devrede ele almak mümkündür. 
 ➣ Hayatının ilk devresinde Hakk’ı, aşkı, doğru yolu arayan bir Nesîmî vardır.
 ➣ Hayatının bu ikinci döneminde coşkulu şiirler söylemeye başlamıştır. Kur’an ve hadisleri kaynak 
olarak kullanıp bunlardan kendi yoluna uygun olanları seçerek şiirlerinde yer vermiştir.

 ➣ İlk üç halifeye şiirlerinde yer vermemiş olan Nesîmî edebiyatımızda Âşık Paşa’dan sonra elif-
nâme yazan şairdir.

 ➣ Onun şiiri canlılığını biraz da tekrarlardan ve Türkçenin ahenginden alır. Bu tekrarlarda eski şii-
rimizin ve Kutadgu Bilig devrinin ön kafiyesini de kullanır.

 ➣ Dili çok dikkatli ve yerinde kullanan Nesîmî, aruz veznini Türkçeye uydurmak için gayret etmiştir.
 ➣ Bugünkü bilgilere göre akis sanatına edebiyatımızda ilk yer veren şair Nesîmî’dir.
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 ➣ Türk edebiyatında Ahmedî, Nesîmî, Ahmed Paşa, Fatih (Avnî), Fuzûlî, Kanunî (Muhibbî), Bâkî, 
Usûlî, Penâhî, Bağdatlı Rûhî, Nedîm ve Erzurumlu İbrahim Hakkı’ya kadar çok sayıda şair üze-
rinde Nesîmî’nin etkisini görmek mümkündür.

 Eserleri
 ➣ Nesîmî’nin bilinen eserleri, Türkçe ve Farsça Divanları ile Hurufîlikle ilgili olan Mukaddimetü’l-
Hakâyık’tır.

 ➣ Türkçe Divan: Divan’ın bilinen en eski nüshası 1469 tarihlidir. Farsça şiirleri bazı yazmalarda 
Türkçe şiirlerinin arasında yer almıştır.

 ➣ Farsça Divan: Bu divanda yer alan şiirler, sayı bakımından Türkçe Divan’a göre daha azdır. 
Nesîmî, Türkçe Divan’ı kadar çok okunan ve sevilen Farsça Divan’ında da Hurûfî inancını konu 
alan şiirler yazmıştır.

 ➣ Mukaddimetü’l-Hakâyık: Nesîmî, Fazlullah-ı Hurûfî’nin Câvidân-nâme’sini esas alarak yazdığı 
bu Türkçe mensur eserde, çeşitli dinî konuları harflerle (Hurûfîliğe göre) açıklamaktadır.

SULTAN AhMED b. VEYS
 ➣ XIV. yüzyılda Azerî sahasında yetişen şairlerden biri de Ahmed b. Veys’tir.
 ➣ Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler yazmış olan Sultan Ahmed’in Mecmu’atü’n-Nezâir’de bir gazeli 
bulunmaktadır.

 ➣ Şairin yedi Farsça divandan oluşan bir külliyatı bulunmaktadır.

XIV. YÜZYIL AnADoLu SAHASI TÜRK EDEBİYATI 
BEYLİKLER DönEmİnDE EDEBÎ DuRum

 ➣ Anadolu Selçuklu Devleti’nin XIII. yüzyılın ortalarından itibaren giderek zayıflaması ve yüzyılın 
sonlarına doğru yıkılması üzerine Anadolu’da beyliklerin kuruluşuyla yeni bir dönem başlamıştır.

 ➣ XIII. yüzyılın sonlarında kurulan Osmanoğulları Beyliği, XIV. yüzyılda bir yandan Bizans toprak-
larını alıp Balkanlara geçmiş, öte yandan diğer beylikleri ortadan kaldırarak Anadolu’da hâkim 
duruma gelmiştir.

 ➣ Osmanlı Devleti’nin gelişip büyümesi XIV. yüzyıl boyunca devam eder.
 ➣ XIII. yüzyılda Anadolu’da yerleşen tasavvuf, XIV. yüzyılda Mevlevîlik, Âhilik, Babaîlik, Hurûfîlik 
gibi inanç ve tarikatların mensupları arasında gelişerek devam etmiştir.

 ➣ Bu yüzyılda Mevlevîliğin yanında Âhilik ve Fütüvvet teşkilatının da özellikle toplum hayatında 
düzenin sağlanmasında ve ticaret hayatının düzenlenmesinde büyük rolü olmuştur.

 ➣ XIV. yüzyılda yaşanan siyasî olaylara bağlı olarak Türk edebiyatında da önemli gelişmeler gö-
rülür.

 ➣ Bu dönemde yazılan eserlerde Arapça, Farsça kelime ve terkipler bulunsa da bunların Türkçeye 
göre oranı çok azdır.

 ➣ Şair ve yazarlar, beylerin de istekleri doğrultusunda sade bir dil kullanmışlardır.
 ➣ Bu dönemde dinî, destanî, manzum ve mensur eserler, Hz. Muhammed’in mucizelerini konu alan 
çoğu manzum hikâyeler, tasavvufî ve romantik mesneviler, divanlar, Kelile ve Dimne, Marzuban-
nâme gibi öğretici hayvan hikâyeleri ile Kabus-nâme gibi nasihat kitaplarında olduğu üzere çeşitli 
tür ve konularda yazılmış eserlerde Türkçe iyice işlenmiş, böylelikle edebî dil olarak Farsçanın ve 
Arapçanın önüne geçmiştir.

XIV. yüzyılda çeşitli Anadolu beyliklerinde yazıldığı bilinen Türkçe eserlerin bir kısmı şunlardır:
 ➣ Germiyanoğullar Beyliği: Mehmed Bey oğlu Süleyman Şah’ın emriyle Kâbusnâme ve 
Marzubannâme Türkçeye çevrilmiştir. 

 ➣ Menteşeoğulları Beyliği: Menteşe emiri Mehmed Bey’in oğlu Mahmud Çelebi adına avcılığa 
dair Bâznâme isminde Farsçadan Türkçeye çevrilmiş eser ile İlyas Bey adına yazılmış tıpla ilgili 
İlyasiyye isimli bir kitap bulunmaktadır.

 ➣  İnançoğulları (Denizli-Lâdik) Beyliği: Murad Arslan Bey adına yazılmış Fâtiha ve İhlâs Tefsir-
leri ile Murad Arslan Bey oğlu İshak Bey adına yazılmış bir Tebâreke Tefsiri vardır.

 ➣ Aydınoğulları Beyliği: Hoca Mesud başta olmak üzere Hüsrev ü Şîrîn adlı eseri Nizâmî’den 
Anadolu sahasında ilk tercüme eden Fahrî ile Ahmedî bu bölgede yetişen şairlerin başında gelir-
ler. Ayrıca Arapça Ârâyisü’l-Mecâlis adlı peygamberler tarihi ile Kitâb-ı Tuhfe-i Mübârizî isimli tıp 
kitabı ve Farsça Tezkiretü’l-Evliyâ adlı kitaplar Mehmed Bey adına Türkçeye çevrilmiştir. İshak b. 
Murad tarafından 1376-77 tarihinde kaleme alınan ed-Dürretü’l-Mudiyye fi’l-Lugati’t-Türkiyye, bu 
yüzyılda Oğuz Türkçesinin grameri hakkında yazılmış en eski kaynaklardan biridir. 
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 ➣ Saruhanoğulları Beyliği: Nâsır-ı Tûsî’nin Bahnâme-i Şâhî isimli eseri Sultan Yakub bin Devlet 
adına Türkçeye tercüme edilmiştir. 

 ➣ Candar (İsfendiyaroğulları) Beyliği: Cevâhirü’l-Esdâf isimli Kur’an tefsiri, İsfendiyar Bey’in em-
riyle oğlu İbrahim Bey’in okuması için yazılmıştır. Celâlüddîn Bayezid adına 1362’de Maktel-i 
Hüseyin tercüme edilmiştir.

 ➣ XIV. yüzyılda en fazla eser, Osmanoğulları sahasında yazılmıştır.
 ➣ XIV. yüzyılda Türkçenin resmî, ilmî ve edebî dil olma yolunda Arapça ve Farsça ile mücadelesi 
devam eder. Türkçe, I. Murad devrinden itibaren devlet dili olarak ağırlık kazanır.

XIV. YÜZYIL BATI TÜRK EDEBİYATInIn GEnEL öZELLİKLERİ
 ➣ Türk edebiyatı XIV. yüzyılda bir önceki yüzyıla göre daha çok gelişmiş, bu dönemde yazar ve şair 
sayısı artmış, manzum ve mensur çok sayıda eser yazılmıştır.

 ➣ Türkçe, bu yüzyılda saray ve ordunun yanı sıra yüksek memurların da dili olmuş ve Anadolu’da 
edebiyat dili hâline gelmiştir.

 ➣ XIII. yüzyılda doğan ve yetişen ancak, asıl verimli zamanlarını XIV. yüzyılın başlarında geçiren 
Yunus Emre, Gülşehrî  ve Âşık Paşa Türk edebiyatının büyük şairleridir.

 ➣ Bu şairler içinde ilk Türkçe eser veren Yunus Emre’dir.
 ➣ Mevlânâ, Ahmed Fakîh, Sultan Veled ve Hoca Dehhânî gibi XIII. yüzyıl şairleri ise yazmış olduk-
ları az sayıdaki Türkçe şiirlerle bunlardan önce bir hazırlık devresini ortaya koymuşlardır.

 ➣ XIV. yüzyılda Anadolu’da, Karahanlı dönemi edebiyatı ile Arap ve Fars edebiyatlarına bağlı ve bu 
edebiyatlardan faydalanılarak eserler yazıldığı görülür.

 ➣ Karahanlı dönemi eserlerini örnek alanların başında Âşık Paşa ile Yunus Emre gelir.
 ➣ Âşık Paşa, Garibnâme’de hikmete yer vermesinden dolayı Türk edebiyatında hikemî şiirin ba-
şında yer alır.

 ➣ Yunus, hem Ahmed-i Yesevî’ye hem Yusuf Has Hâcib’e bağlıdır.
 ➣ Bu grupta yer alan öteki şair ve yazarlar ise Kadı Burhaneddin ile edebiyatımızda ilk menkıbe 
yazan Elvan Çelebi’dir.

 ➣ Gülşehrî ve Hoca Mesud, Fars edebiyatının etkisinde eser verirler.
 ➣ Edebiyatımızda ilk manzum hikâye yazan Gülşehrî’nin yerli özelliği de vardır.
 ➣ Hoca Mesud da, Süheyl ü Nevbahâr ve Ferhengnâme-i Sa’dî adlı eserleri ile Gülşehrî’yi takip 
etmiştir.

 ➣ Kutb ve Fahrî ise, biri doğuda biri batıda Nizâmî’nin Hüsrev ü Şîrîn adlı eserini tercüme eden 
şairlerdir.

 ➣ Eserlerinde Fars edebiyatının etkisi görülen Ahmedî, kısmen de olsa Arap edebiyatından yarar-
lanmıştır.

 ➣ Asıl Arap edebiyatına yönelen şair ve yazarımız ise Erzurumlu Mustafa Darîr’dir. Yûsuf u Zelîhâ 
adlı mesnevisi, Sîretü’n-Nebî adındaki büyük siyeri ve Yüz Hadis Tercümesi Arap edebiyatı kay-
naklı eserleridir.

 ➣ XIV. yüzyılda Anadolu’da gazel ve kaside nazım şeklinde bir gelişme vardır ancak mesnevi na-
zım şekli daha çok ilgi görmüştür.

 ➣ Bu yüzyılda, telif ve tercüme din dışı (lâ-dîni, profan) eserlerde XIII. yüzyıla göre büyük bir geliş-
me görülse de dinî-tasavvufî eserler daha fazladır.

 ➣ Mantıku’t-Tayr ve Garibnâme, hem yazıldıkları yüzyılda hem de daha sonraki dönemlerde yazı-
lan eserlerin en hacimli örnekleridir.

 ➣ Bu yüzyılda yazılan eserler arasında yer alan Dâstân-ı Geyik, Dâstân-ı Ejderha, Dâstân-ı Ke-
sikbaş gibi peygamber mucizeleri ile ilgili dinî hikâyeler halk arasında büyük ilgi görmüş ve çok 
okunmuştur.

 ➣ XIV. yüzyılda yeni bir şekil, yeni bir heyecan ve ruhla meydana getirilen eserlerin çoğunu, dinî-
ahlâkî mesneviler oluşturur.

 ➣ Nesîmî, en çok iktibas (=alıntı) yapan ancak iktibasları Türkçe ile en iyi şekilde kaynaştırabilen ve 
okuyucuya bu durumu fark ettirmeyen usta bir şairdir.

 ➣ Âşık Paşa ise özellikle eserinin bab (=bölüm) başlıklarını Kur’an-ı Kerim’den aldığı ayetlere ayırır.
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XIV. YÜZYIL AnADoLu SAHASI şAİR VE YAZARLARI I 

YUNUS EMRE
 ➣ Yunus Emre’nin hayatına ait kesin bilgiler çok azdır.
 ➣ O, şiirlerinde Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Ahmed Fakîh, Saltuk, Barak, Tapduk Emre ve Molla 
Kasım’dan bahseder.

 ➣ Hacı Bektaş-ı Velî Velâyetnâmesi’nde Yunus Emre ile şeyhi Tapduk Emre’yi Bektaşî olarak gös-
ter.

 ➣ Yunus Emre’nin eserlerine göre Arapçayı ve Farsçayı bildiği, dört kitabı (Tevrat, Zebur, İncil, 
Kur’an) okuduğu ayetlerden, hadislerden iktibaslar yapacak derecede sağlam bir İslamî kültüre 
sahip olduğu anlaşılmaktadır.

YunuS EmRE’nİn EDEBÎ KİşİLİğİ VE ESERLERİ
Edebî Kişiliği

 ➣  XIII. yüzyılda Anadolu’da gelişmeye başlayan tasavvufî halk edebiyatının en önemli kaynağı ve 
temsilcisidir. Sonraki yüzyıllarda yetişen çok sayıda şair, Yunus Emre’den etkilenmiştir.

 ➣ Şiirlerini aruz ve hece vezni ile yazan Yunus Emre, çoğu zaman aruz vezninin mısra ortasından 
ikiye bölünebilen kalıplarını kullanarak beyitlere dörtlük şeklinde yazılabilme özelliği vermiş ve 
böylece şiirlerinde ahenk sağlamıştır.

 ➣ Türk şiirine “nefes” adını veren Yunus’un şiirleri, okuyucuya birdenbire açılmayan, cezbeyle söy-
lenmiş şiirler olup gönülleri, aniden parlayan bir ışık gibi aydınlatıp kaybolur.

 ➣ Yunus Emre’nin şiirlerinde başta aşk olmak üzere âşık ve halleri, gönül, gönlün içinde bulunduğu 
durumlar, gönül yıkmama, dünya ve dünya hayatı, hayatın geçiciliği, insanlara iyi gözle bakma, 
nefis, nefis terbiyesi, toplumda aksayan yönlerin eleştirisi, tevazu, sabır, cömertlik, zamanı iyi 
değerlendirme, gerçek sevgili için çalışma ve yaşama, ölmeden önce dünyada hesap verme ve 
ölüm gibi pek çok konu yer almıştır.

 ➣ Şiirlerinde büyük bir yer tutan aşk, ona göre bir varlığa sevgi duymaktır. Yunus’un aşkı, ilâhî 
(gerçek) aşk, yani Allah aşkıdır.

 ➣ Türkçeyi gönül dili haline getiren şair, tasavvufu en ince şekilde anlatarak milletin tercümanı olur.
 ➣ Edebiyatımızda telmihle anlatımda ön sırada yer alan ilk şair Yunus Emre’dir. Onunla aynı za-
manda yaşayan şairlerden Gülşehrî ve Âşık Paşa da bu yönden Yunus’u takip ederler.

Eserleri
 ➣ Yunus Emre, Türk edebiyatında hem Türkçe mesnevisi ve divanı olan ilk şair hem de Anadolu’da 
başlayan Türk edebiyatında ilk Türkçe divan sahibi olan şairdir.

 ➣ Risâletü’n-Nushiyye: Küçük bir öğüt kitabı olan bu eser, 1307’de yazılmış tasavvufî ve ahlâkî bir 
mesnevidir. Eserde, yaratılışın aslı olan dört ana unsurdan bahsedilir ve insan vücudu anlatılır. 
Sonra akıl, nefis, can ve gönüle yer verir.

 ➣ Divan: Yunus Emre’nin ikinci eseridir. Daha çok gönül coşkunluğu ile yazdığı cezbe şiirleri ile 
aklın ötesine geçen ve gönül dünyasına açılan manzumelerden meydana gelmiştir. Yunus’u ilk 
keşfeden Fuad Köprülü, Divan’ını ilk yayımlayan ise Burhan Ümit Toprak’tır.

GÜLşEHRÎ
 ➣ Hayatı hakkında çok az bilgi bulunan Gülşehrî, XIII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIV. yüzyılın ilk yarı-
sında Kırşehir’de yaşamıştır.

 ➣ 1250 yıllarında doğduğu tahmin edilen şair, Feleknâme ve Mantıku’t-Tayr adlı eserlerinde 
Gülşehrî mahlasını kullanır.

 ➣ Kendi eserinden anlaşıldığına göre iyi bir eğitim görmüştür. İslamî ve edebî bilgiler yanında fen 
bilimlerini de öğrenmiştir. Ayrıca hafız olduğunu Feleknâme adlı eserinde ifade etmiştir.

GÜLşEHRÎ’nİn EDEBÎ KİşİLİğİ VE ESERLERİ 
Edebî Kişiliği

 ➣ XIV. yüzyılın ilk yarısında Yunus Emre ve Âşık Paşa ile birlikte eser veren üç büyük şairden 
biridir.

 ➣ İlk eseri Feleknâme’yi Farsça yazan Gülşehrî, Türk edebiyatında mahlas kullanan ve bunun 
endişesini taşıyan ilk şairdir.
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 ➣ Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Gülşehrî üzerinde büyük tesiri vardır.
 ➣ Mantıku’t-Tayr adlı eserinde tercüme hikâyelerin yanında, Âhi Bişr hikâyesinde olduğu gibi ken-
disi de hikâyeler yazan Gülşehrî, bu bakımdan hem Türk edebiyatında ilk hikâye yazarı hem de 
Farsça eserlerden ilk hikâye tercüme eden şairdir.

 ➣ Türk edebiyatında Mesnevî hikâyelerinin ilk tercüme ve şerhini yapan da yine Gülşehrî’dir.
 ➣ Gülşehrî, eserlerinde yer alan hayvan hikâyelerinden dolayı Türk fabl edebiyatının Anadolu’daki 
ilk şair ve yazarıdır.

 ➣ Gülşehrî’nin çekici bir anlatımı vardır. Özellikle nitelemeleri ve tasvirleri ile dikkat çeker.

Eserleri: 
 ➣ Felek-nâme: Dinî konulu, tasavvufî tarafı ağır basan Farsça bir mesnevi olan Feleknâme, 1301 
yılında Gazan Han (öl. 1303) adına yazılmıştır. Aklın öne çıkarıldığı ve ahlâkî hususların da yer 
aldığı bu mesnevi, didaktik bir eserdir. Eserde Gazan Han’a uzun bir methiye vardır. 

 ➣ Mantıku’t-Tayr (Gülşen-nâme): Attâr’ın aynı isimli eserinin ilk Türkçe tercümesidir. Gülşehrî, bu 
eserinde Attâr’ın Esrârnâme’si, Mevlânâ’nın Mesnevî’siyle Kelile ve Dimne gibi farklı eserlerden 
çeşitli hikâyeler almak suretiyle kendine göre konuyu işleyip genişletmiştir.

 ➣ Arûz-ı Gülşehrî: Gülşehrî’nin aruz kalıplarını ve yapılış şekillerini anlattığı 16 varak tutarında 
küçük bir risâlesidir.

 ➣ Kudûrî Tercümesi: Gülşehrî, Mantıku’t-Tayr’ında Kudûrî’nin eserini manzum olarak Türkçeye 
çevirdiğini haber vermiştir. Ancak bu eser henüz ele geçmemiştir.

 ➣ Kerâmât-ı Âhi Evren: Âhi Evren’den ve onun cömertliğinden bahseden küçük bir eserdir. 167 
beyit olan bu mesnevinin Gülşehrî’nin olduğu konusunda şüpheler vardır.

 ➣ Şiirler: Gülşehrî’nin bu eserlerinden başka nazire mecmualarında yer alan şiirleri de vardır.

ÂşIK PAşA
 ➣ Kırşehir yöresindeki Arapkir’de 1272 yılında doğan Âşık Paşa’nın asıl adı Ali’dir.
 ➣ Kaynaklarda Âşık Paşa’nın iyi bir öğrenim gördüğü; Arapçanın, Farsçanın yanında Ermenice ve 
İbraniceyi, İslamî bilgiler ile tasavvuf kültürünü öğrendiği, sûfîyâne şiirler yazdığı belirtilir.

ÂşIK PAşA’nIn EDEBÎ KİşİLİğİ VE ESERLERİ 
Edebî Kişiliği

 ➣ Âşık Paşa’nın en önemli özelliği devrinin bir ideoloğu olmasıdır.
 ➣ Âşık Paşa, bir devlet için dilin önemli olduğunu vurgular. Hükümdarda bulunması gereken özellik-
leri, askerin nasıl yetiştirileceğini, ordunun kuruluşunu ve gerekli savaş aletleri ile silahları belirten 
Âşık Paşa, gerçek insanın nasıl olması gerektiğini anlatmış, halka da öğütlerde bulunarak yol 
göstermiş ve özellikle birlik fikrine yer vermiştir.

 ➣ Her hadiseye ibret gözü ile bakan ve insanı olayların arkasını görmeye davet eden Âşık Paşa, bu 
yönüyle hikemî edebiyatın da başında yer alır.

 ➣ XIV. yüzyılda en büyük mesneviyi yazmış olan Âşık Paşa’nın gazelleri de vardır.
 ➣ Bazı sözleri ile Süleyman Çelebi’yi yönlendirmiş ve Mevlid’in temelini oluşturmuştur.

Eserleri:
 ➣ Garibnâme: Âşık Paşa’nın en önemli eseridir. Garibnâme, “insan-ı kâmil” olmayı öğütleyen, 
ahlakî, didaktik bir özellik taşır. Eserin başında, Farsça mensur bir dibâce bulunmaktadır. XIV. 
yüzyıl Anadolu Türkçesinin özelliklerini taşıması bakımından önemli olan bu eserde, birbiriyle 
bağlantılı bir şekilde genişleyen yaklaşık 550 konu üzerinde durulmuştur. Garibnâme’nin en 
önemli özelliğinden biri, tercüme değil telif olmasıdır. Eserin açık ve çekici anlatımı, kolay anla-
şılan bir dili vardır.

 ➣ Fakrnâme, Vasf-ı Hâl, Hikâye, Kimyâ Risâlesi de Âşık Paşa’nın yazdığı fakat Garibnâme dışın-
da kalmış küçük risalelerdir. Vasf-ı Hâl ve Kimyâ Risâlesi tek destandan meydana gelen manzum 
eserlerdir. 

 ➣ Ayrıca mensur olarak yazdığı Risâle-i Âşık Paşa da şairin dikkat çeken bir başka eseridir. Âşık 
Paşa’ın yazdığı bilinen fakat elde bulunmayan bir eseri ise Risâle fi Beyâni’s-Semâ’dır.

 ➣ Şiirler: Âşık Paşa’nın Garibnâme ve diğer eserlerinde başka gazelleri de bulunmaktadır.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi Oğuz asıllı bey-
liklerden değildir?

A) Aydınoğulları
B) Menteşeoğulları
C) Dulkadiroğulları
D) Karaoğulları 
E) Karamanoğulları

AÇIKLAMA
Karaoğulları adında bir beylik bulunmamaktadır. Ay-
dınoğulları, Menteşeoğulları, Karamanoğulları, Ger-
miyanoğulları, Dulkadiroğulları ve Osmanoğulları bu 
dönemde kurulan Oğuz asıllı beyliklerden bazıları-
dır.

YANIT: D

2. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Türkçesi-
nin kollarından biri değildir?

A) Harezm Türkçesi
B) Kıpçak Türkçesi
C) Azeri Türkçesi
D) Çağatay Türkçesi
E) Kuman-Kıpçak Türkçesi

AÇIKLAMA
Azeri Türkçesi, Batı Türkçesinin (Oğuzca) bir ko-
ludur. XIV. yüzyılda geniş bir coğrafyada görülen 
Türk edebiyatı, Harezm, Altınordu ve Mısır sahala-
rında Doğu Türkçesiyle yazılan eserle gelişmiştir.

YANIT: C

3. Aşağıdakilerden hangisi XIV. yüzyıl Azeri 
sahası Türk edebiyatının önde gelen şair-
leri arasında yer almaz?

A) Hasanoğlu
B) Kadı Burhaneddin
C) Nesimi
D) Sultan Ahmed b. Veys
E) Fuzûlî

AÇIKLAMA
Fuzûlî, XIV. yüzyıl Azeri sahası Türk edebiyatının 
önde gelen şairleri arasında yer almaz.

YANIT: E

4. Hasanoğlu ile ilgili aşağıdakilerden hangi-
si yanlıştır?

A) Asıl adı Şeyh İzzettin-i Esferâyânî’dir.
B) Farsça şiirlerinde Hasanoğlu mahlasını 

kullanır.
C) Seyf-i Serayî’nin nazire mecmuasında 

adı geçer.
D) Nesimi ve Ahmedî Dâî gibi şairlere tesir 

etmiştir.
E) Bilinen üç Türkçe gazeli vardır.

AÇIKLAMA
Hasanoğlu, Türkçe gazellerinde Hasanoğlu mah-
lasını kullanırken Farsça şiirlerinde Pûr Hasan 
mahlasını kullanır.

YANIT: B

5. Kadı Burhaneddin’in edebî kişiliği ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Zeki, sert ve mücadeleci mizacı şiirine 
yansımıştır.

B) Farsça tamlamalara şiirlerinde sıkça yer 
verir.

C) İran şiirine ait mazmunları geniş ölçüde 
Türk şiirine getirmiştir.

D) Gazellerinin esasını aşk oluşturur.
E) Tuyuğları ile meşhurdur.

AÇIKLAMA
Kadı Burhaneddin’in şiirlerinde Farsça tamlamalar 
çok az yer alır. Bu durum şairin sık sık imale yap-
masına sebep olmuştur.

YANIT: B

6. Türk idarecileri, beyleri arasında ilk divan 
sahibi olan şair aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Adnî
B) Avnî
C) Ahmedî
D) Kadı Burhaneddin
E) Ahmet Paşa

AÇIKLAMA
Türk idarecileri, beyleri arasında ilk divan sahibi 
olan şâir Kadı Burhaneddin’dir. Arapça ve Farsça 
şiirlerin yanında Arapça dinî eserler de yazan Kadı 
Burhaneddin, büyük Türkçe Divan’ı ile Türk edebi-
yatında önemli bir yere sahiptir.

YANIT: D
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7. “İksirü’s Sa’âdât fi-Esrâri’l-İbâdât” adlı eser 
aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

A) Ahmedî
B) Hasanoğlu
C) Kadı Burhaneddin
D) Nesimi
E) Sultan Ahmed b. Veys

AÇIKLAMA
İksirü’s Sa’âdât fi-Esrâri’l-İbâdât, Kadı 
Burhaneddin’e aittir. Dini konularla ilgili olup Arap-
ça yazılmış mensur bir eserdir.

YANIT: C

8. Mazmunları şiirlerinde başarılı kullanma-
ları bakımından Türk edebiyatında kurucu 
şairler olarak kabul edilen isimler aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Nesimi - Ahmet Paşa - Ahmedî
B) Kadı Burhaneddin - Nesimi - Fuzûlî
C) Ahmedî - Nesimî - Kadı Burhaneddin
D) Ahmet Paşa - Kadı Burhaneddin - Âşık 

Paşa
E) Nesimi - Âşık Paşa - Kadı Burhaneddin

AÇIKLAMA
Ahmedî, Nesimi ve Kadı Burhaneddin mazmunla-
rı şiirlerinde başarılı kullanmaları bakımından Türk 
edebiyatında kurucu şairler olarak kabul edilir.

YANIT: C

9. Nesimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Şiirlerinde alabildiğine bir coşkunluk var-
dır.

B) Fazlullah-ı Hurufî’ye bağlandıktan sonra 
Nesimi mahlasını kullanmıştır.

C) Sorulu cevaplı bir dil kullanması üslubun-
da canlılığı sağlar.

D) Şiirlerinde ayet ve hadisleri uyumlu bir 
şekilde kullanır.

E) Edebiyatımızda ilk elifnâme örneğini ver-
miştir.

AÇIKLAMA
Edebiyatımızda ilk elifnâme yazan şair Aşık 
Paşa’dır. Nesimi, Âşık Paşa’dan sonra elifnâme 
yazan şairdir. Divan’ında üç elif nâme bulunur ve 
bu elifnâmelerde elif harfinden ye harfine kadar 
bütün harflere yer vermiştir. Bazen bu sıra tersin-
den yani ye harfinden başlayarak elife ulaşır.
Elifnâme: Yukarıdan aşağıya doğru alfabetik sı-
rayla bütün Arap harflerinin birer birer mısra başın-
da yer aldığı bu harflere şiirin içinde çeşitli anlam-
lar yüklenmesinden oluşan şiirlerdir.

YANIT: E

10. Ayetleri ve hadisleri şiirine katmada (ikti-
bas etmekte) çok ileri giden şair aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Şeyhi
B) Ahmed-i Dâi
C) Kadı Burhaneddin
D) Nesimi
E) Ahmedî

AÇIKLAMA
Ayetleri ve hadisleri şiirine katmada (iktibas et-
mekte) çok ileri giden şair Nesimi’dir. Bu açıdan 
Türk edebiyatında Nesimi gibi başka bir şairin bu-
lunmadığını görürüz.

YANIT: D
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11. Edebiyatımızda akis sanatına ilk yer ve-
ren şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hasanoğlu
B) Kadı Burhaneddin
C) Ahmedî
D) Nesimi
E) Sultan Ahmed b. Veys

AÇIKLAMA
Edebiyatımızda akis sanatına ilk yer veren şair 
Nesimi’dir.

YANIT: D

12. İy dirigâ kim cihânda yâr ile hemdem-durur
 Hûblarun fikrinden özge kim bana hemdem-

durur
 Yukarıdaki gazelin vezni aşağıdakilerden 

hangisidir?

A) Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün
B) Fe’ilâtün Fâ’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilün
C) Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
D) Mefâ’ilün Mefâ’ilün Mefâ’ilün Mefâ’ilün
E) Mefâ’ilü Fâ’ilâtü Mefâ’ilü Fâ’ilün

AÇIKLAMA
Nesimi’ye ait olan gazelin vezni,  fâ’ilâtün fâ’ilâtün 
fâ’ilâtün fâ’ilün’dür. 

YANIT: C

13. Batı Türkçesinin ilk sözlüklerinden olan, 
Oğuz Türkçesi ve gramerini öğretmek 
amacıyla yazılmış eser aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Bahr-i Lügat- i Lisan-ı Türkî
B) Seçere-i Lisan-ı Türkî Lugati
C) Ferhengnâme-i Türkî
D) Ed-Dürret’l-Mudiyye fi’l-Lugati’t-Türkiyye
E) Şifa’ül-Eskâm ve Deva’ül Âl’âm

AÇIKLAMA
Batı Türkçesinin ilk sözlüklerinden olan, Oğuz Türk-
çesi gramerini öğretmek amacıyla İshak b. Mu-
rad tarafından 1376-77 tarihinde yazılmış eser  
“Ed-Dürret’l-Mudiyye fi’l-Lugati’t-Türkiyye”dir. Arap-
çanın gramerini öğretmek amacıyla yazılan eserde 
Türkçe kelimelere, cümle örneklerine ve dönemin 
gramer yapısıyla ilgili bilgilere de yer verilmiştir.

YANIT: D

14. Mesnevi hikâyelerinin ilk çevirilerini ya-
parak Türk tercüme edebiyatının ilk tem-
silcisi olan şair aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Âşık Paşa
B) Gülşehrî
C) Erzurumlu Mustafa Darîr
D) Hoca Mesud
E) Elvan Çelebi

AÇIKLAMA
Mesnevi hikâyelerinin ilk çevirilerini yaparak 
Türk tercüme edebiyatının ilk temsilcisi olan şair 
Gülşehrî’dir.

YANIT: B

15. Edebiyatımızda İran kahramanlarına en 
geniş şekilde yer veren ilk şair aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Âşık Paşa 
B) Erzurumlu Mustafa Darîr
C) Hoca Mesud
D) Gülşehrî
E) Elvan Çelebi

AÇIKLAMA
Edebiyatımızda İran kahramanlarına en geniş şe-
kilde yer veren ilk şair, Gülşehrî’dir.

YANIT: D

16. Gazel tarzında na’t türünün edebiyatımız-
daki ilk temsilcisi aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Âşık Paşa
B) Gülşehrî
C) Yunus Emre
D) Lamii Çelebi
E) Kadı Burhaneddin

AÇIKLAMA
Şiirlerinde Peygamber aşkı ve dostluğunu dile 
getiren Yunus Emre, gazel tarzında na’t türünün 
edebiyatımızdaki ilk temsilcisidir.
İşkun ile âşıklar yansun ya Resûllallâh
İçüp ışkın şarâbın kansun yâ Resûllallâh.

YANIT: C
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17. Anadolu’da başlayan Türk edebiyatında 
ilk Türkçe divan sahibi olan şair aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Âşık Paşa
B) Gülşehrî
C) Kadı Burhaneddin
D) Sultan Ahmed b. Veys
E) Yunus Emre

AÇIKLAMA
Anadolu’da başlayan Türk edebiyatında ilk Türkçe 
divan sahibi olan şair Yunus Emre’dir.

YANIT: E

18. Anlamı kapalı, anlaşılması şerhe muhtaç 
şiirlere ne ad verilir?

A) Sehl-i mümteni
B) Tegazzül
C) Şathiye
D) Bahariye
E) Münacat

AÇIKLAMA
Anlamı kapalı, anlaşılması şerhe muhtaç şiirlere 
“şathiye” denir. Şathiye zâhirde saçma görülen fa-
kat şerh ve tahlil edildiği zaman anlamlı olduğu an-
laşılan manzumelere verilen isimdir. Yunus, şathi-
yenin örneklerini vermiştir.

YANIT: C

19. Yunus Emre’yi ilk keşfeden isim aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Zeki Velidi Togan
B) Fuad Köprülü
C) Nihat Sami Banarlı
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Ali Nihat Tarlan

AÇIKLAMA
Yunus’u ilk keşfeden isim Fuad Köprülü’dür. Yu-
nus Emre Divanı'nı yayınlayan ilk isim ise Burhan 
Ümit Toprak'tır.

YANIT: B

20. XIV. yüzyılda Mevleviliği yayma konusun-
da gayretleri ile öne çıkan isim aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Sultan Velet
B) Tursun Fakıh
C) Ulu Arif Çelebi
D) Emir Süleyman
E) Kadı Burhaneddin

AÇIKLAMA
XIV. yüzyılda Mevlevilik, Mevlana’nın torunu Ulu 
Arif Çelebi’nin gayretleri sonucunda hızla yayıl-
mıştır.

YANIT: C

21. Aşağıdakilerden hangisi Âşık Paşa’nın 
eserlerinden biri değildir?

A) Fakr-name
B) Vasf-ı Hâl
C) Kimya Risalesi
D) Hikâye
E) Felekname

AÇIKLAMA
Felekname, Gülşehrî’ye aittir. Eser; dinî konulu, 
tasavvufi tarafı ağır basan Farsça bir mesnevidir.

YANIT: E
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22. Aşağıda Risâletü’n-Nushiyye adlı eser ile il-
gili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Küçük bir öğüt ki ta bı dır.
B) Ta sav vu fi ve ah la ki bir mes ne vi dir.
C) Eser de zıt lık lar ele alı na rak an la tım da 

çe ki ci lik sağ lan mış tır.
D) Gül şeh rî’nin en önem li ese ri dir.
E) Eser de ya ra tı lı şın as lı o lan dört ana un-

sur dan bah se di lir.

AÇIKLAMA
“Risaletü’n-Nushiyye” adlı eser, Yunus Emre’ye 
aittir. Yunus Emre, bir öğüt kitabı olan Risâletü’n-
Nushiyye’sinde bütün iyilikleri ve kötülükleri say-
mış, insanı yücelten ve alçaltan ne varsa anlat-
mış ve insan olmanın yolunu göstermiştir. Bunu 
yaparken peygamberlerin hayatlarından örnekler 
de vermiştir.

YANIT: D

23. Gül şeh rî’nin “Man tı ku’t-Tayr” ad lı ese riy-
le il gi li aşa ğı da ki ifa de ler den han gi si yan-
lıştır?

A) Gülşennâme adıy la da bi li nir.
B) Gül şeh rî’nin en bü yük ve en önem li ese-

ri dir.
C) Fâ’ilâ tün fâ’ilâ tün fâ’ilün vez niy le ya zıl-

mış tır.
D) Kuş lar dan ha re ket le ya zıl mış ta sav vu fi, 

ale go rik bir eser olup na si hatnâ me ni te-
li ği ta şır.

E) Fir dev sî’nin ay nı ad lı ese ri nin ilk Türk çe 
ter cü me si dir.

AÇIKLAMA
“Mantıku’t-Tayr”, Feridüddin Attar’a ait bir eser-
dir. Gülşehrî de bu eserden çeviri yapmıştır. Eser, 
Attar'ın eserinin aynen tercümesi değil, serbest ve 
ilaveli bir çevirisidir.

YANIT: E

24. Aşa ğı da Gül şeh rî’nin eser le riy le il gi li ve ri-
len bil gi ler den han gi si yanlıştır?

A) Tek nüs ha sı bu lu nan Fe lek na me üze ri ne 
ilk ça lış ma Saa det tin Ko ca türk’e ait tir.

B) Aruzun mefâilün mefâilün mefâilün feü-
lün vezniyle yazılmıştır.

C) Arûz-ı Gülşeh rî, Gül şeh rî’nin aruz ka lıp-
la rı nı ve ya pı lış şe kil le ri ni an lat tı ğı kü çük 
bir ri sa le dir.

D) Ke râ mât-ı Âhi Ev ren, Âhi Ev ren’den ve 
onun cö mert li ğin den bah se den kü çük bir 
eser dir.

E) Ku dû rî Ter cü me si he nüz el de bu lun ma-
mak ta dır.

AÇIKLAMA
Eser, dönemin mesnevilerinde yaygın olarak kul-
lanılan fâilâtün fâilâtün fâilün vezniyle yazılmıştır.

YANIT: B

25. Aşa ğı da ki yazar-eser eşleştirmelerinden 
hangisi yanlıştır?

A) Kadı Burhaneddin / Tercihü’t-Tavzih
B) Nesimi / Mukaddimetü’l-Hakâyık
C) Yunus Emre / Risâletü’n-Nushiyye
D) Âşık Paşa / Felek-name
E) Gülşehrî / Mantıku’t-Tayr

AÇIKLAMA
“Felekname”, Âşık Paşa'ya değil, Gülşehrî’ye ait 
bir eserdir. Gülşehrî, bu eserinde “Nereden gel-
dik, nereye gidiyoruz?” sorularından hareketle ruh 
ve onun yolculuğunu, Kelile ve Dimne, Mesnevî 
ve Kabusname gibi eserlerden aldığı hikâyelerle 
açıklamaya çalışmıştır.

YANIT: D
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. XIV. yüzyılda siyasi merkez olmanın ya-
nında önemli bir kültür merkezi olan şehir 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstanbul
B) Bursa
C) İznik
D) Söğüt
E) Harezm

2. 1326 yılında Bursa’yı alarak başşehir ya-
pan hükümdar aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Osman Bey
B) Orhan Gazi
C) Ertuğrul Gazi
D) I. Murad
E) I. Bayezid

3. Aşağıdakilerden hangisi XIV. yüzyılda 
beylik merkezi olmanın yanı sıra aynı za-
manda önemli bir kültür merkezi olan şe-
hirlerden değildir?

A) Ankara
B) Edirne
C) Karaman
D) Konya
E) Kütahya

4. Yunus Emre Divanı’nı yayınlayan ilk isim 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faruk Kadri Timurtaş
B) Abdülkadir Gölpınarlı
C) Burhan Ümit Toprak
D) Mustafa Tatçı
E) Cahit Öztelli

5. Apardı könglümi bir hoş kamer yüz cân fezâ-dilber
 Ne dilber dilber-i şâhid ne şâhid şâhid-i server
 Beyiti aşağıdaki şairlerden hangisine ait-

tir?

A) Hasanoğlu
B) Kadı Burhaneddin
C) Ahmedî
D) Nesimi
E) Sultan Ahmed b. Veys

6. Kadı Burhaneddin Divanı’nın tek nüshası 
nerede bulunmaktadır?

A) British Library
B) Kahire Kütüphanesi
C) Beyazıt Kütüphanesi
D) Ankara Milli Kütüphane
E) İSAM Kütüphanesi

7. Kadı Burhaneddin Divanı’nı transkripsi-
yonlu metin olarak yeni yazıya çeviren 
araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Talat Tekin
B) Sadık Armutlu
C) Muharrem Ergin
D) Kemal Yavuz
E) Tulga Ocak

8. Dilberün işi itâb u nâz olur
 Çeşmi câdû gamzesi gammaz olur
 İy gönül sabr it tahammül kıl ana
 Yâre irişmek işi az az olur
 Yukarıdaki şiirin türü ve sahibi aşağıdaki-

lerden hangisidir?

A) Gazel - Kadı Burhaneddin
B) Kaside - Ahmedî
C) Tuyuğ - Nesimî
D) Mesnevi - Nesimi
E) Tuyuğ - Kadı Burhaneddin
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9. Aşağıdakilerden hangisi Nesimi’nin kul-
landığı mahlaslardandır?

A) Hârî
B) Harfî
C) Hüseynî
D) Hasan
E) Sultanî

10. Nesimi’nin Hurufilikle ilgili eseri aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Arayisu’l-Mecalis
B) Marzuban-name
C) Mecmuat’ül-Hurufî
D) Mukaddimetü’l-Hakâyık
E) Tezkiretü’l-Evliya

11. Nesimi’nin Türkçe divanının en iyi baskısı 
kim tarafından yapılmıştır?

A) Selman Mümtaz Bey
B) Hüseyin Ayan
C) Saadettin Buluç
D) Harun Tolasa
E) Günay Kut

12. Sultan Ahmed b. Veys’e ait olan yedi 
Farsça divandan dördü üzerine doktora 
tezi hazırlayan bilim adamı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Fatma Sabiha Kutlar
B) Günay Karaağaç
C) Nimet Yıldırım
D) Veyis Değirmençay
E) Sadık Armutlu

13. Milas, Muğla ve Köyceğiz civarında kuru-
lan Anadolu beyliği aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Germiyanoğulları
B) Sahipataoğulları
C) Karamanoğulları
D) Saruhanoğulları
E) Menteşeoğulları

14. Kastamonu’da kurulan Anadolu beyliği 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Germiyanoğulları
B) Karamanoğulları
C) Sahipataoğulları
D) İsfendiyaroğulları
E) Menteşeoğulları

15. Afyonkarahisar’da kurulan Anadolu beyli-
ği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Germiyanoğulları
B) Karamanoğulları
C) Sahipataoğulları
D) İsfendiyaroğulları
E) Menteşeoğulları

16. Farsçaya gösterilen ilgiyi doğru bulmaya-
rak, Selçuklu Devleti divanında alınan ka-
rarı okuyarak devlet işlerinde, sarayda, 
çarşı ve pazarda Türkçeden başka dil kul-
lanılmamasını ilan eden devlet adamı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Orhan Gazi
B) Süleyman Şah
C) Karaman Bey
D) Mehmet Bey
E) Osman Bey

17. XIII. yüzyılda Anadolu’daki fikir ve sanat 
hareketlerinin merkezi olan şehir aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) İzmir
B) Edirne
C) İznik
D) Konya
E) Bursa

18. Aşağıdaki eserlerden hangisi Germiya-
noğulları Beyliği’nde çevrilen eserlerden-
dir?

A) Kâbus-name
B) Tezkiretü’l-Evliya
C) Kelile ve Dimne
D) Bâhname-i Şâhî
E) Maktel-i Hüseyn
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19. Aşağıdaki eserlerden hangisi Menteşeo-
ğulları Beyliği’nde çevrilen eserler arasın-
da yer alır?

A) Tezkiretü’l-Evliya
B) Kelile ve Dimne
C) Bâh name-i Şâhî
D) Bâzname
E) Maktel-i Hüseyn

20. XIV. yüzyıl şairlerinden Ahmedî hangi 
beylikte yetişmiştir?

A) Germiyanoğulları
B) Karamanoğulları
C) Aydınoğulları
D) İsfendiyaroğulları
E) Menteşeoğulları

21. Aydınoğlu Umur Bey’in emriyle “Kelile ve 
Dimne”yi Türkçeye çeviren şair aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Celaleddin Hızır
B) Kul Mesud
C) İshak b. Murad
D) Ahmedî
E) Kadı Burhaneddin

22. Osmanlı Devleti’nde şair ve yazarları etra-
fında toplayan, meclisler kuran ilk şahıs 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cem Sultan
B) II. Bayezid
C) Osman Bey
D) Yıldırım Bayezid
E) Emir Süleyman

23. Nasır-ı Tûsî’nin “Bahnâme-i Şâhî” isimli 
eseri hangi beylikte Türkçeye çevrilmiş-
tir?

A) Germiyanoğulları
B) Karamanoğulları
C) Aydınoğulları
D) Saruhanoğulları
E) Menteşeoğulları

24. “Kitab-ı Tuhfe-i Mübarizi”  ve “Arayisü’l Me-
calis” adlı eserler hangi beylikte Türkçeye 
çevrilmiştir?

A) Aydınoğulları
B) Germiyanoğulları
C) Karamanoğulları
D) Menteşeoğulları
E) Saruhanoğulları

25. Âşık Paşa’nın “Garibnâme”yi yazarken fay-
dalandığı eser aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Risaletü’n-Nushiyye
B) Atabetü’l-Hakayık
C) Divanû Lügati’t Türk
D) Kutadgu Bilig
E) Divan-ı Hikmet

26. Yunus Emre’nin Türk şiirine verdiği isim 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taptuk
B) Aheng
C) Nefes
D) Türkü
E) Şathiye

27. Işkın ile âşıklar yansun yâ Resulallah
 İçüp ışkın şarabın kansun ya Resulallah
 Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şairlerden 

hangisine aittir?

A) Yunus Emre
B) Sultan Ahmed b. Veys
C) Kadı Burhaneddin
D) Âşık Paşa
E) Gülşehrî

28. Telmihle anlatımda ön sırada olan şair 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Âşık Paşa
B) Gülşehrî
C) Nesimi
D) Ahmedî
E) Yunus Emre
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29. Türk edebiyatında mahlas kullanan ve bu-
nun endişesini duyan ilk şair aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Yunus Emre
B) Nesimi
C) Gülşehrî
D) Âşık Paşa
E) Ahmedî

30. Aşağıdakilerden hangisi Gülşehrî’nin te-
sir ettiği şairlerden değildir?

A) Hatipoğlu
B) Pir Mehmed
C) Şeyhoğlu Mustafa
D) Larendeli Kemal Ümmi
E) Sultan Veled

31. Aşağıdakilerden hangisi Gülşehrî’nin 
eserlerinden biri değildir?

A) Aruz-ı Gülşehrî
B) Keramât-ı Âhi Evren
C) Mantıku’t-Tayr
D) Felekname
E) Camasbname

32. Aşağıdakilerden hangisi “Felekname”de 
yer alan hikâyelerden değildir?

A) Kelebekler ve Mum
B) Papağan ile Karga
C) Ördek Yavruları ile Tavuk
D) Göz Doktoru ile Körün Hikayesi
E) Tavşan ile Kaplumbağa

33. Kırşehir’in Osmanlı topraklarına geçme-
sinde büyük rol oynayan ve Kırşehir Bey’i 
tayin edilen isim aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Gülşehrî
B) Âşık Paşa
C) Kadı Burhaneddin
D) Âhi Evren
E) Ahmet Paşa

34. Âşık Paşa’nın şiirleri üzerine incelemeler 
ve araştırmalar yapan isim aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Faruk Kadri Timurtaş
B) Abdülbaki Gölpınarlı
C) Burhan Ümit Toprak
D) Mustafa Tatçı
E) Cahit Öztelli

35.  • Azeri sahası şairlerindendir.
 • Asıl adı Şeyh İzzeddîn-i Esferâyânî’dir.
 • Nesimi ve Ahmed-i Dâî’ye tesir etmiştir.
 • Aruzla yazılmış iki gazeli bulunmaktadır.
 Yukarıda hakkında bilgi verilen şair aşağı-

dakilerden hangisidir?

A) Kadı Burhaneddin 
B) Hasanoğ lu
C) Fah rî  
D) Gül şeh rî
E) Aşık Pa şa

36. Aşa ğı da Ka dı Bur ha ned din ile il gi li ve ri len 
bil gi ler den han gi si yanlıştır?

A) Şi ir le rin de es ki Ana do lu Türk çe siy le bir-
lik te Aze ri ve Do ğu Türk çe si nin özel lik le ri 
de gö rü lür.

B) Gülşehrî Türk ter cü me ede bi ya tı nın ilk 
tem sil ci si dir.

C) Di li us ta ca kul lan mış, ye ni maz mun lar 
bul muş tur.

D) Sat ranç ve ok üze rin de çok du ran şair, 
şi ir le rin de mah las kul lan ma mış tır.

E) Türk ede bi ya tı nın ku ru cu şair le rin den dir.

37. “İksîrü’s-Şa’âdât fî Esrârî’l-ibâdât” ve 
“Tercîhu’t-Tavzîh adlı Arapça mensur 
eserlerin müellifi aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Yu nus Em re
B) Ka dı Bur ha ned din
C) Şey hoğ lu Mus ta fa
D) Gül şeh rî
E) Aşık Pa şa
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38. Bey lik ler dö ne min de Ana do lu’da ki edebî 
du rum ile il gi li aşa ğı da ve ri len bil gi ler den 
han gi si yanlıştır?

A) Ger mi ya no ğul la rı sa ha sın da ilk kâ bus-
name ve Mar zu banna me Türk çe ye çev-
ril miş tir.

B) Men te şe oğul la rı sa ha sın da Bâzna me 
Türkçe  ye çev ril miş; İlyasiyye ad lı tıp la il-
gi li bir ki tap ya zıl mış tır.

C) Sa ru ha no ğul la rı sa ha sın da Behna me-i 
Şâ hî ad lı eser Türk çe ye çev ril miş tir.

D) Can da ro ğul la rı sa ha sın da Tez ki re tü’l-
Ev li yâ Türk çe ye çev ril miş tir.

E) XIV. yüz yıl da en faz la eser Os ma no ğul-
la rı sa ha sın da ya zıl mış tır.

39. • Hikemî edebiyatın en önemli temsilcile-
rindendir.

 • XIV. yüzyıl Türk edebiyatının en büyük 
mesnevisini yazmıştır.

 Yukarıda hakkında bilgi verilen şair aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Gülşehrî 
B) Nesîmî
C) Kadı Burhaneddin 
D) Âşık Paşa
E) Yunus Emre

40. Gül şeh rî’nin 1301 yı lın da Ga zan Han adı na 
yaz dı ğı di nî ta sav vu fi ko nu lu Fars ça mes ne-
vi si dir. Ruh ve ru hun yol cu lu ğunun açık lan-
dı ğı, ahlaki hu sus la rın yer al dı ğı didaktik bir 
man zu me dir.

 Yu ka rı da ki hak kın da bil gi ve ri len eser 
aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

A) Arûz-ı Gül şeh rî 
B) Ga ribna me
C) Fakrna me 
D) Fe lekna me
E) Vasf-ı Hâl

41. Aşa ğı da ki ler den han gi si Âşık Pa şa’ya ait 
eser ler den değildir?

A) Ter cî hü’t-Tav zîh
B) Kim yâ Ri sa le si
C) Şeyh ü Müf tî
D) Müs tek bel ü Hâl
E) Dâ si tân-ı Sey yîd

42. Kelile ve Dimne hikâyesi ilk kez aşağıda-
ki hangi beylik döneminde Türkçeye çev-
rilmiştir?

A) Candaroğulları Beyliği
B) Saruhanoğulları Beyliği
C) Menteşeoğulları Beyliği
D) İnançoğulları Beyliği
E) Aydınoğulları Beyliği

43. Felekname üzerine ilk çalışmayı yapan 
araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadettin Kocatürk
B) Ali Nihat Tarlan
C) Fuad Köprülü
D) Halit Biltekin
E) Kemal Yavuz

44. Nesimi, Kadı Burhaneddin, Ahmedî gi-
bi şairler hangi özellikleriyle Türk edebi-
yatında “kurucu şairler” olarak nitelendiril-
miştir?

A) Sade bir Türkçe ile eser verdiklerinden
B) Mazmunları şiirlerinde başarıyla kullan-

dıklarından
C) Aruzu şiirlerinde ustalıkla kullandıkların-

dan
D) Tasavvuf şairlerinin önde gelenlerinden 

olduklarından
E) Şiirlerinin mücadeleyle geçen hayatlarını 

yansıtmasından
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
YANITLARI

1. E Harezm, XIV. yüzyılda siyasi merkez ol-
manın yanında önemli bir kültür merkezi 
olmuştur.

2. B 1326 yılında Bursa’yı alarak başşehir ya-
pan hükümdar Orhan Gazi’dir.

3. A Ankara, XIV. yüzyılda beylik merkezi ol-
manın yanı sıra aynı zamanda önem-
li kültür merkezlerinden olan şehirlerden 
değildir.

4. C Yunus Emre Divanı’nı yayınlayan ilk isim 
Burhan Ümit Toprak’tır. (1933-1934)

5. A Verilen beyitler, Hasanoğlu’nun bir gaze-
linden alınmıştır.

6. A Kadı Burhaneddin Divanı’nın tek nüshası 
British Library’dedir ve Or. 4126 numara-
sı ile kayıtlıdır.

7. C Muharrem Ergin 1980’de Kadı Burha-
neddin Divanı’nı transkripsiyonlu metin 
olarak yeni yazıya çevirmiştir.

8. E Verilen şiir bir tuyuğdur ve Kadı 
Burhaneddin’e aittir.

9. C Nesimi bazı gazellerinde Hüseynî mahla-
sını kullanmıştır.

10. D Nesimi’nin Hurufilikle ilgili eseri 
“Mukaddimetü’l-Hakâyık”tır.

11. A Nesimi’nin Türkçe divanının en iyi baskı-
sı Selman Mümtaz Bey tarafndan 1926 
yılında yapılmıştır.

12. E Sultan Ahmed b. Veys’e ait olan ye-
di Farsça divandan dördü üzerine dok-
tora tezi hazırlayan bilim adamı Sadık 
Armutlu’dur.

13. E Milas, Muğla ve Köyceğiz civarında kuru-
lan Anadolu beyliği Menteşeoğulları’dır.

14. D Kastamonu civarında kurulan Anadolu 
beyliği İsfendiyaroğulları (Candaroğulla-
rı) Beyliği’dir.

15. C Afyonkarahisar’da kurulan Anadolu bey-
liği Sahipataoğulları Beyliği’dir.

16. D Farsçaya gösterilen ilgiyi doğru bulma-
yarak, Selçuklu Devleti divanında alınan 
kararı okuyarak devlet işlerinde, saray-
da, çarşı ve pazarda Türkçeden başka dil 
kullanılmamasını ilan eden devlet adamı 
Karaman Bey’in oğlu Mehmet Bey’dir.

17. D XIII. yüzyılda Anadolu’daki fikir ve sa-
nat hareketlerinin merkezi olan şehir 
Konya’dır.

18. A Germiyanoğulları Beyliği’nde çevri-
len eserler Kâbusname ve Marzuban-
name’dir.

19. D Bâzname, Menteşeoğulları Beyliği’nde 
çevrilen eserler arasında yer alır.

20. C Ahmedî, Aydınoğulları Beyliği’nde yetiş-
miş şâirlerdendir. Bu bölgede yetişmiş bir 
diğer önemli şair ise Fahrî’dir.

21. B Aydınoğlu Umur Bey’in emriyle Kelile 
ve Dimne’yi Türkçeye çeviren şair Kul 
Mesud’dur.

22. E Osmanlı Devleti’nde şair ve yazarla-
rı etrafında toplayan, meclisler kuran 
ilk şahıs Yıldırım Bayezid’in oğlu Emir 
Süleyman’dır.
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23. D Nasır-ı Tûsî’nin “Bahnâme-i Şâhî” isimli 
eseri Saruhanoğulları Beyliği’nde tercü-
me edilmiştir.

24. A “Kitab-ı Tuhfe-i Mübarizi” ve “Arayisü’l 
Mecalis” adlı eserler Aydınoğulları 
Beyliği’nde Türkçeye çevrilmiştir.

25. D Âşık Paşa Garibname’yi yazarken büyük 
ölçüde “Kutadgu Bilig”den faydalanmış-
tır.

26. C Yunus Emre’nin Türk şiirine verdiği isim 
“nefes”tir.

27. A Verilen beyit Yunus Emre’ye aittir.

28. E Telmihle anlatımda ön sırada olan  
şair Yunus Emre’dir. Yunus, peygamber-
lere, tanınmış mutasavvıflara, Attar ve 
Mevlana’nın eserlerindeki hikâyelere yer 
yer telmihlerle başvurur.

29. C Türk edebiyatında mahlas kullanan 
ve bunun endişesini duyan ilk şair 
Gülşehrî’dir.

30. E Sultan Veled üzerinde Gülşehrî etki-
sinden söz edilemez. Sultan Veled, 
Gülşehrî’den önce yaşamıştır.

31. E Gülşehrî’nin eserleri, Aruz-ı Gülşehrî, 
Keramât-ı Âhi Evren, Mantıku’t-Tayr, 
Kudurî Tercümesi, Felekname ve nazire 
mecmualarında kalan şiirleridir. Camasb-
name, Ahmed-i Dâi'nin eseridir.

32. E Tavşan ile Kaplumbağa, Gülşehrî’nin Fe-
lekname’sindeki hikâyelerden değildir.

33. B Kırşehir’in Osmanlı topraklarına geçme-
sinde büyük rol oynayan ve Kırşehir Bey’i 
tayin edilen isim Âşık Paşa’dır.

34. B Seçenekler arasında Âşık Paşa’nın şiir-
leri üzerine incelemeler ve araştırmalar 
yapan isim Abdülbaki Gölpınarlı’dır. Bu 
şiirler üzerine çalışan diğer bir isim Sa-
dettin Nüzhet’tir.

35. B Hakkında bilgi verilen şair Hasanoğlu’dur.

36. B Kadı Burhaneddin ile ilgili olarak “Türk 
tercüme edebiyatının ilk temsilcisi” nite-
lemesi yanlıştır. Türk tercüme edebiyatı-
nın ilk temsilcisi Gülşehrî’dir.

37. B Verilen eserler Kadı Burhaneddin’e aittir.

38. D Tezkiretü’l Evliya, Aydınoğulları sahasın-
da Türkçeye çevrilmiştir.

39. D Verilen özellikler, Âşık Paşa’ya aittir. 
Onun “Garibname” adlı eseri 10613 be-
yitten oluşmaktadır.

40. D Hakkında bilgi verilen eser, Gülşehrî’ye 
ait olan “Felekname”dir.

41. A “Tercîhü’t-Tavzîh” adlı eser, Kadı 
Burhaneddin’e aittir.

42. E “Kelile ve Dimne”, Aydınoğulları 
Beyliği’nde Kul Mesud tarafından çevril-
miştir.

43. A “Felekname” üzerine ilk çalışma, 1982’de 
Sadettin Kocatürk tarafından yapılmıştır.

44. B Nesimi, Kadı Burhaneddin, Ahmedî gi-
bi şairler mazmunları başarıyla kullanıp 
“kurucu şairler” olarak nitelendirilmişler-
dir.



Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu
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RI 2XIV. YÜZYIL BATI TÜRK EDEBİYATI II: 
ANADOLU SAHASI ŞAİR VE YAZARLARI

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede XIV. yüzyıl Anadolu sahası şair ve ya-
zarları ile eserleri işlenecektir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

5 1 - 2

XIV. YÜZYIL AnADoLu SAHASI şAİR VE YAZARLARI II 

şEYYAD HAmZA
 ➣ Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmayan Şeyyâd Hamza’nın son araştırmalara göre XIII. yüzyılın 
son çeyreğinde doğduğu tespit edilmiştir.

şEYYAD HAmZA’nIn EDEBÎ KİşİLİğİ VE ESERLERİ 

Edebî Kişiliği
 ➣  Şeyyad Hamza’nın Yunus’u takip ederek Nesimi’ye giden çizgide önemli bir yeri vardır.
 ➣  Şiirlerinde musammat özellik bulunması, onu eski Türk edebî zevk anlayışına bağlamaktadır.
 ➣ Özellikle Ahmed Yesevî, Ahmed Fakîh, Mevlana ve Ali’den etkilenmekle birlikte kendine has 
şiirler yazmıştır.

 ➣ Şiirlerini hece ve aruz vezni ile yazan Şeyyad Hamza’nın en önemli özelliği manzumelerinde 
Peygamber sevgisine geniş yer vermesidir. O, Anadolu’da ilk güzel na’t örneklerini yazan şairdir.

 ➣ Edebiyatımızda Yunus’tan sonra kaside nazım şekli ile na’t yazan şairdir.
 ➣ Yunus’ta olduğu gibi gazel ve kasidelerindeki lirizm dikkati çeken şair, şiirlerini samimi, akıcı bir 
üslupla ve açık bir dille yazmıştır.

 ➣ Şeyyad Hamza edebiyatımızda mersiyeleri ile de dikkati çeken bir şairdir. Türk edebiyatında 
başlangıcı çok öncelere, Alper Tonga için söylenen ağıtlara dayanan bu türde özellikle çocuklar 
için şiir yazan ilk şairdir.

Eserleri

Yûsuf u Zelîhâ
 ➣ Şeyyad Hamza’nın en büyük eseri olan Yûsuf u Zelîhâ, Anadolu sahası Türk edebiyatının bu 
konuda bilinen ilk mesnevisidir.

 ➣ Fâ’ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün vezniyle yazılan ve 1529 beyit olan bu mesnevi, altı bölümdür.
 ➣ Eserde Arapça, Farsça kelime ve tamlamaların sayısı çok azdır. Arapçadan alınan kelimeler 
Farsçaya göre daha fazladır ancak onlar da halk arasında yaygın olarak kullanılan kelimelerdir.  

Dâstân-ı Sultân Mahmud
 ➣ Şeyyad Hamza’nın küçük bir mesnevisidir.
 ➣ Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün vezninde yazılan ve 79 beyit olan eserde, Sultan Mahmud ile yoksul bir 
derviş arasında geçen konuşma anlatılır.

 ➣ Edebiyatımızda münazara türünün bir örneği gibi görünen bu mesnevide kısa ve canlı tasvirler 
yer alır.

Ahvâl-i Kıyâmet
 ➣ Kıyametin konu edildiği mesnevi, 343 beyit olup fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün vezni ile yazılmıştır.
 ➣ Bu mesnevide kıyametin kopması, ölülerin yeniden diriltilmeleri, kıyametin zor zamanları, 
Peygamber’in insanlara şefaati ve hesapların görülmesi gibi olaylar anlatılmıştır.

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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 Miraçname
 ➣  545 beyitten meydana gelen bu mesnevi, fâ‘ilâtün fâ‘lâtün fâ‘ilün vezni ile yazılmıştır.
 ➣ Anadolu Türk edebiyatında Âşık Paşa’nın eserindeki miraçname bölümünden sonra yazılan ikin-
ci miraçnamedir.

 ➣ Bu küçük mesnevide Hz. Peygamber’in miraca çıkışı ve gördüğü hâller açık, anlaşılır bir dille 
ortaya konmuştur.

Vefât-ı Hazreti Muhammed Aleyhisselâm:
 ➣ 483 beyit olan bu mesnevinin 356 beyti Şeyyâd Hamza tarafından yazılmış, geri kalan 127 beyit-
lik kısmını ise müstensih eklemiştir.

Şiirler
 ➣ Şeyyâd Hamza’nın farklı mecmualarda on altı şiiri vardır.
 ➣ Bazıları na’t olan bu şiirlerde Şeyyâd Hamza’nın na’t yazmada usta bir şair olduğu da anlaşıl-
maktadır.

YûSUf-I MEDDâh
 ➣ XIV. yüzyıl şairlerinden olan Yûsuf-ı Meddâh’ın hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur.
 ➣ Kaynaklarda şairin asıl adının Yûsuf olduğu ve gençliğinin Azerbaycan bölgesinde geçtiği belir-
tilir.

 ➣ Eserlerinden iyi bir eğitim aldığı anlaşılan ve şiirlerinde Mevlana’yı öven, ondan hürmetle, sevgiy-
le bahseden Yûsuf-ı Meddâh, Mevlana ve Mevlevîliğe yakın olarak görünmektedir.

 ➣ Şair hakkında ilk bilgiler Şeyhoğlu Mustafa’nın 1401 yılında yazdığı Kenzü’l- Küberâ’sında bu-
lunmaktadır.

YûSuf-I mEDDÂH’In EDEBÎ KİşİLİğİ VE ESERLERİ 
Edebî Kişiliği

 ➣ Yûsuf-ı Meddâh, eserlerini devrinin şairlerine göre daha açık ve konuşma diline yakın bir Türkçe 
ile yazmıştır.

 ➣ Eserlerinde sürükleyici ve çekici bir dil kullanan şair, atasözlerine, deyimlere ve cinaslara yer 
vererek Türkçeye hakim olduğunu gösterir.

 ➣ Yûsuf-ı Meddâh, Türk edebiyatında ilk defa dört mesnevi yazan şairdir.
 ➣ Tasvirde oldukça başarılı olan Yûsuf-ı Meddâh, mesnevilerini daha önce yazılanlara benzer şe-
kilde kaleme almıştır.

 ➣ Eserinde Mevlana’nın yanında, Gülşehrî’nin de etkisi görülür.

Eserleri
Varka ve Gülşâh

 ➣ 1742 beyitten meydana gelen telif bir eserdir.
 ➣ Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün vezninde yazılan ve altı meclisten meydana gelen eserde konu başlıkları 
Farsçadır ancak meclisler belirtilirken “el-Meclisü’l-ûlâ” ve “el-Meclisü’s-sâdis” şeklinde Arapça 
yazılmıştır.

 ➣ Varka ve Gülşâh’ta dikkat çeken bir özellik, eserin meclislerden meydana gelmesi ve şairin mec-
lis sonlarında sözü yarıda bırakıp hikâyenin sonunu daha sonraki mecliste anlatacağını söyle-
mesidir.

Destân-ı İblîs:
 ➣ Yûsuf-ı Meddâh’ın 200 beyitlik, Hz. Peygamber ile İblis (=şeytan) arasında geçen konuşmayı ve 
Hz. Peygamber’in ümmetine öğütlerini konu alan bir mesnevisidir.

Hikâyet-i Kız ve Cühûd
 ➣ Yûsuf-ı Meddâh’ın bu eseri, Yahudi ve Müslüman iki komşu arasında geçen olayları anlattığı, 
yaklaşık 200 beyitten oluşan bir mesnevisidir.

Kadı ve Uğru Destânı:
 ➣ Bu eser, Harun Reşid zamanında bir kadı ile hırsız arasında yaşananların anlatıldığı, beyit sayısı 
250 civarında olan bir mesnevidir.
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ELVAn ÇELEBİ
 ➣ Âşık Paşa’nın oğlu olan Elvan Çelebi, Kırşehir’de doğmuştur.
 ➣ Elvan Çelebi’den ilk defa Şeyhoğlu, Mustafa Kenzü’l-Küberâ adlı eserinde bahsetmiş ve bu eser-
de iki beytini şiirlerine örnek olarak vermiştir.

ELVAn ÇELEBİ’nİn ESERİ VE EDEBÎ KİşİLİğİ
 ➣ Elvan Çelebi’nin tek eseri, Menâkıbü’l-Kudsiyye fî-Menâsibi’l-Ünsiyye isimli mesnevisidir.
 ➣ Türk edebiyatında menkıbe türünün ilk örneği olan ve fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün vezniyle yazılan 
mesnevi, 2081 beyittir.

 ➣ Menâkıbü’l- Kudsiyye, dönemin olaylarına yer verilmesi, Âşık Paşa ve soyunun aydınlatılması 
bakımından tarihî yönden önemli bir eserdir.

 ➣ Elvan Çelebi’nin Menâkıbü’l-Kudsiyye’den başka şiirleri de vardır.

HocA mESuD (mESuD Bİn AHmED)
 ➣ Türk tercüme edebiyatında önemli bir yeri olan Hoca Mesud hakkında tezkirelerde fazla bilgi 
yoktur. 

 ➣ Türk edebiyatında Ahmed-i Yesevî’den sonra XIV. yüzyıla gelinceye kadar “hoca” lakabı ile anı-
lan ikinci şairdir.

 ➣ Eserlerinden Arapça ve Farsçayı iyi bildiği anlaşılan şairin hoca olarak anılması, iyi bir eğitim 
gördüğünün ve devrindeki ilimlere vâkıf bulunduğunun bir kanıtı olmalıdır.

HocA mESuD’un EDEBÎ KİşİLİğİ VE ESERLERİ 
Edebî Kişiliği

 ➣ Hoca Mesud, aldığı eğitim ve tecrübeleri gereği şiir sanatının sırlarını ve nazım tekniğini bilen, dil 
bilinci ve Türkçe sevgisi ile eserler yazan bir şairdir.

 ➣ O, Türkçeye tercüme ettiği eserlerinin kelime kelime karşılıklarını vermemiş, okuyup anladığını 
yazmıştır.

 ➣ Türkçenin Arapça ve Farsça gibi bir dil olmadığından, özellikle vezin ve vezinle ilgili hususlardan, 
uzun ünlü bulunmayan Türkçeyi aruza uydurmadaki zorluktan yakınır.

Eserleri 
Süheyl ü Nevbahâr (Kenzü’l-Bedâyi‘):

 ➣ 1350 yılında yeğeni İzzeddin Ahmet ile ortak olarak Farsçadan Türkçeye çevirdiği bir eserdir.
 ➣ Eserde, Yemen padişahı Bahr’ın oğlu Süheyl ile Çin fağfurunun kızı Nevbahâr arasındaki aşk 
anlatılmaktadır.

 ➣ İlk örneği Şeyyâd Hamza’nın Yûsuf u Zelîhâ’sında görülen ve daha sonraki mesnevilerde devam 
eden kahramanların ağzından gazel yazma geleneği, bu eserde de karşımıza çıkar.

Ferhengnâme-i Sa‘dî:
 ➣ Şirazlı Sa’dî’nin Bostân adlı eserinden seçilmiş beyitlerin manzum tercümesi olan bir mesnevidir.
 ➣ Süheyl ü Nevbahâr gibi fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûl vezni ile yazılmıştır.
 ➣ Hoca Mesud, Bostân’da olduğu gibi öğüt yanı ağır basan bu eserinde, insani değerler üzerinde 
durmuştur.

fAhRî
 ➣ Asıl adı Yakub, lakabı ise Fahreddin olan şair hakkında kaynaklarda bilgi yoktur.
 ➣ Hüsrev ü Şirin adlı eserinden iyi bir eğitim gördüğü, Arapçayı ve Farsçayı bildiği anlaşılan şair, 
Aydınoğulları sarayında bulunmuş ve eserini Aydınoğlu İsa Bey’in isteği üzerine 1367 yılında 
yazmıştır.

fAHRÎ’nİn ESERİ VE EDEBÎ KİşİLİğİ
 ➣ Fahrî’nin tek eseri, Işknâme adını da verdiği ve Nizâmî’nin aynı adlı eserinden tercüme ettiği 
Hüsrev ü Şirin mesnevisidir.

 ➣ Eserin 277 beyitlik giriş kısmında İsa Bey için yazılmış bir kaside vardır.
 ➣ Nizâmî’nin Hüsrev ü Şirin mesnevisini Anadolu sahasında Türkçe ilk defa Fahrî tercüme etmiştir.
 ➣ Eserini, yabancı kelime ve tamlamalardan uzak, daha çok Türkçe kelimelerin olduğu konuşma 
diline yakın, açık ve anlaşılır bir dille yazmıştır.
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şEYHoğLu muSTAfA
 ➣ XIV. yüzyılda Germiyan (Kütahya) bölgesinde yetişen şairlerin başında gelir.
 ➣ Eserlerinde “Şeyhoğlu” mahlasını kullanan şair, bazı şiirlerinde ise aynı anlama gelen “İbni Şeyhî” 
mahlasını kullanmıştır.

şEYHoğLu muSTAfA’nIn EDEBÎ KİşİLİğİ VE ESERLERİ 
Edebî Kişiliği

 ➣ Türkçenin inceliklerine vâkıf olan ve devrinin şairleri arasında Nesimi’den sonra ikinci sırayı alan 
Şeyhoğlu Mustafa, Arapçayı, Farsçayı, eski kültürü ve kaynakları bilen, dil bilinci ile eser veren 
bir şair ve yazardır.

 ➣ Kenzü’l-Küberâ’da kendi devrini ve toplumu gözleyip eksiklikleri de tenkit etmiştir.
 ➣ Şeyhoğlu, dille ilgili görüşlerine daha çok Hurşîdname’de yer vermiş ve bu eserinde Türkçenin 
işlenmediğini; soğuk, tatsız tuzsuz, lezzetsiz ve yavan olduğunu anlatarak bu dilin gelişmesi için 
büyük emek sarf ettiğini belirtmiştir.

 ➣ O, eserlerinde atasözlerine de yer vermiş, sanat gayesi güderken Türkçenin sırlarına dikkat ede-
rek halk diliyle, doğal bir şekilde yazmıştır. 

 ➣ Şeyhoğlu’nun şiirindeki çekici yönlerden biri de, ele almış olduğu aşk konusunu gönülden işleme-
si, güzellikleri görüp ona göre ifadeler kullanmasıdır.

Eserleri
Hurşîdname

 ➣ 7903 beyti bulan eser, mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün vezniyle yazılmıştır.
 ➣ Şeyhoğlu İslam tarihindeki olaylardan da yararlanmış, âdet ve örfler ile saray teşrifâtına geniş 
yer vermiştir.

 ➣ Eserde, yer yer kahramanların ağzından söylenmiş 19 gazel ile bir tercî’-i bend bulunmaktadır

Marzubanname
 ➣ Germiyan Beyi Süleyman Şah adına Farsçadan Türkçeye çevrilmiş mensur hikâye ve masalların 
yer aldığı bir eserdir.

 ➣ Öğretici yönü ile Kelile ve Dimne’ye benzeyen Marzubanname’nin ilk yazarı İran’ın Mazenderan 
bölgesinde hüküm süren Marzuban bin Rüstem’dir. Daha sonra Sadeddin Varavinî eseri yeniden 
yazıp Azerbaycan Atabeyi olan Ebu’l-Kasım Rabîbüddîn’e ithaf etmiştir.

Kabusnâme Tercümesi
 ➣ Şeyhoğlu’nun Farsçadan çevirdiği, ahlâk ve siyâset kitabıdır.

Kenzü’l-Küberâ ve Mehekkül-Ulemâ
 ➣ Siyaset ahlakı ile ilgili mensur bir eseridir.
 ➣ 120 yaprak olan ve sonradan numaralanan eserin asıl kısmı, dört bölümden oluşur.
 ➣ Kenzü’l-Küberâ, taşıdığı dil özellikleri yönünden Eski Anadolu Türkçesi içinde yer alır. Eser, açık 
ve samimi dili ile daha sonra yazılan eserlerle gelişen Türk nesrine temel oluşturmuştur.

 ➣ Kutadgu Bilig’den sonra Türk kültür tarihi içinde ikinci, Batı Türkçesinde ise ilk yazılan siyaset 
kitabı olan eser, devlet ve toplum idaresi yönünden bilhassa kuruluş devri için büyük önem taşı-
maktadır.

AHmEDÎ (TAcEDDİn İBRAHİm)
 ➣ Ahmedî, XIV. yüzyılın ikinci yarısında, beylikler döneminin önde gelen şair ve yazarlarından bi-
ridir.

AHmEDÎ’nİn EDEBÎ KİşİLİğİ VE ESERLERİ 
Edebî Kişiliği

 ➣ Ahmedî Türk edebiyatında XIV. yüzyılın sonlarında divan sahibi olan dört şairden biridir.
 ➣ Türk, Fars ve Arap edebiyatına ait unsurları eserlerinde toplayan Ahmedî, Türk edebiyatının 
kurucu şairleri arasında yer alır.

 ➣ Öğreticilik yönü de bulunan Ahmedî, şiiri ve sanatı ile övünen ve kendini beğenen bir şairdir.
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 ➣ Şiirlerinde gerçekçi olan Ahmedî, bazen resmeder gibi gazeller yazar ve mevsimler onda doğal 
renkleri ile görünürler.

 ➣ Türk edebiyatında çağdaşlarına göre en çok kaside yazan şairdir.
 ➣ Ahmedî, Bursa için yazdığı kaside ile Türk edebiyatında ilk şehir kasidesi yazan şair unvanını 
almıştır.

 ➣ Genellikle açık ve anlaşılır bir dil kullanan Ahmedî, Arapça ve Farsça tamlamalardan uzak dur-
maya çalışmış ancak işlediği konu gereği, özellikle kasidelerinde yer yer yabancı kelime ve tam-
lamalar da kullanmıştır.

Eserleri
Divan

 ➣ Kaside, gazel, terkîb-i bend ve tercî’-i bend nazım şekliyle yazılmış şiirlerden oluşan Divan’da 
750 gazel, harf sırasına göre düzenlenmiş 73 kaside, 2 tercî’-i bend, 7 terkîb-i bend ve bir mu-
hammes olmak üzere 833 manzume vardır.

İskender-name
 ➣ Ahmedî’nin en önemli eseri olan İskendername, edebiyatımızda bu konuda yazılan mesnevilerin 
ilk ve en başarılı örneğidir.

 ➣ Eserin aslı Firdevsî’ye dayanmakla birlikte asıl yazarı Nizâmî’dir. Ahmedî eseri kendine göre ele 
almış, yaptığı eklemelerle mesneviyi telif duruma getirmiştir.

Cemşîd ü Hurşîd
 ➣ Emir Süleyman’ın isteği üzerine, Selmân-ı Savecî’nin aynı ismi taşıyan eserinden 1403 yılında 
Türkçeye çevirdiği bu mesneviyi, İskendername’de olduğu gibi eklemeler yaparak telif bir eser 
hâline getirmiştir.

 ➣ Eserde, Çin fağfurunun oğlu Cemşîd ile Rum kayserinin kızı Hurşid arasında geçen aşk anlatıl-
maktadır.

Tervîhü’l-Ervâh
 ➣ Ahmedî, tıpla ilgili 4607 beyit tutarındaki bu mesnevisini 1403-1410 yılları arasında yazmıştır.
 ➣ Mefâ‘îlün mefâ‘îlün fe‘ûlün vezni ile yazılan eser Emir Süleyman’a sunulmuştur.

Bedâyi’u’s-Sihr fî-Sanâyi’i’ş-Şi’r
 ➣ Ahmedî, Farsça mensur-manzum karışık bir risale olan bu eserini, Reşîdüddîn Vatvât’ın 
Hadâ’iku’s-Sihr fî-Dekâ‘iki‘ş-Şi‘r adlı eserindeki edebî sanatlara ait açıklamaları özetleyip Farsça 
örnekleri artırmak suretiyle meydana getirmiştir.

Mirkâtü’l-Edeb
 ➣ Bu eser, Aydınoğulları’ndan İsa Bey’in oğlu Cüneyd Bey için yazılmış Arapça-Farsça manzum 
bir sözlüktür.

 ➣ Mîzânü’l-Edeb, 195 beyit olup fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün vezniyle yazılmıştır.
 ➣ Manzumede, Arapça sarf (=kelime bilgisi, morfoloji) kuralları anlatılmıştır.
 ➣ Mi‘yârü’l-Edeb’de ise Arapça nahiv (söz dizimi, cümle, sentaks) kuralları anlatılmıştır.

ERZURUMLU MUSTAfA DARîR
 ➣ XIV. yüzyılın ikinci yarısında manzum ve mensur eserleri ile Türk kültür hayatında önemli yeri 
olan bir şahsiyettir.

 ➣ Şair, doğuştan kör olduğu için şiirlerinde hem Darîr mahlasını hem de bu kelimenin Türkçedeki 
anlamı olan Gözsüz kelimesini kullanmıştır.

 ➣ Erzurumlu Mustafa Darîr, kuvvetli hafızası sayesinde Arapça ve Farsçayı çok iyi öğrenmiş, İslami 
ilimlerde de söz sahibi olarak kadılık payesi almıştır.

ERZuRumLu muSTAfA DARÎR’İn EDEBÎ KİşİLİğİ VE ESERLERİ
Edebî Kişiliği

 ➣ Darîr, XIV. yüzılda Anadolu sahasında ilk siyer yazarıdır.
 ➣ Darîr’in nazım ve nesirle karışık bu eseri, kendinden sonra yazılan siyer türüne örnek olduğu gibi 
içinde bulunan mevlid bölümü, Süleyman Çelebi’nin Mevlid’ine örnek olmuştur.
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 ➣ Özellikle Farsça tamlamalara, nesrine göre daha çok yer verdiği şiirlerinin dili, nesrine göre daha 
ağırdır.

 ➣ Manzum eserleri vezin bakımından, yaşadığı devrin diğer manzumelerinden aşağıda kalmaz. 
Özellikle içten gelen bir söyleyiş, vezinde görülen aksaklıkları ortadan kaldırmaktadır.

Eserleri
Kıssa-i Yûsuf (Yûsuf ve Zelîhâ):
Kur’an’daki Yûsuf Suresi’nden hareketle fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün vezniyle yazılan ve 2126 beyit olan 

bu mesnevi, Darîr’in ilk eseridir. Eser, dil, söyleyiş ve konunun işlenişi bakımından daha önce yazılan-
lara göre oldukça başarılıdır.

Sîretü’n-Nebî:
 ➣ Darîr’in bu eseri Türkçede yazılmış ilk siyer kitabı olması bakımından önemlidir.
 ➣ Sîretü’n-Nebî’de yer alan ve Türk edebiyatında ilk örnek olan manzum Mevlid’in, Süleyman 
Çelebi’nin eserinde büyük etkisi vardır.

Fütûhu’ş-Şâm
 ➣ 1393 yılında yazılan bu eser, Halep nâibi Emir Çolpan adına Arapçadan tercüme edilmiştir.
 ➣ Türkçede tarih şuurunun devamı açısından, Erzurumlu Mustafa Darîr’in bu eseri ve Ahmedî’nin 
aynı tarihlerde yazarak İskendername’ye eklediği Tevârih-i Mülûk-i Âl-i Osman adlı eserinin bu 
yönden önemi büyüktür.

Yüz Hadis Tercümesi
 ➣ Darîr, son ve mensur olan bu eserini, Fazlullah bin Nâsıru’l- Gavri’l-İmâdî’nin Tuhfetü’l-Mekkiyye 
ve Ahbâru’n-Nebeviyye’sinden faydalanarak yazmıştır.

 ➣ Bu eser de dönemin diğer eserleri gibi kısa ve devrik cümlelerle yazılmıştır. Ayrıca, ele alınan 
hadislerin konusuna göre dinî ve ahlaki hikâyelere de yer verilen bu eser, Nehcü’l-Ferâdîs ve 
Behcetü’l-Hadâyık’tan sonra Türkçe yazılmış üçüncü hadis kitabıdır.

XIV. YÜZYILDA AnADoLu’DA YAZILAn ESERLER 
XIV. yüzyılda Türkçenin önceki yüzyıla göre daha çok işlenip gelişmesine bağlı olarak şair ve yazar 

sayısı artmış, telif ve tercüme şeklinde manzum ve mensur çok sayıda eser yazılmıştır.
MANZUM ESERLER 
XIV. yüzyılda yazılan manzum eserler; divanlar, mesneviler ve manzum sözlüklerden oluşur.
Divanlar

 ➣ XIII. yüzyılda Anadolu’da sadece Sultan Veled’in Farsça Divan’ı varken XIV. yüzyılda Yunus 
Emre, Kadı Burhaneddin, Nesimi, Ahmedî ve Kaygusuz Abdal’ın Türkçe divanları bulunmaktadır.

 ➣ Nesimi’nin ise Türkçe Divanı yanında Farsça Divanı da vardır.
Mesneviler:

 ➣ Bu yüzyılda daha çok dinî-destani, dinî-tasavvufi, menkıbevi didaktik mesneviler ve edebî yönü 
ön planda olan macera ile karışık romantik aşk mesnevileri yazılmıştır.

 ➣ Dinî-destani ve dinî-tasavvufi özellikleri bulunan mesneviler, halka özellikle ahlak, fazilet, 
fedakârlık, yiğitlik gibi meziyetlerin anlatılması, bazı dinî bilgilerin öğretilmesi ve dinî terbiye veril-
mesi amacıyla yazılmış didaktik eserlerdir.

 ➣ Bu dönemde Hz. Muhammed‘in mucizelerini (Mu’cizât-ı Nebevî), konu alan küçük manzum 
hikâyeler de yazılmıştır.

 ➣ Gülşehrî’nin Mantıku’t-Tayr’ı ile Âşık Paşa’nın Garibname’si, XIV. yüzyılda ilk defa tasavvufi 
ve sosyal konularda yazılmış Türkçe büyük mesneviler olup daha sonraki yüzyıllarda bunların 
benzeri görülmez.

 ➣ Kaygusuz Abdal ise bu yüzyılın tasavvufi halk edebiyatının en güçlü şairidir. 
 ➣ XIV. yüzyılda gerek Arapça ve Farsçadan Türkçeye tercüme şeklinde gerekse telif olarak yazılan 
macera ve romantik aşk mesnevileri de bulunmaktadır.

 ➣ Bu yüzyılda mesnevi yazan ancak hayatı hakkında kaynaklarda hiçbir bilgi bulunmayan şairler-
den biri de Mehmed’dir. XIV. yüzyılın ikinci yarısı ile XV. yüzyılın başlarında yaşadığı tahmin edi-
len şairin I. Bayezid’in oğlu Emir Süleyman’a sunduğu Işkname (Tuh-fe-name) isimli mesnevisi 
vardır. 
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 ➣ XIV. yüzyıl şairlerinden olan ancak, kaynaklarda hem kendi hem de eserinin ismi geçmeyen ve 
hayatı hakkında da bilgi bulunmayan şairlerden biri de Tutmacı’dır. Tutmacı’nın Gül ü Hüsrev’i, 
Ferîdüddîn-i Attar’ın aynı adlı veya Hüsrevname diye bilinen 7708 beyitlik mesnevisinin 5370 
beyitle kısaltılarak Türkçeye çevrilmiş şeklidir.

 ➣ Yûsuf-ı Meddâh da hayatı hakkında bilgi bulunmayan XIV. yüzyıl mesnevi şairlerindendir. 
1368’de Sivas’ta yazılan Varka ve Gülşâh, bir aşk ve macera hikâyesidir.

 ➣ Kemaloğlu İsmail’in 1387 tarihinde Trablusşam’da yazıp buranın hâkimi Mir Gazi’ye sunduğu 
Ferahname de bu yüzyılda kaleme alınan mesnevilerden biridir.

 ➣ Pir Mahmud’un Bahtiyarname’si, bu yüzyılda yazılmış, didaktik unsurlar da bulunan bir macera 
hikâyesidir.

 ➣ İbrahim b. Bali’nin Hikmetname’si bu yüzyılda yazılan ve Mısır hükümdarı Kayıtbay’a sunulan 
1300 beyit civarındaki ansiklopedik, büyük bir mesnevidir.

MENSUR ESERLER
 ➣ XIV. yüzyılda manzum eserlerin yanında, telif ve tercüme çok sayıda mensur eser de yazılmıştır.
 ➣ Bu yüzyılda yazılan mensur eserler, mesnevilerde olduğu gibi daha çok Kur’an ve hadis çevirileri, 
çeşitli surelerin tefsirleri, peygamber kıssaları, siyer, evliya hikâyeleri ve dinî-destâni kahramanlık 
hikâyeleri ile öğüt verici hayvan hikâyeleri gibi nasihatname türünde yazılmıştır.

 ➣ Kul Mesud’un Aydınoğlu Umur Bey (1309-1347) adına Farsçadan Türkçeye tercüme ettiği Kelile 
ve Dimne, didaktik hayvan hikâyelerinin anlatıldığı bir eserdir.

 ➣ Şeyhoğlu Mustafa, Germiyan Beyi Süleyman Şah’ın isteği üzerine Marzubanname ile Kabus-
name’yi Farsçadan çevirmiştir.

 ➣ Şeyhoğlu’nun Germiyan Beyi Süleyman Şah’ın isteği üzerine Farsçadan tercüme ettiği ikinci 
eser, ahlaki bir nasihatname olan Kâbusname’dir.

 ➣ Şeyhoğlu Mustafa’nın başka bir mensur eseri de Necmüddîn Dâye’nin Mirsâdü’l-İbâd’ından fay-
dalanarak yazdığı Kenzü’l-Küberâ ve Mehekkü’l-Ulemâ’dır. Şeyhoğlu’nun bu eseri, Türk edebi-
yatında Kutadgu Bilig’den sonra devlet idaresini konu alan ikinci eser olarak kabul edilir.

 ➣ XIV. yüzyılda Anadolu’da dinî konularda da çok sayıda mensur eser yazılmıştır. Bunlar arasında 
İsfendiyaroğlu İsmail Bey’in emriyle Cevâhirü’l-Esdâf adıyla bilinmeyen bir yazar tarafından yapı-
lan Kur’an tercümesi ile Fâtiha, Yâsin, Tebâreke, İhlâs gibi çok okunan surelerin tefsirleri de bu 
yüzyılda yazılan mensur eser örnekleridir.

 ➣ Erzurumlu Mustafa Darîr’in de Sîretü’n-Nebî, Fütûhu’ş-Şâm Tercümesi, Yüz Hadis Çevirisi gibi 
mensur eserleri vardır.

 ➣ İbrahim bin Mustafa bin Alişîr’in 1332 tarihinde Hama’da yazdığı Nazmü’l-Hilâfiyyât Tercümesi, 
dört büyük mezhebin ve onların imamlarının birbirinden farklı olan görüşlerinin anlatıldığı, fıkıh 
sahasındaki dinî eserlerden biridir.

 ➣ Kutbuddîn-i İznikî, Mukaddime-i Kutbuddîn olarak da bilinen Râhatu’l-Kulûb’unda, ayetlerden 
ve hadislerden hareketle “iman”, “namaz”, “zekat”, “oruç”, “hac” ve “umre” konuları hakkında bilgi 
vermiştir.

 ➣ Muhammed bin Mustafa’nın Tebâreke Tefsîri ile İhlâs Suresi Tefsîri; Sa’lebî’nin Aydınoğlu 
Mehmed Bey adına Ârâyisü’l-Mecâlis adlı Arapça eserden çevirdiği Kısas-ı Enbiyâ ile yine Aydı-
noğlu Mehmed Bey adına bilinmeyen bir yazar tarafından Attar’ın Tezkiretü’l-Evliyâ’sının çevirisi 
XIV. yüzyıl nesrinin önemli eserleri arasında yer alırlar.

 ➣ Hamzavî’nin (Ahmedî’nin kardeşi) Hz. Peygamber’in amcası Hz. Hamza’nın kahramanlıklarını 
anlattığı Hamzaname de, bu yüzyılda yazılan dinî-destani mahiyette mensur eserlerdendir.

 ➣ XIV. yüzyılda, yukarıda belirtilen ahlaki, destâni ve dinî eserlerden başka tıpla ilgili eserler de 
yazılmıştır.

 ➣ İbni Baytar’ın Kitâbü’l-Câmi‘i fi’l-Edviyetü’l-Müfrede adlı eseri, bilinmeyen bir yazar tarafından 
Aydınoğlu Umur Bey  adına Müfredât-ı İbni Baytar Tercümesi adıyla tercüme edilmiştir.

 ➣ İshak bin Murad’ın 1390 yılında yazdığı Edviye-i Müfrede’dir. Bu yüzyılda yazılan diğer tıp 
kitapları ise Ali bin Abbâs el-Mecûsî’nin Kâmilü’s-Sınâtü’t-Tıbbiye adlı eserinin bir bölümünün 
tercümesi olan Kâmilü’s-Sınâ’a ile Hacı Paşa lakabıyla meşhur olan Celâlüddin Hızır’ın daha 
önce Arapça olarak yazdığı Şifâü’l-Eskâm ve Devâ’ü’l-Âlâm’ı özetleyerek Türkçeye çevirdiği 
Müntahab-ı Şifâ’sıdır.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Şeyyad Hamza ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Şiirlerini samimi, akıcı bir üslupla yazar.
B) Manzumelerinde peygamber sevgisine 

geniş yer verir.
C) Mesnevilerinin dili, gazel ve kasidelerine 

göre daha durgundur.
D) Sadece aruz veznini kullanmıştır.
E) Şiirlerinde musammat özellik bulunur.

AÇIKLAMA
Şeyyad Hamza, hece veznini de kullanmıştır. 
Hamza, edebiyatımızda Yunus’tan sonra kasi-
de nazım şekli ile na’t yazan şairdir. Ancak onun 
na’tları, Yunus’un na’tlarından daha fazladır.

YANIT: D

2. Anadolu’da güzel na’t örnekleri yazan ilk 
şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fahrî
B) Ahmedî
C) Şeyyad Hamza
D) Hoca Mesud
E) Elvan Çelebi

AÇIKLAMA

Şeyyad Hamza, Anadolu’da güzel na’t örnekleri 
yazan ilk şairdir.

YANIT: C

3. Aşağıdakilerden hangisi Şeyyad 
Hamza’ya ait eserlerden değildir?

A) Ahval-i Kıyamet
B) Vefat-ı Hazreti Muhammed Aleyhisselam
C) Varka ve Gülşah
D) Miracname
E) Yusuf u Zeliha

AÇIKLAMA
“Varka ve Gülşah”, Yûsuf-ı Meddâh’a aittir. 
"Dâstân-ı Sultan Mahmud" ve "Şiirler" Şeyyad 
Hamza'nın diğer eserleridir.

YANIT: C

4. Yûsuf-ı Meddâh ile ilgili olarak aşağıda 
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Eserlerini çağdaşı olan şairlere göre 
daha açık ve konuşma diline yakın bir 
Türkçe ile yazmıştır.

B) Atasözleri ve deyimlere şiirlerinde yer ve-
rir.

C) Türk edebiyatında ilk dört mesneviyi yaz-
mıştır.

D) Tasvir hususunda oldukça başarılıdır.
E) Gençliği Bursa ve çevresinde geçmiştir.

AÇIKLAMA
Yûsuf-ı Meddâh’ın gençlik dönemi Azerbay-
can bölgesinde geçmiştir. Azerbaycan'da bulun-
duğu dönemde bir meddahın hizmetine girerek 
genç yaşlarında meddahlık öğrendiği, daha son-
ra Anadolu'ya gelerek Mevlevilerle irtibat kurduğu 
sanılmaktadır.

YANIT: E
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5. Türkçeyi Arapça ve Farsça ile kıyaslayan 
ve bu dillere göre Türkçede bir anlatım 
kıtlığı olduğunu gören ve Türkçeyi aruza 
uydurmaktaki zorluktan yakınan şair aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Ahmedî
B) Elvan Çelebi
C) Erzurumlu Mustafa Darîr
D) Hoca Mesud 
E) Yûsuf-ı Meddâh 

AÇIKLAMA
Türkçeyi Arapça ve Farsça ile kıyaslayan ve bu 
dillere göre Türkçede bir anlatım kıtlığı olduğunu 
gören ve Türkçeyi aruza uydurmaktaki zorluktan 
yakınan şair Hoca Mesud’dur.

YANIT: D

6. Kahramanın ağzından gazel yazma gele-
neğini başlatan isim aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Ahmedî
B) Elvan Çelebi
C) Şeyyad Hamza
D) Hoca Mesud 
E) Yusuf-ı Meddah

AÇIKLAMA
Kahramanın ağzından gazel yazma geleneğini 
başlatan isim Şeyyad Hamza’dır. Şair, “Yusuf u 
Zeliha”sında kahramanın ağzından gazel yazdırır.

YANIT: C

7. Nizamî’nin “Hüsrev ü Şirin” mesnevisini 
Anadolu sahasında ilk defa tercüme eden 
isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmedî
B) Fahrî
C) Elvan Çelebi
D) Şeyyad Hamza
E) Hoca Mesud

AÇIKLAMA
Nizamî’nin Hüsrev ü Şirin mesnevisini Anadolu 
sahasında ilk defa tercüme eden isim Fahrî’dir. 
Fahrî'nin açık, samimi ve pürüzsüz bir anlatımı 
vardır.

YANIT: B

8. Aşağıdakilerden hangisi Şeyhoğlu Musta-
fa için söylenemez?

A) Eser yazmaya tercüme ile başlamıştır.
B) Eserlerinde bolca iktibas yapmıştır.
C) Halkın psikolojisini ve dilini çok iyi bilir.
D) Aşk konusunu gönülden işler.
E) “ki”li cümlelere az yer verir.

AÇIKLAMA
Şeyhoğlu Mustafa, iktibas yapmayı pek tercih et-
memiş ancak âayet ve hadislerin tercümesini ver-
miştir. Böylece iktibaslarla değil, Türkçe ifadeler ile 
telmihte bulunmuştur.

YANIT: B

9. Batı Türkçesi’de yazılan ilk siyaset kitabı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divan - ı Şeyhoğlu Mustafa
B) Kenzü’l-Küberâ
C) Hurşidname
D) Kenzü’l Bedayî
E) Marzubanname

AÇIKLAMA
Batı Türkçesinde ilk yazılan siyaset kitabı “Kenzü’l 
Küberâ”dır. Eser, devlet ve toplum idaresi yönün-
den, bilhassa kuruluş devri için büyük önem taşı-
maktadır.

YANIT: B

10. Türk edebiyatında mevlid türü hangi şair-
le ortaya çıkmıştır?

A) Elvan Çelebi
B) Şeyyad Hamza
C) Hoca Mesud 
D) Ahmedî
E) Yûsuf-ı Meddâh

AÇIKLAMA
Türk edebiyatında mevlid türü Ahmedî’nin “İsken-
dername” adlı eserinde ortaya çıkmıştır. 8754 be-
yitten oluşan eser, aruzun fâilâtün fâilâtün fâilün 
vezniyle yazılmıştır.

YANIT: D
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11. Aşağıdakilerden hangisi XIV. yüzyılda di-
van sahibi şairler arasında yer almaz?

A) Yunus Emre
B) Kadı Burhaneddin
C) Nesimi
D) Kaygusuz Abdal
E) Şeyhoğlu Mustafa

AÇIKLAMA
Şeyhoğlu Mustafa’nın divanı yoktur. Ahmedî de 
XIV. yüzyılda divan sahibi şairlerdendir.

YANIT: E

12. Aşağıdakilerden hangisi Kaygusuz 
Abdal’a ait eserler arasında yer almaz?

A) Gülistân
B) Gevhername
C) Minbername
D) Budalaname
E) Kesikbaş Destanı

AÇIKLAMA
Kesikbaş Destanı, Kirdeci Ali’ye aittir. Kaygusuz 
Abdal'ın şıklarda yer almayan diğer eserleri ise 
şunlardır:
• Divan
• Vücûdname
• Kitab-ı Miglâte
• Dilgüşâ
• Sarayname
• Dolabname

YANIT: E

13. Maktel türünün Türkçede bilinen ilk man-
zum örneği aşağıdaki şairlerden hangisi-
ne aittir?

A) Kayserili İsa
B) Şâzi
C) Elvan Çelebi
D) Tursun Fakıh
E) Kaygusuz Abdal

AÇIKLAMA
Maktel türünün Türkçede bilinen ilk manzum örne-
ği Şazi’ye aittir. (Maktel-i Hüseyn)

YANIT: B

14. Aşağıdakilerden hangisi Farsçadan tercü-
me edilen eserler arasında yer almaz?

A) Süheyl ü Nevbahar
B) Ferahname
C) Işkname
D) Bahtiyarname
E) Tervih’ul Ervâh

AÇIKLAMA
“Tervihu’l Ervâh”, Farsçadan tercüme edilen eser 
arasında yer almaz. Hoca Mesud’un Süheyl ü 
Nevbahar’ı, Fahrî’nin Hüsrev ü Şirin’i, Şeyhoğlu 
Mustafa’nın Hurşîd ü Ferahşâd’ı (Hurşidname), 
Kemaloğlu’nun Ferah-name’si, Pir Mahmud’un 
Bahtiyar-nâme’si, Mehmed’in Işkname’si, 
Ahmedî’nin İskendername’si Farsçadan tercüme 
edilmiş macera ve aşk konulu eserlerdir. Bu mes-
nevilerde monotonluğu gidermek amacıyla yer yer 
aralara serpiştirilmiş gazeller de bulunmaktadır.

YANIT: E

15. Aşağıdakilerden hangisi aşk ve macera 
konulu klasik edebî ekolün ilk örnekleri 
olan mesneviler arasında yer almaz?

A) İskendername
B) Gül ü Hüsrev
C) Bahtiyarname
D) Mantıku’t-Tayr
E) Hurşîd ü Ferahşâd

AÇIKLAMA
Gülşehrî’nin Mantıku’t-Tayr’ı XIV. yüzyılda ilk defa 
tasavvufi ve sosyal konularda yazılmış Türkçe bü-
yük mesnevilerdendir. 

YANIT: D
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16. Aşa ğı da Şey yad Ham za ile il gi li ve ri len 
bil gi ler den han gi si yanlıştır?

A) En önem li özel li ği man zu me le rin de Pey-
gam ber sev gi si ne ge niş yer ver me si dir.

B) Türk ede bi ya tın da ilk de fa dört mes ne vi 
ya zan şair dir.

C) Ana do lu’da ilk gü zel na’t ör nek le ri ni ya-
zan şair dir.

D) Mes ne vi le ri nin di li ga zel ve ka si de le ri ne 
gö re da ha dur gun dur.

E) Yu nus’tan son ra ka si de na zım şek liy le 
na’t ya zan şair odur.

AÇIKLAMA
Türk edebiyatında ilk dört mesnevi yazan şair 
Yûsuf-ı Meddâh’tır.

YANIT: B

17. Aşa ğı da Me nâ kı bu’l-Kud siy ye ile il gi li ve-
ri len bil gi ler den han gi si yanlıştır?

A) El van Çe le bi’nin tek ese ri dir.
B) Fe’ilâ tün me fâ’ilün fe’ilün vez niy le ya zıl-

mış tır.
C) Türk ede bi ya tın da mü na za ra tü rü nün ilk 

ör ne ği dir.
D) Ese rin bi li nen tek nüs ha sı Kon ya Mev la-

na Mü ze si Kü tüp ha ne si’nde dir.
E) Ese ri ilk de fa ta nı tan Meh met Ön der’dir.

AÇIKLAMA
Menâkıbu’l Kudsiyye menkıbe türünün örneğidir.

YANIT: C

18. Aşa ğı da Da rîr’in “Yüz Ha dis Ter cü me si” ile 
il gi li ve ri len bil gi ler den han gi si yanlıştır?

A) Da rîr’in son ve men sur ese ri dir.
B) Faz lul lah bin Nâ sı ru’l-Gav ri’l-İmâ dî’nin 

Tuh fe tü’l-Mekkiyye ve Ahbâru’n Ne be-
viy ye’sin den fay da la nı la rak ya zıl mış tır.

C) Dö ne min de ki di ğer eser ler gi bi kı sa ve 
dev rik cüm le ler le ya zıl mış tır.

D) Ha dis le rin ön ce as lı na son ra Türk çe çe-
vi ri si ne yer ve ril miş tir.

E) Türk çe de ya zıl mış ilk ha dis ki ta bı dır.

AÇIKLAMA
Yüz Hadis Tercümesi, Nehcü’l Feradis ve 
Behcetü’l Hadayık’tan sonra üçüncü hadis kitabı-
dır.

YANIT: E

19. Aşa ğı da ki se çe nek ler den han gi sin de bil-
gi yan lı şı var dır?

A) Ke li le ve Dim ne ad lı ese ri Türk çe ye ilk 
kez çe vi ren Yû suf-ı Med dâh’tır.

B) Şey hoğ lu Mus ta fa’nın Mar zu ban na me’si 
di dak tik hay van hi kâ ye le rin den olu şan 
bir eser dir.

C) Ken zü’l- Kü be râ Türk ede bi ya tın da Ku-
tad gu Bi lig’den son ra dev let ida re si ni ko-
nu alan ikin ci eser ola rak ka bul edi lir.

D) De de Kor kut Hi ka ye le ri ’ni ya yım la yan ilk 
isim Ki lis li Ri fat Bil ge’dir.

E) İbn Bay tar’ın Müf re dât-ı İb ni Bay tar ter-
cü me si Ana do lu’da ya zıl dı ğı bi li nen en 
es ki Türk çe tıp ki ta bı dır.

AÇIKLAMA
“Kelile ve Dimne”yi ilk çeviren isim Kul Mesud’dur. 
Mesud bu eseri, Ebu’l-Meâlî Nasrullah’ın Farsça 
tercümesinden serbest bir şekilde Türkçeye çe-
virmiştir. Sade ve anlaşılır bir dille çevrilmiş olan 
eser, XIV. yüzyılın ilk dönemine ait Türkçe sade 
nesrin en güzel örneğidir.

YANIT: A

20. “Var ka ve Gül şah” ad lı eser le il gi li aşa ğı da 
ve ri len bil gi ler den han gi si yanlıştır?

A) Yû suf-ı Meddâh’a aittir.
B) Fâ’ilâ tün fâ’ilâ tün fâ’ilün vez nin de ya zıl-

mış tır.
C) Ha run Re şid za ma nın da bir ka dı ile hır-

sız ara sın da ya şa nan la rın an la tıl dı ğı bir 
eser dir.

D) Eser al tı mec lis ten mey da na ge lir ve her 
mec li sin so nun da söz ya rı da ke si lip di ğer 
mec lis te de vam edi le ce ği nin ha be ri ve ril-
miş tir.

E) 1742 be yit lik te lif bir eser dir.

AÇIKLAMA
“Varka ve Gülşah”, peygamber devrinde Mekke ci-
varında yaşayan Zahir İbni Hay Beni Şeybe ad-
lı bir kavmin reislerinden Hilal’in kızı Gülşah ile 
Hümam’ın oğlu Varka arasında yaşanan aşkı an-
latır.

YANIT: C
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21. Aşa ğı da “Mir ka tü’l Edeb” ile il gi li ve ri len 
bil gi ler den han gi si doğ ru dur?

A) Ah me dî’nin en önem li ese ri dir.
B) Sa va cî’nin ay nı ad lı ese rin den Türk çe ye 

çev ril miş bir mes ne vi dir.
C) Ay dı no ğul la rı’n dan Cü neyd Bey için ya-

zıl mış Arap ça - Fars ça man zum bir söz-
lük tür.

D) Men sur-man zum ka rı şık ya zıl mış Fars ça 
bir ri sa le dir.

E) Emir Sü ley man’a su nul muş tıp la il gi li bir 
mes ne vi dir.

AÇIKLAMA
C seçeneğindeki ifade doğrudur. “Mirkat’ül Edeb”, 
Aydınoğulları’ndan Cüneyd Bey için yazılmış 
Arapça-Farsça manzum bir sözlüktür.

YANIT: C

22. Me nâ kı bu’l-Kud siy ye fî-Me nâ sı bi’l-Ün siy-
ye ad lı eser le il gi li aşa ğı da ve ri len bil gi-
ler den han gi si yanlıştır?

A) El van Çe le bi’nin bi li nen tek ese ri dir.
B) Fe’ilâ tün me fâ’ilün fe’ilün vez niy le ya zıl-

mış tır.
C) Ese rin bi li nen tek nüs ha sı Kon ya Mev lâ-

nâ Mü ze si Kü tüp ha ne si’nde ka yıt lı dır.
D) Arap ça ve Fars ça tam la ma la rın ge niş öl-

çü de kul la nıl dı ğı bu mes ne vi yi ilk kez ta-
nı tan isim Meh met Ön der’dir.

E) Türk ede bi ya tın da se ya hatname tü rü nün 
ilk ör ne ği dir.

AÇIKLAMA
Türk edebiyatında seyahatname türünün ilk örne-
ği Evliya Çelebi’ye aittir.

YANIT: E

23. Türk edebiyatında mersiye türü içerisin-
de çocuklar için şiir yazan ilk şair kimdir?

A) Yûsuf-ı Meddâh B) Elvan Çelebi
C) Aşık Paşa D) Şeyyad Hamza
E) Hoca Mesud

AÇIKLAMA
Edebiyatımızda mersiyeleriyle dikkat çeken Şey-
yad Hamza bu türün içerisinde çocuklar için şiir 
yazan ilk şairdir.

YANIT: D

24. Aşa ğı da Ho ca Me sud ile il gi li ve ri len ifa-
de ler den han gi si yanlıştır?

A) Türk ede bi ya tın da Ah met Ye se vi’den 
son ra XIV. yüz yı la ka dar “ho ca” la ka bıy la 
anı lan ikin ci şair dir.

B) Ferhengname-i Sadi ad lı ese ri ni Sadî’nin 
Gü lis tân ad lı ese rin den ter cü me et miş tir.

C) Ter cü me den zi ya de te li fe yö nel miş tir.
D) Sü heyl ü Nev ba har ad lı ese ri Ken zü’l-

Be dâ yî’ adıy la da bi li nir.
E) “em le hu’ş-şu’ara” ve “ef sa hu’ş-şu’ara” gi-

bi la kap lar la da anıl mış tır.

AÇIKLAMA
“Ferhengname-i Sadi”de Sadi’nin “Bostan” ad-
lı eserinden parçalar yer almaktadır. Hoca  
Mesud, Bostân'da olduğu gibi öğüt yanı ağır ba-
san bu eserinde, insanî değerler üzerinde dur-
muştur. Ele aldığı konuya göre yer yer Sadî gibi hi-
kayeler anlatmış, kıssadan hisse şeklinde öğütler-
de bulunmuştur. Bunun yanında kendisi bazı be-
yitler de eklediği eserinin sonunda bir de münaca-
ta yer vermiştir.

YANIT: B

25. Marzubanname ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Farsçadan çevrilmiş mensur hikâye ve 
masalların yer aldığı bir eserdir.

B) Marzubanname’nin ilk yazarı Marzuban 
bin Rüstem’dir.

C) Öğretici yönüyle Kelile ve Dimne’ye ben-
zeyen bir eserdir.

D) Eserin bilinen tek nüshası, Yapı Kredi 
Bankası Kütüphanesi’ndedir.

E) Zeynep Korkmaz, eser üzerinde geniş bir 
dil araştırması yapmıştır.

AÇIKLAMA
Şeyhoğlu Mustafa'nın eseri olan Marzuban-
name’nin elde bulunan tek nüshası Berlin Devlet 
Kütüphanesi’ndedir. 69 yaprak olan bu nüshanın 
baş kısmı eksiktir. Sayfasında 14 satıra yer veren 
okunaklı, harekeli nestalik bir yazı ile yazılmıştır.

YANIT: D
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Senün ışkın kamu derde devâdur yâ 
Resûlallah

 Senün katunda hâcetler revâdur yâ 
Resûlallah

 Yukarıdaki beyit aşağıdaki şairlerden 
hangisine aittir?

A) Ahmedî
B) Elvan Çelebi
C) Erzurumlu Mustafa Darîr
D) Hoca Mesud
E) Şeyyad Hamza

2. “Yûsuf u Zelihâ” adlı mesneviyi tıpkıba-
sımıyla birlikte ilk defa yayımlayan isim 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şinasi Tekin
B) Dehri Dilçin
C) Günay Kut
D) Sadettin Nüzhet
E) Cem Dilçin

3. Anadolu Türk edebiyatında Âşık Paşa’nın 
eserindeki miraçname bölümünden son-
ra yazılan ikinci miraçname aşağıdaki  
şairlerden hangisine aittir?

A) Ahmedî
B) Şeyyad Hamza
C) Erzurumlu Mustafa Darîr
D) Hoca Mesud 
E) Elvan Çelebi

4. Yûsuf-ı Meddâh hakkında ilk bilgiler han-
gi eserde yer alır?

A) Kenzü’l Küberâ
B) Menakıbu’l-Arifin
C) Tervihü’l-Ervah
D) Nazmü’l- Hilafiyyat
E) Hikmetname

5. Aşağıdakilerden hangisi Yûsuf-ı 
Meddâh’a ait değildir?

A) Destan-ı İblis
B) Hikâyet-i Kız ve Cühud
C) Kadı ve Uğru Destanı
D) Varka ve Gülşah
E) Kenzü’l-Küberâ

6. “Manâkıbul Kudsiyye Fî Menâsıbil Ünsiyye” 
adlı eser aşağıdaki şairlerden hangisine 
aittir?

A) Ahmedî
B) Yûsuf-ı Meddâh 
C) Elvan Çelebi
D) Erzurumlu Mustafa Darîr
E) Hoca Mesud 

7. Menâkıbul Kudsiyye Fî Menâsıbil Ünsiy-
ye adlı eserin vezni aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilâtün
B) Fâ’ilâtün  Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün
C) Fe’ilâtün Mefâ’ilün Fe’ilün
D) Mefâ’ilün Mefâ’ilün Mefâ’ilün
E) Mefâ’ilü Fe’ilâtü Mefâ’ilü

8. Aşağıdakilerden hangisi Hoca Mesud’a 
aittir?

A) Işkname
B) Ferhengname-i Sadi
C) Agaz-ı Dasitan
D) Marzuban-name
E) Kenzü’l Küberâ

9. Aşağıdakilerden hangisi Şeyhoğlu 
Mustafa’nın tesir ettiği isimler arasında 
yer almaz?

A) Şeyhi
B) Ahmet Paşa
C) Fuzûlî
D) Erzurumlu İbrahim Hakkı
E) Yunus Emre
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10. Aşağıdakilerden hangisi Şeyhoğlu 
Mustafa’ya ait olan manzum eserdir?

A) Hurşidname
B) Marzuban-name
C) Kenzü’l-Küberâ
D) Mehekkü’l-Ulema
E) Kenzü’l Bedayî

11. Aşağıdaki şairlerin hangisinin eserinde 
Ahmedî’nin tesiri görülmez?

A) Şehzade Cem
B) Kadı Burhaneddin
C) Bâki
D) Fuzûlî
E) Nedim

12. Asıl adı Taceddin İbrahim olan ve Aydıno-
ğulları bölgesinde yaşayan şair aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Ahmedî
B) Fahrî
C) Elvan Çelebi
D) Şeyyad Hamza
E) Hoca Mesud 

13. I. Şiiri ve sanatı ile övünür.
 II. Öğreticilik yönü bulunur.
 III. Türkçenin yapısına uymayan ifadeleri 

kullanmaz.
 Ahmedî ile ilgili olarak yukarıda verilen 

yargılardan hangisi/hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

14. Ahmedî’nin “Cemşid u Hurşid” adlı eseri, 
kimin eserinden çevirmiştir?

A) Nizami
B) Sadi
C) Hafız
D) Selmanı Saveci
E) Reşiddüddin Vatvat

15. Aşağıdakilerden hangisi tıpla ilgilidir?

A) Cemşid u Hurşid
B) Tervihu’l Ervâh
C) Mirkatü’l Edeb
D) Kenzü’l Bedayî
E) Kenzü’l Küberâ

16. Mevsimleri bahariyye-hazaniyye kaside-
lerinde işleyen ilk şair aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ahmedî
B) Elvan Çelebi
C) Erzurumlu Mustafa Darîr
D) Hoca Mesud 
E) Yûsuf-ı Meddâh

17. Edebiyatımızda ilk şehir kasidesi hangi 
şehir üzerine yazılmıştır?

A) İstanbul
B) Konya
C) Bursa
D) Halep
E) Edirne
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18. “Muhammed Hanefi Cengi” adlı eser aşağı-
daki şâirlerinden hangisine aittir?

A) Kayserili İsa
B) Âşık Selman
C) Elvan Çelebi
D) Tursun Fakîh
E) Kaygusuz Abdal

19. Aşağıdakilerden hangisi Farsça-Arapça 
lügattir?

A) Ukudu’l Cevahir
B) Tervihu’l Ervah
C) Mirkatü’l Edeb
D) Hamuş-name
E) Tabiatname

20. • Türk ter cü me ede bi ya tın da önem li bir ye-
ri var dır.

 • Türk çe bu şair ile bir lik te zen gin ve ge niş 
bir an la tım özel li ği ka zan mış tır.

 • Kâ bus na me ad lı ter cü me de “emlehu’ş-
şuara” ve “ef sa hu’ş-şu a ra” la ka bıy la da 
anıl mış tır.

 Yu ka rı da hak kın da bil gi ve ri len şair aşa ğı-
da ki ler den han gi si dir?

A) Fah rî
B) Şey yad Ham za
C) Şey hoğ lu Mus ta fa
D) El van Çe le bi
E) Ho ca Me sud

21. Aşa ğı da ki se çe nek ler den han gi sin de 
“Hur şîd-nâ me”ye ait bir bil gi yer almaz?

A) Şey hoğ lu Mus ta fa bu ese rin de Türk çey le 
il gi li gö rüş le ri ni açık la mı şır.

B) Eser si ya si yö nüy le Ken zü’l-Kü be râ ad lı 
ese re kay nak lık et mi şir.

C) Ese rin ko nu su si ya set ah lâ kı dır.
D) Aru zun me fâ’îlün me fâ’îlün fe’ûlün vez-

niy le ya zıl mış tır.
E) Eser Sü ley man Şah’ın ölü mü üze ri ne Yıl-

dı rım Ba ye zid’e su nul muş tur.

22. Aşa ğı da ki ler den han gi si Şey hoğ lu Mus ta-
fa’ya ait eser ler den değildir?

A) Hur şidna me
B) Mar zu banna me
C) Mir ka tü’l-Edeb
D) Kâ busname Ter cü me si
E) Ken zü’l Kü be râ

23. Aşa ğı da “Ken zü’l-Kü be râ” ile il gi li ve ri len 
bil gi ler den han gi si yanlıştır?

A) Si ya set ah la kıy la il gi li men sur bir eser dir.
B) Ese rin tek nüs ha sı Ya pı Kre di Ban ka sı 

Kü tüp ha ne si’nde dir.
C) Ese rin is ke le ti Mir sâ dü’l-İbâd ad lı eser-

den alın mış tır.
D) Eser es ki Ana do lu Türk çe si dil özel lik le ri-

ni ta şır.
E) Türk kül tür ta ri hi nin ilk si ya set ki ta bı dır.

24. Aşa ğı da ve ri len ifadelerden han gi si Ah-
me dî ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Şi i ri ve sa na tıy la övü nen, ken di ni be ğe-
nen bir şair dir.

B) Türk ede bi ya tı nın ku ru cu isim le rin den dir.
C) Mev la na, Yu nus Em re ve Gül şeh rî’nin et-

ki sin de kal mış tır.
D) Türk çe nin ilk si yer ki ta bı nın ya za rı dır.
E) Mev sim le ri ba ha riy ye-ha za niy ye ka si de-

le rin de iş le yen ilk şair dir.

25. Aşa ğı da ki ler den han gi si Er zu rum lu Mus-
ta fa Da rîr’in eser le rin den değildir?

A) Kıs sa-i Yû suf
B) Sî re tü’n-Ne bî
C) Me nâ kı bu’l-Kud siy ye
D) Fütûhu’ş-şam
E) Yüz Ha dis Ter cü me si
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26. Aşa ğı da ki ler den han gi si Şey yad Ham-
za’nın şi ir le ri ni ya yım la yan isim ler den de-
ğildir?

A) Nec med din Ha lil Onan
B) Me tin Akar
C) Mec dut Man su roğ lu
D) O. F. Sert ka ya
E) Or han Ke mal Ta vuk çu

27.  • Yû suf-ı Med dâh’a ait bir mes ne vi dir.
 • Ya hu di ve Müs lü man iki kom şu ara sın da 

ge çen olay lar an la tı lır.
 Yu ka rı da bil gisi ve ri len eser aşa ğı da ki ler-

den han gi si dir?

A) Ka dı ve Uğ ru Des ta nı
B) Var ka ve Gül şah
C) Hi kâ yet-i Kız ve Cü hûd
D) Me nâ kı bu’l-Kud siy ye
E) Fer hengna me

28. El van Çe le bi’nin da ğı nık hal de bu lu nan 
şi ir le ri ni “El van Çe le bi’nin Şi ir le ri” adıy la 
ma ka le ha lin de ya yım la yan isim aşa ğı da-
ki ler den han gi si dir?

A) Meh met Ön der
B) İs ma il Erün sal
C) Ah met Ya şar
D) Fa tih Kök sal
E) Mer tol Tu lum

29. Ho ca Me sud’un Fars ça ye ri ne Türk çe yi 
kul lan ma dü şün ce si ni de vam et ti ren şah-
si yet aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

A) Ah me dî
B) Fah rî
C) Şey hoğ lu Mus ta fa
D) Tur sun Fa kîh
E) Er zu rum lu Mus ta fa Da rîr

30. “Ken zü’l Be da yî” üze ri ne ça lı şıp tam met ni-
ni ve ren ve ese rin söz lü ğü nü ya yım la yan 
isim aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

A) Ne cip Asım  
B) Ha si be Ma zı oğ lu
C) Ham za Zül fi kar 
D) Z. V. To gan
E) Cem Dil çin

31. Fah rî tek ese ri “Hüs rev ü Şî rîn”i .................. 
adıy la da an mak ta dır.

 Yu ka rı da ki boş lu ğu uy gun şe kil de ta-
mam la yan se çe nek aşa ğıd ra ki ler den han-
gi si dir?

A) Fe lekna me 
B) Fer hengna me
C) Işkna me 
D) Ken zü’l-Kü be râ
E) Mi’ya rü’l Edeb

32. Er zu rum lu Mus ta fa Da rîr’in ilk ese ri aşa ğı-
da ki ler den han gi si dir?

A) Kıs sa-i Yû suf
B) Sî re tü’n-Ne bî
C) Fü tu hu’ş-şam
D) Yüz Ha dis Ter cü me si
E) Tâ vus Mu’ci ze si

33. Aşa ğı da ki ler den han gi si Ah me dî’ye ait 
eser ler den değildir?

A) Sî re tü’n - Ne bî 
B) İs ken der - na me
C) Cem şid ü Hur şid 
D) Ter vihü’l - Er vah
E) Mir ka tü’l - Edeb    
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34. Şey yad Ham za ile il gi li aşa ğı da ki ifa de ler-
den han gi si yanlıştır?

A) Şairin en önem li özel li ği şi ir le rin de pey-
gam ber sev gi si ne ge niş yer ver me si dir.

B) Ana do lu’da ki ilk gü zel na’t ör nek le ri ni ya-
zan şair dir.

C) Türk ede bi ya tın da ilk kez dört mes ne vi 
ya zan şair dir.

D) Ço cuk lar için şi ir ya zan ilk şair dir.
E) Şi ir le rin de mu sam mat özel li ği var dır.

35. Aşa ğı da ki ler den han gi si Şeyyad 
Hamza’ya ait eserlerden değildir?

A) Yûsuf-ı Zelihâ
B) Dâstân-ı Sultan Mahmud
C) Ahvâl-i Kıyâmet
D) Miraçname
E) Fütuhu’ş-şam

36. Yû suf-ı Med dâh ve El van Çe le bi’ye da ir 
ilk bil gi le rin yer al dı ğı eser aşa ğı da ki ler-
den han gi si dir?

A) Ken zü’l-Be da yî’
B) Tez ki re tü’l-Şu’ara
C) Mu kad di me tü’l-Ha kâ yık
D) Ken zü’l-Kü be râ
E) Mu kad di me tü’l-Edeb

37. Yû suf-ı Med dâh’ın Ya hu di ve Müs lü man 
iki kom şu ara sın da ge çen olay la rı an lat tı-
ğı mes ne vi si aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

A) Hur şidname
B) Ma rav banna me
C) Ka dı ve Uğ ru Des ta nı
D) Hi kâ yet-i Kız ve Cü hûd
E) Var ka ve Gül şah

38. Aydınoğlu Mehmet Bey adına “Arayisü’l 
Mecalis” adlı Arapça eserden “Kısas-ı 
Enbiya”yı çeviren isim aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Hamzavî
B) Sa’lebî
C) Kutbuddin-i İznikî
D) Akkadıoğlu
E) Kul Mesud

ÇÖZÜMLÜ DENEME 
YANITLARI

1. E Verilen beyit, Şeyyad Hamza’nın bir ga-
zelindendir.

2. B Dehri Dilçin, “Yûsuf u Zelihâ” adlı mesne-
viyi tıpkıbasımıyla birlikte ilk defa yayım-
lamıştır.

3. B Anadolu Türk edebiyatında Âşık Paşa’nın 
eserindeki miraçname bölümünden son-
ra yazılan ikinci miraçname Şeyyad 
Hamza’ya aittir.

4. A Yûsuf-ı Meddâh hakkında ilk bilgile-
re Şeyhoğlu Mustafa’nın “Kenz’ül-
Küberâ”sında rastlarız.

5. E “Kenzü’l Küberâ”, Şeyhoğlu Mustafa’ya 
aittir.

6. C “Menâkıbu’l Kudsiyye fî Menâsıbil Ünsiy-
ye” adlı eser Elvan Çelebi’ye aittir.

7. C Menâkıbu’l Kudsiyye fî Menâsibil Ünsiy-
ye adlı eserin vezni Fe’ilâtün Mefâ’ilün 
Fe’ilün’dür.

8. B “Ferhengname-i Sadi”, Hoca Mesud’un 
Fars şairi Sadi’nin Bostan adlı eserinden 
çevirdiği parçalardan oluşan eseridir.

9. E Yunus Emre üzerinde Şeyhoğlu Mustafa 
etkisinden söz etmek mümkün değildir.    
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10. A “Hurşidname”, manzum; “Marzuban-na-
me”, “Kenzü’l-Küberâ” ve “Mehekkü’l-
Ulema” Şeyhoğlu Mustafa’nın mensur 
eserleridir.

11. B Kadı Burhaneddin’in eserlerinde 
Ahmedî’nin tesiri görülmez.

12. A Asıl adı Taceddin İbrahim olan ve Ay-
dınoğulları bölgesinde yaşayan şair 
Ahmedî’dir.

13. C III. ifade hatalıdır. Çünkü Ahmedî, çok 
sayıda gazelinde Türkçenin yapısına 
uymayan ifade şekilleri kullanmış ve bu 
yüzden de lirizmde geri kalmıştır.

14. D Ahmedî “Cemşid u Hurşid” adlı eserini 
Selman Saveci’nin eserinden çevirmiştir.

15. B “Tervihu’l Ervâh”, Ahmedî’ye ait olan tıp-
la ilgili mesnevidir.

16. A Mevsimleri bahariyye-hazaniyye kaside-
lerinde işleyen ilk şair Ahmedî’dir.

17. C Edebiyatımızda ilk şehir kasidesi Ahmedî 
tarafından Bursa için yazılmıştır.

18. D Verilen eser “Tursun Fakîh”e aittir.

19. C “Mirkatü’l Edeb”, Ahmedî tarafından oluş-
turulmuş Farsça-Arapça lügattir.

20. E Verilen özellikler Hoca Mesud’a aittir.

21. C Bahsi geçen eser, Hurşid ile Ferehşad’ın 
aşkını anlatan aşk konulu bir mesnevidir.

22. C Mirkatü’l Edeb, Ahmedî’ye aittir.

23. E Türk kültür tarihinin ilk siyaset kitabı “Ku-
tadgu Bilig”dir.

24. D Türkçenin ilk siyer kitabı Darîr’e aittir.

25. C “Menâkıbu’l Kudsiyye”, Elvan Çelebi’ye 
aittir.

26. D Osman Fikri Sertkaya, Şeyyad 
Hamza’nın şiirleri üzerine çalışma yap-
mamıştır.

27. C Özellikleri verilen eser “Hikâyet-i Kız ve 
Cühûd”dur.

28. D Bahsi geçen çalışma Fatih Köksal tara-
fından yapılmıştır.

29. C Hoca Mesud’un Farsça yerine Türkçeyi 
kullanma düşüncesini devam ettiren şa-
ir, Şeyhoğlu Mustafa’dır.

30. E Cem Dilçin, “Süheyl ü Nevbahar”ın 
(Kenzü’l Bedayî’) tam metnini vermiş ve 
üzerinde ayrıntılı bir inceleme yapmıştır.

31. C Fahrî, tek eseri “Hüsrev ü Şirin”i, “Işk-
name” adıyla da anmaktadır.

32. A Erzurumlu Mustafa Darîr’in ilk eseri  
“Kıssa-i Yusuf”tur.

33. A “Sîretü’n-Nebî”, Mustafa Darîr’e ait bir 
eserdir.

34. C Türk edebiyatında ilk dört mesneviyi ya-
zan şair Yûsuf-ı Meddâh’tır.

35. E “Fütuhu’ş-şam”, Erzurumlu Mustafa 
Darîr’e ait bir eserdir.

36. D Yûsuf-ı Meddâh ve Elvan Çelebi ile ilgili 
ilk bilgilere “Kenzü’l Küberâ” adlı eserden 
ulaşmaktayız.

37. D Yusuf-ı Meddah’ın Yahudi ve Müslü-
man iki komşu arasında geçen olayla-
rı anlattığı mesnevisi “Hikayet-i Kız ve 
Cühûd”dur.

38. B Aydınoğlu Mehmet Bey adına “Arayisü’l 
Mecalis” adlı Arapça eserden “Kısas-ı 
Enbiya”yı çeviren Sa’lebî’dir.
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Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede XIV. yüzyılda kaleme alınan mesnevi-
ler öğrenilmeli, eserler türlerine göre tasnif edilebilmelidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

5 1 - 2

XIV. ASIR TÜRK EDEBİYATInDA mESnEVİnİn GEnEL DuRumu
Anadolu’da mesnevi nazım şekliyle yazılan ilk müstakil Türkçe eserler, XIV. asra aittir. Bu gele-

neğin ilk müstakil eseri ise asrın başlarında 707/1307 tarihinde Yûnus Emre tarafından kaleme alınan 
Risâletü’n-Nushiyye’dir.

Mehmet Çavuşoğlu, bu asırda yazılan mesnevileri üç grupta incelemiştir:
1. Manzum dinî destanlar: Kahramanların Türkleştirilip İslâm öncesi inanç ve geleneklerin yer aldığı 

bu tür mesneviler, her ne kadar inanç, kültür ve edebiyat tarihimiz yönünden önemli olsa da edebî sanat 
ve ifadeler yönünden pek değer ifade etmezler. Çoğunlukla Arap menşeli olup bazısının yazarı belli ol-
mayan Kesikbaş Destanı, Güvercin Hikâyesi, Hz. Alî’nin Cenkleri, İbrâhîm ve İsmâ’îl Destanları, Ejderhâ 
Destanı, Hatun Hikâyesi, Veysel Karanî ile Suli Fakîh’in Yûsuf u Züleyhâ’sı ve Yûsuf-ı Meddâh’ın Vara-
ka vü Gülşâh’ı bu tür eserlerdendir.

Şairler, bu eserlerin kahramanları vasıtasıyla özellikle uzun kış gecelerinde evlerine yorgun ola-
rak dönen iş ve zanaat erbabını dinlendirip onlara eğlenceli zaman geçirtmenin yanında, güzel ahlâk, 
erdem, fedakârlık, yardımseverlik, iyilik, yiğitlik gibi meziyetlerle birlikte dinî terbiye ve eğitim vermeyi 
de ihmal etmemişlerdir. İnsanları, illetlerden uzaklaştırıp hasletlerle buluşturmanın amaç edinildiği bu 
hikâyeleri anlatan kişilere, “kassâs”, “meddâh”, “muarrif” ve “kıssahân” gibi sıfatlar verilmiştir.

2. Tekke edebiyatı mahsulleri: Bu tip eserler içerisinde en meşhurları Gülşehrî’nin Mantıku’t- tayr’ı 
ile Âşık Paşa’nın Garîbnâme’sidir.

3. Klâsik Türk edebiyatı diye adlandırdığımız edebî ekolün ilk örnekleri olan, yani belli bir kültür se-
viyesine hitap eden, yüksek zümreyi hedef alan eserler: Kemâloğlu’nun Ferahnâme’si, Pîr Mahmûd’un 
Bahtiyârnâme’si, Mehmed’in Işknâme’si, Şeyhoğlu’nun Hurşîd ü Ferahşâd’ı, Tutmacı’nın Gül ü Hüsrev’i, 
Fahrî’nin Hüsrev ü Şîrîn’i, Hoca Mes’ûd’un Süheyl ü Nev-bahâr’ı, Ahmedî’nin İskendernâme’si ve 
Cemşîd ü Hurşîd’i bu tür eserlerdendir. Hemen hemen tamamı Farsçadan tercüme edilerek oluşturulan 
bu eserlerdeki dilin kullanımı, üslubun oluşumu, kafiyenin yapısı ve aruzun tatbiki, birinci ve ikinci grup-
takilere nazaran daha başarılıdır.

Bu grupta yer alan mesnevilerin beyit sayısı, özellikle birinci gruptakilere nazaran daha fazladır. Di-
lin kullanımı, ifade tarzı, aruz vezninin tatbiki ve kafiyenin oluşturulmasındaki kusur ve aksaklıklar ise 
daha azdır.

Bu dönem mesnevilerinin ekseriyetinde, özellikle de edebî bir gayeyle yazılmayan dinî-tasavvufî 
ve ahlaki mesnevilerin büyük kısmında, klasik mesnevi tertibinde bulunan “giriş bölümü”, “konunun iş-
lendiği bölüm” ve “bitiş bölümü” birbirinden kesin çizgilerle ayrılmamıştır. Ayrıca bu asır mesnevileri-
nin çoğunluğunda, “bitiş bölümü”nün bir bölüm olarak bulunmadığı, diğer bir ifadeyle “konunun işlendiği 
bölüm”le “bitiş bölümü”nün bir başlıkla ayrılmadığı görülmektedir. Bu dönemde mesnevi şeklinde yazıl-
mış irili ufaklı yaklaşık 100 eser bulunmaktadır.

DİnÎ-AHLAKİ-TASAVVufÎ mESnEVİLER
Bu asırda görülen mesneviler daha çok dinî-ahlaki-tasavvufî konulara aittir. Bugünkü bilgilere gö-

re Hz. Peygamber’in hayatı etrafında oluşturulan ve Türklere has olan “mevlid”, ilk defa bu dönemde 
Ahmedî (öl. 815/1412) tarafından yazılmıştır. İskendernâme’ye sonradan eklenen ve “Cihan tarihi”ne 
ayrılan ana bölüm içinde yer alan Mevlid’de; Hz. Peygamber’in nurunun peygamberden peygambe-
re geçişi, Abdullah’la Âmine’nin evlenmeleri, Hz. Muhammed’in doğumu, çocukluk yıllarıyla ilgili birkaç 
olay, peygamber oluşu, Mekke’den Medine’ye hicret edişi, bazı savaşları, miracı ve ölümü hakkında bil-
gi verilmiştir.

XIV. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ 3

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Ahmedî’nin aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla yazılan ve yaklaşık 9000 beyitten oluşan 
Siyerü’n-nebî isimli bir eseri bulunmaktadır.

Ahmedî (öl. 815/1412)’nin 808/1405 tarihinde aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla kaleme al-
dığı Tahkîk-i Mi’râc-ı Resûl’ü, bugünkü bilgilerimize göre Anadolu’da telif tarihi bilinen en eski müstakil 
“mi’râc-nâme”dir.

Aksaraylı Îsâ’nın, miraç ile ilgili hadisi nazmen tercüme ederek oluşturduğu Mi’râc- nâme’si, didaktik 
bir hüviyete sahiptir. Aksaraylı Îsâ tarafından müstakil olarak kaleme alındığı tahmin edilen ikinci Mi’râc-
nâme de aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla yazılmış olup 678 beyit- ten oluşmaktadır.

İbrâhîm Bey’in fî-Mi’râci’n-nebiyyi Sallallâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i ise, sade bir dille ve aruzun 
“mefâîlün mefâîlün feûlün” kalıbıyla yazılmış olup 275 beyitten oluşmaktadır. Şeyyâd Hamza’nın da 
müstakil mi’râcnâmesi bulunmaktadır. Yûsuf-ı Meddâh’ın Hz. Peygamber’in çeşitli mucizelerinin anla-
tıldığı ve Varaka vü Gülşâh’la aynı nüsha içerisinde yer alan Mu’cizât-ı Hazret-i Resûl-i Ekrem isimli kü-
çük bir mesnevisi vardır.

Bu asırda, bunların dışında, Hz. Peygamber’in hayatı etrafında bazı mesneviler de kaleme alınmış-
tır. Bunlardan Tursun Fakı’nın Hz. Peygamber Ebû Cehil ile Güreş Tuttuğudur isimli mesnevisi, aruzun 
“fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla yazılmış olup 269 beyitten oluşmaktadır.

İzzetoğlu’nun Tavus Mucizesi, Sadreddîn’in Mu’cize-i Muhammed Mustafâ ve Dâstân-ı Geyik’i, Kir-
deci Alî’nin Dâsitân-ı Hamâme, Yûsuf-ı Meddâh’ın Mu’cizât-ı Hazret-i Resûl-i Ekrem’i, müellifi bilinme-
yen Dâsitân-ı Deve, Hikâye-i Câbir ve Hatun Destanı bu tip eserlerdendir.

Tursun Fakı’nın “gazavâtnâme” türünde olan ve yaşanmamış bir olay üzerine kurgulanan Cumhur-
nâme’sinde, Hz. Ali ile Cumhur arasında olan savaş anlatılmıştır.

Dâsitân-ı Mûsâ; Hz. Mûsâ’nın ölümüyle ilgilidir. Çok sade bir dil ve üsluba sahip olan eser, dünya-
nın geçiciliğini, peygamber de olsa her canlının mutlaka öleceği gerçeğini ifade etmek ve bu durum kar-
şısında korkunun veya itirazın geçerli olmadığını belirtmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu hüviyette olan 
diğer manzum eserler ise şunlardır: Hikâyet-i Eyyûb, Dâsitân-ı Kız, Dâsitân-ı Oğlan, Dâsitan-ı Gügercin, 
Hikâye-i Dervîş, Dâsitân-ı Fâtımatü’z-zehrâ, Hikâyet-i Ziyâfet-i Hazret-i Osmân ve Hazret-i Alî, Dâstân-
ı Yigit, Dâsitân-ı İsmâ’îl ve Vefât-ı Hazret-i Fâtıma.

Dâstân-ı Vefât-ı İbrâhîm, Kırşehirli veya Kayserili olduğu tahmin edilen İsa’ya aittir. Müellifi bilinme-
yen Nâme-i Mahşer, “mahşernâme” türünden dinî-didaktik halk tipi bir mesnevi olup aruzun “fâilâtün 
fâilâtün fâilün” kalıbıyla kaleme alınmıştır. XIV-XV. asırlarda yazıldığı tahmin edilen ve dinî-ahlaki hüvi-
yete sahip olan eserde, muhtelif ayet ve hadislere, kimi kıssalara ve rivayetlere dayalı olarak kıyamet, 
kıyamet ahvali ve kıyamet ehli konu edinilmiştir. Şeyyâd Hamza’nın da aynı konuyu ihtiva eden Ahvâl-
i Kıyâmet isimli bir mesnevisi bulunmaktadır. Ömeroğlu’nun Şefâ’atnâme’si ise türünün bilinen en es-
ki örneğidir. Halk tipi dinî mesnevilerden olan eser, 125 beyit olup aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalı-
bıyla yazılmıştır.

Dinî-tasavvufî hüviyette olup adı zikredilmeyen İslâmî’nin mesnevisi, 3574 beyit olup aruzun “fâilâtün 
fâilâtün fâilün” kalıbıyla yazılmıştır. “Sebeb-i te’lîf ” bölümünün olmamasıyla dikkat çeken eserde, İsla-
miyet ile ilgili konular nazma çekilerek halka dinî bilgileri öğretmek, bu bilgiler ışığında dinî yaşantılarını 
tanzim etmek ve onlara çeşitli nasihatler vermek amaçlanmıştır.

Yûnus Emre’nin ise Risâletü’n-Nushiyye isimli ahlaki-tasavvufî özelliğe sahip bir mesnevisi bulun-
maktadır.

İbrâhîm Bey’in Dîvân’ında, beyit sayıları 46 ila 270 arasında değişen on yedi tane mesnevi nazım 
şekliyle yazılmış manzume bulunmaktadır. Toplam 2301 beyitten oluşan ve dört değişik vezinle yazılan 
bu manzumelerde; “münâcât”, “mi’râciyye”, “medhiye”, “şeyhliğin ve müritliğin vasıfları ve methini” işle-
yen İbrâhîm Bey, ayrıca Mevlânâ’nın Mesnevî-i Ma’nevî ’sinde geçen on iki hikâyeyi de manzum olarak 
tercüme ve kısmen şerh etmiştir.

Mesnevî’den yaptığı bu tercüme ve kısmen şerhlerden dolayı, Mevlânâ’nın Türkçedeki ilk mütercim 
ve şârihlerinden sayılır.

Yûsuf-ı Meddâh’ın İbni Abbâs’tan rivayet edilen bir hadisten hareketle oluşturduğu Dâsitân-ı İblîs-i 
Aleyhi’l-la’ne, yaklaşık 200 beyit olup aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla yazılmıştır.

Yûsuf-ı Meddâh’ın, Hz. Ali’nin cömertliğini konu edinen Der-Beyân-ı Sehevât-ı İmâm-ı Alî isim-
li mesnevisi ise 402 beyit olup aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla kaleme alınmıştır. Yine Yûsuf-ı 
Meddâh’ın, dilini tutmanın faziletini ispat ve gelişigüzel söz söylemenin birçok felaketlere sebep olduğu-
nu açıklamak için Farsça olarak kaleme aldığı Hâmûşnâme isimli bir mesnevisi daha vardır.

Sa’dî-i Şîrâzî’nin Bostân isimli eserinin kısaltılmış tercümesi olan Ferhengnâme-i Sa’dî, Hoca 
Mes’ûd tarafından 755/1354 tarihinde aruzun “feûlün feûlün feûlün feûl” kalıbıyla yazılmış olup 1073 
beyittir.
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Hint kökenli bir öğüt kitabı olan Kelîle ve Dimne’yi gençliğinde mensur olarak tercüme eden Ho-
ca Mes’ûd, hayatının sonuna doğru Aydınoğlu İsa Beg’in teşviki üzerine ve Sultan I. Murâd için aruzun 
“fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla mesnevi nazım şekliyle yeniden kaleme almıştır.

Bu asrın didaktik hüviyete sahip diğer bir mesnevisi de Pîr Mahmûd’un, 2795 beyitten oluşan ve 
aruzun “mefâîlün mefâîlün feûlün” kalıbıyla yazılan Bahtiyâr-nâme’sidir. Farsçadan Türkçeye tercüme 
edilerek oluşturulan eser, Kelîle ve Dimne ile Binbir Gece Hikâyeleri tarzındadır.

Kemâloğlu İsmâ’îl tarafından 789/1387 tarihinde aruzun “mefâîlün mefâîlün feûlün” kalıbıyla ya-
zılan ve Trablusşam hâkimi Mîr Gâzî’ye takdim edilen Ferahnâme, klasik mesnevi tertibine uygun ola-
rak tanzim edilmiş olup 3030 beyitten oluşmaktadır. “İbretnâme” olarak nitelendirilen, Arapça, Farsça ve 
Türkçe bazı kitaplardan derlenerek oluşturulan esere, yer yer masal unsurları da eklenmiştir.

Ladikli Mehmed bin Âşık Selmân’ın Keşfü’l-me’ânî’si, Şâtıbî tercümesi olup 800/1398 tarihinde 
yazılmıştır. Müellifin bunun dışında Kur’ân hakkında manzum bir eseri daha vardır. Kavâ’id-i Teysîr-
i Kur’ân, halka tecvit konusunu öğretmek amacıyla Câberî’nin tecvidinden istifade edilerek oluşturul-
muştur.

Gülşennâme olarak da isimlendirilen Mantıku’t-tayr, Gülşehrî tarafından Ferîdüddîn-i Attâr’ın ay-
nı isimli eserinden hareketle oluşturulmuş, “vahdet-i vücûd” inancını işleyen alegorik bir mesnevidir. 
Gülşehrî, Attâr’ın eserini Türkçeye aktarırken onda geçen birçok hikâyeyi çıkarmış, sadece yedi hikâyeyi 
eserine almıştır.

Âşık Paşa’nın, 730/1330 yılında aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla yazdığı Garîbnâme isimli 
mesnevisi, 10592 beyit olup on bölümden meydana gelmektedir. Dinî, tasavvufî ve öğretici bir hüviyet-
te olup halkı eğitme amacıyla yazılan Garîbnâme, Anadolu’da Türk tasavvuf edebiyatının en eski ve et-
kili eserlerinden biridir.

AşK mESnEVİLERİ
Şeyyâd Hamza’nın Yûsuf u Zelîhâ’sı, aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla nazmedilmiş olup 

1529 beyitten oluşmaktadır. Klasik mesnevi tertibine uygun bir şekilde tanzim edilen eser, konusu itiba-
riyle Kur’ân-ı Kerîm’deki Yûsuf kıssasına dayanan dinî bir aşk hikâyesidir.

Bu dönemde Yûsuf u Züleyhâ kaleme alan şairlerden biri de hayatı hakkında bilgi bulunmayan 
Garîb’tir. Aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla yazılan eser, 2926 beyitten oluşmaktadır. İçerisinde 
Yûsuf, Züleyhâ ve Yakub’un ağzından 37 “gazel”e ve 4 “murabba”ya yer verilmiştir.

Bunların dışında Kadı Darîr, Suli Fakîh, Ahmedî ve Şeyhoğlu Yûsuf u Züleyha yazan diğer şairler-
dir. Bunlardan Ahmedî ve Şeyhoğlu’nun eserleri şu an için kayıptır.

Hoca Mes’ûd’un 751/1350 tarihinde aruzun “feûlün feûlün feûlün feûl” kalıbıyla nazmettiği Süheyl ü 
Nev-bahâr, 5703 beyitten oluşmaktadır. Türk edebiyatında beşerî aşk konusunda yazılmış ilk mesnevi 
olan Süheyl ü Nev-bahâr, türünün en başarılı örneklerindendir.

Aynı isimli Farsça bir eserden tercüme edilen Süheyl ü Nev-bahâr’ın İran edebiyatındaki orijinali, bu-
güne kadar ele geçmemiştir. Bundan dolayı Hoca Mes’ûd’un tercüme sırasında aslına ne ölçüde sadık 
kaldığı ve ne gibi tasarruflarda bulunduğu bilinmemektedir.

Hoca Mes’ûd’un bildirdiğine göre eserin ilk bin beytini yeğeni İzzeddîn Ahmed, kalan kısmını ise 
kendisi kaleme almıştır. Asıl adı Kenzü’l-bedâyi olan eser, Yemen padişahının oğlu Süheyl ile Çin fağ-
furunun kızı Nev-bahâr arasındaki aşkı işlemektedir.

Atilla Şentürk’ün değerlendirmesine göre Anadolu sahasında kaleme alınmış mesneviler arasında 
klasik tertibe göre düzenlenmiş ilk eser diyebileceğimiz bu mesnevi, aynı zamanda edebî tasvirler bakı-
mından parlak bir edebiyatın da ilk müjdecisidir.

Ahmedî (öl. 815/1412-13)’nin Cemşîd ü Hurşîd mesnevisi, Emîr Süleymân’ın isteği üzerine kale-
me alınmış ancak onun ölümü üzerine Sultan I. Mehmed’e sunulmuştur. İlk defa N. S. Banarlı tarafın-
dan ilim âlemine tanıtılan (1939) eser, aruzun “mefâîlün mefâîlün feûlün” kalıbıyla 806/1403’te yazılmış 
olup 4745 beyitten oluşmaktadır. Ahmedî, İran edebiyatındaki klasik aşk mesnevileri tarzında nazmetti-
ği ve İranlı şair Selmân-ı Sâvecî’nin aynı adlı eserinin tercümesi olan mesnevisine birçok eklemeler ya-
parak ona telif hüviyeti kazandırmıştır.

Fahrî’nin Hüsrev ü Şîrîn’i, Aydınoğlu Îsâ Beg adına 768/1367 tarihinde aruzun “mefâîlün mefâîlün 
feûlün” kalıbıyla yazılmış olup 4683 beyittir. Hikâyenin asıl konusu, Nizâmî’nin Hüsrev ü Şîrîn’i ve 
Firdevsî’nin Şehnâme’sinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Eserdeki beyitlerin yaklaşık 1575’i Şeh-
nâme’den, kalanı da Nizâmî’nin Hüsrev ü Şîrîn’inden tercüme edilmiştir.

Şeyhoğlu Mustafâ’nın Hurşîd ü Ferahşâd’ı, Hurşîdnâme adıyla da anılmaktadır. Germiyanoğlu 
Süleymân Şâh adına yazılmaya başlanan eser, Süleymân Şâh’ın ölümü üzerine 789/1387’de tamamla-
nıp Yıldırım Bâyezîd’e takdim etmiştir. Bu durumu eserinde açıkça ifade eden şair, çalışmasının Yıldı-
rım Bâyezîd tarafından beğenildiğini de kaydetmektedir. Aruzun “mefâîlün mefâîlün feûlün” kalıbıyla ya-
zılan ve 7903 beyitten oluşan eser, İran Şahı Siyavuş’un kızı Hurşîd ile Mağrib şehzâdesi Ferahşâd ara-
sındaki aşkı konu edinmektedir.

Mehmed’in Işknâme veya Tuhfenâme isimli mesnevisi, Süheyl ü Nev-bahâr gibi İran edebiyatında 
orijinali bulunmayan eserlerdendir. Şair, Mısır’da iken kendi ifadesiyle “olga-bolga” diye sembolize ettiği 
bir kitap satın alır. Şaire göre Kırım veya Hıtay halkı tarafından Tatarca yazılan bu kitabın aslının, Kıp-
çakça olduğu tahmin edilmektedir. Mehmed, bu eseri yeterli görmeyerek yeni baştan ve daha edebî ola-
rak Anadolu Türkçesine aktarmıştır.
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Bu asrın bir başka mesnevi şairi ise Tutmacı’dır. Onun Gül ü Hüsrev’i, Ferîdüddîn-i Attâr’ın aynı ad-
lı yahut Hüsrevnâme diye bilinen 7708 beyitlik mesnevisinin 5370 beyitle Türkçeye yapılan muhtasar 
tercümesidir. Klasik mesnevi tertibine göre aruzun “mefâîlün mefâîlün feûlün” kalıbıyla 808/1406 tari-
hinde yazılan eserde, Anadolu Türkçesinin yanı sıra Azerî ve Çağatay Türkçelerinin izlerine de rastlan-
maktadır.

Çift kahramanlı aşk hikâyelerinden olan Yûsuf-ı Meddâh’ın Varka ve Gülşâh’ı 770/1368-69 tari- 
hinde aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla kaleme alınmıştır. Eserde Hz. Peygamber döneminde 
Mekke’de bulunan Benî Şeybâ kabilesine reislik eden iki kardeşin Varka ve Gülşah isimli çocukları ara-
sında geçen aşk anlatılmaktadır.

TARİHÎ-DESTAnİ-mEnKIBEVİ mESnEVİLER
Bu asırda kaleme alınan mesnevilerin bir kısmı, tarihî şahsiyet ve olaylara dayanmakla birlikte, tarih-

le ilgili olmaktan çıkarak destani-efsanevî bir hikâye hâlinde İslami edebiyatlara mal edilen İskender’le 
ilgilidir. Nitekim bu asrın önemli şairlerinden ve klasik Türk şiirinin kurucularından olan Ahmedî (öl. 
815/1412-13)’nin İskendernâme’si, bu dönemin hem en önemli mesnevilerindendir hem edebiyatı-
mızda bu konudaki mesnevilerin ilki ve en başarılı örneğidir hem de Anadolu’da Nizâmî’nin İskender-
nâme’sine yazılan ilk naziredir.

Tarihî, destani ve menkıbevi mesneviler içinde, İslam ve tasavvuf büyüklerinin hayatlarını, din uğ-
runda yaptıkları savaş ve mücadelelerini, gösterdikleri keramet ile büyüklüklerini konu alan eserler de 
yazılmıştır. Bu tür mesnevilerden olan Tursun Fakı’nın Gazavât-ı Resûlullah’ı, Kıssa-i Mukaffâ ismiyle 
de anılmaktadır. Hz. Peygamber ile Yemen’de bulunan ve seksen yaşında bir putperest olan Mukaffâ 
arasındaki savaşı ihtiva eden eser, aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla yazılmış olup 673 beyitten 
müteşekkildir.

Kirdeci Alî’nin, Hz. Peygamber’e uzak bir ülkeden gelen Müslümanların şikâyet ettikleri ejderha ile 
Hz. Ali arasındaki savaşın anlatıldığı Dâsitân-ı Ejderhâ’sı, 116 beyit olup aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” 
kalıbıyla yazılmıştır.

Kirdeci Alî’nin, Hz. Ali’nin cenknâmelerinden olan Kesikbaş Destanı, 150 beyit olup aruzun “fâilâtün 
fâilâtün fâilün” kalıbıyla yazılmıştır.

Yûsuf-ı Meddâh’ın Gazavât-ı İmâm-ı Alî’si de Hz. Ali’nin savaşlarıyla ilgili olup 639 beyitten oluş- 
maktadır. Aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla yazılan ve Hikâyet-i Yemâme olarak da anılan mes-
nevinin bir nüshası Konya İzzet Koyunoğlu Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Dâvud isimli biri tarafından 
aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla yazılan Gazavât-ı Emîre’l-Mü’minîn Alî, Der Memleket-i Sind 
Bâ-Mukâtil Şâh, 589 beyit olup Hz. Ali’nin Sind ülkesinin güneşe tapan hükümdarı Mukâtil Şâh’la yaptı-
ğı cengi ihtiva etmektedir.

Ahmedî’nin Şeyh-i San’ân Hikâyesi, aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla yazılmış olup 254 be-
yitten oluşmaktadır.

Elvân Çelebi’nin zamanımıza kadar ulaşan yegâne eseri, bir aile tarihi olan Menâkıbu’l-kudsiyye 
fî-Menâsıbi’l-ünsiyye’dir. Şeyyâd Hamza’nın Dâstân-ı Sultan Mahmûd’u, Gazneli Devleti’nin en meşhur 
hükümdarı Gazneli Sultan Mahmûd ile bir derviş arasında geçen karşılıklı konuşmayı ihtiva etmektedir. 
Gülşehrî’ye aidiyeti tartışmalı olan Kerâmât-ı Ahî Evran’da, Ahi Evran’ın fıtrî özellikleri, göstermiş oldu-
ğu kerametler ve ahiliğin kuralları hakkında bilgi verilmiştir.

Yûsuf-ı Meddâh’ın Maktel-i Hüseyn olarak da bilinen Maktel’i, “maktel” türünün Türkçede bilinen 
manzum ilk örneği olup 763/1362 tarihinde aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla Kastamonu’da ka-
leme alınmıştır. Ancak ilk 39 beyitte aruzun “mefâîlün mefâîlün feûlün” kalıbı kullanılmıştır. Yûsuf-ı 
Meddâh, her ne kadar mesnevisinin 3333 beyit olduğunu belirtse de eser 2824 beyitten oluşmaktadır.

Yûsuf-ı Meddâh’ın Dâstân der-Cihân-ı Fânûs der-Hikâyet-i Takyanûs isimli mesnevisi, 324 be-
yit olup aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla yazılmıştır. Eserde, anlatıcı olarak tayin edilen İbni 
Abbâs’ın ağzından “Ashâb-ı Kehf” kıssası nakledilmektedir.

DİğER mESnEVİLER
Ahmed Fakîh’in, bir grup arkadaşıyla hacca giderken gördüğü Şam, Kudüs, Mekke ve Medine ile 

oralarda ziyaret ettiği kutsal mekânlar hakkında bilgi verdiği Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş-şerîfe isimli bir 
mesnevisi bulunmaktadır. Ahmedî’nin Tervîhu’l- ervâh’ı, tıpla ilgilidir.

Tutmacı’nın Aydınoğlu Umur Bey için manzum olarak kaleme aldığı ve tıbbın önemli bir dalı olan 
sağlıklı beslenme bakımından önemli olan Tabîatnâme adında küçük bir mesnevisi daha vardır.

Ahmedî’nin ise Mirkatü’l-edeb adında Aydınoğulları’ndan Îsâ Bey’in oğlu Hamza Bey için yazılan 
Arapça-Farsça manzum bir lügati vardır.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi kahramanların 
Türkleştirilip İslam öncesi inanç ve gele-
neklerin yer aldığı Arap menşeili manzum 
dini mesnevilerden değildir?

A) Kesikbaş Destanı
B) Güvercin Hikayesi
C) Ejderha Destanı
D) Varka vü Gülşah
E) Hurşid u Ferahşad

AÇIKLAMA
Hurşid u Ferahşad, klasik Türk edebiyatı olarak 
adlandırdığımız edebi ekolun ilk örneklerinden 
olup yüksek zümreyi hedef alan eserlerdendir.

YANIT: E

2. Eser, Kemaloğlu İsmail tarafından 1387’de 
yazılmış ve Trabluşşam hakimi Mir Gazi’ye 
takdim edilmiştir. Klasik mesnevi tertibine uy-
gun olarak tanzim edilmiş olup 3030 beyit-
ten oluşmaktadır. “İbretname” olarak adlan-
dırılan eserde yer yer masal unsurlarına yer 
verilmiştir.

 Yukarıdaki parçada özellikleri verilen eser 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ferahname
B) Bahtiyarname
C) Name-i Mahşer
D) Keşfü’l Meani
E) Mantıku’t Tayr

AÇIKLAMA
Özellikleri verilen eser, Ferahname’dir. Eser, Ke-
maloğlu İsmail tarafından 1387’de yazılmış ve 
Trabluşşam hakimi Mir Gazi’ye takdim edilmiştir. 
Klasik mesnevi tertibine uygun olarak tanzim edil-
miş olup 3030 beyitten oluşmaktadır. “İbretname” 
olarak adlandırılan eserde yer yer masal unsurla-
rına yer verilmiştir.

YANIT: A

3. Aşağıdaki eserlerden hangisi dil ve üslup 
bakımından diğerlerinden ayrılır?

A) Süheyl ü Nevbahar (Hoca Mesud)
B) Hüsrev ü Şirin (Fahri)
C) Bahtiyar-name (Pir Mahmud)
D) Işkname (Mehmed)
E) Yusuf u Züleyha (Sulı Fakıh)

AÇIKLAMA
İlk dört seçenekte yer alan eserler Farsçadan ter-
cümedir. Bu eserlerdeki dilin kullanımı, üslubun 
oluşumu, kafiyenin yapısı ve aruzun tatbiki diğer 
eserlere nazaran daha başarılıdır. Yusuf u Züley-
ha, manzum dini destanlardandır.

YANIT: E

4. Hz. Peygamber, Ebu Cehil ile Güreş 
Tuttuğudur isimli mesnevisinde Hz. 
Peygamber’in hayatı etrafında 269 beyit-
lik eserini oluşturan şair aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Şeyyad Hamza
B) Tursun Fakıh
C) Aksaraylı İsa
D) İbrahim Bey
E) Ahmedi

AÇIKLAMA
Hz. Peygamber, Ebu Cehil ile Güreş Tuttuğudur 
isimli mesnevisinde Hz. Peygamber’in hayatı et-
rafında 269 beyitlik eserini oluşturan şair Tursun 
Fakıh’tır.

YANIT: B

5. Meclislerde okunan dini-destani halk tipi 
eserlerden olan ve yüz elli beyitten olu-
şan Dastan-ı Vefat-ı İbrahim adlı eser ki-
me aittir?

A) Şeyyad Hamza
B) İsa
C) Hoca Mesud
D) Kemaloğlu İsmail
E) İbrahim Bey

AÇIKLAMA
Meclislerde okunan dini-destani halk tipi eser-
lerden olan ve yüz elli beyitten oluşan Dastan-
ı Vefat-ı İbrahim adlı eser, İsa’ya aittir. Eser, Hz. 
Peygamber’in doğduktan sonra vefat eden oğlu 
İbrahim için yazılmıştır.

YANIT: B
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6. Aruzun fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla kalı-
bıyla yazılmıştır. 10592 beyit olup on bölüm-
den meydana gelmektedir. Dini, tasavvufi ve 
öğretici bir hüviyette olup halkı eğitmek ama-
cıyla yazılmıştır. Anadolu’da Türk tasavvuf 
edebiyatının en eski ve etkili eserlerinden bi-
ridir.

 Yukarıda bahsi geçen eser aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Bahtiyarname
B) Cumhurname
C) Ferahname
D) Garibname
E) Miracname

AÇIKLAMA
Özellikleri verilen eser Garibname’dir. Eser, Âşık 
Paşa’ya aittir. Eser, aruzun fâilâtün fâilâtün fâilün 
kalıbıyla kalıbıyla yazılmıştır. 10592 beyit olup on 
bölümden meydana gelmektedir. Dini, tasavvufi 
ve öğretici bir hüviyette olup halkı eğitmek ama-
cıyla yazılmıştır. Anadolu’da Türk tasavvuf edebi-
yatının en eski ve etkili eserlerinden biridir.

YANIT: D

7. Aşağıdakilerden hangisi XIV.yüzyılda Yu-
suf u Züleyha kaleme alan şairlerden bi-
ri değildir?

A) Kadı Darir
B) Suli Fakih
C) Ahmedi
D) Şeyhoğlu
E) Hoca Mesud

AÇIKLAMA
XIV.yüzyılda Yusuf u Züleyha kaleme alan şairler 
şunlardır:
• Kadı Darir
• Suli Fakih
• Ahmedi
• Şeyhoğlu
Ahmedi ve Şeyhoğlu’nun eserleri şu an için kayıp-
tır.

YANIT: E

8. Hoca Mesud’un Kenzü’l Bedayi adlı ese-
rinin ilk bin beyitini kim kaleme almıştır?

A) İzzeddin Ahmed
B) Mehmed
C) Tutmacı
D) Yusuf-ı Meddah
E) Gülşehri

AÇIKLAMA
A: Hoca Mesud’un Kenzü’l Bedayi adlı eserinin ilk 
bin beyitini şairin yeğeni İzzeddin Ahmed kaleme 
almıştır.
D: Özellikleri verilen eser Cemşid u Hurşid’dir. 
Eser, Ahmedi’ye ait olup Emir Süleyman’ın isteği 
üzerine kaleme alınmıştır. Emir Süleyman’ın ölü-
mü üzerine Sultan I. Mehmed’e sunulmuştur. İlk 
defa N.S. Banarlı tarafından ilim allemine tanıtı-
lan eser aruzun mefâilün mefâilün feûlün kalıbıyla 
yazılmıştır. 4745 beyittir. Eser, İranlı şair Selman-
ı Saveci’nin aynı adlı eserinin tercümesi olup şairi 
tarafından pek çok eklemede bulunulmuştur.

YANIT: A

9. Tutmacı tarafından kaleme alınan Gül ü 
Hüsrev ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Sadi-i Saveci’nin eserinden tercüme 
edilmiştir.

B) 5370 beyitten oluşmaktadır.
C) Klasik mesnevi tertibine uygundur.
D) Anadolu Türkçesinin yanı sıra Azeri ve 

Çağatay Türkçesinin izleri de görülür.
E) Aruzun mefâîlün mefâîlün feûlün kalıbıy-

la yazılmıştır.

AÇIKLAMA
Tutmacı tarafından kaleme alınan Gül ü Hüsrev 
adlı eseri Feridüddin Attar’ın eserinden tercüme 
edilmiştir.

YANIT: A
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10. Hüsrev ü Şirin adlı eserinde 1575 beyiti 
Şehname’den kalanı de Nizami’nin Hüs-
rev u Şirin’inden tercüme eden şair aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Fahri
B) Mehmed
C) Şeyhoğlu Mustafa
D) Tutmacı
E) Yusuf-ı Meddah

AÇIKLAMA
Hüsrev ü Şirin adlı eserinde 1575 beyiti 
Şehname’den, kalanı da Nizami’nin Hüsrev u Şi-
rin’inden tercüme eden şair Fahri’dir.

YANIT: A

11. Germiyanoğlu Süleyman Şah adına yazıl-
maya başlanıp Yıldırım Bayezid’e takdim 
edilen Hurşid u Ferahşad adlı eserin sahi-
bi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fahri
B) Mehmed
C) Şeyhoğlu Mustafa
D) Tutmacı
E) Yusuf-ı Meddah

AÇIKLAMA
Germiyanoğlu Süleyman Şah adına yazılmaya 
başlanıp Yıldırım Bayezid’e takdim edilen Hurşid u 
Ferahşad adlı eserin sahibi Şeyhoğlu Mustafa’dır.

YANIT: C

12. 324 beyitlik mesnevidir. Dastan der-Cihan-ı 
Fanus der-Hikayet-i Takyanus adlı eserde, 
anlatıcı olarak tayin edilen İbn Abbas’ın ağ-
zından “Ashab-ı Kehf” kıssası nakledilmek-
tedir. Anlatıcının mekanı Fesus şehridir. Bu 
şehrin sultanı ise Takyanus’tur.

 Yukarıda bahsi geçen eser aşağıdakiler-
den hangisi tarafından kaleme alınmıştır?

A) Ahmed Fakih B) Ahmedi
C) Kirdeci Ali D) Şeyhoğlu Mustafa
E) Yusuf-ı Meddah

AÇIKLAMA
Bahsi geçen Dastan der-Cihan-ı Fanus der-
Hikayet-i Takyanus adlı eserin sahibi Yusuf-ı 
Meddah’tır. Eserde, anlatıcı olarak tayin edilen İbn 
Abbas’ın ağzından “Ashab-ı Kehf” kıssası nakle-
dilmektedir. Anlatıcının mekanı Fesus şehridir. Bu 
şehrin sultanı ise Takyanus’tur.

YANIT: E

13. Kirdeci Ali’nin Hz. Peygamber’e uzak bir 
ülkeden gelen Müslümanların şikayet et-
tikleri ejderha ile Hz. Ali arasındaki sava-
şı anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Gazavat-ı İmam Ali
B) Gazavat-ı Resulullah
C) Kesikbaş Destanı
D) Dasitan-ı Ejderha
E) Ejderhatü’l Muamma

AÇIKLAMA
Kirdeci Ali’nin Hz. Peygamber’e uzak bir ülkeden 
gelen Müslümanların şikayet ettikleri ejderha ile 
Hz. Ali arasındaki savaşı anlattığı eseri Dasitan-ı 
Ejderha’dır.

YANIT: D

14. Hikaye-i Yemame olarak da anılan  
Yusuf-ı Meddah tarafından kaleme alın-
mış eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dasitan-ı Ejderha
B) Gazavat-ı Emire’l Muminin
C) Gazavat-ı İmam Ali
D) Memleket-i Sind ba Mukatil Şah
E) Gazavat-ı Resullullah

AÇIKLAMA
Hikaye-i Yemame olarak da anılan Yusuf-ı Med-
dah tarafından kaleme alınmış eser Gazavat-ı 
İmam Ali’dir.

YANIT: C

15. Aydınoğullarından İsa Bey’in oğlu Hamza 
Bey için yazılan Mirkatü’l Edeb adlı Arap-
ça-Farsça manzum lügatin yazarı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Ahmed Fakih
B) Ahmedi
C) Celili
D) Yusuf-ı Meddah
E) Hamdullah Hamdi

AÇIKLAMA
Aydınoğullarından İsa Bey’in oğlu Hamza Bey için 
yazılan Mirkatü’l Edeb adlı Arapça-Farsça man-
zum lügatin yazarı Ahmedi’dir.

YANIT: B
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. İnsanları illetlerden uzaklaştırıp hasletler-
le buluşturmanın amaç edinildiği hikaye-
leri anlatan kişilere verilen adlardan biri 
değildir?

A) Kassas
B) Meddah
C) Derviş
D) Muarrif
E) Kıssahan

2. XIV. yüzyılda tekke edebiyatı eserleri içe-
risinde yer alan en meşhur eserler aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Mantıku’t Tayr Garibname

B) Garibname Hüsrev ü Şirin

C) Mantıku’t Tayr Süheyl ü Nevbahar

D) Hurşid u Ferahşad Garibname

E) Hüsrev ü Şirin Mantıku’t Tayr

3. Ahmedi’nin 1405’te aruzun failâtün failâtün 
fâilün kalıbıyla yazdığı, Anadolu’nun telif 
tarihi bilinen en eski müstakil miraçname-
si aşağıdakilerden hangisidir?

A) Miracname
B) Fi-Miraci’n-nebiyyi Sallallahu Alyhi ve 

Sellem
C) Tahkik-i Mirac-ı Resul
D) Mucizat-ı Hazret-i Resul-i Ekrem
E) Cumhurname

4. Sadi-i Şirazi’nin Bostan isimli eserinin kı-
saltılmış tercümesini Ferheng-name-i Sa-
di adıyla kaleme alan şair aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Şeyyad Hamza
B) Ahmedi
C) Hoca Mesud
D) Kemaloğlu İsmail
E) Pir Mahmud

5. Gülşehri tarafından kaleme alınan 
Mantıku’t Tayr ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) Feridüddin-i Attar’ın aynı isimli eserin-
den hareketle oluşturulmuştur.

B) Vahdet-i vücud inancını işleyen alegorik 
bir eserdir.

C) Türk diliyle Farsçadan daha güzel bir 
eser yazılabileceğini ortaya koymak 
amacıyla yazılmıştır.

D) Aruzun feilâtün feilâtün fa’lün kalıbıyla 
yazılmıştır.

E) 1317 tarihinde yazılan mesnevi 4438 be-
yittir. 

6. 14. yüzyılda Şeyyad Hamza tarafından ka-
leme alınan aşk mesnevisi aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Yusuf u Zeliha
B) Süheyl ü Nevbahar
C) Cemşid u Hurşid
D) Hüsrev ü Şirin
E) Ferhad u Şirin

7. Aşağıdaki mesnevilerden hangisi konu 
bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Gül ü Hüsrev
B) Cemşid u Hurşid
C) Kıssa-i Mukaffa
D) Süheyl u Nevbahar
E) Işkname

8. Emir Süleyman’ın isteği üzerine kaleme alın-
mıştır. Emir Süleyman’ın ölümü üzerine Sul-
tan I. Mehmed’e sunulmuştur. İlk defa N.S. 
Banarlı tarafından ilim allemine tanıtılan eser 
aruzun mefâilün mefâilün feûlün kalıbıy-
la yazılmıştır. 4745 beyittir. Eser, İranlı şair 
Selman-ı Saveci’nin aynı adlı eserinin tercü-
mesi olup şairi tarafından pek çok eklemede 
bulunulmuştur.

 Yukarıdaki parçada bahsi geçen eser aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Hüsrev u Şirin
B) Camasbname
C) Hurşid u Ferahşad
D) Cemşid u Hurşid
E) Gül ü Hüsrev
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9. Çift kahramanlı aşk hikâyelerinden olup 
1368-1369 tarihinde fâilâtün fâilâtün fâilün 
kalıbıyla kaleme alınmış bir mesnevidir. Eser-
de Hz. Peygamber döneminde Mekke’de bu-
lunan Benî Şeybâ kabilesine reislik eden iki 
kardeşin çocukları arasında geçen aşk anla-
tılmaktadır.

 Bahsi geçen eser aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Gül ü Hüsrev
B) Varka ve Gülşah
C) Tuhfename
D) İskendername
E) Hurşid u Ferahşad

10. İran edebiyatında orijinali bulunmayan bir 
eserdir. Şair, Mısır’da iken olga-bolga diye 
sembolize ettiği bir kitap satın alınır. Şaire 
göre Kırım veya Hıtay halkı tarafından Tatar-
ca yazılan bu kitabın aslının Kıpçakça oldu-
ğu tahmin edilir. 

 Bahsi geçen eser aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Işkname
B) Hurşid u Ferahşad
C) Hüsrev ü Şirin
D) Yusuf u Züleyha
E) Kenzü’l Bedayi

11. Türkçede bilinen maktel türünün ilk man-
zum örneği aşağıdaki şairlerden hangisi-
ne aittir?

A) Sulı Fakıh
B) Yusuf-ı Meddah
C) Şeyhoğlu Mustafa
D) Tursun Fakı
E) Tutmacı

12. Ahmedi tarafından aruzun fâilâtün fâilâtün 
fâilün kalıbıyla yazılmış 254 beyitten olu-
şan dil, üslup ve vezin yönünde birçok 
kusuru ihtiva eden eser aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Şeyh-i Senan Hikayesi
B) Keramat-ı Ahi Evran
C) Maktel-i Hüseyn
D) İskendername
E) Menakıbu’l Kudsiyye fi Menasibü’l Un-

siyye

13. Tutmacı’nın Aydınoğlu Umur Bey için 
manzum olarak kaleme aldığı ve tıbbın 
önemli bir dalı olan sağlıklı beslenme ile 
ilgili küçük mesnevi aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Tervihu’l Ervah
B) Tıbbu’l Hikemi
C) Tabiat-name
D) Mirkatü’l Edeb
E) Camasbname

14. Ahmed Fakih’in bir grup arkadaşıyla hac-
ca giderken gördüğü Şam, Kudüs, Mekke 
ve Medine ile oralarda ziyaret ettiği kutsal 
mekanlar hakkında bilgi verdiği mesnevi-
si aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tervihu’l Ervah
B) Kitabu Evsaf-ı Mesacidi’ş-Şerife
C) Memleket-i Sind Ba-Mukatil Şah
D) Menakıbu’l Kudsiyye fi Menasibü’l Un-

siyye
E) Tabiatname

15. Anadolu’da Nizami’nin İskendernamesine 
yazılan ilk nazire aşağıdaki yazarlardan 
hangisine aittir?

A) Ahmed Fakih
B) Ahmedi
C) Celili
D) Yusuf-ı Meddah
E) Hamdullah Hamdi
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
YANITLARI

1. C İnsanları illetlerden uzaklaştırıp haslet-
lerle buluşturmanın amaç edinildiği hika-
yeleri anlatan kişilere “Kassas, Meddah, 
Muarrif veya Kıssahan” denilmiştir. 

2. A XIV. yüzyılda tekke edebiyatı mahsul-
leri içerisinde yer alan en meşhur eser-
ler Gülşehri’niin Mantıku’t Tayr’ı ile Aşık 
Paşa’nın Garibname’sidir. 

3. C Ahmedi’nin 1405’te aruzun failâtün 
failâtün fâilün kalıbıyla yazdığı, 
Anadolu’nun telif tarihi bilinen en eski 
müstakil miraç-namesi “Tahkik-i Mirac-ı 
Resul”dur.

4. C Sadi-i Şirazi’nin Bostan isimli eserinin 
kısaltılmış tercümesini Ferhengname-
i Sadi adıyla kaleme alan şair Hoca 
Mesud’dur.

5. D Gülşehri tarafından kaleme alınan 
Mantıku’t Tayr aruzun fâilâtün fâilâtün 
fâilün kalıbıyla yazılmıştır.

6. A 14. yüzyılda Şeyyad Hamza tarafından 
kaleme alınan aşk mesnevisi, Yusuf u 
Zeliha’dır. Eser klask mesnevi tertibi-
ne uygun bir şekilde tanzim edilmiş olup 
1529 beyitten oluşmaktadır. 

7. C Kıssa-i Mukaffa, tarihi-destani-menkıbevi 
mesnevilerdendir. 

8. B Özelliklerik verilen eser Cemşid u 
Hurşid’dir.

9. B Özellikleri verilen eser Varka ve 
Gülşah’tır. Eser, Yusuf-ı Meddah’a aittir. 
Eser, çift kahramanlı aşk hikâyelerinden 
olup 1368-1369 tarihinde fâilâtün fâilâtün 
fâilün kalıbıyla kaleme alınmış bir mes-
nevidir. Eserde Hz. Peygamber döne-
minde Mekke’de bulunan Benî Şeybâ ka-
bilesine reislik eden iki kardeşin çocukları 
arasında geçen aşk anlatılmaktadır.

10. A Özellikleri verilen eser Mehmed’in Işk-
name’sidir. Eserin diğer adı Tuhfename-
dir. İran edebiyatında orijinali bulunma-
yan bir eserdir. Şair, Mısır’da iken olga-
bolga diye sembolize ettiği bir kitap satın 
alınır. Şaire göre Kırım veya Hıtay halkı 
tarafından Tatarca yazılan bu kitabın as-
lının Kıpçakça olduğu tahmin edilir. 

11. B Türkçede bilinen maktel türünün ilk man-
zum örneği Yusuf-ı Meddah’a aittir. 

12. A Ahmedi tarafından yazılmış, aruzun 
fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla yazılmış 
254 beyitten oluşan dil, üslup ve vezin 
yönünde birçok kusuru ihtiva eden eser 
Şeyh-i Senan Hikayesi’dir. 

13. C Tutmacı’nın Aydınoğlu Umur Bey için 
manzum olarak kaleme aldığı ve tıbbın 
önemli bir dalı olan sağlıklı beslenme ile 
ilgili küçük mesnevi Tabiatname’dir. 

14. B Ahmed Fakih’in bir grup arkadaşıyla hac-
ca giderken gördüğü Şam, Kudüs, Mek-
ke ve Medine ile oralarda ziyaret etti-
ği kutsal mekanlar hakkında bilgi verdi-
ği mesnevisi Kitabu Evsaf-ı Mesacidi’ş-
Şerife’dir.

15. B Anadolu’da Nizami’nin İskendernamesi-
ne yazılan ilk nazire Ahmedi’ye aittir. 
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ÇAĞATAY DİLİ VE EDEBİYATI

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede Çağatay Türkçesi ile eser veren yazar 
ve şairler ile eserleri işlenecektir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

5 1 - 2

GİRİş: ÇAğATAY ADI VE ÇAğATAY HAnLIğI
 ➣ Çağatay adı, Cengiz Han’ın ikinci oğlunun adından gelmektedir.
 ➣ Çağatay sözünün Moğol Devleti’ne ve ulusuna ad olarak kullanılması ise Çağatay’ın ölümünden 
(1242) sonra gerçekleşmiştir.

 ➣ Çağatay ölmeden önce tahtını, torunu Kara Hülâgu’ya bırakmış ve onun 1242-1246 yılları arasın-
daki saltanatı döneminde Çağatay Hanlığı kurulmuştur.

 ➣ Çağatay adı, hanlığın yeniden örgütlenmesini sağlayan Duva Han zamanında devletin resmî adı 
olarak kullanılmış, aynı zamanda Maveraünnehir’in Türk ve Türkleşmiş göçebelerine de bu ad 
verilmiştir.  

 ➣ Timur hâkimiyeti zamanında da imparatorluğun bütün ahalisi için “Çağatay” adı kullanılır.

ÇAğATAY TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI
 ➣ Çağatay Türkçesi veya Çağatayca ile Orta Asya Türk-İslam yazı dilinin Karahanlı ve Harezm-
Altın Ordu Türkçelerinin devamındaki yazı dili kastedilmektedir.

 ➣ Bu yazı dili, klasik şeklini Ali Şir Nevâî ile almıştır.
 ➣ Çağatay Türkçesi, XIX. yüzyılın sonuna kadar Orta Asya Türk devletlerinde yazı dili, edebî dil ve 
diplomasi dili olarak kullanılmıştır.

 ➣ Çağatay Türkçesi için XV. ve XVI. yüzyıllara kadar genellikle Türk tili, Türkî til, Türk lafzı, Türk 
elfâzı, Türkçe, Türkçe til gibi terimler kullanılmıştır.

 ➣ Ali Şir Nevâî, eserlerinde özellikle Muhakemetü’l-Lugateyn’de Türkî ve Türkçe terimlerini kulla-
nır.

 ➣ XVII. yüzyılda Ebu’l Gazi Bahadır Han ise Şecere-i Türk adlı eserini Türk diliyle yazdığını ve 
Çağatay Türkçesinden bir kelime bile almadığını  ifade etmiştir.

 ➣ XVIII. yüzyılda ise Mirza Mehdi Han, Senglah adlı sözlüğünde hem “lugat-i Türk” hem de “lugat-i 
Çagatay” terimlerini kullanmıştır.

 ➣ Türkoloji araştırmalarında “Çağatayca” terimi, XIX. yüzyılın ortalarında ilk defa Avrupa’da kulla-
nılmaya başlanmıştır.

 ➣ E. Berezin, Çağataycayı en eski Türk lehçesi olarak kabul ederken A. Vámbéry, Çağataycayı 
sadece belli dönemler içinde yer alan tarihî bir yazı dili olarak ele almamış; batı ve doğu Türkis-
tan’daki eski ve yeni yazı dillerini özellikle Özbekçeyi de içine alan bir yazı dili olarak değerlen-
dirmiştir.

 ➣ Radloff, Çağataycayı canlı dille ilgisi olmayan yapay bir yazı dili şeklinde nitelendirmiştir.
 ➣ Borokov ise bu görüşe karşı çıkarak Çağataycanın her şeyden önce dinî-apokrif edebiyat ile ve 
Moğol saray kâtipleri vasıtasıyla gelişen Eski Uygur dilinin devamı olamayacağını ileri sürmüştür.

 ➣ Çağatayca da dahil olmak üzere Sovyet Dönemi dil politikalarının etkisi ile X. yüzyıldan XVIII. 
yüzyıla kadar yer alan yazı dillerine verilen başka bir terim de “Eski Özbekçe”dir.

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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ÇAğATAY EDEBİYATInIn DönEmLERİ
 ➣ Fuad Köprülü, Harezm Türkçesinin XIII. yüzyıldan XIX. yüzyıl Türkçesine kadar kullanılmış ol-
duğunu belirttiği Çağataycayı;

1. İlk Çağatay devri (XIII-XIV. asırlar), 
2. Klasik Çağatay devrinin başlangıcı (Nevâî’ye kadar), 
3. Klasik Çağatay devri (Nevâî devri), 
4. Klasik devrin devamı (Babür ve Şeybanlılar devri),
5. Gerileme ve çökme devri (XVII- XIX. asırlar) diye beş döneme ayırmıştır.

 ➣ XI-XX. yüzyıllar arasındaki Orta Asya Türk-İslam yazı dilini dört döneme ayıran Samoyloviç, 
Çağataycaya Kıpçak-Oğuz devri (XII-XIV. yy.) ile Özbek devri (XX. yy.) arasında yer vermiş ve 
Çağatay edebî dilini şu şekilde dört devreye ayırmıştır.

1. İlk Çağatayca veya Nevâî’den önceki Çağatayca devri (XV. yüzyıl başlarından Nevâî’nin ilk ese-
rini verdiği 1465 yılına kadar),

2. Klasik Çağatayca devri (1465-XVI. yüzyılın ortaları),
3. Klasik devirden sonraki Çağatayca devri (XVII. yüzyılın sonuna kadar), 
4. Son Çağatayca devri (XVIII. ve XIX. yüzyıllar)’dir.

 ➣ J. Eckmann, Karahanlı ve Harezm Türkçelerinin devamı olarak nitelediği Çağatay Türkçesini, 
XV. yüzyıldan başlatır ve üç döneme ayırır:

 Klasik Öncesi Dönem
 ➣ Çağatay yazı dilinin başlangıç dönemidir. 
 ➣ XV. yüzyıl başlarından Nevâî’nin ilk divanını düzenlediği 1465 yılına kadarki dönemi içerir. Bu 
dönem Türkçesi, Harezm-Altın Ordu Türkçesi ile Nevâî dili arasında geçiş özelliği taşımaktadır. 

 ➣ Başlıca temsilcileri Sekkâkî, Mevlânâ Lütfî, Yusuf Emirî, Atâî, Haydar Tilbe, Seyyid Ahmed Mirza, 
Gedâî, Yakînî ve Ahmedî’dir.

Klasik Çağatayca Devri (XV. yüzyılın ikinci ve XVI. yüzyılın ilk yarısı)
 ➣ Hüseyin Baykara ile onun himayesinde bulunan Ali Şir Nevâî’nin başlattıkları dönemdir.
 ➣ Nevâî, Hüseyin Baykara, Hamîdî, Muhammed Sâlih, Şeybânî, Ubeydî ve Babür bu dönemin 
başlıca temsilcileridir.

Klasik sonrası devir (XVI. yüzyılın ilk yarısından XIX. yüzyılın sonuna kadar)
 ➣ Orta Asya’nın çeşitli adlar altında süren 250 yıllık siyasî birliği XVI. yüzyılın sonlarında Şeybânî 
hükümdarı Abdullah Han’ın ölümü ile sona ermiş ve Şeybânî Hanlığı Hive, Hokand ve Buhara 
Hanlıkları olmak üzere üçe bölünmüştür.

 ➣ Çağatay edebiyatı gerilemeye başlamış ve zamanla yerini Özbek diline bırakmıştır.
 ➣ Bu dönemin başlıca temsilcileri Ebu’l Gazi Bahadır Han, Mûnis Harezmî, Âgehî, Kâmil, İvaz Otar, 
Ömer Han ile oğlu Muhammed Alî Han, Cihân Hatun ve Muhammed Şerif’tir.

XIV-XV. YÜZYILLAR ÇAğATAY EDEBİYATInIn şAİR VE YAZARLARI 

SEKKâKî
 ➣ Nevâî’nin Mecâlisü’n-Nefâis adlı şairler tezkiresine göre Sekkâkî, Maveraünnehirlidir ve Timur-
luların Uluğ Bey zamanında büyük bir şöhrete ulaşmış, hatta saray şairliğine kadar yükselmiştir.

 ➣ Nevâî, Muhakemetü’l-Lugateyn adlı eserinde, onun Mevlânâ Lütfî kadar büyük bir şair olmadığı 
görüşündedir.

 ➣ Sekkâkî’nin British Museum Add. 2079 ve Taşkent Kol Yazmaları nr. 7685’te nüshaları bulunan 
Divan’ı eksiktir. Bu nüshalardan British Museum’daki nüsha daha tam ve eskidir. Bundan başka 
çeşitli yazmalarda bazı beyitleri tespit edilmiştir.

MEVLâNâ LÜTfî
 ➣ Mevlânâ Lütfî ismi, Ali Şir Nevâî’nin Mecâlisü’n-Nefâis, Nesâyimü’l-Mahabbe, Muhakemetü’l-
Lugateyn, Hâlât-ı Pehlevân Muhammed, Hâlât-ı Seyyid Hasan Big adlı eserlerinde ve divanları-
nın ön sözü olan Hutbe-i Devânîn’de geçmektedir.

 ➣ 1414’e kadar Şiraz’da hüküm süren İskender Mirza adına Farsçadan Türkçeye tercüme ettiği 
Gül ü Nevrûz adlı mesnevisi ile Divan’ı, Lütfî’nin Çağatay dilini ustalıkla kullanan büyük bir şair 
olduğunu gösterir.

 ➣ Lütfî, gazel ve tuyuğ tarzında asıl başarısını gösterdiği gibi Gül ü Nevrûz mesnevisi ve yazdığı 
kasidelerinde de dil ve üslup yanında nazım tekniği bakımından da başarılıdır.
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YuSuf EmİRÎ
 ➣ Yusuf Emirî, XV. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Şahrûh’un oğlu Baysungur’un nedimlerindendir.
 ➣ Emîrî’nin Türkçe ve Farsça şiirlerinin yer aldığı Divan’ı vardır.
 ➣ Yusuf Emirî’nin Divan’ından başka Dehname adlı mesnevisi ve Beng ü Çagır adlı münazarası 
bulunmaktadır.

 ➣ Türk edebiyatında afyon ve şarap başlı başına bir konu olarak alınmış ve işlenmiştir. Bu konuyu 
ele alan şairlerin ilki Yusuf Emirî’dir. Eserin adındaki beng ‘afyon, esrar’ ve çagır ‘şarap’ anlamla-
rına gelir. Alegorik bir tarzda yazılan eserde “beng” yeşiller giymiş yaşlı bir derviş, “şarap” ise ren-
ginin kırmızı olması dolayısıyla, kırmızı giysiler içerisindeki heyecanlı bir genç olarak tanıtılmıştır.

 ➣ Dehname (On Mektup) adlı eser ise âşık ile maşuk arasındaki mektuplaşmalardan oluşan mes-
nevi türü bir eserdir.

ATâî
 ➣ Atâî’nin hayatı hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz.
 ➣ XVI. yüzyılda istinsah edilmiş olan Atâî Divanı’nın bugüne kadar bilinen tek nüshası St. Peters-
burg Şarkiyat Enstitüsü’nde kayıtlıdır. Bu nüshada 260 gazeli vardır.

HAYDAR TİLBE
 ➣ XIV. yüzyılın sonları ile XV. yüzyılın ilk yarısında yaşamış ve Türkçe yazmış Çağatay şairlerin-
dendir.

 ➣ Mecâlisü’n-Nefâis’te Haydar Tilbe için “Türkî-gûy” lakabıyla Türkçe yazdığı bildirilmektedir.
 ➣ Genceli Nizâmî’nin Mahzenü’l-Esrâr (Sırlar Hazinesi) adlı mesnevisinden esinlenerek kaleme 
aldığı aynı vezin ve aynı isimdeki eseri 615 beyitten ibarettir.

SEYYİD AHmED mİRZA
 ➣ Doğum ve ölüm yılları bilinmemekte olup hayatı ile ilgili bilgilerimiz kendi eseri olan Ta‘aşşuk-
name ve Nevâî’nin Mecâlisü’n-Nefâis’inde verilen bilgilerden öteye geçmez.

 ➣ Şahrûh zamanında Horasan valiliği yapmış olan Seyyid Ahmed, 1436 yılında yazıp Şahrûh 
Mirza’ya sunduğu Ta‘aşşukname adlı mesnevisi ile tanınmıştır.

 ➣ Eser, Hocendî’nin Letâfetname’si tarzında yazılmış olup her mesnevide olması gereken müna-
cat, na’t, dönem padişahının medhi ve sebeb-i te’lif bölümlerinden sonra gelen on aşk mektubun-
dan ibarettir.

GEDâî
 ➣ Asıl adı, doğum ve ölüm tarihleri bilinmeyen Gedâî hakkında sadece Nevâî’nin kitaplarında bilgi 
vardır.

 ➣ Şiirlerinde “Gedâ” ve “Gedâî” mahlaslarını kullanan şairin bilinen tek eseri Divan’ıdır. Divan’ının 
bilinen tek nüshası üzerinde Janos Eckmann çalışmıştır.

YAKîNî
 ➣ Döneminde arisrokrat zümre arasında önemli olan okçuluğa ait nesir tarzında yazdığı Ok ve Ya-
yın Münazarası adlı eseri ile tanınmıştır. Bu münazara eseri, Türk edebiyatında güzel ve süslü 
nesre örnek gösterilecek tarzdadır.

 ➣ Yakînî’nin hayatıyla ilgili yeterli bilgiye sahip değiliz.

AhMEDî
 ➣ Sazlar Münazarası adlı eseri ile tanınan Ahmedî hakkında bilgilerimiz çok sınırlıdır.
 ➣ Eser, nesir olarak yazılmış kısa mukaddimeden sonra gelen 130 beyitten oluşan küçük bir mes-
nevidir.

 ➣ Mesnevinin konusu, meyhanede bulunan sekiz telli sazın yani tanbur, ud, çeng, kopuz, yaturgan, 
rebab, kungura gibi çalgıların birbiriyle tartışmaları ve her birinin kendisini üstün görüp benlik 
davası gütmesidir.
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ALİ şİR nEVÂÎ 
 ➣ Nizâmüddîn Ali Şir Nevâî, 9 Şubat 1441 (H. 17 Ramazan 844) tarihinde Herat’ta doğdu.
 ➣ Uygur Türklerindendir.
 ➣ Küçük yaşına rağmen Mevlânâ Yezdî ile tanışıp mülâkât şerefine erişti.
 ➣ Ali Şir, küçüklükten itibaren Mirza Baykara’nın torunu Emîr Gıyâsüddîn Mansûr’un oğlu Hüseyin 
Baykara ile birlikte büyümüş ve birlikte öğrenime başlamıştı. Aralarında ölünceye kadar sürecek 
olan dostluğun temelleri bu yıllarda atılmıştır.

 ➣ 1469 yılında Ebû Sa’îd Mirza’nın Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan üzerine yürümesi sırasında 
Karabağ’da yakalanıp öldürülmesi neticesinde Hüseyin Baykara Horasan’ı ele geçirip Timurlular 
tahtına oturdu. Ali Şir bu hadise üzerine Herat’a dönüp dostu Hüseyin Baykara’nın hizmetine 
girdi.

 ➣ Hüseyin Baykara, Ali Şir’e “mühürdarlık” görevini verdi. Ali Şir bu görev yanında Baykara’nın en 
yakın dostu ve destekçisi oldu.

 ➣ 1472 yılında Nevâî, “Emîr” yani “Divan beyi” unvanını aldı. Bütün gücüyle ülkedeki yolsuzluklarla 
savaşıp haksızlığa uğrayanları korumaya çalıştı.

 ➣ 1476 yılında büyük hürmet ve takdir beslediği devrin önde gelen siması Molla Câmî’nin irşadı ile 
Nakşbendî tarikatına intisab etti.

 ➣ 1483-1485 yılları arasında Hamse’sini tamamladı.
 ➣ 1489 yılında üstadı ve yakın dostu Seyyid Hasan-ı Erdşîr’in vefatı Ali Şir’i fazlasıyla üzdü. Ali Şir 
Nevâî bunun üzerine Seyyid Hasan-ı Erdşîr’in hayatı, faziletleri ve münasebetlerini ihtiva eden 
risalesini kaleme aldı.

 ➣ 1490 yılında Nevâî, Divan beyliği görevini bırakarak Hüseyin Baykara’nın nedimi olarak kalmakla 
yetindi.

 ➣ Ali Şir Nevâî’nin klasik Çağatay edebiyatının teşekkülünde seçkin bir yeri vardır.
 ➣ Nevâî’nin her eseri, döneminin sosyal ve kültürel bir yönünü aydınlattığı gibi, onun geniş kültürü-
nü, millî şuurunun yüceliğini ve sanat dehasını da yansıtmaktadır.

 ➣ Orta Asya Türk kültür ve sanat hayatının gelişmesinde en büyük rolü oynayan Nevâî, Türkçe 
sevgisine ve Türkçenin ifade kudretinin üstünlüğü inancına sahiptir.

 ➣ Nevâî’nin eserlerinin hemen hemen tamamı üzerinde bilimsel çalışmalar yapılmıştır.
 ➣ Nevâî, Türk edebiyatının gelişmesinde Tanzimatçıların oynadığı rolü, klasik Çağatay edebiyatı-
nın teşekkül ve gelişmesinde yüklenir.

 ➣ Nevâî, Fars edebiyatını örnek almış, çeşitli türlerde Farsça yazılan eserleri Türkçeyle yeniden ve 
orijinal kalarak yazmaya gayret etmiştir.

Nevâî’nin eserleri şunlardır:
 ➣ Divanları (Hazâ’inü’l-Me‘ânî)
• Ali Şir Nevâî, Münşe’ât’ında 4 Türkçe divanını tertip etmeden önce 1469-1486 yılları arasında 

Bedâyi‘ü’l-Bidâye ve Nevâdirü’n-Nihâye adını verdiği iki divanını tanzim ettiğini yazmaktadır.
• Nevâî’nin kendi derlediği ikinci divanı Nevâdirü’n-Nihâye tek nüshadır ve 1480’lerde Alî 

Meşhedî tarafından yine Baykara için yazılmıştır.
• Nevâdirü’n-Nihâye’den sonra tanzim ettiği divanının adı Hazâ’inü’l-Me‘ânî’dir. Hazâ’inü’l-

Me‘ânî şairin çocukluk, gençlik, orta yaş ve yaşlılık dönemlerinde yazdığı şiirleri ihtiva eder.
• Garâ’ibü’s-Sıgâr, Nevâdirü’ş-Şebâb, Bedâyi’ü’l- Vasat ve Fevâ’idü’l-Kiber  adlı divanlarından 

başka olarak yine Farsça Divan’ı da vardır.
 ➣ Hamsesi:
• Hayretü’l-Ebrâr, Ferhâd u Şirin, Leylî vü Mecnûn, Seb’a-i Seyyâre, Sedd-i İskenderî ham-

sesini meydana getiren mesnevileridir. Bunlardan başka şairin mensur eserleri de vardır.
• Mecâlisü’n-Nefâis, şairler tezkiresi olup mensurdur. 
• Nesâyimü’l-Mahabbe min Şemâyimi’l-Fütüvve ise bir çeşit velîler tezkiresidir.
• Risale-i Mu‘ammâ, Mîzânü’l-Evzân  ve Muhakemetü’l-Lugateyn adlı eserleri dil ve edebi-

yatla ilgilidir.
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• Münacât, Çihil Hadîs, Nazmü’l-Cevâhir, Lisânü’t-Tayr, Sîrâcü’l-Müslimîn  ve Mahbûbu’l-

Kulûb  dinî nitelikli eserleridir.
• Târîh-i Enbiyâ vü Hükemâ, Târîh-i Mülûk ‘Acem ve Zübdetü’t- Tevârîh adlı eserleri tarihle 

ilgilidir. 
• Bunlardan başka, Hâlât-ı Seyyid-i Hassan, Hamsetü’l-Mütehayyirîn ve Hâlât-ı Pehlevân 

Muhammed adlı biyografik eserleri de bulunmaktadır.
• Vakfiyye ve Münşe’at ise belge niteliğindeki eserleridir.

HÜSEYİn BAYKARA
 ➣ Hüseyn Mirza bin Mansûr bin Baykara Herat’ta doğdu.
 ➣ Baykara’nın çocukluk ve gençlik yılları Timur ailesinin yakını olan Gıyâsüddîn Kiçkine Bahâdır’ın 
oğlu Ali Şir Nevâî ile birlikte geçti. Eğitim hayatlarında başlayan bu dostluk ömürleri boyunca 
devam etti.

 ➣ Ebu’l-Kasım Babur’un ölümü üzerine 1457’de Horasan tahtına oturdu.
 ➣ 1468 yılında Ebû Sa‘îd Mirza’nın Karabağ yakınlarında Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’a ye-
nilmesi bu olaydan kısa bir süre sonra da ölmesiyle 1469 yılında Herat tahtına oturdu ve ömrünün 
sonuna kadar hükümdarlık yaptı (1506).

 ➣ Hüseyin Baykara, otuz altı yıldan fazla Herat’ta hüküm sürdü. 1497 yılında oğlu Bedî‘üzzamân ile 
Belh’te, 1500 yılında kendisine başkaldıran oğlu Muhammed Hüseyn ile Estrâbâd’da savaştı. Bu 
savaşlar devleti güçsüzleştirdi ve Timur hanedanının gerilemesine yol açtı.

 ➣ Kardeşler arasındaki taht kavgasından zayıf düşen devleti, Şeybânî Han 20 Mayıs 1507 tarihinde 
Herat’ı ele geçirerek Timur saltanatını ortadan kaldırdı.

 ➣ İyi bir asker, iyi bir idareci olan Baykara, aynı zamanda iyi bir şairdi.
 ➣ Baykara’nın en büyük hizmeti, Türk dilini ve kültürünü himaye etmesidir. Onun döneminde Çağa-
tay Türkçesi altın çağını yaşamış, Türkçeye olan itibar artmıştır.

 ➣ “Hüseynî” mahlası ile şiirler yazan Hüseyin Baykara, birlikte büyüdükleri çocukluk arkadaşı Ali Şir 
Nevâî ile Çağatay Türkçesinin devlet ve edebiyat dili olması için uğraş vermişlerdir.

 ➣ Hüseyin Baykara’nın şiirlerinin toplandığı Divan’ının bugün bilinen pek çok nüshası bulunmak-
tadır.

 ➣ Baykara’nın otobiyografi tarzında küçük bir risalesi de bulunmuştur.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Çağataycayı en eski Türk lehçesi olarak 
kabul eden araştırmacı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Vambery B) E. Berezin
C) Nevâî D) Radloff
E) Korş

AÇIKLAMA
Türkoloji araştırmalarında “Çağatayca” terimi, XIX. 
yüzyılın ortalarında ilk defa Avrupa’da kullanılma-
ya başlanmıştır ve Çağataycayı en eski Türk leh-
çesi olarak kabul eden araştırmacı E. Berezin’dir.

YANIT: B

2. Aşağıdakilerden hangisi XV. ve XVI. yüz-
yıllara kadar Çağatay Türkçesi için kulla-
nılan terimlerden değildir?

A) Türk tili
B) Türk lafzı
C) Türk elfâzı
D) Türkçe til
E) Çağatay tili

AÇIKLAMA
Çağatay tili, XV. ve XVI. yüzyıllara kadar Çağatay 
Türkçesi için kullanılan terimlerden değildir. Ça-
ğatay Türkçesi için XV. ve XVI. yüzyıllara kadar 
genellikle Türk tili, Türkî til, Türk lafzı, Türk elfâzı, 
Türkçe, Türk til gibi terimler kullanılmıştır.

YANIT: E

3. Aşağıdakilerden hangisi Çağataycanın 
klasik öncesi dönem şairlerinden değil-
dir?

A) Sekkakî
B) Yusuf Emirî
C) Atâî
D) Haydar Tilbe
E) Hüseyin Baykara

AÇIKLAMA
Hüseyin Baykara, Klasik Çağatay devrinde şiirle-
rini yazmıştır. Mevlânâ Lütfî, Seyyid Ahmet Mirza, 
Gedaî, Yakînî ve Ahmedî de Çağataycanın klasik 
öncesi dönem şairlerindendir.

YANIT: E

4. Aşağıdakilerden hangisi Klasik Çağatay 
devri sanatkarlarından değildir?

A) Şeybânî
B) Babur
C) Nevâî
D) Yakînî
E) Ubeydî

AÇIKLAMA
Yakînî, Çağataycanın klasik öncesi dönem  
şairlerindendir. Hüseyin Baykara, Hamîdî, Mu-
hammed Sâlih ve Babur da klasik Çağatay devri-
nin önemli temsilcileridendir.

YANIT: D

5. Âşık ile maşuk arasındaki mektuplaşma-
lardan oluşan, Yusuf Emirî’ye ait olan 
mesnevi türü eser aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Beng ü Çagır
B) Dehname
C) Mahzenü’l Esrar
D) Divan
E) Letafetname

AÇIKLAMA
Âşık ile maşuk arasındaki mektuplaşmalardan 
oluşan Yusuf Emirî’ye ait olan mesnevi türü eser 
“Dehname”dir. Bu mesnevide tevhid, na't, sebeb-i 
te'lif ve dönemin padişahına övgü bölümlerinden 
sonra başlayan genellikle beşi âşıktan sevgiliye 
beşi de sevgiliden âşığa gönderilmiş gazellerle 
süslü on manzum ve hatime bölümü bulunur.

YANIT: B
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6. Aşa ğı da ki se çe nek ler den han gi sin de bil-
gi yan lı şı var dır?

A) Ça ğa tay Türk çe si XIX. yüz yı lın so nu na 
ka dar Or ta As ya Türk dev le tle rin de ya zı 
di li, ede bî dil ve dip lo ma si di li ola rak kul-
la nıl mış tır.

B) Tür ko lo ji araş tır ma la rın da “Ça ğa tay ca” 
te ri mi XIX. yy or ta la rın da ilk de fa Av ru-
pa’da kul la nıl ma ya baş lan mış tır.

C) A. Ca fe roğ lu X. yüz yıl dan XVII I. yüz yı la 
ka dar yer alan ya zı dil le ri ni “Es ki Öz bek-
çe” ola rak ad lan dır mış, Ça ğa tay ca yı Es ki 
Öz bek çenin ikin ci dö ne mi ne da hil et miş-
tir.

D) E. M. Qu at re me re, Pa vet de Co ur te il le 
ve Th. Zen ker ça lış ma la rın da Ça ğa tay ca 
için “Do ğu Türk çe si” te ri mi ni kul lan mış-
lar dır.

E) Rad loff ve Korş yap tık la rı tas nif de ne me-
le rin de Ça ğa tay ca yı es ki Uy gar ca nın de-
va mı ola rak gös ter miş ler dir.

AÇIKLAMA
Ahmet Caferoğlu, Çağataycanın Köktürk ve Uygur 
Türkçesi ile müşterek Orta Asya Türkçesinin kay-
naşmasıyla ortaya çıkan bir edebî dil olduğunu be-
lirtir. X. yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar yer alan ya-
zı dillerine Eski Özbekçe terimini ise Sçerbak kul-
lanmıştır.

YANIT: C

7. Aşa ğı da Mev lâ nâ Lüt fî ve eser le riy le il gi li 
ve ri len bil gi ler den han gi si yanlıştır?

A) Ali Şir Ne vâ î’nin pek  çok ese rin de şairin 
adı geç mek te dir.

B) Lüt fî Di va nı 1997’de Ke mal Ka ra as lan ta-
ra fın dan ya yım lan mış tır.

C) Lütfî’nin Gül ü Nev rûz mes ne vi si Ce lâ-
led din Ta bib’in 1333 ta rih li Fars ça hi ka-
ye si nin ter cü me si dir.

D) Şair asıl ba şa rı sı nı ga zel ve tu yuğ tar zın-
da gös ter miş, ka si de ve mes ne vi le rin de 
de ay nı ba şa rı ya ula şıl mış tır.

E) Lüt fî eser le rin de çağ daş la rın dan ve ken-
din den son ra ki şair ler den da ha az ya-
ban cı un su ra yer ver miş tir.

AÇIKLAMA
Yurt içinde ve dışında en az yirmi nüshası bulu-
nan Lütfî Divanı, Günay Karaağaç tarafından ya-
yımlanmıştır.

YANIT: B

8. Yu suf Emi rî’nin Beng ü Ça gır ad lı ese riy-
le il gi li aşa ğı da ve ri len bil gi ler den han gi-
si yanlıştır?

A) Ese rin adın da ki “beng” af yon, es rar; “ça-
gır” şa rap an la mı na ge lir.

B) Ale go rik ya pı da ki bu eser, na zım ne sir 
ka rı şık ola rak mü na za ra şek lin de ya zıl-
mış tır.

C) “Beng” he ye can lı bir gen ci, ça gır ise yaş-
lı bir der vi şi tem sil eder.

D) Eser Bay sun gur Mir za’ya su nul muş tur.
E) Eser üze ri ne Gö nül Al pay Te kin ça lış-

mış tır.

AÇIKLAMA
“Beng” yeşiller giymiş yaşlı bir dervişi, “bade” ise 
kırmızılar giymiş heyecanlı bir genci temsil eder.

YANIT: C

9. Aşa ğı da ki ler den han gi si deh nâ me tar zı 
eser ler den değildir?

A) Ha rez mî’nin Mu hab bet na me’si
B) Ho cen dî’nin Le tâ fet-na me’si
C) Ah met Mir za’nın Ta’aş şukna me’si
D) Şey hî’nin Har na me’si
E) Şah İs ma il’in Deh na me’si

AÇIKLAMA
“Harname”, Dehname tarzında değil, hiciv türün-
de yazılmış bir mesnevidir. Dehname, âşık ile ma-
şuk arasındaki mektuplaşmalardan oluşan mes-
nevi türü eserlerdir.

YANIT: D
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10. “Ok ve Yay ın Mü nâ za ra sı” ad lı ese riy le ta nı-
nan şah si yet aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

A) Ya kî nî
B) Yû suf Emî rî
C) Sek kâ kî 
D) Ah me dî
E) Ge dâ î

AÇIKLAMA
“Ok ve Yayın Münazarası” aslı eserin sahibi 
Yakînî’dir. Bu eser, Türk edebiyatında güzel ve 
süslü nesre örnektir.

YANIT: A

11. Aşa ğı da Ne vâ î’nin eser le riy le il gi li ve ri len 
bil gi ler den han gi si yanlıştır?

A) Ha zâ’inü’l-Meâ nî şairin ço cuk luk, genç-
lik, or ta yaş ve yaş lı lık dö ne mi şi ir le ri ni 
içe rir.

B) Şairin ken di der le di ği Ne vâ di rü’n - Ni hâ-
ye ad lı ese ri Ali Mes he di ta ra fın dan ya zıl-
mış tır.

C) Me câ li sü’n - Ne fâ is dil ve ede bi yat la il gi li 
man zum bir eser dir.

D) Mah bû bu’l-Ku lûb di nî ni te lik li bir eser dir.
E) Ne sâ yi mü’l-Ma hab be min Şe mâ yi mi’l-

Fü tüv ve bir çe şit ve lîler tez ki re si dir.

AÇIKLAMA
“Mecâlisü’n-Nefâis”, Ali Şir Nevâî’ye ait bir tezki-
redir.

YANIT: C

12. Aşa ğı da ki ler den han gi si Ali Şir Ne vâ î’nin 
dil ve ede bi yat la il gi li eser le rin den bi ri dir?

A) Li sâ nü’t-Tayr
B) Sî râ cü’l-Müs li mîn
C) Vak fiy ye
D) Mün şe’at
E) Mi zâ n’ül-Ev zân

AÇIKLAMA
“Mizan’ül Evzan”, Nevâî’nin dil ve edebiyatla ilgi-
li manzum bir eseridir. Bu konudaki diğer eserleri, 
Risale-i Muamma ve Muhakemetü’l Lugateyn’dir.

YANIT: E

13. Aşa ğı da Hü se yin-î Bay ka ra ile il gi li ve ri-
len bil gi ler den han gi si yanlıştır?

A) Ali Şir Ne vâî ile ara la rın da ki dost luk 
ömür le ri nin so nu na ka dar de vam et miş-
tir.

B) He rat’ı “Ti mu ro ğul la rı Rö ne san sı” di ye 
bi li nen me de ni yet ham le si nin mer ke zi 
ha li ne ge tir miş tir.

C) Türk di li ni ve kül tü rü nü hi ma ye et miş, Ça-
ğa tay ca onun dö ne min de al tın ça ğı nı ya-
şa mış tır.

D) Bi li nen tek ese ri di va nı dır.
E) Me câ li sü’n - Ne fâ is ad lı tez ki re nin bir bö-

lü mü Bay ka ra’ya tah sis edil miş tir.

AÇIKLAMA
Hüseyin Baykara’nın divanı dışında otobiyografik 
bir risalesi de bulunmuştur.

YANIT: D
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14. Ça ğa tay di li ne klasik şek li ni ve ren isim 
aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

A) Yu suf Emi rî 
B) Ali Şir Ne vâ î
C) Ah me dî 
D) Ya kî nî
E) Atâ î

AÇIKLAMA
Çağatay diline klasik şeklini veren isim Ali Şir 
Nevâî’dir.

YANIT: B

15. Ça ğa tay ca yı “Mo ğol is ti la sın dan son ra Cen-
giz’in ço cuk la rı ta ra fın dan ku ru lan Ça ğa-
tay, İl han lı ve Al tın Or du İm pa ra tor luk la rı nın 
ede bî mer kez le rin de XIII - XIV. asır lar da or-
ta ya çı kan ve Ti mur lu lar dev rin de XV. asır-
da kla sik le şe rek zen gin bir ede bi yat ya ra tan 
ede bî Or ta As ya leh çe si” ola rak ta nım la yan 
isim aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

A) Fu ad Köp rü lü  
B) A. Ca fe roğ lu
C) Sa moy lo viç   
D) Sçer bak
E) Ke nan Ak yüz

AÇIKLAMA
Verilen tanımı yapan isim Fuad Köprülü’dür.

YANIT: A

16. Türk ede bi ya tın da “af yon” ve “şa rap” ko nu-
su nu ele alan ilk şair aşa ğı da ki ler den han-
gi si dir?

A) Ge dâ î 
B) Ya kî nî
C) Ah me dî
D) Yû suf Emî rî
E) Sek kâ kî

AÇIKLAMA
Türk edebiyatında afyon ve şarap konusunu ele 
alan ilk şair Yusuf Emirî’dir (Beng ü Çagır). Eserin 
adındaki beng “afyon, esrar”, ve çagır “şarap” an-
lamlarına gelir.

YANIT: D

17. “Taaşşuk” adlı eser kime aittir?

A) Sekkâkî
B) Mevlânâ Lütfî
C) Yusuf Emirî
D) Seyyid Ahmed Mirza
E) Gedâî

AÇIKLAMA
“Taaşşuk” adlı eser, Seyyid Ahmed Mirza’ya ait-
tir. Eser, Hocendî'nin Letâfetname'si tarzında ya-
zılmış olup her mesnevide olması gereken müna-
cat, na't, dönem padişahının methi ve sebeb-i te'lif 
bölümlerinden sonra gelen on aşk mektubundan 
oluşur. Her mektubun sonunda bir gazel ve "sözün 
hülasası" başlıklı bölüm yer alır.

YANIT: D
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18. Aşa ğı da ki ler den han gi si Atâî Di va nı üze ri-
ne ça lış ma ya pan isim ler den bi ri dir?

A) Rad loff 
B) Thom sen 
C) Vam bery
D) Sçer bak 
E) A. N. Sa moy lo viç

AÇIKLAMA
Samoyloviç, Ataâî Divanı’nın tek nüshası olan St. 
Petersburg Enstitüsü’nde bulunan nüshayı tanıtır 
ve 17 gazelini ilk olarak yayımlar.

YANIT: E

19. Aşa ğı da ki eser ler den han gi si Hay dar Til-
be’ye ait tir?

A) Saz lar Münazarası
B) Ta’aş şukna me
C) Dehna me 
D) Mah ze nü’l-Es rar
E) Fe vâ’idü’l-Ki bar

AÇIKLAMA
“Mahzenü’l Esrar”, Haydar Tilbe’ye aittir. Gence-
li Nizâmî’nin Mahzenü’l-Esrar (Sırlar Hazinesi) ad-
lı mesnevisinden esinlenerek kaleme aldığı aynı 
vezin ve aynı isimdeki eseri 615 beyitten oluşur.

YANIT: D

20. Aşa ğı da ki eser ler den han gi si Ah me dî’ye 
ait tir?

A) Gül ü Nev rûz
B) Saz lar Mü na za ra sı
C) Naz mü’l-Ce vâ hir
D) Mah bû bu’l-Ku lûb
E) Ta’aş şukna me

AÇIKLAMA
“Sazlar Münazarası” Ahmedî’ye aittir. Eser, nesir 
olarak yazılmış kısa mukaddimeden sonra gelen 
130 beyitten oluşan küçük bir mesnevidir. Mesne-
vinin konusu, meyhanede bulunan sekiz telli sazın 
birbiriyle tartışmaları ve her birinin kendisini üstün 
görüp benlik davası gütmesidir.

YANIT: B

21. Aşa ğı da ki ya zar-eser eş leş tir me le rin den 
han gi si yanlıştır?

A) Mev lâ nâ Lüt fî / Gül ü Nev rûz
B) Yu suf Emi rî / Fevâidü’l Kibar
C) Yu suf Emi rî / Beng ü Ça gır
D) Ah me dî / Saz lar Mü na za ra sı
E) Ya kî nî / Ok ve Yay ın Mü na za ra sı

AÇIKLAMA
“Fevâidü’l Kibar”, Ali Şir Nevâî’ye ait divandır.

YANIT: B
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22. Aşa ğı da Me câ li sü’n-Ne fâ is ile il gi li ve ri len 
bil gi ler den han gi si doğ ru dur?

A) Biyografik bir eserdir.
B) Di nî ni te lik li bir eser dir.
C) Şair ler tez ki re si tar zın da men sur bir eser-

dir.
D) Ta rih le il gi li bir eser dir.
E) Ale go rik bir eser dir.

AÇIKLAMA
“Mecâlisü’n-Nefâis”, şairler tezkiresi tarzında men-
sur bir eserdir.

YANIT: C

23. Aşağıdakilerden hangisi Hüseyin Baykara 
üzerine çalışma yapmamıştır?

A) İsmail Hikmet Ertaylan
B) Kemal Eraslan
C) Talip Yıldırım
D) Bilal Yücel
E) Emine Yılmaz

AÇIKLAMA
Emine Yılmaz’ın Hüseyin Baykara üzerine bir ça-
lışması yoktur.

YANIT: E

24. Aşağıdakilerden hangisi dinî-ahlaki bir 
eser değildir?

A) Münacat
B) Çihil Hadis
C) Nazm’ul Cevahir
D) Risale-i Muamma
E) Nevadirü’ş-Şebab

AÇIKLAMA
“Nevadirü’ş-Şebab”, Nevâî’nin Türkçe divanların-
dandır.

YANIT: E

25. Nevâî ile ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır?

A) Kırım Türklerindendir.
B) Doğusu ve batısı ile bütün Türk şairlerini 

okuyup değerlendirir.
C) Eserlerinin hemen hemen hepsi üzerinde 

bilimsel çalışmalar yapılmıştır.
D) Pek çok Osmanlı şairi nazireler yazmış-

tır.
E) Klasik Çağatay edebiyatının teşekkül ve 

gelişmesinde rol üstlenir.

AÇIKLAMA
9 Şubat 1441’de Herat’ta doğan Nevâî, Uygur 
Türklerindendir.

YANIT: A
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Çağatay Türkçesini Karahanlı ve Harezm 
Türkçelerinin devamı olarak niteleyen, 
XV. yüzyıldan itibaren üç döneme ayıran 
bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vambery
B) E. Berezin
C) Eckmann
D) Radloff
E) Korş

2. Çağataycanın her şeyden önce dinî-
apokrif edebiyat ile Moğol saray kâtipleri 
vasıtasıyla gelişen eski Uygur dilinin de-
vamı olamayacağını ileri süren araştırma-
cı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vambery
B) E. Berezin
C) Borokov
D) Eckmann
E) Radloff

3. “Seçere-i Türk” adlı eserini Türk diliyle yaz-
dığını ve Çağatay Türkçesinden bir kelime 
bile almadığını söyleyen isim aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Fuzuli
B) Ebu’l Gazi Bahadır Han
C) Muhammed Salih
D) Sekkâkî
E) Hüseyin Baykara

4. Mevlânâ Lütfî Divanı’nı yayımlayan isim 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Günay Kut
B) Osman Horata
C) Halit Biltekin
D) Cem Dilçin
E) Günay Karaağaç

5. Fu ad Köp rü lü’nün Ça ğa tay ca nın üçün cü 
dö ne mi ola rak “Kla sik Ça ğa tay Dev ri” te ri-
miy le kas tet ti ği dö nem aşa ğı da ki ler den 
han gi si dir?

A) Ne vâ î’ye ka dar ge çen dö nem
B) XII I. - XIV. asır lar
C) Bâ bür ve Şey ban lı lar Dev ri
D) XVII - XIX. asır lar
E) Ne vâî Dev ri

6. Aşa ğı da ki isim ler den han gi si “Kla sik Ça-
ğa tay ca Dev ri” tem sil ci le rin den bi ri dir?

A) Ge dâ î
B) Ah me dî
C) Ali Şir Ne vâ î
D) Ivaz Otar
E) Ci hân Ha tun

7. Aşa ğı da ki ler den han gi si Ali Şir Ne vâ î’nin 
Ha zâ’inü’l-Me’ânî’sin de yer alan di van lar-
dan değildir?

A) Ga râ’ibü’s-Sı gâr
B) Ne vâ di rü’ş-Şe bâb
C) Be dâ yi’ü’l-Va sat
D) Fe vâ’idü’l-Ki bar
E) Hay re tü’l-Eb râr

8. Aşa ğı da ki ler den han gi si Ça ğa tay Türk çe-
si için kul la nı lan te rim ler den değildir?

A) Tür kî til
B) Türk el fâ zı
C) Ça ğa tay ca
D) Ba tı Türk çe si
E) Do ğu Türk çe si

9. Ça ğa tay ca yı “can lı dil le ala ka sı ol ma yan ya-
pay bir ya zı di li” şek lin de ni te len di ren isim 
aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

A) E. M. Qu an tre me re 
B) T. Zen ker
C) Rad loff 
D) Pa vet de Co ur te il le
E) Sçer bak
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10. Aşa ğı da ki ler den han gi si Mev lâ nâ Lüt-
fî’nin adı nın geç ti ği eser ler den değildir?

A) Hay re tü’l - Eb râr
B) Me câ li sü’n - Ne fâ is
C) Ne sâ yi mü’l-Ma hab be
D) Hâ lât-ı Sey yid Ha san Big
E) Mu hak ke me tü’l - Lu ga teyn

11. Sey yid Ah med Mir za 1436 ta ri hin de 
...................... adı na yaz dı ğı ....................... 
ad lı mes ne vi ile ta nın mış tır.

 Yu ka rı da ki boş luk la rı sı ra sıy la ve uy gun 
şe kil de ta mam la yan se çe nek aşa ğı da ki-
ler den han gi si dir?

A) Bay sun gur Mir za / Beng ü Ça gır
B) İs ken der Mîr zâ / Gül ü Nev rûz
C) Ho cen dî / Le tâ fetna me
D) Şah rûh Mir za / Ta’aş şukna me
E) İs ken der Mir za / Mah ze nü’l-Es râr

12. Ge dâî Di va nı üze ri ne ça lış ma ya pan isim 
aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

A) Sa moy lo viç 
B) Sçer bak 
C) Eck mann
D) Rad loff 
E) Vam bery

13. Ya kî nî’nin “Ok ve Yay ın Mü na za ra sı” ad-
lı ese ri nin Arap harf li met ni ni ve bu met-
nin İn gi liz ce ter cü me si ni ya yım la yan isim 
aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

A) Fa hir İz
B) Ke mal Eras lan
C) Ne cip Asım
D) Fu ad Köp rü lü
E) Zey nep Kork maz

14. Aşa ğı da ki ler den han gi si Ali Şir Ne vâ î’nin 
ham se sin de yer alan mes ne vi ler den de-
ğildir?

A) Hay re tü’l  Eb râr
B) Fer hâd u Şi rin
C) Ley lî vü Mec nûn
D) Yû suf u Ze lî hâ
E) Seb’a-i Sey yâ re

15. Aşa ğı da ki ler den han gi si bi yog ra fik bir 
eser dir?

A) Ham se tü’l Mü te hay yi rîn
B) Vak fiy ye
C) Li sâ nü’t Tayr
D) Çi hil Ha dis
E) Mi zâ nü’l Ev zân

16. Aşa ğı da Ali Şir Ne vâ î’ye ait ba zı eser ler ve 
bu eser ler üze ri ne ça lış ma ya pan isim ler eş-
leş ti ril miş tir.

 Bu na gö re, han gi se çe nek te yan lış eş leş-
tir me ya pıl mış tır?

A) Si râ cü’l Müs li min / Tan su Oral Sey han
B) Fe sâi dü’l Ki bar / Önal Ka ya
C) Tâ rîh-i Mü lûk-ı Acem / A. De niz Abik
D) Mi zâ nü’l Ev zân / Ke mal Eras lan
E) Me câ li sü’n Ne fâ is / Ne cip Asım

17. Âşık ve Mâ şuk ara sın da ki mek tup laş ma-
lar dan olu şan mes ne vi tü rü bir eser dir. “On 
Mek tup” an la mı na ge lir. Emirî’nin 906 be yit lik 
bu mes ne vi si 1429 yı lın da ya zıl mış ve Bay-
sun gur Mir za’ya it haf edil miş tir.

 Yu ka rı da hak kın da bil gi ve ri len eser aşa-
ğı da ki ler den han gi si dir?

A) Beng ü Ça gır
B) Za fername
C) Dehna me 
D) Mek tû bât
E) Mün şe’ât
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
YANITLARI

1. C Çağatay Türkçesini Karahanlı ve Harezm 
Türkçelerinin devamı olarak niteleyen, 
XV. yüzyıldan itibaren üç döneme ayran 
bilim adamı J. Eckmann’dır.

2. C Çağataycanın her şeyden önce dinî-
apokrif edebiyat ile Moğol saray kâtipleri 
vasıtasıyla gelişen eski Uygur dilinin de-
vamı olamayacağını ileri süren araştır-
macı Borokov’dur.

3. B “Seçere-i Türk” adlı eserini Türk diliy-
le yazdığını ve Çağatay Türkçesinden 
bir kelime bile almadığını söyleyen isim 
Ebu’l Gazi Bahadır Han’dır.

4. E Mevlânâ Lütfî Divanı’nı yayımlayan isim, 
Günay Karaağaç’tır.

5. E Fuad Köprülü’nün Çağataycanın üçüncü 
dönemi olarak “Klasik Çağatay Devri” te-
rimiyle kastettiği dönem Nevâî Devri’dir.

6. C Ali Şir Nevâî, Klasik Çağatayca Devri 
temsilcilerinden biridir.

7. E “Hayretü’l Ebrâr”, “Hazâ’inü’l Me’ânî”de 
yer alan divanlardan değildir. Bu eser, 
Nevâî’nin hamsesinde yer alan mesnevi-
lerden biridir.

8. D Batı Türkçesi, Çağatay Türkçesi için kul-
lanılan terimler arasında yer almaz.

9. C Çağataycayı “canlı dille alakası olma-
yan yapay bir yazı dili” olarak nitelendi-
ren isim Radloff’tur.

10. A Mevlânâ Lütfî’nin ismi Ali Şir Nevâî’nin 
Mecâlisü’n Nefâis, Nesâyimü’l-Muhabbe, 
Muhakemetü’l Lugateyn, Halat-ı Pehle-
van Muhammed, Hâlât-ı Seyyid Hasan 
Big adlı eserlerinde ve divanlarının ön 
sözü olan Hutbe-i Devanîn’de geçmekte-
dir.

11. D Verilen boşluklara gelecek uygun ifa-
deler sırasıyla Şahrüh Mirza ve 
“Ta’aşşukname”dir.

12. C Gedâî Divanı üzerine Janos Eckmann 
çalışmıştır. Tek nüshası Paris Bibliothe-
que Supp.’dadır.

13. A Yakîni’nin “Ok ve Yayın Münazarası” ad-
lı eserin Arap harfli metnini ve bu metnin 
İngilizce tercümesini yayımlayan isim Fa-
hir İz’dir.

14. D Ali Şir Nevâî’nin hamsesinde “Yûsuf u 
Zelîhâ” yoktur.

15. A “Hamsetü’l-Mütehayyirîn” ve “Hâlât-ı 
Pehlevan Muhammed”, Ali Şir Nevâî’nin 
biyografik eserleridir.

16. E “Mecâlisü’n Nefâis” üzerine Kemal Eras-
lan çalşma yapmıştır.

17. C Özellikleri sıralanan eser “Dehname”dir.
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ARA DENEME SINAVI - 1

1. Nesimi’nin edebî kişiliği ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Daha çok kaside nazım şekli ile yazmış-
tır.

B) Şiirlerinde samimi üslup ve hitap göze 
çarpar.

C) Soru ve cevaplarla şiirine canlılık katmış-
tır.

D) Harflerden hareketle insan yüzüne ve vü-
cuduna geniş yer verir.

E) Şiirleri vezin ve kafiye bakımından başa-
rılıdır.

2. “Hüsrev ü Şirin” adlı eseri Nizâmî’den Ana-
dolu sahasında tercüme eden ilk şair aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Kutb
B) Fahrî
C) Ahmedî
D) Emir Süleyman
E) Kul Mesud

3. Edebiyatımızda ilk manzum hikâye yazarı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Âşık Paşa
B) Gülşehrî
C) Yunus Emre
D) Kaygusuz Abdal
E) Fahrî

4. Yunus Emre tarafından yazılan öğüt kitabı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Risaletü’n Nushiyye
B) Atabetü’l Hakayık
C) Marzubanname
D) Garibname
E) Mantıku’t Tayr

5. XIV. yüz yıl Türk ede bi ya tıy la il gi li aşa ğı da 
ve ri len ifa de ler den han gi si yanlıştır?

A) Ya zı lan eser le rin ço ğu nu di nî-ah la ki 
mes ne vi ler oluş tu rur.

B) Dö nem şair le ri Türk çe yi us ta ca kul lan-
mış lar dır.

C) Dö ne min eser le rin de dil ağır dır ve an la-
şıl ma sı zor dur.

D) Eser ler de Arap ça ve Fars ça söz cük ler öl-
çü lü kul la nıl mış tır.

E) Ter cü me ci li ğin et ki siy le Türk çe ye ya ban-
cı ke li me ve gra mer bi çim le ri gir miş tir.

6. Türk edebiyatında “Yûsuf u Zelihâ” konu-
lu ilk mesnevi aşağıdaki şairlerden hangi-
sine aittir?

A) Ahmedî
B) Şeyyad Hamza
C) Erzurumlu Mustafa Darîr
D) Hoca Mesud 
E) Elvan Çelebi

7. Edebiyatımızda Makedonyalı İskender’i 
konu edinen eserlerin ilki ve en başarılı-
sı olan mesnevi aşağıdaki şairlerden han-
gisine aittir?

A) Elvan Çelebi
B) Şeyyad Hamza
C) Hoca Mesud 
D) Ahmedî
E) Yûsuf-ı Meddâh

8. XIV. yüzyılın ilk dönemine ait Türkçe sa-
de nesrin en güzel örneği aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kâbusname
B) Marzubanname
C) Kelile ve Dimne
D) Kısas-ı Enbiya
E) Kıssa-i Yusuf
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9. Aşa ğı da Sü heyl ü Nev ba har ad lı eser le il-
gi li ve ri len bil gi ler den han gi si yanlıştır?

A) Ho ca Me sud ta ra fın dan ya zıl mış tır.
B) Ken zü’l-Be da yî adıy la da anı lır.
C) Eser de kah ra ma nın ağ zın dan ga zel yaz-

ma ge le ne ği nin ör nek le ri var dır.
D) Aru zun fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl vez-

niy le ya zıl mış tır.
E) Şi raz lı Sadi’nin Bos tân ad lı ese rin den  

se çil miş be yit le rin man zum ter cü me si 
olan bir mes ne vi dir.

10. Türk ede bi ya tın da ilk kez şe hir ka si de si 
ya zan şair aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

A) Zâ tî
B) Şey hoğ lu Mus ta fa
C) Er zu rum lu Mus ta fa Da rîr
D) Ah me dî
E) Yû suf-ı Med dâh

11. “Marzubanname” adlı eser üzerine ilk tanıt-
mayı yapan araştırmacı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) W. Radloff
B) Fuad Köprülü
C) A. Le Coq
D) Şinasi Tekin 
E) A. Zajaczkowski

12. Şeyyad Hamza’nın “Yûsuf-u Zelihâ” adlı 
eseriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Şey yad Ham za’nın en bü yük ese ri dir.
B) Ana do lu sa ha sı Türk ede bi ya tın da ala-

nın da ya zıl mış ilk mes ne vi dir.
C) Ese ri tıp kı ba sı mı ile bir lik te ilk kez ya yım-

la yan isim Os man Yıl dız’dır.
D) 1529 be yit lik bu mes ne vi fâ’ilâ tün fâ’ilâ-

tün fâ’ilün vez niy le ya zıl mış tır.
E) Şair ese rin de sa mi mi ve an la şı lır bir dil 

kul lan mış, Arap ça ve Fars ça tam la ma la-
ra çok az yer ver miş tir.

13. Çağatay Türkçesi klasik şeklini aşağıdaki 
yazarlardan hangisi ile almıştır?

A) Hüseyin Baykara
B) Ali Şir Nevâî
C) Sekkâkî
D) Muhammed Sâlih
E) Şeybânî

14. Aşağıdakilerden hangisi Klasik Çağatay 
Devri şairlerinden biri değildir?

A) Nevâî
B) Hüseyin Baykara
C) Ubeydî
D) Atâî
E) Babur

15. Aşağıdakilerden hangisi Yusuf Emirî'nin 
alegorik tarzda kaleme aldığı eseridir?

A) Beng ü Çagır
B) Dehname
C) Mahzenü'l Esrâr
D) Sazlar Münazarası
E) Harname
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16. Aşağıdakilerden hangisi Ali Şir Nevâî'nin 
eserlerinden biri değildir?

A) Mecâlisü'n Nefâis
B) Muhakemetü'l Lugateyn
C) Hayretü'l Ebrâr
D) Garâ'ibüs Sıgâr
E) Mahzenü'l Esrâr

17. İbn Abbas’tan rivayet edilen bir hareketle 
Dasitan-ı İblis-i Aleyhi’l-lane adlı mesne-
viyi oluşturan isim aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Hoca Mesud
B) Yusuf-ı Meddah
C) Pir Mahmud
D) Kemaloğlu İsmail
E) İbrahim Bey

18. XIV. yüzyılda Yusuf u Züleyha kaleme 
alan şairlerden arasında aşağıdakilerden 
hangisi yer almaz?

A) Kadı Darir
B) Suli Fakih
C) Yusuf-ı Meddah
D) Ahmedi
E) Şeyhoğlu

19. Çift kahramanlı aşk hikâyelerinden olup 
Hz. Peygamber döneminde Mekke’de bu-
lunan Benî Şeybâ kabilesine reislik eden 
iki kardeşin çocukları arasında geçen aş-
kı anlatan mesnevi aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Gül ü Hüsrev
B) Hurşid u Ferahşad
C) İskender-name
D) Tuhfe-name
E) Varka ve Gülşah

20. Şeyhoğlu Mustafa’nın Germiyanoğlu Sü-
leyman Şah adına yazmaya başlayıp Yıl-
dırım Bayezid’e takdim ettiği eser aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Gül ü Hüsrev
B) Hurşid u Ferahşad
C) İskender-name
D) Tuhfe-name
E) Varka ve Gülşah

1. A
2. B
3. B
4. A
5. C

6. B
7. D
8. C
9. E

10. D

11. E
12. C
13. B
14. D
15. A

16. E
17. B
18. C
19. E
20. B

YANITLAR
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ARA DENEME SINAVI - 2

1. Edebiyatımızda ilk menkıbe yazarı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Âşık Paşa
B) Gülşehrî
C) Yunus Emre
D) Lamii Çelebi
E) Elvan Çelebi

2. Türk fabl edebiyatının Anadolu’daki ilk 
şair ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gülşehrî
B) Âşık Paşa
C) Nesimi
D) Yunus Emre 
E) Ahmet Paşa

3. Âşık Paşa’nın edebî kişiliği ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İşe Türkçe ile başlamıştır. Bir devlet için 
dilin önemini bilir.

B) Her hadiseye ibret gözüyle bakar.
C) En önemli özelliği devrinin bir ideoloğu 

olmasıdır.
D) Miraçname ve mevlid gibi eserlerin yazıl-

masında öncülük etmiştir.
E) Türk edebiyatının kurucu şairlerindendir.

4. Garibname ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Tercüme değil telif bir eserdir.
B) Geniş hacimlidir.
C) Eski Türkçe kelimeler bulunur.
D) Arapça ve Farsça tamlamalara bolca yer 

verilmiştir.
E) Açık ve çekici anlatımıyla kolay anlaşılır-

dır.

5. Ne si mi ile il gi li aşa ğı da ki ifa de ler den han-
gi si yanlıştır?

A) Âşık Paşa’dan sonra elifname yazan  
şairdir.

B) Edebiyatımızda elifname yazan ilk şair-
dir.

C) Coş ku lu bir Hu ru fi lik pro pa gan da cı sı 
olan Ne simi ik ti bas sa na tın da ön cü dür.

D) Şi ir le ri ni mu sam mat şek lin de yaz mış tır.
E) Hi tap lar, so ru ve ce vap lar la şi ir le ri ne 

can lı lık kat mış tır.

6. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden 
hangisi yanlıştır?

A) Pir Mahmud - Bahtiyarname
B) Suli Fakıh - Yûsuf u Züleyhâ
C) Mustafa Darîr - Kıssa-i Yusuf
D) Kirdeci Ali - Dâsitân-ı Ejderha
E) Sadreddin - Tavus Mûcizesi

7. Aşağıdakilerden hangisi didaktik bir mes-
nevi değildir?

A) Tabiatname
B) Hikmetname
C) Miraçname
D) Risaletü’n Nushiyye
E) Hamuşname

8. Aşa ğı da Ah me dî’nin İs ken derna me ad-
lı ese ri ile il gi li ve ri len bil gi ler den han gi-
si yanlıştır?

A) Ah me dî’nin en önem li ese ri dir.
B) Ese rin as lı Fir dev sî’ye da yan mak la be ra-

ber asıl ya za rı Ah me dî’dir.
C) Türk ede bi ya tın da ala nın da ya zı lan mes-

ne vi le rin ilk ve en ba şa rı lı ör ne ği dir.
D) Fâ’ilâ tün fâ’ilâ tün fâ’ilün vez niy le ya zıl-

mış tır.
E) Türk ede bi ya tın da ki Mev lid tü rü bu ese-

rin “mev lid” bö lü mü ile or ta ya çık mış tır.
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9. Aşa ğı da ki ler den han gi si XIV. yüz yıl Ana-
do lu sa ha sı Türk ede bi ya tı nın şair/ya zar-
la rın dan değildir?

A) Şey yad Ham za 
B) Ge dâ î
C) Yû suf-ı Med dâh 
D) Fah rî
E) Ah me dî (Ta ced din İb ra him)

10. Nizâmî’nin “Hüsrev ü Şirin” adlı mesnevi-
sini Anadolu sahasında ilk kez Türkçeye 
çeviren isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fahrî
B) Şeyhoğlu Mustafa
C) Fuzûlî
D) Erzurumlu Mustafa Darîr
E) Elvan Çelebi

11. Aşa ğı da XIV. yüz yı lın şair ve eser le riy le il-
gi li ve ri len bil gi ler den han gi si yanlıştır?

A) Tur sun Fa kîh Hz. Pey gam ber ile il gi li en 
çok eser ya zan şair dir.

B) Kay gu suz Ab dal dö ne mi nin ta sav vu fi 
halk ede bi ya tı nın en güç lü şairi dir.

C) Gül şeh rî’nin Man tı ku’t Tayr ad lı ese ri 
Türk ede bi ya tı nın Türk çe ilk bü yük te lif 
mes ne vi si dir.

D) Şâ zî’nin Dâs tân-ı Mak tel-i Hü seyn ad lı 
ese ri “mak tel” tü rü nün Türk çe de bi li nen 
ilk man zum ör ne ği dir.

E) Kır de ci Ali’nin Dâ si tân-ı Ej der ha” ad lı 
ese ri Ga zâ vât-ı Âli tü rün de ya zıl mış tır.

12. XIV. yüz yıl mes ne vi le rin de en faz la kul la-
nı lan aruz vez ni aşa ğı da ki ler den han gi si-
dir?

A) me fâ’îlün me fâ’îlün fe’ûlün
B) fâ’ilâ tün fâ’ilâ tün fâ’ilün
C) fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl
D) fe’ilâ tün me fâ’ilün fe’ilün
E) mef’ûlü me fâ’îlü me fâ’îlü fe’ûlün

13. Aşağıdakilerden hangisi Ali Şîr Nevâî ile 
ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Uygur Türklerindendir.
B) Hüseyin Baykara’nın yakın arkadaşların-

dandır.
C) Nakşibendî tarikatına intisab etti.
D) Hüseyin Baykara’nın hayatı ve faziletleri-

ni anlatan bir risalesi vardır.
E) Türkçenin birçok yönden Farsçadan üs-

tün bir dil olduğunu savunmuştur.

14. Aşağıdaki eserlerden hangisi Yakînî’ye 
aittir?

A) Sazlar Münazarası
B) Ok ve Yaynıŋ Münazarası
C) Çengnâme
D) Mahzenü’l Esrâr
E) Dehname

15. Çağatay Türkçesini, Karahanlı ve Harezm 
Türkçelerinin devamı olarak nitelendire-
rek XV. yüzyıldan başlatıp üç döneme ayı-
ran bilim adamı aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) J. Eckmann
B) Şçerbak
C) A. Caferoğlu
D) F. Köprülü
E) Samoyloviç
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16. Gül ü Nevrûz mesnevisi aşağıdaki yazar-
lardan hangisine aittir?

A) Sekkâkî
B) Mevlânâ Lütfî
C) Ahmet-i Dâî
D) Ahmedî
E) Şibanî

17. Pir Mahmud tarafından yazılmıştır. 1795 be-
yitten oluşur. Farsçadan Türkçeye tercüme 
edilmiş olup Kelile ve Dimbe ile Binbir Ge-
ce Hikayeleri tarzındadır. Dini tasavvufi içe-
riğe sahiptir.

 Yukarıdaki parçada bahsi geçen eser aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Hamuş-name
B) Keşfü’l Meani
C) Şefaat-name
D) Bahtiyar-name
E) Mahşer-name

18. Kemaloğlu İsmail tarafından 1387’de yazıl-
mış olup klasik mesnevi tertibine uygun olan 
3030 beyitten oluşan “Ferah-name” olarak 
adlandırılan eser aşağıdakilerden hangisi-
dir?

 Yukarıdaki parçada özellikleri verilen eser 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbret-name
B) Bahtiyar-name
C) Name-i Mahşer
D) Keşfü’l Meani
E) Mantıku’t Tayr

19. Anadolu’nun telif tarihi bilinen en eski 
müstakil miraç-namesi aşağıdakilerden 
hangisine aittir?

A) Şeyyad Hamza
B) Ahmedi
C) Hoca Mesud
D) Kemaloğlu İsmail
E) Pir Mahmud

20. Bir grup arkadaşıyla hacca giderken gör-
düğü Şam, Kudüs, Mekke ve Medine 
ile oralarda ziyaret ettiği kutsal mekan-
lar hakkında bilgi verdiği Kitabu Evsaf-ı 
Mesacidi’ş-Şerife adlı eseriyle tanınan şa-
ir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmed Fakih
B) Ahmedi
C) Celili
D) Yusuf-ı Meddah
E) Hamdullah Hamdi

1. E
2. A
3. E
4. D
5. B

6. E
7. D
8. B
9. B

10. A

11. C
12. B
13. D
14. B
15. A

16. B
17. D
18. A
19. B
20. A

YANITLAR
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RI 5XV. YÜZYIL BATI TÜRK EDEBİYATI I

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede XIV. yüzyılda Anadolu sahasında 
eser kaleme alan şair ve yazarlar ile onların eserleri işlenecektir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 3 - 4

 ➣ XV. yüzyılda Doğu Türk edebiyatının Horasan ve Maveraünnehir’de, Batı Türk edebiyatının ise 
Irak, Azerbaycan ve Anadolu’da eserler verdiği görülür.

 ➣ Bu yüzyılda Herat ve Semerkand merkez olmak üzere Timur’un çocuklarının ve torunlarının 
hâkim oldukları bu yerlerde Doğu Türkçesi ile çok parlak bir edebiyat (Çağatay edebiyatı) mey-
dana gelmiştir.

XV. YÜZYIL AZERİ SAHASI TÜRK EDEBİYATI 

XV. YÜZYIL AZERİ SAHASInDA TARİHÎ VE EDEBÎ DuRum
 ➣ XV. yüzyılda Irak ve Azerbaycan, Karakoyunlular’ın (1380-1463) ve Akkoyunlular’ın (1403-1508) 
idaresi altındadır.

 ➣ Sürekli savaşların doğurduğu siyasî ve ekonomik buhranlar, Sünnî, Şiî mezhep kavgalarının ya-
rattığı huzursuzluklar yüzünden XV. yüzyılda Azeri sahasında edebiyat verimli olamamıştır.

 ➣ Karakoyunlu hükümdarları bir yandan İran edebiyatının gelişmesine yardımcı olmuşlar, bir yan-
dan da şairleri ve yazarları Türkçe eser yazmaya teşvik etmişlerdir.

 ➣ Akkoyunlu hükümdarı Sultan Yakub da Türkçe ve Farsça şiirler söylemiştir.
 ➣ Habîbî, XV. yüzyılda Azeri sahasındaki en önemli şairdir. Şah İsmail tarafından “melikü’ş-
şu’ara” unvanıyla büyük iltifat görmüştür.

 ➣ Azeri sahasında Nesimi ile Fuzûlî arasında yetişen şairlerin en önemlisi olan Habîbî’nin Divan’ı 
ele geçmemiştir.

 ➣ Şiirlerinden Şiî olduğu ve Hurufiliğe meyli bulunduğu anlaşılan Habîbî, güçlü bir şairdir.
 ➣ Hüsrev ü Şirin yazarı Bursalı Celîlî, Hamîdî’nin oğludur.

XV. YÜZYIL AnADoLu SAHASI TÜRK EDEBİYATI (1400-1450) 

XV. YÜZYILDA AnADoLu SAHASInDA TARİHÎ DuRum
 ➣ XV. yüzyılın başında Anadolu’da Karamanoğulları ve Candaroğulları dışındaki beyliklerin hepsi 
Osmanlı idaresi altına girmiştir.

 ➣ Ankara Savaşı (1402)’nda I. Bayezid’in yenilerek Timur’a esir düşmesiyle Osmanlı Devleti büyük 
sarsıntı geçirmiş ve onun Anadolu’da kurmaya çalıştığı birlik dağılmış, Timur’a tabi olan beyler 
yeniden beyliklerinin başına geçmişlerdir.

 ➣ Çelebi Mehmed ile oğlu II. Murad zamanlarında (1421-1451) Anadolu’nun birliği yeniden ku-
rulmaya çalışılmış; II. Murad, Rumeli’de I. Murad ile I. Bayezid’in elde ettiği toprakları daha da 
genişletmiştir.

 ➣ 1444’te yapılan Varna Muharebesi’nin kazanılması, Avrupa’daki Türk hâkimiyetini daha kuvvetli 
hâle getirirken İstanbul Fethi’nin de yolunu açmıştır.

 ➣ Çelebi Mehmed devrinde (1413-1421) olduğu gibi Sultan II. Murad döneminde de Osmanlı Dev-
leti, Anadolu’da hakimiyetini devam ettirmek isteyen Timur’un oğlu Şahrûh’un baskısı altında 
kalmıştır ancak II. Murad Han’ın ileriyi gören siyaseti bunu ortadan kaldırmıştır.

 ➣ 1453’te Fatih’in İstanbul’u alması ile devletin iki yakası bir araya gelmiş, Bizans İmparatorluğu 
tarihe karışmıştır.

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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XV. YÜZYILIn İLK YARISInDA AnADoLu SAHASInDA EDEBÎ DuRum
 ➣ XV. yüzyılda Bursa ve Edirne başta olmak üzere Anadolu’daki diğer şehirlerde ilim ve sanat faali-
yetleri devam etmiştir. Özellikle Osmanlı şehzadelerinin vali bulundukları şehirlerde ilmî ve edebî 
faaliyet çok daha canlı ve hareketli olmuştur.

 ➣ Niyazî-i Kadîm, Sadî, Kandî, La’lî, Karaferyeli Baba Hasan, Prizrenli Sûzî Çelebi, Nehârî, Sa’yî, 
Priştineli Mesihî, Vidinli Tarikî ile Zarifî Rumeli şehirlerinde yetişmiş önde gelen şairlerdir.

 ➣ Yüzyılın ikinci yarısında bütün bu faaliyetlerin merkezi İstanbul olmuştur.
 ➣ Türk edebiyatı bu yüzyılda Anadolu’da büyük bir gelişme göstermiş, divan edebiyatı artık kuruluş 
dönemini tamamlayarak klasik bir duruma gelmiştir.

 ➣ Manzum, mensur her türde ve her konuda yazılmış pek çok eserle edebiyat iyice gelişerek bir 
yükselme devri başlamıştır.

 ➣ Mesnevi alanında da her konuda telif ve tercüme çok sayıda eser yazılmış, hamseler meydana 
getirilmiştir.

 ➣ XIV. yüzyıldaki dinî-destani mesnevilerin yerini bu yüzyılda daha çok tarihî mesneviler almış ve 
yapılan fetihleri anlatan gazavatnameler yazılmıştır.

 ➣ Telif ve tercüme şeklinde yazılan mensur eserlerin sayısı oldukça artmıştır.
 ➣ Bu yüzyılın şairleri, şiirlerinde atasözlerini, Türkçe tabirleri, Türkçe kelimelerden yaptıkları redif ve 
kafiyeleri kullanmak suretiyle şiir dilini geliştirmek için büyük gayret göstermişlerdir.

 ➣ Nesir dilinde de iki ayrı gelişme görülmüştür. Halk için yazılan dinî eserlerde ve tarihlerde sade 
bir dil kullanılmış ancak bazı eserlerde sanatkârane nesir yer almıştır.

 ➣ XV. yüzyılın ilk yarısında Anadolu’da edebî faaliyetin Osmanlı sahasında daha verimli olduğu 
görülür.

 ➣ I. Bayezid’in büyük oğlu Emir Süleyman (1403-1410) edebiyata ve şiire meraklı olup Osmanlı 
sarayında şairleri ilk defa o toplamıştır.

ÇELEBİ mEHmED DönEmİ (1413-1421)
 ➣ XV. yüzyılın başında Çelebi Mehmed’in kısa süren padişahlığı döneminde Türk edebiyatı, yazı-
lan eserlerle gelişmeye devam eder.

 ➣ Ahmedî, Ahmed-i Dâî ve Şeyhî gibi şairleri himaye ettiği gibi ilim, fikir ve sanat çalışmalarına da 
önem vererek telif ve tercüme eserlerin yazılmasını sağlamıştır.

 ➣ Abdülvâsî Çelebi ise Halîlname’yi Çelebi Mehmed’e takdim etmiştir.
 ➣ Zekeriya bin Mehmed-i Kazvînî’nin ansiklopedi tarzında Acâ’ibü’l- Mahlûkat adlı eseri, Rükneddîn 
Ahmed tarafından Çelebi Mehmed adına Türkçeye tercüme edilmiş; Abdülvehhâb bin Yûsuf 
bin Ahmed el-Mardanî ise bu padişah için tıbbî eserlerden yararlanarak Kitâbü’l-Müntehab fi’t-
Tıb adlı eserini yazmıştır.

II. muRAD DönEmİ (1421-1451)
 ➣  Anadolu Türk birliğinin yeniden kurulmaya başladığı II. Murad döneminde, beyliklerin Osmanlı 
idaresi altına girmesi ile kültür ve sanat faaliyetleri de Osmanlı sarayına taşınmıştır.

 ➣ İyilik yapmayı seven ve hayratının çokluğundan dolayı “Ebu’l-hayr” diye anılan II. Murad’ın âlim 
ve şairlere hatta tarikatlara olan yakınlığı ve onları desteklemesi, adına çok sayıda Türkçe eserin 
yazılmasına, Türk edebiyatının ve kültür hareketlerinin gelişmesine zemin hazırlamıştır.

 ➣ Kaynakların verdiği bilgilere göre Osmanlı’da ilk şiir söyleyen ve şiirlerinde mahlas kullanan 
(Murâdî) padişah da II. Murad’dır.

 ➣ Onun döneminde önde gelen şairler arasında, Germiyanlı Şeyhî ve yeğeni Cemâlî, Şemsî, Nak-
kaş Sâfî, Gelibolulu Za’îfî, İvaz Paşazâde Atâî, Hüsâmî, Hassân, Bursalı Ulvî ve Aşkî bulun-
maktadır.

 ➣ Şeyhî, Çelebi Mehmed’in ölümünden sonra Sultan Murad’a intisap etmiş ve padişahın düzenle-
diği meclislere girerek musahibi olmuştur.

 ➣ Şeyhî’nin yeğeni Cemâlî, II. Murad’a Hüsrev ü Şirin’in zeylini ve Hümâ ve Hümâyûn adlı mesne-
visini sunarak yakınlık sağlamıştır.

 ➣ Şemsî ise II. Murad’ın önce musahibi, sonra da nedîmi olmuş bir şairdir.
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 ➣ Bursalı olan Sâfî de usta bir nakkaş olmasının yanında padişah meclislerine girebilen bir şairdir.
 ➣ Za’îfî, Gazavat-ı Sultan Murad Han adıyla II. Murad’ın seferlerini manzum olarak anlatmıştır.
 ➣ Bedr-i Dilşâd’ın II. Murad’a sunduğu Muradname’si ise on bin beyitten fazla ansiklopedik bir 
eserdir.

 ➣ Hümâmî Sîname’yi, Abdî Camasbname’yi, Manyasoğlu (Manyas Kadısı) Mehmed Gülistân’ı ve 
Şeyh Elvan-ı Şirazî Gülşen-i Râz’ı Farsçadan Türkçeye tercüme ederek II. Murad’a sunmuşlar-
dır.

 ➣ Mu’înüddîn b. Mustafa, Mevlana’nın Mesnevi’sinin I. cildini, II. Murad adına Mesnevî-i 
Murâdiyye adıyla 1436’da manzum olarak tercüme edip açıklamıştır.

 ➣ Âşık Ahmed ise 1430-1451 yılları arasında yazdığı Câmi’u’l-Ahbâr adlı manzum bir evliya tezki-
resi olan mesneviyi II. Murad’a takdim etmiştir.

 ➣ Atâî de bu devrin tanınmış şairlerindendir.
 ➣ Hüsâmî, Hassân, Bursalı Ulvî, Aşkî yazdıkları kaside ve gazeller ile II. Murad’ın himayesini 
kazanıp saraya girmiş ve padişahın ihsanlarına kavuşmuş şairlerdir.

 ➣ II. Murad’ın Türkçeye gösterdiği hassasiyet ve verdiği önem, Türkçenin büyük devlet dili olmasını 
sağlamıştır.

 ➣ Mercimek Ahmed, onun emriyle 1432’de Kâbusname’yi sade bir dille yeniden Türkçeye çevir-
miş, Tokat Dizdarı Ârif Ali de Danişmendname’yi sade bir Türkçe ile yeniden yazmıştır.

 ➣ II. Murad, mûsikîye de meraklı olduğundan Hızır b. Abdullah, Kitâbu’l-Edvâr ve Abdülkadir-i 
Meragî de Makâsıdu’l-Elhân isimli eserlerini onun adına yazmışlardır.

 ➣ Bu devirde medrese mensubu ilim adamları, eserlerini daha çok Arapça yazmışlardır.
 ➣ Hacı Bayram-ı Velî, Emir Sultan, Eşrefoğlu Rûmî, Abdurrahim-i Rûmî, Osmanlı kültür haya-
tının temel eserlerinden Muhammediyye’nin müellifi Yazıcıoğlu Mehmed ile kardeşi Ahmed-i 
Bîcan, Abdüllatif Kudsî ve Abdurrahman el-Bistâmî Sultan II. Murad devrinde yaşayan Os-
manlı din, kültür ve tasavvuf hayatının önemli şahsiyetlerindendir.

 ➣ İlk Osmanlı tarihçilerinden Âşık Paşazâde, padişah ile bazı savaşlara katılmış; Şükrullah ise 
onun musâhibi ve elçisi olarak görev yapmıştır. Oruç Bey de bu dönemde yaşamış önemli bir 
tarihçidir.

 ➣ Anadolu’da doğup büyüyen Türk mutasavvıfı Hacı Bayram-ı Velî tarafından kurulan ilk Türk 
tarikatı “Bayramîlik” ile İslam dünyasının en yaygın tarikatlarından Kadirîlik’in bir kolu olan “Eşre-
fiyye” II. Murad devrinde kurulmuştur.

 ➣ Edebiyatımızda şuara tezkireleri gibi önemli eserlerden olan “nazire mecmuaları”nın Anadolu’da 
yazılan ilk örneğine II. Murad devrinde rastlanır.

 ➣ Ömer b. Mezîd tarafından derlenen ve II. Murad’a sunulan Mecm’atü’n-Nezâir, II. Murad devrine 
kadar Türk şiirinin değerlendirilmesini sağlayan önemli bir kaynaktır.

XV. YÜZYIL (1400-1450 ARASI) AnADoLu SAHASI şAİR VE YAZARLARI 

AHmED-İ DÂÎ
 ➣ Germiyan bölgesi şairlerinden olan Ahmed-i Dâî, Türk edebiyatının önde gelen şairlerindendir.
 ➣ Ahmed-i Dâî bundan sonra hep bu bölgeye vali olan Yıldırım Han’ın oğlu Emir Süleyman’ın ya-
nında bulunmuştur. Çengname adlı eserini 1406 yılında bu şehzadeye sunmuştur.

 ➣ Çelebi Mehmed şaire yakınlık göstermiş ve oğlu Murad’ın eğitim ve öğrenimi için görevlendir-
miştir.

 ➣ Dâî Şehzade Murad için Ukûdü’l-Cevâhir adlı eserini kaleme almıştır. Ayrıca I. Mehmed’e övgü 
olarak altı şiir ile bir mersiye yazmıştır.

AHmED-İ DÂÎ’nİn EDEBÎ KİşİLİğİ VE ESERLERİ 
Edebî Kişiliği

 ➣ Ahmed-i Dâî, kaynaklarda yer alan bilgilere göre iyi bir öğrenim görmüş, devrinin bilgilerine sahip 
her alanda eser veren ve kendisine saygı duyulan bir şairdir.

 ➣ Dili akıcı, açık, ifadesi tok ve gürdür.
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 ➣ Mevlana, Yunus Emre ve Âşık Paşa’dan etkilendiği gibi kendi devrinin ve sonrasının şairlerini de 
etkilemiştir.

 ➣ Hece ve aruzu birbirine yakınlaştırmış, özellikle tefilelerde kelimelerin bölünmesine çok az yer 
vermiştir.

 ➣ Arapça ve Farsçaya hâkim olan şair, mülemma kasideler de yazmıştır.
 ➣ Arapça ve Farsça tamlamalara ve yabancı cümle şekillerine şiirinde oldukça az yer vermiştir.
 ➣ Dâî, şiirlerindeki yerli ve millî seçki ile Divan şiirinin kurucuları arasında yer alır. Devrinin şairleri 
ile kıyaslandığı zaman Şeyhî ve Ahmedî’den üstün olduğu görülür.

 ➣ Ahmedî gibi Dâî de en çok Emir Süleyman için şiir yazmıştır. Bunu Çelebi Mehmed izler.
 ➣ Üslubu çağdaşlarına göre zarif, açık ve akıcıdır.
 ➣ Dâî, bazı şiirlerinde Fars şairlerinden Selmanı Saveci’ye yer vermiş, Çengname’nin konusunu 
Sadi’den almış ve ondan etkilenerek yazmıştır.

 ➣ XV. yüzyılın başında Nesimi, Kadı Burhaneddin ve Ahmedî’den sonra divan sahibi olan dör-
düncü şairdir.

 ➣ Kadı Burhaneddin gibi Çağatay ve Azeri Türkçesine hâkim olan Dâî’nin Osmanlı sahasında Ça-
ğatay Türkçesi ile yazdığı gazeller, bu tür şiirlerin ilk örneklerindendir.

 ➣ Sultan II. Murad için yazdığı ve edebiyatımızda ilk örnek olan müstezat (yedekli) kasidesinde ve 
farklı manzumelerinde yer alan bazı beyitlerde şiirinin özelliklerinden söz eder.

 ➣ Devrin şairlerinden özellikle Ahmedî ve Nesîmî gibi dedim-dedi şeklindeki karşılıklı konuşmalar 
ile sorularla şiirlerine bir akıcılık sağlayan Dâî’nin bazı gazelleri ile Ahmedî’nin şiirleri arasında 
benzerlikler de vardır.

 ➣ Türk edebiyatında nesir dilinin kuruluşuna büyük katkı sağlamıştır. Teressül adlı eseri ile Türk 
edebiyatında ilk yazı örneklerini yazan da Ahmed-i Dâî’dir.

Eserleri
 ➣ Ahmed-i Dâî, devrinde manzum ve mensur eser yazmıştır.
 ➣ Eserlerinden manzum olanlar; Türkçe Divan, Farsça Divan, Çengname, Ukûdü’l-Cevâhir 
(Farsça sözlük), Ebulleys-i Semerkandî Tefsirinin Mukaddimesinin Türkçe Çevirisi, Camasbna-
me, Vasiyyet-i Nûşinrevân-ı Âdil be-Püsereş Hürmüz-i Tâcdâr tercümesi’dir.

 ➣ Camasbname, İran şairlerinden Nasîrüddîn-i Tûsî’nin (öl. 1274) gizli ilimlerden bahseden “yıldız-
name” türündeki otuz üç beyitlik aynı adlı mesnevisinin genişletilmiş tercümesidir.

 ➣ Ukûdü’l Cevâhir, şairin II. Murad’ın şehzadeliği sırasında yazdığı Farsça manzum bir sözlüktür.
 ➣ Vasiyyet-i Nûşinrevân-ı Âdil be-Püsereş Hürmüz-i Tâcdâr ise mefâ‘îlün mefâ‘îlün fe‘ûlün vez-
niyle ve mesnevi nazım şekliyle yazılmış, 115 beyitlik didaktik bir eserdir. Dâî’nin ayet, hadis ve 
atasözlerinden yararlandığı ve baştan sona cinaslarla ördüğü bu mesnevi, çocuklar muhatap 
alınarak yazılmış ilk nasihatname kabul edilir. 

 ➣ 21 kaside, 6 tercî’-i bend ve terkîb-i bend ile 304’ü gazel olmak üzere toplam 331 şiir bulunan 
Divan’daki bazı gazeller beş beytin altında kalan eksik şiirlerdir.

 ➣ Aruzun mefâ‘îlün mefâ‘îlün fe‘ûlün vezniyle yazdığı Çengname, 1446 beyitten oluşan bir mes-
nevidir. Sadece bir parçası farklı vezinle yazılan eser, çengin 24 teli ve Doğu mûsikîsinin 24 
makamından hareketle 24 bölüme ayrılmıştır.

 ➣ Dâî, yukarıda belirtilen manzum eserlerinden başka mensur eserler de yazmıştır. Bu mensur 
eserler; Ebulleys-i Semerkandî Tefsirinin Çevirisi, Miftâhü’l-Cenne, Kitâbü’t-Ta’bir-nâme Çevirisi, 
Tercüme-i Eşkâl-i Nasır-ı Tûsî, Teressül, Tezkiretü’l-Evliya Çevirisi, Tıbb-ı Nebevî, Vesîletü’l- 
Mülûk li-Ehli’s-Sülûk ve Yüz Hadis Çevirisi olmak üzere dokuz tanedir. 

SÜLEYmAn ÇELEBİ
 ➣ Türk edebiyatında ilk mevlid yazarlarından olan Süleyman Çelebi’nin hayatı hakkında fazla bilgi 
yoktur.

 ➣ Mevlid’e göre iyi bir eğitim aldığı ve dinî bilgilere hakkıyla vâkıf olduğu anlaşılan Süleyman Çele-
bi, Emir Sultan ve çevresinde yetişmesinden dolayı saraya da yakın olmuştur.
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SÜLEYmAn ÇELEBİ’nİn EDEBÎ KİşİLİğİ VE ESERİ
 ➣ Süleyman Çelebi, kimseye minnet etmeyen, eserinde devlet büyükleri ile ilgili hiçbir bilgi bulun-
mayan ve onlara şiirinde yer vermeyen bir şairdir.

 ➣ Onda Allah ve Peygamber sevgisinden başka bir şey yoktur. Şiirinde bunu en samimi şekilde 
aksettirmiştir.

 ➣ Süleyman Çelebi’nin tek eseri olan Vesîletü’n-Necât, Aydınoğulları ile Germiyanoğulları’nda ve 
başka yerlerde yetişip sonradan Osmanlı bölgesine gelen şairlerin eserleri bir tarafa bırakılırsa, 
Osmanlı Devleti’nde yazılan ilk eserdir. Çelebi yazdığı bu esere Vesîletü’n-Necât adını vermesi-
ne rağmen halk arasında Mevlid ismi ile meşhur olmuştur.

 ➣ Çelebi, derin bir Peygamber sevgisiyle yazdığı bu eseri ile devrinde devlet ve toplum düzeninin 
karışmasına sebep olan Bâtınîlik gibi bozuk inançlara da karşı çıkmış ve milletin inanç birliğinin 
korunması hususunda üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmiştir.

 ➣ Süleyman Çelebi, eserini yazarken Âşık Paşa’nın Garibname’sinden, Erzurumlu Mustafa Darîr’in 
Sîretü’n-Nebî’sinden ve Ahmedî’nin Mevlid’inden yararlanmıştır.

 ➣ Mesnevi nazım şeklinde yazılan Mevlid’de kimi mesnevilerde görüldüğü gibi yer yer kaside ve 
gazel tarzında yazılmış şiirler de vardır.

 ➣ Anlaşılır ve açık bir dil kullanan yazar, eserini Eski Anadolu Türkçesi ile yazmıştır.
 ➣ Baştan sona Peygamber’in hayatının anlatıldığı bir eser olan Mevlid, dokuz bölümdür.

ABDÜLVÂSÎ ÇELEBİ
 ➣ XIV. yüzyılın ortalarında doğan ve XV. yüzyılın ilk çeyreğinde Amasya ve Bursa’da yaşayan şa-
irlerden biri de Abdülvâsî Çelebi’dir.

 ➣ Bir kadı oğlu olması sebebi ile iyi bir eğitim görmüştür. Hatta buna dayanarak şiirlerinde Kadıoğlu 
ve Kadı mahlasını kullanan şair, ayrıca Abdülvâsî adını da mahlas gibi yazmıştır.

 ➣ Şiirlerinden devrin hükümdarı I. Mehmed ve vezir Bayezid Paşa’ya yakın olduğu anlaşılmaktadır.
 ➣ Şair, eserinde şehzadeler arasında geçen mücadeleleri “Der Vasf-ı Ceng-i Sultân Muhammed 
bâ-Mûsâ” başlığı altında 192 beyitte anlatarak bir çeşit tarih yazmıştır.

ABDÜLVÂSÎ ÇELEBİ EDEBÎ KİşİLİğİ VE ESERİ
 ➣ Abdülvâsî Çelebi, devrinin şairlerine göre dili açık ve anlaşılır, özellikle yabancı tamlamaları kul-
lanmama bakımından dikkatli bir şairdir.

 ➣ Şiirlerinde Arapça ve Farsça tamlamalara çok az, hatta yok denecek kadar az yer verir.
 ➣ İşlediği konuya göre yer yer ayet ve hadislere de yer veren şair, büyük önem verdiği ilmi, kısım-
lara ayrırarak anlatmıştır.

Halîlname
 ➣ Türk edebiyatında İbrahim peygamberin hayatının anlatıldığı bilinen tek eserdir.
 ➣ 3693 beyitten meydana gelen bu mesnevi, aruzun mefâ‘îlün mefâ‘îlün fe‘ûlün vezniyle yazılmıştır.
 ➣ Dâsitân-ı İbrahim Nebî adıyla da bilinen eserde, İbrahim peygamberin hayat hikâyesi, buna bağlı 
olarak kurban olayı ve İsmâil peygamber anlatılmıştır.

 ➣ Hz. İbrahim’in peygamber oluşunun ardından sözü Çelebi Mehmed ile Musa Çelebi’ye getiren 
şair, iki şehzade arasındaki mücadeleleri anlatmış ve Mehmed Çelebi’nin galibiyetine yer ver-
miştir. 

 ➣ Şair, eserinde mesnevi nazım şekli dışında sayısı on beşi bulan gazel de yazmıştır.
 ➣ Halîl-name’de Kabe’nin yapılışının anlatıldığı yedi beyitlik şiir, bir Kabename olup edebiyatımız-
da bu türde yazılan ilk şiirdir.

 ➣ Bu eserde yer alan Hz. İbrahim’in vasiyeti ise Kutadgu Bilig’den sonra edebiyatımızda rastlanan 
ikinci bir vasiyetname niteliğindedir.

Miraç-name
 ➣ Halîlname’nin sonunda yer alan 548 beyitlik bir kısımdır.
 ➣ Abdülvâsî Çelebi’nin Peygamber’in miracını geniş bir şekilde anlatmaya çalıştığı ayrı bir eser gibi 
görünen bu mesnevisi de mefâ‘îlün mefâ‘îlün fe‘ûlün vezninde yazılmıştır.

 ➣ Abdülvâsî Çelebi’nin tefsir ve hadislerden faydalanarak yazdığı bu mesnevi, Türk edebiyatında 
görülen üçüncü miraçnamedir.
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şEYHÎ
 ➣  XIV. yüzyılın sonu ile XV. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Şeyhî, Anadolu sahası Türk edebi-
yatının en önemli şahsiyetlerinden biridir.

 ➣ Doğum yeri Germiyan’dır (Kütahya).
 ➣ Tezkirelerdeki bilgilere göre bilgisini ilerletmek üzere İran’a gitmiş; burada tasavvuf, edebiyat ve 
tıp öğrenimi görmüştür.

şEYHÎ’nİn EDEBİ KİşİLİğİ VE ESERLERİ 
Edebî Kişiliği

 ➣ Anadolu sahası Türk edebiyatının XV. yüzyılın ilk yarısında yaşayan en önemli şairidir.
 ➣ Anadolu sahası din dışı edebiyatının kuruluşunda önemli rol oynamış, özellikle lirizm yanı öne 
çıkan manzumeleriyle tanınmıştır.

 ➣ Şairin Divan’ında yer alan gazel ve kasidelerinde Fars şairlerinden Selman-ı Saveci ile Hâfız-ı 
Şirazî’nin etkisi görülür.

 ➣ Şeyhî, Türk edebiyatında başarılı bir mesnevi şairi olarak tanınır.
 ➣ Harname ile Türk hiciv ve mizah edebiyatının önde gelen bir ismi olmuştur.
 ➣ Şeyhî, Anadolu sahasında gelişen klasik şiirin kurucu şairlerinden biridir. Bu sebeple eski kay-
naklarda kendisinden “şeyhü’ş-şu’ara”, “serdar-ı şu’ara” ve “hüsrev-i şu’ara” şeklinde söz 
edilmiştir.

Eserleri
Şeyhî’nin bilinen ve elde bulunan eserleri, Divan, Harname ve Hüsrev ü Şirin mesnevileridir.
 Divan

 ➣ Millet Kütüphanesi Ali Emirî kitapları arasında bulunan Şeyhî Divanı nüshası 1438 tarihinde is-
tinsah edilmiştir.

 ➣ Şeyhî Divanı’nın başında tevhid, na’t ve kasideler bulunur. Şair kasidelere göre en çok II. Murad’a 
övgü şiiri yazmıştır.

Hüsrev ü Şirin
 ➣ Genceli Nizâmî’nin aynı adlı eserinin tercümesi olan bu mesnevi, 1421-1439 yılları arasında II. 
Murad adına yazılmıştır.

 ➣ Şeyhî, Nizâmî’nin eserine bağlı kalmakla birlikte yaptığı ekleme ve çıkarmalarla eserine telif özel-
liği kazandırmıştır.

 ➣ Anadolu’da yazılan ikinci eser olan bu mesnevi, Türkçe yazılan Hüsrev ü Şirin mesnevilerinin en 
güzeli olarak kabul edilir.

 ➣ 6944 beyitten meydana gelen ve mefâ‘îlün mefâ‘îlün fe‘ûlün vezniyle yazılmıştır.
 ➣ Şeyhî’nin bu eserinde, XV. yüzyıl Türkçesinin özellikleri bulunan arkaik kelimeler bakımından 
zengin dil malzemesi vardır.

Har-name
 ➣ Şeyhî’nin en çok beğenilen ve tanınan eseri olan Harname, 126 beyitten meydana gelen bir 
mesnevidir.

 ➣ Önce I. Mehmed’e, sonra II. Murad’a sunulmuştur.
 ➣ Özlü ve güçlü ifadesi, dilinin sadeliği ve güzelliği, hicvin inceliği ve zarafeti ile sosyal eşitsizliği 
başarılı bir biçimde eleştiren Harname, edebiyatımızda hiciv türünün en güzel örneğidir.

 ➣ Şeyhî, yaşadığı bir olayı, kuvvetli tasvirleri ile hayvanları şahıslaştırarak oldukça başarılı bir şe-
kilde anlatmıştır.

 ➣ Harname, çok sade bir Türkçe ile yazılmış, hemen her beyti sehl-i mümteni özelliği taşıyan bir 
eserdir. 

 ➣ Mesnevide çok az sayıda yabancı kelime kullanılmıştır. Bu kelimeler ise Türkçe sözler ve söyle-
yiş üslubu içinde kaybolmuştur. 



75

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

AÇIKLAMALI SORULAR

1. Aşa ğı da Ha bî bî ile il gi li ve ri len bil gi ler den 
han gi si yanlıştır?

A) Şah İs ma il ta ra fın dan “Me li kü’ş–şu’ara” 
un va nıy la bü yük il ti fat gör müş tür.

B) Ana do lu sa ha sın da Ne si mi ile Fuzû lî ara-
sın da ye ti şen şair le rin en önem li si dir.

C) Ha bî bî’nin bir ga ze li ne La ti fî ta ra fın dan 
na zi re ya zıl mış tır.

D) Aşık Çe le bi Ha bî bî’nin şi ir le rin de ta sav-
vuf ve aşk çeş ni si bu lun du ğunu ile ri sür-
müş tür.

E) Ha san Çe le bi Ha bî bî’nin eda sı nın Ace-
ma ne ve şi i ri nin âşı ka ne ol du ğu nu be lir-
tir.

AÇIKLAMA
Habibî, Anadolu sahasında değil Azeri sahasın-
da Nesimi ile Fuzûlî arasında yetişen şairlerin en 
önemlisidir.

YANIT: B

2. Aşa ğı da II. Mu rad dö ne miy le il gi li ve ri len 
bil gi ler den han gi si yanlıştır?

A)  Os man lı ’da Türk kül tür ve ede bi ya tı na 
da ir en dik ka te de ğer ge liş me ler bu dö-
nem de ger çek leş miş tir.

B) Ha cı Bay ram-ı Ve lî, Emir Sul tan ve Ah-
med-i Bî can gi bi Os man lı din, kül tür ve 
ta sav vuf ha ya tı nın önem li şah si yet le ri bu 
dö nem de ya şa mış tır. 

C) Bu dö nem de Os man lı ede bi ya tı nın ilk 
şâir le ri ye tiş me ye baş la mış tır. 

D) Na zi re mec mu ala rı nın Ana do lu’da ya zı-
lan ilk ör ne ği ne II. Mu rad dev rin de rast la-
nır. 

E) Ha cı Bay ram-ı Ve lî’nin kur du ğu ilk Türk 
ta ri ka tı “Bay ra mî lik” ve İs lam dün ya sı nın 
en yay gın ta ri kat la rın dan “Eş re fiy ye” II. 
Mu rad dev rin de ku rul muş tur.

AÇIKLAMA
Osmanlı edebiyatının ilk şairleri II. Murad döne-
minden önce Çelebi Mehmed döneminde yetiş-
miştir.

YANIT: C

3. Aşa ğı da ki ler den han gi si Çe le bi Meh-
med’e su nu lan eser ler den değildir? 

A) Hümâ ve Hümayun
B) Harna me
C) Ha lîlna me
D) Acâ’ibü’l-Mah lû kat
E) Ki tâ bü’l-Mün te hâb fi’t-Tıb

AÇIKLAMA
“Hüma ve Hümayun” Cemalî tarafından II. Murad’a 
sunulmuştur.

YANIT: A

4. Os man lı kül tür ha ya tı nın te mel eser le rin-
den Mu ham me diye’nin mü el li fi aşa ğı da ki-
ler den han gi si dir?

A) Ab dül la tif Kud sî
B) Ab dur rah man el-Bis tâ mî
C) Eş re foğ lu Rû mî
D) Ya zı cı oğ lu Meh med
E) Ab dur ra him-i Rû mî

AÇIKLAMA
“Muhammediye”, Yazıcıoğlu Mehmed’e aittir. 
Mehmed, Sultan II. Murad devrinde yaşayan Os-
manlı din, kültür ve tasavvuf hayatının önemli şah-
siyetlerindendir.

YANIT: D

5. Aşa ğı da Ah med-i Dâî ile il gi li ve ri len bil gi-
ler den han gi si yanlıştır?

A) En çok Emir Sü ley man için şi ir yaz mış tır.
B) Di van şi i ri nin ku ru cu isim le rin den dir.
C) He ce ile aru zu bir bi ri ne yak laş tır mış tır.
D) Os man lı sa ha sın da Ça ğa tay Türk çe siy le 

yaz dı ğı ga zel ler bu tür şi ir le rin ilk ör nek-
le rin den dir.

E) Dili ağır kapalı ve ağdalıdır.

AÇIKLAMA
Ahmed-i Dâî’nin dili akıcı ve açıktır. Devrinin  
şairlerinde görüldüğü gibi Arapça ve Farsça tam-
lamalara ve yabancı cümle şekillerine şiirlerinde 
oldukça az yer vermiştir.

YANIT: E
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6. Aşa ğı da ki Ah med-i Dâ î’nin Ca masbna me 
ad lı ese riy le il gi li ve ri len bil gi ler den han-
gi si yanlıştır?

A) Na sî rüd dîn-i Tû sî’nin “yıl dızname” tü rün-
de ki ay nı ad lı mes ne vi si nin ge niş le til miş 
ter cü me si dir.

B) Uş şakna me adıy la da anıl mış tır.
C) Türk çede bu konudaki ilk Camasbname 

ter cü me si dir.
D) Aru zun fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl vez-

niy le ya zıl mış tır.
E) Ese ri İs ma il Hik met Er tay lan ya yım la mış-

tır.

AÇIKLAMA
“Camasbname” için “Uşşakname” adıyla da anılır 
ifadesi hatalıdır. 

YANIT: B

7. Aşa ğı da “Ve sî le tü’n-Ne cât” ile il gi li ve ri len 
bil gi ler den han gi si yanlıştır?

A) Eser de her bah rin so nun da tek rar la nan 
va sı ta be yit le ri var dır.

B) Ve sî le tü’n-Ne cât bir “sehl-i müm te ni” ör-
ne ği dir.

C) Ese rin en uzun kıs mı mi rac bö lü mü dür.
D) Baş ka yer ler de ye ti şip son ra dan Os man-

lı böl ge si ne ge len şair le rin eser le ri sa yıl-
maz sa Os man lı Dev le ti’nde ya zı lan ilk 
eser dir.

E) Eser üze ri ne ya pı lan ça lış ma la rın en 
kap sam lı sı Nec la Pe kol cay’ın dok to ra 
ça lış ma sı dır.

AÇIKLAMA
Mevlid’in en uzun kısmı “Velâdet” bölümüdür (145 
beyit). Ayrıca bu kısımda Fatih devri şairlerinden 
olan Ahmed adlı bir mevlid şairinin “merhaba” fas-
lı da yer almıştır.

YANIT: C

8. Aşa ğı da ki ler den han gi si Ah med-i Dâ î’nin 
men sur eser le rin den değildir?

A) Uku dül’l ce vâ hir
B) Ki tâ bü’t Ta’birna me Çe vi ri si
C) Te res sül
D) Tıbb-ı Ne be vî
E) Vesîletü’l-Mülûk li-Eh li’s-Sü lûk

AÇIKLAMA
Ukudü’l cevâhir, Farsça manzum bir sözlüktür. 
Dâî'nin diğer mensur eserleri ise şunlardır;
• Ebullyes-i Semerkandî Tefsirinin Çevirisi
• Miftâhü'l Cenne
• Tercüme-i Eşkâl-i Nasır-ı Tûsî
• Tezkiretü'l Evliya Çevirisi
• Yüz Hadis Çevirisi

YANIT: A

9. Dâ î’nin “Va siy yet-i Nû şi re vân-ı Âdil be-Pü se-
reş Hür müz-i Tâc dâr” ad lı ese ri ne da ir aşa-
ğı da ve ri len bil gi ler den han gi si yanlıştır?

A) Aru zun me fâ’îlün me fâ’îlün fe’ûlün vez-
niy le ve mes ne vi na zım şek liy le ya zıl mış-
tır.

B) Di dak tik bir eser dir.
C) Si ya set na me özel li ği gös te rir.
D) Ço cuk ların mu ha tap alındığı ilk na si hat-

na me ola rak ka bul edi lir.
E) Ese ri ilk ola rak Mah mut Kap lan tıp kı ba-

sım ola rak ya yım la mış tır.

AÇIKLAMA
Verilen eserin ilk tıpkıbasımını İ. H. Ertaylan yap-
mıştır (1952). Daha sonra Mahmut Kaplan (1993) 
ve Emine Yeniterzi (2006) yeni harflerle aktararak 
neşretmiştir.

YANIT: E

10. Aşa ğı da ki ler den han gi si XV. yüz yıl Aze ri 
sa ha sı şair le rin den değildir?

A) Ha bî bî 
B) Ha tâ î 
C) Bur sa lı Ce lî lî
D) Ha mî dî 
E) Aş kî

AÇIKLAMA
Aşkî, XV. Yüzyıl Azeri sahası şairlerinden değildir. 
Aşkî, II. Murad dönemi şairlerindendir.

YANIT: E
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11. Aşa ğı da Şey hî ile il gi li ve ri len bil gi ler den 
han gi si yanlıştır?

A) Ana do lu sa ha sı Türk ede bi ya tı nın XV. 
yüz yı lın ilk ya rı sın da ya şa yan en önem li 
şairi dir.

B) Ba zı şi ir le rin de Fars şair le rin den Sel man 
Save ci ile Hâ fız-ı Şi râ zî’nin et ki si gö rü lür.

C) Türk ede bi ya tın da ba şa rı lı bir mes ne vi 
şairi ola rak bi li nir.

D) XV. yüz yı lın önem li mu ta sav vıf la rın dan-
dır.

E) Kla sik şi i rin ku ru cu la rın dan olan Şey hî 
es ki kay nak lar da “şey hü’ş-şu’ara” şek lin-
de de anıl mış tır.

AÇIKLAMA
Şeyhî, her ne kadar tasavvufla ilgilenmiş ve gazel-
lerinde tasavvufi unsurlara yer vermişse de muta-
savvıf bir şair değildir. Şeyhî, Anadolu sahası din 
dışı edebiyatının kuruluşunda önemli rol oynamış, 
özellikle lirizm yanı öne çıkan manzumeleriyle ta-
nınmıştır.

YANIT: D

12. • Şey hî’nin en çok be ğe ni len ve ta nı nan ese-
ri dir.

 • Türk ede bi ya tın da ki en gü zel hiciv ör ne ği-
dir.

 • Ese rin he men her be yi ti sehl-i müm te nî 
özel li ği gös te rir.

 Yu ka rı da hak kın da bil gi ve ri len eser aşa-
ğı da ki ler den han gi si dir?

A) Hüs rev ü Şi rin
B) Harna me
C) Ha lîlna me
D) Ley lâ vü Mec nûn
E) Yû suf u Ze lî hâ

AÇIKLAMA
Özellikleri verilen eser “Harname”dir. Harname, 
sade bir Türkçe ile yazılmıştır.

YANIT: B

13. XV. yüz yıl Aze ri sa ha sı nın en önem li şairi 
aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

A) Ha mî dî 
B) Ha tâ î 
C) Ha bî bî
D) Sul tan Ya kub
E) Ha kî kî

AÇIKLAMA
XV. Yüzyıl Azeri sahasının en önemli şairi 
Habîbî’dir. Akkoyunlu hükümdarı Sultan Yakub’un 
himayesinde yetişmiş, sonra Şah İsmail’in hima-
yesine girmiş, Şah İsmail tarafından “melikü’ş-
şu’ara” unvanıyla büyük iltifat görmüştür.

YANIT: C

14. Aşa ğı da ki ya zar-eser eş leş tir me le rin den 
han gi si yanlıştır?

A) Ab dül vâ sî Çe le bi / Ha lîlna me
B) Ah me dî / Çengname
C) El-Mer da nî / Ki tâ bül’l Mün te hab fi’t Tıbb
D) Şey hî / Harname
E) Kaz vî nî / Acâ’ibü’l Mah lû kat

AÇIKLAMA
"Çengname", Ahmed-i Dâî'ye ait 1446 beyitten 
oluşan bir mesnevidir. Dâi, eserde devrinin yaşa-
yışını özellikle Emir Süleyman'ın meclislerini yan-
sıtmıştır. Emir Süleyman'ın eğlence meclislerin-
den alınan ilhamla yazılan, saz ve sözden bahse-
dilen bu mesnevi, Dâî'nin en başarılı eserlerinden 
biridir.

YANIT: B

15. Os man lı ’da ilk şi ir söy le yen ve şi ir le rin de 
mah las kul la nan pa di şah aşa ğı da ki ler den 
han gi si dir? 

A) Çe le bi Meh med  
B) Sü lay man Çe le bi
C) II. Mu rad   
D) IV. Mu rad
E) Fa tih Sul tan Meh med

AÇIKLAMA
Osmanlı’da ilk şiir söyleyen ve şiirlerinde mahlas 
kullanan padişah II. Murad’tır?

YANIT: C
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16. Aşa ğı da ki se çe nek ler den han gi sin de II. 
Mu rad dö ne mi nin ön de ge len şair le ri yer 
almaz?

A) Ce mâ lî
B) Şem si
C) Hü sâ mî
D) Ah med-i Dâ î
E) Bur sa lı Ul vî

AÇIKLAMA
Ahmed-i Dâî, Çelebi Mehmed dönemi şairlerin-
dendir. Dönemin önde gelen şairleri arasında Ger-
miyanlı Şeyhî, Nakkaş Sâfî, Gelibolulu Zaîfî, İvaz 
Paşazâde Atâî, Hassan ve Aşkî bulunmaktadır.

YANIT: D

17. İlk Türk ta ri ka tı nın ku ru cu is mi aşa ğı da ki-
ler den han gi si dir?

A) Şük rul lah   
B) Emir Sul tan
C) II. Mu rad   
D) Yu nus Em re
E) Ha cı Bay ram-ı Ve lî

AÇIKLAMA
İlk Türk tarikatı olan Bayramîlik’in kurucusu Hacı 
Bayram-ı Velî’dir.

YANIT: E

18. Türk ede bi ya tın da ilk müs te zat ka si de ya-
zan şair aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

A) Ah me dî   
B) Aşık Pa şa
C) Şey hoğ lu Mus ta fa 
D) Ah med-i Dâ î
E) Ne simi

AÇIKLAMA
Türk edebiyatında ilk müstezat kaside yazan  
şair Ahmed-i Dâî’dir.

YANIT: D

19. Aşa ğı da Dâ î’nin “Çeng na me” ad lı ese riy le 
il gi li ve ri len bil gi ler den han gi si yanlıştır?

A) Dâ î’nin en ba şa rı lı eser le rin den dir.
B) Vah det ko nu su nu iş le yen ta sav vu fi ve 

sem bo lik bir eser dir.
C) Ede bi ya tı mız da var lık la rın ken di  ni an lat-

ma sı bu eser le baş la mış tır.
D) Eser de ki çeng ile Mev la na’nın mes ne vi-

sin de ki ney ara sın da ben zer lik var dır.
E) Ese rin Bur dur, Kon ya ve Si vas’ta ol mak 

üze re üç nüs ha sı var dır.

AÇIKLAMA
Edebiyatımızda varlıkların kendini anlatması Yu-
nus Emre ile başlar.

YANIT: C

20. Aşa ğı da Ab dül vâsî Çe le bi’ nin “Ha lîlna me” 
ad lı ese ri ile il gi li ve ri len bil gi ler den han-
gi si yanlıştır? 

A) Aru zun me fâ’îlün me fâ’îlün fe’ûlün vez-
niy le ya zıl mış tır.

B) “Dâ si tân-ı İb ra him Ne bî” adıy la da bi li nir.
C) Baş ta “Keş şâf” ol mak üze re al tı tef si re ve 

Ku ran-ı Ke rim’e da ya nı la rak ya zıl mış tır.
D) Eser de yer alan “mi’râçna me” bö lü mü 

Türk ede bi ya tı nın ilk mi raçname si dir.
E) Eser Çe le bi Meh med’e su nul muş tur.

AÇIKLAMA
Türk edebiyatının ilk miraçnamesi “Garibname”nin 
içerisinde yer alır. Hz. İbrahim'in hayatından son-
ra Hz. Muhammed'in Hz. İbrahîm’e kadar giden 
soyu hakkında bilgi veren şair, eserin sonunda 
Peygamber'in miracını anlatan bir miraçname yaz-
mıştır.

YANIT: D

21. “Ki tâ bü’l Mün te hâb fi’t-Tıb” ad lı ese rin mü el-
li fi aşa ğı da ki ler den han gi si dir? 

A) Ahmet el Mer da nî   
B) Ce mâ lî
C) Mol la Hüs rev  
D) Ah me dî
E) Mer ci mek Ah med

AÇIKLAMA
Verilen eser Ahmet el-Merdanî’ye aittir.

YANIT: A
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22. Aşa ğı da ki ler den han gi si Şey hî Di va nı 
üze ri ne çalış ma ya pan isim ler den değil-
dir? 

A) Ali Ni had Tar lan
B) Ne cip Asım
C) Mus ta fa İsen
D) Ce mal Kur naz
E) Ha lit Bil te kin

AÇIKLAMA
Necip Asım, Şeyhî Divanı üzerine incelemeler 
yapmamıştır. Ali Nihad Tarlan, Divan’ı hem edebî 
yönüyle incelemiş hem de eserin tarama sözlüğü-
nü hazırlamıştır. Mustafa İsen ve Cemal Kurnaz 
eseri 1990 yılında yayımlamış, Halit Biltekin ise 
eser üzerine doktora çalışması yapmıştır.

YANIT: B

23. Aşa ğı da Şey hî’nin “Hüs rev ü Şi rin” ad-
lı ese riy le il gi li ve ri len bil gi ler den han gi-
si yanlıştır? 

A) Şey hî, Gen ce li Ni zâ mî’nin ay nı ad lı ese-
ri nin ter cü me si olan bu mes ne vi ye te lif 
eser ni te li ği ka zan dır mış tır.

B) Hüs rev ile Şi rin’in aş kı nı an la tan bu mes-
ne vi II. Mu rad adı na ya zıl mış tır.

C) Türk çe ya zı lan Hüs rev ü Şi rin mes ne vi le-
ri nin en gü ze li dir.

D) XV. yüz yıl Türk çe si nin dil özel lik le ri bu lu-
nan ve ar ka ik ke li me ler ba kı mın dan zen-
gin bir dil mal ze me si ne sa hip bu eser, 
1963 yı lın da Ke mal Eras lan ta ra fın dan 
ya yım lan mış tır.

E) Bu ko nu da XV. yüz yıl da ya zı lan ilk; Ana-
do lu’da ya zı lan ikin ci eser dir.

AÇIKLAMA
Verilen eser, Faruk Kadri Timurtaş tarafından ya-
yımlanmıştır.

YANIT: D

24. Es ki kay nak lar da ken di sin den “ser dar-ı 
şu’ara” ve “hüs rev-i şu’ara” şek lin de söz 
edi len şah si yet aşa ğı da ki ler den han gi si-
dir? 

A) Şey hî
B) Ab dül vâ sî Çe le bi
C) Ah med-i Dâ î
D) Yu nus Em re
E) Sü ley man Çe le bi

AÇIKLAMA
Eski kaynaklarda kendisinden “serdar-ı şu’ara” ve 
“hüsrev-i şu’ara” şeklinde söz edilen şair Şeyhî’dir. 
Bunun sebebi Şeyhî'nin Anadolu sahasında geli-
şen klasik şiirin kurucu şairlerinden biri olmasıdır.

YANIT: A

25. Türk ede bi ya tın da Kabena me tü rün de ya-
zı lan ilk şi ir aşa ğı da ki eser ler den han gi si 
içe ri sin de yer alır? 

A) Harna me
B) Ha lîlna me
C) Ga ribna me
D) İs ken derna me
E) Ve sî le tü’n Ne cât

AÇIKLAMA
Türk edebiyatında Kabename türünde yazılan ilk 
şiir “Halîlname”dir.

YANIT: B
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Bi li nen ilk mev lid ki ta bı nın ya za rı aşa ğı-
da ki ler den han gi si dir? 

A) Sü ley man Çe le bi
B) Ebu’l Cev zî
C) İb ni Dih ve
D) El-Bek rî
E) İbn-i Ara bî

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si XV. yy’da Ru me-
li şe hir le rin de ye ti şen şair ler den değildir?

A)  Ah me dî
B) Ni ya zî-i Ka dîm 
C) Sadi 
D) Kan dî 
E) Ne hâ rî

3. Cemâlî, Şemsi, Gelibolulu Zaifi gibi şairler 
hangi padişah döneminde yaşamışlardır?

A) I. Mu rad
B) Yıl dı rım Ba ye zid
C) Çe le bi Meh med
D) II. Mu rad
E) Fa tih Sul tan Meh med

4. “Mecmuâtü’n-Ne zâ ir” ad lı na zi re mec mu-
ası nın der le yi ci si aşa ğı da ki ler den han gi-
si dir? 

A) Ham za Bey
B) Ömer b. Me zid
C) Per vâ ne Bey
D) Ah me dî
E) Şey hoğ lu Mus ta fa

5. Dâî Di va nı’nın Ka hi re nüs ha sın dan ilk 
bah se den isim aşa ğı da ki ler den han gi si-
dir? 

A) Tun ca Kor tan ta mer
B) Ah met Ateş
C) Ke mal Eras lan
D) Fa hir İz
E) Ha si be Ma zu oğ lu

6. Sü ley man Çe le bi’nin bi li nen tek ese ri aşa-
ğı da ki ler den han gi si dir? 

A) Mu ha ke me tü’l Lü ga teyn
B) Ve sî le tü’n Ne cât
C) Mu kad di me tü’l Edeb
D) Sî re tü’n Ne bî
E) Ga ribna me

ÇÖZÜMLÜ DENEME 
YANITLARI

1. B Bilinen ilk mevlid kitabı Ebu’l Cevzî’ye ait-
tir.

2. A Ahmedî, XV. Yüzyılda Rumeli şehirlerin-
de yetişen şairlerden değildir.

3. D Cemâlî, Şemsi, Gelibolulu Zaifî II. Murad 
döneminde yaşamışlardır.

4. B “Mecmuâtü’n Nezâir” Ömer b. Mezid ta-
rafından derlenmiştir. Bu eser, nazire 
mecmualarının Anadolu’daki ilk örneği-
dir. 

5. A Dâî Divanı’nın Kahire nüshasından ilk 
bahseden isim Tunca Kortantamer’dir.

6. B Süleyman Çelebi’nin bilinen tek eseri 
“Vesîletü’n Necât”tır.
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ÜNİTE

6XV. YÜZYIL BATI TÜRK EDEBİYATI II: 
ANADOLU SAHASI TÜRK EDEBİYATI (1450-1500)

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede Fatih ve II. Bayezid dönemleri ile XV. 
yüzyılın ikinci yarısında eser vermiş şair ve yazarları ile eserleri işle-
necektir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 3 - 4

fATİH VE II. BAYEZİD DönEmLERİnDE TARİHÎ DuRum
 ➣ XV. yüzyılın ortalarında, 1451’de Osmanlı Devleti’nin başına geçen II. Mehmed, 1453’te İstanbul’u 
fethederek Fatih unvanını almıştır.

 ➣ Onun döneminde Balkanlarda elde edilen yeni topraklarla Osmanlı Devleti bir imparatorluk halini 
almıştır.

 ➣ Fatih’in 1481’de ölümünden sonra büyük oğlu Bayezid tahta geçmiştir. II. Bayezid, padişahlığı 
24 Nisan 1512’de oğlu Selim’e bıraktıktan kısa bir süre sonra, 26 Mayıs 1512’de vefat etmiştir.

fATİH VE II. BAYEZİD DönEmİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 ➣ Fatih, ilme, sanata ve âlimlere çok önem vererek İstanbul’u Doğu’nun ve Batı’nın en büyük kültür 
merkezi yapmak için büyük gayret göstermiştir.

 ➣ Fatih, “Sahn-ı Seman” adı verilen sekiz büyük medreseyi kurmuş ve bu medreselerde Ali Kuşçu, 
Hayâlî Şemseddin, Molla Hüsrev, Hocazâde Muslihiddîn Mustafa, Hatibzâde Muhyiddîn Meh-
med  gibi devrin en büyük âlimleri ders vermiştir.

 ➣ Arapça ve Farsça yanında, İbranice, Keldanice, Yunanca, İslavca ve Latinceyi de bilen ve bu 
dillerden bazılarına hakkıyla vâkıf olan Fatih, kitaplara düşkün bir padişahtır.

 ➣ Bunların yanında Fatih’in emri ile bazı eserlerin tercümeleri de yapılmıştır. Bu eserler arasında, 
Kitâbu Usûl ve’l-Erkân adı ile anılan Öklidis’in hendese alanında tanınmış eseri Kitâb-ı Öklidis, 
Kitâb-ı Mesâdarat ile Batlamyus’un ilm-i hey’et hakkında yazılan meşhur eseri Kitâb-ı Mecestî’si 
(asıl ismi Matimatikî Sintaksis), büyük dil ve fen âlimi Sibeveyh’in nahiv ilminde önemli eserinin 
Şeyh Ebu Said Sayrafî tarafından yapılan şerhi önde gelenlerdir.

fATİH VE II. BAYEZİD DönEmİnDE TÜRK DİLİ
 ➣ Türk dilinin Fatih devrine kadar geçirdiği tarihî süreç, Altay, En Eski Türkçe, İlk Türkçe, Eski 
Türkçe ve Orta Türkçe şeklinde dönemlere ayrılır. Bunlardan ilk üç döneme ait metinler ele geç-
memiştir.

 ➣ Elde bulunan en eski metinler ise Eski Türkçe (VII–XI. yüzyıllar) ile Orta Türkçe (XII- XV. yüzyıl-
lar) dönemlerine aittir.

 ➣ Fatih dönemini de içine alan Orta Türkçe; Kuzey-Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi olmak üzere 
ikiye ayrılır.

 ➣ Fatih devrinde Orta Türkçe devrini kapatan Türk dilinin Mısır Kıpçak Türkçesi kolu (Kuzey Türkçe-
si), Anadolu Türkçesine tam bir geçiş yapmış, klasik Çağatay Türkçesi başlayıp devam etmiştir.

 ➣ Eski Türkçenin bazı özelliklerini koruyarak gelişen Doğu Türkçesi, Nevâî ile başlayan Klasik Ça-
ğatay Türkçesine geçişte, Batı Türkçesi tesirini en az seviyeye indirmiştir.

 ➣ Osmanlı’da, II. Murad devrinde büyük kültür hareketleri, sade ve açık Türkçe eserler yazma (Türk-
çecilik) akımı devam etmiş ve bu anlayış Fatih ve II. Bayezid döneminde de varlığını göstermiştir.

 ➣ Ancak Fatih devrinde yazılan mensur eserlerde, özellikle Arapça ve Farsça olmak üzere başka 
dillerden kelimelerin ve bazı gramer şekillerinin kullanılması gittikçe artmıştır.

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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fATİH VE II. BAYEZİD DönEmİnDE TÜRK EDEBİYATI
 ➣ Tarihte bir çağın kapandığı ve başka bir çağın açıldığı Fatih dönemi, Türk dili ve edebiyatı için de 
bir devrin sona erişi, buna bağlı olarak yeni ve büyük bir devrin başlangıcı olmuştur. 

 ➣ XV. yüzyılın sonunda Fatih ve II. Bayezid’in ilk on dokuz yıllık saltanatına paralel olarak Orta 
Türkçe devrini tamamlayan Türk dili de Yeni Türkçe devrine geçmiştir.

 ➣ Bu devrin en büyük şairi Ahmed Paşa’dır.
 ➣ Aşkî ise Fatih’e en çok kaside yazan şairdir.
 ➣ II. Bayezid, şiirlerinde Adlî mahlasını kullanmış ve bir divan ortaya koymuştur.
 ➣ Cem Sultan, küçüklüğünden itibaren geniş kültürü ile dikkat çekmektedir. Şiirlerinde Cem mahla-
sını kullanmış, divan yazmış ve Cemşîd ü Hurşîd mesnevisini Farsçadan tercüme etmiştir.

 ➣ Fatih Sultan Mehmed 3 Mayıs 1481 tarihinde vefat edince saraydaki edebî faaliyetler II. Bayezid’le 
devam etmiştir.

XV. YÜZYILIn İKİncİ YARISInDA ESER VEREn şAİR VE YAZARLAR 

AVnÎ (fATİH SuLTAn mEHmED)
 ➣ Fatih, Avnî mahlasıyla şiirler yazan ve Osmanlı’da divanı olan ilk padişahtır.
 ➣ Fatih’in divan şiirinin genel özellikleri görülen manzumelerinde, devrinde ve sonraki şairlerde 
olduğu gibi aruz kusurlarına rastlanır.

 ➣ Fatih’in şiirleri genel olarak değerlendirildiğinde manzumelerinde sevgilinin büyük bir yer tuttuğu 
görülür.

 ➣ Devrine göre açık ve anlaşılır bir dille yazdığı hisli şiirleri ile birinci sınıf bir şairdir.

AHmED PAşA
 ➣ Fatih döneminin önde gelen şairlerinden biri olan ve Türk edebiyatında Şeyhî ile Necâtî arasında 
yer alır.

 ➣ Sehî tarafından şiirlerinin halk arasında meşhur olduğu bildirilen şair, Necâtî ve Bâki gibi döne-
minin ve sonraki devirlerin önde gelen şairlerini etkilemiş ve bu şairler tarafından üstad kabul 
edilmiştir.

 ➣ Onun Kerem kasidesi Şeyhî’ye, Güneş kasidesi Atâî’ye, Gönül murabbaı da Melîhî’ye naziredir. 
Gönül murabbaına ayrıca Fatih tarafından muhammes şeklinde bir nazire yazılmıştır.

 ➣ Tarih düşürmekle de dikkat çeken, şiirlerinde sevgiliyi ve aşkı dile getiren Ahmed Paşa, devrin 
ince ve renkli hayallere sahip bir şairi olup, tasvirleri canlıdır.

 ➣ Farsça şiirlerin yanında Rumca da gazel yazmıştır.
 ➣ Şiirlerini temiz, açık, akıcı ve anlaşılır bir Türkçe ile söyleyen Ahmed Paşa’nın ahenkli ve zarif bir 
üslubu vardır.

 ➣ Türk dili tarihinde bu açıdan önemli bir yeri olan Ahmed Paşa, Câmi’ü’n-Nezâir’de şiirlerine en 
çok yer verilen şairlerin başında gelir.

ADnÎ (mAHmuD PAşA)
 ➣ Fatih’in sadrazamlarından olan Mahmud Paşa, dönemin tanınmış şairlerindendir.
 ➣ Arapça, Farsça, Sırpça yanında Rumca da bilmektedir.
 ➣ Şiirlerinde Adnî mahlasını kullanan ve divanı bulunan Mahmud Paşa, Farsça ve Türkçe yazdığı 
şiirler ile tanınmıştır.

 ➣ Yeni ve orijinal söyleyişler ile hikmetli sözlerden oluşan şiirlerinin sanat yönü ön plandadır.
 ➣ Hayâlî, Sarıca Kemal ve Enverî, onun himaye ettiği şairlerdendir.

nİşÂnÎ (KARAmAnLI mEHmED PAşA)
 ➣ Fatih döneminin bir başka vezir şairidir.
 ➣ Şiirlerinde Nişânî mahlasını kullanmıştır.
 ➣ Arapça risaleler yazması ve resmî kitabete şekil vermesi ayrı bir yönüdür.
 ➣ Şiirlerinde açık, akıcı ve anlaşılır bir dil kullanmış olan Nişânî, bu bakımdan Türk dili tarihi içinde 
önemli bir yere sahiptir.
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CEMâLî
 ➣ Şeyhî’nin Hüsrev ü Şirin adlı mesnevisine zeyl yazmıştır.
 ➣ Gülşen-i Uşşâk adlı mesnevisini 1446 yılında yazan şairin saraya yakın olduğu bilinmektedir.
 ➣ Kasidelerinin yanında gazel ve kıtalarında da övgüye yer veren Cemâlî, sevgili ve aşk konulu 
gazeller de yazmıştır.

 ➣ Cemâlî’nin şiirlerinde dönemine göre kendine has buluş ve deyişleri vardır.
 ➣ Arapça ve Farsça şiirler de yazan Cemâlî, döneminin çok yazan bir şairidir.
 ➣ Türk edebiyatında, Ahmed Paşa, Cem Sultan ve Karamanlı Aynî ile birlikte manzum (ebcedle) 
tarih düşürmeyi başlatan şairlerden biridir.

 ➣ Cemâlî’nin bilinen eserleri, Divan, Şeyhî’nin Hüsrev ü Şirin’inine yazdığı zeyl, Hümâ ve Hüma-
yun, Miftâhu’l-Ferec, Resâil, Der-beyân-ı Meşakkat-ı Sefer ü Zarûret ü Mülâzemet ve Yûsuf u 
Züleyhâ’dır.

 ➣ Şiirlerini ve eserlerini daha çok II. Murad ve Fatih dönemlerinde yazmıştır.
AşKÎ

 ➣ Fatih’in yakın çevresinde bulunan ve ona otuza yakın kaside yazan bir başka şair de Aşkî’dir.
 ➣ Aşkî’nin gazel ve kasidelerinden başka Nizâmî’den yaptığı Heft Peyker çevirisi vardır.

MELîhî
 ➣ Dönemi şairleri arasında şiir yazmada benzeri olmayan bir şair olup hikmetli söz söylemede 
öncüdür.

 ➣ Bedî’ ve beyân yönünden oldukça başarılı olan Melîhî, şiirde Ahmed Paşa’nın hocasıdır.
 ➣ Güzel, anlaşılır ve temiz bir Türkçe ile şiirler söyleyen Melîhî, zarif ve nüktedan bir şairdir.
 ➣ Rindane ve âşıkane şiirlerini oldukça sade bir dille yazan Melîhî’nin külfetsiz ve rahat bir söyleyişi 
vardır. Duyguları samimi, hayalleri ince ve renklidir.

KARAmAnLI nİZÂmÎ
 ➣ Şiirlerinden genç yaşta olmasına rağmen iyi yetişmiş, kültürlü bir şair olduğu anlaşılmaktadır.
 ➣ İran şairlerinden etkilenen Nizâmî, Hâfız’ın gazellerine nazire ve tahmisler yazmıştır.
 ➣ Üç dilde şiirler söyleyen Nizâmî’nin Türkçe ve Farsça şiirleri elde bulunmasına rağmen Arapça 
şiirlerine ulaşılamamıştır.

 ➣ Şiirlerinde ahenk güzelliği bulunan ve vezne hâkim olan şairin ifadesi düzgün ve kuvvetlidir.
 ➣ Manzumelerinde hece tekrarları, cinas ve tevriye gibi söz sanatları dikkat çeken Nizâmî, şiirinde 
daha çok dış görünüşe önem vermiştir.

 ➣ Nizâmî’nin elde bulunan eseri küçük bir divandır.
SARIcA KEmAL (KEmAL-İ ZERD)

 ➣ Devrinin önde gelen şairlerindendir.
 ➣ Fazlullah b. Abdullah’ın hicrî VII. yüzyılda yazdığı Târihü’l-Mu’cem fî Âsâr-i Mulûkü’l-Acem adlı 
eserini Belâgatname adıyla Türkçeye çevirmiştir.

 ➣ Şairin elde bulunan divanının iki nüshasında ise sadece gazeller bulunmaktadır. Sehî, onun ga-
zel tarzında başta gelen şairlerden olduğunu, şiirlerinde atasözlerini iyi kullandığını belirterek 
övmüştür.

ZEYnEP HAnIm
 ➣ Fatih devrinde Amasya’da yetişen iki kadın şairden biridir.
 ➣ Onun tezkirelerde Fatih adına düzenlediği belirtilen divanı ele geçmemiştir.
 ➣ Şeyhî’ye nazireler yazmış olan Zeynep Hanım’ın tezkirelerde verilen örneklerden sade ve samimi 
şiirler yazdığı anlaşılmaktadır. 

hUfî
 ➣ Fatih’in beğendiği ve nazire mecmualarında pek çok şiiri bulunan Hufî’nin Divan’ı olduğu söylenir.
 ➣ Şairin, sevgiliyi konu alan, sade ve akıcı gazelleri vardır. Ayrıca anlam ve söz ilişkisine dikkat 
eden bir şair olup cinaslı söyleyişlerle dikkat çeker.
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şEHZADELERİn ÇEVRESİnDE oLuşAn EDEBİYAT

CEM SULTAN
 ➣ İyi yetiştirilmiş, Farsçayı ve Arapçayı çok iyi öğrenmiş, kültürlü, şair yaradılışlı bir şehzade olan 
Cem, dokuz yaşında Kastamonu sancak beyliğine gönderilmiştir.

 ➣ Sanatkâr yönü de bulunan Cem, Konya’da vali iken etrafında topladığı âlim, şair ve sanatkârlarla 
dikkat çekici bir edebî canlılığın meydana gelmesine, kültür ve edebiyatımızın gelişmesine de 
hizmette bulunmuştur.

 ➣ Başta şair şehzade olmak üzere etrafında toplanan şairlere Cem şairleri adı verilmiştir.
 ➣ Türâbî, Aynî-i Tirmizî, Sirozlu Sa’dî, Haydar, Kandî, Sehâyî, La’lî, Şâhidî, Şerifî-i Âmidî Cem’in 
çevresinde bulunan şairlerdir.

 ➣ Türâbî, şair oluşunun yanında erdem sahibi, olgun ve âlim bir kişidir. İstanbul’da yaşamış, ken-
disine devletten verilen maaş ile geçimini sağlamıştır.

 ➣ Sa’dî-i Sirozî de Cem’e yakın olan ve onunla gurbete giden şairlerdendir. Şiir sanatında ustadır. 
Açık ve pürüzsüz söyleyen Sa’dî’nin Câmi’ü’n-Nezâir gibi mecmualarda şiirleri vardır.

 ➣ Şâhidî de Cem şairlerindendir. Gülşen-i Uşşâk veya Mecnûn u Leylâ adındaki mesnevisini 1478 
yılında Cem Sultan adına yazmıştır. Bu eser Türk edebiyatında Leylâ ile Mecnun kıssasını konu 
edinen geniş anlamda ilk ve önemli bir eser olarak bilinmektedir.

 ➣ Kaside ve gazellerini Ahmed Paşa tarzında yazan Cem’in Farsça şiirleri de vardır. Şiirlerinde 
daha çok yaşadığı hayatın izlerini yansıtan, sevgili, aşk, hasret ve yalvarmanın yanı sıra Hakk’a 
teslimiyeti de ele alan Cem, manzumelerinde gözlemlerine yer vermiştir.

 ➣ Gazel, mesnevi ve muamma şairi olan Cem’in Türkçe ve Farsça Divanları, Cemşîd ü Hurşîd 
ile Fâl-i Reyhân-ı Sultân Cem isimli eserleri bulunmaktadır.

 ➣ Cemşîd ü Hurşîd, Cem Sultan’ın 19 yaşında iken 1478’de yazıp babası Fatih Sultan Mehmed’e 
sunduğu bir mesnevisidir.

 ➣ Fâl-i Reyhân-ı Sultân Cem, 48 beyitlik küçük bir eserdir.

KARAMANLI AYNî
 ➣ Farsça ve Arapçayı çok iyi bilen ve üç dilde şiir yazan bir şairdir.
 ➣ Şairliğinin yanında avâmil, mantık, astronomi ve cifr ile uğraşmıştır. 
 ➣ Aynî’nin bilinen tek eseri, Divan’ıdır. Ancak bu divanda gazellerden sonra yer alan muammalar ile 
kaside ve musammatlar kısmında yer alan Cifrname ise ayrı birer eser görünümündedir.

 ➣ Sevgilinin, şiirlerinde önemli bir yeri vardır. Türk şiirinde varlığı Divanü Lugati’t Türk’e kadar çıkan 
‘dedim-dedi’ gibi kullanışlar, Aynî’nin şiirinde de görülür. Özellikle musammat gazellerinde ve 
murabbalarında halk söyleyişleri ağır basar.

 ➣ Şiirlerini Eski Anadolu Türkçesi ile yazan Aynî, açık ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. Gazel ve kasi-
delerinde halkın da anlayacağı tarzda çok az Farsça tamlamaya yer vermiştir.

ADLÎ (II. BAYEZİD) 
 ➣ Fatih’in oğlu ve Yavuz Sultan Selim Han’ın babası olan Bayezid 1447 yılında Dimetoka’da doğ-
muştur.

 ➣ Devrinde en iyi şekilde öğrenim görmüş, Arapçayı ve Farsçayı öğrenmiştir.
 ➣ II. Bayezid, padişah olduktan sonra da ilim, edebiyat ve sanatla ilgilenmiştir. Adlî mahlasıyla şi-
irler yazan ve divan sahibi bir padişah olan II. Bayezid, hat sanatı ile de uğraşmış, Farsça şiirler 
de yazmıştır.

 ➣ Tarih yazıcılığına önem vermiş, Tursun Bey’e Tarih-i Ebu’l-Feth’i ve Kıvâmî’ye de Fetihnâme-i 
Sultan Mehmed adlı eseri yazdırmıştır.

 ➣ Adlî, sözlerini ölçülü ve hesaplı söyleyen bir şairdir. Divanında ilk şiir olan münacatı, bir düstûr-
name olup hayatının sınırlarını çizer.

 ➣ Hikmetli şiirler de yazan ve bu yönü ile babasına ve kardeşine göre üstün olan Adlî’nin yer yer 
orijinal ve kendine has söyleyişleri de görülür.

 ➣ Adlî’nin en önemli özelliği, beyitlerinde tenasüp sanatına en güzel şekilde yer vermesidir.
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 ➣ Şiirinde yer yer deyimlere ve halk söyleyişlerine rastlanan ve tezatlı söyleşiyleriyle dikkat çeken 
Adlî’nin Mihrî Hatun üzerinde etkisi görülür.

 ➣ Şiirlerinde anlam derinliği, üslubunda inişli çıkışlı söyleyişler ile hayallerinde güzellik ve özgünlük 
bulunan Adlî, daha çok 5 ve 7 beyitten oluşan gazeller yazmıştır. Onun bazı gazellerinde mahla-
sını sondan bir önceki beyitte kullanması dikkat çeker.

 ➣ II. Bayezid’in şehzadeleri olan Ahmed, Korkud ve Selim (Yavuz)’in üçü de şairdir.
 ➣ Şehzade Ahmed (1481-1512) Amasya’daki sarayında âlimleri, şairleri, musikişinasları toplamış-
tır. Şiirleri divan biçiminde toplanmamıştır.

 ➣ Şehzade Korkud (1470-1513) şiirlerinde Harimî mahlasını kullanmıştır. Elde bulunan divanının 
tek yazması ise oldukça geç bir tarihte istinsah edilmiştir.

mİHRÎ HATun
 ➣ Mihrî Hatun, fıkhî, dinî ve edebî bilgileri, Arapça ve Farsçayı öğrenmiş kültürlü bir şairdir.
 ➣ Mihrî Hatun’un bazı eserlerinden bahsedilirse de elimizde olan tek eseri Divan’ıdır.
 ➣ Şiirlerini divan şiirinin sınırları içinde, aldığı eğitim, kabiliyet, zekâ ve hayat şekline göre yazmıştır.
 ➣ Şiirlerinde samimi olan şair, çağdaşı şairlerden Necâtî ve Zâtî ile daha önce yaşayan şairlerden 
Şeyhî ve Ahmed-i Dâî’ye nazireler yazmıştır.

 ➣ Mazmunları kullanmada divan şiirinin sınırlarını zorlamayan şair, yer yer sözünü sakınmadan 
söylemiştir.

 ➣ Şiirlerinde aşk konusu geniş olarak yer alan Mihrî, bazı manzumelerinde sevgili karşısındaki 
hâlini ve âcizliğini de ifade eder.

 ➣ Edebiyatımızda akrostiş şiiri başlatan şair olarak görülen Mihrî Hatun, aruz veznine de hakimdir.

NECâTî bEY
 ➣ Necâtî, XV. yüzyılın ikinci yarısında yetişen şairlerin en önemlisidir.
 ➣ Şiir ve inşaya yeteneği olan Necâtî, dönemindeki ilim ve sanat anlayışını dikkate alarak kendini 
yetiştirmiştir.

 ➣ Yaşadığı zamanın büyük ve önde gelen şairlerinden olup Türk edebiyatında önemli bir yere sa-
hiptir.

 ➣ Şiirlerinde özellikle Şehzade Sultan Mahmud Mersiyesi’nde, Şeyhî’nin etkisi görülen Necâtî, söy-
leyişindeki açık ve anlaşılır üslubu ile Şeyhî’den daha öndedir.

 ➣ Şiir dilinde Ahmed-i Dâî’yi takip eden şair, hemen her gazelinde deyim ve atasözlerine yer vermiş 
ve bu yönü ile edebiyatımızda öncü olmuştur.

 ➣ Şiirlerinde yaratılışından gelen bir samimilik ve tabiîlik bulunan Necâtî, manzumelerinde parıltılı, 
ışık dolu ve aydınlık kelimeleri seçer.

 ➣ Şiirine devrindeki hadiseleri de sokan şair, halk psikolojisine önem verir.
 ➣ Necâtî’nin sevgiliyi çeşitli şekillerde görünüş ve ruh hâli ile ele alışı dikkat çekicidir. Şair, eski şiirin 
bütün mazmunlarını açık ve en güzel şekilde kullandığı gibi ifade yollarını daha da ileri götürür.

 ➣ Necâtî’nin manzumelerinde yer verdiği soru cümleleri, hitapları ve öğütleri, üslubunun öne çıkan 
özellikleridir.

 ➣ Bugünkü bilgilere göre Batı Türk edebiyatında divanında dibace (ön söz) yazan ilk şair de 
Necâtî’dir. Bu ön sözün başında Allah’ı ve Peygamber’i konu alan şiirler vardır.

 ➣ Necâtî Bey’in tek eseri divanıdır. Divanının bu kısmında mesnevi nazım biçimi ile yazılmış şiirler 
bulunmaktadır.
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hAMDULLAh hAMDî
 ➣ Hamdullah Hamdî’nin XV. yüzyıl mesnevi şairleri içinde ayrı bir yeri vardır.  
 ➣ Hamdî’nin şiirlerinde tasavvufun etkisi görülmekle birlikte mutasavvıf bir şair değildir.
 ➣ Divanı ve Hamsesi vardır. Hamsesindeki mesneviler, Yûsuf u Züleyhâ, Leylâ ve Mecnûn, Mevlid, 
Kıyafetname ve Tuhfetü’l-Uşşâk’tır.

 ➣ Yûsuf u Züleyhâ’sı Türk edebiyatında bu türde yazılan mesnevilerin en güzelidir.
 ➣ İnsanın fizikî yapısının karakteri ile ilişkisini anlatan Kıyafetname’si bu konuda yazılmış manzum 
ilk eserdir.

 ➣ Tuhfetü’l Uşşâk küçük bir aşk mesnevisidir.
 ➣ Hamdî’nin Yazıcıoğlu’na nazire olarak yazdığı bir de Ahmediyye’si vardır.

BABA YûSuf-I SİVRİHİSARÎ
 ➣ Şeyh Baba Yûsuf-ı Sivrihisarî de divan sahibi ve mesnevi yazarı bir şairdir.
 ➣ Hakkında pek çok menkıbe bulunan Şeyh Baba Yûsuf-ı Sivrihisarî’nin Divan, Risâletü’n-Nûriyye, 
Tefsir ve Mevhûb-ı Mahbûb olmak üzere dört eseri vardır.

 ➣ Daha çok Divan’ı ve Mevhûb-ı Mahbûb mesnevisi ile Türk edebiyatında dikkat çeker.
 ➣ 7968 beyti bulan Mevhûb-ı Mahbûb mesnevisi ve Divan’ı şairin edebiyattaki kudretini gösteren 
eserleridir.

 ➣ Eserinde yer yer Arapça ve Farsça beyitlere de yer vermiştir.

XV. YÜZYIL muTASAVVIf şAİRLERİ
 ➣ Tasavvufi ve dinî edebiyatın divan edebiyatı yanında halka inen ve halkın terbiyesi ile ilgilenen 
şair ve yazarları da bu yüzyılda kendini göstermiştir.

 ➣ Yunus tarzında şiirleri ile tanınan, ilahiler yazan bir şair olarak dikkat çeker. Bilinen eserleri, 
Divan’ı ile Müzekki’n-Nüfûs’tur.

 ➣ Bu devrin divan sahibi şairlerinden biri olan Kemal Ümmî’nin asıl adı İsmail’dir. Kaside, gazel ve 
mesnevi nazım şekillerinde dinî-tasavvufi şiirler söylemiştir. Özellikle ilahileri ile tanınır.

 ➣ Dede Ömer Rûşenî de Fatih devrinde yaşayan tekke şairlerindendir. Halvetîlik’te bağlı olan yolu, 
Rûşenîlik şeklinde devam etti.

 ➣ Cemâl-i Halvetî de bu yüzyılın divan sahibi mutasavvıf şairlerindendir.
 ➣  İbrahim Tennûrî (öl.1482) de Fatih devrinde dikkat çeken tekke şairlerindendir. Akşemseddin’in 
işaretiyle Gülzâr-ı Ma’nevî adlı manzum eserini yazmıştır.

 ➣ İbrahim Gülşenî de XV. yüzyılın sonu ile XVI. yüzyılın ilk yarısında yaşayan mutasavvıf bir şair-
dir. Divanındaki Türkçe şiirlerini sade bir dille yazmıştır.

XV. YÜZYILDA YAZILAN ESERLER 
MANZUM ESERLER
Divanlar:

 ➣ XV. yüzyılda yetişen şairlerden divanları elde bulunanlar şunlardır: Ahmed-i Dâî (Türkçe 
ve Farsça divan), Şeyhî, Ahmed Paşa, Necâtî Bey, Avnî (Fatih), Adlî (II. Bayezid), Cem, Adnî 
(Mahmud Paşa), Sâfî (Cezerî Kasım Paşa), Harîmî (Şehzade Korkud), Rûşenî, Kemal Ümmî, 
Sarıca Kemal, Hamdullah Hamdî, Eşrefoğlu Rûmî, Karamanlı Nizâmî, Cemâlî, Çakerî Sinan Bey, 
Mesîhî, Münîrî, Mihrî Hatun, Fakihî, Edhemî, Kasım, Sevdâyî, Vasfî.

Mesneviler: 
 ➣ XV. yüzyılda yazılan mesnevileri dinî-tasavvufi, aşk ve macera ve tarihî mesneviler şeklinde üç 
başlık altında değerlendirmek mümkündür.

1. Dinî-Tasavvufi Mesneviler: 
 ➣ XV. yüzyıl mesnevilerinin en meşhuru yüzyılın başında yazılan Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-
Necât’ıdır.

 ➣ Süleyman Çelebi’den başka bu yüzyılda mevlid yazan şairler Ârif, Kerîmî, Ahmed, Hocaoğlu, 
Sinanoğlu, Ebulhayr, Hamdullah Hamdî, Keşfî-i Saruhanî ve Muhibbî’dir.

 ➣ Mevlid’den başka XV. yüzyılın başlarında yazılan dinî mesnevilerden biri de Abdülvâsî Çelebi’nin 
Halîlname’sidir.
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 ➣ Yazıcıoğlu Mehmed  ise Türk edebiyatının en büyük eserlerinden olan Muhammediye’yi, yaz-
mıştır. Arapça mensur olarak yazdığı Megâribü’z-Zamân adlı eserini 1449 yılında Türkçe nazma 
çekerek II. Murad’a sunmuştur.

 ➣ Muhammediye ile aynı yılda yazılmış bir başka mesnevi de Derviş Hayâlî’ye ait olan Ravza-i 
Envâr’dır. 

 ➣ Hatiboğlu Bahrü’l-Hakâyık, Letâifname ve Ferahname adlı eserleriyle bu yüzyılın önemli mes-
nevi şairlerinden biridir.

 ➣ Devletoğlu Yûsuf’un XV. yüzyılın ilk yarısında yazıp II. Murad’a sunduğu (1425) Vikâye tercü-
mesi olan Kitâbü’l-Beyân adlı eseri, dinî-didaktik bir mesnevidir.

 ➣ Şeyh Elvan-ı Şirazî, Mahmud Şebüsteri’nin Gülşen-i Râz adlı Farsça eserini 1426’da Türkçeye 
tercüme ederek II. Murad’a sunmuştur. Eser, tasavvufi konularda 15 soru ve cevabın yer aldığı 
15 bölümden meydana gelmiştir.

 ➣ Mu’înüddîn b. Mustafa, Mevlana’nın Mesnevi’sinin I. cildini II. Murad adına Mesnevî-i 
Murâdiyye adıyla 1436’da manzum olarak tercüme edip açıklamıştır. Mesnevi-i Murâdiyye, Türk 
edebiyatında bilinen ilk mesnevi tercümesi ve şerhi olmasının yanında içerisinde bulunan zengin 
dil malzemesi yönünden oldukça önemlidir.

 ➣ Abdürrahim Karahisarî’nin 1461’de yazdığı Vahdetname, 4267 beyitten meydana gelen 
tasavvufîibir mesnevidir. Karahisarî’nin Vahdetname’den başka Risâle fi-Eşrâti’s-Sâ’a Münyetü’l-
Ebrâr ve Tercüme-i Kaside-i Bürde isimli eserleri de vardır.

 ➣ Âşık Ahmed’in yazdığı Câmi’u’l Ahbâr adlı mesnevi, manzum bir evliya tezkiresidir. 
 ➣ Refi’î’nin Hurufiliği anlatmak için 1408’de yazdığı Beşâretnâme’si, 1390 beyitten oluşan tasavvufi 
bir mesnevidir.

 ➣ Pir Mehmed’in Tarikatname’si, Attar’ın Musibetname’sinden çevirdiği bir eser olup tamamı elde 
yoktur.

 ➣ İbrahim Tennûrî ’nin Gülzâr-ı Ma’nevî (Gülzâr-ı Şerîf) adlı mesnevisi, ibadetlerin ve ibadetlerle 
ilgili hususların âyet ve hadislerle tasavvufi bir görüşle anlatıldığı bir eserdir.

 ➣ Demirhisarlı Âbidin’in manzum Şir’atü’l İslam çevirisi ile manzum Tecvîd kitabı, Mehmed’in 
Gülistân-ı Şemâil’i (Şemâil-i Nebî) de bu yüzyılda yazılmış dinî mesnevilerdir.

2. Aşk ve Macera Mesnevileri:
 ➣ Abdî, Camasbname isimli Farsçadan çevirdiği mesnevisini 1430’da yazıp II. Murad’a sunmuştur. 
Eserde, Danyal Peygamber’in oğlu Camasb’ın maceraları ve Şâh-ı Maran’ın yanında başından 
geçen masalla karışık olaylar anlatılmıştır.

 ➣ Şeyhoğlu Cemâlî’nin Gülşen-i Uşşâk’ı (Hümâ ve Hümayûn), Aşkî’nin Heft Peyker’i, Münîrî’nin 
Mihr ü Müşteri’si, Halîlî’nin Firkatname’si, Cem Sultan’ın Cemşîd-i Hurşîd’i, Sadrî’nin Hüsrev ü 
Şirin’i ve Zihnî’nin Gül ü Nevrûz’u, Şâhidî’nin Gülşen-i Uşşâk (Leylâ ve Mecnûn)’ı, Çâkerî’nin 
Yûsuf u Züleyhâ’sı Ahmed-i Rıdvan’ın Hüsrev ü Şirin ile Leylâ ve Mecnûn’u bu yüzyılda yazılmış 
aşk mesnevileridir.

3. Tarih ve Farklı Konularda Yazılmış Mesneviler:
 ➣ Manzum veya mensur olarak yazılan ve genel olarak “vakâyi’name” veya “gazavatname” adı 
verilen bu eserler, Osmanlı İmparatorluğu’nun genişleme dönemi olan XV. yüzyılda daha fazla 
yazılmıştır.

 ➣ Bu yüzyılda tarihî konularda yazılan en önemli eser, Enverî’nin Düstûrname’sidir. Eser,  mesnevi 
nazım şekliyle yazılmış manzum bir tarih olup üç bölüme ayrılmıştır.

 ➣ Bedr-i Dilşâd’ın II. Murad’a sunduğu Murâdnâme’si 10410 beyitten oluşan ansiklopedik bir eser-
dir.

 ➣ İbrahim bin Bâlî’nin 13000 beyit tutarındaki Hikmetname’si, yazarın gezip gördüğü yerler hak-
kında tarihî ve coğrafî bilgiler de verdiği, didaktik mahiyette ansiklopedik bir eserdir.
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Mensur Eserler
 ➣ Bu yüzyılda Arapça ve Farsça eserlerden çevrilerek yazılmış olan mensur eserlerin yanında telif 
eserler de bulunmaktadır.

 ➣ Bu dönemde yazılan mensur eserlerin başlıcaları, Kur’an veya sure tefsiri tercümeleri, Tezkiretü’l-
Evliyâ türü eserler, menâkıpnameler, dini, destanî veya çeşitli konularda yazılmış hikâyeler, inşa 
usullerini öğreten eserler, sözlükler, tarihî eserlerdir.

 ➣ Bu eserlerin dışında tıp, heyet, nücûm, riyâziye, musiki gibi alanlarda yazılmış çok sayıda eser, 
genellikle sade ve anlaşılır bir dille yazılmış olup Türk dilinin zenginliğini, Türkçenin anlatım gü-
cünü ve yeterliliğini göstermeleri bakımından oldukça önemlidir.

 ➣ Mercimek Ahmed’in Kâbusname çevirisi bu yüzyılın tanınmış mensur eserlerindendir.
 ➣ Ahmed-i Bîcan (öl. 1465-70) da, Rûhü’l Ervâh, Acâibü’l Mahlûkat, Dürr-i Meknûn adlı eserleri 
ile Fatih dönemi yazarlarının başında yer alır. Ayrıca o, kardeşi Mehmed Efendi’nin Megâribü’z 
Zamân adlı eserini, Envârü’l Âşıkîn (Ahmediyye) adıyla Türkçeye çevirmiş ve daha çok bu tercü-
mesi ile tanınmıştır.

 ➣ Fatih devrinin dikkat çeken eserlerinden biri de Eşrefoğlu Rûmî’nin yazdığı Müzekki’n Nüfûs’tur.
 ➣ Fatih devrinde yazılan ve Türk dili tarihi açısından önem arz eden başlıca eserlerden biri de Ab-
durrahim Karahisarî’nin kaleme aldığı  Münyetü’l Ebrâr ve Gunyetü’l Ahyâr’dır. 

 ➣ Fatih devrinin önde gelen eserlerinden biri de Saltukname’dir. Cem Sultan’ın emri ile Ebulhayr-i 
Rûmî tarafından gaza ruhunu canlandırmak için derlenmiş bir eserdir.

Sözlükler
 ➣ Fatih döneminde yazılan eserler içinde sözlükler ön sırayı alırlar. Ancak bu dönemden önce de 
Anadolu’da sözlükler yazılmıştır. Çemişgezek kadısı Şihabeddin Ahmed bin Zekeriya’nın yazdığı 
Zehretü’l Edeb, Hüsâm-i Hûyî’nin kaleme aldığı Nasibü’l Fityân, Ahmed el Engürî’nin ortaya koy-
duğu Silkü’l Cevâhir adlı eserler bir öncü olarak görülür.

 ➣ Fatih dönemine gelince bu durum değişmiş ve yazılan lügatlarda Türkçe de yer almıştır. Bunların 
başında Lutfullah bin Ebi Yusuf el Halimî’nin yazdığı Bahrü’l Garâib adlı Farsça-Türkçe lügat yer 
alır.

Tarihler
 ➣ Fatih devrinde tarih yazıcılığı da önemli yer tutar. Âşık Paşazâde bu yazarların ilkini teşkil eder.
 ➣ Kıvâmî’nin Fetihname-i Sultan Mehmed adlı eseri de bu devrin önde gelen tarihlerindendir. Olay-
lar eserde, şiir-nesir-şiir; tasvir-vak’a-dua ve övgü şeklinde anlatılmıştır.

 ➣ Fatih dönemini anlatan diğer bir tarih de Tursun Bey’in yazdığı Tarih-i Ebü’l Feth’tir. Tursun Bey 
eserinde, Fatih devrini ve II. Bayezid zamanının başlarını anlatmaktadır.

Tıpla ve diğer konularla ilgili eserler
 ➣ Fatih döneminde yazılan takvimler de Türk dili tarihi açısından önemli eserlerdir.
 ➣ Molla Lütfî’nin eserleri de Türk dili tarihi açısından önem taşır.
 ➣ Fatih döneminde tıp alanında da önemli eserler yazılmıştır. Sabuncuoğlu’nun yazdığı 
Cerrâhiyye-i İlhâniyye ve Mücerrebname adlı eserleri bunların başında gelmektedir.

 ➣ Fatih ve II. Bayezid devrinde yazılmış başka mensur eserler de bulunmaktadır. Bunlardan 
Firdevsî-i Tavîl’in Kıssaname-i Süleyman Aleyhisselâm adlı mensur eseri başta gelir.

 ➣ Fatih devrinde Türk dili açısından dikkat çeken en önemli husus resmî kitabet diline çekidüzen 
verilmesidir. Karamanî Mehmed Paşa tarafından Fatih’in ağzından yazılan ve Uzun Hasan’a 
gönderilen mektup bunun başlıca örneğidir.

 ➣ XV. yüzyılın ortasından itibaren özellikle İstanbul’un fethinden sonra saray edebiyatının gelişme-
siyle resmî yazışma dili heybetli, görterişli ve sanatlı bir özellik kazanarak kalıplaşmıştır. Bu du-
rum inşa örnekleri fikrini ortaya çıkarmış ve böylece Menâhicü’l İnşâ gibi Türk dili ve edebiyatında 
ilk inşa mecmuaları yazılmıştır.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Aşa ğı da Ah med Pa şa ile il gi li ve ri len bil gi-
ler den han gi si yanlıştır?

A) Fa tih dev ri nin en bü yük şairi dir.
B) Ke rem ka si de si ni Fa tih Sul tan Meh med 

adı na yaz mış tır.
C) Bi li nen tek ese ri Câ mi’ü’n Ne zâ ir’dir.
D) Arap ça, Fars ça şi ir le rin ya nın da Rum ca 

ga zel de yaz mış tır.
E) Şi ir le rin de açık ve an la şı lır bir Türk çe kul-

lan mış, sev gi li ve aşk ko nu la rı nı iş le miş-
tir.

AÇIKLAMA
Ahmet Paşa’nın bilinen tek eseri Divan’ıdır. Ali Ni-
had Tarlan, Divan’ın 15 nüshasından hareketle 
karşılaştırmalı metnini yayımlamıştır. Harun Tola-
sa, Ahmed Paşa’nın Şiir Dünyası adı ile bu divanı 
tahlil etmiş ve edebî durumunu ortaya koymuştur.

YANIT: C

2. Fa tih dev ri aşa ğı da ki Türk çe dö nem le rin-
den han gi si ne dâhil dir?

A) İlk Türk çe dö ne mi
B) Es ki Türk çe dö ne mi
C) Ye ni Türk çe dö ne mi 
D) Or ta Türk çe dö ne mi
E) En es ki Türk çe dö ne mi

AÇIKLAMA
Fatih devri, Orta Türkçe dönemine dâhildir. Orta 
Türkçe; Kuzey-Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi ol-
mak üzere ikiye ayrılır.

YANIT: D

3. Aşa ğı da ki ler den han gi si “Cem Şair le-
ri”nden değildir?

A) Tü râ bî   
B) Ay nî-i Tir mî zî
C) Si roz lu Sa’dî  
D) Le’âlî
E) Se hâ yî

AÇIKLAMA
Le’âlî, Cem şairleri arasında yer almaz. Haydar, 
Kandî, La’lî, Şâhidî, Şerifî-i Âmidî Cem’in çevre-
sinde bulunan şairlerdir.

YANIT: D

4. Aşa ğı da Ce mâ lî’nin eser le riy le il gi li ve ri-
len bil gi ler den han gi si yanlıştır?

A) Di va nı ha re ke li ve ka rı şık bir şe kil de dü-
zen len miş tir.

B) Mif tâ hü’l Fe rec aşk ko nu su nu iş le yen bir 
eser olup 1456 yı lın da II. Ba ye zid’e su-
nul muş tur.

C) Hû ma ve Hü ma yun “Gül şen-i Uş şâk” 
adıy la da bi li nir ve II. Mu rad’a it ha fen ya-
zıl mış tır.

D) Der-be yân-ı Me şak kat-ı Se fer ü Zaru ret ü 
Mü lâ ze met ad lı ese rin de Ar na vut luk se-
fe ri an la tıl mış tır.

E) Re sâ il (Ri sâ le-i Acî be) Mif ta hu’l-Fe rec 
mu kad di me sin de “aca yib” di ye ad lan dı rı-
lan ve Fa tih’e su nu lan bir eser dir.

AÇIKLAMA
“Miftahü’l-Ferec”, dinî konulu olup Fatih’e sunul-
muştur. Ayrıca, eserde Fatih için yazılmış kaside-
ler de bulunmaktadır.

YANIT: B

5. Aşa ğı da Ne câ tî Bey ile il gi li ve ri len bil gi-
ler den han gi si yanlıştır?

A) XV. yüz yı lın ikin ci ya rı sın da Ana do lu’da 
ye ti şen şair le rin en önem li si dir.

B) Açık ve an la şı lır bir Türk çey le şi ir yaz-
mış tır.

C) He men her ga ze lin de de yim ve ata söz le-
ri ne yer ver miş bu yö nü ile Türk ede bi ya-
tın da ön cü ol muş tur.

D) Şi ir le rin de ki pek çok be yit sehl-i müm te ni 
özel li ği ta şır.

E) İn sa nın fi zi ki ya pı sı nın ka rak ter le iliş ki si ni 
an la tan ilk man zu me yi ya zan Ne câ tî’dir.

AÇIKLAMA
İnsanın fiziki yapısının karakteri ile ilişkisini anla-
tan “Kıyafetname” adlı eserin yazarı Hamdullah 
Hamdi’dir.

YANIT: E
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6. Türk ede bi ya tın da Ley lâ ve Mec nûn kıs sa-
sı nı ko nu edi nen ilk ese rin mü el li fi aşa ğı-
da ki ler den han gi si dir?

A) Fu zû lî B) Ad nî 
C) Şâ hi dî D) Me lî hî 
E) Tü râ bî

AÇIKLAMA
Türk edebiyatında “Leyla vü Mecnun” kıssasını 
konu edinen ilk eserin yazarı Şâhidî’dir. Şâhidî, dil 
tarihi açısından ehemmiyetli olan bu eserini yazar-
ken, kendinden önce İran edebiyatında yazılmış 
olan Nizâmî ve Hûsrevî’nin eserlerinden de fayda-
lanmıştır.

YANIT: C

7. Aşa ğı da ki ler den han gi si Ham dul lah Ham-
di’ye ait eser ler den değildir?

A) Yû suf u Zü ley hâ
B) Ley lâ ve Mec nûn
C) Mev lîd
D) Kırk Armağan
E) Tuh fe tü’l-Uş şâk

AÇIKLAMA
“Kırk Armağan” adlı eser, Kemal Ümmî’ye aittir.

YANIT: D

8. Aşa ğı da Ba ba Yû suf-ı Siv ri hi sa rî ile il gi li 
ve ri len bil gi ler den han gi si yanlıştır?

A) Şey hoğ lu ve İbn Şey hî mah las la rı nı kul-
lan mış tır.

B) Türk ede bi ya tın da ne sir tü rü nün ku ru cu-
la rı ara sın da dır.

C) Ma ne vi yö nü zen gin bir şeyh tir.
D) Eser le rin de Arap ça ve Fars ça be yit ler de 

var dır.
E) Mes ne vi si özel lik le na si hat ba kı mın dan 

önem li dir.

AÇIKLAMA
Baba Yûsuf-ı Sivrihisarî, divan sahibi ve mesnevi 
yazan bir şairdir. Onun hakkında nesir türünün ku-
rucularından olma ifadesi hatalıdır.

YANIT: B

9. Aşa ğı da ki ler den han gi si Ömer Rû şe nî’ye 
ait eser ler den değildir?

A) Asâr-ı Aşk   
B) Neyname
C) Mis kinname  
D) Mü zek ki’n Nü fûs
E) Ço banname

AÇIKLAMA
“Müzekki’n Nüfûs” adlı eser Eşrefoğlu Rumî’ye ait-
tir. Ömer Rûşenî’nin diğer eserleri ise Silsilename, 
Kalemname ve Kıssaname’dir.

YANIT: D

10. Mu’înüd dîn b. Mus ta fa’nın Mes ne vi-i Mu-
ra diy ye’si ile il gi li ve ri len bil gi ler den han-
gi si yanlıştır?

A) Mev lana’nın Mes ne vi’si nin I. cil di kay nak 
alı na rak ha zır lan mış tır.

B) 1436’da II. Mu rad adı na man zum ola rak 
ter cü me edi lip açık lan mış tır.

C) Eser de ka si de ve ga zel tar zın da ya zıl mış 
man zu me ler de var dır.

D) Aru zun fe’ilâ tün me fâ’ilûn fe’ilûn vez niy le 
ya zıl mış tır.

E) Türk ede bi ya tın da bi li nen ilk Mes ne vi ter-
cü me si dir.

AÇIKLAMA
Verilen eser, fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün vezni ile ya-
zılmıştır.

YANIT: D

11. Aşa ğı da mü el lif le riy le ve ri len eser ler den 
han gi si XV. yüz yı la ait din ko nu lu mes ne-
vi ler den değildir?

A) Ha lî lî / Fir katna me
B) İb ra him Ten nû ri / Gül şen-i Ni yâz
C) Ab dür ra him Ka ra hi sa rî / Vah detname
D) Dev le toğ lu Yû suf / Ki tâ bü’l Be yân
E) Ab dül vâ sî Çe le bi / Ha lîlname

AÇIKLAMA
Halîlî’nin “Firkatnamesi” aşk ve macera mesnevi-
lerindendir.

YANIT: A
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12. Fa tih dö ne min de çok ya zan şair ler den olup 
Ak şe hir li dir. Man zum ta rih ler ya nın da acîb şi-
ir ler de yaz mış tır. Eb ced he sa bı nı baş la tan 
isim ler den dir. Elif har fi ve nok ta lı harfl e ri kul-
lan ma dan ga zel ler yaz mış tır. Kla sik Os man-
lı Türk çe si ne ge çiş dö ne min de Es ki Ana do lu 
Türk çe si özel lik le ri ni de vam et ti re rek Türk di li 
ta ri hin de öne çı kan şah si yet ler den ol muş tur.

 Yu ka rı da hak kın da bil gi ve ri len şah si yet 
aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

A) Ad nî B) Aş kî 
C) Me lî hî D) Hu fî  
E) Ce mâ lî

AÇIKLAMA
Verilen özellikler Cemâlî’ye aittir.

YANIT: E

13. “Av nî” mah la sıy la şi ir ler ya zan ve Os man-
lı’da di van sa hi bi olan ilk pa di şah aşa ğı-
da ki ler den han gi si dir?

A) Cem Sul tan
B) II. Ba ye zid
C) Fa tih Sul tan Meh med
D) I. Se lim
E) II. Mu rad

AÇIKLAMA
Avnî mahlası, Fatih Sultan Mehmed’e aittir.

YANIT: C

14. Do ğu Türk çe siy le mu am ma ya zan şair-
ler dı şın da, Ana do lu’da or ta ya çı kan Türk 
ede bi ya tın da mu am ma tü rün de ilk de fa şi-
ir ya zan şair ler aşa ğı da ki se çe nek ler den 
han gi sin de doğru olarak verilmiştir?

A) Ne câ tî Bey, Mih ri Ha tun
B) Şâ hi dî, Me lî hî
C) Tü râ bî, Se hâ yî
D) Le’âlî, Ce mâ lî
E) Cem Sul tan, Ay nî

AÇIKLAMA
Anadolu’da ortaya çıkan muamma türünde ilk defa 
şiir yazan şairler Cem Sultan ve Aynî’dir.

YANIT: E

15. Ad lî’nin ede bî an lam da en önem li özel li ği 
aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

A) Hik met li şi ir ler yaz ma sı
B) Açık ve an la şı lır bir Türk çey le yaz ma sı 
C) Be yit le rin de te na süp sa na tı na yer ver-

me si
D) Şi ir le rin de te zat lı söy le yiş le re yer ver me-

si
E) Di van sa hi bi ol ma sı

AÇIKLAMA
Adlî’nin edebî anlamda en önemli özelliği beyit-
lerinde tenasüp sanatına yer vermesidir. Ayrıca, 
onun bazı gazellerinde mahlasını sondan bir ön-
ceki beyitte kullanması dikkat çeker.

YANIT: C

16. • Şi ir le rin de “Ha ri mî” mah la sı nı kul lan mış-
tır.

 •  En çok dik kat çe ken özel li ği şi ir le ri ni sa-
de bir dil le yaz ma sı dır.

 •  Se hî tez ki re sin de “Gı da-yı ruh” ad lı bir 
söz icat et ti ği be lir til mek te dir.

 Yu ka rı da ve ri len özel lik ler aşa ğı da ki şah-
si yet ler den han gi si ne ait tir?

A) Şeh za de Kor kud
B) Ya vuz Sul tan Se lim
C) Şeh za de Ah med
D) Ka ra man lı Meh med Pa şa
E) Mah mud Pa şa

AÇIKLAMA
Verilen özellikler Harimî mahlasını kullanan Şeh-
zade Korkud’a aittir. 

YANIT: A

17. Türk ede bi ya tın da mu vaş şah (ak ros tiş) 
şi i ri baş la tan isim aşa ğı da ki ler den han gi-
si dir?

A) Ne câ tî B) Se hâ yî
C) Ham dul lah Ham di D) Mih ri Ha tun
E)  Ce mâ lî

AÇIKLAMA
Muvaşşah şiiri başlatan isim Mihri Hatun’dur. Bazı 
kasideleri muvaşşah olup beyit başlarındaki harf-
ler kaside sunulan şahsın adını vermektedir.

YANIT: D
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18. Ba tı Türk ede bi ya tı içe ri sin de Ah me dî’den 
son ra en çok eser ya zan şair aşa ğı da ki-
ler den han gi si dir?

A) Ham dul lah Ham di 
B) Ba ba Yû suf-ı Siv ri hi sa rî 
C) Ömer Rû şe nî
D) Eş re foğ lu Rû mî
E) Ne câ tî

AÇIKLAMA
Batı Türk edebiyatı içerisinde Ahmedî’den son-
ra en çok eser yazan şair, Hamdullah Hamdi’dir. 
Hamdi, Divan ve mesnevileri ile Türk dilinin ve 
edebiyatının gelişmesine hizmet etmiştir.

YANIT: A

19. Aşa ğı da ki ler den han gi si XV. yüz yıl Türk 
ede bi ya tı nın mu ta sav vıf la rın dan değildir?

A) Ak şem sed din
B) De de Ömer Rû şe nî
C) Eş re foğ lu Rû mî
D) Ham dul lah Ham di
E) İb ra him Gül şe nî

AÇIKLAMA
Hamdullah Hamdi, XV. Yüzyıl mutasavvıf şairle-
ri arasında yer almaz. Şiirlerinde tasavvufun etkisi 
görülse de şair mutasavvıf bir şair değildir.

YANIT: D

20. Ha lî lî’nin 1471’de ka le me al dı ğı eser, âşık ile 
ma’şuk ara sın da ki mek tup laş ma lar la an la-
tıl mış tır. Şair bu eser de ba şın dan ge çen bir 
aşk hi kâ ye si ni an lat mış, ese ri ni ya rı mis tik 
ya rı ro man tik bir ha va da ka le me al mış tır. Bu 
ba kım dan eser ta sav vu fi bir aş kı da ha tır la tır.

 Yu ka rı da ki bah si ge çen eser aşa ğı da ki ler-
den han gi si dir?

A) Ca masbna me  
B) Cem şîd ü Hur şîd
C) Fir katna me  
D) Heftpey ker
E) Te fer rücna me

AÇIKLAMA
Özellikleri verilen eser “Firkatname”dir.

YANIT: C

21. XV. yüz yıl da ta ri hî ko nu lar da ya zı lan mes-
ne vi le rin en önem li si ve bu mes ne vi nin 
ya za rı aşa ğı da ki se çe nek ler den han gi sin-
de doğ ru ola rak ve ril miş tir?

A) Mah re mî – Şehna me
B) Si nop lu Sa fâ yî – Ga zana me
C) Uzun Fir dev sî – Ku tupna me
D) Za’ifî – Ga zana me
E) En ve rî – Düs tûrna me

AÇIKLAMA
Bahsi geçen yazar Enverî ve eseri “Düstûr-
name”dir. Düstûrname mesnevi nazım şekliyle ya-
zılmış manzum bir tarih olup üç bölüme ayrılmış-
tır. Birinci bölümde peygamberler, İran hükümdar-
ları, Gazneliler, Selçuklular, Harzemşahlar ve Mo-
ğollardan Anadolu Beyliklerine kadar geçen süre-
deki tarihi olaylar hakkında bilgi verilir. İkinci bö-
lümde Aydınoğulları tarihi anlatılır. Son bölüm ise 
Osmanlı tarihine ayrılmıştır.

YANIT: E
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22. Aşa ğı da ki ler den han gi si Fa tih Sul tan 
Meh med dö ne min de ya zı lan söz lük ler den 
değildir?

A) Bah rü’l Ga râ ib
B) Te cü ma nü’l Lû ga
C) Mir ka tü’l Edeb
D) Fe riş te hoğ lu Lü ga ti
E) Lu gat-i Ka ra Pi rî

AÇIKLAMA
“Mirkatü’l Edeb”, Ahmedî tarafından oluşturulmuş 
Farsça-Arapça lügattir.

YANIT: C

23. Fa tih dev ri ne ait “Mün ye tü’l Eb râr ve Gun-
ye tü’l Ah yâr” ad lı ese rin mü el li fi aşa ğı da ki-
ler den han gi si dir?

A) Ah med-i Bî cân
B) Eş re foğ lu Rû mî
C) Aşık Pa şa zade
D) Kı vâ mî
E) Ab dur ra him Ka ra hi sa rî

AÇIKLAMA
Verilen eser Abdurrahim Karahisarî’ye aittir. Eser, 
tasavvufi şekilde Akşemseddin’in isteği üzerine 
kaleme alınmıştır.

YANIT: E

24. Türk ede bi ya tın da di va nın da di bâ ce (ön 
söz) ya zan ilk şair aşa ğı da ki ler den han-
gi si dir?

A) Ham dul lah Ham di
B) Ne câ tî
C) Cem Sul tan 
D) Mü nî rî
E) Ha lî lî

AÇIKLAMA
Türk edebiyatında dibâce yazan ilk şair Ne-
cati Bey’dir. Bu ön sözün başında Allah’ı ve 
Peygamber’i konu alan şiirler vardır. Dibâcenin 
sonunda ise Peygamber ve Hz. Ali için yazılan 
na’tlar bulunmaktadır.

YANIT: B

25. Fa zul lah bin Ab dul lah’ın Ta ri hü’l-Mu’cem 
fî Âsar-ı Mu lû kü’l Acem ad lı ese ri ni “Be-
lâ gatna me” adıy la Türk çe ye çe vi ren isim 
aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

A) Zey nep Ha nım  
B) Sa rı ca Ke mal
C) Ka ra man lı Ni zâ mî 
D) Me lî hî 
E) Ne câ tî Bey

AÇIKLAMA
“Tarihü’l Mucem fî Âsar-ı Mulûkü’l Acem” adlı ese-
ri çeviren isim Sarıca Kemal’dir.

YANIT: B
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. “Sahn-ı Se man” ad lı med re se le ri ku ran Os-
man lı pa di şa hı aşa ğı da ki ler den han gi si-
dir?

A) Fa tih Sul tan Meh med 
B) II. Ba ye zid
C) I. Mu rad   
D) I. Ba ye zid
E) Sü lay man Şah

2. I. Fa tih dev ri nin en bü yük şairidir.
 II. Fa tih’e en çok ka si de ya zan şair dir.
 Yu ka rı da hak kın da bil gi ve ri len şair ler 

aşa ğı da ki se çe nek ler den han gi sin de doğ-
ru ola rak ve ril miş tir?

             I                  II
  –––––––––––– ––––––––––––

A) Ce mâ lî Mah mud Pa şa
B) Zey nep Ha nım Av nî
C) Ah med Pa şa     Aş kî
D) Ni şâ nî Me lî hî
E) Ka ra man lı Ay nî Cem Sul tan

3. Cem Sul tan’ın ya zıl ma sı na ve si le ol du ğu 
eser aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

A) Cem şid ü Hur şid   
B) Câ mi’ü’n Ne zâ ir 
C) Fe tihna me   
D) Sal tukna me 
E) Be lâ gatna me 

4. Tur sun Bey’e Ta rih-i Ebu’l-Feth ve Kı vâ-
mî’ye Fe tihna me-i Sul tan Meh med ad lı 
eser le ri yaz dı ran Os man lı pa di şa hı aşa ğı-
da ki ler den han gi si dir?

A) Fa tih Sul tan Meh med
B) II. Ba ye zid 
C) Ya vuz Sul tan Se lim
D) Cem Sul tan
E) Ka nu ni Sul tan Sü ley man

5. Aşa ğı da ki ler den han gi si Ba ba Yû suf-ı 
Siv ri hi sa rî’nin eser le rin den bi ri değildir?

A) Tuhfetü’l-Uşşâk  
B) Di van
C) Ri sale tü’n Nûriy ye 
D) Tef sir
E) Mev hûb-ı Mah bûb

6. Cem Sul tan’ın em riy le Ebul hayr-ı Rû mî ta ra-
fın dan ga za ru hu nu can lan dır mak ama cıy-
la der le nen XV. yüz yıl men sur eser le rin den 
…….. folk lor, an tro po lo ji ve din açı sın dan bü-
yük de ğer ta şır.

 Yu ka rı da ki boş lu ğu uy gun şe kil de ta-
mam la yan se çe nek aşa ğı da ki ler den han-
gi si dir?

A) Da niş mendna me  
B) Sal tukna me
C) Bat talna me  
D) Fer hengna me
E) Se lâ tinna me

ÇÖZÜMLÜ DENEME 
YANITLARI

1. A Sahn-ı Seman medreselerinin kurucusu 
Fatih Sultan Mehmed’dir.

2. C Verilen niteliklere uygun olan şairler Ah-
med Paşa ve Aşkî’dir.

3. D “Saltukname”, Cem Sultan’ın emriyle 
Ebulhar-i Rûmî’ye yazdırılmıştır.

4. B Tursun Bey’e “Tarih-i Ebu’l-Feth” ve 
Kıvâmî’ye “Fetih-name-i Sultan Meh-
med” adlı eserleri yazdıran padişah, 
II.Bayezid’dir.

5. A “Tuhfetü’l Uşşâk” adlı eser Hamdullah 
Hamdi’ye aittir.

6. B Boşluğa gelecek uygun ifade 
“Saltukname”dir.    
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ÜNİTE

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede XV. asırda kaleme alınan mesneviler 
işlenmektedir. Eserlerin yazarları ve türleri öğrenilmelidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 3 - 4

XV. ASIR TÜRK EDEBİYATInDA mESnEVİnİn GEnEL DuRumu
Başlangıç devri kabul edilen XIV. asırda yazılan mesnevilerle XV. yüzyıldakiler arasında dil, üslup 

ve muhteva yönünden büyük farklar vardır. Dilin kullanımı, üslubun teşekkülü, ifadenin hüviyeti, veznin 
tatbiki, kafiyenin oluşumu, edebî sanatlar ve tasvirlerin yansıtılması önceki asra göre daha başarılı ve 
yetkin olarak görülmektedir.

Bu asırda kaleme alınan dinî, tasavvufî, ahlaki ve destani eserlerin, önceki asrın halk tipi dinî-destani 
mesnevilerine nazaran daha edebî, dil ve üsluplarının daha sağlam, ifadelerinin daha oturmuş kafiye ve 
vezinlerinin ise daha başarılı olduğu görülmektedir.

Bu eserlerin, gerek sayı gerekse kalite bakımından bu asır dinî-tasavvufî-ahlaki mesnevileriyle aşa-
ğı yukarı aynı yeri tuttuğu görülmektedir. Klasik şairler özellikle bu konuların işlenişinde, vakaların anla-
tımında, yaptıkları tasvirlerde, dilin kullanımında ve eserlerin üslubunda kendilerine has bir tarzı yakala-
ma, daha önce kullanılmamış orijinal anlamlar bulma, yeni söyleyiş şekilleri geliştirme amacında olmuş-
lar, bunda da belirli ölçülerde başarı göstermişlerdir.

Edebî incelikler, telif gelenekleri, estetik standartlar gibi hususlara elden geldiğince önem verilen ve 
daha çok tercümeye dayalı olarak nazmedilen bu tür mesneviler, Şentürk’e göre dil bakımından bir hay-
li yabancı kelimelerle yüklü ve tercümeye esas alınan edebiyatın estetik çizgileriyle teşekkül etmiş bir 
özelliğe sahiptirler. Ancak Ahmed-i Dâ’î’nin Çengnâme, Şeyhî’nin Harnâme, Za’îfî’nin Gazavâtnâme, 
Halîlî’nin Fürkatnâme, Kıvâmî’nin Fetihnâme, Firdevsî’nin Kutb-nâme ve Ca’fer Çelebi’nin Heves-
nâme’si gibi orijinal eserler de ortaya konmuştur. Orijinal konu ve zihin faaliyetlerinin neticesinde mey-
dana getirilen bu mesnevilerde; oluşumu, gelişimi ve olgunluğa ulaşmasında Türk asıllı hükümdarlar ile 
Türk dilli şairlerin önemli katkı ve desteklerinin olduğu İran edebiyatına ait estetik değerlerin yansıma-
sı da görülmektedir.

XV. asrın ikinci yarısından, özellikle de Ahmed-i Dâ’î’nin Çengnâme’sinden itibaren Şentürk’e gö-
re mesnevi edebiyatımızda belirli birtakım konu ve nesneler üzerinde ihtisaslaşmaya yönelik bazı cere-
yanlar tespit edilmektedir.

Mevlid manzumeleri ile halk için yazılmış diğer dinî, ahlaki ve tasavvufî mesnevilerde, genellikle 
birden fazla aruz kalıbının kullanıldığı dikkat çekmektedir. Nitekim Zaîf(î) Mevlid’inde, aruzun “fâilâtün 
fâilâtün fâilün” ve “mefâîlün mefâîlün feûlün” kalıpları kullanılmıştır.

Hemen tamamen kısa aruz kalıplarıyla yazılan mesnevilerdeki monotonluğu kırmak için mesneviye 
farklı nazım şekilleriyle yazılmış şiirler de serpiştirilmiştir. Bu şiirler, başta aşk konulu mesneviler olmak 
üzere değişik türdeki mesnevilerde kullanılmıştır.

Klasik tertibe uygun şekilde oluşturulmuş bir mesnevide “giriş bölümü”, “konunun işlendiği bölüm” ve 
“bitiş bölümü” yer alır. Mesnevide yer alan bu bölümler, belirli başlıklarla birbirinden ayrılmıştır. XV. yüz-
yıl mesnevilerinin ekseriyetinde, “bitiş bölümü”nün bir bölüm olarak bulunmadığı, diğer bir ifadeyle “ko-
nunun işlendiği bölüm”le “bitiş bölümü”nün bir başlıkla ayrılmadığı görülmektedir.

XV. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ 7

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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DİnÎ-AHLAKİ-TASAVVufÎ mESnEVİLER
Dinî-ahlaki-tasavvufî mesneviler, gerek sayı gerekse nitelik yönünden bu dönem edebî metinleri 

arasında önemli bir yer tutar.
Türklere has olan ve diğer İslami edebiyatların hiçbirinde görülmeyen “mevlid” türünün en olgun ör-

neği, XV. asırda Süleymân Çelebi’nin Mevlid diye şöhret bulan Vesîletü’n necât isimli eseridir.
Süleymân Çelebi’nin mevlidinin dışında bu asırda başka mevlidlerin yazıldığı da görülmektedir. 

Ahmed’in Mevlid’i, Ârif’in Mevlid’i, Celâl Muhibbî’nin Mevlid’i, Kerîmî’nin İrşâd’ı,
Sinânoğlu’nun Ümîzü’l-müznibîn’i, Hamdullâh Hamdî’nin Ahmediyye’si, Gülşenî-i Saruhanî’nin 

Mevlid’i, Hafî’nin Zâdü’l-me’âd’ı, Hocaoğlu Mevlidi, Za’îf(î)’nin Mevlid’i, Muhammed’in Sîretü’nnebî’si, 
İpsalalı Ebu’l-hayr’ın, Mevlid’i, Gönenli Yahyâ b. Bahşî’nin Mevlid’i, Mürşidî’nin Mevlid-i Şerîf’i, Keşfî-
i Saruhanî’nin Mevlidü’n nebî’si, Mehmed b. Hamza Arab Vâiz’in Mevlidü’n nebî’si ve Sabâyî’nin 
Mevlid’i bu devrin belli başlı mevlid manzumeleridir. Bu dönemde bazı manzum siyerler de kaleme alın-
mıştır. Mollâ Velî’nin Siyer-i Nebî’si, Cefâyî’nin Dekâyıku’l hakâyık’ı ile Vahîdî mahlasını kullanan Hacı 
Hasan zâde Muhyiddîn Mehmed Câmî’nin siyeri bu tür eserlerdendir.

Hz. Peygamber’in hayatı ve yaşayışı etrafında yazılan mesnevilerden bir diğeri de Yazıcıoğlu 
Mehmed’in Muhammediyye’sidir.

Türü içerisinde, en hacimli manzum ilk telif mahiyetinde kitap özelliğine sahip olan Muhammediyye, 
ağır fakat itinalı üslubu, samimi havası ve duygulu muhtevası ile gerek kendi devrinde gerekse sonraki 
devirlerde, hem Anadolu’da hem de Anadolu dışında çok sevilmiş, okunmuş, örnek alınmış bir eserdir.

Hz. Peygamber’in hayatı etrafında ortaya çıkan eserlerden bir diğeri de “miraç” olayını konu edinen 
“mi’râcnâme”lerdir. Bu türün, bu asırdaki ilk örneği, Abdülvâsi Çelebi’nin Halîlnâme’sinin sonunda yer 
alan “Mi’râcnâme-i Hazret-i Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem” başlıklı bölümdür. 

Bu asırda miraç olayını işleyen ikinci eser, Ârif tarafından 841/1437-38 tarihinde telif edilen Mi’râcü’n 
nebî’dir. Mevcut mi’râciyyelerin en hacimlisi olan eser, 1745 beyit olup aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” 
kalıbıyla yazılmıştır. Bu asırda kaleme alınan mi’racnâmelerden bir diğeri ise Sinanoğlu’nun Mu’cizât-
ı Mustafâ’sıdır. Hz. Peygamber’in hayatı etrafında ortaya çıkan eserlerden olan Ârif’in Vefâtü’n nebî’si, 
Hz. Peygamber’in ölümünü ihtiva etmektedir. Şeyh Eşref b. Ahmed (öl. 855/1451[?])’in Şevâhidü’n-
nübüvve’si ise Hz. Peygamber’in nebiliğinin delillerini içermektedir.

Bu dönemde Hz. Ali ile ilgili “mevlid” manzumesi de oluşturulmuştur. Muhammed isimli biri tarafın-
dan 872/1467’de aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” ve “mefâîlün mefâîlün feûlün” kalıplarıyla kaleme alınan 
Hz. Alî Mevlidi, manzum Sîretü’n nebî içinde yer almakta ve 118 beyitten oluşmaktadır.

Bu asırda, dinî-efsanevî bir nitelik taşıyan Câmâsbnâme tercümeleri de görülmektedir. İlk örnekle-
rine Fars edebiyatında rastlanan Câmâsbnâmelerin aslı, Keyânîler’den Şâh Güstâsb’ın kâinat ve ya-
ratılışla ilgili sorularına, Vezir Câmâsb’ın verdiği cevaplardan meydana gelmektedir. Farsça bir başka 
Câmâsbnâme ise Nasîrüddîn-i Tûsî’nin (öl. 672/1274) gizli ilimlerden bahseden 33 beyitlik mesnevi-
sidir.

Bugünkü bilgilere göre Câmâsbnâme’nin Türkçeye ilk tercümesi, Ahmed-i Dâ’î’nin Nasîrüddîn-i 
Tûsî’nin aynı adlı eserinden biraz genişleterek yaptığı çeviridir.

Türkçedeki en önemli Câmâsbnâme tercümesi ise Mûsâ Abdî’ye aittir. Sultan II. Murâd’ın iste-
ği üzerine aynı adlı bir eserden nazmen tercüme edilmiştir. Abdî’nin eserinin konu bakımından Fars-
ça Câmâsbnâmelerden tamamen farklı oluşu, onun başka bir kaynaktan faydalanılarak oluşturulduğu-
nu düşündürtmektedir.

Kemâl Ümmî’nin Kırk Armağân isimli eseri, bir hadisin manzum şerhidir. 815/1412’den sonra yazıl-
dığı tahmin edilen mesnevi, 205 beyitten oluşmaktadır. Sade bir dil ve akıcı bir ifadeye sahip olan, aru-
zun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla yazılan ve öğretici nitelikte olan eser, kırk bölümden oluşmaktadır.

Kemâl Ümmî’nin Hazîre-i Kuds’u da bir hadisin mesnevi formunda nazmedilmiş şeklidir.
Hatîboğlu’nun yedi yıllık bir çalışmadan sonra 829/1426’da tamamlayıp Sultan II. Murâd’a takdim 

ettiği Ferahnâme ise, dinî edebiyatın “yüz hadis” dalına ait bir örnektir.
Hatîboğlu’nun Letâyifnâme’si ise, Muslihiddîn Muhammed’in Arapça mensur bir eser olan Sûre-i 

Mülk Tefsîri’nin manzum tercümesidir.
Bu asırda tasavvufî aşk, yaşayış, ahlak ve prensipleri konu alan eserler de yazılmıştır. Bu tür eser- 

lerden olan Elvân-ı Şîrâzî’nin Gülşen-i Râz’ı, Mahmûd-ı Şebüsterî’nin aynı adlı eserinden tercüme edi-
lerek oluşturulmuştur.

Tasavvufî mesnevilerden olan Pîr Mehmed’in Tarîkatnâme’si, Attâr’ın Musîbetnâme’sinin çevirisi-
dir. Sultan II. Murâd’a takdim edilen eserin, İ. Hikmet Ertaylan tarafından neşredilen (1946) Raif Yelken-
ci nüshasının sadece 80 beyitlik kısmı bilinmekteydi.

Muhyiddîn Çelebi’nin Hızır ile veliler hakkındaki anlayışlarla ilgili olan Hızırnâme’si, Osmanlı saha-
sında türünün bilinen tek örneğidir. İsmi Dîvân-ı Şeyh Muhyiddîn Çelebi olmasına rağmen, manzumele-
rin mahlas beyitlerinde hemen daima Hızır adı geçtiği için daha çok Hızırnâme adıyla anılmıştır.
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Ârif’in Mürşidü’lubbâd, Nüsha-i Âlem ve Şerhü’l-âdem ile isimsiz bir mesnevisi, Dede Ömer 
Rûşenî’nin, Miskînliknâme ve Kalemnâme’si, Kaygusuz Abdâl’ın Gevhernâme’si, Dâvûd-ı Halvetî’nin, 
Gülşen-i Tevhîd’i ve Hâmidî-i Isfahânî’nin Farsça olan Hasbihâlnâme’si bu dönemin tasavvufî mesne-
vilerindendir. Bu dönemde bâtınî bir tarikat olan Hurûfîliğin esaslarını belirtip telkin eden mesneviler de 
yazılmıştır. Refî’î’nin Gencnâme ve Beşâretnâme’si ile Penâhî’nin Hurûfîliğe Dair Mesnevîsi bu türden 
eserlerdendir.

Bu asrın önemli dinî-tasavvufî mesnevilerinden olan Abdurrahîm-i Karahisârî’nin Vahdetnâme’si, 
865/1461’de aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla yazılmış olup 4267 beyitten oluşmaktadır. Şehit 
Veziriazam Mahmûd Paşa’ya takdim edilen eserin konusunu, “vahdet-i vücûd” düşüncesi oluşturmak-
tadır.

İbrâhîm Tennûrî’nin Gülzâr-ı Ma’nevî’sinde, bir takım dinî-tasavvufî meseleler fıkıh ve tasavvuf 
açısından ele alınmıştır. 857/1453’te aruzun “mefâîlün mefâîlün feûlün” kalıbıyla yazılıp Fâtih Sultan 
Mehmed’e sunulan eser, 5141 beyitten oluşmaktadır.

Hatîboğlu’nun dinî ve didaktik hüviyette olan Bahrü’l-hakâyık’ı, Hacı Bektâş-ı Velî’nin Arapça men-
sur bir eser olan Makalât’ının Türkçe manzum tercümesidir.

Sultan II. Murâd ve Fâtih Sultan Mehmed dönemi şeyhlerinden Akbıyık Muhyiddîn de, Hikâyât-ı 
Nây isimli mesnevisini, Hacı Bektâş-ı Velî’nin Makâlât’ından hareketle oluşturmuştur.

Tasavvufî ve ahlaki konuları ihtiva eden Gülşen-i Saruhanî’nin (öl. 888/1483ten sonra) Râz-
nâme’si, 864/1460 tarihinde aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla yazılıp Fâtih Sultan Mehmed’e ithaf 
edilmiştir. 982 beyitten oluşan eserin adı, bazı nüshalarda Pendnâme, Esrârnâme ve Dilgüşâ şeklinde 
de geçmektedir. Çeşitli “makâle” ve “hikâye”lerden meydana gelen eserde, ahlaki ve tasavvufî konulara 
yer verilmiş ve çeşitli öğütlerde bulunulmuştur.

Bu asırda Şeyh Eşref b. Ahmed tarafından 856/1452 tarihinden önce yazıldığı tahmin edilen 
Fütüvvetnâme’de, daha çok fütüvvet ahlakı ve fütüvvetin bazı esasları üzerinde durulmuştur.

Şeyh Eşref b. Ahmed’in dinî-tasavvufî mahiyette Nasîhatnâme, İbretnâme, Ma’zeretnâme, Elest- 
nâme, Hayretnâme ile başı noksan ve ismi meçhul olan mesnevîleri de bulunmaktadır.

Cemâlî’nin tasavvufî ve ahlaki nasihat ve hikâyelerden oluşan Miftâhu’l ferec’i, 860/1456 tarihinde 
aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla yazılmış ve Fâtih Sultan Mehmed’e takdim edilmiştir. 4954 beyit 
olan eserde, bazı ayet ve hadislerin açıklamaları ve bunlarla ilgili dinî tasavvufî hikâyelere yer verilmiştir.

Âşık Ahmed’in Câmi’u’l ahbâr’ı da aynı kategoride değerlendirilecek eserlerdendir. Manzum 
“tezkiretü’l evliyâ” denilebilecek eser, birkısım evliyaya ait ahlaki ve tasavvufî hikâyeleri ihtiva etmektedir.

Bu asırda Nizâmî-i Gencevî’nin, tasavvufî görüş ve düşüncelerini en güzel şekilde açıkladığı 
Mahzenü’l esrâr’ı, Ahmed-i Rıdvân tarafından aynı isimle tercüme edilmiştir. Ancak Mahzenü’l esrâr’ın 
hiçbir yerinde Nizâmî’nin adını anmayan şair, eserinin orijinal olduğunu belirtmiştir. Hayâtî mahlasını ta-
şıyan tek nüshası, Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunmaktadır.

Ma’nevî ise, Mahzenü’l esrâr’a Farsça Mahzenü’l ebrâr adında bir nazire yazmıştır. Bu dönemde, 
Nizâmî’nin Mahzenü’l esrâr’ına nazire olarak yazılan Hâcû-yı Kirmânî’nin sufiyâne ve ahlaki konulara te-
mas ettiği Ravzatü’l-envâr’ı, Ahmed Hayâlî tarafından aynı adla tercüme edilmiştir.

Bu asırda Ferîdüddîn-i Attâr’ın tasavvufî hüviyette olan Esrâr nâme’si, Tebrizli Ahmedî tarafından 
aynı adla Türkçeye tercüme edilmiştir. Tebrizli Ahmedî’nin baştan sona mesnevi nazım şekliyle kaleme 
aldığı eser, 1781 beyitten oluşmaktadır.

Bu dönemde yazılan dinî-tasavvufî eserlere, Mevlânâ’nın Mesnevî-i Ma’nevî’sinin de kaynaklık etti-
ği görülmektedir. Türk edebiyatında Mesnevî’nin Türkçeye İbrâhîm Bey’in tercüme ve kısmen şerh et-
tiği on iki Mesnevî hikâyesinden sonra, bu asırda yapılan ikinci tercüme ve şerhi, Sultan II. Murâd’ın is-
teği üzerine 839/1436 tarihinde aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla yazılan Mu’înî’nin 14404 beyit-
lik Mesnevî-i Murâdiye’sidir.

Bu asrın önemli halvetî şeyhlerinden olan Dede Ömer Rûşenî’nin Ney nâme’si konusunu Mesnevî’nin 
ilk 18 beytinden; Çoban nâme’si ise Mesnevî’de geçen “Mûsâ ile Çoban” adlı hikâyeden almıştır.

Bu dönemde, ahlaki ve öğretici çeşitli öğütlerin yer aldığı mesneviler de bulunmaktadır. Ahmed-i 
Dâ’î’in, çocuk muhatap alınarak yazılan ilk nasîhat nâme kabul edilen Vasiyyet-i Nûşirevân-ı Âdil be-
püsereş Hürmüz-i Tâcdâr’ı, Boyacıoğlu’nun Anâsır-ı Erba’a’sı, Germiyanlı Yetîmî’nin İbretnâme’si, 
Mürîdî’nin Pend-i Ricâl’i, Yûsuf Hakîkî Baba’nın Mahabbetnâme’si, Mehmed bin Sinâeddîn’in Delîlü’l’-
ibâd’ı, Şeyh Baba Yûsuf’un Mevhûb-ı Mahbûb’u ve Alî Dede Bey bin İlyâs’ın Bahrü’l-garâ’ib’i bu tarz 
eserlerdendir.

Bu asırda Ahmed-i Dâ’î tarafından kaleme alınan Çengnâme, Emîr Süleymân’ın eğlence meclisle-
rinden alınan ilhamla nazmedildiği düşünülen ve yer yer tasavvufî fikir ve motiflerle süslenen didaktik-
romantik hüviyette bir eserdir.

AşK mESnEVİLERI
Bunlar, gerek sayı gerekse kalite bakımından bu asır dinî-tasavvufî- ahlaki mesnevileriyle aşağı yu-

karı aynı yeri tutarlar. Bu dönem aşk mesnevileri, konu olarak XIV. asrın bir devamı niteliğindedir. Birkaç 
örnek dışında İran mesneviciliğinin klasik konuları aynen devam ettirilmiştir.
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Bu dönem aşk mesnevilerinden olan “Yûsuf u Züleyhâ” hikâyesi, birçok şair tarafından kaleme alın-
mıştır. Kur’ânî tabirle “ahsenü’l-kasas” yani kıssaların en güzeli olarak nitelendirilen bu konu, Arap ede-
biyatında daha çok mensur olarak işlenmiş ve bu mensur eserlerin içine bazen küçük manzumeler ser-
piştirilmiştir. İran edebiyatında da, manzum ve mensur olarak oluşturulmuş pek çok örneği vardır. Türk 
edebiyatında ise devrin en güzel Yûsuf u Züleyhâ mesnevisi vasfını Hamdullâh Hamdî (öl. 1503)’nin 
eseri kazanmıştır.

Câmî’nin eserinde bulunmayan yeni bölümler ilâve eden Hamdî, bazen onda olan bazı bölümleri ge-
nişletmiş, bazen de bazı kısımları takdim-tehir yaparak eserine almıştır.

Çâkerî, Tebrizli Ahmedî, Akkoyunlu Ya’kûb Han döneminde yaşayan Hatâyî-i Tebrîzî, ona aidiyeti 
kesin olmamakla beraber Kutbuddîn Ahmed Câm ve Abdülvahhâb bu asırda Yûsuf u Züleyhâ sahibi 
şairlerdir. Kaynaklarda Yûsuf u Züleyhâ sahibi olarak gösterilen Kırımlı Abdülmecîd, Dür Big, Bihiştî 
Ahmed Sinân, Cemâlî ve Bekâ’î’nin eserleri ise kayıptır.

“Hüsrev ü Şîrîn” hikâyesinin de, bu dönem aşk hikâyeleri arasında önemli bir yeri vardır.
Eski kitaplarda, parça parça olarak manzum ve birbirine benzer şekillerde anlatılan bu hikâye, ilk de-

fa Türk asıllı Genceli Nizâmî’nin kalemiyle edebî bir hüviyet kazanmıştır.
Bu asırda yazılan ilk, Anadolu’da yazılan ikinci Hüsrev ü Şîrîn hikâyesi Şeyhî’ye aittir. XV. asır şair-

lerinden Ahmed-i Rıdvân’ın Hüsrev ü Şîrîn’i ise Anadolu Türkçesiyle kaleme alınan Fahrî ve Şeyhî’nin 
eserlerinden sonra bilinen en eskisidir.

Bu asır şairlerinden Mu’îdî ile Sadrî’nin eserleri bugün için mevcut değildir. Harîmî mahlasıyla şiir 
söyleyen Şehzâde Korkud’un da bir Ferhâd u Şîrîn’i vardır.

Doğu şiirinin temel hikâyelerinden olan “Leylâ vü Mecnûn” konulu mesneviler de bu asırda nazme-
dilmiştir.

Bu hikâye, X. asrın sonlarında Kitâbü’l egânî ile İran edebiyatına geçmiş, efsaneleşen bu aşk, ilk 
defa Türk asıllı olan Genceli Nizâmî tarafından manzum büyük bir hikâye hâline getirilmiştir. Leylâ vü 
Mecnûn hikâyesi gerek Anadolu’daki gerekse Anadolu dışındaki birçok Türk şairi tarafından işlenmiştir. 
Türk edebiyatında Leylâ vü Mecnûn hikâyesini tam olarak nazmeden ilk şair bugünkü bilgilerimize göre 
Edirneli Şâhidî’dir. İlk beytinden asıl adının Gülşen-i Uşşâk olduğu anlaşılan eser, Şehzâde Cem adı-
na İstanbul’da nazmedilmeğe başlanmış ve 883/1479’da Konya’da tamamlanmıştır. Mesnevisini oluştu-
rurken Nizâmî’nin eserini örnek alan Şâhidî, Hindistanlı Türk diye tanınan Hüsrev-i Dihlevî’nin Leylâ vü 
Mecnûn’undan da faydalanmıştır.

Bihiştî, Hamdullâh Hamdî, Ahmed-i Rıdvân ve Kadîmî de birer Leylâ vü Mecnûn yazmışlardır. 
Kaynaklarda Leylâ vü Mecnûn sahibi olarak gösterilen XV. asır şairlerinden Figânî-i Karamanî, Ahmed 
Paşa, Necâtî Bey, Çâkerî Sinân ve Abdülvehhâb Hayâlî’nin eserleri bugüne kadar ele geçmemiştir.

Bu devre ait aşk mesnevilerinden bir diğeri de, Cemşîd ü Hurşîd’dir. Türk edebiyatında ilk defa XIV. 
asır şairlerinden Ahmedî tarafından kaleme alınan konu, ikinci kez bu asır şairlerinden Sultan Cem ta-
rafından işlenmiştir. Meşhur İran şairi Selmân-ı Sâvecî’nin aynı isimdeki eserinden 881/1477 tarihinde 
tercüme edilerek oluşturulan esere, Âyât-ı Uşşâk adı verilmiştir.

Şeyhî’nin yeğeni olan Cemâlî’nin Gülşen-i Uşşâk ismiyle de anılan Hümâ vü Hümâyûn’u, XIV. asır 
Fars şâirlerinden Hâcû-yı Kirmânî’nin Hümâ vü Hümâyûn’una dayanmaktadır.

Hümâ vü Hümâyûn mesnevisinde, Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrîn’in de etkisinin büyük olduğu anlaşılmak-
tadır. Giriş bölümündeki mesnevi ve kaside şeklinde yazılan “münâcât”, “tevhîd” ve “medhiye” gibi şiirle-
rin birçoğuyla, hikâye içerisindeki bir gazel Şeyhî’ye nazire olarak yazılmıştır.

Ümmî Îsâ isimli bir şaire ait olan Mihr ü Vefâ, Rum diyarında hüküm süren Filekavs adlı hükümda-
rın en küçük oğlu Vefâ ile Mihr adlı bir kız arasındaki aşkı konu edinmektedir.

Bu asrın aşk mesnevilerinden bir diğeri Hassân’ın 5403 beyitten oluşan Mihr ü Müşterî’sidir. 
Tebrîzli Mevlânâ Muhammed Assâr’ın aynı adlı eserinin Türkçeye ilk tercümesi olup bilinen tek nüsha-
sı Bibliothéque Nationéle’de bulunmaktadır. Sultan II. Murâd’ın emriyle 835/1431-32 tarihinde aruzun 
“mefâîlün mefâîlün feûlün” kalıbıyla yazılan eserin adı, Mahabbetnâme ve Işknâme şeklinde de geç-
mektedir.

Türk edebiyatında yazılan ilk müstakil “gül ve bülbül hikâyesi” olan Rıfâ’î’nin Bülbülnâme’si ile 
Hümâmî’nin, Emîr Hüseynî’nin Sînâme veya Işknâme adlı Farsça mesnevisinden mülhem yazdığı Sî- 
nâme’si bu asırda yazılan diğer aşk mesnevileridir.

TARİHÎ-DESTAnİ-mEnKIBEVİ mESnEVİLER
XV. asırda yazılan “tarihî-destani-menkıbevi” mesneviler, üç grupta incelenebilir. Bunlardan ilki, 

tarihî şahsiyet ve olaylara dayanan, ancak tarihle ilgisini kaybedip destani-efsanevî bir hikâyeye dönü-
şüp İslami edebiyatlara mal edilen İskender, Behrâm-ı Gûr gibi şahsiyetlerle ilgili rivayetlerdir. İslamiyet 
öncesi Makedonya ve İran tarihine dayanan bu hikâye ve rivayetler, daha çok münevver kesim arasın-
da itibar görmüştür.



99

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

Türk edebiyatına XIV. asır şairlerinden Ahmedî’nin İskendernâme’siyle giren bu konu, XV. asırda 
Ahmed-i Rıdvân tarafından tekrar işlenmiştir. Ahmed-i Rıdvân, ilk mesnevisi olan bu eserini 904/1499 
yılında, Sultan II. Bâyezîd adına Ahmedî’nin İskendernâme’sinden istifade ederek yazmış, hatta vezin 
ve beyit sayısı yönünden Ahmedî’ye uymuştur. Makedonyalı Büyük İskender’in efsaneleşmiş hayatı-
nın anlatıldığı bu eserde; onun hayatı, seferleri, kahramanlıkları ve düşünürlerle ilişkisi tarihî gerçekle-
re bağlı kalınmadan anlatılmıştır.

Bu tür mesneviler arasında değerlendirilebilecek bir diğer konu ise “Behrâm-ı Gûr hikâyeleri”dir. Bu 
hikâye de Nizâmî-i Gencevî’nin Heft Peyker isimli eseriyle klasik bir konu hâline gelmiştir.

Anadolu’da bilinen ilk Heft Peyker mesnevisi Aşkî tarafından yazılmıştır. Giriş ve bitiş bölümü oriji-
nal olan eserin konusu, Nizâmî’nin eserinin aynen Türkçeye çevirilmesinden oluşmaktadır. Eser, renk-
li ve canlı bir dil ve üsluba sahiptir.

Bu asırda Heft Peyker yazan şairlerden biri de Ahmed-i Rıdvân’dır. 917/1511-12 yılında Nizâmî’nin 
aynı adlı eserinden tercüme edildiği düşünülen eserin, Hayâtî mahlaslı iki nüshası bulunmaktadır.

Behiştî, Ulvî ve Kudsî bu asırda Heft Peyker kaleme alan diğer şairlerdir. Bunlardan Ulvî ve 
Kudsî’nin eserleri elimizde mevcut değildir.

Tarihî, destani, menkıbevi mesnevilerin ikinci grubunu, İslam ve tasavvuf büyüklerinin hayatlarını, 
hüviyetlerini, düşüncelerini, yaşam tarzlarını, din uğrundaki savaş ve mücadelelerini, keramet ve bü-
yüklüklerini konu alan eserler oluşturmaktadır. Uzun Firdevsî lakabıyla meşhur olan Hızır bin İlyâs’ın 
Menâkıb-ı Hacı Bektâş-ı Velî’si, Âşık Ahmed’in Kemâl Ümmî Menâkıbnâmesi’si, Hâfız Halîl’in Menâkıb-
ı Şeyh Bedreddîn’i, Kemâl Ümmî’nin Menâkıb-ı Gîlânî’si, Niyâzî’nin Hallâc-ı Mansûr Menâkıb- nâme’si, 
Sabâyî’nin Üveysnâme’si ve Kâtib Kemâl’in Ashâb-ı Kehf’i bu tür mesnevilerdendir.

Tarihî, destani, menkıbevi mesnevilerin üçüncü grubunu ise manzum Osmanlı tarihleri ve Osmanlı 
tarihine dayanan gazavâtnâmeler oluşturmaktadır.

Dânişmendnâme, Saltuknâme, Hamzanâme vb. eserlerle ilk örnekleri tespit edilen destani, hamasî 
ve menkıbevi konular, bilindiği kadarıyla Ahmedî’nin manzum Osmanlı tarihi ile mesnevi formunda ilk 
defa gerçek tarih boyutları içerisinde değerlendirilmiştir. Abdülvâsi Çelebi’nin Halîlnâme’sinde geçen 
ve âdeta Ahmedî’ye zeyl yazarcasına kaleme alındığı görülen fetret devri tarihi de bu başlangıcın ka-
rarlılığını gösterir. Bu denemeler, Za’îfî’nin, Sultan II. Murâd’ın savaşlarını anlatan Gazavâtnâme’sini 
telif etmesi neticesini doğurmuş; Sûzî’nin Rumeli akıncılarının kahramanlıklarını konu edinen eseri ile 
de edebiyat tarihimizde yepyeni, tamamen orijinal ve işlenmeye çok müsait bir konu teşkil etmiştir. XV. 
asır sonunda Bekâ’î’nin manzum tarihi, Sabâyî’nin Gazavâtnâme’si, Şehdî’nin Osmanlı Şehnâmesi, 
Safâyî’nin Feth-i İnebahtı ve Moton’u ve Kıvâmî’nin Fetihnâme’si ile gelişip yaygınlaşan bu tür eserler; 
“Selîmnâme”ler, “Süleymânnâme”ler, “muhtelif fetihnâme”ler gibi benzer tarzdaki eserlerin XVI. asırda 
hızla yaygınlaşmasına zemin hazırlamıştır.

XIV. asırda Ahmedî ile başlayan manzum Osmanlı tarihçiliğine bu dönemde, Abdülvâsi Çelebi, 
Ahmed-i Rıdvân, Kemâl ve Enverî katılmıştır. Bunlardan Abdülvâsi Çelebi’nin Halîlnâme’sindeki “der-
vasf-ı ceng-i Sultân Muhammed bâ-Mûsâ ve hezîmet-i Mûsâ” bölümü, 193 beyit olup Çelebi Mehmed ile 
Mûsâ Çelebi arasındaki mücadeleyi ihtiva etmektedir. Ahmed-i Rıdvân’ın İskendernâme’sindeki Nusret-
nâme-i Osmân bölümü de Osmanlı tarihiyle ilgilidir.

XV. asır tarihçilerinden olan Kemâl’in Sultan II. Bâyezîd namına 895/1490’da bitirdiği Selâtînnâme, 
kuruluşundan Fâtih devri sonuna kadar tam bir Osmanlı tarihidir.

Bu asırda yazılan manzum tarihlerden birisi de Enverî’nin 869/1465’te aruzun “fâilâtün fâilâtün 
fâilün” kalıbıyla kaleme aldığı Düstûrnâme’dir. 3696 beyit olan eser, Mahmûd Paşa’ya ithaf ve fihrist kıs-
mının yer aldığı bir mukaddime ile üç ana bölümden meydana gelmektedir.

Bu asırdaki manzum tarihlerden Mu’âlî’nin Hünkârnâme’si ile Şehdî’nin Tevârîh-i Âl-i Osmân’ı Fars-
ça olarak kaleme alınmışlardır.

Anadolu’da oluşturulan ilk gazavâtnâme örneği, 850/1446-855/1451 tarihleri arasında Gelibolulu 
Za’îfî tarafından aruzun “mefâîlün mefâîlün feûlün” kalıbıyla yazılan ve 2566 beyitten oluşan Gazavât-
ı Sultân Murâd’dır.

Kıvâmî’nin 28 bölümden oluşan Fetihnâme-i Sultân Mehmed’i, 895/1490 tarihinde nazmedilerek 
Sultan II. Bâyezîd’e sunulmuştur.

Fâtih Sultan Mehmed ve Sultan II. Bâyezîd devri şairlerinden Sinoplu Safâyî’nin yaklaşık 10000 
beyitlik Feth-i İnebahtı ve Moton’u, Kemâl Reis’in 905/1499’daki İnebahtı fethi ile 906/1500’deki Moton 
fethini ihtiva etmektedir. Sabâyî mahlaslı Edirneli Hayreddîn’in Arnavud Koca Dâvûd Paşa’nın, Bosna 
sancağı mutasarrıfı iken yaptığı savaşları anlatan eseri, bugün elimizde mevcut değildir. Bihiştî Ahmed 
Sinân’ın Vekâyi’nâme-i Bihiştî veya Târîh-i Sultân Cem isimli eseri, Sultan II. Bâyezîd ile Şehzâde Cem 
Vak’asını konu edinmektedir. Seyfî’nin Sultan II. Murâd’ın Futûhâtına Dair Mesnevî’si kayıptır. Kâşifî’nin 
ise Gazânâme-i Rûm adında Farsça bir mesnevisi vardır.

Türk edebiyatındaki mesneviler arasında, özellikle konusu itibariyle, yaşanmış olaylara dayanıla- 
rak yazıldığı için orijinal bir yeri olan ve önemli bir yer işgal eden Firdevsî-i Rûmî’nin Kutbnâme’si, 
909/1503’te aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla yazılmıştır.
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Türk akıncılarını, hiçbir özentiye kapılmadan olduğu gibi tasvir eden Sûzî Çelebi’nin Mihaloğlu Âlî 
Bey’in Rumeli’deki akınlarını ve girdiği savaşlarını anlatan Gazavâtnâme’sinin müstesna bir yeri vardır. 
Şairin bizzat görüp işittiği olayları naklettiği bu mesnevisi, sadece tarihî bir vesika niteliğinde olmayıp şi-
ir yönü de bir hayli kuvvetlidir.

DİğER mESnEVİLER
Sergüzeştnâme ve Hasb-i Hâller
XV. asır mesnevi edebiyatımızın “sergüzeştnâme” ve “hasb-i hâller” adı altında toplanan mahsulle-

ri, sayıca az olmalarına rağmen ilgi çekici örnekler olarak dikkat çekmektedirler. Eldeki bilgilere göre, bu 
türün ilk örneği Diyarbakırlı Halîlî’nin, asıl adı Gurbetnâme olmasına rağmen daha çok Fürkat-nâme 
olarak tanınan eseridir.

Halîlî’nin Fürkatnâme’sinden sonra sergüzeşt türünün ilk mahsullerinden olan Tâcîzâde Ca’fer 
Çelebi’nin Hevesnâme’si, konusu ve içindeki tasvirlerin orijinalliğiyle dikkat çeker.

Cemâlî’nin, Fâtih Sultan Mehmed ile birlikte yaptığı Arnavutluk seyahatini ve orada karşılaştığı zor-
lukları anlatttığı Der-Beyân-ı Meşakkat-i Sefer ve Zarûret-i Mülâzemet’i de bu türden mesnevilerdendir.

Şehrengîzler
Bu asırda konusu itibariyle orijinal olan bir diğer mesnevi türü de, Mesîhî’nin Edirne Şehrengîzi’dir. 

Bir şehrin özellikle güzelleri başta olmak üzere diğer tabiî ve medenî güzelliklerinin anlatılıp tasvir edil-
diği şehrengîzler, sonraki asırlarda son derece artacaktır.

Mizahî Mesnevi
Sosyal ve beşerî ince bir hiciv ile temiz ve başarılı bir Türkçenin örneği olan Şeyhî’nin Harnâme’si, 

Türk hiciv ve mizah edebiyatının şaheserlerindendir. Eserde, Şeyhî’nin başından geçen bir hadise ka-
palı istiare yoluyla hayvanlarla temsil edilerek en mükemmel tarzda aksettirilmiş ve başarılı tasvirlere 
yer verilmiştir.

Şeyhî, klasik mesnevi tertibine uygun bir şekilde oluşturulan bir mesnevideki bütün bölümleri, yetkin 
bir şekilde oluşturması, dil ve üslubundaki sağlamlık, tasvirlerindeki canlılık ve kuvvetlilik nedeniyle, bu 
eserinde tam bir başarı göstermiştir.

Öğretici ve yermeli mahiyetteki mesnevilerden olan Kaygusuz Abdâl’ın Minbernâme’si 61 beyit olup 
aruzun “mefâîlün mefâîlün feûlün” kalıbıyla yazılmıştır. Eser, Kaygusuz’un bir Cuma namazı esnasın-
da, namazdan sonra hatibin kendisine bakarak söylediği sözler ve Kaygusuz’un da o anda, hatibe ver-
diği cevabı ihtiva etmektedir.

İlmî ve Kültürel Mesneviler
Yazıcı Sâlih’in Şemsiyye’si, melhame türünün, bu döneme kadar yazılanların en derli toplusu ve ol-

gunu olup ilk defa Âmil Çelebioğlu tarafından tanıtılmıştır.
Muhtemelen Farsça bir eserden tercüme olan Şemsiyye, Şeyh Ebu’l-fazl Hubeyş bin İbrâhîm’in 

Melhame-i Dâniyal veya Beyânü’n-nücûm adlı eserlerinden faydalanılarak yazılmıştır.
Bu yüzyılda kıyafet ilmiyle ilgili yazılmış iki manzum eser bulunmaktadır. Bunlardan ilki ve en meş-

huru Hamdullâh Hamdî’nin Kıyâfetnâme’sidir.
Bu türün ikinci örneği Baba Yûsuf tarafından yazılmıştır. Hacim itibariyle küçük olup Mevhûb-ı 

Mahbûb içinde “nasîhat-ı dil-pezîr” başlığı altında yer alan eser, aruzun “mefâîlün mefâîlün feûlün” kalı-
bıyla yazılmış olup 67 beyitten oluşmaktadır.

Bu türden değerlendirilebilecek diğer bir eser de Cem Sultan’ın Fâl-ı Reyhân-ı Cem Sultân’ıdır. 
Aruzun “mefâîlün mefâîlün feûlün” kalıbıyla yazılan ve 48 beyitten oluşan eser, değişik üslubu ve ko-
nusunun orijinalliğiyle dikkat çekmektedir. Şairin Devletoğlu Yûsuf’un Kitâbü’l-beyân’ı büyük fıkıh bilgi-
ni Mahmûd b. Ahmed b. Ubeydullah el- Mahbûbî’nin Vikâyetü’r-rivâye fî-Mesâ’ili’l-hidâye adlı eserinden 
faydalanılarak oluşturulmuştur.

Bedr-i Dilşâd’ın geniş hacimli ve çok yönlü bir eser olan Murâdnâme’si; Adem Ceyhan’a göre; 
“nasîhatnâme” türüne dâhil ahlaki ve öğretici bir mesnevi, devlet yöneticiliği ile padişahlık, vezirlik, 
nedimlik, subaşılık yapmanın şartlarına dair çeşitli tavsiye ve öğütler içerdiği için “siyâsetnâme”, 26. 
“bâb”ında civanmertlik adabından söz edildiğinden dolayı “fütüvvetnâme”, bazı ilim ve sanat dallarıyla il-
gili bilgi veren bölümleri itibariyle de kısmen bir ansiklopedik eser hüviyetindedir.

Bu asrın ansiklopedik eserlerinden bir diğeri ise Antepli İbrâhîm Bâlî’nin Hikmetnâme’sidir. Mısır 
Sultanı Melikü’l-eşref Ebû Nâsır Kayıtbay adına 893/1488’de aruzun “mefâîlün mefâîlün feûlün” kalıbıy-
la kaleme alınan eser, 12753 beyittir. Yaratılış, tabiat, peygamberler tarihi, şairin gezip dolaştığı yerlerin 
tarih ve coğrafyası hakkında çeşitli bilgilerin verildiği eserde, İstanbul’un Ayasofya, Atmeydanı gibi bazı 
semtleriyle Osmanlı sultanları hakkında da bir takım malumat yer almaktadır.

Muhyiddîn Mehî’nin Müfîd veya Nazmü’t-teshîl adında tıpla, Ahmed-i Bîcân’ın ise Cevâhirnâme 
adında değerli madenlerle ilgili mesnevisi bulunmaktadır.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Derviş Hayali’nin Ravzatü’l Envar ad-
lı mesnevi üzerine yapılan çalışma kime 
aittir?

A) Fatma S. Kutlar
B) Hanife Kolcu
C) M. Fatih Köksal
D) Osman Horata
E) Nazire Erbay

AÇIKLAMA
Derviş Hayali’nin Ravzatü’l Envar adlı mesnevi 
üzerine M. Fatih Köksal çalışmıştır.

YANIT: C

2. Aşağıdakilerden hangisi XV.yüzyıl mevlid 
yazarları arasında yer almaz?

A) Hamdullah Hamdi
B) Sinanoğlu
C) Ahmed
D) Celal Muhibbi
E) Şahidi

AÇIKLAMA
XV.yüzyılda mevlid kaleme alan şairler şunlardır:
• Süleyman Çelebi
• Ahmed
• Arif
• Celal Muhibbi
• Sinanoğlu
• Hamdullah Hamdi
• Gülşen-i Saruhani
• Hafi
• Hocaoğlu
• Zaifi
• Muhammed
• İpsalalı Ebu’l Hayr
• Gönenli Yahya b. Bahşi
• Murşidi
• Keşfi-i Saruhani
• Mehmed b. Hamza Arab Vaiz
• Sabayi

YANIT: E

3. 9008 beyitten oluşmaktadır. Eserde 12 farklı 
aruz kalıbı kullanılmıştır. Klasik mesnevi ter-
tibine uygun değildir. Üç bölümden oluşmak-
tadır. Türü içerisinde en hacimli manzum ilk 
telif mahiyetindedir. Amil Çelebioğlu tarafın-
dan geniş bir incelemeyle yayımlanmıştır.

 Yukarıdaki parçada özellikleri verilen eser 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mevlidü’n Nebi
B) Muhammediyye
C) Vesiletü’n Necat
D) Dekayık’ul Hakayık
E) Zadü’l Me’ad

AÇIKLAMA
Özellikleri verilen eser Yazıcıoğlu Mehmed’in Mu-
hammediyye’sidir. Eser, 9008 beyitten oluşmakta-
dır. Eserde 12 farklı aruz kalıbı kullanılmıştır. Kla-
sik mesnevi tertibine uygun değildir. Üç bölümden 
oluşmaktadır. Türü içerisinde en hacimli manzum 
ilk telif mahiyetindedir. Amil Çelebioğlu tarafından 
geniş bir incelemeyle yayımlanmıştır.

YANIT: B

4. Yedi yıllık bir çalışmadan sonra tamamlan-
mıştır. 6105 beyitten oluşmaktadır. Baş-
tan sona mesnevi nazım şeklinin kullanıldı-
ğı eserde farklı vezinle yazılmış yedi beyitlik 
gazel tarzında bir nat vardır. Yüz bölümden 
oluşur. Her bölümünde bir hadis ve onunla il-
gili bir hikayeye yer veriliştir.

 Yukarıdaki parçada bahsi geçen eser aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Ferahname 
B) Camasbname 
C) Gülşen-i Raz 
D) Letayifname
E) Hızırname

AÇIKLAMA
Özellikleri verilen eser Hatipoğlu’nun Ferahna-
me’sidir. Yedi yıllık bir çalışmadan sonra tamam-
lanan eser Sultan Murat’a takdim edilmiştir. 6105 
beyitten oluşmaktadır. Baştan sona mesnevi na-
zım şeklinin kullanıldığı eserde farklı vezinle ya-
zılmış yedi beyitlik gazel tarzında bir nat vardır. 
Yüz bölümden oluşur. Her bölümünde bir hadis ve 
onunla ilgili bir hikâyeye yer veriliştir.

YANIT: A
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5. Camasbnâme’yi Türkçeye ilk kez tercüme 
eden isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hatiboğlu
B) Pir Mehmed
C) Ahmed-i Dai
D) Kemal Ümmi
E) Sinanoğlu

AÇIKLAMA
Camasbnâme’yi Türkçeye ilk kez tercüme eden 
isim Ahmed-i Dai’dir. Eser, Nasirüddün-i Tusi’nin 
aynı adlı eserinden biraz genişletilerek çevrilmiştir.

YANIT: C

6. Elvan-ı Şirazi’nin Mahmut-ı Şebusteri’nin 
aynı adlı eserinden tercüme ettiği 2854 
beyitlik mesnevi aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Gülşen-i Envar
B) Kırk Armağan
C) Gülşen-i Raz
D) Mucizat-ı Mustafa
E) Mahzenü’l Esrar

AÇIKLAMA
Elvan-ı Şirazi’nin Mahmut-ı Şebusteri’nin aynı ad-
lı eserinden tercüme ettiği 2854 beyitlik mesnevi 
Gülşen-i Raz’dır.

YANIT: C

7. Gülzar-ı Manevi adlı eserinde bir takım di-
ni-tasavvufi meseleleri fıkıh ve tasavvuf 
açısından ele alan isim aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Akbıyık Muhyiddin
B) Arif
C) Muhyiddin Çelebi
D) İbrahim Tennuri
E) Şeyh Eşref b. Ahmed

AÇIKLAMA
Gülzar-ı Manevi adlı eserinde bir takım dini-tasav-
vufi meseleleri fıkıh ve tasavvuf açısından ele alan 
isim İbrahim Tennuri’dir.

YANIT: D

8. Aşağıdakilerden hangisi hasbıhal türü-
nün örneği sayılamaz?

A) Gülşen-i Tevhid (Halveti)
B) Mürşidü’l Ubbad
C) Miskinlikname
D) Gülşen-i Tevhid
E) Mevhub-ı Mahbub

AÇIKLAMA
Mevhub-ı Mahbub, Baba Yusuf tarafından yazılan 
ilmi ve kültürel içerikli bir mesnevidir.

YANIT: E

9. Çocuk muhatap alınarak yazılan ilk na-
sihatname sayılan “Vasiyet-i Nuşirevan-ı 
Adil be-pürsereş Hürmüz-i Tacdar” adlı eser 
aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Boyacıoğlu
B) Mehmed b. Sinaeddin
C) Şeyh Baba Yusuf
D) Ahmed-i Dai
E) Hamdullah Hamdi

AÇIKLAMA
Çocuk muhatap alınarak yazılan ilk nasihatname 
sayılan “Vasiyet-i Nuşirevan-ı Adil be-pürsereş 
Hürmüz-i Tacdar” adlı eser, Ahmed-i Dai tarafın-
dan kaleme alınmıştır.

YANIT: D

10. Türk edebiyatında Leyla vü Mecnun hika-
yesini tam olarak nazmeden ilk şair aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Hamdullah Hamdi
B) Edirneli Şahidi
C) Çakeri Sinan
D) Bihişti
E) Ahmed-i Rıdvan

AÇIKLAMA
Türk edebiyatında Leyla vü Mecnun hikayesini 
tam olarak nazmeden ilk şair Edirneli Şahidi’dir. İlk 
beyitinden asıl adının Gülşen-i Uşşak olduğu an-
laşılan eser Cem Sultan’a sunulmak için yazılma-
ya başlanmıştır.

YANIT: B
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11. Eser Fatih Sultan Mehmed adına nazmedil-
miştir. Meşhur İran şairi Selman-ı Saveci’nin 
aynı adlı eserinden tercüme edilerek oluş-
muştur. Toplumla ilgili motiflerde, özellik-
le eski Türk geleneklerinin izlerinin görüldü-
ğü eser Münevver Meriç Okur tarafından ya-
yımlanmıştır. 

 Yukarıda bahsi geçen Cem Sultan’a ait 
eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüma vü Hümayun
B) Cemşid u Hurşid
C) Leyla vü Mecnun
D) Hurşid u Ferahşad
E) Hüsrev ü Şirin

AÇIKLAMA
Özellikleri verilen eser Cemşid u Hurşid’dir. Eser 
Fatih Sultan Mehmed adına nazmedilmiştir. Meş-
hur İran şairi Selman-ı Saveci’nin aynı adlı ese-
rinden tercüme edilerek oluşmuştur. Toplumla ilgi-
li motiflerde, özellikle eski Türk geleneklerinin izle-
rinin görüldüğü eser Münevver Meriç Okur tarafın-
dan yayımlanmıştır.

YANIT: B

12. Aşağıdakilerden hangisi İslam ve tasav-
vuf büyüklerinin hayatlarını, hüvviyetleri-
ni, düşüncelerini, yaşam tarzlarını, kera-
met ve büyüklüklerini konu edinen mes-
neviler arasında yer almaz?

A) Sabayi-Üveysname
B) Katip Kemal-Ashab-ı Kehf
C) Niyazi-Hallac-ı Mansur Menakıbnamesi
D) Aşık Ahmed-Kemal Ümmi Menakıbna-

mesi
E) Cem Sultan-Fal-ı Reyhan-ı Cem Sultan

AÇIKLAMA
Cem Sultan’ın “Fal-ı Reyhan-ı Cem Sultan” adlı 
eseri bir çiçek falıdır. Eserde bir fal tertip edilmiştir.

YANIT: E

13. Anadolu’da bilinen ilk Heft Peyker mesne-
visinin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmed-i Rıdvan
B) Ulvi
C) Behişti
D) Aşkî
E) Hassân

AÇIKLAMA
Anadolu’da bilinen ilk Heft Peyker mesnevisinin 
yazarı Aşkî’dir. Giriş ve bitiş bölümü orijinal olan 
eserin konusu Nizami’nin eserinden aynen Türk-
çeye çevrilmesinden oluşmaktadır.

YANIT: D

14. XV. yüzyılda sergüzeştname türünün ilk 
örneği olan Diyarbakırlı Halili tarafından 
kaleme alınmış eser aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Fürkatname
B) Hevesname
C) Kıyafetname
D) Gazavatname
E) Harname

AÇIKLAMA
XV. yüzyılda sergüzeştname türünün ilk örneği 
olan Diyarbakırlı Halili tarafından kaleme alınmış 
eser Fürkatname adıyla bilinen Gurbetname’dir.

YANIT: A

15. Sosyal ve beşeri ince bir hiciv ile temiz 
ve başarılı bir Türkçenin örneği olan ve 
Türk hiciv ve mizah edebiyatının şaheser-
leri arasında yer alan XV.yüzyılda kaleme 
alınmış mesnevi aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Hırrename
B) Avavaname
C) Hevecname
D) Camasbname
E) Harname

AÇIKLAMA
Sosyal ve beşeri ince bir hiciv ile temiz ve başa-
rılı bir Türkçenin örneği olan ve Türk hiciv ve mi-
zah edebiyatının şaheserleri arasında yer alan 
XV.yüzyılda kaleme alınmış mesnevi Şeyhi’nin 
Harname’sidir.

YANIT: E
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Anasır-ı Erbaa adlı eserinin tevhid ve mü-
nacat bölümlerinde “mefâilün mefâilün 
feûlün”, asıl konunun işlendiği kısmında 
ise “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbını kullanan 
şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zaifi
B) Yazıcıoğlu Mehmed
C) Boyacıoğlu
D) Cem Sultan
E) Şahidi

 

2. I. Molla Veli
 II. Derviş Hayali
 III. Vahidi
 Yukarıdaki numaralandırılmış şairlerden 

hangisi ya da hangileri manzum siyer ka-
leme almamıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I-II D) I-III
E) I-II-III

3. Hz. Peygamber’in miracını konu edinen 
XV.yüzyılın ilk örneği olan eser aşağıda-
ki şairlerden hangisine aittir?

A) Abdülvasi Çelebi
B) Arif
C) Sinanoğlu
D) Şeyh Eşref b. Ahmed
E) Kemal Ümmi

4. Gibb tarafından yılanların kraliçesine dair 
olan Arap Geceleri adlı eserden tercüme 
olduğu iddia edilen mesnevi aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Tarikatname (Pir Mehmed)
B) Camasbname (Ahmed-i Dai)
C) Ferahname (Hatipoğlu)
D) Camasbname (Musa Abdi)
E) Gülşen-i Raz (Elvan-ı Şirazi)

5. Türk edebiyatının bilinen ilk manzum yüz 
hadisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gülşen-i Raz 
B) Letayifname
C) Hızırname
D) Ferahname 
E) Camasbname 

6. Hatipoğlu’nun kaleme aldığı Hacı Bektaş-ı 
Veli’nin Makalat’ının Türkçe manzum ter-
cümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gevhername
B) Hikayat-ı Nay
C) Razname
D) Bahru’l Hakayık
E) Miftarü’l Ferec

7. Hızır ile veliler hakkındaki anlayışlarla ilgi-
li Hızırname’si Osmanlı sahasının tek ör-
neği olan isim aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Akbıyık Muhyiddin
B) Arif
C) Muhyiddin Çelebi
D) Cemali
E) Ahmed-i Rıdvan

8. Dini-tasavvufi mahiyetteki Nasihatna-
me, İbretname, Mazeretname, Elestname, 
Hayretname gibi eserleri bulunan isim 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şeyh Eşref b. Ahmed
B) Cemali
C) Hatipoğlu
D) Kaygusuz Abdal
E) Penahi
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9. XV. yüzyıl Türk edebiyatında devrin en 
güzel Yusuf u Züleyha’sını kaleme alan 
isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çakeri
B) Şeyh Baba Yusuf
C) Ahmed-i Dai
D) Hamdullah Hamdi
E) Hatayi-i Tebrizi

10. Aşağıdakilerden hangisi XV.yüzyılda Ley-
la vü Mecnun kaleme alan şairler arasın-
da sayılamaz?

A) Hamdullah Hamdi
B) Çakeri Sinan
C) Cemali
D) Bihişti
E) Ahmed-i Rıdvan

11. Türk edebiyatında yazılan ilk müstakil “gül 
ve bülbül hikayesi” olan Bülbülname, aşa-
ğıdakilerden hangisine aittir?

A) Ümmi İsa
B) Rıfaî
C) Hassan
D) Hümami
E) Ahmedi

12. Aşağıdaki şairlerden hangisi Heft Peyker 
kaleme alan isimler arasında sayılamaz?

A) Behişti
B) Ulvi
C) Kudsi
D) Ahmed-i Rıdvan
E) Hafız Halil

13. Sultan II. Beyazıd namına 1490’da tamam-
lanan, kuruluşundan Fatih devrinin sonu-
na kadarki Osmanlı tarihini konu edinen 
Selatinname’nin yazarı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ahmed-i Rıdvan
B) Kemal
C) Şehdi
D) Safayi
E) Kıvami

14. Üç ayrı bölümden oluşan eser, 1493 tarihin-
de tamamlanmıştır. Sergüzeştname türünün 
örneği olan eserde ilk defa yerli bir mekanda 
mevcut mimari objeler tasvir edilmiş ve onla-
ra önemli bir bölüm ayrılmıştır. Eserde önem-
li folklorik unsurlara yer verilmiştir.

 Bahsi geçen eser aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Fürkatname
B) Gazavatname
C) Zaruret-i Mulazemet
D) Hevesname
E) Kıyafetname

15. Fatih Sultan Mehmed ile birlikte yaptığı 
Arnavutluk seyahatini ve orada karşılaştı-
ğı zorlukları Der-Beyan-ı Meşakkat-i Sefer 
ve Zaruret-i Mülazemet adlı mesnevisinde 
anlatan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mesihi
B) Cemali
C) Suzi Çelebi
D) Abdülvasi Çelebi
E) Kaşifi
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
YANITLARI

1. C Anasır-ı Erbaa adlı eserinin tevhid ve mü-
nacat bölümlerinde “mefâilün mefâilün 
feûlün”, asıl konunun işlendiği kısmında 
ise “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbını kulla-
nan şair Boyacıoğlu’dur.

2. E XV.yüzyılda manzum siyer kaleme alan 
şairler şunlardır:

• Molla Veli
• Cefayi
• Vahidi

3. A Hz. Peygamber’in miracını konu edinen 
XV.yüzyılın ilk örneği olan eser, Abdülva-
si Çelebi’nin Halilnamesinin sonunda yer 
alan “Mirac-name-i Hazret-i Muhammed 
Sallallahu Aleyhi ve Sellem” başlıklı bö-
lümdür. 

4. D Gibb tarafından yılanların kraliçesine da-
ir olan Arap Geceleri adlı eserden tercü-
me olduğu iddia edilen mesnevi Musa 
Abdi’nin yazdığı Camasbname’dir.

5. D Türk edebiyatının bilinen ilk manzum yüz 
hadisi Hatipoğlu’nun Ferahname’sidir.

6. D Hatipoğlu’nun kaleme aldığı Hacı  
Bektaş-ı Veli’nin Makalat’ının Türkçe 
manzum tercümesi Bahru’l Hakayık’tır.

7. C Hızır ile veliler hakkındaki anlayışlarla il-
gili Hızırname’si Osmanlı sahasının tek 
örneği olan isim Muhyiddin Çelebi’dir.

8. A Dini-tasavvufi mahiyetteki Nasihatname, 
İbretname, Mazeretname, Elestname, 
Hayretname gibi eserleri bulunan isim 
Şeyh Eşref b. Ahmed’dir.

9. D XV. yüzyıl Türk edebiyatında devrin en 
güzel Yusuf u Züleyha’sını kaleme alan 
isim Hamdullah Hamdi’dir. Eser 6215 be-
yitten oluşmaktadır. 

10. C XV.yüzyılda Leyla vü Mecnun kaleme 
alan şairler şunlardır:

• Edirneli Şahidi
• Hamdullah Hamdi
• Çakeri Sinan
• Bihişti
• Kadimi
• Ahmed-i Rıdvan

11. B Türk edebiyatında yazılan ilk müstakil 
“gül ve bülbül hikayesi” olan Bülbülname, 
Rıfaî’ye aittir. Eser, aşk içerikli bir mesne-
vidir. 

12. E Heft Peyker kaleme alan şairler şunlar-
dır:

• Behişti
• Ulvi
• Kudsi
• Ahmed-i Rıdvan
• Aşkî

13. B Sultan II. Beyazıd namına 1490’da ta-
mamlanan, kuruluşundan Fatih devri-
nin sonuna kadarki Osmanlı tarihini konu 
edinen Selatinname’nin yazarı Kemal’dir.

14. D Özellikleri verilen eser Tacizade Cafer 
Çelebi’nin Hevesname’sidir. Yazar üç ay-
rı bölümden oluşan eseri 1493 tarihinde 
tamamlanmıştır. Sergüzeştname türünün 
örneği olan eserde ilk defa yerli bir me-
kanda mevcut mimari objeler tasvir edil-
miş ve onlara önemli bir bölüm ayrılmış-
tır. Eserde önemli folklorik unsurlara yer 
verilmiştir.

15. B Fatih Sultan Mehmed ile birlikte yaptı-
ğı Arnavutluk seyahatini ve orada karşı-
laştığı zorlukları Der-Beyan-ı Meşakkat-
i Sefer ve Zaruret-i Mülazemet adlı mes-
nevisinde anlatan yazar Cemali’dir. 
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Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede nazirenin doğuşu, özellikleri ve Türk 
edebiyatında yazılmış nazireler işlenecektir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 3 - 4

 ➣ Nazire (nazîre), bir şairin tanınmış bir şiirine veya şiirlerine sonradan başka bir şair veya şairin 
kendisi tarafından, kafiyeleri veya kafiye ve redifleri aynı olan, aynı vezin ve konuda yazılan, 
çoklukla gazel ve kasidelerde görülen benzer şiirlerdir.

 ➣ Şair  güzel bulduğu şiirlere, hayranlık ve saygı duyduğu şairlere olan ilgi ile onların şiirlerine, aynı 
konu, aynı vezin, aynı kafiye ve redif ile şiirler yazar. Buna “nazire yazmak”, “tanzîr etmek” veya 
“nazîre demek” adları verilir. Yazılan şiir de “nazire” olarak adlandırılır.

 ➣ Nazirenin çokluk şekli “nezâ’ir veya nezâyir (nazireler)”dir.
 ➣ Nazireyi yazan şair de “nazîre-gû” veya “nazîre-perdâz” olarak anılır.
 ➣ Bir şair bazen kendi yazdığı şiirine de nazire yazabilir. Bu durum şairin şiirde ilerlemesi ve ele 
aldığı konuyu daha da ileri götürmesi ve genişletmesi demektir.

nAZİREnİn oRTAYA ÇIKIşI
 ➣ Arap edebiyatında Cahiliyye devrinden itibaren görülen nazire İslami dönemde Ka’b bin Züheyr’in 
Hz. Peygamber için yazdığı “Bânet Süâd (Sevgili Uzaklaştı)” adındaki na’tına yazılan şiirlerle en 
geniş şekilde görülmeye başlanmış ve kesintisiz devam edip gelmiştir.

 ➣ Terim olarak nazire yerine “mu’âraza” yanında “ihtizâ” ve “muhâkât” kelimeleri de kullanılmış, 
çok sonraları “taklîd”, “nazîr” ve “mesîl” terimlerine de yer verilmiştir.

 ➣ Fars edebiyatında ise, nazire, “cevâb” kelimesi ile karşılanmış, ayrıca “istikbâl” ve “tazmîn” gibi 
terimler de kullanılmıştır. Fars edebiyatında da ilk nazire örnekleri on ikinci yüzyılda görülmeye 
başlanmıştır.

 ➣ Türk edebiyatında nazireyi ilk defa, “nazireler” anlamında, Fahreddin bin Mahmud Behcetü’l-
Hadâ’ik fî-Mev’izeti’l-Halâ’ik adlı eserinde kullanmıştır.

nAZİRELERİn nAZIm şEKİLLERİ VE nAZİRELERDE GöRÜLEn öZELLİKLER
 ➣ Genellikle gazel ve kaside nazım şekilleriyle yazıldığı görülen nazirelerin mesnevi, müstezat ve 
musammat nazım şekillerinde yazılmış örnekleri de bulunmaktadır. Ancak gazel tarzının nazire-
de önemli bir yeri vardır.

 ➣ Nazirede bazı durumlarda daha fazla serbestlik ve esnekliklerin de bulunduğunu belirtmek gere-
kir. Bu açıdan bakınca “model” veya “zemin” şiire, yani ilk yazılan manzumeye kafiyesi ve redifi 
aynı olmayan nazirelere de rastlanmaktadır. Ömer İbni Mezid tarafından yazılarak II. Murad’a 
sunulan ilk nazire mecmuası Mecmu’âtü’n-Nezâ’ir’de yer alan zemin şiir ve nazire farklılığına 
yalnız bir şiirde rastlanmıştır.

 ➣ Türk edebiyatında nazirede şart olan, vezin, kafiye, kafiye redif, konu ve eda bakımından, kısaca 
şekil ve muhteva yönü ile bulunması gereken benzerliklere on altıncı yüzyıldan sonra, yer yer 
uyulmadığı da bir gerçektir.

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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oRTAK YAZILAn şİİRLER
 ➣ “Nazîre”, “cevâb” kelimesi ile de karşılanmıştır. Cevap, bir şiire başka bir şairin yazdığı nazire 
şiirdir. Bu durumda şairlerin cevap vermeleri, hatta ortak bir konuda vezin ve kafiye yanında redif 
de beraber, birlikte şiir yazmaları durumu ile karşılaşırız.

 ➣ “Nazire”den başka olarak yazılan ortak şiirler herhalde varlıklarını bu şekildeki manzumelerden 
almışlardır. Hâl böyle olunca “şi‘r-i müşterek” denilen bir beyit ve mısraı bir şairin, diğer beyit 
veya mısraını başka bir şairin söylediği (ortak) gazeller bunda en başta gelirler.

 ➣ Şairlerin karşılıklı şiir söylemeleri, müşâ’are ise aynı zaman içinde söylenen şiirlerdir. Bu yönü ile 
müşâ’are, nazirenin yaşanan zamandaki canlı örneği olarak görülmektedir. İşte bütün bu uğraşlar 
nazirenin Türk şiirindeki tesir ve gücünü de göstermektedir.

TÜRK şİİRİnDE İLK nAZİRELER
 ➣ Behcetü’l-Hadâ’ik’ten öğrendiğimize göre Türk, Arap ve Fars edebiyatlarında XIII. yüzyıldan 
önce, “nazire”nin varlığı söz konusudur.

 ➣ Bu türün Anadolu’da başlayan Batı Türk edebiyatında Yunus Emre (ö.1320) ile ortaya çıktığını 
söylemek mümkündür.

 ➣ Yunus’un nazireleri Ahmed-i Yesevî’nin (ö. 1166) şiirlerine yazılmıştır. Ancak Yunus’tan önce bu 
türün ilk şairleri arasında yer vereceğimiz Türk şairi Hakîm Süleyman Ata’dır.

 ➣ Hakîm Süleyman Ata (ö. 1194) Ahmed-i Yesevî’nin hikmetlerine hikmetlerle karşılık vermiş, 
onun yolunu, sadık bir öğrencisi olarak devam ettirmiş ve şiirlerine nazireler söylemiştir.

 ➣ Ahmed-i Yesevî’nin, 
 Behişt duzeh talaşur talaşmakda beyân bar 
 Duzeh aytur min artuk minde Fir‘avn Hâmân bar
beytiyle başlayan şiirine 
Hakîm Süleyman Ata (Bakırgani), 
 Uçtmah tamug ögnüşür ögünmekde ma‘nâ bar 
 Tamug aytur men bay men mende Fir‘avn Hâmân bar
 matla’ı ile başlayan nazire ile cevap vermiştir.

 ➣ Yesevî’nin Anadolu yani Batı Türk edebiyatındaki takipçisi olan Yunus Emre’nin konu, vezin, 
kafiye ve redif yönünden Ahmed-i Yesevî’nin şiirlerine benzeyen veya onun şiirleri ile aynı olan 
bazı manzumeleri bulunmaktadır.

 ➣ Yesevî hikmetlerini, Doğu Türkçesi ile Yunus ise Batı Türkçesinin ilk devresi olan Eski Anadolu 
Türkçesi ile yazmıştır.

 ➣ XIV. Yüzyılın ikinci yarısı ile XV. asrın ilk çeyreğinde yaşayan Ahmedî de Yesevî’nin şiirini tanzir 
etmiştir.

 ➣ Ahmedî kendisinden önceki şairlere nazire yazdığı gibi, devrinin şairlerine de yazar. Bunların 
başında Nesimi ile Şeyhoğlu Mustafa gelmektedir.

 ➣ Ancak Ahmedî hemen her şairi kendinden öncekiler ve aynı zamanda yaşayanlar da dahil tenkit 
eder. Bunların başında Şeyhoğlu Mustafa gelir. Hurşidname’sinde gazel tarzında yazdığı şiirler-
de Ahmedî’ye nazire diyeceğimiz aynı vezin ve kafiyede manzumeleri ile dikkat çeker.

 ➣ Nazire hemen her şairimizin başvurduğu bir yol ve deneyim olmuştur. Ancak şairlerimizin kendi-
lerini daha da ileri götüren sanat kabiliyetlerini yukarılara çeken kendilerinin olan ve özelliklerini 
veren şiirleri de vardır.

 ➣ Ahmed Paşa’nın farklı bir nazım şekli ile Şeyhoğlu Mustafa’nın şiirlerine nazire yazdığını da 
görürüz.

 ➣ Şeyhoğlu’nun Hurşidname’de yer verdiği  nazım, bir nazireler silsilesini de beraberinde getirmiş-
tir. Önce Ahmed Paşa olmak üzere Melihî murabba nazım şeklinde nazireler yazmışlardır.

 ➣ Ahmed Paşa’nın murabbasına (naziresine) ise Fatih Sultan Mehmed ve Karamanlı Nizâmî mu-
hammes nazireler yazmışlardır.

 ➣ Şeyhî’nin de, hem Germiyan hem Osmanlı bölgesi içinde yer alan Ahmed Paşa tarafından tanzir 
edilmiş şiirleri vardır. Bunlar içinde “Kerem Kasidesi”nin ayrı bir yerinin bulunduğunu belirtmek 
gerekir. Ahmed Paşa tarafından tanzîr edilen bu kasideye, daha sonra, başta Cem Sultan ve 
Necâtî olmak üzere diğer bazı şairlerimiz tarafından nazireler yazılmıştır.
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 ➣ Yine devrin bir başka şairi olan ve XVI. yüzyıla bir güneş gibi doğan usta ve büyük şair Necâtî 
Beg şiirlerine nazireler yazılan, bu yönü ile dikkat çeken bir şairdir. Bunların başında Amasyalı 
şair Mihri Hatun gelmektedir. Latifî’nin gazellerinin çoğu merhum Necâtî’ye nazire olarak söylen-
miştir.

 ➣ Necâtî on beşinci yüzyılın son çeyreğinden itibaren bütün on altıncı yüzyıl da dâhil, etkisini sür-
düren ve şiirlerine pek çok nazire yazılan bir şair olmuştur. XVI. yüzyılın şairleri başta Sehî Beg, 
Fuzûlî olmak üzere Bâki’ye kadar pek çok şair Necâtî’nin şiirlerini tanzîr etmiştir.

 ➣ Necâtî’den gelen bir zemin şiir olan bu gazel yalnız Bâki’nin tanzîri ile kalmamış daha sonraki 
asırlarda da dillerden düşmemiş ve tanzir edilmiştir. Ancak Edirneli şair Sâgarî ise ayrı bir yol 
tutmuş Necâtî Beg’in gazellerini değiştirmek ve hicve dönüştürmek yolu ile “nakîze”ler yazmıştır. 

 ➣ Nakîze, bir şiir esas alınarak onunla aynı vezin ve kafiyede fakat anlamca zıt konuda olan ve bir 
nevi zemin şiire reddiyye olarak yazılan şiirlere denmektedir.

 ➣ Nazire yazma geleneği Türk edebiyatının her devri ve her bölgesinde karşımıza çıkmaktadır.
 ➣ On beşinci yüzyıl Çağatay Türkçesi edebiyatına bakınca aynı geleneğin Lütfî ile Ali Şir Nevâî 
arasında da bulunduğunu görürüz.

 ➣ Ayrıca Abdülbaki Gölpınarlı’nın tespitlerine göre Fuzûlî’nin de Ali Şir Nevâî’nin şiirlerine başta “Su 
Kasidesi” olmak üzere pek çok nazire yazdığını belirtmek gerekir.

 ➣ On altıncı yüzyılın ilk çeyreğine kadar yazılan şiirler incelendiğinde bu zamana kadar yazılmış üç 
nazire mecmuası olduğu görülür. Ancak bu nazire mecmualarından başka mecmuaları ile nazi-
relerin yer aldığı eserlerin de varlığı bir gerçektir.

 ➣ Mısırda hüküm süren ve son hükümdar olan Kansu Gavri’nin de onun üstünde şairin şiirine 
nazire yazdığını görürüz. Kansu Gavri’nin şiirlerine nazire yazdığı şairlerin başında meşhur XIV. 
yüzyıl Azeri şairi Nesimi ile Hasanoğlu da bulunmaktadır. Bundan başka olarak Gavri; Ahmedî, 
Zarîfî, Nasîbî, Şeyhoğlu, Salâhî, Ahmed Paşa, Şirazî, Kâtiboğlu, Karamanlı Nizâmî, Halâsî ve 
Cem Sultan gibi şairlere de nazireler yazmıştır.

Sultan Gavri, Hasanoğlu’nun 
Niçesin gel iy yüzi agum menüm 
Sen eritdün odlara yagum menüm 

beyti ile başlayan şiirine,
İy yüzi gül Gülşen ü bâgum benüm 
Zülfünün zinciridür bağum benüm 

şeklinde başlayan gazelle cevap vermiştir.

nAZİRE oLARAK YAZILAn ESERLER
 ➣ Üzerinde durulması gereken bir başka konu da eserlerin eserlere nazire olarak yazılmasıdır. Ni-
had Sami Banarlı bunu daha çok Süleyman Çelebi’nin yazdığı Mevlid adı ile bilinen Vesîletü’n-
Necât için dile getirmektedir. Gerçekten Mevlid’e bakınca Süleyman Çelebi’nin Âşık Paşa’nın 
Garibname adlı eserinde geçen pek çok beyti yeniden ele alarak daha mükemmel bir hâle koy-
duğunu görürüz.

nAZİRE mEcmuALARI
 ➣ Nazire mecmuaları yazılan şiirleri edebî bir zevke göre ele alıp onlara ilgi duyarak devam ettiren 
şairlere vermeleri ve sevilen şiirleri ortaya koymaları açısından önemlidir.

 ➣ Ancak nazire mecmualarına geçmeden kimi şairlere yer veren ve onlardan beyitler alan ilk şair 
ve yazar Şeyhoğlu Mustafa’dır. O Kenzü’l-Küberâ’sında onun üstünde şairin adını zikretmiş ve 
şiirlerine yer vermiştir

 ➣ Edebiyat tarihimizin kaynaklarından olan nazire mecmuaları daha sonra yerlerini tezkiretü’ş 
şu’âra genel adı ile anılan eserlere bırakacaklardır.

XV. YÜZYILDA YAZILAn nAZİRE mEcmuALARI 
Ömer b. Mezid’in Mecmû’atü’n-Nezâ’ir’i

 ➣ Bugünkü bilgilerimize göre, Türk edebiyatında yazılan ilk nazire mecmuası Ömer b. Mezid’in 
ortaya koyduğu Mecmû’atü’n-Nezâ’ir adlı eserdir.

 ➣ Üç nüshası bilinen bu eser, 1436 yılında derlenerek Sultan II. Murad’a sunulmuştur.
 ➣ Bu mecmua Nesimi, Ahmedî, Şeyhî gibi önde gelen sanatkârların etkiledikleri ve etkilendikleri 
şairleri göstermesi bakımından önemlidir.
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Yazarı Bilinmeyen Bir Mecmû’atü’n Nezâir
 ➣ Türk edebiyatında Ömer b. Mezid’in Mecmû’atü’n Nezâir’inden sonra yazılan ikinci bir nazire 
mecmuası daha vardır. Bu mecmuanın derleyici ve derleme tarihi belli değildir.

 ➣ Şeyhî, Ahmed Paşa, Karamanlı Nizâmî, Visâlî, Atâî, Adnî ve Hafî’nin şiirlerine yer veren sınırlı 
bir nazire mecmuasıdır. Şiirlerini aldığı şairlerin hayatlarına bakınca bu mecmuanın 15. yüzyılın 
sonlarına doğru tertip edildiği söylenebilir.

 ➣ Mecmuanın ilk üç bölümü Şeyhî’nin, dördüncü beşinci bölümü Ahmed Paşa’nın, altıncı bölümü 
Karamanlı Nizâmî’nin, yedinci bölümü de Atâî’nin şiirlerine yazılan nazire şiirlerden meydana 
gelmektedir.

 ➣ Adı bile belli olmayan bu nazire mecmuasında yedi şairden 213 şiir alınmıştır. Bu şairler içinde 
yazdığı 62 nazire ile Visâlî ilk sırayı almaktadır. Hafî’nin ise yalnız bir naziresi vardır.

XVI. YÜZYILDA YAZILAn nAZİRE mEcmuALARI
 ➣ XVI. yüzyılda nazire mecmuaları diğer yüzyıllara göre daha çoktur.
 ➣ Bu yüzyılda yazılan ve adı öne çıkan nazire mecmuaları ise Eğirdirli Hacı Kemal’in Câmi’ü’n 
Nezâir’i, Edirneli Nazmi’nin 1524’te yazdığı Mecma’ü’n Nezâir’i ile Pervane Beg’in 1560 yılında 
derlediği ve kendi adı ile anılan Pervane Beg Mecmuası’dır.

 ➣ Bütün bu mecmualar arasında üç yüz altmıştan fazla şairden derlediği 5527 şiirle Edirneli 
Nazmî’nin Mecma’ü’n Nezâ’ir’i birinci sırada yer almaktadır. Bu mecmua da Kanuni’nin saltana-
tının ilk yıllarında derlenmiştir.

Eğirdirli Hacı Kemal’in Câmi’ü’n Nezâir’i
 ➣ Mecmû’atü’n Nezâir’den 76 sene sonra, 1512 yılında yazılan Câmi’ü’n Nezâir  daha çok şaire yer 
vermiş ve 266 şairden 2824 şiir almıştır.

 ➣ Mecmuaya alınan şiirler alfabetik bir sıra ile verildiğinden nazım şekilleri karışık olup gazel, kasi-
de, murabba, muhammes, müseddes vs. gibi bir sınıflandırma yapılmamıştır.

 ➣ Ahmed Fakîh, Gülşehri, Âşık Paşa, Yunus Emre, Nesimi gibi şairlerin şiirleri ayrı bir önem taşır. 
Ayrıca Yunus Emre ve Nesimi gibi şairlerin divanlarında bulunmayan bazı şiirleri de bu mecmu-
ada toplanmıştır.

Edirneli Nazmi’nin Mecma’u’n-Nezâir’i
 ➣ Edirneli Nazmi’nin 930/1524’te derlediği Mecma’ü’n Nezâ’ir, nazire mecmuaları içerisinde çok 
beğenilen bir eserdir.

 ➣ 10 nüshası bulunan mecmuada 360’ın üzerinde şairin 5527 şiiri bulunmaktadır.
 ➣ Eserdeki şiirler, divanlarda olduğu gibi kafiyelerinin son harflerine göre “elifbâ” sırası gözetilerek 
sıralanmıştır.

 ➣ Mecma’ü’n Nezâ’ir’de önce zemin şiirler ardından bunlara yazılan nazireler yazılmıştır. Şiirlerin 
başlangıcında dâhil oldukları harf grubunun adı (“Harfü’l-elif”, “Harfü’l-bâ”) şeklinde belirtildikten 
sonra Farsça başlıklarla şiirin bahri (“Der-bahr-i remel” gibi) ve taktii (“Takti’eş: fâilâtün fâilâtün 
fâilâtün fâilün” gibi) verilmiştir.

Pervâne Bey Mecmuası
 ➣ Pervâne Bey’in 968/1560-61 tarihinde derlediği ve günümüzde daha çok Pervâne Bey Mecmuası 
diye anılan mecmuanın bilinen tek nüshası, Topkapı Sarayı Kütüphanesi’ndedir.

 ➣ Pervâne Bey Mecmuası’ndaki şiirler de elifbâ sırasına göre düzenlenmiştir.
 ➣ Zemin şiirlerin önüne “Ezân-ı Ahmed Paşa”, “Bâki Fermâyed” şeklinde Farsça başlıklar yazılmış, 
nazireler ise diğer nazire mecmualarında olduğu gibi “Nazîre-i Gubârî” şeklinde belirtilmiştir.

 ➣ Çoğu gazel, az bir kısmı da müfred, kıt’a ve rübaî nazım şeklinde olan bu şiirlerin önemli bir 
kısmının Sultan I. Ahmed’e ait olması dikkat çekmekte ve bunların sonradan eklendiği anlaşıl-
maktadır.

 ➣ Bu eser, kimi başlıklarda “Nazîre-i Sâfî Cezerî Kâsım’dur ki Sultân Bâyezid’e Lala olmış idi” 
şeklinde şairin kimliğini açıklayan ve birçok yönden edebiyat tarihimize ışık tutan bilgilerin yer 
almasıyla diğer mecmualardan farklılık gösterir.

XVII. YÜZYILDA YAZILAn nAZİRE mEcmuASI 

Metâli’ü’n Nezâir
 ➣ XVII. yüzyılda yazılan Metâli’ü’n Nezâir, derleyeni belli son nazire mecmuasıdır.
 ➣ Budinli Hisâlî (ö. 1062/1652) tarafından derlenen bu mecmua, şiirlerin sadece matla beyitlerine 
yer verilmesinden dolayı diğerlerinden farklıdır.

 ➣ Hisâlî’nin kendi matlalarının da bulunduğu mecmuadaki beyitler, vezinlere ve kafiyelere göre 
sıralanmıştır.



111

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

AÇIKLAMALI SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi Pervâne Bey 
Mecmuası için söylenemez?

A) Bilinen tek nüshası Topkapı Sarayı Kü-
tüphanesi’ndedir.

B) Ahmed Fakih’in Çarhnamesi sadece bu 
mecmuada yer almaktadır.

C) Şiirler elifbâ sırasına göre düzenlenmiş-
tir.

D) 641 varak olan nüshanın baştan bir yap-
tığı eksiktir.

E) Nazireler diğer nazire mecmualarındaki 
gibi “Nazîre-i Gubârî” şeklinde belirtilmiş-
tir.

AÇIKLAMA
Ahmed Fakih’in Çarhnamesi, eksik ve kayıp da ol-
sa sadece Câmi’ü’n Nezâir’de yer almaktadır.

YANIT: B

2. Hz. Peygamber için yazılmş olan “Bânet 
Süâd” adlı eser kime aittir?

A) Vakıdi
B) İbn Hişam
C) Ka’b b. Züheyr
D) İbn Haldun
E) Ebu’l Ferec

AÇIKLAMA
Verilen eser Ka’b b. Züheyr’e aittir.

YANIT: C

3. Kendisi örnek alınarak benzeri yazılan şi-
ire ne ad verilir?

A) Taklidî şiir
B) Zemin şiir
C) Örnek şiir
D) İlk şiir
E) Şiir-i asl

AÇIKLAMA
Kendisi örnek alınarak benzeri yazılan şiire “ze-
min” veya “model” şiir denir. Ayrıca edebiyatımız-
da model veya kafiyesi ve redifi zemin şiire aynı ol-
mayan nazirelere de rastlanmaktadır.

YANIT: B

4. Aşağıdakilerden hangisi “nazire” terimi ye-
rine kullanılan terimlerden değildir?

A) İhtiza
B) Mukâkât
C) Taklid
D) Mesîl
E) Tekellüd

AÇIKLAMA
Tekellüd, nazire yerine kullanılan terimler arasın-
da yer almaz. Nazire yerine mu’ârazâ, nazîr terim-
leri de kullanılmıştır.
Fars edebiyatında ise nazire; cevap kelimesi ile 
karşılanmış, ayrıca istikbâl ve tazmîn gibi terimler 
de kullanılmıştır.

YANIT: E

5. Bir şairin tanınmış bir şiirine veya şiirle-
rine sonradan başka bir şair veya şairin 
kendisi tarafından, kafiyeleri veya kafiye 
ve redifleri aynı olan, aynı vezin ve konu-
da yazılan, çoklukla gazel ve kasidelerde 
görülen benzer şiirlere ne ad verilir?

A) Muvaşşah
B) Şathiye
C) Münazara
D) Mersiye
E) Nazire

AÇIKLAMA
Bir şairin tanınmış bir şiirine veya şiirlerine sonra-
dan başka bir şair veya şairin kendisi tarafından 
kafiyeleri veya kafiye ve redifleri aynı olan, aynı 
vezin ve konuda yazılan, çoklukla gazel ve kaside-
lerde görülen benzer şiirlere nazire denir.

YANIT: E

6. İlk nazire mecmuası olan Mecmuâtü’n 
Nezâ’ir’in yazarı aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Ömer İbni Mezid
B) Elvan-ı Şirazî
C) Devletoğlu Yusuf
D) Hayal-i Kadim
E) İbrahim Tennuri

AÇIKLAMA
İlk nazire mecmuası olan “Mecmuâtü’n-Nezâ’ir”in 
yazarı Ömer İbni Mezid’dir. Eser, II. Murad’a su-
nulmuştur.

YANIT: A
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7. Aşağıdakilerden hangisi Fars edebiyatın-
da nazire için kullanılan terimler arasında 
yer alır?

A) İhtiza
B) Mukakat
C) İstikbâl
D) Taklid
E) Mesîl

AÇIKLAMA
Fars edebiyatında nazire için kullanılan terimler, 
istikbâl, cevâb ve tazmîndir.

YANIT: C

8. Türk edebiyatında “nazire” ilk defa “nazire-
ler” anlamında hangi eserde kullanılmış-
tır?

A) Behcetü’l Hadâ’ik fi Mev’izeti’l Halâ’ik
B) Mecmuâtü’n Nezâir
C) Minyetü’l Ebrar ve Günyetü’l Ahyar
D) İrşadü’l Mürid ile’l Murad min Tercemeti 

Kitab-ı Mirsadi’l İbâd
E) Tuhfe-i Muradi

AÇIKLAMA
Türk edebiyatında “nazire” ilk defa “nazireler” an-
lamında Fahreddin bin Mahmud’un Behcetü’l 
Hadâ’ik fi Mev’izeti’l Halâ’ik  eserinde kullanılmış-
tır. Fahreddin bin Mahmud eserinde yer verdiği 
koşuk adı ile bilinen manzumeler için “ve benden 
dilediler kim bunlarun dilince bu fen içre bir kitâb 
eyleyem, nükte ve nezâyir birle söyleyem kim bu-
larun dilegi kabul ola” demektedir.

YANIT: A

9. Batı Türk Edebiyatının ilk nazire şiiri han-
gi şair ile ortaya çıkmıştır?

A) Âşık Paşa
B) Sultan Veled
C) Kaygusuz Abdal
D) Yunus Emre
E) Gülşehrî

AÇIKLAMA
Nazire, Batı Türk edebiyatında Yunus Emre ile 
ortaya çıkmıştır. Yunus’un nazireleri Ahmed-i 
Yesevî’nin şiirlerine yazılmıştır. Ancak Yunus’tan 
önce bu türün ilk şairleri arasında Türk şairi Hakîm 
Süleyman Ata’ya yer verilir.

YANIT: D

10. Ahmet Yesevî’nin “behişt duzeh talaşur ta-
laşmakda beyân bar/ duzeh aytur min ar-
tuk minde Fir’avn Hâmân bar” ile başlayan 
manzumesine nazire yazmış olan şair 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yunus Emre
B) Hakîm Süleyman Ata
C) Ahmed-i Dâî
D) Ahmedî
E) Gülşehrî

AÇIKLAMA
Ahmet Yesevî’nin “behişt duzeh talaşur talaşmak-
da beyân bar/ duzeh aytur min artuk minde Firavn 
Haman bar” ile başlayan manzumesine “Uçtmah 
tamug ögnüşür ögünmekte ma’na bar/Tamug ay-
tur men bay men mende Firavn Hâmân bar” ile 
başlayan nazirenin şairi Hakîm Süleyman Ata’dır.

YANIT: B

11. I. Ahmedî kendisinden önceki şairlere na-
zire yazdığı gibi devrinin şairlerine de na-
zireler yazmıştır.

 II. Ahmedî’nin nazire yazdığı çağdaşı olan 
şairlerin başında Nesimi ve Şeyhoğlu 
Mustafa gelmektedir.

 III. Ahmedî, saraya yakınlığı nedeniyle Şey-
hoğlu Mustafa’ya karşı haset etmiştir.

 Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri 
doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

AÇIKLAMA
Verilen ifadelerin tümü doğrudur.

YANIT: E
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12. Ahmed Paşa farklı bir nazım şekliyle ki-
min şiirlerine nazire yazmıştır?

A) Ahmed-i Dâî
B) Yunus Emre
C) Şeyhoğlu Mustafa
D) Ahmedî
E) Nesimi

AÇIKLAMA
Ahmed Paşa farklı bir nazım şekliyle Şeyhoğlu 
Mustafa’nın şiirlerine nazire yazmıştır. Şeyhoğlu 
Mustafa’nın,
    “Çün bulınmadı cihânda derdüne dermân gönül
    Yiridür bu hasret ile ger alursan kan gönül”
beytiyle başlayan nazmına Ahmed Paşa da ilk 
bendi,
   “Gül yüzünde göreli zülf-i semen-sây gönül
   Kuru sevdâda yeler bî-ser ü bî-pây gönül
   Dimedüm mi sana tolaşma ana hây gönül
   Vây gönül vây bu gönül vây gönül ey vây gönül”
şeklinde olan murabba ile cevap vermiştir.

YANIT: C

13. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Paşa’nın 
murabbasına (naziresine) muhammes na-
zireler yazan şairlerden biridir?

A) Melihî
B) Aşkî
C) Karamanlı Nizami
D) Eşrefoğlu Rûmî
E) Nesimi

AÇIKLAMA
Ahmet Paşa’nın muhammes nazireler yazan şair-
ler Karamanlı Nizami ve Fatih Sultan Mehmed’dir.

YANIT: C

14. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Paşa’nın 
murabbasına yapılan nazire silsilesinde 
eseri bulunan şairlerden değildir?

A) Hafî
B) Halîlî
C) Kemalpaşazade
D) Cafer Çelebi
E) Enverî

AÇIKLAMA
Enverî, Ahmet Paşa’nın murabbasına yapılan na-
zire silsilesinde eseri bulunan şairlerden değildir.

YANIT: E

15. Necâtî Bey’in şiirlerine yazdığı nazireler-
le ön plana çıkan ve yazdığı şiirlerin ço-
ğu Necâtî Bey’in şiirlerine nazire olan şair 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fuzûlî
B) Gedaî
C) Mihri Hatun
D) Zeynep Hatun
E) Hüseyin Baykara

AÇIKLAMA
Necati Bey’in şiirlerine yazdığı nazirelerle ön pla-
na çıkan ve yazdığı şiirlerin çoğu Necâtî Bey’in şi-
irlerine nazire olan şair Mihri Hatun’dur. Yapılan 
araştırmalar Mihri Hatun’un Necati Bey’in elli beş 
şiirini tanzîr ettiğini ortaya çıkarmıştır.

YANIT: C

16. Aşağıdakilerden hangisi Necâtî Bey’in şi-
irlerine nazire yazmamıştır?

A) Sehî Bey
B) Fuzûlî
C) Bâki
D) Mihri Hatun
E) Yunus Emre

AÇIKLAMA
Yunus Emre, Necâtî Bey’in şiirlerine nazire yaz-
mamıştır.

YANIT: E
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17. Diğer şairlerden ayrı bir yol tutarak Necâtî 
Bey’in gazellerini değiştirmek ve hicve 
dönüştürmek yolu ile “nakîze”ler yazan  
şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sehî Bey
B) Nef’î
C) Fuzû’lî
D) Sagarî
E) Mihri Hatun

AÇIKLAMA
Diğer şairlerden ayrı bir yol tutarak Necâtî Bey’in 
gazellerini değiştirmek ve hicve dönüştürmek yolu 
ile “nakîze”ler yazan şair Sagarî’dir.
Nakîze, bir şiir esas alınarak onunla aynı vezin ve 
kafiyede fakat anlamca zıt konuda olan şiirlere ve-
rilen addır.

YANIT: D

18. Fuzûlî Divanı’nda yer alan ilk gazel hangi 
şaire yazılmış naziredir?

A) Yunus Emre
B) Ali Şir Nevâî
C) Ahmedî
D) Kadı Burhaneddin
E) Hayali-i Kadim

AÇIKLAMA
Fuzûlî Divanı’nda yer alan ilk gazel Ali Şir Nevâî’ye 
yazılmış naziredir.

YANIT: B

19. Nazire mecmualarına geçmeden kimi  
şairlere yer veren ve onlardan beyitler 
alan ilk şair ve yazar aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Yunus Emre
B) Ali Şir Nevâî
C) Şeyhoğlu Mustafa
D) Ahmedî
E) Kadı Burhaneddin

AÇIKLAMA
Nazire mecmualarına geçmeden kimi şairlere yer 
veren ve onlardan beyitler alan ilk şair ve yazar 
Şeyhoğlu Mustafa’dır. Kenzü’l-Küberâ’sında onun 
üstünde şairin adını zikretmiş ve şiirlerine yer ver-
miştir.

YANIT: C

20. “Mecmuâtü’n Nezâir” hangi hükümdara su-
nulmuştur?

A) I. Bayezid
B) II. Bayezid
C) II. Mehmed
D) II. Murad
E) I. Selim

AÇIKLAMA
“Mecmuâtü’n Nezâir”, Türk edebiyatında yazılan 
ilk nazire mecmuasıdır ve II. Murad’a sunulmuştur.

YANIT: D

21. Ömer b. Mezid’in “Mecmuâtü’n Nezâir” adlı 
nazire mecmuası üzerine çalışan araştır-
macı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sema Barutçu
B) Emine Yılmaz
C) Mustafa Canpolat
D) Mine Mengi
E) Kazım Yetiş

AÇIKLAMA
Ömer b. Mezid’in “Mecmuâtü’n Nezâir” adlı nazi-
re mecmuası üzerine çalışan araştırmacı Musta-
fa Canpolat’tır.

YANIT: C

22. Türk edebiyatında “Mecmuâtü’n Nezâir”den 
sonra yazılmış olan nazire mecmuası ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Adı ve yazarı belli değildir.
B) Yedi şairden 213 şiir alınmıştır.
C) Vezin-kafiye-redif benzerliğine göre dü-

zenlenmiştir.
D) 15. yüzyılın sonlarına doğru tertip edildiği 

söylenebilir.
E) Yedi bölümden meydana gelmiştir.

AÇIKLAMA
Bahsi geçen nazire mecmuası diğer mecmuala-
rın aksine vezin-kafiye-redif benzerliğine göre de-
ğil zemin şiirlere göre tertip edilmiştir.

YANIT: C    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI



115

23. Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda ya-
zılan nazire mecmualarından değildir?

A) Câmi’ü’n Nezâir
B) Mecma’ün Nezâir
C) Pervâne Bey Mecmuası
D) Sabri Mecmuası
E) Mecmuâtü’n Nezâir

AÇIKLAMA
“Mecmuâtü’n Nezâir”, XV. yüzyılda yazılmıştır.

YANIT: E

24. “Câmi’ü’n Nezâir” üzerine doktora tezi ha-
zırlayan araştırmacı aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Ahmet Kartal
B) Yasemin Ertek Morkoç
C) Aysu Ata
D) Mustafa Tatçı
E) Fazile Eren

AÇIKLAMA
“Câmi’ün Nezâir” üzerine doktora tezi hazırlayan 
araştırmacı Yasemin Ertek Morkoç’tur. Eserin Ba-
yezid ve DTCF kütüphanelerinde bulunan iki nüs-
hası vardır.

YANIT: B

25. “Mecma’u’n Nezâir” ile ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır?

A) Edirneli Nazmi’ye aittir.
B) On nüshası bulunmaktadır.
C) Elifbâ sırası gözetilerek tertip edilmiştir.
D) Önce zemin şiirler ardından bunlara yazı-

lan nazireler yer almıştır.
E) Mecmua üzerine Elif Ayan doktora tezi 

hazırlamıştır.

AÇIKLAMA
Mecmua üzerine M. Fatih Köksal doktora tezi ha-
zırlamıştır.

YANIT: E

ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Yunus Emre’nin pek çok şiiri aşağıdaki 
şairlerden hangisinin şiirlerine nazire gi-
bi görünür?

A) Yusuf Has Hacib
B) Ahmed-i Yesevî
C) Mevlana
D) Ahmet Fakîh
E) Ebulhayr-î Rûmî

2. Yunus Emre’nin “İstedügümi buldum eş-
kere cân içinde/Taşra isteyen kendü kendü 
nihân içinde” adlı şiiri aşağıdaki şairlerden 
hangisinin şiirine naziredir?

A) Yusuf Has Hacib
B) Ahmet Yesevî
C) Mevlana
D) Hakîm Ata Süleyman
E) Ahmet Fakih

3. Nesimi’nin “Zülfini anber-feşân itmek diler-
sin itmegil/Gâret-i dîn kasd-ı cân itmek di-
lersin itmegil” matla’ı ile başlayan şiiri-
ne “Râzumı halka âyan itmek dilersin itme-
gil/Beni rüsvâ-yı cihân itmek dilersin itmegil” 
beytiyle başlayan gazeliyle nazire yazan 
şâir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmed Paşa
B) Şeyhoğlu Mustafa
C) Yunus Emre
D) Ahmed-i Dâî
E) Ahmedî
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4. Ahmedî’nin “Tâ ışkunı şaha varak-ı câna 
yazmışam/Levh-i gönülde adunı câna yaz-
mışam” matla’ı ile başlayan gazeline nazi-
re yazan şâir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bâki
B) Nabi
C) Fuzûlî
D) Ahmed Paşa
E) Şeyhî

5. Lütfi’nin “Köktedür her dem figanım körge-
li sin mâhnı…” ile başlayan gazeline nazi-
re yazan şâir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ali Şir Nevâî
B) Hıtayî
C) Gedaî
D) Hüseyin Baykara
E) Işkî

6. 266 şairden 2824 şiire yer veren Eğirdir-
li Hacı Kemal’e ait olan nazire mecmuası, 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Câmi’ü’n Nezâir
B) Mecma’ün Nezâir
C) Pervâne Bey Mecmuası
D) Metâli’ü’n Nezâir
E) Mecmuâtü’n Nezâir

7. “Metâli’ü’n Nezâir” ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Budinli Hisali tarafından derlenmiştir.
B) Şiirlerin tüm beyitlerine yer verilmiştir.
C) Nüshası iki cilt halinde Nuruosmaniye 

Kütüphanesi’ndedir.
D) Derleyeni belli son nazire mecmuasıdır.
E) Mecmua üzerine Bilge Kaya doktora tezi 

hazırlamıştır.

ÇÖZÜMLÜ DENEME 
YANITLARI

1. B Yunus Emre’nin pek çok şiiri, Ahmed-i 
Yesevî’nin şiirlerine nazire gibi görünür.

2. B Yunus Emre’nin “İstedügümi buldum 
eşkere cân içinde/Taşra isteyen ken-
dü kendü nihan içinde” adlı şiiri Ahmet 
Yesevî’nin şiirine nazire olarak yazılmış-
tır.

3. E Nesimi’nin “Zülfini anber-feşân itmek di-
lersin itmegil/Gâret-i dîn kasd-ı cân itmek 
dilersin itmegil” matla’ı ile başlayan şiiri-
ne “Râzumı halka âyan itmek dilersin it-
megil/Beni rüsva-yı cihan itmek dilersin 
itmegil” beytiyle başlayan gazeliyle nazi-
re yazan şair Ahmedî’dir.

4. D Ahmedî’nin “Tâ ışkunı şaha varak-ı câna 
yazmışam/Levh-i gönülde adunı câna 
yazmışam” matlası ile başlayan gazeline 
nazire yazan şâir Ahmed Paşa’dır.

5. A Lütfî’nin “Köktedür her dem figânım kör-
geli sin mâhnı…” ile başlayan gazeline 
nazire yazan şair Ali Şir Nevâî’dir.

6. A 266 şairden 2824 şiire yer veren Eğirdir-
li Hacı Kemal’e ait olan nazire mecmuası 
Câmi’ü’n Nezâir’dir.

7. B Şiirlerin sadece matla beyitlerine yer ve-
rilmiştir. Hisalî’nin kendi matlalarının da 
bulunduğu mecmuadaki beyitler, vezinler 
ve kafiyelere göre sıralanmıştır.
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DÖNEMSONU
DENEME SINAVI - 1

1. Anadolu Selçuklu Devleti, 1243’te 
Kösedağ’da yaptığı savaşta aşağıdaki 
devletlerden hangisine yenilmiştir?

A) Moğollar
B) Gazneliler
C) Akkoyunlular
D) Osmanlılar
E) Dulkadiroğulları

2. Câvidân-nâme aşağıdaki şair/yazarlardan 
hangisine aittir?

A) Fazlullah-ı Hurûfî
B) Nesîmî
C) Veysî
D) Fuzûlî
E) Bâkî

3. Fahrî’nin Hüsrev ü Şirin’i ile ilgili aşağıda-
ki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Nizâmî’nin Hüsrev ü Şirîn’inin Türkçe ya-
pılan ilk tercümesidir.

B) Vezni mefaîlün mefâîlün feûlün’dür.
C) 5005 beyittir.
D) Giriş kısmı 300 beyittir.
E) Eserde Arapça, Farsça kelime kullanıl-

mamıştır.

4. Aşağıdaki eser ve yazar eşleştirmelerin-
den hangisi yanlıştır?

A) Kelîle ve Dimne - Kul Mes’ûd
B) Kâbus-nâme - Şeyhoğlu Mustafa
C) Mirsâdü’l- ‘ibâd - Şeyhoğlu Mustafa
D) Kısas-ı Enbiyâ - Sa’lebî
E) Râhatu’l-kulûb - Kutbuddîn-i İznikî

5. Aşağıdaki eserlerden hangisi manzum 
dinî destanlardan değildir?

A) Hatun Hikâyesi
B) Kesikbaş Destanı
C) Güvercin Hikâyesi
D) Süheyl ü Nev-bahâr
E) Ejderhâ Destanı

6. Manzum Osmanlı tarihi yazma geleneği-
nin başlatan Dâstân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-
i Osmân isimli eser, aşağıdaki eserlerden 
hangisine ait bir bölümdür?

A) Garîb-nâme
B) Mantıku’t-tayr
C) Bahtiyâr-nâme
D) İskender-nâme
E) Menâkıbu’l-kudsiyye fi-Menâsıbi’l ünsiyye

7. Nevâî’nin “bu kavmin üstadı ve söz meliki-
dir” diyerek eserlerinde andığı, Divan’ı ve 
Gül ü Nevrûz adlı mesnevisi olan Çağatay 
şairi kimdir?

A) Yûsuf Emîrî
B) Sekkâkî
C) Seyyid Ahmed Mîrzâ
D) Mevlânâ Lütfî
E) Yakînî

8. Aşağıdakilerden hangisi “Deh-nâme” tar-
zında yazılmamıştır?

A) Deh-nâme
B) Gül ü Nevrûz
C) Ta’aşşuk-nâme
D) Letâfet-nâme
E) Muhabbet-nâme

9. XV. yüzyıl Azerî sahasında Nesîmî ile 
Fuzûlî arasında yetişen şairlerin en önem-
lisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hatâ’î
B) Hakîkî
C) Habîbî
D) Hamîdî
E) Cihânşâh
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10. Osmanlıda şiir yazan ilk padişah aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Osman Gazi
B) Orhan Gazi
C) I. Murâd
D) I. Bâyezîd
E) II. Murâd

11. Ömer b. Mezîd’in derleyip II. Murâd’a sun-
duğu eser, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mecmû’atü’ş-şu’arâ
B) Kitâbu’l-edvâr
C) Mecmû’atü’n-nezâ’ir
D) Makâsıdu’l-elhân
E) Mecma’u’n-nezâ’ir

12. Osmanlı’da divanı olan ilk padişah aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Fâtih Sultan Mehmed
B) II. Murâd
C) II. Bâyezîd
D) Cem Sultan
E) Şehzade Korkud

13. Aşağıdaki şairlerden hangisi “Cem Şairle-
ri” içinde yer almaz?

A) Aynî B) La’lî
C) Kândî D) Şâhidî
E) Necâtî

14. Aşağıdaki divan şairlerinden hangisi es-
naf arasından yetişmiştir?

A) Hafî B) Adlî
C) Aşkî D) Aynî
E) Nizamî

15. Aşağıdaki şairlerden hangisi “mevlid” 
manzumesi kaleme almamıştır?

A) İpsalalı Eb’l-hayr
B) Keşfi-i Saruhanî
C) Sinânoğlu
D) Abdülvâsi’ Çelebi
E) Hafi

16. Yazıcıoğlu’nun Muhammediyye’sini, an-
laşılmasındaki zorluk dolayısıyla yeniden 
yazan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmedî B) Sabâyî
C) Yûsuf D) Cefâyî
E) Vâhidî

17. Aşağıdaki şairlerden hangisinin Leylâ vü 
Mecnûn mesnevisi vardır?

A) Hamdullah Hamdî
B) Şeyhî
C) Hassân
D) Rifa’î
E) Ümmî İsa

18. Arap edebiyatında, nazireler ilk kez hangi 
dönemden itibaren görülmeye başlanır?

A) İslami dönem
B) Emevîler dönemi
C) Cahiliyye dönemi
D) Abbasîler dönemi
E) Abbasî ve Endülüs Emevîleri dönemi

19. Aşağıdakilerden hangisi Ahmedî’nin en 
çok tenkit ettiği şairdir?

A) Ahmed-i Yesevi
B) Nesîmî
C) Şeyhoğlu Mustafa
D) Ahmed-i Dâ’î
E) Kadı Burhaneddîn

20. Aşağıdakilerden hangisi XV. yüzyılda ya-
zılmış bir nazire mecmuasıdır?

A) Mecmû’atü’n-nezâ’ir
B) Metâli’ü’n-nezâ’ir
C) Mecma’ü’n-nezâ’ir
D) Pervâne Beg Mecmuası
E) Behcetü’l-hadâ’ik
 

1. A
2. A
3. B
4. C
5. D

6. D
7. D
8. B
9. C

10. E

11. C
12. A
13. E
14. A
15. D

16. C
17. A
18. C
19. C
20. A

YANITLAR
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DÖNEMSONU
DENEME SINAVI - 2

1. XIV. yüzyılda Türk edebiyatı aşağıdaki sa-
halardan hangisinde Oğuzcaya dayalı bir 
dille eserler vermiştir?

A) Harezm Sahası
B) Altınordu Sahası
C) Mısır Sahası
D) Anadolu - Azerî Sahası
E) Horasan Sahası

2. Anadolu beylikleri döneminde Âhilik ve 
Fütüvvet teşkilatı ile birlikte Anadolu’da 
geniş bir alana hızla yayılarak toplum dü-
zenini sağlamada önemli rol üstlenen tari-
kat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mevlevîlik
B) Hurûfîlik
C) Bektaşîlik
D) Kalenderîlik
E) Hayderîlik

3. Şeyhoğlu Mustafa ile ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi doğrudur?

A) Hurşîd-nâme isimli eserini Yıldırım 
Bâyezîd’e sunmuştur.

B) Türk kültür tarihi içinde ilk siyaset kitabı 
olan Kenzü’l-küberâ’yı yazmıştır.

C) Marzubân-nâme’yi Arapçadan Türkçeye 
çevirmiştir.

D) Kâbus-nâme, Farsçadan çevirdiği man-
zum bir eseridir.

E) XIV. yüzyılda Divan’ı olan şairler arasın-
da yer alır.

4. Anadolu’da yazıldığı bilinen en eski Türk-
çe telif tıp kitabının adı ve yazarı aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Edviyetü’l-müfrede - İbn Baytar
B) Kâmilü’s-sınâ’a - Ali bin Abbas el-Mecûsî
C) Müntahab-ı Şifâ - Hacı Paşa
D) Edviye-i Müfrede - İshâk bin Murâd
E) Şifâü’l-eskâm ve Devâ’ü’l-âlâm - 

Celâlüddîn Hızır

5. Aşağıdaki şair - eser eşleştirmesinden 
hangisi yanlıştır?

A) Kemâloğlu - Bahtiyâr-nâme
B) Şeyhoğlu - Hurşîd ü Ferahşâd
C) Ahmedî - İskender-nâme
D) Fahrî - Hüsrev ü Şîrîn
E) Hoca Mes’ûd - Süheyl ü Nev-bahâr

6. Mevlânâ’nın Mesnevî’sini Türkçedeki ilk 
mütercim ve şairlerinden kabul edilen şa-
ir aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbrahîm Bey B) Yûsuf-ı Meddâh
C) Şeyhoğlu Mustafa D) Tursun Farkı
E) Şeyyâd Hamza

7. “Çağatay” adının kaynağı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Dağ adı
B) Timur’un ikinci oğlu
C) Akarsuyun adı
D) “güçlü, kuvvetli” anlamında bir sıfat
E) Cengiz’in ikinci oğlunun adı

8. Aşağıdakilerden hangisi manzum-men-
sur karışık olarak “münazara” şeklinde ya-
zılmıştır?

A) Beng ü Çagır B) Gül ü Nevruz
C) Deh-nâme D) Ta’aşşuk-nâme
E) Mahzenü’l-Esrar

9. Osmanlıda şairleri toplayan ilk şehzade/
padişah aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yıldırım Bâyezîd
B) Çelebi Mehmed
C) Musa Çelebi
D) Emir Süleyman
E) II. Murâd

10. Aşağıdakilerden hangisi ilk Osmanlı tarih-
çileri arasında yer alır?

A) Kemal Paşazâde
B) Gelibolulu Mustafa Âli
C) Selânikî Mustafa
D) Koçi Bey
E) Âşık Paşazâde
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11. Ahmed Paşa’nın “gönül” murabbaı aşağı-
daki şairlerden hangisinin şiirine nazire-
dir?

A) Necâtî B) Avnî
C) Melîhî D) Şeyhî
E) Atâ’î

12. Fâtih’in sadrazamlarından Mahmûd 
Paşa’nın şiirlerinden kullandığı mahlas, 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adnî B) Adlî C) Aşkî
D) Avnî E) Aynî

13. Fuzûlî, Necâtî’nin aşağıdaki kasidelerin-
den hangisine nazire yazmıştır?

A) Tîğ kasidesi B) Seher kasidesi
C) Gül kasidesi D) Kerem kasidesi
E) Hâtem kasidesi

14. Nazireyle ilgili verilen aşağıdaki bilgiler-
den hangisi yanlıştır?

A) Nazire şiir ile zemîn şiirin vezin ve kafiye-
si aynı olur.

B) Nazire ile zemîn şiirin redifleri aynı olur.
C) Nazîreler daha çok gazel ve kaside na-

zım şekli yazılmıştır.
D) Nazireye verilen adlardan biri, “cevap”tır.
E) Nazire ile zemîn şiir, farklı dil ve şivelerde 

olabilir.

15. Nazire yazan bir şair için aşağıdaki ifade-
lerden hangisi kullanılır?

A) nazîre-gû B) nazîre-hân
C) nazîre-dîde D) nazîre-perver
E) nazîre-şinâs

16. Melîhî, bendlerinde “Vay gönül vây bu gö-
nül vây gönül ey vây gönül” mısraları tek-
rarlanan murabbaını aşağıdaki şairlerden 
hangisine nazire olarak yazmıştır?

A) Ahmed Paşa B) Avnî
C) Nizâmî D) Nesîmî
E) Ahmedî

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Y Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi XIV.-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı ders kitabı.

17. Aşağıdaki mesnevilerden hangisi konusu 
itibariyle orijinal değildir?

A) Tarîkat-nâme B) Çeng-nâme
C) Fürkat-nâme D) Kutb-nâme
E) Heves-nâme

18. Aşağıdaki şairlerden hangisinin manzum 
Osmanlı tarihi yoktur?

A) Ahmed-i Rıdvân
B) Enverî
C) Kemâl
D) Abdülvâsi’ Çelebi
E) Kemâl Ümmî

19. Anadolu’da oluşturulan ilk gazavât-nâme 
örneği, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gazavât-ı Sultân Murâd
B) Gazâ-nâme-i Rûm
C) Târîh-i Sultân Cem
D) Feth-i İnebahtı ve Moton
E) Fetih-nâme-i Sultân Mehmed

20. 895/1490 tarihinde nazmedilerek Sultan II. 
Bâyezîd’e sunulan ve Fâtih Sultan Meh-
med ile Sultan II. Bâyezîd’in fetihlerinin 
anlatıldığı eser, aşağıdaki şairlerden ki-
me aittir?

A) Bihiştî B) Sabâyî
C) Kâşifi D) Halîlî
E) Kıvâmî

1. D
2. A
3. A
4. D
5. A

6. A
7. E
8. A
9. D

10. E

11. C
12. A
13. E
14. E
15. A

16. A
17. A
18. E
19. A
20. E
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