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Türk Hitabet Tarihine Genel Bir Bakı§ 
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Abstract 

Elocution, or oratory, is a style of speech which has a history as old as the beginning of 
humanity. It is ari art of delivering speech intended for the crowds in order to infom1, elec
trify, and sometiJ!IeS activate them. There are various kinds of elocutions that may be clas
sified into such groups as religious, military, political, scientific, and ceremonial. 

When compared to other nations and civilizations the Turkish style of elocution, in his
terical terms, seems to have been inadequate except for the religious and military ones. 
However, it may historically be categorized under three stages. The first stage covers the 
time of Turkish settlement in Central Asia up until the XIIIth century when not much in
formation was made available in written fom1. The second stage covers the time when the 
TurkS established such states or civilizations in a wide range geography as Gaznalees, 
Harezmees, Mamluqees, and Akkoyunlees. Though not enough, we have some inforula
tion about this period covering the ages between XII-XV. The third and the fina! stage 
covers the times of the Anatelian Saljuqees and the Ottomans about which we have rela
tively more information since the XIl'h century till our time. 

The present paper mainly focuses on the first and the fina! stages reviewing and provid
ing information about various genres of Turkish elocution. 

I. Genel Olarak Hitabet 

Bilindiği gibi hitabet, insanlığın en eski devirlerinden beri varlığını ve öne
mini sürdüren "güzel söz söyleme" yahut "güzel konu§ma" sanatıdır. Bir topluluk 
kar§ısında bilgi vermek, öğütte bulunmak, ooları bir fikre inandırmak, bir.konuda 
ikna etmek, bazan heyacanlandırıp duygulandırmak, bazan da harekete geçmele
rini sağlamak gibi maksatlada yapılan bu sanatkarane (beliğ, veciz), heyecanlı ve 
tesirli (müessir) konu§malar, her zaman kesin çizgilerle ayırmak mümkün olmasa 
da, muhtevalarına göre, ba§lıcaları dtnt, askeri, siyasi, hukuk!, ilmi (akademik), 
resmi veya husı1si törenlerde yapılanlar olmak üzere guruplara ayrılarak ele 
alınmı§tır. 

Türkçe'de genellikle bu i§i yapanlara hatip/konu§macı, söylenen söze, hita
be/konu§ma, 1 konu§manın yapıldığı topluluğa mu hatap/dinleyici denilmi§tir. 

Hatibin §ahsen, sahne imkanı dı§ında bir sahne sanatkarının pek çok vasfina 
sahip olması, ses, diksiyon, jest, mimik, konu§ma mekanı, kıyafet ve konu§masını 
destekleyecek bazı aksesuarlar gibi tiyatroya ait unsurları da mümkün olduğunca 
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ve abartmadan, en iyi §ekilde kullanabilmesi önemli görülmü§tür. Bu bakımdan 
konU§macı, sesine istenen tonu, gerekli ahengi, derinlik ve geni§liği verebilmeli, 
fikirlerini bütün incelikleriyle aktarmaya yarayacak vurgu ve tonlamayı yapabil
meli, doğru telaffuz ve yanlı§sız ifade kabiliyetine sahip olmalıdır. 

Bunun yanında sağlam bilgili, geni§ kültürlü olması, konu§tuğu dile bütün 
incelikleri ve edebiyatıyla vakıf bulunması, gerekmedikçe bir metni seslendirrnek 
yerine irticalen konu§ması, doyurucu bir muhtevayı planlı, ölçülü ve edebi bir 
tarzda ortaya koyması icab eder. Kısa cümlelerle açık, sade ve kolay anla§ılır, 
mantıklı, tesirli bir anlatıma sahip olması hatibin en önemli üslup özelliklerin
dendir. 

Ayrıca hatip, dinleyicileri ile doğrudan ve ölçülü bir yakınlık kurabilecek 
kadar insanı tanıyan, fert ve kitle psikolojisini, sosyolojiyi bilen; muhataplarıyla 
ruhi ve kültürel bir yakınlık kurabilecek, dinleyicileri bir kumandan gibi sevk ve 
idare edebilecek vasıflara sahip bulunmasının yanı sıra, be§eri' ilimlerden de 
haberdar olmak zorundadır.2 

İnsanlık tarihi kadar eski olan hitabet alanında, bu vasıflara sahip pek çok 
hatip tarih boyunca çe§itli millet ve medeniyetlerin ortaya çıkmasında, geli§me
sinde, varlığını sürdürmesinde önemli hizmetlerde bulunmu§ birer kahraman 
hüviyetini ta§ımı§lardır. Hatta bu sebeple büyük hatiplerin daha çok, cemiyetin 
buhranlı ~amanlarında, sıkıntılı devirlerinde ortaya çıktığı 3 görülınü§tür. 

ll. Türklerde Hitabet 

Türklerde hitabet, diğer millet ve medeniyetler ile mukayese edildiğinde bir 
edebi tür olarak d!ni ve asker! çe§itlerinin dı§ında oldukça yetersiz mahiyette ve 
geç geli§me göstermi§ bir saha olarak zikredilmektedir.4 Genellikle Tanzimat'tan 
sonra önem kazandığı kabul edilen Türk hitabetinde bu gecikmenin sebeplerini, 
bu konuda yazılmı§ ilk kitabın müellifi olarak kabul edilen Mithat Cemal, "ko
nu§ma hürriyetinin olmamasına, genel olarak yeti§me ve eğitim tarzına, me§veret 
ve me§rutiyetin bulunmamasına" bağlar. Ancak bu görü§ler, meselenin bazı 

yönlerini izah etse de yeterİi değildir. Naklettiği tarihi' örnekler de, yazarın bu 
konuda gerektiği kadar bilgi sahibi olmamasından ve örnek olarak batı hitabet 
tarihiyle mukayese yapmasından, onun ölçülerini kullanmasından, bilhassa 
hitabetle demokrasi ve parlamentonun alakasını ön plana almasından kaynak
lanmı§ görünmektedir. Bu yanlı§ kanaatİn izahı sadedinde ileri sürülen "Türkle
rin konu§maktan çok, İ§ yapmayı sevdikleri"5 §eklindeki görü§ün de haklı yanları 

Bu konularJa Jaha gcni§ bilgi için bk.: M. Kaya, "Hirabct", TDV İslam Ansiklopedisi (DİA), 
XVIII, 156-158.;. "Hitabct", Türk Ansiklopedisi (TA), XIX, 301-302.. 
'Hirabct", TA, XIX, 302. 
Mithat Cemal [Kuntay]. Hiıiibeı Dersleri, İstanbull330, s. 360. 
Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefküresi Tarihi, İstanbull969, I, 123. 
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bulunmaktadır. Bununla birlikte, mevcut durumu, Türk toplumunda, genellikle 
kültür ve medeniyetimizin §ifahl olarak vasıflandınlrnasına varacak derecede, 
sözü yazıya geçirme alı§kanlığının geli§rnerni§ veya buna gerek duyulrnarnı§ 

olmasına bağlamak daha uygundur. Bu sebeple Türk hitabeti konusundaki bu 
eksik ve hatalı kanaat, yeterli bilgilerin günümüze intikal etrnerni§ olmasının 
yanında, konuyla ilgilenen a:ı; sayıdaki ara§tırrnacının mevcut bilgilere eğilerne
mesinden veya bunlara ula§amarnasından da kaynaklanrnı§ görünmektedir. 
Nitekim Nihad Sami Eanarlı "Ortaasya Türk tarihinin, çağlar boyu, bir iç ve dı§ 
sava§lar tarihi olması dolayısıyla, ordulan pe§inden sürükleyecek; onları zafere ve 
ölüm tehlikesine ko§turacak tılsırnlı sözler söyleyecek kudrette hatipler ve bu 
kudrette ordu kumandanlan yeti§tirrnesi çok tabiidir. Bu bakırndan Türk edebi
yatı nevileri arasında hitabet edebiyatının mühirn yer tuttuğu söylenebilir" 
diyerek konunun köklerine i§aret etmi§tir.6 

ID. Türk ilitabetinin Devreleri 

Bugünkü bilgilere göre Türk hitabetini kesin çizgilerle olmasa bile, ba§lıca üç 
devrede ele almak mümkün görünmektedir: Birincisi doğup geli§tiği, fakat ilgili 
bilgi ve rnetinlerin yeterince yazılı kaynaklara intikal etmediği ilk devredir. XIII. 
asra kadar süren bu devrenin ağırlıklı coğrafyası sebebiyle buna Orta Asya'daki 
ilk devre de denebilir. 

İkinci devre Türkler'in eski dünyanın belli ba§lı bölgelerinde, Gazneliler, 
Harzem§ahlar, Mernlükler, Akkoyunlular gibi, kurucularına nisbetle adlandırılan 
ve çoğu orta büyüklükte devlet ve medeniyetler devresini içine alan dönemdir. 
Hindistan'dan Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya kadar geni§ bir coğrafyaya yayılrnı§ 
bu devre hakkındaki bilgilerin henüz çok yeterli düzeye ula§tığını söylemek 
mümkün değildir. Hitabet konusunda ise hemen hiçbir §eyin bilinrnediği bu devir 
XII-XV. asırdaki geni§ Türk dünyasını kapsamaktadır. 

Üçüncü devre ise Türk tarihindeki en büyük, en uzun ve en muhte§em me
deniyet dönemine damgasını vurmu§ olması hasebiyle ayrıca ele alınması gere
ken, diğer devrelere nazaran daha iyi bilinen ve takip edilebilen, XII. yüzyıldan 
günümüze uzanan Selçuklu ve Osmanlı devletleri devresidir. Bu makalede ancak · 
ilk ve son devreler ana hatlarıyla gözden geçirilerek, Türk hitabeti konusunda bir 
fikir verilmeye çalı§ılacaktır. 

A) Türk ilitabetinin İlk Devresi 

Türk hitabeti hakkında en eski ip uçlarını Türk destanlarında . bulmak 
mümkündür. Bunlar arasında en dikkate değer olan örnek, Oğuz Kağan Desta
nı'nda, Kağan'ın ikinci e§inden doğan çocukları §erefine toy (ziyafet) düzenledi
ğinde, beylereve halka kar§ı verdiği "buyruk", yaptığı konu§rnadır: 

6 Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyan Titrihi (RTET), İstanbul1971, I, 71. 
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-Ben sizlere oldum kağan 
Alalım yay ile k.alkan 
Ni§an olsun bize huyari (uğur) 
Bozkurt olsun bize uran (savcı§ ruirası) 
Demir k.argı olsun annan 
Av yerinde yünlsün kulan 
Daha deniz daha müren (nelıir) 
Gün~ bayrak, gök kurukan (çadır)" 7 

Bütünüyle mensur olan destan metni içindeki bu tek manzum ifadede mev
cut hitabet üslubu8

, bu Türk kağanının halkına ve ordusuna gösterdiği -asırlar 
sonra Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasıyla ula§ılan- büyük hedefi ifade için söy
lenmi§ en veciz sözler olarak her yönüyle Türk hitabet tarihinin en ba§ında yer 
almaya layık özelliklere sahiptir. Vefat edeceğini öğrendiği zaman, Oğuz Kağan'ın 
topladığı kurultaycia oğullarına yurdunu payla§tırdığı sırada yaptığı-ancak eldeki 
tek yazması burada sona erdiği için- günümüze eksik olarak ula§mı§ ikinci ko
nu§ması da önemli bir belgedir: 

"Ey oğullarım, ben çok aştım! Çok vıırıı§malar gördüm, çok kargı 
ve çok ok attım! Dü§manları ağlattım; dostlarımı güldürdüm. Ben 
Gök Tanrı'ya borcumu ödedim. Şimdi yurdumu size veriyorum! "9 

Desranda sultanın veziri olarak zikredilen Uluğ Türk ise daha sonra, Orhun 
Abideleri'nde kar§ımıza çıkacak olan hatip vezir Bilge Tonyukuk'u müjdeler 
gibidir. Bu Türk kocasının, kağan huzurunda nasıl söz söylemek gerektiğini 

bilerek ona öğüt veri§i, ikna ederek sözünü dinleti§i asil, anlayı§lı ve tecrübeli bir 
devlet adamı olmasının yanı sıra, kuvvetli bir hatip olu§u dikkatten kaçmamak
tadır. Onun anla§ıldığı kadarıyla tamamı nakledilmeyen §U cümleleri hatipliği 
konusunda bir fikir vermeye yeterlidir: 

"Ey Kağanım, senin örnrün ho§ olsun! Ey Kağanım senin hayatın 
ho§ olsun! Gök Tanrı düşümde verdiğini hakil<ate çıkarsıni Tanrı 

bütün dünyayı senin uruğıma bağışlasın!" 10 

. Türk hitabet tarihinin elimize ula§an en eski yazılı metinlerini VIII. yüzyıl
dan ba§latmak mümkündür. Nitekim Hükümdar Bilge Kağan'ın, karde§i Kül 
Tigin'in, vezir T onyukuk'un Orhun Abideleri'nde kayıtlı sözleri kudretli bir 
hitabet dilini 11 göstermektedir. Bu abidelerdeki Türkçe hakkında: "Türk hitabet 
sanatının eri§ilmez §aheseri, hükümdarane eda ve ihti§amlı hitabet tarzı, yalın ve 

Muharrem Ergin, Oğuz Kağan Destanı, İstanhull970, s. 5. 
N. Sami Banarlı, RTET, .I, 22. 

9 Muharrem Ergin, Oğuz Kağan Destanı, s.l4. 
10 Muharrem Ergin, a.g.e., s. 12-13. 
ı ı Banarlı, RTET, I, 61. 
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keskin uslubun §a§ırtıcı numunesi"12 §eklindeki değerlendirmeler de köklü bir 
geçmi§e sahip Türk hitabetini bütür. yönleriyle günümüze aksettiren metinlerle 
kar§ı kar§ıya olduğumuz gerçeğini kabul etmemizi sağlayacak özelliktedir. Bu 
sebeple, karde§i adına onun ismini ta§ıyan bir abide diktiren ve buradaki hitabe 
metnini hazırlattıran Bilge Kağan ile karde§i Kül Tigin, hitabet tarihimizin 
belgelendirilebilen ilk hatipleri sayılabilir. Bu iki abidedeki metinleri, bizzat 
kağanlar tarafından söylenmi§ nutukların tesiriyle kaleme alım§, hatta yer yer 
onların cümlelerini kullanmı§ olması muhtemel yeğen Yollug Tigin'in ifadeleri, 
Türklerdeki hitabet an'anesinin yazıya aksetmi§ pek canlı örnekleri sayılmalıdır. 13 

Bu durumda Yollug Tigin'in ismini de ilk Türk hatipleri arasına kaydetmek 
gerekecektir. 

Kendi adını ta§ıyan yazıtı .diktiren tecrübeli devlet adamı, vezir ve ba§ku
mandan T onyukuk ise burada nakledilen sözleriyle, bilinen en eski Türk hatiple
rinin üçüncüsü olarak zikredilebilecek biibilge hatiptir. 14 

Bu y;ızıtlarda sık sık tekrarlanan "Tanrı gibi gökte oturmıq Türk Bilge 
Kağan'ı, bu zamanda oturdum. Sözümü tamamıyla i§it! Bilhassa 
küçük karde§im, yeğenim, oğlum, bütün soyum, milletim, güneydeki 
Sadpıt bey leri, kuzeydeki Tarkak, Buyruk bey leri! Otuz Tatar, Do
kuz Oğıız beyleri, millet! Bu sözümü i§it, adamakıllı dinle", "Türk 
beyleri milleti bunıı i§itin!", "Türk Oğuz beyleri, milleti işit! Üstte 
gök basmasa, altta yer delinmese, Türk milleti! İlini, töreni l<im 
bozabilecekti?" gibi asırların ötesinden bu günü ku§atan etkileyici hitap cümle
leri15 bu konu§maların bir hitabette aranan müessir uslGpta ne kadar ba§arılı 
olduğuna dair yeterli ipuçlarını vermektedir. 

Türk hitabet tarihinin bu ilk örneklerinden sonraki üç-dört asırlık dönemiy
le ilgili elimizde hemen hemen hiç bilgi yoktur. XL yüzyıla ait Kutadgıı Bilig'de 
"söz ve sözün gücü, özellikleri, söyleneceği zaman, fayda ve zararları" hakkında 
dikkat çekici bölümler16 (VII. bab, 162-190. beyitler; XIX. bab, 955-1028. beyit
ler) yer almakla birlikte buradan Türk hitabeti adına bir hükme varmak mümkün 
değildir. XII. yüzyılda yazılmı§ bir vaaz ve nasihat kitabı olmasına rağmen 

Atabetü'l-hakayık da bu konuda bilgi vermemektedir. Bununla beraber eserin 
toplumdaki ir§ad ihtiyacını kar§ılamak üzere kaleme alınmı§ olması ve özellikle 
hadislerin tercümesi yoluyla viiizlere malzeme te§kil edecek dini ve ahlaki bilgile-

12 Muharrem Eq,rin, OrhımAbideleri, İsmnbul1970, I, III. 
13 N. Sami Banarlı, RTET, I, 71. · 
14 Muharrem Ergin, Orhım Abideleri, s. V. 
15 Muharrem Ergin, Orhon Abideleri, s. 1, 3, 22, 33. 
16 YusufHas Hacib, Kutadgu Bilig I Metin, (n§r. Re§iJ Rahmeti Arat), Ankara 1979, s. 33-35, ll2-

121; Çevirisi için bk. Arat, a.g.e., Ankara 1985, s. 23-25, 80-86. 
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ri ihtiva etmesi, o dönemde Türkler arasında hatırı sayılır bir va.iz topluluğunun 
mevcudiyetini dü§ündürmektedir ki bunu da doğrudan . Türk dini hi tabetini 
alakadar eden önemli bir durum olarak kabul etmek mümkündür. Çünkü yeni 
müslüman. olm u§ Türk topluluklannın İslam dinini tanımak ve İslam ahlakını 
öğrenmek hususundaki §iddetli ihtiyaçları, ancak böyle bir vaiz topluluğunun 
çalı§masıyla kar§ılanabilecek durumdaydı. 17 

Türk cemiyet hayatında çok eskiden beri §ölen, toy, sığır ve yuğ adlarıyla a
nılan çe§itli törenierin mevcudiyeti ve bunların özellikle evlenme, doğum, ad 
koyma, and içme, ölüm, ava yahut sava§a gitme gibi sebeplerle tertiplendiği 

bilinmektedir. Bu törenleri her bakımdan sevk ve iliare eden §aman, kam, 
baksı/bah§ı, ozan gibi adlar ta§ıyan ki§iler, duruma uygun konu§malar yapar, 
manzum, yarı manzum sözler söyler, ayrıca bunları çaldıkları mOsiki aletleri 
e§liğinde seslendirirlerdi. Hekim, sihirbaz, mfisikl§irıas, din adamı hüviyeti göste
ren bu çok yönlü toplum önderlerinin 18 bir diğer vasfının da hatiplik olması 
tabitdir. Nitekim benzer §ekilde gö~ebe hayatı ya§ayan Cahiliye dönemi Arapla
rın'daki kabile hatipleri de yakın özelliklere sahip ki§ilerdi. Kaynaklarda bunların 
hatipliği hakkında açık bilgi bulunmaması yanında, Fuat Köprülü ve R. Rahnıeti 
Arat gibi ara§tırıcılann, bu özelliğe hiç temas etmemeleri bizi §imdilik ihtiyatlı 
davranmaya sevk etmektedir. Ancak Türk toplum hayatından çe§itli kesitler 
yansıtan Dede Korkut hikayelerinde hitabetle ilgili unsurların bol olarak yer 
alması ve bunlardan hareketle bazan bir §aman, bazan bir müslüman aziz kimli
ğindeki Korkut Ata'nın bir kabile hatibi sayılmasını gerektirecek vasıflara sahip 
olduğu açıkça mü§ahade edilmektedir. 

IX. ile XV. asır arasındaki bir zaman dilimini içine alan hikayelerden mey
dana gelen bu destani esere adını veren Dede Korkut, "güzel sözler söylemi§, 
sözde ve §iirde üstün, bilgin, güçlü bir ulus ozanı ve hakim (yerli yerinde söz 
söyleyen), haniara ve kabileye öğütler veren, Oğuz beyleri içinde soy soylayan, 
onlara nasihat yüzünden birtakım güzel sözler söyleyen bir hakim" olarak vasıf
landırılmı§tır. 19 Bu özellikler onu Türk hitabet tarihinin önemli bir ismi ve 
efsanev1 bir Türk hatibi olarak kabul etmemize yetecek vasıflardır. 

Kitabın mukaddimesinde "Birgün Dede Korkut cıl.şa gelip Oğuz begleri içinde 
soy soylam~, anlara nasihat yüzünden söylemiş, görelüm imdi Hanımı ne demiş" 
ba§lığı altında, kısa ve veciz ifadelerle kurulmu§, aralarına hitap cümleleri yerle§
tirilmi§, akıcı, uzun konu§ma,20 hitabet kaidelerinin hemen bütün özelliklerine 

n':: Niteki~{ makalemizin ilerleyen paragraflannda bu devrin vfıiz ve hatipleri ayrıca ele alındığında 
· hiı"konuda kaynalı:lam diğer alanlara göre nisbeten fazlaca malzeme intikal ettiği görülecektir. 

18 
· Fuad Köprültl, Edebiyat Araştırmal an, Ankara 1966, s. 57-58. 

19 ·-Orhan Ş_aik GÖkyay, Dedem Korkudım Kitabı, İstanbul 2000, s. XLVI, CXXVII, CXXIX. 
ıo- o;_Şaik Gö~--yay; a;g.ıi., 1-3. 
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sahip bir metin olarak dünya hitabet literatüründe yerini alabilecek değerdedir. 
Hikayeler boyunca Korkut Ata'nın çe§itli vesilelerle sürüp giden "soy soylayıp, 
boy boylamaları"nın21 deği§ik hikaye kahramanlarının konu§malarıyla beraber 
tamamı Tdrk hitabetinin en önemli metinleri olarak bu eserde bir araya toplan
mı§tır denebilir. Bu hikayeleri her yönüyle değerlendiren O. Ş. Gökyay, M. Ergin 
ve N.S. Banarlı gibi ara§tırıcılar, bunlardaki hitabet unsur ve uslGbuna açıkça 
temas etmezler. Ancak Banarlı, Dede Korkut'un dilini incelerken Göktürk 
kirahelerinde yer alan Bilge Kağan'ın yukarıda zikredilen hitap cümleleriyle 
"Sağda oturan sağ beyler, sol kolda oturan sol beyler, e§ikteki ınaklar, dipte oturan has 
beyler! Kutlu olsun devletiniz!" gibi cümlelerin, aradan geçen 700 yıllık zamana 
rağmen ifade hususiyederi bakımından aynı olduğuna dikkat çekip22 buna benzer 
pek çok örnekle tezini destekleyerek bu metinlerdeki hitabet unsuruna da i§aret 
etmi§ olmaktadır. Muharrem Ergin ise Dede Korkut'un kitabın mukaddimesin
deki sözlerini veeize olarak vasıflandırıp, bunların "aynı §eki! ve kelime ile bittik
lerini, konu§ma sonunun da bir dı.ia cümlesiyle bağlandığını" ifade etmektedir.23 

Bütün bu değerlendirmeleri, metindeki hitabet unsurlarının daha açık bir biçim
de belirtilmesi olarak kabul etmek mümkün olduğu gibi, özellikle Türk dini 
hitabetinde halen de devam etmekte olan "konu§manın dua cümlesi ile bitmesi" 
geleneğinin ne kadar eskiye dayandığını göstermesi bakımından önemlidir. 
Ayrıca Dede Korkut'un üçüncü kısmı dini mahiyette olan bu dört bölümden 
meydana gelen konu§masının diğer parçaları da siyasi ve askeri hitabetin dı§ında 
çe§itli konularla ilgilidir. Bu da Türk hitabetinin diğer türlerdeki geli§mesine ı§ık 
tutmak bakımından ayrı bir değer ta§ır. 

İslam dünyasında genel olarak hutbe24 ve vaalj diye iki kısımda ele alınan 
dini hitabet türlerine Türk-İslam dünyasında daha yaygın olan sohbeti2ö de ilave 
etmek gerekmektedir. Ancak, XX. asrın ba§larına kadar bütün İslam aleminde 
deği§meyen bir gelenek olarak süren Arapça hutbe okuma adeti, §imdilik, bu 
makalede Türkçe hutbe okuduğu için adından bahsetmemizi gerekli kılabilecek 

21 "Boy boylanıak" ilc buna benzeşme suretiyle şekillendiği belirtilen "Soy soylamak" kı:liıııclcrinin 
"destan okumak, yüksek sesle anlatmak, söz, haber, anlatılan şey" ı.,>ibi nıônalara gcldij;>i düşünü
lürse, (geniş bilgi için bk. Scmih Tczcan, "Dcde Korkur Kitabında Boy Boylamak, Soy 
Soylamak" Ömer Asım Aksoy Armağanı, Ankara 1978, s. 227-236) Dedc Korkut için kullanılan 
bu tabirin "bir topluluk linünde konuştu, onlara hitiib etti" şeklinde anlaşılması ve bu Türk bü
yüğünün aynı zamanda bir hatip olduğunun göstergesi sayılması yanlış olmasa gerektir. 

22 N. Sami Banarlı, RTET, I. 402. 
23 Muharrem Ergin, Dede Korhuı Kitabı l, Ankara 1958, s.3-4. 
24 Geniş bilgi için hk. Mustafa Baktır "Hurbc" DİA, XVIII, 425-428; İsmail Lütfi Çakan, Dinf 

Hiıiibeı Çt!§itleıi-İlkeleri-Ömekleri, İstanbul 2000, s. 26-56. 
25 Geniş bilgi için bk. İ. Lütfi Çakan, lı.g.e., s. 59-70. 
26 Geniş bilgi için bk. İ. Lütfi Çakan, a.g.e., s. 91-94. 



Uzun 

Türk hatiplerini anmamıza imkan vermemektedir.Z7 Bu bakımdan Türk hitabeti
nin dini türleri denildiğinde vaaz ve sohbet daha çok önem kazanmaktadır. 

Özellikle tasavvuf ve tartkatların yaygınla§masından sonra "cami dı§ında ayrı 
bir İslam1-zühd1 ya§ayı§ ve ibadet alanı halinde geli§en tekkelerde yapılan din!
tasavvufi mahiyette daha samimi: konu§ınalar" §eklinde tarif edilmesi mümkün 
olan sohbet türü bizde çok erken devirlerde ba§lamı§ görünmektedir. Bunu Fuat 
Köprülü'nün §U cümleleri de teyid etmektedir: "Ahmed Yesevi zuhur ettiğinde, 
Türk alemi epey uzun bir zamandan beri -herhalde IV. asırdan beri- tasavvuf 
fikirlerine alı§mı§, mutasavvıfların menkabe ve kerametleri yalnız §ehirlerde değil 
göçebe Türkler arasında bile az çok yayılmı§tı. İlahller, §iirler okuyan, Allah rızası 
için halka birçok iyiliklerde bulunan, onlara cennet ve saadet yollarını gösteren 
dervi§leri Türkler, eskiden din! bir kudsiyet verdikleri ezanlara benzet~rek, 
hararetle kabul ediyorlar, dediklerine inanıyorlardı. Bu suretle eski ezanların 
yerini ata, bab/baba ünvanlı bir takım dervi§ler almı§tı. Göçebe Türkler arasında 
yani Sir-Derya kenarlarında ve bozkırlarda. anladıkları bir lisanla -yani basit 
Türkçe ile- halka hitab ederek İslam akldelerini ve an'anelerini onlar arasında 
yaymaya çalı§an dervi§lerin bulunduğu bizce muhakkaktır."28 

Bu ifadelerden vaazların yanında -önceleri tekkeler dı§ında yapılan- sohbet
lerin, halkın İslam'ı ve tasavvufu öğrenip ya§amasında ne kadar önemi olduğu 
anla§ılmaktadır. Nitekim tasavvuf ve tartkat adabı hakkında genel bilgiler veren 
tasavvufl eserlerle tarikat ehlini yeti§tirmek için kaleme alınmı§ seyr ü süluk 
kitaplarında daima sohbet hakkında bilgi veren bölümler yer aldığı gibi, 
Tezkiretü'l-evliya türü eserlerde tanınmı§ sufilerin sohbetlerinden parçalar nakle
dilmi§, bazı büyük mutasavvıfların sohbetleri de müridieri tarafından derlenerek 
kitap haline getirilmi§tir.29 

Türk hitabet tarihinde en eski ve ba§arılı vaiz yahut sohbetçi olarak ortaya 
ilk büyük Türk mutasavvıflarından Ahmed Yesev! çıkmaktadır.30 Bir sOf! §air 
hüviyetinin yanında o da, postuna oturduğu, hacası ve §eyhi Yusuf Hemedan! 
gibi gerek Buhara'da gerekse Yesi'deki tekkesinde toplanan ve sayıları binlerle 

27 
. Fakat dtni olduğu kadar siyasi mahiyeti de bulunan ve hükümranlık alametlerinin en önemlilc

rinden sayılan hutbc okunması işi ve bu göreve tayin edilecek hatiplcr, Türk devlet teşkilatında 
çok eskiden beri resmi bir mansıb olarak yer almıştır. (Geniş bilgi için hk. Mehmet Altay 
Köymen, Alp Arslan ve Zamanı II, Ankara 1983, s. 13-15) Bu işe tayin edilen alim ve filzıl zevil- · 
tın aynı zamanda iyi bir hatip olmaları da, onlarda aranan şartların başında gelmekteydi. Nitc
kim Köymen, Alp Arsen zamanında hatiplik görevinde bulunnıu~ birkaç ismi escrinde zikrcr
mektedir. (bk. a.g.e., s. 546, 548-549) 

ıs Fuar Köprülü, .Tiirk Edebiyatmda İlk Mıııasavvıflar, Ankara 1976, s. 19. 
29 

A~ağıdn temas cdilc::~ği üzere Hz. Hüdili \·:ıaz ve suhbctlcri derlenmiş bir ınurasavvıftır. 
3° Funt Köprülü. tn· ~,~futasav;.rıfiar, s. 1 9~20, 1 15 
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ifade edilen -menakıba göre 12.000 /99.000- dervi§leriyle31 sohbetler yapmak
taydı. Özellikle Yesi'de etrafına toplanan binlerce mürid, "İslamiyet'e yeni fakat 
çok kuvvetli rabıtalarla bağlanmı§, safsade Türklerdi. Bunlara anlayabilecekleri 
bir dil ile hitab etti"32 cümleleri bu durumu teyid etmektedir. Ayrıca XII. asrın bu 
ünlü mutasavvıfının ir§adlarında sohbetin ne kadar önemli bir yeri olduğu 
Yesevilik adabına dair bilgiler veren Cevahirü'l-ebriir'da bu konuya bir bölüm 
ayrılmasına sebep olmu§ ve burada sohbetle ilgili esaslar ortaya konmu§tur.33 

Ayrıca Yesevl'nin bu özellikleri, §iirlerinin adı olan "hikmet" kelimesinin onun 
vaaz ve sohbet uslubu için de geçerli olduğu §eklinde anlamanın yanlı§ olmadığı
nı söylemeye imkan vermektedir. 

Yesevl'den sonra bu vaaz ve sohbet halkasının en önemli ismi, özellikle 
Türkler arasında en tanınmı§ bulunanı, onun gibi §air olan üçüncü halifesi 
Süleyman Ata'dır (ö. 582/1186-87) .34 Harezm'de oturarak etrafındaki halkı ir§ad 
ile uğra§an ve "Türki dilde kelimat-ı hikmet-arniz ve letaif-i hikmet-engizleri" 
olan mutasavvıf, bu yüzden "Hakim" ünvanıyla anılmı§ olmalıdır. 

Tü~klere mahsus bir tarikat olarak35 ve daha çok Türkler arasında yayılan 
Y esevilik1in bu özelliği kazanmasında en önemli se be bin, kurucusuyla en ta nın
mı§ halifesinin vaaz, sohbet ve §iirlerinde "halka anladığı bir lisan ile hitab etme
sinde"36 aramak lazımdır. 

B) Türk Hitabetinde Karahanlı ve Büyük Selçuklu Dönemi 

Türk hitabet tarihinin metinlerle takip edilebilen en büyük devresi, 
Karahanlılar ve Selçuklularla, Maveraünnehir'de ba§lamı§, özellikle de Osmanlı 
devresinde bilhassa Anadolu merkezli Türk coğrafyasında büyük geli§melere 
sahne olmu§tur. 

Kendileri de çok dindar, mutekid §ahsiyetler olan Karahanlı ve Büyük Sel
çuklu sultanları din ve ilim adamlarına çok hürmet göstem1i§ler, onları meclisle
rinde bulundurmaya, kendileriyle sohbet ve münazaralar yapmaya, huzurlarında 
yapılan dini-ilmi münaka§aları dinlemeye önem vermi§lerdir. Nitekim kaynaklar 
bu gözle incelendiğinde ilmi hitabetin, İslam dünyasına has bazı özelliklerle farklı 
alanlarda da çok geli§me gösterdiği anla§ılacaktır. 

Konumuz bakımından bilhassa Orta Asya'da Maveraünnehir bölgesinde ya
§amı§ birçok din/ilim adamının, vaizlik, hatiplik gibi mesleklerde öne çıktığı 

31 Fuat Köprülü, a.g.e., s. 34, 74. 
32 Fuat Köprülü, a.g.e., s. 75. 
33 Mustafa Kara, "Ycseviyyc'nin Temel Kitabı Ccviihirü'l-cbriir min cmviici'l-bihar", Alımed-i 

Yesevi, İstanbu\1996, s. 265. 
34 Fuat Köprülü, İlk Mutasavvıflar, s. 88. 
35 Köprülü, a.g.e., s. 114, 117. 
36 Kiiprülü, a.g.e., s. 115. 
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tesbit edilebilmektedir. Ayrıca pekçok ismin de akademik hitabetin alt ba§lığı 

I k 'k d'! b'! k ·ı . d I 37 ·ı · ·· ~ 38 ·ı · h·ı~f 39 ·ı · h t~b 40 o ara zı re ı e ı ece ı m-ı ce e , ı m-ı munazara, ı m-ı ı a , ı m-ı a a e 
gibi İslam düny?sında ir§ad, eğitim ve öğretim hizmetleri alanlarında, farklı bir 
ilgi odağı olarak geli§mi§ türler yanında, ders aniatma gibi ilm! hitabette temayüz 
ettiği görülmektedir. Doğup ya§adıkları ve hizmet ettikleri kitle ve bölgeye 
nisbetle bu zevatı da bu sahalarda tanınnu§ birer Türk hatibi saymak yanlı§ 
olmasa gerektir. Bunlar arasında ya§adıklan §ehrin hatipliği hizmetini yürütmü§ 
ilim adamları da mevcuttur. 

Bu konularda sath! de olsa bir fikre ula§mak için inceleme yaptığımız Yusuf 
Ziya Kavakçı'nın çalı§malarında 41 bu özelliklere sahip 25 kadar ilim adamı tesbit 
etmi§ bulunmaktayız. Bu zevat, nisbeterinden anla§ıldığı kadarıyla, bölgede 
doğmu§, okumu§, yeti§mi§, buralardaki ilim merkezlerinde hizmet vererek, 
ekseriyetle Buhara ve Semerkant'ta vefat edip oralara defnedilmi§ ki§ilerdir. İlın! 
faaliyetlerinde devrin ilim dili olan Arapça ile konu§up eser verıni§ olmaları 
bakımından, bunları bu dilde de konu§abilen hatipler arasında saymak icab 
etmektedir. Bunlardan Muhammed b. Ahmed er-RiğdamGn! (ö. 518/1124) 
Buhara;42 el-Hat!b ünvanıyla anılan Ebu Said Mes'Gd ei-Ka§an! (ö. 520/1126) 
Semerkant,43 aynı ünvanın sahibi Muhammed el-Fazl! (ö. 534/1139) ise Buhara 
hatibi olarak anılmakta,44 İbrahim b. Yakub el-Ka§an! (ö. 553/1 158) de 
Semerkant'ta hatiplik yapmı§ gösterilmektedirY 

Ebü'l-Hasan Muhammed es-Semerkand! (ö. 582/1 186) ise hitabeti kuvvetli 
bir fakih kaydıyla tanıtılmaktadır46 . İbnü'r-Rasmend! diye bilinen Said b. Mu
hammed (ö. 552/1 157) Selçuklu Sultanı Melik§ah'ın, Halife ei-Müstazhir
bi'llah'ın kızı ile 502 (1 108)'de kıyılan nikah törenincieki konu§masıyla 

37 Batı dünyasındaki kar§ılığı diyalektik olan, dini veya din dı§ı konular rartışılırkt:n kıyas yoluyla, 
turulan görüşün kabul ettirumesini sağlamak ve hasmı susturmak manasına, hitiibetlc çok sıkı 
alakası olan bu mantık, felsefe ve kclanı terimi hakkında geni§ bilgi için bk. Yusuf Şevki Yavuz, 
"Cedel", DİA, VII. 208-210. . 

38 Başta dini ve ilmi konular olmak üzere her mesclede gerçeği ke§fctıııek için hütün tartı§ma 
kurallarını içine alan bu hitiihet terimi hakkında geniş bilgi için bk. Ragıp ci-Isfhiini, el
MiiFedat, "Cedcl" md.;Y. Şevki Yavuz, "Cedcl" DİA, VII, s. 210. 

39 Cedcl yöntemiyle hasmı susturma veya kendi mezhep giirü§ünü müdafaa edip iitekini çürütnıe 
anlamında hitiibetle de yakın ilgisi bulunan bu fikıh terimi hakkında geniş bilgi için lık. Şükrü 
Özen, "Hilaf', DİA, XVII, 527-538. 

40 Geni§ bilgi için lık. YusufŞevki Yavuz, "Hatiibe", DİA, XVI, 443. 
41 Xl ve XII Asırlarda Karahanlılar Devrinde Miivara'al-Nahr İslam Hukukçuları, Ankara 1976. 
42 Y. Ziya Kavakçı, a.g.e., s. 211. 

"
3 Y. Ziya Kavakçı, a.g.e., s. 78-79. 

44 Y. Ziya Kavakçı, a.g.e., s. 223. 

"
5 Y. Ziya Kavakçı, a.g.e., s. 243. 

46 Y. Ziya Kavakçı, a.g.e., s. 261. 
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(hutbetü'n-nikah) anılmı§, Isfahan ve Ni§abur kadılığında bulunmu§ Buharalı bir 
din adamıdır.47 

Kudretli bir müderris olduklan kadar ilm! münaka§a ve münazarada üstün
lük gösteren isirolerin ba§ında Buharalı Hüseyin b. Hızır en-Nesefi (ö. 
424/1033);48 Şeyhülislam Ebu Nasr Ahmed el-İsbicabf (ö. 480/1088);49 Ebü'l
Kasım Ali ed-Debusi ( ö. 482/1 089) ;5° Karaha.nlılar devrinin en büyük 
fakihlerinden biri sıfatıyla Anadolu Selçuklu Sultanı I. Mes'ud'un sarayında da 
bulunmu§ olan Ebu Bekir b. Mes'ud el-Kasani (ö. 587 /1191) ;51 hocalannhocası 
lakabıyla anılmı§, talebesinin çokluğuyla tanınmı§ Ebü'l-Yüsr Muhammed el
Pezdevi (ö. 493/1100) 52 gelmektedir. 

Daha çok cedel, münazara ve münaka§alarıyla tanınmı§ ve bu faaliyetlerinin 
bir kısmı da kitapla§tınlmı§ olan ilim adamları arasında ise çok yönlü ki§iliği ile 
Semerkant alimleriyle ilmi münaka§alarda ba§arılı olmu§ EbU Zeyd Abdullah ed
Debusf (ö. 430/1039),53 Ebü'l-Hüseyin Ali es-Soğdf (ö. 461/1068), 54 Ebu Bekr 
Alaaddin Muhammed es-Semerkandi (ö. 539/1144),55 devrin en kuvvetli müna
ka§a üstadı hbul edilen Muhammedel-Esmendi es-Semerkandi (ö. 563/1167) ,56 

Tuğrul Bey tarafından İsfahan kadılığına tayin edilmi§ Ebu Hasan Ali el-Hatlbi 
(ö. 467/1074),57 Ebu Cafer Muhammed el-Beykendi (ö. 482/1089),58 Selçuklu 
veziri Nizamülmülk ile Bağdat'a gelen Ebü'l-Muzaffer el-Musattap el-Fergani (ö. 
486/1093),59 aynı zamanda §air ve edip olan Ali b. Ebi Bekir el-Mergınani (ö. 
593/1197),60 Ebu Bekir el-Kasbari (ö. 494/1100);61 Ebu Bekir Muhammed el
Buzcendi (ö. 514/1120),62 Ho§nami lakabıyla tanınan Ömer b. Muhammed el
Buhari (ö. 522/1128),63 EbU Ali Hüseyin en-Nesefi (ö. 533/1138)64 ve Ebu'I
Meali Ahmed el-Pezdevl'yi (ö. 542/1148)65 saymak mümkündür. 

47 Y. Ziya Kavakçı, a.g.e., s. 236 
45 Y. Ziya Kavakçı, a.g.e., s. 29-32. 
49 Y. Ziya Kavakçı, a.g.e., s. 47-48. 
50 Y. Ziya Kavakçı, a.g.e., s. 193-194. 
51 Y. Ziya Kavakçı, a.g.e., s. 122-125 
52 Y. Ziya Kavakçı, a.g.e., s. 61-62 
53 Y. Ziya Kavakçı, a.g.e., s. 33-35. 
54 Y. Ziya Kavakçı, a.g.e., s. 45-46. 
55 Y. Ziya Kavakçı, a.g.e., s. 94-98. 
56 Y. Ziya Kavakçı, a.g.e., s. 102-105. 
57 Y. Ziya Kavakçı, a.g.e., s. 180-181. 
55 Y. Ziya Kavakçı, a.g.e., s. 189-192. 
59 Y. Ziya Kavakçı, a.g.e., s. 195. 
60 Y. Ziya Kavakçı, a.g.e., s.131-135. 
61 Y. Ziya Kavakçı, a.g.e., s. 198. 
62 Y. Ziya Kavakçı, a.g.e., s. 207. 
63 Y. Ziya Kavakçı, a.g.e., s. 216. 



156 ~Mustafa Uzun 

Karahanlı ve Selçuklu hitabetinin bu devresi hakkında eldeki bilgiler bunun 
askeri, dtnt-tasavvuft ve akademik türlerde daha belirgin olduğunu söylemeye 
imkan vermektedir. 

Türk askeri hitabetinde Büyük Selçuklu Hükümdan Alp Arslan'ın (ö. 
465/1072) önemli bir yeri vardır. Onun Malazgirt zaferi öncesinde biri henüz 
Hay §ehrinde iken ordu ileri gelenlerine, öteki Malazgirt ovasında sava§tan önce 
bütün orduya hitaben yaptığı iki konu§ması, Türk askeri hitabetinin unutulmaz 
örneklerindendir. Köymen'in "siyasi bir vasiyetname" §eklinde değerlendirerek 
kısaca naklettiği bu veciz nutukta o, yapılacak sava§ın büyüklüğü ve tehlikesi 
yanmda İslamiyet'in gücünü ortaya koyacak dini unsurlara da yer vermi§tir: 

Alp Arslan bunların birincisinde Kendisiyle beraber kalan kumandanlara 
çok sabırlı olduğunu, emrindeki gazilerle tehlikeli bir i§e giri§tiğini, zaferi kazanır
sa bunun Tanrı'dan olacağını, ölürse oğlu Melik§ah'ı dinlemelerini, ona itaat 
etmelerini ve yerine tahta geçirmelerini söylemi§tir. Alp Arslan'ın sava§tan 
hemen önce verdiği ikinci nutkun ilkinden daha etkili olup, hatipte ve hitabette 
aranan samimilik, kısa ve özlü olu§ yanında, müessiriyet ve ço§ku bakımından 
çok daha ba§arılı olduğu anla§ılmaktadır. 

Ordunun sava§ meydanmda toplandığı Cuma günü tam Cuma saatinde, a
tından inip askerlerin gözü önünde secdeye kapanarak dua ettikten sonra yaptığı 
konu§ma onun hatiplikteki kudretini bütünüyle ortaya koymaktadır: 

"Biz ne kadar az olursak olal:m, onlar ne kadar çok olurlarsa olsunlar, bütün 
müslümaniann minberierde bizim için dua ettikleri ~u saatte, kendimi dii§man üzerine 
atmak istiyomm. Ya muzaffer olur gayeme u~ınm, ya ~elıid olarak cennete giderim. 
Beni takip etmeyi tercih edenler peşimden gelsin. Aynlmayı isteyenler gitsinler. Burada 
Allah'tan başlw emreden sultan ve einredilen asker yoktur. Emir ve kader tamamıyla 
onun elindedir. Bugün ben de sizlerden biriyim, sizlerle savaşan bir gaziyim. Beni takip 
edenler ve canlanm ulu T ann'ya adayanlardan ~ehid olanlar cennete, sağ kalanlar ise 
ganimete kav~acaklardır. Aynlanlan ahirette ateş, dünyada ise alçaklık beklemekte
dir. Bu sebeple benimle birlikte savaşmakta veya savaşmadan uzak~makta serbestsi
niz" deyince askerler bir ağızdan: 

"Ey sultan! Biz senin kullanmz, ne yaparsan arkandayız. İstediğini yap. Aslô. em
rinden aynlmayacağız" §eklinde cevap vermi§lerdir. 

Bu sözlerden sonra konu§masını bazı geleneksel hareket ve jestlerle peki§ti
ren Alp Arslan, atma binerek §U hitabesiyle vasiyetini de yapmı§tır: · 

64 Y. Ziya Kavakçı, a.g.e., s. 222. 
65 Y. Ziya Kavakçı, a.g.e., s. 227. 
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"Ey askerlerim! Eğer §ehid olursam bu beyaz elbise kefenim olsun! O zaman ru
hum göklere çıkacaktır. Melik§ah'ı yerime tahta çıkanııız ve ona bağlı kalıııız. Zaferi 
kazanırsak önümüzde çok hayırlı günler olacaktır." 

Alp Arslan'ın Malazgirt zaferi öncesindeki bu konu§ması, Türk hitabet tari
hinde bir kumandanın samimi söz ve hareketleriyle icra ettiği, tesiri, kazanılan 
zaferle kanıtlanan en seçkin askeri hitabet örneklerindendir.66 

Anadolu'yu Türk-İslam medeniyetine açan bu büyük Selçuklu sultanının 
suikaste uğradığında yanındakilere söylediği §ll cümleler de, onun Türk hitabet 
tarihine geçecek ibret verici son sözleri olmasının yanında, dindarlığını ve cihan 
hakimiyeti §U tırunu ortaya koyan dikkat çekici ifadeler olarak kayda değer: 

"Türkistan seferinde bir tepe üstüne çıktığımız vakit ordumun azametinden ı•e as
kerlerimin çokluğundan altımda' yerlerin titrediğini hissediyor ve kendi kendime 'Ben 
dünyanın lıükümdanyım; hiçbir kuvvet bana kar§ı çıkamaz, bu ordu. ile Çin'i de 
fe thederim diyordum.' Bu gurur yüzünden bu dumma dü§tüm. Halbuki her sefere 
çıkışımda daima Allalı'tan yardım dilerdim"67 

Alp Arslan'ın imaını Buharalı kadı Ebu Cafer Muhammed b. Abdülmelik de 
gerek sultanın huzurunda, gerek ordu önünde yaptığı konu§malanyla bu döneın
de zikredilmesi icab eden bir hatip olarak ön plana çıkmaktadır. 

Bu devrede aslen Fars olmakla birlikte, önce Alp Aslan'a sonra oğlu 

Melik§ah'a aralıksız yirmi dokuz yıl hizmetle Selçuklu devletine ve Türk-tslam 
kültürü ve medeniyetine en önemli desteği vermi§ olan Nizamülınülk'ü de (ö. 
485/1092) hatipler arasında zikretmek gerekmektedir. Kurduğu Nizamiye medre
seleriyle her türlü ilmin yanında, Sünni İslam kültürünün kuvvetle geli§ip ya§a
ması ve Türkler arasında yayılmasında büyük katkıları olmu§08 bu Selçuklu 
devlet adamı, hizmetinde bulunduğu Sultanlar gibi iyi yeti§I11İ§ bir §ahsiyetti. 
Genç ya§ta Kur'an'ı ezberlemi§, tahsil ve terbiye hayatındaki ba§<mları ile Şafii 
fıkhını iyi bilen bir fakih derecesine yükselmi§, iyi yazma ve güzel konu§mada 
zamanının seçkin simalarından biri olmu§tu.69 Onun Türk hitabeti bakımından 
esas önemi, ilmi ve ilim adamlarını bir devlet politikası olarak en geni§ imkanlar
la desteklemesi, medreseler, camiler, kervansaraylar in§a etmesi, vakıflar kurma-

66 Bu konu~manın olayın cereyan ettiği ortamı aynntılanyla tasvirini Je içine alan bilgilerle 
nakledilen metni ilc hitfihct ve muhtcvfi hakımından gcni~ dcğcrlcnJirilmcsi için lık. Osman 
Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkıiresi Tarihi, İstanbul 1969, 1., 137-139; M. Altay Köymen, 
Alparslan ve Zamaru, ı, 60-61. Alp Arslan'ın hu konu~masınJa Jikkati çeken diğer bir husus Ja 
zaferin elde edilmesinde Cuma huthcsinin açık dcstcğinc ba~vurulmu~ olmasıdır. Bu da Cuma 
hudıcierinin Türk ve İslam tarihindeki önemli yerini teyid etmektedir. 

67 Osnıaı:ı Turpn, Türk Cihan Hakimiyeti, ı, 193. 
65 İlırahim Kafcsoğlu, Sultan Melikşalı Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu, İstanbul 1953, s. 

170-171. 
69 İlırahim Kafcsoğlu, "Nizfinıü'l-mülk", İA, IX, 328. 
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sıdır. Bu suretle alim, fakih, hatip, vaiz, müderris gibi daimi vazifelerde bulunan 
ki§iler yanında, bir ayırım yapmadan, bilgisini geli§tirmek, ilmi münaka§a ve 
münazaralarda bulunmak için ülkeyi bir uçtan diğerine dola§an bilginierin de 
ihtiyaçlarını kar§ılamaya özen göstermi§, yapılan masrafları tenkid edenlere 
aldırmadan pek çok tesis kurmu§tur.70 Bağdat Nizarniye medresesindeki Ribat-ı 
Sufiyye ile Btmaristan bunlardandır.71 Bu gibi hizmetleriyle Nizamülmülk bu 
devrede dini ve ilmi hitabetin geli§mesine büyük katkıda bulunmu§tur. 

Alp Arslan tarafından en iyi §ekilde yeti§tirildikten sonra, daha sağlığında 
Selçuklu veliahtı ilan edilen Sultan Melik§ah'ın da (ö. 485/1092) en az babası ve 
veziri kadar askeri hitabette ba§arılı bir §ahsiyet olması tabitdir. 20 sene süren 
hükümdarlığı esnasında Büyük Selçuklu Devleti'ni devrjn en kuvvetli siyasi ve 
medeni te§ekkülü haline getirmeye muvaffak olmu§, girdiği bütün askeri ve siyasi 
mücadeleleri kazanmasından dolayı Ebü'l-Feth ünvanıyla anılmı§ bu büyük 
kumandanın konu§malarına kaynaklarda yeterince dikkat çekilmemesi §imdiye 
kadar meseleye bu açıdan bakılmamı§ olmasından kaynaklanmı§ olmalıdır.72 

Ancak Oğuz Kağan'ın "daha deniz daha müren" talimatını babası Alp 
Arslan'dan adeta mukaddes bir emanet olarak aldıktan sonra 1086 yılında 

Antakya'dan Akdeniz sahiline varınca, atını denize sürüp kılıcını üç defa dalgala
ra çarparak, devletinin hudutlarını buralara kadar ileriettiği için Allah'a §ükret
mi§ve: 

"Ey Babam! Sana müjdeler olsun! Küçük ya§ta bırakıp gittiğin oğlun ülkesini ka
ralann sonuna lwdar genişletti" demi§, sahilden aldığı kumları Alp Arslan'ın 

. . 73 
mezarına serpmı§tı. 

Bu ilk devir için yeterince fikir verdigini dü§ündüğümüz yukarıdaki bilgiler
den sonra Anadolu sahasına geçebiliriz. 

7° Kaboğlu'nun naklettiğine göre Melikşah'a "Nizamülmülk her ı~l fakihlere, sufilcre 300.000 
dinar veriyor. Eğer bu para orduya tahsis edilse İstanhul'u hile fethcm1ek mümkün olur" diye 
şikayet edildiğinde "Ey alemin Sultanı! Allah sana ve hana kullanndan hiç kimseye nasih olma
yan lütuf ve ihsanda bulunmuştur. Buna mukahil sen Allah'ın dinini tliiya çalışan, onun aziz 
Ki tab'ını hami! bulunan kimselere ı~lda 300.000 dinar sarf etscn çok mudur? Sen askere bunun 
iki mislini harcıyorsun. Halbuki onlardan en kuvvetlisinin attığı ok bir milden ileri gitmez; die
rindeki kılıçlada yalnız yakındakileri öldürcbilirler. Ben ise sarfcttij:;>im bu para ilc öyle bir ordu 
tcchiz ediyorum ki, onlann dualan ta arşa kadar yükselir ve Allah'a vasıl olmalanna hiçbir engel 
yoktur" cevabını vererek Sultam ikna etmiş, muhaliflerini susturmuştu (Sultan Melilqah Devri, 
s.l99-200). Osman Turan da aynı konuyu ele alarak bu hizmetin büyüklüğüne ve önemine işa
ret etmektedir. Geniş bilgi için bk. Türk Cihan Hakimi"!eıi, I, 178. 

71 Kafcsoğlu, Sulıan Melilqah Devıi, s. 169. -
72 Bu makalenin çerçevesi içinde, devrin tarihlerini inceleyerek böyle bir tespiti yapmak imkanı 

hulamadığımızı belirtmeliyiz. 
73 Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti, I, 279. 
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C) Türk Hitabetinde Anadolu Devresi 

Bu devreyi Anadolu Selçuklulan ve Osmanlılar olmak üzere iki ana ba§lık 
altında ele almak daha uygun görünmektedir. 

1. Anadolu Selçuklulan Dönemi 

Türk hitabetinin Anadolu'daki seyrini Anadolu Selçuklulan'ndan ba§laya
rak takip etmek için dini hitabeti ele almak daha uygun görünmektedir. Ancak 
bu devrede de Anadolu Selçuklu Devleti'nin hanisi Süleyman§ah, devletin 
kurulu§u ve geli§mesinde mühim rolleri yanında Haçlı seferlerine kar§ı ba§anla
rıyla İslam tarihinin de önemli §ahsiyetleri olnıu§ Selçuklu Sultanlarından I. Kılıç 
Arslan ve II. Kılı~ Arslan ile, Selçuklular'ın Anadolu'da kurdukları devlet ve 
medeniyerin en büyük ismi olarak "Uluğ KeykGbad" ünvanı altında, özellikle 
saygı ve sevgiyle anılan Alaaçldin KeykGbad askeri hitabet bakımından öne 
çıkmaktadır. Fakat ne yazık ki bunların konu§ma metinlerine ula§mak, devrin 
çoğu Farsça olan çe§itli kaynaklarını bu açıdan yeniden ele almayı gerektirecek 
kadar yorucu bir çalı§maya bağlıdır. 

Bunu daha sonraya bırakarak §imdilik, "çok cesur, mahir ve hakim" bir hü
kümdar olarak tanırılan I. Kılıç Arslan'ın (ö. 500/1 107) kaynaklara geçen, 
Eski§ehir önlerinde haçlıları mağlup ettiği halde geri çekilirken yardıma gelen 
10.000 ki§ilik imdat kuvvetlerine söylediği, gerçeği bütün çıplaklığı ile veciz bir 
§ekilde ortaya koyan dikkat çekici sözlerini nakledebiliriz: 

"Siz henüz Franklann kuvvet ve cesaretlerini görmediniz. Biz onlan mağlup etme
yi ve birbirlerine bağlamayı dii§ünüyorduk. Fakat bu kadar sayısız ve müthiş silahlara, 
pan/dayan mızraldara, miğfer ve zırhlara sahip ve ölümden korkmadan ilerleyen 
insanlan gördükten, kana susam~ hayvanlar gibi saldınşlannı, esir almadan herkesi 
öldürdüklerini, dağ, tepe ve ovalan doldurduklannı gördüktim sonra ne yapılabilirdi? 

Bütün milletler bizim oklanmızdan titrer, fakat onlar, zırlılan içinde, oklanmıza 
aldınş etmeden saflanmıza sokuluyor, oklanmız onlara tesir etmiyordu. İşte pek çal< 
şehit verdikten sonra bu kadar kaldık."14 Bu büyük kumandan, daha sonra, bu 
ifadesinde gizli stratejiyi uygulayarak, geleneksel vur-kaç taktikleriyle Haçlı 
ordularını bezdirip, kuvvetlerini iyice hırpalamı§ ve nihat darbeyi vurarak onları 
hertaraf etmi§tir. 

Kaynakların, heybeti, azameti, yüksek siyaset ve adaleti ile §öhret bulduğunu 
belirttikleri Il. Kılıç Arslan da (ö. 588/1192), hür fikirli ve geni§ görü§lü bir 
§ahsiyet olarak zikredilmektedir. Nitekim Süryan! Mihael, Malatya'da bulunduğu 
sırada huzuruna davet ettiği Süryan! patriği ile din! meseleleri münaka§a ettiğini 
bildirmektedir. Alman dükü Henri ile İsa'nın yaratılı§ı konusunda münazarada 

74 Osman Turan, Selçuklular Zamanmda Türkiye, İstanbul1984, s. 102-103. 
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bulunmu§, "Allah'ın ilk insanı çamurdan yarattığına inanıyorsa, bakire olan· Hz. 
Meryem'in Hz. İsa'yı doğurduğuna da inanması gerektiğini" söyleyerek onu 
sustumıu§tu. Yeniden in§a ettirdiği Aksaray §ehrine medreseler yaptırmı§, Azer
baycan'dan ilim adamlan getirtmi§, bunların kendi huzurunda yaptığı ilmi müna
ka§alara katılmı§, Alaaddin Ka§ani ile Şa'rani arasında tertip ettirdiği dini-hukuki 
münaka§aya kendisi de i§tirak etmi§ti. Kemaleddin adlı bir filozofu 75 daima 
yanında bulunduran bu Selçuklu sultanı, anla§ıldığı kadarıyla ilmi hitabet konu
sunda da ismi anılması gereken bir devlet adamı idi. 

Anadolu Selçuklu sultanlarının her bakımdan en önemlisi, bizzat yüksek bir 
kültüre sahip bulunanı, Türkçe'den ba§ka Arapça, Farsça ve Rumca da bilen, 
Alaaddin Keykubat'tır (ö. 634/1237). Aynı zamanda Farça ve Rumca konu§abi
len bu Türk devlet adamı ilim, kültür, sanat ve mensuplarını korumakla tanın
mı§tır. Meclislerinde siyasetten ba§ka ilim ve kültür meselelerinin konu§ulduğu 
nakledilen76 "Sultanü'l-alem" ünvanlı bu dindar genç adamın hatipliğine dair 
doğrudan bir kayıt ve metne ula§ılamamı§ olsa da, büyük alim Sühreverdt'nin, 
onu tanıtmak için Necmeddin Razi'ye söylediği "dindar, ilimden tam nasibi olan, 
ehl-i tasavvufa bağlı bulunan genç sultan" §eklindeki ifadesi77 ile Razi'nin bunu 
teyid eden cümleleri kar§ısında, bu konudaki hizmetleri sebebiyle ismini anma
mak mümkün değildir. Nitekim Büyük Türk mutasavvıfı, mür§id ve vaizi Mevla
na Celaleddin'in ailesi de onun daveti üzerine Konya'ya yerle§mi§ti. 

Bu devrenin en tanınmı§ hatibi, Anadolu Selçuklu Devleti üzerindeki etkisi 
ve bölgedeki müslüman Türk varlığının §ekillenmesine katkısı, bu topraklarda 
daha sonra geli§en Türk/Osmanlı medeniyetinin asırlarca devam etmesinde en 
önemli payın sahibi olan Hz. Mevlana'dır (ö. 672/1273). 

Mevlana'nın Konya'da yaptığı yedi vaazından meydana gelen Medilis-i Seb'a 
isimli eserini ne§reden Gölpınarlı, Hz. Mevlana'nın da babası Sultanü'l-ulema 
Bahaüddin V ele d ( ö. 628/123 1) gibi ders verip vaizlik yaptığını, devrin kaynakla
rından derlediği bilgilere dayanarak ortaya koymu§tur.78 Ayrıca Mevlana'nın 
"Kendi §ehrimde bulunsaydım ders okutmak, kitap yazmak, vaaz ve nasihatta 
bulunmakla me§gul olurdum" dediğini ve "§iire Anadolu halkının isteği ile 
ba§ladığını" naklederek, Efiakl'nin bu görü§ü desteklemek için kaydettiği: 

"Ziilıid-i kişveri badem viiiz-i minben budem 
Kerd kazii-yı dil mera ~ık-ı kef-zerıan-ı tu"79 

75 Osman Turan, a.g.e., s. 231-233. 
76 Osman Turan, a.g.e., s. 390-393. 
77 Osman Turan, a.g.e., s. 392. 
78 Abdülbaki Gölpınarlı, Meciilis-i Sab'a Yedi Meclis, Konya 1965., s. 1-2. 
79 Ben bu ülkenin zahidiydim. Minberde vaaz ederdim. Gönül kazası sana kar§ı ellerini çırpan bu 

a§ıklığı ba§ıma getirdi. 
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beytini aktarmaktadır. Nitekim Hz. Mevlana da Şems ile kar§ıla§ıncaya kadar 
(642/1244) geleneğe uyarak vaaz ve nasihat vermeye devam etmi§, bu kar§ıla§
madan sonra ise dostlan ile devrin büyüklerinin ricalarını kırmayarak ara sıra 
yine vaazlar vermi§tir. Gölpınarlı, Mevlana'nın vaazlarının her birinin bir hadise 
dayandığını, "Hadis anlatılırken ayetler, daha ba§ka hadisler, söze veya konuya 
uygun hikayeler, pek edebi, pek güzel olmakla beraber halk seviyesine inilerek, 
çevreden ve ya§ayı§tan örnekler alınarak, birbirine bağlanmak" suretiyle devam 
ettiğini söylemektedir.80 Bu arada vaazlarla Hz. Mevlana'nın diğer eserlerini 
kar§ıla§tırarak aralarında edebi değer ve üslup bakımından fark olmadığına 

i§aretle "Mecalis-i Seb'a'da hutbelerden ve kısmen münacaat fasıllarından ba§ka, 
halk diliyle, halk seviyesine inerek, hikayelere, temsillere, örneklere dokunarak, 
arada §iirler in§ad etmek, hadisleri hikayelerle, §iirlerle anlatmak suretiyle ve aynı 
üslupla konu§maktadır" hükmÜne varmaktadır.81 

Muhtemelen Sultan Veled tarafından vaaz esnasında not edilip sonradan 
Mevlana tarafından gözden geçirildikten sonra tekemmül etmi§ bu vaazların dili 
Farsça'dır. Acaba Mevlana bütün vaazlarını Farsça mı vermekteydil Türkçe 
vaazları yok muydu? Cevapsız kalacak bu sorular onun dini hitabet alanında 
kudretli bir Türk hatibi, vaiz ve sohbetçi sayılmasını gölgelemez. 

Anadolu Selçukluları devresinde, tabakat ve menakıp kitaplarının taranınası 
suretiyle birçok vaiz ve mür§id tesbit etmek mümkündür. Hatta bunun için ayrı 
bir çalı§ma yaparak Türk hitabet tarihinin bu devresini aydınlatmak da önemli
dir. Ancak böyle bir çalı§ma, toplu bir fikir verme gayesi ile kaleme alınan bu 
makalenin hudutlarını a§makta olduğundan, §imdilik bu hususu hatırlatınakla 
yetinmek durumundayız. · 

Konunun ne kadar bakir olduğunu belirtmek bakımından Mevlana'nın çağ
da§ı bulunan ve "Türkiye'nin içtimai ve di~! tarihinde en tesirli rollerden birini 
oynamı§" bir Türkmen babasına dikkat çekmek istiyoruz. Anadolu'da ilk gayr-i 
sünni cereyanların temelini atan ve Selçuklu devletine kar§ı adıyla anılan büyük 
bir halk ayaklanmasına giri§erek bu sırada hayatını kaybeden Baba İlyas-ı Hora
sanı {ö. 637 /1240) bize göre bu dönemin en dikkat çekici tasavvufi §ahsiyetleri
nin, diğer deyi§le vaiz ve sohbetçilerinin ba§ında yer alması gereken bir isimdir. 

"Anadolu'ya geldikten sonra Amasya yakınında, günümüzde İlyas köyü a
dıyla bilinen Çat köyüne bir çoban olarak yerle§ffii§, bilahare burada bir zaviye 
açarak Vefaiyye tarikatini yaymaya ba§lamı§", "Türkçe vaaz ve sohbetleriyle 
"etrafına pek çok Türkmen toplamı§tır." Bunların yapılarına uygun bir tasavvuf 
anlayı§ını, "İslami kimliğinin altında, çok derinlerde kalmı§ tipik bir §aman olma 

80 Ahdulhilki Gölpınarlı, a.g.e., s. 2. 
sı Ahdulbiiki Gölpınarlı, a.g.e., s. 2. 



162 ~ Mustafa Uzun 

hüviyetini henüz kaybetmemi§" özellikleriyle müriderine tıpkı bir rivayere göre 
bağlısı olduğu Ahmed Yesevi gibi Türkçe sohbetler yapmak yoluyla aktardığı 
anla§ılmaktadır. Onun "Baba resul" ünvanıyla -kaynaklar bu özelliğine yeterince 
i§aret etmeseler de- bu devrenin en etkili Türk hatibi, vaiz ve sohbetçisi sayılması 
hem kimliğine hem karizmatik §ahsiyetine uygun, hem de giri§tiği büyük isyan 
hareketinin önderi olarak geni§ kitleleri harekete geçirebilmesi sebebiyle tabii 
sayılmalıdır.82 

2. Osmanlı Dönemi 

Türk hitabet tarihinin bu en uzun ve eldeki bilgiler bakımından nisbeten iyi 
bilinen devresi, askeri ve dini hitabet bakımından daha zengin olmakla birlikte, 
özellikle Tanzimat'tan sonra hitabet çe§itlerinin her birinde geli§me göstermi§ 
bulunmaktadır. 

Osmanlı padi§ahlarının bir kısmı, özellikle ordunun ba§ında sefere çıkan ilk 
on padi§ah gerek Divan-ı Hümayun'da, gerek ordugahlarda toplanan harp 
meclislerinde gerekse sava§ ba§lamadan askerlere kar§ı yaptıkları konu§malarda 
ba§arılı hitabet örnekleri ortaya koyn1u§lardır. Ancak bunların çoğu tam metin 
halinde günümüze ula§mamı§, sadece vak'anüvislerin kayıtlarında özet olarak yer 
almı§tır. 

I. Murad'ın I. (ö. 791/1389) Kosova Sava§ı öncesinde çadırında toplanan 
harp divanında yaptığı konu§ma ve dua ile83 II. Murad'ın (ö. 855/1451) Varna 
zaferinden önce askere hitaben söylediği sözler bilinen ilk örneklerdir. 

Fatih Sultan Mehmed'in (ö. 886/148 1) hi tabele ri arasında İstanbul'un fethi 
hazırlıklarına ba§larken Edirne Sarayı'nda verdiği nutukla84 ku§atma sırasında 
danı§ma meclislerinde ve divanlarda yaptığı konu§malar özellikle kayda değer. 
Bunlardan, Bizans'a yardım getiren gemilerin Türk donanmasını a§arak Haliç'e 
girmesi üzerine topladığı divandaki konu§ması, Tacizade Cafer Çelebi tarafından 
nakledilmi§tir.85 Bu arada Fatih'in hacası Ak§emseddin'in (ö.863/1453) de fetih 
hazırlıkları ve ku§atma sırasında düzenlenen toplantılarda yaptığı konu§malar
dan, fetihten sonra ganimetierin taksimi münasebetiyle yeniçerilere hitaben 

52 Baba İlyas hakkındaki bu genel dcğcrlcndirnıclcr konunun uzmanı A. Ya§ar Ocak'ın Babaf/er 
İsyanı Aleviliğin Tarihsel Alıyapısı dstanbul1996, s. 94-97, 112, 128-132) adlı eseri ilc aynı nıücl
lifın DİA'daki "Baba İlyas" maddesinden (IV, 368) özctlcnmi~tir. 

53 Mchmcd Nc§r!, Kitab-ı Cihanniima: Neşri Tarihi, (n§r. F. Rc§it Unat·M. Altay Köymen), Ankara 
1949, [, 271-293. 

54 Metni için bk. Kritovulos, Tarih-i Sultan Mehmed Han-ı Sani, İstanbul 1328, s. 25-37; Bu 
hususta daha gcni§ bilgi ve değerlendirme için bk. Osman Turan, Tiirk Cihan Hakimiyeti Tarihi, 
İstanbul 1969, Il, 50-51; Halil İnalcık, Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar, Ankara 1987, 
s. 125-126. 

55 Malınisa-i İstanbul Fetilınamesi, İsranbull331, s. 16. 



Türk Hitabet Tarihine Genel Bir Bakış~ 163 

sÖylediği sözlerden ve Ayasofya'da okuduğu ilk hutbesinden müessir bir hatip 
olduğu anla§ılmaktadır.86 . 

Yavuz Sultan Selim'in (ö. 926/1520) İran seferine çıkmadan önce Edirne'de 
topladığı büyük divancia devlet erkanı ve ulemayı Şah İsmail'e kar§ı düzenlene
cek sefere ikna etmek için yaptığı konu§ma ile87 daha sonra Çaldıran seferinde 
çadırına ok atan yeniçerilere kar§ı söylediği sözler88 Türk hitabetinin belli ba§lı 
örnekleri arasında yer alır. 

Kanuni Sultan Süleyman (ö. 974/1566) Osmanlı padi§ahları arasında hita
bette önde gelen bir simadır. Kaynaklar onun, Rodos ku§atması sırasında çekilen 
büyük sıkıntılar kar§ısında geri dönmek isteyen askerin maneviyarını yükseltmek 
için yaptığı konu§mayı buna delil gösterir.89 

Bu devirde özellikle Batıli sefaret heyetlerine kar§ı konu§maları ile dikkat 
çeken Vezir Makbul İbrahim Pa§a (ö. 942/1536) ile Kaptanıderya Barbaros 
Hayreddin Pa§a (ö.953/1546) da Türk hitabet tarihinde yerini alması gereken 
isimlerdir. Barbaros'un, Seyyid Muradt'nin kalemiyle günümüze intikal eden 
deniz seferleri sırasında, harp meclislerinde ve asker önünde yaptığı pek çok 
konu§ma onun hitabet yeteneği hakkında yeterli fikir vem1ektedir.90 Aynı §ekilde 
Sokullu Mehmed Pa§a (ö. 987 /1579) da düzgün konu§ ması ile tanınmı§ bir 
devlet adamıdır. Onun bu özelliğini, İnebahtı Deniz Sava§ı'nda donanmanın 
kaybedilmesinin dağuracağı sonuçları öğrenmek üzere kendisini ziyarete gelen 
Venedik elçisine söylediği sözlerle91 Kaptanıderya Kılıç Ali Pa§a'ya yaptığı me§
hur konu§masından92 anlamak mümkündür. 

Hitabetiyle dikkat çeken Osmanlı padi§ahlanndan IV. Murad'ın, 

(ö.1049/1640) sarayına giren isyancı yeniçerilerle yaptığı ayak divanlarındaki 
konu§malarının ayrı bir yeri vardır. Özellikle devlet idaresini tam olarak ele 
aldıktan sonra Sarayburnu'ndaki Sinan Pa§a Kö§kü'nde topladığı ayak divanında 
ileri gelen devlet ricali.önünde yaptığı konu§ma bunun en güzel örneğidir.93 

86 Hitabe metinleri için bk. Evliya Çelebi, Seyahatniime, İstanbul1314, I. 97, 105, 113. 
87 Selahattin Tansel, Yavıız Sıılıan Selim, İstanbul1969, s. 33-34. 
88 Selahattin Tansel, a.g.e., s. 49. 
89 Şerafettin Turan, "Rodos'un Zaptından Malta Muhasarasına" Kanııni Armağanı, Ankara 1970, 

s. "62. Bu bitabcnin bir roman kurgusu içinde verilen §ekli için bk. Fairfax Downey, Kanımf Sııl
ıan Süleyman (tre. Enis Bchiç Koryürek), İstanbul1975, s. 53-55. 

90 Scyyid Muradi, Gazaviit-ı Hayreddin Pll§a:Barbaros Hayreddin Pll§a'nın Haııralan, (n§r. M. 
Ertui;rrul Düzdağ), İzmir 1995, tür. yer.; Prevezc Deniz Sava§ı öncesindeki nutku için bk. a.g.e., 
s. 350-352. 

91 J. Von Hammer, Devlet-i Osmilniyye Tarihi, (tre. Mehmcd Ata), İstanbul1329, VI. 274. 
92 Peçuylu İbrahim, Tarih-i Peçevl, İstanbul1281, I, 498-499. 
93 Naima, Tilrih, İstanbul 1280, III, 112 vd. 
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Daha sonra II. Mahmud'un (ö.1255/1839) çıktığı memleket gezilerinde za
man zaman halka kar§ı konU§tuğu veya nutkunun metnini ba§katibine okuttuğu 
bilinmektedir.94 II. Mahmud'un bu konu§maları, Osmanlı hitabetinin günümüz
deki anlamıyla halka yönelik ilk siyasi örnekleri sayılabilir. Sultan Abdülaziz (ö. 
1293/1876) de Mısır ve Avrupa seyahatlerinde deği§ik topluluklar huzurunda 
bazı konu§malar yapmı§tır.95 

3 Kasım 1839 günü Gülhane'de Tanzimat-ı Hayriyye Fermanı'nı okuyan 
Mustafa Re§id Pa§a (ö.l274/1858) bı.i yeni devrenin en iyi hatibi sayılmaktadır.06 

Büyük bir ikna kabiliyetine sahip olan Keçecizade Fuad Pa§a (ö. 1285/1869) da 
dönemin çok iyi konu§an devlet adamlarındandır.97 Türkçe'nin yanı sıra Fransız
ca konu§malarıyla da ayrı bir hitabet gücü sergileyen Fuad Pa§a, fikirlerini açık 
söyleyen, yabancı devlet adamları yanında bu özellikleriyle çok takdir edilen ünlü 
bir diplomattı.95 

Bu dönemde çok renkli §ahsiyetiyle dikkat çeken Ali Suavi (ö.l294/1878) , 
Şehzadeba§ı Camii'ndeki vaazlarıyla dinleyicilerini kolayca tesiri altına alabilen 
kuvvetli bir hatip olarak tanınmı§tır.99 Bu vaazları yüzünden "sarıklı ihtilalci" 
diye anılan Ali Suavi, aynı zamanda kuvvetli bir siyasi hatip tL 100 

Türk hitabeti, kendisi de iyi bir hatip olan II. Abdülhamid (ö.1335/1918) 
döneminde daha çok yeni açılan meclisin etkisiyle önemli bir geli§me göstermi§
tir. 19 Mart 1877 tarihinde Mabeyn-i Hümayun ba§katibi Said B~ (Küçük Said 
Pa§a) tarafından okunan \re daha sonra Nutk-ı Padi§ahf adıyla yayımlanan (İstan
bul, ts.) I. Me§rutiyet Meclisi'nin açılı§ nutku, Türk parlamento tarihinin ilk 
yazılı konu§ma metni kabul edilebilir. Sultan Abdülhamid ayrıca Yıldız Sara
yı'nda zaman zaman düzenlediği toplantılardaki konu§malarıyla da hitabet 
yeteneğini ortaya koyan önemli bir isim olmu§tur. 101 

Aynı dönemin valilerinden Giridi Sırrı Pa§a, görevine ba§larken ve ayrılır
ken vilayet halkına hitaben söylediği sözlerle temel atma, bina açma törenlerinde 
yaptığı konu§malarla dikkat çekmi§tir. 102 

94 Abdülkadir Özcan, "II. Mahmud'un Menıleket Gezileri", Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu'na Aımağan, 
İstanbull99l, s. 372, 373, 376. · 

95 İzmir'de yaptığı bir konu§ma için bk. Ali Kcmiili, Sultan Aziz'in Mısır ve Avrupa Se"!ahati, 
İstanbul1944, s. 47-48. . 

96 Ercümcnd Kuran "Re§id Pa§a", İA, IX, 704. 
97 Orhan F. Köprülü, "Fuad Pa§a" a.g.e., IV, 679. 
95 Taha Toros, Türk Hatipleri, Ankara 1950, s. 9. 
99 Hüseyin Çelik, Ali Suavi ve Dönemi, İstanbul1994, s. 65-66. 
100 Taha Toros, Türk Hatipleri, s. 9. 
101 Cevdet Küçük, "Abdülhamid Il", DİA, I, 217-218. 
102 Taha Toros, Türk Hatipleri, s. 10. Mücllif onun İdadt talebelerine verdi~'İ bir nutuk örneğini de 

nakletmektedir. (a.g.e., s. 13-14.) 



Türk Hitabet Tarihine Genel Bfr Bakı§ ~ 165 

Mekteb-i Harbiyye Nazın ve Şipkı;ı Kumandanı Süleyman Pa§a, 1877-1878 
Osmanlı-Rus Harbi'nin yenilgiyle sonuçlanmasından dolayı çıkanldığı divan-ı 
harpteki müdafaalanyla hukuki hitabetin devrindeki en güzel örneklerini vermi§ 
sayılmaktadır .103 

Meclis reisi Ahmed Vefik Pa§a, 104 Darülfünun hatibi olarak tanınan Hasan 
Fehmi Pa§a, 105 Sadrazam İbrahim Hakkı Pa§a, 106 Adiiye Nazırı Mehmed 
Necmeddin Bey107 ve Me§rutiyet devrinin tanınmı§ hukuk ve siyaset adamlann
dan Manyasizade Refik Bey1os de bu dönemin hatipleri arasında zikredilebilir. 

II. Me§rutiyet'ten sonra ortaya çıkan serbestlik ortamı içinde meclisin tekrar 
açılması ve siyast partilerin kurulması gibi faaliyetler sebebiyle Türk hitabeti 
yepyeni bir vadide çe§itlenerek geli§mi§tir. Her dalda birçok batibin yeti§tiği bu 
dönemde yapılan konu§maların metinleri çoğunlukla elde bulunduğundan ayrıca 
zengin bir hitabet literatürü olu§mU§tur. Bu hatipler arasında Meclis-i Mebusan 
reisi Ahmed Rıza, Dersim mebusu ve gazeteci Lütfi Fikri, Maliye Nazırı Cavid 
Bey, İzmir mebusu Seyyid Bey, Osmanlı Türkçesi'ni çok güzel konu§masıyla 
tanınan ·Ermeniler'den mebus Zührap Efendi, Türkçe olduğu kadar Fransızca 
konferanslannda da iyi bir hatip olduğunu gösteren Prens Sabahaddin, Halil 
Mente§e akla ilk gelen isimlergir.109 

Meclis dı§ında özellikle açık hava toplantılannın tanınmı§ isimlerinden Ö
mer Naci, günümüz edebiyatçılanndan Haldun Taner'in babası, hukuk profesörü 
Ahmed Salahaddin, 110 Selim Sırrı (T arcan), Aka Gündüz, Babanzade İsmail 
Hakkı, meydan hatibi olduğu kadar konferansçılığıyla da tanınan, 111 zaman 
zaman vaazlar eden112 Rıza Tevfik (Bölükba§ı), Yusuf Akçura, Ubeydullah Efen
di113 ve Darülfünun hatibi Cemil Mahmud önde gelen isimlerdir. 114 

103 Taha Toros, a.g.e., s. ı 1. 
104 Taha Toros, a.g.e., s. 23. 
105 Taha Toros, a.g.e., s. ı 7; Mithac Cemal, Hiıiibet Dersleri, İstanbul 1330, s. 362-363. 
106 M. Kemal İnal, Son Sadrazam/ar, İstanbul ı95ı, XII, ı 792-ı 793. 
107 Mithat Cemal, Hiıiibeı Dersleri, s. 362, 363. 
lOS . 

Mithat Cemal, a.g.e., s. 362, 363. · 
109 Mithat Cemal, a.g.e., s. 365. Bu isimlcrin her biri hakkında kısa bilı.,ri için bk. Taha Toros, Türk 

Hatipleri, fihrist. 
110 Hald~n Taner, Ölür İse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil, İstanbul ı979, s. 82-90. 
111 Abdullah Uçman, "Ba§kım Kulübünde Bir Konferans", Tarih ve Toplum, ~'Y· 139, İstanbul ı995, 

s. 5-ı5. 
112 Yayınlanan bir vaazı için bk. Hilmi Yücebaş, Filozof Rıza Tevfik Hayan, Hanralan, Şiirleri, · 

İstanbul 1968, s. 185-194. 
113 Bazı konu§malanrun metinleri için bk. Ahmet Turan Alkan, Sıradışı Bir ]ön Türk Ubeydullah 

Efendi'ninAmerika Hanralan, İstanbull989, s. 66-74. 
114 Mithat Cemal, §ahsen t~nıdığı bu isimler ve hatiplikleri hakkında birinci elden değerlendirme· 

lerde bulunmaktadır. (b k. Hiıiibet Dersleri, s. 368-3 70)' 
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II. Me§rutiyet'in ilanının üçüncü günü Selanik'te 115 Şubat 1909'da ayakla
nan medrese talebesini yatı§tırmak için Beyazıt Meydanı'nda, İttihad-ı Muham
med! Cemiyeri'nin kurulu§U dolayısıyla Ayasofya'da, Otuz bir Mart Yak'ası'nda 
asi askerleri yatı§tımıak için İstanbul'da116 ve bu olaya karı§tığı gerekçesiyle 
Divan-ı Harb-i Örfi:'de, 1911 yılında Şam'da Emeviyye Camii'nde,117 19 Ocak 
1923'te mebuslara hitaben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 118 yaptığı konu§ma, 

· savunma ve hutbeleriyle bu alanda Said Nursi dikkat çeken bir isimdir. 

Osmanlı döneminde çok kuvvetli geli§me göstermi§ hitabet türlerinden biri 
de dini hitabettir. Bilhassa vaizlik Osmanlılar'a has bir uygulama ile önemli bir 
kurum halinde gelmi§tir. Katar §eyhliği adıyla anılan bu uygulama, en üst rütbesi 
Ayasofya Kürsü Şeyhliği olan bir mansıb halinde, takvası ve hitabetiyle emsali 
arasında temayüz etrni§ tekke §eyhlerinin tayin edildiği bir ilmiye derecesi olnıu§
tur. Viiizler XX. yüzyıl ba§lanna kadar Arapça okunan Cuma hutbelerini, Cuma 
namazlannın ardından, yaptıkları vaazlarda halka açıklarlar, ayrıca mübarek gün 
ve gecelerle sair zamanlarda gerekli ir§ad hizmeti~i yürütürlerdi. En alt kadernede 
kabul edilen bir selatın camiinden ba§layarak bo§alan görevin sırasıyla daldurul
ması §eklinde yürütülen bu göreve daima devrin tanınmı§ mutasavvıfları getiril
mi§tir.119 

Bir fikir vermek bakımından, bu dönemde isim yapmı§ kürsü §eyhlerinin en 
tanınmı§ı ve bu görevde en uzun kalmı§ olan ismi Aziz Mahmud Hüdai'yi kısaca 
tanıtmak yeterli olabilir. O, Fatih Camii'ndeki kürsü §eyliğinin yanı sıra 1599'dan 
itibaren bir taraftan tekkesinde, diğer taraftan da Üsküdar Mihrimalı Sultan 
Camii'nde vaaza devam etmi§tir. Sultan Ahmed Camii in§a edilince de her ayın 
ilk Pazartesi günü burada kürsüye çıkmı§tır. 120 el-Mecô.lisü'l-va'ziyye adıyla Arap
ça, Nesô.ih ve Mevô.iz ismiyle Türkçe olarak derlerren vaazları kütüphanelerde 
mevcuttur.'21 

XIX. ve XX. yüzyıllarda dini hitabet sahasında me§hur olan §ahsiyetler için
de Murad Molla Şey hi Mehmed Efendi, 122 Sultan Ahmed Camii'nde ona ve kale-

115 Cemal Kutay, Çağımııda Bir Asr-ı Saadet Müslümanı Bediüııaman Said Nurst, İstanhul1980, s. 
163. 

116 V~lkan Gazetesi, s. 523, 537-538. 
117 Şerif Mardin, Türkiye'de Din ve Toplumsal Deği§me Bcdiüııaman Said Nursi Olayı, İstanbul 

1993, s. 142. 
118 Cemal Ku tay, Çağımııda Bir Asr-ı Saadet Müslümanı, s. 2 73 vd. 
119 Geni§ bilg için bk. Mehmet İp§irli, "Ayasofya Kürsü Şeyhliği" DİA, IV, 224. 
120 Hasan Kamil Yılmaz, Aziz MahmUd Hüdiiyi ve Celveti)ye Tarikati, İstanhul1982, s. 52-54. 
121 Safl: Arp'agu§, Mamıara Üniversitesi So~-yal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladığı, Aziz Mahmud 

Hüdiii'ninNesiiyih ve Meviiiz Adlı Eserinin Hiıilbet ve İr§ad Açısından Tahlili (İstanbul1994) adlı 
yüksek lisans çalı§masıyla Hüdat'nin Türkçe vaazlarını ne§redip değerlendirmi§tir. 

122 Muzaffer Gökman, Muratmolla Kütüphanesi, İstanbul1958, s.l6-17. 
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ten vaizlik yaparak genç ya§ta dikkat çeken Ahmed Cevdet Pa§a, 123 Ayasofya 
vaizliğiyle tanman ve vaazları E§ref Edip tarafından Mevaiz adıyla ne§redilmi§ 
bulunan (İstanbul 1324-1325) Manastıı-lı İsmail Hakkı ile Hocazade Mustafa 
Asım Efendi124 önde gelmektedir. Bu son iki hatip Mithat Cemal tarafından 
"mabed hatibi" olarak anılarak örnek gösterilmi§tir. 125 

İstiklal Harbi sırasında Anadolu'da çe§itli camilerde verdiği vaazlar daha o 
zaman ne§redilerek dağıtılan126 Mehmed Akif Ersoy127 ve onun §iirlerinde 
Süleymaniye ve Fatih kürsülerinden konu§turduğu "hatib-i §ehir" unvanıyla 

bilinen Abdürre§id İbrahim, 128 ile Beyazıt Camii'ndeki vaazlarıyla ünlü Urfalı 
Mahmud Kamil bu tür hitabetin son devirdeki en önemli temsilcileridir. 

Bu dönemin ba§arılı hatiplerinden Mithat Cemal, bilindiği kadarıyla hitabet 
konusundaki ilk Türkçe eser olan Hitilbet ve Miinazara Dersleri ile (İstanbul 
1329) Hitilbet Dersleri (İstanbul 1330) adlı kitapları hazırlamı§tır. İlyas Macid'in 
hitabeti §iir okuma ile {in§ad) birlikte ele alarak aralarındaki münasebeti incele
yen İıl.§ild ve Hitilbet (İstanbul1330) adlı çalı§ması da dikkat çekici bir eserdir. 129 

Türk hitabetinde, özellikle anma toplantıları tertipleyerek yaptığı konu§ma
larla me§hur olmu§ önemli bir isim "İhtifalci" lakabıyla tanman Ziya Bey'dir (ö. 
1930).0° Tören hitabetinin diğer ismi olarak her yıl Tevfik Fikret'in mezarı 
ba§ında anma töreni düzenleyen Florinalı Nazım'ın (Özgünay, ö. 1939) 131 ayrı bir 
yeri vardır. 

Heyecanlı bir hitabet edası ta§ıyan nesri, kelime seçimindeki titizliği dolayı
sıyla Ahmet Ha§im'in tabiriyle "kelimelerin serdan" olarak anılan Süleyman 
Nazif, bir kudretli §air ve yazar olmasının yanısıra, çekinilen bir münekkit ve 
heyecanlı bir hatip olu§uyla da tanınmı§tır. Nitekim İstanbul'un i§gali sırasında 

123 Fatma Aliye, Ahmed Cevdet .PC!§a ve Zamanı, İstanbul 1332, s. 27-28.Cevdet Paşa Tezdkir'de, 
daha sonra iyice geli§tirdiğ hatipliği hakkında çeşitli bilgilı!rle, yaptıi;rı ve hazırladığı konu§ma 
metinlerini vermektedir. (Ankara 1986, IV, s. 53,196) 

12 -ı Cenap Şehabeddin, "Parlementoda Belagat", Tanin, nr. 135, İstanbul 15 Kanünuevvcl 1908, s. 
3-4. 

125 Mithat Cemal, Hitdbet Dersleri, s. 362, 364. 
126 M. Ertuğrul Düzdağ, 1stikldl Şdiri Mehmet Akif Ersoy, İstanbul2002, s. 86-88, 103, 105-106. 
m Abdullah Uçman, "Mehmet Akif'in Milli Mücadele Yıllanndaki Mev'izeleri", Mill! Kültür, nr. 

55, Ankara 1986, s .51-56. 
128 Mustafa Uzun, "Abdürreşid İbrahim", DİA, 1,269. 
129 Hitabet ile inşad arasında bu alakahakkında bk. Mehmet Kaplan, "Yüksek Sesle Okunan Şiir", 

Hareket, sy. 7, İstanbul 1947, s. 8-9; Ömer Faruk Akün, "Şiir Okumağa Dair", İstanbul, sy. 5, 
İstanbul 1954, s. 22-23; a.mlf., ~'Şiir Okuyuşumuz", a.g.e., sy. 6, İstanbul 1954, s. 22-24; 
Nurullah Yılmaz, "Şiir ve Hitabet Arasındaki İli§ki", Dosya, İstanbul, Bahar 1997, s.111-114; 
İskender Pala, "İn§ad", DİA, XXII, 342. 

130 Semavi Eyice, "İhtifalci Ziya Bey", DİA, XXI, 559-560. 
131 i. Parlatır, "Florinalı Nazım", TA, XXVI, 318. 
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yapılan Pierre Loti ihtifalindeki heyecanlı konu§ması yüzünden İngilizler tarafın
dan Malta adasına sürülmü§tü. 132 

3. Cumhuriyet dönemi 

Cumhuriyetin kurulmasından sonra demokratik parlamenter sisteme geçi§, 
ardından gelen çok partili devre, Türk hitabeti üzerinde müsbet tesirler icra 
ederek siyası hitabetin tam manasıyla geli§mesine ip1kan vermi§tir. 

Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet devri hatipleri arasında ba§ta Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere Hüseyin Avni Ula§, Mustafa Necati, Ali Şükrü, 
Mahmut Esat Bozkurt, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Refik Şevket İnce, Hasan 
Basri Çantay, M. Şemsettin Günaltay, M. Fı.İad Köprülü, Şevket Ra§id 
Hatipoğlu, İsmayil Hakkı Baltacıoğlu, İsmail Habip Sevük, Ru§en k§ref Unaydın 
ve Behçet Kemal Çağlar sayılabilir. 133 Ayrıca bunlara 1950'den sonraki çok partili 
hayatta siyasi hatip olarak dikkat çeken Osman Bölükba§ı (ö. 2002) da eklenme
lidir. Bu devrin önemli isimleri arasmda İsmet İnönü (ö. 1973), Adnan Menderes 
(ö. 1961), Tevfik İle~i (ö. 1961) 134 de zikredilmesi gereken siyasllerdir. 

Cumhuriyet Devri hitabe.ti içinde Necip Fazı! Kısakürek'in (ö. 1983) bir ha
tip, bir konferansçı olarak ayrı yeri ve önemi vardır. Onun "cİava"sı uğrunda 
İstanbul, Ankara gibi büyük §ehirlerden ba§ka, Anadolu'yu -kendi tabiriyle
"karı§ karı§ gezerek" yaptığı çe§itli konu§malar, 135 mahkemelerde yaptığı müdafa
alar,136 bunlardaki üslup, eda, nükte ve edebi değerler ayrıca incelenecek özellik
ler ta§ımaktadır. 

Sayıları çok az olan kadın hatipler arasmda İstanbul'un i§gali sırasında yapı
lan Sultanahmet mitinginin tanmmı§ siması Halide Edip Adıvar, Erzurum millet
vekili Nakiye Elgün, §air ve yazar ŞükGfe Nihai Ba§ar, 22 Mayıs 1919 Kadıköy 
mitingindeki konu§masıyla dikkat çekmi§ olan öğretmen Saime Müiıevver 
Asker'in adları bilinmektedir. l3i 

Dtnt hitabet bakımından 1950 sonrasında Hacı Cemal Öğüt (ö. 1966), 
Şemseddin Ye§il, 135 Beyazıt Camii'ndeki vaazları yanmda Fatih Camii'nde oku
duğu hutbelerle139 zamanın üniversite gençliği üzerinde tesir icra eden 

13" Muhammed Gür, "Süleyman NazW', TDEA, VIII, 66-68. 
133 Bu hatipler hakkında Taha Toros'un escrinde yererli ilk bi_lgiler mevcuttur. 
134 Şaban Sisreinbölükba~ı, "Tevfik İleri", DİA, XXII, SS. 
135 Bunlardan bir kısmı, Hiıabeler, İstanbul 1997; Hesaplaşma, İstanbul 1997; Sahte Kahramanlar, 

İstanbul1997 adlanyla yayıınlanmı§tlr. 
136 BunlarJan bir kısmı, Miidafaalanm, İstanbull994 adıyla yayımlannu~rır. 
l3i Taha Toros, Türk Hatipleri, s. 69-75. Aynca F. Abdullah Tansel, İsıikldl Harbinde Miicdlıit 

Kadınlanmız, Ankara 19SS, index. 
135 İlaveli Mevizelerim ve Hıubelerim, İstanbul 1943. 
139 Fatih Minberinden Mü'minlere Hıııbeler, I-Il, İsranbull968-1970. 
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Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı (ö. 1978), 1'10 Cerrahi §eyhi Muzaffer Ozak (ö. 
1985) 141 ve "halk vaizi" adıyla tanınan Gönenli Mehmet Efendi (ö. 1991),142 bir 
halk hatibi olarak beğenilen Feyzullah Değerli (ö. 1999), 1970 sonrasında vaazla
nyla bütün Türkiye'de tanınan Timurta§ Uçar (ö. 2000) zikredilm~si gereken 
öqemli §ahsiyetlerdir. 

Türk hitabet tarihinin önemli isimlerine bir bakı§ sayılabilecek bu makalede, 
bazı isimlere makale hudutlarını zorlayacağı endi§esiyle yer verilmediği, bazıları 
için ise yeterli bilgilere henüz ula§ılamadığı için bir takım eksiklikler bulunduğu
nu belirtmek gerekir. Ayrıca dini hitabet alanı, mevcut bilgilerle ayrı bir makale 
hacmine ula§acak kadar zengin olduğundan bu konuyu müstakil bir yazıda ele 
almak istediğimizi belirtmeliyiz. 

1'10 Aynca bk. Abdülaziz Bayındır, "Güzelyazıcı, Abdurrahman Şeref', DİA, XIV, 331-332. 
141 bk. TDEA, VII, 163. 
142 Recep Akaku~. "Gönenli Mehmet Efendi", DİA, XIV, 149-150. 




