
İslamiyetin Kabulünden
Önceki Türk Şiiri Özellikleri

WWW.EDEBİYATNOTU.COM



Özellikleri
Türkler�n kabul ett�kler� en esk� d�n Şaman�zm‘d�r.

Şaman�zm doğaya tapma, doğaüstü güçlere �nanma temel�ne dayalı
b�r �nanç s�stem�d�r.

Şaman�zmde d�n adamlarına “kam ya da şaman” adı ver�l�r.

Türkler İslam�yetle tanıştıktan sonra da bu d�n�n özell�kler�n�, gelenek
ve görenekler�n� devam ett�rm�şler ve Anadolu’ya da taşımışlardır.



Bütün Dünya edeb�yatlarında olduğu
g�b� Türk edeb�yatının doğuşu da d�nle
yakından �lg�l�d�r.
Bu nedenle �lk ş��rler d�n� karakterler
taşır ve �lk şa�rler d�n adamları
yan� şamanlardır.
Bu dönemde şa�rlere ver�len
�s�mler: Ozan, baksı, şaman, kamdır.
Ş��rler kopuz (m�ll� saz) eşl�ğ�nde
söylenmekted�r.



İslam�yet önces� dönemde daha çok sözlü

edeb�yat ürünler� ver�lm�şt�r. Bunlar:

SAV SAGU KOŞUK DESTAN



SAV : Manzum olarak söylenen atasözleridir.

SAGU: Yuğ adı verilen törenlerde söylenen yas şiirleridir. Ölen kişinin

ardından kahramanlıklarını, faziletlerini dile getirmek için söylenirdi.

KOŞUK: Toy ya da şölen adı verilen ziyafetlerde, sürgün avlarında söylenen

şiirleridir.

DESTAN: Bir milleti derinden etkileyen savaş, kıtlık, afet gibi olayların

etkisiyle söylenmiş uzun, manzum (şiir) şeklinde ürünlerdir. Kahramanlar

olağanüstü özellikler taşır.



B�l�nen en esk� Türk şa�rler�

“APRINÇUR TİGİN ve

ÇUÇU” adlı şa�rler�d�r.



KOŞUK
Sığır törenleri ve

şölenlerde  kopuz eşliğinde

söylenir.

Yiğitlik aşk, tabiat konuları

işlenmiştir.

Heceyle söylenmiş, dörtlük

nazım birimi kullanılmıştır.
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Koşuğun Halk edebiyatındaki

karşılığı “koşma”; 

divan edebiyatındaki karşılığı 

 “gazel” dir.

Koşuk adlı adama halk içinde koşma,dedim. O da bana

Divan da oturup gazel mi okuyayım dedi. 



Öpkem kel�p ogradım
Aslanlayu kökred�m

Alplar başın togradım
Emt� men� k�m tutar!

Öfkem geld� fırladım
Arslan g�b� kükred�m

Y�ğ�tler başını doğradım
Ş�md� ben� k�m tutar

ÖRNEK
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SAGU:
Yuğ denilen ölüm törenlerinde

yiğitlerin arkasından onların

iyiliklerinin, kahramanlıklarının ve

bu kişinin ölümünden duyulan

üzüntünün dile getirildiği şiirlerdir.

Divan-ı Lügatit Türk’teki “Alp Er

Tunga” sagusu bu türün en bilinen

örneğidir.
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Sagunun Halk edebiyatındaki

karşılığı “ağıt”; 

Divan edebiyatındaki karşılığı

“mersiye”dir.

Sagu adlı kadın halk için ağıt yakarken, divanda oturan

kadın mersi deyip gidince şoka girdi 



Yuğ törenleri: 

Eski Türklerde önemli bir kişi öldüğünde ceseti bir çadıra

konmakta ve ölen kişinin akrabaları kurbanlar keserek bu

kurbanları çadırın önüne koyduktan sonra hep birlikte atlara biner,

çadırın etrafında yedi defa dönerler ölüyü gömmek için uğurlu bir

gün bekler, ölü gömüldükten sonra benzer törenler yapılarak

kurbanlar kesilir, mezarın etrafında yedi kez dönülürdü. Gömülen

kahramanların mezarı çevresine “balbal” denilen taşlar dikilirdi.

Türkler arasında yazı yaygınlaşınca böyle taşlar üzerine kitabeler

dikilmeye başlandı. “Köktürk Kitabeleri” bu işlevde dikilmiş yazılı

balballardır.



Alp Er Tunga öld� mü?
Issız ajun kaldı mu?
Ödlek öç�n aldı mu?
Emd� yürek yırtılur.

Alp Er Tunga öldü mü?
Kötü dünya kaldı mı?
Zaman öcünü aldı mı?
Ş�md� yürek yırtılır.
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KOŞUK VE SAGULARIN

ORTAK ÖZELLİKLERİ

NELERDİR?
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Ş��rler�n nazım b�r�m� dörtlüktür.

Kaf�ye d�z�s� genel olarak a-a-a-b düz uyak şekl�nded�r.

Heps� hece vezn�yle söylenm�şt�r.

Kaf�ye, yarım kaf�yed�r.

D�l sade, öz Türkçed�r. www.edebiyatnotu.com
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